
Našim cílem je přiblížit život včel  
v jejich kulturním i duchovním pře-
sahu, protože věříme, že 
poznání života včel je i po-
znáním života lidí a Země 
a že z pravého poznání 
pramení i úcta k životu - 
našemu i našeho okolí.

Společně si proto budeme vyprávět a za-
mýšlet se nad následujícími tématy: 

Kde se v životě lidí vzaly včely a proč včela-
ři v nejstarších dobách byli rovni velekněžím 
v chrámech?

Jak hluboce je spjat život včel a  lidí a  proč 
včelařská profese nese v sobě nádech mou-
drosti i bázně?

Jaká tajemství zjevují společenství včel 
a proč si zaslouží naši úctu?
 
Jaká je spřízněnost včel s  dneš-
ním člověkem a jeho budoucnos-
tí?

Co nás včely mohou naučit a  jaká je 
souvislost mezi včelami a povoláním učitele 
- patří včely do škol?

O  duchovním významu chovu včel a  jeho 
souvislost s posláním Českého národa. 
Co mohou lidé sami udělat pro zdravý ži-
vot včel a některé praktické aspekty cho-
vu včel podle ekologického včelaření.

Vyprávění bude doplňováno uměleckými 
a řemeslnými činnostmi podle zdatnosti dětí, 
budeme pracovat s voskem, dřevem, propo-
lisem, vůněmi i  barvami. Po domluvě s  vyu-
čujícím mohou děti vyrobit léčivou mastičku, 
svíčku, vlastní model úlu, mohou modelovat 
z  vosku, prozkoumat včelí plástev, připravit 
prostor pro včelí roj, vyrobit vlastní medo-
vé cukroví apod. Podle počasí a zájmu bude 
práce doplněna též pozorováním včel v okolí 
a drobnou prací na zahradě. V našem vzdělá-

vacím centru mohou děti též zažít přímý kon-
takt se včelami (ochranné pomůcky pro 

děti jsou samozřejmostí) a seznámí se 
s různými typy úlů, s klasickými i orga-
nickými - pro včely léčivými.

Zázemí a zkušenosti
Naše včelí vzdělávací centrum má podo-

bu mongolské jurty, hlavní přednáškový sál 
má maximální kapacitu do 40 dětí, na řeme-
slné činnosti se budeme dělit do pracovních 
skupin.

Od roku 2008 se věnujeme prá-
ci s mládeží, vedeme včelařské 
kroužky, příměstské tábory 
se včelí tématikou, odborné 
semináře a  kurzy 

pro děti i  do-
spělé, jako 

spolupracující odborníci 
se podílíme na projektu 
MZE Medové snídaně.

Včelověk 
průvodce tajemstvím včel a lidí

Orientační cena programu - 3.000 Kč při 4 hodinové návštěvě odborníka u Vás ve škole či školce.
Projektový den v našem vzdělávacím centru - 180 Kč za žáka a 210 minut programu.

Předpokládáme programy pro školy probíhají v dopoledních hodinách, po domluvě je možno zorganizo-
vat i odpolední programy případně též pobyty s možností přespání ve včelím centru pro menší skupinky. 
Umíme sjednat Individuální přístup podle přání a potřeb. Jurta je na adrese: Stoliňská 19 - Praha.
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