
    Naučné středisko ekologické výchovy  

                 Kladno – Čabárna, o.p.s. 

          Český svaz včelařů, z.s. a ZO Kladno 

pořádá celostátní kolo soutěže  

pro 

studenty 

středních 

škol  

a učilišť  
 

Kdy: od pátku 11. května do neděle 13.května 2018 

Kde: v Centru ekologické výchovy Kladno–Čabárna 

                   273 41 Brandýsek – Olšany 220 

Začátek: 10:00                          ukončení neděle, cca 14.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/


Milí mladí přátelé,  

jako organizátor oblastního kola Zlaté včely pro Prahu a Středočeský kraj 

si Vás dovoluji pozvat k účasti na tradiční soutěži pro středoškolskou 

mládež, rozšířenou o praktické soustředění a doprovodný program 

zaměřený na včelařství, ochranu přírody a poznávání největšího 

Středočeského města – Kladna.  

Základnou pro letošní realizaci je areál ekocentra v blízkosti Záchranné 

stanice pro živočichy z přírody Aves. Připraveno je pro vás ubytování 

v 4 -5 lůžkových pokojích a celodenní stravování.  

Pro teoretickou část soutěže byly zvoleny prostory blízkého Muzea 

včelařství na zámku v Kolči, k praktické zkoušce je k dispozici zahradní 

areál a zázemí naší včelnice.  

 
Připravený program: 

• teoretické a praktické disciplíny soutěže ZLATÁ VČELA    
(speciálně vytvořené pro tuto kategorii) 

• odborná exkurze 

• společenský večer, setkání s hostem 

• kulturně-poznávací vycházka, terénní aktivity 

• výměna zkušeností, prezentace vlastních dovedností a 
komunikačních schopností 

 
Přihláška na samostatném listě je pouze předběžná a slouží k ověření 
zájmu a zajištění odpovídajících podmínek pro účastníky. Závaznou 
přihlášku bude nutné u nezletilých účastníků nechat potvrdit rodiči.  
 
Další instrukce k dopravě, případnému ubytování, průběhu soutěže, 
doprovodnému programu a informace obdrží již jen přihlášení zájemci 
elektronicky. 
Prosím o dodržení termínu odeslání přihlášky do 20.2.2018, 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, případně budou uchazeči zařazeni jen jako náhradníci.  

 

Těšíme se na hojnou účast a další osobní setkání.  

Za tým pořadatelů   Dana Belušová, jednatelka ZO Kladno, vedoucí VKM 
Kladno - Čabárna 

mailto:belusovad@seznam.cz


PŘIHLÁŠKA  
CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZLATÁ VČELA 

PRO VĚKOVOU KATEGORII STUDENTŮ SŠ A SOU 
(Prosím vyplňte, uložte v počítači a jako přílohu zašlete emailem, případně 

zkopírujte přímo do zprávy, vyplňte a odešlete. Děkuji) 

 
11. – 13. 5. 2018  Centrum ekologické výchovy Kladno – Čabárna 

 
Jméno: 
 
Příjmení: 
 
Datum narození: 
 
Škola: 
 
Třída: 
 
VKM: 
 
Email: 
 
Telefon: 
 
Adresa: 
 
Kontakt na rodiče: 
 
Léky: 
 
Zdravotní problémy: 
 
Vegetarián/ka:   ano   ne 
 
Potravinové alergie: 

 
Předpokládaná doprava: (zakroužkujte vhodnou variantu, kombinaci)     
VLASTNÍ AUTOMOBIL            BUS       VLAK           SPOLUJÍZDA 
 
U nezletilých  bude vyžadován na závazné přihlášce podpis - 
souhlas rodičů ( nyní není nutný) 
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