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Organizační návrhy – termín: 9. a 10. prosince 2017
Pořadatelé:
1. Město Litvínov,
 Kontakt
2. Schola Humanitas
 Kontakt
3. Agrární komora Most
 Ludmila Holadová 602 341 689
4. Klub krušnohorských včelařů
 Petr Táborský 602 434 343
5. Včelí farma Lom
 Petr Eminger 777 093 832

Zajištění - odpovědnost:

Město Litvínov

AK
Zajisti výstavu, připravit propagační materiál, organizovat kurz včelařů, zajistit
pořadatelskou službu

KKV
Obchod s medem a včelími produkty, materiál pro výstavu
Farma
Prostory
Schola Humanitas

MEDOVÉ VÁNOCE 2017 LITVÍNOV SCHOLA HUMANITAS
Den

Čas

Účast

Popis

PÁTEK
sál

8 – 12

Školy
školky

16 - 18

Včelaři

Vzdělávací program.
Komentovaná prohlídka výstavy
Prezentace – včely
Ochutnávky medu
Výroba svíček
Kurz chovu včel

Děti
Včelaři
Veřejnost

Výstava
včelařské pomůcky, názorné pomůcky
pro ukázky práce, vánoční výzdoba, včelí
produkty a výrobky z nich, medové
pečivo, dětské práce.

Eminger

10-18

Instruktor,
mezistěny a knoty
pro výrobu svíček.

SOBOTA
sál

Zajištění

Odpovídá
Táborský +
spolek

Samostatný plán

Kasalová

SOBOTA
předsálí

10-18

Děti
Veřejnost

Práce s voskem
výroba svíček ze včelího vosku.

SOBOTA

14-18

Veřejnost

Setkání se včelaři
vyvrcholení akce Medové Vánoce,
posezení, povídání, ukázky, ochutnávky
medu, medoviny, medového pečiva.
Součástí programu dále níže uvedené
akce a soutěže…
Každou celou hodinu tematická
přednáška

SOBOTA

14-18

Veřejnost

Ochutnávka medů
Med z Mostecka
Ochutnávky medů z celé ČR
Promítání snímků se včelařskou
tématikou. Soutěž o znalosti včelaření.

Jednorázové lžičky,
ubrousky

Soutěž Medové pečivo
soutěž pro pekaře a pekařky, pro předem
přihlášené, s veřejným vyhodnocením
porotou.

Med, letáčky s
recepty,
jednorázové
nádobí, ceny do
soutěže.
Před akcí
informování
veřejnosti o soutěži
prostřednictvím
médií, příjem
přihlášek a výdej
medu ve Včelí
farmě Lom.

Porota

OAK

SOBOTA
14-18
(s přípravou
předem)

Veřejnost

Sestavit porotu.

SOBOTA
SOBOTA

16-18

spolek

spolek

Testy, ceny

Veřejnost

Ochutnávky oceněných potravin
Ze soutěží kraje

OAK Most

Veřejnost

Koncert—příjemné posezení u medoviny
a folkové hudby.

Stráníci
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Tradiční program
Po celou dobu akce probíhá výstava, která představuje práci včelaře, život včel a včelí produkty
a také vánoční vazby. K vidění jsou včelařské pomůcky, nejrůznější výrobky ze včelích produktů
jako jsou svíčky, kosmetika, medovina a v neposlední řadě vánoční pečivo—ozdobné perníky
na stromečky i cukroví. Výstavu doplňují dětské práce na téma Včela.?
Před Medovými Vánocemi i přímo při jejich konání probíhají soutěže—o nejlepší medové
pečivo (z řad veřejnosti), znalostní soutěž o životě včel (pro děti) a o Med Mostecka (soutěž
včelařů).

Cílem Medových Vánoc je přiblížit práci včelařů široké veřejnosti a také seznámit ji s
prospěšností včel a jejich významem pro celý ekosystém. V příjemné předvánoční atmosféře,
k níž neodmyslitelně patří vůně medového pečiva, se obyvatelé Litvínovska i širšího okolí
seznamují se zajímavým životem včel, s využitím jejich produktů i s prací včelaře během celého
roku.
Průvodní je i kurz pro začínající včeleře, zde se zájemci o včelaření dovědí o nejnovějších
metodikách v chovu včel.

Důležitou součástí programu je setkání s dětmi, kterého využívají školní i předškolní zařízení.
Troufáme si konstatovat, že i díky Medovým Vánocům již celá generace dětí z Litvínovska ví,
že med se nevyrábí v továrně. O zájmu dětí o problematiku svědčí fakt, že po exkurzi se školou
přivádí děti na sobotní posezení či ke stánku Včelí farmy na Vánočních trzích v Litvínově své
rodiče. Mezi školami i předškolními zařízeními je přitom o exkurze velký zájem, v minulosti jimi
prošlo až 500 dětí. Propagace mezi dětmi má význam i proto, že většina dnešních včelařů je
starší generace a program zavčelení Ústeckého kraje vyžaduje získání nových mladých včelařů.
Při prohlídce výstavy se děti seznámí se životem včel, jejich užitečností, s prací, spojenou s
chovem včel. S pomocí instruktora si vyzkouší vyrobit svíčku ze včelího vosku, kterou si pak
mohou domů odnést třeba jako dárek pod stromeček. Samozřejmě také ochutnají med a
medové cukroví. Ty starší se pak mohou zapojit do soutěže ve znalostech, které právě nabyly.

Sobotní odpolední a podvečerní program je určen pro rodiny. V předvánočním shonu mají
možnost posedět, poslechnout si hudbu, ochutnat med a dozvědět se zajímavosti o včelaření.
Zapojit se mohou i do soutěže v hodnocení medu a do soutěže o nejlepší medové pečivo.
Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu, ochutnat pečivo a cukroví a med, dospělí také
medovinu, besedovat se včelaři. Vyzkouší si výrobu svíček ze včelího vosku. Součástí programu
je také hudební vystoupení.

