
Výroční zpráva za rok 2009 
 

Vážení přátelé, jsme na počátku roku 2010. 
 
Všichni víme, že většina oborů prodělává hospodářskou krizi. Přesto nyní mohu s radostí 

konstatovat, že včelařské produkty jsou v příznivém kurzu a věřím, že tento příznivý vývoj 
bude i nadále pokračovat. Většina včelařů má dnes spíše opačný problém, často začíná chybět 
kvalitní med pro stálé zájemce. Ptám se. Je tento vývoj s odbytem včelích produktů normální, 
zvláště v době hospodářské krize. Domnívám se, že to není samozřejmostí.  

Když se zamyslíme a připomeneme si situaci zhruba před pěti lety.  Vzpomeňme, jak 
velký problém byl s odbytem včelích produktů a kde se pohybovaly ceny.  Skutečností je, že 
v té době se svaz rozhodl průběžně investovat milionové částky do propagace včelích 
produktů a to přímo od včelařů, myslím, že účelně – časopisy pro ženy, média, následovala 
legalizace prodeje včelích produktů ze dvora s konečnou cenou. Vycházím-li z jednoduché 
poučky tvorby ceny výrobku, kdy 30 % z ceny dostává výrobce, 30 % ceny zpracovatel a 30 
% ceny prodejce, pak se včelař dostává na velice slušnou cenu a supermarkety ostrouhají. 

Co jsme pro to udělali my včelaři z Jimramovské organizace. Myslím si, že také dost. 
Vytvoření vlastní etikety zpracovaná panem Radou, nebyla dle mého názoru zbytečnou 
investicí, také pravidelný nákup sklenic a víček jistě přispěl k dobré prodejnosti, propagace – 
povídání – včelí produkty z dosud zdravého a čistého prostředí Vysočiny, ale také vytvoření 
internetových stránek naší organizace. 

V minulých 5 letech jsme uskutečnili celou řadu přednášek např. MUDr. Hajdůšková, ing 
Sedláček Bučovice, prof. Přidal Antonín, 2 odborné včelařské semináře na Skalském Dvoře. 
Celou řadu zájezdů – Sedláček Bučovice, Opršal Bojanovice, vinný sklep Prušánky, Kolomý 
Staré Město, Rybka Hradec nad Moravicí, Chovatelský den u Vydry na Svojanově. 
      Zájezdy OV ČSV – Grůma – jižní Morava, Průša, Sláma, Urban – Chlístov, Světlá n 
Sázavou zakončení v Lipnici, Kašpar, Kolomý, Plšek – na vozíku – Krnov 

Bylo to i setkání na včelínech a včelnicích našich členů/Novotný,Kratochvíl, Brouček, 
Vraspír. Pravidelné setkání výboru a členů poslední neděli v měsíci. Košty a degustace 
medovin. 

Povedlo se nám vybavit včelařský kroužek přes grantový program kraje v hodnotě 61 800 
Kč /medomet, tavidlo, atd. Daří se nám udržovat spolupráce s obecními úřady. Vytvořili jsme 
vlastní internetové stránky a zakoupili nový počítač pro jednatele. Námi pořádané odborné 
semináře na Skalském dvoře začínají mít dobré jméno. Podělím se s Vámi o několik příkladů. 
Když jsem zhruba před 14 dny volal příteli Sojkovi, abych jej oficiálně pozval na již třetí 
ročník semináře na Skalském dvoře, bylo hned poznat z jeho slov, že  Jimramovská 
organizace mu není cizí a sám se přiznal, že vždy, když se přiblíží k Vysočině, rád vzpomene 
na dobrou partu včelařů v Jimramově a také přislíbil, že vždy, když bude moci, rád přijede do 
Jimramova nebo na Skalák. Připomeňme si, že s předsedou svazu jsme se zde setkali i 
neformálně a dokonce o nás napsal článek do včelařství. 

Druhý příklad: Když jsme s přítelem Broučkem vloni na jaře domlouvali Simonu 
Adamcovou na příští Skalák, věděla/ od Kolomého /o nějakých včelařích na Vysočině, kteří 
dovedli vtipně a vkusně připravit seminář. Teprve po chvíli jsme se dohodli, že se opět 
jednalo o náš seminář na Skaláku. 

Jsem rád, že v naší organizaci je poměrně hodně mladých, nadějných včelařů a včelařek a 
věřím, že budou dobrými pokračovateli v dalších akcích. Domnívám se, že i u včelařů platí 
rytířské rčení  -jeden za všechny, všichni za jednoho-nemoci včel – mor, atd. 

V naší organizaci v uplynulých letech nedošlo k extrémním a zbytečným ztrátám na 
včelstvech. Dovolte, abych závěrem poděkoval všem Vám včelařům, protože chod naší 
organizace a hlavně léčení včelstev a udržení dobrého zdravotního stavu závisí na každém 



z nás. 
Zároveň Vás chci poprosit o spolupráci při zajištění Skaláku, který se uskuteční v neděli 

11. dubna a zároveň Vás i touto cestou na tento včelařský seminář pozvat. 
Chci popřát všem Vám, kteří rádi včelaříte, ať se Vám daří a nechť Vám včely nosí a 

hlavně hodně zdraví do dalších let. 
    Děkuji za pozornost ing. Miroslav Totušek. 
 
 

Zpráva o činnosti 
 
 

Vážení přátelé včelaři, 
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31. 12. 
2009 celkem 68 (71) členů řádných a 6 (5) členů neorganizovaných. U organizace pracuje 1 
včelařský kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra.  

Ke konci roku 2009 ukončili svoji včelařskou činnost,  přítel Vrtěna František 
z Velkých Janovic, přítel Vrátný František z Michova, přítel Ehrenberger Stanislav st. 
z Trhonic a přítel Jílek Zdeněk z Unčína. Do naší organizace vstoupil od 1. 1. 2010 přítel 
Ehrenberger Stanislav ml. z Trhonic.  

Organizovaní včelaři ke konci roku 2009 zazimovali 726 včelstev, v loni to bylo 719 
včelstev. Dva naši včelaři včely neměli. Neorganizovaní včelaři zazimovali 57 včelstev, 
v loňském roce to bylo 37 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 2 včelstva, v loňském roce 
to byly také 2 včelstva. Oproti minulému zazimování stoupl počet včelstev o 27 včelstev na 
celkem 785 včelstev.  

Organizovaným včelařům vyprodukovali jejich včelstva 12396 kg medu, to je v 
průměru na jedno včelstvo 17 kg medu. Vosku bylo vyprodukováno 383,8 kg, to je v průměru 
na jedno včelstvo 0,53 kg vosku. 
 
Dotace na zazimované včelstvo byla přiznána ve výši 141,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši 
200,-Kč 

Naše organizace také uspořádala chovatelský den u přítele Vydry ve Svojanově, 
kterého se zúčastnilo dne 11. 7. 2009 24 našich včelařů a 3 rodinní příslušníci. 
 

Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslavili nebo oslaví životní jubileum tito naši 
členové: 

 
Dostál Ladislav  Jimramov    80 let Leden     (12. 01. 2010) 
Ing. Brouček Miloslav Věcov    75 let Březen     (01. 03. 2010) 
Procházka Josef  Jimramovské Pavlovice 70 let Květen    (16. 05. 2010) 
Svoboda František  Dalečín   70 let Květen     (18. 05. 2010) 
Ing. Nebesáček Jiří  Hluboké   70 let  Září     (02. 09. 2010) 
Kratochvíl Jaroslav  Hluboké   65 let  Říjen     (24. 10. 2010) 
Slavíček Bohumil  Borovnice   70 let Listopad  (18. 11. 2010) 
 

Tímto všem jmenovaným přeji hodně zdraví a mnoho dalších životních a včelařských 
úspěchů do dalších let.   

Děkuji za vaši pozornost Zdeněk Klapálek. 


