Zakončení roku 2006 degustací medoviny
Vážení přátelé, nedávno ukončený rok 2006 lze hodnotit po naši základní organizaci velice
pozitivně. Například v dubnu se nám povedl zrealizovat velice zajímavý odborný seminář na Skalském
Dvoře s přednášky našich nejlepších odborníků a praktiků, doplněný prodejem včelařských potřeb a
degustací různých medů a medového pečiva. Seminář s názvem „Udržitelný rozvoj chovu včel“ měl
velice dobrý ohlas a věříme, že v dalších ročnících a pravidelných periodách budeme pokračovat.
Svoji oblibu si získalo i pravidelné setkávání výboru a včelařů naší organizace. Nezapomenutelná
jsou setkáni přímo na včelínech, včelnicích nebo to poslední – posezení při medovině. Díky poměrně
velkému úsilí a pozornosti se nám daří udržovat zdravotní stav více než 700 včelstev na velice dobré
úrovni, v poslední době pozorně sledujeme rozšíření ohnisek moru v naší republice. Poměrně příznivý
rok na výnos medu v naší oblasti převážně medovicového původu nám umožnil naplnit společně
nakoupené sklenice se šroubovacími víčky s potiskem a poprvé využít vlastní spolkovou etiketu.
Tímto se prodej medu z naší organizace dostal na jednu z nejvyšších úrovní, čehož důsledkem je, že
na počátku nového roku nemá žádný z našich včelařů problém s odbytem medu a někteří ze včelařů
mohou bez problémů uvažovat o mírném navýšení stavu včelstev a řada nevčelařů uvažuje o prvních
včelstvech.
Také výroba, prodej a degustace medoviny významně můžou přispět k odbytu medu. Musíme si
však přiznat, že staré osvědčené staročeské recepty zavál čas neznámo kam a chceme-li uspět s
medovinou v současné době, musíme experimentovat, zkoušet a porovnávat různé receptury a
technologie, předávat si svoje pozitivní i negativní zkušenosti s výrobou. Ty nepovedené „ medoviny
raději přehnat přes destilační přístroj“, než abychom pokazili jméno medovině. Myslím si, že zde
máme velký prostor pro realizaci.
V příjemné vánoční atmosféře byla vedena první degustace medoviny v naší organizaci.
Degustační komise byla tvořena výborem naší základní organizace, doplněná o hosty z Nového
Jimramova, Javorka, Sebranic na Svitavsku a z Hulína na Kroměřížsku. Veškeré vzorky medoviny byly
hodnoceny anonymně a hodnocení bylo 20 bodovou stupnicí převzatou z degustace vín. Přestože to
byl první ročník, všechny medoviny měly velice slušnou úroveň. Nejdříve byla hodnocena medovina
mladá ročníku 2006, kde se sešly 4 vzorky. Z těchto se na prvním místě umístila medovina Jiřího
Pavliše ze Sebranic, na druhém místě se umístil přítel Ladislav Dostál z Jimramova a třetí místo
obsadil přítel Miroslav Totušek z Pavlovic. Čtvrtý vzorek pocházel z Vídně u Velkého Meziříčí od pana
Stanislava Zeleného.
Druhou kategorii tvořila medovina starší, převážně ročník 2005, kterou zastupovalo 6 vzorků.
Zde se na prvním místě umístila medovina přítele Miloslava Broučka, druhé a třetí místo se stejným
počtem bodů se umístila medovina přítele Jaroslava Kratochvíla z Hlubokého a přítele Jaroslava
Navrátila z Hulína. Na čtvrtém místě se umístila medovina, u které se nám nepodařilo zjistit majitele.
Páté místo obsadila medovina přítele Josefa Sedláčka z Michova.
Na závěr komise přehodnotila nejlepší vzorky a vyhlásila šampióna výstavy, kterým se stal
vzorek Jiřího Pavliše ze Sebranic, ročník 2006. Akce byla velice zdařilá, v přátelské atmosféře, a v
tomto duchu bychom chtěli pokračovat i v dalších ročnících.

Rád bych poděkoval všem, kteří věnovali svoje vzorky medoviny, všem včelařům, kteří zajišťují
chod naší organizace a popřál hodně zdraví a štěstí v novém roce 2007.
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