
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Výstava Včela základ života 
Městské muzeum a galerie ve Svitavách  9. června – 22. září 2013 

Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 8. června v 18 hodin 
 
Svitavské muzeum pořádá již několik let každoročně jednu výstavu věnovanou přírodě. V minulých letech 
jsme se zaměřili na dřevo - výstava XYLEM, Záchrannou stanici volně žijících zvířat, Ptactvo na Svitavsku, 
Svět rybníků a Africké safari. Letos se věnujeme včelařství. 
 
Komplexní rozsáhlá sezónní výstava o včelím světě bude instalována v sedmi výstavních prostorách muzea.  
Texty, fotografie, obrazový materiál, včelařské nářadí, různé typů úlů, interaktivní část věnovaná školním 
výpravám a rodinám s dětmi. 
 
V jednotlivých místnostech bude popsána historie včelařství a včelařských spolků, vývoj včelích úlů 
v historii České republiky, aktivity včel a včelařů v průběhu celého včelařského roku. Návštěvníci se seznámí 
s životem a jednotlivými funkcemi včelstev, vzájemnému působení včel a rostlin (ke zhlédnutí bude 
rozmanité spektrum různých  druhů rostlin), včelími produkty a jejich funkcemi a také s výukou včelařství. 
Názornou formou se dozvíte, jak se včely dělí, jak žijí, jak se rozmnožují,  podíváte se do úlu a zjistíte, jak se 
jejich obydlí v průběhu let vyvíjelo.  Zjistíte, co včely dělají v jednotlivých ročních obdobích, co je ohrožuje. 
Zřejmě největší atrakcí na výstavě bude prosklený pozorovací úl přímo ve výstavních síních.  
 
Pro školní skupiny je opět připraven program, v němž se žákům bude věnovat lektorka, která seznámí děti 
s celou výstavou. Děti budou podle věku zapojeny do programu aktivně. Budou moci pozorovat živé včely při 
práci v úlu, na několika zajímavých předmětech budou hádat, zda rozpoznají pomůcky včelaře. Na 
vyzkoušení čekají včelařské kukly, na Medové cestě, která se vine celou výstavou, budou luštit včelí 
hádanky. Čeká je určování druhů rostlin a stromů, nahlédnou do úlu cvičného s foto-plásty i  opravdového 
s živými včelami. Řada her  je připravena i pro návštěvy rodin s dětmi  (včelí sudoku, pexeso, puzzle, 
znalostní soutěže, malování a výroba včelek….). 
 
Mezi hlavní cíle výstavy patří seznámení široké veřejnosti jakéhokoliv věku a na různé odborné úrovni 
s problematikou týkající se včelařství. Výstava bude zaměřena na přírodovědné vzdělávání školních tříd 
i veřejnosti. Dalším cílem výstavy je nabídnout zajímavý způsob trávení volného času pro milovníky přírody, 
především rodin s dětmi, které mohou kromě prohlídky exponátů využít řadu vědomostních soutěží 
a dětských her. 
 
Organizátoři výstavy 
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
ZO Českého svazu včelařů o.s. Svitavy 
Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí  
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum Nasavrky, o.p.s  
 
Doprovodný program 
14:00 – 21:00    Včelařský jarmark na muzejní zahradě 
19:00 a 21:00    Ukázky včelařského řemesla a ochutnávka medů 
 
Další informace: Mgr. Blanka Čuhelová 
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 541 710, 777 579 859 
e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz 
 
Blanka Čuhelová 


