
    Naučné středisko ekologické výchovy  

                 Kladno – Čabárna, o.p.s. 

          Český svaz včelařů, z.s. a ZO Kladno 

pořádá  

Oblastní 

kolo 

soutěže  

 

pro Středočeský kraj a Prahu 
 

Kdy: v sobotu 12. května 2018 

Kde: v Centru ekologické výchovy Kladno–Čabárna 

                   273 41 Brandýsek – Olšany 220 

Prezence: 9:00     začátek: 10:00      ukončení v 17:00 hod. 

Účast, doprovodný program, doprava z autobusového a 

vlakového nádraží, celodenní občerstvení a oběd zdarma. 

Informace o dostupnosti střediska na    www.nsev-kladno.cz  .                           

Prosíme o respektování vyhrazených ploch k parkování. 
 

                                            Akce je realizována s finančním      

                      přispěním Středočeského kraje 

     

Partneři: 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsev-kladno.cz/


Soutěžní kategorie: 
A) Mladší: 2. - 5. třída (nebude umožněno předčítání)       
B) Starší: 6. - 9. třída (nebo ekvivalent víceletých gymnázií) 
Vzhledem ke kapacitě prostor je zatím možné závazně přihlásit pouze 3 děti z jednoho 
kroužku v rámci každé kategorie (3+3) a cca 5 náhradníků, kteří budou vyzváni v případně 
nenaplnění kvót z ostatních kroužků.  Do celostátního kola postupují i úspěšní řešitelé 
z kategorie A !  Upozorňujeme, že nebude hrazena doprava do ekocentra.  
V přihlášce prosím uveďte i předpokládaný způsob dopravy vaší skupiny. Upozorňuji, že 
v sobotu je minimální spojení MHD do místa konání (Cvrčovice Čabárna), proto zajišťujeme 
dopravu zdarma z vlakového a autobusového nádraží v Kladně mezi 8.00 až 9.30 hod. a zpět 
do Kladna po ukončení soutěže (cca 16 – 17. hod.). Pokud požadujete příjezd účastníků již 
v pátek, umožníme přenocování ve vašich stanech, s poskytnutím hygienického zázemí a 
zajištěním večeře a snídaně. Ubytovací kapacita je velice omezená a ubytování bude 
k dispozici především pořadatelům a asistentům. Prosím, seznamte se s dostupností a 
lokalizací ekocentra na www.nsev-kladno.cz a případné dotazy se mnou konzultujte zavčasu. 
Zdarma bude každému dítěti i doprovodu poskytnuta strava a občerstvení v průběhu soboty, 
doprovodný program a vstupné do Muzea včelařství v Kolči, upomínkové předměty a 
účastnický list.  
Účast kroužků neevidovaných v ČSV je možná, ale i tak doporučuji si zajistit členství 
prostřednictvím místní ZO nebo OO, případně jinou sympatizující základní organizací.  
Prosím o nahlášení účastníků i náhradníků do 19.2.2018. 
 
Soutěžní disciplíny a jejich hodnocení: celkem lze získat maximálně 100 bodů. Při shodném 
počtu rozhoduje o pořadí soutěžících vyšší počet získaných bodů v Testu včelařských znalostí. 
 
Test včelařských znalostí – max. 30 bodů ze třiceti otázek. Testy budou ve  verzích pro 
mladší a starší kategorii. Jejich odtajnění proběhne veřejně. 
Botanika – max. 20 bodů z deseti rostlin. Body se přidělují za určení rodového a druhového 
jména, u starší kategorie případně včelařský význam, podle doporučeného seznamu. K 
dispozici budou živé rostliny. 
Pomůcky – max. 20 bodů při určení a popisu funkce deseti pomůcek vybraných podle 
určeného seznamu 
Praxe – max. 20 bodů při správném popisu práce ve včelstvu. Pro disciplínu budou využity 
učební fotorámky viz.https://www.nsev-kladno.cz/ehp-fondy/materialy-ke-
stazeni/fotoramky/ 
Mikroskopování – max. 10 bodů při určení preparátů  
 
Další instrukce k dopravě, případnému ubytování, průběhu soutěže, doprovodnému 
programu a informace postupujícím účastníkům obdrží přihlášení vedoucí elektronicky. 
 
Prosím o dodržení termínu odeslání přihlášky do 19.2.2018, resp. doručení k mým rukám na 
e-mail: belusovad@seznam.cz nebo na adresu Dana Belušová, CEV Kladno – Čabárna, 
Brandýsek – Olšany 220 273 41  Brandýsek. V případě odeslání dotazníku poštou mě prosím 
informujte SMS zprávou nebo telefonicky na čísle 607 190 631. Na pozdě zaslané přihlášky 
nelze brát zřetel. Další informace Vám poskytnu rovněž na výše uvedených kontaktech. 
Těšíme se na hojnou účast vašich kroužků a další osobní setkání.  
Za tým pořadatelů   Dana Belušová, jednatelka ZO Kladno, vedoucí VKM Kladno - Čabárna 

http://www.nsev-kladno.cz/
https://www.nsev-kladno.cz/ehp-fondy/materialy-ke-stazeni/fotoramky/
https://www.nsev-kladno.cz/ehp-fondy/materialy-ke-stazeni/fotoramky/
mailto:belusovad@seznam.cz


ZLATÁ VČELA  
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V OBLASTNÍM KOLE SOUTĚŽE 

 
Datum a místo konání:   12.5.2018 CEV Kladno - Čabárna              
                Brandýsek – Olšany 220 273 41  (Středočeský kraj a Praha) 
 
Název VKM: ………………………………………………………………………………. 
Členství VKM v ČSV, z.s.:        ano           ne 
                          
Vedoucí: ………………………………………………………………………………………………………    
 
Kontakt: tel……………………………………………… e-mail: ………………………………………. 
 

Č.  Příjmení, jméno   datum 
narození                           

třída           škola 

 Mladší kategorie  2.-5.  
1.A     

2.A     

3.A     
4.A náhradníci    

5.A     
6.A     

7.A     
8.A     

 Starší kategorie:  6.-9.  

1.B     
2.B     

3.B     
4.B náhradníci    

5.B     

6.B     
7.B     

8.B     

 
DOPROVOD: 
KONTAKT: 
PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEZD: (zakroužkujte vhodnou variantu, kombinaci)    
SOBOTA - AUTOMOBIL     BUS       VLAK        PÁTEK- VLASTNÍ DOPRAVA 


