Degustace medoviny 26. 12. 2007
Vážení přátelé, myslím si, že i v roce 2007 naše organizace a její členové mají celou řadu
nových zážitků a vzpomínek. V březnu jsme uspořádali odbornou přednášku přítele Ing Antonína
Přidala z Mendelovy zemědělské university v Brně, v červenci jsme měli možnost se zúčastnit
odborného včelařského zájezdu k příteli Kolomému ve Starém Městě u Bruntálu a k příteli Ing.
Rybkovi z Hradce nad Moravicí.
Nadále se pravidelně setkává výbor a včelaři naší organizace, kde se řeší nejen aktuální včelařské
problémy. Opět se uskutečnilo také několik setkání přímo na včelínech a včelnicích. Velice zajímavé
bylo setkání a seznámení se s prostory a včelínem, které využívá včelařský kroužek ve Věcově. Pro
činnost tohoto kroužku máme zažádáno na kraji Vysočina o grant na rozvoj činnosti.
Na podzim minulého roku nás trochu znepokojilo ohnisko moru v nedaleké Jedlové, což nás
včelaře vybízí k značné ostražitosti.
V posledních letech se melacitozní snůška v naší oblasti stává téměř pravidelností, s čímž jsme se
opět museli nějakým způsobem vypořádat. Proto budeme o to více čekat na první jarní prolet a věřit,
že se nám většina melacitozního medu povedla ze zimních zásob odstranit.
Použití Gabonu jako prvního léčení v podletí, považuji v tomto roce za opodstatněné a zřejmě i
proto zatím nebyly zaznamenány větší ztráty včelstev v důsledku přemnožení roztoče varoa
destruktor. V některých organizacích jsou ztráty včelstev až alarmující.
Odbyt a prodej medu s vlastními sklenicemi a etiketami považuji za stabilizovaný a myslím si, že
se nachází na jedné z nejvyšší úrovni. Případné přebytky medu celá řada našich včelařů zpracovává v
další velice zajímavý produkt, v medovinu. Právě 26. prosince u Totušků v Jimramovských Pavlovicích
jsme měli možnost zakončit rok 2007 a zároveň porovnat 17 vzorků medoviny. Degustační komisi
tvořila většina členů výboru doplněná o hosty ze Sebranic a z Hulína. Zvolený předseda degustační
komise Jaroslav Kratochvíl z Hlubokého a Brna nejdříve všechny členy upozornil na většinu úskalí
degustace a všech 17 vzorků bylo hodnoceno anonymně za pomocí 20-ti bodové stupnice, byla
hodnocena vůně, jiskra a chuť. Na závěr se přehodnotily čtyři nejlepší vzorky medoviny. Šampionem
výstavy byla vyhlášena „Babiččina“ medovina přítele Ing. Jiřího Pavliše ze Sebranic, druhé místo
obsadila medovina přítele Vladimíra Dostála z Jimramova, třetí místo zaujal další vzorek medoviny
přítele Ing Jiřího Pavliše a krásné čtvrté místo obsadila medovina přítele Josefa Sedláčka z Michova.
Již při loňské degustaci byla velice slušná úroveň všech medovin, při letošním ročníku je nutné
dodat, že kvalita a úroveň degustovaných medovin se stále zlepšuje a stále přibývá nových vzorků.
Hodnocení medovin 10-ti člennou komisí je ryze subjektivní a žádná z medovin nemá typickou
charakteristiku jako třeba odrůdová vína, přesto se komise shodla u nejlépe hodnocených vzorků a
vybrala jako nejlepší medoviny s přirozenou vůní medu, s jiskrou a s medovou lahodnou chutí
doladěnou jen mírně a s citem.
Závěrem roku ještě několik zástupců naší organizace čekalo velice milé setkání s nejstarším a
zasloužilým členem organizace, s přítelem Petrem Rudolfem z Daňkovic, který koncem roku oslavil
90. narozeniny. Po přání mnoha dalších let v plném zdraví nakonec debata sklouzla k praktickým
zkušenostem se včelařením. Měli jsme možnost se zase trochu přiučit.

Závěrem chci popřát všem, kteří rádi včelaří a včely si oblíbili, hodně štěstí a zdraví v roce 2008.
Ing. Miroslav Totušek

