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Vítáme jaro i nového člena
V minulém vydání MASkáče jsme vás informovali
o rozšíření území působnosti a členské základny naší
MAS o obec Vysoká nad Labem a v podobném duchu
bude i článek pro tento měsíc, protože řady našich
členů se dále rozšířily také o spolek se sídlem v obci
Časy, který se může pyšnit přímo kouzelným názvem.
Máme pro vás tedy malou hádanku, která se zároveň
náramně hodí do těchto jarních dní. Zkusíte uhodnout název spolku?
Jedná se o krásnou květinu s drobnými žlutými kvítky,
o které se říká, že otevírá bránu jaru. Jak se tedy tato
květina jmenuje? Chvíle napětí – a pokud jste tipovali petrklíč, pak máte správnou odpovědď. Požádali
jsme předsedu spolku pana Jaroslava Křížka, aby
nám o spolku Petrklíč prozradil pár informací.
Dobrý den pane předsedo, mohl byste nám krátce představit spolek Petrklíč? Jaká je činnost
spolku?
Zabýváme se hlavně volnočasovou pedagogikou. Naší
specializací je včelařství, které bylo tím prvotním impulsem k založení spolku. Snažíme se šířit osvětu o tom, že
včelařství není jen o vytáčení medu. V rámci našich dalších činností se zabýváme ekologií, lesnictvím, myslivostí
a přírodovědou.
Co vás vedlo k tomu spolek založit?
Jelikož se o tyto aktivity zajímáme již řadu let, sledovali
jsme situaci v oblasti včelařské pedagogiky a nelíbilo se
nám, jak toto odvětví upadá. Proto jsme se rozhodli vy-

Portál Farmáře

Petrklíč Jarní: prohlídka s včelařským kroužkem

tvořit něco, co by pomohlo lidem
přiblížit přírodu takovou, jaká je.
Divoká, nádherná a nezřízená.
Každý z našich členů má jinou
specializaci, a to nám nabízí unikátní pohled nejen na včelařskou
problematiku.
Můžete prozradit nějaké aktivity spolku, které
plánujete do budoucna?
Většina naší činnosti byla bohužel kvůli situaci s koronavirem omezena, avšak nezahálíme a plánujeme aktivity
pro lepší dny. Jednou z chystaných aktivit je Včeličkování
v Časech, kde se zároveň nachází sídlo spolku. Dále také
mohu uvést včelařské besedy pro děti i seniory, workshopy
a mnoho dalšího. Pokud chcete být v obraze, neváhejte
sledovat náš Facebook a naše webové stránky, kde o všem
pečlivě informujeme.
Včeličkování? To zní zajímavě. Co přesně tato
aktivita obnáší?
Včeličkování je projekt, který je určený těm nejmladším
posluchačům. Většinou se jedná o školky, případně první
stupeň základních škol. Jedná se o projektový den, který
má za úkol předat dětem základní informace o životě včel.
K tomuto účelu využíváme zejména interaktivní pomůcky,
jako je například fotografická napodobenina pravého
včelstva, která je složena z několika nástavků a fotorámečků umístěných vně úlu. Takový projektový den vždy vede
náš zkušený lektor s dlouholetou včelařskou praxí a s citem
pro výuku dětí. Většina aktivit je vedena hravou formou,
ale vždy přizpůsobujeme aktivity věku a povaze publika.
Pro tyto účely máme také vytvořeny naše originální materiály, které si děti po skončení projektu mohou odnést
domů. Doma si pak mohou s rodiči, případně s vyučujícím
ve škole či školce, ověřit a připomenout to, co se naučily.
Aktuálně je tato činnost stejně jako spousta dalších kvůli
pandemii omezena, proto doufáme, že až se situace uklidní, budeme moci opět roznášet radost a krásu včel mezi
všechny generace.
Co vás vedlo k tomu, že spolek zažádal o členství v MAS Region Kunětické hory?
Moc se nám líbila myšlenka MAS, sdílení informací, kontaktů a také to, že na vše nemusíme být sami. Myslíme si,
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že máme skvělou myšlenku, o kterou se stojí za to podělit,
a to bychom rádi prosazovali i jako členové MAS.

Vyhlášení výzvy MAS č. 6
z Programu rozvoje venkova

Chtěl byste ještě něco sdělit na závěr?
Rád bych za celý Spolek Petrklíč všem vzkázal, atť nezanevřou na přírodu, protože vždy se najde něco nového,
o čem je dobré se dozvědět. Zároveň příroda jako taková
toho má spoustu co nabídnout. Také moc děkuji MAS Region Kunětické hory za možnost představit spolek Petrklíč
a možná zaujmout stejné milovníky a fandy přírody, jako
jsme my sami.

Dne 18. března 2021 vyhlásila naše MAS na základě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 výzvu MAS č. 6 z Programu
rozvoje venkova. Na rozdělení mezi žadatele čeká krásných 6 402 689,- Kč v rámci Fichí 1, 2, 4, 6 a 10. Příjem
žádostí probíhá od 29. března 2021 do 26. dubna 2021
prostřednictvím Portálu Farmáře. Moc se těšíme na nové
projekty, které pomohou k dalšímu rozvoji našeho území.

