
Zpráva z Valné hromady o činnosti výboru Včelařského spolku pro Mladou 

Boleslav a okolí z.s. za rok 2015 

 

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové. 

 Kdybych měl podávat jen zprávu VSMBO za rok 2015, byla by to velmi krátká 

zpráva. Spolek byl totiž zaregistrován v listopadu 2015 a to je krátká doba na 

hodnocení. Proto se vrátím i k naší činnosti, kdy jsme ještě působili pod 

hlavičkou ČSV. 

Zima 2014 - 2015. 

V tomto období v ČR byly zaznamenány 40% ztráty, což bylo tehdejšími 

funkcionáři ČSV hodnoceno jako všechno možné, jen ne jako plošný úhyn 

včelstev. Naskýtá se zde otázka, jak by se tvářila SVS, kdyby takto uhynulo 40% 

stavu skotu, prasat nebo drůbeže. 

My, i díky vám a dobré práci včelařských důvěrníků jsme zaznamenali jen 8,5% 

ztráty. Je to i proto, že se varroáze věnujeme celý rok a neakplikujeme do 

včelstev chemikálie hlava nehlava a nenecháváme tak naše včelstva 

zchoulostivět. 

Snůškové podmínky: 

V loňském roce byla opět relativně normální snůška. Včelstva přinesla nektar 

z ovocných stromů, řepky, částečně akátů a po delší době byla i medovice. 

Naopak výpadek byl u javorů. Pozdější snůška u nás není. 

Zájezd: 

V loňském roce jsme, jako téměř každoročně, vykonali zájezd na ČM Vrchovinu 

k panu Koblížkovi. Jedná se o mladého velkovčelaře s progresivními včelařskými 

metodami. Jeho průměrné výnosy kolem 120 kg mnohým ale mohly připadat 

jako sen. 

K 1.9.2015 jsme zazimovali 1020 včelstev a počet včelařů naší, tehdejší ZO byl 

126 včelařů. Průměrný věk klesl z 59 let na 58 roků. 



V loňském roce pokračovala naše přednášková činnost a nejvíce asi zaujala 

přednáška MUDr. Hubače o včelích produktech a apiterapii. Její druhá část je 

plánována na letošní rok. 

Po říjnové členské schůzi výbor tehdejší ZO udělal, co mu bylo uloženo 

Usnesením. 

Založen a zaregistrován byl nový VS MBO, který historicky navazuje na tradice 

našich předků. Majetek i finanční prostředky jsme převedli legální cestou do 

nového spolku, založili SF.  

Jako projev dobré vůle jsme za starou ZO Mladá Boleslav provedli daňové 

přiznání a vyúčtování daně ze mzdy a s čistým stolem vstoupili do nového roku 

v novém spolku. 

Členové nového spolku dnes dostávají dva včelařské časopisy, jeden v digitální 

podobě. 

 

Jaké jsou plány do budoucna nového spolku? 

Především nás čeká náročná práce na poli tlumení včelích nákaz, především 

varroázy, dále budeme rozšiřovat náš chovatelský okrsek. 

Na poli vzdělávání připravujeme několik přednášek a kurzů, především pro 

začátečníky. Budou ale organizovány rychlou formou tzv. dnů otevřených dveří. 

Do budoucna bychom rádi zavedli společné akce, jako jsou ochutnávky 

medoviny, medu. 

Tradičně dobrou spolupráci máme s okolními obcemi, které nám do rozpočtu 

přispívají finančními dary, jež využíváme povýše zmíněné úkoly. 

Tak jako v minulosti se chceme opírat o podporu všech členů a především 

našich včelařských důvěrníků, kterým je jednání výboru vždy otevřeno. 

 

Vážení přátelé. I když v loňském roce jsme zvolili nový výbor a důvěrníky, dnes 

máme v programu volby znovu. Je to proto, že se již řídíme vlastními stanovami 

a novými volbami tak naplňujeme jejich obsah. 



Děkuji vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v jednání dnešní Valné 

hromady VS MBO. 

 

V Mladé Boleslavi 2.4.2016 

 

                                                                  Ing. Leoš Dvorský, předseda 


