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NEMESIS 

Že je vám povědomá? Ta dáma s páskou na očích, 
třímající meč a váhy. Bodejť by ne. Vytesaná z ka-
mene stává na římsách a portálech soudních budov, 
aby dohlížela na průchod spravedlnosti. Tuto povin-
nost jí určili již staří Řekové. Jakže se jí zhošťuje? 
No, jak kdy, chce se vyslovit nahlas, najdete-li do-
statek odvahy.

Snad bez obav z pomsty lze připomínat její středo-
věké úlety, kdy zavírala oči nad posíláním nevinných 
na hranici. Taková byla doba, řeknou na její omlu-
vu ti, kterým odvaha k vyřčení pravdy schází. Zrovna 
tak umějí vysvětlit i časy Třetí říše a jejích Sonder-
gerichtů, neboli období výsměchu právu, se kterým 
se nekamarádili ani soudcové následující, obracející 
na ruby desatero. Poté, co nechali ze soudních síní 
odstranit kříže a svíčky, se pak protivili přikázáním 
jako nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš majetku bliž-
ního svého... Příliš citlivé, že? Pojďme tedy dál.

Oddechli jsme si, když bylo klíči na listopadových 
náměstích odzvoněno těmto praktikám a jakás takás 
spravedlnost se vrátila. Byť mnohdy podepírána tý-
miž osobami v talárech, které po ní před tím šlapaly. 
Snad právě proto se někteří z nás domáhají náprav 
totalitních křivd dodnes. Dokonce se zdá, jako by se 
nenacházelo dost ochoty ani k postihování velkých 
šejdířů současných. Nikoliv tedy podvodníčků drob-
ných, nemajících přímluvce z vyšších sfér.

Naštěstí tu máme Ústavní soud. Zvykli jsme si při-
pomenout tu instituci vždy, když už se zdálo, že šejdí-
ři prosadí svou. Moc dobré vědomí. Že existuje kole-
gium nezatížené potřebami radit té bohyni co a jak. 
A najednou… No, to snad není možné! Jako by si 
brněnská Nemesis strhla pásku z očí, odhodila meč 
i váhy. Proč? Aby viděla na tu zbývající hromádku pe-
něz a měla volné ruce k odstrčení ostatních lidí če-
kajících na rozdělení toho, co ve státní kase zbývá. 
Neboť šetření se prý pánů a dam v talárech nesmí 
dotknout. Jako by snad oni nesli menší zavinění na 
jejích úbytích nežli slečny z podatelny nebo maminky 
na mateřské, které krácení nemine.

Inu, taková je doba, prohodí polohlasně ti, kteří 
se umějí smířit s čímkoliv. Konečně, co jiného s tím 
můžeme dělat. Vždyť brněnská Nemesis má prav-
du pravd, danou jí zákonem nejvyšším. Ano, s tím 
verdiktem opravdu nic nenaděláme. Takže zbývá jen 
malá poznámka závěrem. Mravně objektivní soudco-
vé bývávají nazýváni ctihodnými. Mám takový pocit, 
že po této kauze už se to bude vyslovovat dost obtížně.
  BR

O tom, že česká ekonomická flotila pořád ještě drhne 
o dno, nikdo nepochybuje. Naštěstí v mělkých krizových 
vodách, plných záludných skalisek, prozatím ztroskotá-
vají jen menší české lodi a kocábky. Lordové admirality 
poroučejí odhození zátěží, a tím i snížení ponoru, zatím-
co řadoví mariňáci volají po lodivodech schopných do-
strkat přetížená plavidla do hlubších a klidnějších vod. 
A pokud už mají obě strany připustit odhození nějaké-
ho balastu, za boha se neshodnou na jeho pojmenování. 
Nakonec mají vše napravit nově instalovaní ministři, jak 
alespoň doufá pohodlná většina voličstva. Jak to zatím 
dopadá? Že nic moc? 

Jistě, není to snadné. Přijít na ministerstvo a téměř 
při každém otevření skříně se podívat do očí, či vlastně 
do očních důlků vypadnuvšímu kostlivci. Takový minis-
tr vojenství aby si přímo zoufal, když se mu dokonce 
zjeví i přelud sebe sama, lobbujícího za předražené ky-
rysy. A to ještě může mluvit o štěstí, že se neotevřela 
almara s padákovým myslivcem, což by mohlo narušit 
koalici. Ten už léta čeká na odhalení viníka svého vol-
ného pádu, který měl být bezpečným parašutistickým 
výkonem. Divte se potom, že před takovými zjeveními 

se člověk rád halí do plášťů auditů a čekání na jejich 
vyhodnocení. 

Abychom nekřivdili. Zaplať pánbůh, pokud se kde 
alespoň něco děje. Vždyť jinde jakoby se nechumelilo. 
Nejspíš tím budou vinni novináři. Přece si už musejí 
konečně uvědomit svoji naprosto nezastupitelnou roli 
v pátrání po organizovaném šizení státu, když nízkými 
platy a výsluhami zdecimovaná policie už na to nemá 
sil. Nehledě na potřeby zadavatelů směru pátrání a pří-
stupu státních zastupitelství k poodhalenému… Spá-
sou, byť se může zdát spíše nepodařeným vtipem, má 
být příručka k odhalování korupce veřejností. No, jo. 
On to nemá snadné ani leckterý čistý, musí-li v rám-
ci držení opratí koaličního spřežení podávat ruce těm 
s dávno už umazanými prackami. 

Aby to všechno nakonec zas nepokračovalo jako 
u dvora Rudolfova, kdy dvorní astrolog svými doporu-
čeními rozhodoval o koupi rohlíčků v pekárně U císa-
řovy pochoutky a magistr Kelly úspěšně zhmotňoval 
homunkulu. Zatímco za jediného podvodníka byl pro-
hlášen Honza Skoták z Libně, přistižený při ohřívání 
buřtů v státní, pardon, císařské alchymistické kuchyni 
a strouhání křenu, který měl suplovat mandragoru. Ne-

bo snad někdo z nás touží po happyendu se zpěvy a tan-
ci pod vedením pekaře Matěje, obrazně oslavujícího to, 
co prováděl tehdejší vládce (rozumějme v době natáče-
ní filmu) Pražského hradu? Jak tomu zabránit? Třeba 
se vrátit k životnímu krédu jeho prvního předchůdce 
– Nebát se a...

Ono se to snadno řekne, nebát se, když v zemi je 
zvykem mlčet, nanejvýš jenom šuškat. Třeba o tom, že 
někdo hlásá vodu a pije víno. Dokonce i za volantem. 
A nemusí to být zrovna světodějné fauly, na které se 
bojíme ukázat prstem. Nebo snad už někdo upozor-
nil na taškařice kolem Regionální potraviny, kdy hoj-
ná mediální reklama (samozřejmě za peníze daňových 
poplatníků) celorepublikově „podporuje“ oceněnou 
klobásku, která je k dostání pouze v prodejničce její-
ho výrobce v Horní Dolní? V ní se píše o „Masných 
výrobcích z výtečných domácích surovin“. Přitom se 
nikdo nenamáhá zjistit, zda nebylo použito (přitom se 
moc dobře ví, jak to chodí) maso z dánského či španěl-
ského prasete. Tudíž potažmo svými daněmi přispívá 
na zvýšení prodeje dovozového vepřového i český cho-
vatel prasat. 

Takže nás ještě čeká spousta úskalí, skrývajících se 

pod hladinou mělkých vod. Nebo mělkého uvažování? 
Či jde o strach z kujónů? To by pak mohlo jít o krizi 
daleko hlubší nežli o krizi ekonomickou. Totiž o krizi 
ducha. Té se opravdu nezbavíme jinak nežli odhoze-
ním balastu přes palubu. Jenom v ten moment snížíme 
ponor. Jak se to pozná? Nejenom podle toho, že vám 
politik věcně odpoví na otázku. Také podle chování in-
stitucí, sdružení, spolků a jiných korporací. Kdy tyto 
začnou zřetelně a nahlas hájit zájmy svých členů jako 
celku. Tedy nikoliv pouze kmotrů pomocí nenápadné-
ho leštění klik a nahlížení klíčovými dírkami, jak to činí-
val císařský komoří Lang. 

Utopie, že? Stejně jako ono prohlášení pekařova cí-
saře, že k snídani i jemu postačí vejce, slanina a pivo. 
Když státní pokladna je prázdná a on chce být solidární 
s poddanými. Vždyť nadívané bažanty a pečená sela-
ta lze nejenom koupit. Taky vám je poskytnou kmotři. 
Nebo prognózu, že spřátelená křišťálová koule ukázala 
růst HDP o jednu desetinu vyšší nežli koule astrologa 
konkurenčního. Potom, že se dějiny neopakují… Nebo 
už se vám zdá, že kýl naší bárky přestává dřít o dno? 
Kéž by to byla pravda. 

J. P.

VRTKAVOST
FORTUNY

Rozhodně nehodlám komentovat slabomyslné 
počínání těch, kteří se dali přesvědčit výzvou ke 
změření sil s bookmakery BWIN, skončivší je-
jich zruinováním. Pro ně zmíněná bohyně bez-
tak nemůže nic udělat, když hra je vždy nasta-
vena ke konečné prohře sázejícího. O její přízeň 
v podstatě nestojí ani provozovatelé hazardu. Ti 
spíše spoléhají na ochranu vlivných politiků. 

Oni tribunové lidu však mohou o vrtkavosti 
štěstěny mluvit zcela oprávněně. Zatímco sázkové 
kanceláře tu budou i po volbách, oni… No, jistě, 
je potřeba využít času k vyhřívání na výsluní. Je-
nomže k cestě na ono sluncem ozářené místo jsou 
potřeba peníze. Kdo jiný je může založit, když ne 
ti, kteří tyjí ze slabomyslných, aby si poté vybra-
li dobře zúročené vklady. Jenomže peníze nejsou 
všechno. Bohudík (jak pro koho) žijeme v demo-
kratické zemi a u hlasovacích uren se švindlovat 
nedá. Je proto nutné něco slíbit i voličům. Napří-
klad zatočení s korupcí a klientelismem. 

Aby to po volbách dopadlo v duchu starého 
českého přísloví – řeči se vedou a pivo se pije. 
Čímž se takové vítězné partaje dostávají do dvo-
jího ohně. Splnění slibů očekávají voliči i kmot-
ři. A právě v těchto chvílích se odděluje zrno od 
plev, pokud je zrnem míněn opravdový mistr po-
litické hry. Musí dokázat přesvědčit obě strany, 
že pro ně maká do roztrhání těla. Například vy-
cizelováním loterijního zákona do podoby (zdán-
livě) zaručujícího pěkné částky obecnému bla-
hu, přičemž na straně druhé… Buďme struční 
a srozumitelní, prostě v duchu rčení o nažraném 
vlku a celé koze. 

A když to nedokáže? Vrtkavá Fortuna je ta 
tam. Jeden měsíc na samé špici popularity, v ná-
sledujícím krkolomný pád. Kdo by dál věřil ry-
báři, který sliboval ulovit ty nejdravější žraloky, 
piraně a jiné nenasytné dravce, aby se po stu dní 
hájení v jeho sítích mrskalo sotva pár okounků 
a jedna malá štička. Jako by mělo být naplněno 
ono – nechoď Vašku s pány na led (v tomto pří-
padě do koalice)… Jelikož tito jsou vázáni po-
vinnostmi dělat v sítích díry pro unikání velkých 
ryb. Samozřejmě za rozvážného tvrzení o napo-
máhání úspěšnému lovu. 

Že tato strategie nemůže dlouhodobě uspět? 
Že jim ty díry v sítích příště voliči spočítají? Ne-
buďme naivní. Vždyť i v televizním seriálu to na-
konec odskákal Corado Catani, a tím, kdo si 
mohl oddechnout, byli přátelé přátel. Schizofre-
nie totiž nezná hranic. BR

PODLE ČEHO POZNÁME, KDY SE ODLEPÍME ODE DNA
rozhodne i hloubka ponoru

Vítězem 3. ročníku soutěže Prodejna roku 2010 se stala prodejna VÁHALA a spol. s r. o. v Praze 8-Libni. Toto význam-
né ocenění bylo předáno v rámci společenského večera Semináře Beroun 2010.

Kdo se zúčastnil prv-
ního ročníku dvouden-
ního odborného školení
pracovníků masného prů-
myslu konaného 5.–6. října
2010 v Berouně, ví, o čem 
hovořím. Školení uspořá-
dal Český svaz zpracovate-
lů masa a úlohy odborné-
ho garanta se vynikajícím 
způsobem zhostila Vysoká 
škola chemicko-technolo-
gická. Množství účastní-

ků dávalo již na začátku tušit, že školení bude úspěšné, 
a o to víc potěšilo druhý den, kdy se účastníci rozjíždě-
li za svými povinnostmi a nešetřili chválou na úroveň 
a rozmanitost konaných přednášek. Není proto chybou, 
že jsem v nadpisu použil číslici určenou pro ročník příš-
tí, ale je to zároveň vyjádření úspěchu ročníku letošní-
ho a taktéž vyjádření našeho odhodlání a odvahy ročník 
příští uspořádat.

Jistě při uspořádání dalšího ročníku dojde k někte-
rým změnám, abychom se ještě víc přiblížili konkrét-
ním potřebám Vás posluchačů, a to jak z provozů vel-
kých, středních, tak i těch menších. Rozhodně také 
dojde k úpravám, které ještě více zvýší komfort účast-
níků, na tom se již pracuje.

Na závěr se sluší poděkovat těm, kteří mají záslu-
hu na úspěšném konání akce. Zejména, a to v první 
řadě, děkuji sponzorům – zlatým, stříbrným a bronzo-
vým. Dále je nutno vyzdvihnout a poděkovat za dob-
ře odvedenou práci organizátorům této akce. Loučím 
se s Vámi skromným přáním „potkejme se v Berouně 
v roce 2011“.

Jaromír Kloud

NEMESIS

Seminář Beroun 2011
I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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Co přinese 
nového realizace 
projektu „Masu 

rozumíme již 
700 let“?

Nejprve si odpovězte na otázky „Víte, 
jak zaškolit nového zaměstnance? Komu-
nikujete ve vaší firmě správně?“

Pokud jste si odpověděli kladně, gra-
tulujeme! Pokud vaše odpovědi byly zá-
porné nebo nejisté, máme pro vás dobrou 
zprávu. Projekt „Masu rozumíme již 700 
let“, který vám byl již několikrát předsta-
ven, zná odpověď na tyto otázky.

V letech 2010–2012 budou vznikat pro-
dukty, které vám umožní se zorientovat 
v tématech, jako je adaptace nového za-
městnance, vedení hodnotících a motivač-
ních pohovorů, komunikační úroveň me-
zi všemi úrovněmi managementu. Tvorba 
těchto dokumentů je založena na příkla-
dech dobré praxe a v případě tvorby se jed-
ná o spolupráci se samotnými pracovníky, 
kteří jsou obeznámeni s praktickými situa-
cemi, a jsou tedy důležitými informátory. 

Průběh
II. workshopu 
personalistů 

Dne 5. až 6. října 2010 došlo k druhé-
mu setkání personalistů v Berouně, které 
sloužilo k výměně informací mezi předsta-
viteli personálních oddělení jednotlivých 
podniků.

Jednalo se opět o dvoudenní work-
shop. Program byl jako vždy nabitý. Pře-
ce jen se jedná o setkání, které je dvakrát 
do roka. 

Obsahově je workshop zaměřen na re-
alizaci projektu ve firmách, tvorbu me-
todik a především výměnu zkušeností 
mezi personalisty o tom, jak pracovat se 
zaměstnanci a vzdělávat je v dovednos-
tech a znalostech sloužících ke zvýšení 
jejich adaptability a konkurenceschop-
nosti podniku v rámci odvětví masného 
průmyslu.

Za účast všem děkujeme a těšíme se 
na další setkání, které proběhne až v roce 
2011. Realizační tým

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

O dalších novinkách vás budeme informovat a samozřejmě vám doporučujeme
i sledovat naše webové stránky www.masurozumime700let.cz

Ve dnech 5. a 6. října 2010 se v beroun-
ském hotelu Best Western Grand uskuteč-
nilo školení pracovníků masného průmys-
lu, které bylo pořádáno Českým svazem 
zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem 
konzervace potravin a technologie masa 
VŠCHT v Praze. Celá akce byla rozdělena 
do dvou částí – odborné a společenské.

Odborná část probíhala ve třech samo-
statných sekcích, jež byly zaměřeny na růz-
né cílové skupiny posluchačů. V hlavním 
kongresovém sále byly prezentovány novin-
ky v technologii masné výroby, chystané 
změny potravinářské legislativy, záležitosti 
týkající se standardů obchodních řetězců 
včetně aplikace zákona o významné tržní 
síle do obchodní praxe, informace o do-
tačních příležitostech a také o podpoře vý-
zkumu v potravinářství. Tato hlavní sekce 
proto byla svým zaměřením šita na míru 

členům vyššího managementu firem, kte-
ří mohou takto získané informace uplat-
nit při formulování podnikových strategií. 
Modrý salonek byl vyčleněn pro sekci ma-
lých podniků, prodejen a provozních tech-
niků. Motivem pořadatelů při zřízení této 
sekce byla skutečnost, že v Českém svazu 
zpracovatelů masa mají své nezastupitel-
né místo i firmy s malou výrobní kapaci-
tou a často jen s jednou vlastní prodejnou 
v místě výroby. Tyto firmy mají ve srovnání 
s většími hráči na trhu své vlastní specific-
ké problémy, svůj vlastní způsob získávání 
a vyhodnocování informací a tomu muse-
la být náplň sekce jednoznačně přizpůso-
bena. Zde se proto posluchači seznámili 
hlavně s komplexními požadavky na kon-
strukční řešení malých provozů a prode-
jen. Doplněny byly též informace o pod-
mínkách veterinárně-hygienického dozoru 
v prodejnách a také novinky v požadavcích 

na certifikaci systému HACCP. Žlutý salo-
nek hostil sekci pro střední management, 
která byla určena především mistrům jed-
notlivých výrobních středisek větších pod-
niků. Tito pracovníci obvykle disponu-
jí hlubokými technologickými znalostmi 
souvisejícími s úseky, jež spadají do jejich 
přímé kompetence, ovšem slabší to v tom-
to ohledu leckdy bývá v ostatních částech 
masné technologie, což může být mimo 
jiné příčinou drobných zádrhelů při audi-
tech různých celopodnikových systémů ří-
zení bezpečnosti a kvality. Sekce ve žlutém 
salonku tak de facto byla jakýmsi shrnutím 
a připomenutím těch nejdůležitějších pilí-
řů technologie zpracování masa a výroby 
masných výrobků.

Kromě zástupců VŠCHT v pozicích lek-
torů na tomto školení vystupovali i čelní 
představitelé a odborní pracovníci minis-
terstva zemědělství, Krajské veterinární 

správy pro Středočeský kraj, Městské ve-
terinární správy hl. města Prahy, Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje, 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutě-
že, Potravinářské komory ČR, České spo-
lečnosti pro jakost, sdružení GS1 Czech 
Republic a společností Foodservis, resp. 
Tesco Stores ČR.

Pro všechny účastníky školení, ať již 
posluchače, lektory, ale samozřejmě i pro 
pozvané hosty, byl připraven společen-
ský večer, během kterého ČSZM udělil 
významná ocenění zasloužilým pracovní-
kům masného průmyslu a zároveň vyhlá-
sil výsledky soutěže Prodejna roku 2010. 
Více informací o těchto slavnostních udá-
lostech naleznete v samostatných příspěv-
cích tohoto čísla ŘU novin. Během večera 
pak probíhal program, jehož součástí byl 
raut, vystoupení břišní tanečnice a skupiny
ABBA Stars. Jednalo se jistě o vhodnou 

příležitost pro neformální setkání kolegů 
a obchodních partnerů z našeho oboru.

Vzhledem k tomu, že kapacita hotelu 
Best Western Grand byla účastníky ško-
lení beze zbytku využita, lze první ročník 
této akce hodnotit z hlediska návštěvnosti 
velmi pozitivně. Podle reakcí přítomných, 
kteří velmi taktně opomíjeli zmínit drobné 
organizační nedostatky, pak bylo možné 
zaznamenat vcelku pochvalná vyjádření, 
jak k odborné náplni školení, tak k prů-
běhu společenského večera. ČSZM to po-
kládá za ocenění práce nejen své, ale i „na-
šeho“ ústavu VŠCHT v pozici odborného 
garanta. Závěrem je ovšem na místě velice 
poděkovat partnerským firmám, jež letoš-
ní školení pracovníků masného průmyslu 
podpořily tím, že v jeho průběhu přistoupi-
ly k propagaci svých výrobků a služeb. Při 
dalším ročníku školení v roce 2011 na vidě-
nou! Jan Katina

Školení pracovníků masného průmyslu v Berouně

Ing. Sládek gratuluje panu Kloudovi staršímu ke svazovému ocenění. Přednáška prof. Pipka Pohled do hlavního přednáškového sálu
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Českým svazem zpracovatelů masa byla 
dne 5. 10. 2010 v rámci slavnostního večera 
Školení pracovníků masného průmyslu udě-
lována čestná členství ČSZM. 

Nejvýznamnější individuální ocenění 
ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpra-
cování masa si letos převzaly tyto osobnosti: 
Ing. Petr Bílek a Jaromír Kloud st. 

Vítězem celostátního kola soutěže Pro-
dejna roku 2010 se stala prodejna VÁHALA 
a spol. s r. o. v Praze 8-Libni. 

Rodinná firma Váhala je na českém i za-
hraničním trhu spojena s pojmem kvalita. 
Její výrobky mohou hrdě nést ve svém ná-
zvu jméno zakladatele, jméno Váhala. Re-
prezentační řadou jsou TOP VÁHALO-
VY VÝROBKY. Vysokou kvalitu těchto 
delikates zajišťuje velký podíl ruční práce.
Již od založení v roce 1933 má firma Vá-
hala stejný cíl, vyrábět masné speciality vy-
soké kvality bez použití strojně odděleného 
masa, lepku či sóji. Technologické vybave-
ní masné výroby je na velmi vysoké úrov-
ni. Vychází tak vstříc vysokým požadavkům 
na kvalitu, které mají zákazníci z tuzemska, 
Slovenska, Rakouska i Německa. 

Z kompletního sortimentu výrobků fir-
my Váhala si mohou zákazníci vybrat v os-
mi firemních prodejnách v České republi-
ce a masné speciality od Váhalů si mohou 
dopřát zákazníci také v prodejnách českých 
i zahraničních sítí po celé republice.

Jan Katina

Českým svazem zpracovatelů masa byla 
dne 5. 10. 2010 v rámci slavnostního večera 
Školení pracovníků masného průmyslu udě-
lována ocenění nejlepším studentům a uč-
ňům oboru zpracování masa v uplynulém 
školním roce.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, 
předal ocenění za mimořádné studijní vý-
sledky těmto studentům a učňům: Lukáši 
Drobnému (SPŠ potravinářských technolo-
gií) a Oldřichu Kubešovi (ISŠ Valašské Me-
ziříčí). Ing. Jaromír Kloud následně uvedl: 

Oldřich Kubeša se narodil v Hranicích na 
Moravě a už od dětství vyrůstal v řeznické 
rodině. Od svých 15 let aktivně pomáhal ot-
ci v jeho firmě. Dnes žije v Malhoticích, kde 
také jeho otec podniká v oboru řeznictví. 

Oldřich vystudoval obor Řezník – uzenář na 
Integrované střední škole ve Valašském Me-
ziříčí a v současnosti studuje na téže škole 
nástavbové studium, obor Podnikání. V le-
tech 2009 a 2010 se stal Mistrem České re-
publiky v bourání masa a v soutěži družstev 
obsadil 2. a 3. místo. Má za sebou také řadu 
účastí na Řeznické přehlídce ve Valašském 
Meziříčí, kde posbíral řadu úspěchů. Mezi 
jeho koníčky patří hlavně četba, cestování 
a auta. Rád by jednou firmu otce přebral do 
vlastních rukou, a tak pokračoval v řeznické 
rodinné tradici.

Lukáš Drobný je žákem čtvrtého ročníku 
Vyšší odborné školy ekonomických studií 
a Střední průmyslové školy potravinářských 
technologií, obor Zpracování masa. Po 
ukončení základní školy nastoupil na Střed-

ní odborné učiliště ve Frýdlantu v Čechách 
na obor Řezník – uzenář. Praxi vykonával 
mimo jiné u firmy Jatky Prošek. Po ukon-
čení prvního ročníku se rozhodl ke studiu 
oboru Zpracování masa na Vyšší odborné 
škole ekonomických studií a Střední prů-
myslové škole potravinářských technologií 
v Praze. Během studia projevil zájem o obor 
a praxi vykonával například v Masokombi-
nátu Jičín, Jatky Matek a Řeznictví – uze-
nářství Krejcar v Pěnčíně u Turnova. Svým 
zájmem o obor patří k nejlepším žákům ško-
ly. Po ukončení studia se hodlá věnovat prá-
ci v oboru a získání zkušeností v zahraničí 
a následně uvažuje o založení vlastní firmy 
zabývající se výrobou masných výrobků 
v regionu Českého ráje, odkud pochází.

Jan Katina

Čestná členství ČSZM za rok 2010 udělena!

Nejlepší student a učeň oboru v roce 2010

Pan Jaromír Kloud starší uprostřed svých blízkýchIng. Petr Bílek při přebírání ocenění

Vítězná prodejna VÁHALA a spol. s r. o. v Praze 8-Libni

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, 
k těmto osobnostem uvedl následující in-
formace:

Ing. Petr Bílek je absolventem Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Za svoji profes-
ní kariéru prošel funkcemi ekonoma, účet-
ního, kontrolora či ředitele, a to v takových 
společnostech, jakými jsou například Ma-
sokombinát Klatovy, společnost MADE či 
Chebský masokombinát. V současné době 
působí ve společnosti PRIMA Karlovy Va-
ry. Ocenění čestný člen si zaslouží nejen 
za práci pro jednotlivé společnosti, ale celý 
masný průmysl. 

Pan Jaromír Kloud st. se narodil v malé 
vesničce mezi Klatovy a Sušicí. Odmala byl 
veden k práci, a že se vyučí řezníkem, roz-
hodla babička. Po vyučení dva roky prodá-
val a boural maso v Sušici. V Praze pak vy-
studoval SPŠTM, kde si udělal druhý výuční 
list řezník – uzenář. Po maturitě přišla vojna 
a následně práce v Masokombinátu v Hroz-
nětíně. Mimo to vyučoval také technologii 
na Učňovské škole v Karlových Varech. Své 
zkušenosti sbíral také jako řezník a nákupčí 
masa ve Volgogradě. V roce 1979 pomáhal 
rozjíždět nový masokombinát v Klatovech, 

kde zastával různé pozice, od mistra přes 
vrchního mistra až po funkci obchodního 
náměstka. V roce 1992 založil rodinnou řez-
nickou firmu, která v letošním roce oslaví 

18 let od svého založení. Když se pan Jaro-
mír Kloud starší ohlédne nazpět, může být 
pyšný na své vykonané dílo. 

Jan Katina

ŘEZNICKÁ PRODEJNA ROKU 2010 – vítěz soutěže

Ze slavnostního vyhlášení – s oceněním 
Oldřich Kubeša (vlevo), nejlepší učeň oboru, 

a Lukáš Drobný, nejlepší student oboru

Ing. Kloud gratuluje Ing. Denkovi k vítězství firemní prodejny.

Jan Hanuš
Mistr oboru

2010
Českým svazem zpracovatelů masa

byl dne 5. 10. 2010
v rámci slavnostního večera

Školení pracovníků masného průmyslu 
vyhlášen Mistr oboru 2010.

 

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné pro-

fesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno 

panu Janu Hanušovi, který působí ve funkci provozního 

ředitele společnosti Masokombinát Plzeň s. r. o.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o panu Hanušovi uve-

dl následující informace:

Jan Hanuš se vyučil v oboru Řezník – uzenář v Jablonné 

nad Orlicí a následně si své vzdělání rozšířil na SPŠTM v Pra-

ze. Po vojně nastoupil jako mistr výroby do Police nad Metují. 

Po privatizaci odešel do původně mateřského závodu Česká 

Skalice, kde jeho prvním úkolem bylo vybudovat kapacitu na 

výrobu fermentovaných výrobků. V tomto závodě pracoval až 

do roku 2005, a to postupně jako technolog, výrobní a ob-

chodní náměstek ředitele. Jeho dalším působištěm se stal Ma-

sokombinát Plzeň, kde vykonává funkci provozního ředitele 

již pátým rokem. 

Jan Hanuš byl několik let aktivním členem Výrobní sekce 

ČSZM, kde plně aplikoval své bohaté zkušenosti z oboru při 

diskuzích k různým problematikám. Velice aktivně se také po-

dílel na tvorbě Katalogu výsekových a výrobních mas, který 

byl Českým svazem zpracovatelů masa vydán v roce 2004. 

Dodnes je uznávaným odborníkem v oboru. Jan Katina
 Jan Hanuš s oceněním
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ZVUK ČESKÝCH POTRAVIN
Patřívaly odjakživa k vyhledávaným. 

Zatímco po zemských stezkách k nám puto-
vala sůl a nějaké to orientální koření, do věč-
ně hladové říše směřovalo české obilí, chmel, 
krmní volkové a býčci, kapři. Časem pak pi-
vo, cukr, Pražská šunka, Olomoucké tvarůž-
ky. Sasové se těšívali na hrušky Solanky, až 
připlují na šífech od Hřenska. Zrovna tak 
skvěle chutnaly okurky ze Znojma, a mož-
ná by chutnaly dodnes, pokud by značku ne-
koupil jeden podnikatel za účelem uzavření 
tamní konzervárny a přenesení výroby na vý-
chod Moravy. Samozřejmě z polské surovi-
ny. Jelikož v Česku, na rozdíl od německého 
Spreewaldu, se prý pěstování okurek ekono-
micky zajímavě provozovat nedá. Že v dů-
sledku nerovných podmínek v EU? No, to 
už bychom se dostali k nářkům, na které má-
me jistého prezidentského specialistu a také 
jiné místo v tomto pojednání. Dokončeme 
proto onu chválu. České potraviny byly žá-
dány i v Sovětském svazu, na Kubě, Blízkém 
i Dálném východě, Libyi… Pravda, mnohdy 
jen střední kvality, avšak v duchu rčení o ne-
dívání se na zuby darovanému koni či půjčce 
na věčnou oplátku. 

PACHUŤ NOVÉ EVROPY
Nebylo to právě příjemné vystřízlivění 

z porevoluční kocoviny. Pravda, ještě na ja-
ře roku devadesát k nám houfně proudili 
turisté zpoza Šumavy, dychtící po laciném 
českém povyražení. Tedy po pivu, svíčko-
vé, dortech a falešném šampaňském, někteří 
i po českých slečnách. Abychom rychle zjis-
tili, že na tamních trzích neuplatníme takřka 
žádný výrobek z produkce našeho vyspělé-
ho (jak nám bylo po léta vtloukáno do hla-
vy) zemědělsko-potravinářského komplexu. 

Naprosto naivní byla naše předlistopadová 
představa o bezkonkurenčnosti českého pi-
va, pražské šunky, moravských vín… Najed-
nou je nikdo nechtěl. A pokud už ano, posta-
raly se cla a kampaně – nejezte pochybné po-
traviny z východu. Zato k nám se začaly valit 
v cenách, o jakých se nám nesnilo. Kvalita? 
Kdo by ji sledoval, vždyť země původu před-
stavovaly výkvět civilizace. 

HLEDÁNÍ SPÁSY
 Jistě se nedá nikam nepatřit. Velkým bra-

trem řízená RVHP už to měla za sebou a ces-
ty na západ pořád ještě střežily pevné závory. 
Samozřejmě nikoli pro české turisty. Ti byli 
v německých a rakouských supermarketech 
vítáni, byť s decentním upozorněním v po-
době cedulí v českém jazyce požadujících 
nekradení. Takže šlo o závory celní. Nezbý-
valo tedy nežli je odstranit. V tomto přípa-
dě, na rozdíl od štípání ostnatého drátu před 
televizními kamerami, už nešlo o politickou 
selanku. Nýbrž o peníze. Pročež jsme při vy-
jednávání dostali pořádně do kožichu, když 
nám bylo řečeno, abychom si nedělali lasko-
miny na stejné peníze, jaké dostávají farmá-
ři podél Rýna či pod Pyrenejemi. Ostatně, 
jste zemí s velkými exportními předpoklady 
průmyslovými, tak se nehrdlete nějaký ten 
eurocent pro sedláky. Těm nakukejte něco 
v duchu velkého náskoku gigantických socia-
listických zemědělských velkopodniků před 
rozdrobenými farmami západu. Což velmi 
snaživě interpretoval tehdejší ministr země-
dělství Jaroslav Palas, chystaje si pero k pod-
pisu ukončení přístupové kapitoly zeměděl-
ské. Aniž kdo nahlas protestoval. Vždyť pro-
tivení se heslu „Pojďte s námi do Evropy“ 
bylo považováno za stejnou zradu jako kdysi 
odporování kolektivizaci vesnice. 

VÍTÁME VÁS
a už vás máme. Tak nějak lze parafrázovat 
slova ze Štrasburku i Bruselu, když se do-
stavili čeští legáti a poslanci, aby si po vy-
pití welcome drinku přečetli zkrácené kvóty
na výrobu cukru, mléka, zkrácené dotace 
farmářům, zkrácené možnosti zaměstnání 
ve starých unijních zemích… Jistě to chá-
pete, páni Čechové, vždyť právě ve vaší ze-
mi byly napsány slavné Postřižiny. Pochopi-
li a poslušně zasedli do jim vykázaných la-
vic. Konečně, za takové poslanecké platy… 
Vítala nás i nová nákupní centra. Komfor-
tem parkovišť, lácí, záplavou nabídky. Kdo 
by si povšimnul vytrácení se českých potra-
vin z jejich regálů. Zatímco za šumavskými 
horami zůstal nákup poctivých tuzemských 
potravin věcí národní hrdosti a cti. Jakápak 
hrdost a čest, když si můžete dopřát španěl-
ské „víno“ v krabici za devatenáct devadesát 
či polský eidam za osmdesát devět. Abyste 
časem zjistili, že už se ani nemůžete dozvě-
dět, odkud výrobek pochází. Pokud nepova-
žujete za dostatečně přesné vyrobeno v EU. 

MUSÍME S TÍM NĚCO DĚLAT
řekli si politici. Vidu nedokonavého pou-

žili záměrně, neboť konání opravdu nepova-
žovali za časově ohraničené. Takové totiž bý-
vá charakterizováno dosažením měřitelné-
ho cíle v konkrétním termínu. Začali dělat 
Klasu, mající vyzdvihovat české potravinář-
ské výrobky naprosto nadstandardní kvality. 
Český spotřebitel by musel zajásat, pokud by 
tomu tak doopravdy bylo. Více než tisíc tři 
sta vysoce nadstandardních potravin. To už 
signalizuje potravinový ráj, který nám muse-
jí závidět i gurmáni země galského kohouta. 
Nebo inflaci, nebo... Ne, nespekulujme. Ono 
už to stejně nemá význam. Tedy, z hlediska 
českých potravin. Značka už nesmí být pova-
žována za národní, a je tedy jen otázkou ča-
su, kdy ji obdrží zboží zvenku. Do jaké míry 
splnila své historické poslání, se také dozví-
me jen těžko. I když by to jistě bylo zajíma-
vé čtení. Kolik se té které položky prodalo 
před a po získání ocenění. Pokud ovšem ta-

kové poslání měla. Při stovkách milionů ko-
run investovaných z kapes daňových poplat-
níků do jejího zviditelňování.

NÁVRAT KE KOŘENŮM
 Naštěstí se vždycky najde někdo, komu 

jde o věc. Jako v případě několika regio-
nálních agrárních komor. Ony si, snad pro-
to, že se pohybují v terénu, povšimly zbýva-
jících nositelů české potravinářské tradice 
a rozhodly se vyzdvihnout ten fortel, tu jedi-
nečnost, potažmo i českou kulturní krajinu. 
Zprvu poněkud amatérsky, zato s poctivou 
snahou pomoci i ochotou pracovat s mini-
málními finančními prostředky. A světe div 
se. Najednou si spotřebitelé začínali považo-
vat značek jako „Chutná hezky. Jihočesky.“, 
„MLS Pardubického kraje“ či „Perla Zlín-
ska“. Jistěže jako značek regionálních, a tím 
i jedinečných. Konečně krok správným smě-
rem, řekl by si naivní ctitel tradic. 

DŮVODY CENTRALIZACE
 Jestli oni už to Pražáci nemají tak tro-

chu v krvi, všechno považovat za jim patřící. 
Takže nejenom Slovanskou epopej, ale i po-
travinářskou jedinečnost jednotlivých krajů 
uchopili jakožto její zastřešovatelé a obhos-
podařovatelé. Když vytvořili projekt „Regi-
onální potravina“. Už ten samotný název,
že… Snad ještě větší rozpaky budí pohled na 
pojetí projektu. Jenom samotná definice su-
rovinového složení výrobků (70 % podílu re-
gionálních surovin, garantovaných pouhým 
čestným prohlášením). Také vyloučení fi-
rem nad 250 zaměstnanců může znamenat 
zamezení podpory určitých komodit, když 
v některých regionech kupříkladu vymize-
li malí zpracovatelé mléka. Ty velké zas, po 
hříchu, mívají sídlo v Praze, tedy mimo re-
gion, kde vyrábějí, což je rovněž důvodem 
k odmítnutí. Také princip podpory jediné 
(vítězné) položky v dané skupině nesvědčí 
o racionalitě. Vždyť právě v kategorii mas-
ných výrobků bývají běžně přihlášeny desít-
ky výrobků a mnoho z nich naplňuje poža-
davky. Tak bychom mohli pokračovat. Kde-
že je tedy zakopaný pes?

PENÍZE JSOU VŽDY
AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

 Tvrdíval vždy jeden z našich předních eko-
nomů, známý svojí pramalou důvěrou v cent-
rální direkce. A právě jeho slova jako by pa-
třila i námi hledanému zakopanému psu. Ja-
ko by i v případě regionálních potravin šlo 
především o peníze. Přesněji řečeno o oněch 
padesát milionů uvolněných vládou k jejich 
podpoře. Zde by se dalo mluvit nejenom 
o velmi čilém utrácení... Když, v době všeo-
becně proklamovaných úspor, jsou utráceny 
miliony za inzerci značky, se kterou se spo-
třebitel prozatím v maloobchodě prakticky 
nesetká. Jak jsme se přesvědčili průzkumem 
v Českých Budějovicích, když jsme s inzert-
ním výtiskem v ruce v polovině září obcháze-
li tamní maloobchodní síť. Na což jsme s jis-
tým podivem upozorňovali pražské nejvyšší 
instance za jejich bohorovného mlčení.

NAJDE SE VŮBEC CESTA?
Jestli on by nebyl pro její hledání nejpovo-

lanější selský rozum, jakým promluvili prá-
vě oni ocenění výrobci při neoficiálním po-
vídání mezi čtyřma očima. Že by si nejspíš 
uměli poradit sami, jak využít peníze na pod-
poru kvalitních regionálních výrobků. Na-
příklad při zřizování vlastních společných 
tržnic (oni už nedůvěřují maloobchodním 
řetězcům). V každém případě by se vše mělo 
odehrávat u nich v regionu, protože centrál-
ní řešení vždycky zavání jinými úmysly. Ja-
ko v případě knížete Potěmkina, putujícího 
po matičce Rusi s kulisami děrevní, aby ca-
revně Jekatěrivně demonstroval péči o roz-
voj gubernií.

 Konečně, regionální potraviny jsme zvoli-
li za hlavní téma tohoto vydání ŘUN. Oslovi-
li jsme kompetentní hráče v rovině správně-
-politické, výrobní, obchodní… Jak nám kdo 
odpověděl, ponecháváme na laskavém po-
souzení čtenářů. Pouze si dovolujeme kon-
statovat, že jsme neobdrželi vyjádření prezi-
denta Potravinářské komory ČR a nekontak-
tovali prezidenta AK ČR, neb tento s námi 
již druhým rokem nekomunikuje. 

Bohumil Rada 

ZELENÁ ČESKÝM POTRAVINÁM
doopravdy, nebo ve stylu knížete Potěmkina?

Při zahájení letoš-
ní výstavy Země živi-
telka nezaznívala pří-
liš optimistická slova 
stran perspektiv čes-
kého zemědělsko-po-
travinářského sekto-
ru. Zřejmě je příliš 
brzy na to, hovořit 
o ucelené koncepci. 

Proto jsme si dovolili oslovit ministra země-
dělství Ivana Fuksu položením několika otá-
zek směřujících k jejím budoucím obrysům.

� Opravdu mají čeští zpracovatelé počí-
tat s tím, že chov prasat v Česku nemá per-
spektivu? Jak konstatoval na Zemi živitel-
ce prezident Agrární komory Jan Veleba, 
když oznámil, že dovoz vepřového atakuje 
magických padesát procent jeho tuzemské 
spotřeby. Je to dost podstatná informace 
pro majitele porážkových linek. Tato zaříze-
ní potřebují další investice. Mají za součas-
ného vývoje smysl? 

Každý podnikatel v jakémkoli oboru si 
musí sám umět odpovědět na otázku, jestli je 
jeho podnikání výnosné a konkurenceschop-
né. Podnikat je jeho svobodná volba a minis-
tr zemědělství tu není od toho, aby chovate-
lům radil, zda mají pokračovat v chovu pra-
sat, či nikoli. Obecně také platí, že pokud 
podnikám a chci v konkurenci uspět, mu-
sím držet krok s technologickým vývojem, 
což se dříve nebo později neobejde bez inves-
tic. Kdy investovat, do čeho se vyplatí inves-
tovat a kolik – to jsou ryze podnikatelská roz-
hodnutí a já jsem bytostně přesvědčen, že do 
nich stát zasahovat nemá. 

Na druhé straně i ministerstvo zeměděl-
ství se snaží na podnikatele v sektoru ně-
jak působit, a to třeba tím, že dlouhodobě 
doporučuje chovatelům prasat i zpracovate-
lům masa, aby ve vlastním zájmu navazova-
li dlouhodobější smluvní vztahy. Za jednu 
z příčin potíží v sektoru považujeme právě 
fakt, že takové dlouhodobé vztahy neexistu-
jí. Maloobchodní řetězce pak totiž obhajují 
svou orientaci na dovoz právě neschopností 
českých dodavatelů masa zajistit dlouhodo-
bější dodávky stálého množství a konstant-
ní kvality. Dlouhodobé smlouvy by pomoh-
ly tento argument vyvracet a pomohly by 
i chovatelům a zpracovatelům k relativně 
větší podnikatelské jistotě. 

� Jaký názor na kvalitu české masné pro-
dukce máte vy sám?

Pokud mluvíme o kvalitě masa a mas-
ných výrobků, není česká produkce rozhod-
ně nikterak pozadu ve srovnání se zahra-
ničím. V produktivitě jsou čeští chovatelé 

v průměru v poměrně těsném závěsu za
nejvyspělejšími chovatelskými zeměmi svě-
ta. Výstižné je například srovnání oficiál-
ních statistik o počtu odchovaných selat na 
prasnici, kdy za špičkovým Dánskem Česká 
republika nadále mírně zaostává, avšak ten-
to ukazatel se za posledních deset let trvale 
zlepšuje v poměru dvě selata za pět let. 

� České vepřové je prostě dražší nežli to 
z Francie, Dánska, Španělska, zřejmě i dí-
ky systému dotací v EU. Také díky nižší pro-
duktivitě českých chovatelů a zpracovatelů, 
o které se takticky nemluví?

S tvrzením o dražším českém vepřovém 
mase nemůžu zcela souhlasit. Ze všech 
porovnání v rámci zemí EU vychází česká 
cena jako poměrně srovnatelná, s určitými 
výkyvy směrem nahoru i dolů, které ale způ-
sobuje spíše vývoj měnového kurzu. Když 
se chceme zabývat srovnáváním cen, je to 
vždycky příležitost a výzva pro chovatele 
prasat a zpracovatele masa, aby podrobili 
své výrobní náklady důkladné analýze a zjis-
tili, v čem jsou dražší než konkurence a jak 
mohou svoji výrobu zefektivnit. Musím také 
připomenout nedostatečné využití subven-
cí, které jsou poskytovány z rozpočtu EU na 
vývoz vybraných výrobků s vyšší přidanou 
hodnotou, především uzeného vepřového 
masa a masných výrobků do třetích zemí.

Pravidla společné organizace trhu s vepřo-
vým masem patří k velmi liberálním. Všichni 
víme, že společná pravidla EU neumožňují 
členským zemím konkrétně chov prasat do-
tovat přímými podporami výroby. Rád bych 
zároveň poopravil často uváděné tvrzení, že 
neexistují podpory z národního rozpočtu 
pro sektor chovu prasat. Ačkoliv se nemůže-
me srovnávat s některými zeměmi EU, kte-
ré disponují silnějším rozpočtem, do tohoto 
sektoru směřuje řada podpor výhradně z ná-
rodních zdrojů i podpor s účastí rozpočtu 
EU. Hovořím o tzv. národních podporách, 
o podporách v rámci Programu rozvoje ven-
kova a Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, mluvím o některých ve-
terinárních úkonech plně hrazených státem. 

�  Mohl byste je přiblížit?
V současné době podporujeme chova-

tele prasat z evropských zdrojů především 
v rámci Programu rozvoje venkova prostřed-
nictvím opatření pro podporu investic Mo-
dernizace zemědělských podniků. Z něj je 
možné financovat stavby a technologie pro 
živočišnou výrobu. Podpora se vztahuje na 
výstavbu a rekonstrukci staveb sloužících 
k ustájení a zlepšení welfare hospodářských 
zvířat, na pořízení technologií sloužících 
chovu hospodářských zvířat, na výstavbu 
a rekonstrukci skladovacích prostor pro

druhotné produkty živočišné výroby, na 
výstavbu a rekonstrukci skladovacích pro-
stor pro krmiva. Je dobré si připomenout, 
že v posledních čtyřech kolech příjmu žá-
dostí jsme zaregistrovali celkem 759 projek-
tů na investice do chovu prasat ve výši cca
1,6 miliard korun. Z tohoto objemu jsme 
schválili 603 projektů v částce přesahující 
1,3 miliard korun. Úspěšnost chovatelů pra-
sat žádajících o dotace na projekty v opat-
ření Modernizace zemědělských podniků se 
tedy pohybuje kolem 80 procent. To je pod-
le mě jasný signál, že celá řada chovatelů 
umí účelně investovat do svého podnikání 
a ví, jak do svých aktivit zapojovat i evrop-
ské peníze. 

Z našich analýz zároveň vyplývá, že vliv 
na úspěšnost projektů zaměřených na inves-
tice pro chov prasat mají preferenční krité-
ria, která výrazně zvýhodňují projekty zamě-
řené na chov prasat od roku 2008. Projekty 
mohou podle preferenčních kritérií získat 
navíc až 15 bodů, což činí asi 8 % možného 
dosažitelného počtu bodů v tomto opatře-
ní. Je proto pochopitelné, že Svaz chovatelů 
prasat v Čechách a na Moravě žádal minis-
terstvo zemědělství o zachování uvedeného 
bodového zvýhodnění i v roce 2011. Prefe-
renční kritéria v rámci Programu rozvoje 
venkova schvaluje Monitorovací výbor PRV, 
požadavek chovatelů tedy předáme členům 
Monitorovacího výboru při přípravě dalšího 
kola příjmu žádostí v roce 2011. Svaz cho-
vatelů prasat je zároveň členem Agrární ko-
mory ČR, která má v Monitorovacím výbo-
ru pět zástupců, takže hlas chovatelů prasat 
by měl být zřetelně slyšet. 

� Chov masných plemen skotu naopak na-
bírá tempo. Hovězí je v podstatě nejvýznam-
nější masnou komoditou, které je v EU ne-
dostatek (roční dovoz cca 300 tis. tun). 
V loňském roce se českým producentům po-
dařilo umístit v zemích EU téměř čtyři desít-
ky tisíc tun. Takže je tu příležitost pro del-
ší období?

Restrukturalizace chovu skotu v ČR se dá 
popsat jako postupný pokles dojených krav 
za současného zvyšování jejich užitkovosti 
a naopak nárůst početních stavů krav bez 
tržní produkce mléka.

Podíváme-li se na výsledky obchodu 
v rámci EU, pak v roce 2009 bylo do člen-
ských zemí dovezeno 431 182 tuny a vyve-
zeno 248 199 tun živého skotu a hovězího 
masa celkem. Rozdíl tedy přesáhl 182 tisíc 
tun. 

Pokud jde o Českou republiku, v ro-
ce 2009 jsme dovezli 20 448 tun a vyvezli
56 257 tun živého skotu a hovězího masa 
celkem. Tudíž aktivní saldo je skoro 36 tisíc 

tun veškerého vývozu i mimo EU. Uvedená 
čísla jasně ukazují, že se jedná o perspektiv-
ní komoditu.

� Poněkud méně příznivá je struktura vy-
váženého hovězího, kdy jenom asi deset pro-
cent je v mase, zatímco zbylých devadesát 
představují živá zvířata. Jednak jsou vyváže-
ny mladé lehčí kusy k dalšímu dokrmování. 
V čem vidíte příčinu? 

Hned na začátku je třeba jasně říci, že ob-
jem produkce hovězího masa v ČR určuje 
především poptávka na domácím trhu. Svou 
roli samozřejmě hraje také možnost vývozu 
živého skotu nebo hovězího masa na zahra-
niční trhy. Živý skot a hovězí maso vyváže-
jí naši chovatelé především do zemí Evrop-
ské unie. Tento obchod probíhá v rámci Spo-
lečné organizace zemědělských trhů, tedy na 
základě volného pohybu zboží mezi jednot-
livými členskými státy. Při vývozu do třetích 
zemí je možné využít intervenční opatření, 
tzv. vývozní náhrady, které by měly vývoz-
cům vyrovnat rozdíl mezi evropskou a svě-
tovou cenou.

Samotné obchody se zemědělskými ko-
moditami jsou ovšem plně v kompetenci 
zemědělských podnikatelů. Tyto transakce 
jsou často založeny na historickém modelu 
spolupráce s ostatními českými či zahranič-
ními partnery nebo na schopnosti se prosa-
dit na unijním či světovém trhu. 

� Také „hotový“ dobytek je často porážen 
mimo ČR. Že by to čeští řezníci nezvláda-
li v žádoucí kvalitě a ceně? Nebo, jak se ob-
čas hovoří, díky nízké podpoře českého ho-
vězího?

Jaký vliv měl tedy pokles spotřeby hově-
zího masa na současný stav s touto komo-
ditou? Konzumace hovězího masa včetně 
telecího činila v době vstupu ČR do EU
10,5 kg na osobu a rok, zatímco v roce 2009 
byla spotřeba už o 1 kg nižší, tj. 9,5 kg. Pro 
srovnání, v r. 1990 to bylo 26,3 kg na oso-
bu a rok. Tento trend, který začal již v de-
vadesátých letech minulého století, je dán 
především vyšší cenou hovězího masa ve 
srovnání s ostatními druhy mas, především 
vepřového a drůbežího. Důsledkem toho je, 
že český spotřebitel není ochotný kupovat 
hovězí maso ve větší míře. Výrazný pokles 
spotřeby hovězího masa se ještě prohlou-
bil v důsledku obavy spotřebitelů z nemoci 
BSE, takzvané „nemoci šílených krav“ po 
roce 2001, kdy se u nás vyskytl první případ 
tohoto onemocnění skotu.

Dalším slabým místem pro sektor je vý-
voz zástavového skotu některými chovateli. 
Následkem tohoto zvýšeného vývozu v ži-
vém je nedostatečné využívání krmivové-
ho potenciálu, který dává naše zemědělská 

půda, což má zase za následek úbytek pra-
covních příležitostí v horských a podhor-
ských oblastech, kde se skot převážně chová. 
I v tom se odráží problém přidané hodno-
ty: finální produkt, zpracované maso s vyš-
ší přidanou hodnotou, se vyrábí mimo úze-
mí naší republiky. Je ovšem třeba dodat, že 
na tuto situaci mají vliv nižší ceny za skot od 
českých zemědělských producentů, než jaké 
jsou ceny například od německých chovate-
lů. Nijak to tedy nesouvisí s tím, že by čeští 
řezníci neměli zájem o hovězí maso, nebo že 
by ho dokonce neuměli zpracovat. Jak jsem 
řekl na začátku, rozhodující je vždy poměr 
nabídky a poptávky, kterou ovlivňují popiso-
vané faktory a procesy.

� Zajímavou příležitostí, i když samozřej-
mě nikoliv rozhodující, je prodej masa ze 
dvora, kdy farmář na jatkách zpracovaný 
kus z jeho chovu sám prodává. Chystá MZe 
další podporu této stále populárnější cesty 
ke spotřebitelům? 

Podporu této činnosti je možné získat 
přes Program rozvoje venkova jako investič-
ní dotace v rámci opatření Přidávání hodno-
ty zemědělským a potravinářským produk-
tům. Vzhledem k negativním zkušenostem 
Státní veterinární správy s touto formou 
prodeje v minulosti, kdy se prováděly po-
rážky zvířat v různých garážích a prodávalo 
se maso zpracované ve sklepích nebo jiných 
naprosto hygienicky nevyhovujících prosto-
rách, jsou stávající podmínky nastaveny 
přiměřeně. Cílem podpor je tedy napří-
klad umožnit chovateli zřídit si malá jatka 
a v nich dalším zpracováním dodávat svým 
surovinám další přidanou hodnotu. 

� Poslední otázku nepoložím. Je jenom na 
vás, co závěrem povíte čtenářům Řeznicko-
-uzenářských novin. 

Pro vaše čtenáře, povětšinou zpracovate-
le masa, mám jednoduchý vzkaz. Pokud je 
to jen trochu možné, věnujte prostředky do 
promyšleného marketingu, věnujte se osvě-
tě spotřebitelů, aby věděli o kvalitách vašich 
produktů a dávali přednost masu ze zvířat 
chovaných na našich loukách a pastvinách, 
v našich stájích. Aby preferovali i vynikající 
masné výrobky a uzenářské speciality, které 
naši řezníci umí vyrábět. K tomu by jim mě-
la být nápomocná i nová značka „Regionální 
potravina“, kterou chceme výrazně podporo-
vat kvalitní potravinářské produkty v jednot-
livých krajích ČR. A připomínám znovu vý-
znam dlouhodobých smluvních vztahů, které 
jsou podle mého názoru důležitým faktorem 
pro dosažení pevnější pozice chovatelů a zpra-
covatelů v celém potravinářském řetězci.

Za odpovědi děkuje
Bohumil Rada

Otázky pro ministra zemědělství Ivana Fuksu

Jistě si ji náš údajný praotec nevybral náhodou, když se při plahočení z východní Evropy 
zastavil na jednom kopečku nedaleko Labe, aby se pokochal pohledem na kotlinu oplývající 
mlékem a strdím. Vida, už na samém úsvitu českých dějin byl vyzdvihován potravinářský po-
tenciál. Stejně tak česká svébytnost. Vždyť rotunda na vrcholu onoho kopce byla knížetem 
Soběslavem obnovena na památku jeho vítězství nad říšským císařem Lotharem a zasvěcena 
zemským patronům Jiřímu a Vojtěchovi. 
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Svůj postoj k pro-
blematice podpory 
regionálních potra-
vin vyjádřil Zdeněk 
Juračka, prezident 
Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR 
a zároveň i předseda 
představenstva Sva-
zu českých a morav-

ských spotřebních družstev. 

� V čem se domníváte, že je příčina sta-
vu, kdy názvem Klasa bylo oceněno již ví-
ce než tisíc tři sta výrobků, aniž by se to 
odpovídajícím způsobem odrazilo v zájmu 
obchodníků? 

Příčin je určitě mnoho a bylo o nich již 
hodně napsáno. Já bych se soustředil na jed-
nu, na kterou poukazuji již pár let. Je to sku-
tečnost, že do značky Klasa bylo sice inves-
továno již hodně finančních prostředků, ale 
preferovala se po celou dobu reklamy znalost 
značky, nikoliv její prodejnost. Podpora pro-
deje, tak jak je organizována v posledních le-
tech, je velmi roztříštěná, málo cílená na zvý-
raznění dobrých vlastností výrobků pod zn. 
Klasa a pokulhává silně za systémem pod-
pory prodeje, tak jak je realizován u jiného 
zboží. Z toho důvodu je, dle našich odhadů, 
v prodeji z 1 300 výrobků zhruba asi čtvrti-

na. Je to škoda, neboť zn. Klasa má svoji hod-
notu a přes některé přímo nepodložené stíž-
nosti směřující do oblasti korupce při jejím 
získávání si tyto výrobky zasloužily větší po-
zornost jak od zpracovatelů, tak obchodní-
ků, s cílem jejich pevného zakotvení na čes-
kém trhu.

� Nebude působit na spotřebitele poněkud 
zmatečně skutečnost, že dříve byly regionál-
ní potraviny zviditelňovány prostřednictvím 
regionálních institucí a nyní se objevila celo-
republiková značka „Regionální potravina“?

Osobně v tom nevidím problém. Spíše si 
naopak myslím, že celostátní reklamou bude 
posílena reklama regionální a lidé si začnou 
těchto regionálních potravin a jejich značek 
více všímat. Záleží samozřejmě, jakým způ-
sobem bude tato reklama aplikována, zda 
pro její aplikaci proběhne nějaké výběrové 
řízení, nebo zda se státem věnované peníze 
na tento bohulibý účel stanou finanční pod-
porou pro nějakou „spřátelenou“ firmu. 

� Proč pořád chybí české regionální potra-
viny v nabídce většiny velkých maloobchod-
ních řetězců. Opravdu to vězí v obavě z kom-
plikací vyplývajících z možné interpretace
zákona o významné tržní síle ze strany men-
ších regionálních výrobců? Systém COOP, 
který úspěšně obchoduje s těmito značkami 
již delší dobu, nemá obavy z těchto kompli-
kací? Nebyl by to právě on, který by mohl 

být (jako český prodejce) oficiálním partne-
rem regionální značky?

Nemám v ruce žádný celostátní výzkum 
ani žádné přesné informace, které by uka-
zovaly na prodejnost regionálních výrobků 
v jednotlivých řetězcích. Nedomnívám se 
ani, že by zahraniční obchodní řetězce mě-
ly ryze negativní postoj k těmto komoditám. 
Myslím si však, že pro řetězce je, díky pev-
nému centrálnímu řízení veškerých obchod-
ních aktivit, poněkud obtížnější reagovat na 
takovéto nabídky a zařadit je do svého sor-
timentu odděleně, dle alokace jednotlivých 
prodejen. Tento fakt je určitě větší problém 
než obavy ze zákona o významné tržní síle. 

Pokud jsem se zúčastnil různých konzul-
tací na toto téma, je dle mého názoru ideál-
ním řešením, když regionální potravinu pro-
dává (nikoliv však výhradně) v regionu půso-
bící obchodník. Vztah regionální obchodník 
versus regionální výrobce či dodavatel není 
komplikován ani výše citovaným zákonem. 
Ukazuje to praxe ve spotřebních družstvech, 
kdy podstatnou roli ve vývoji těchto obchod-
ních vztahů hraje zájem obou stran v klad-
ném slova smyslu, nikoliv zájem jedné strany 
z pozice významné tržní síly toho druhého 
potopit, či ho jak se říká „vzít na hůl“. 

Z předchozího konstatování mně skuteč-
ně plyne ideální řešení pro spojení systému 
COOP s regionálními dodavateli, neb to od-

povídá jak jejich podnikatelskému zájmu, tak 
i možnostem pružně a bezkonfliktně řešit re-
gionální vztahy mezi obchodníkem a dodava-
telem. Toto mé konstatování není novinkou, 
já už jsem téměř přede dvěma lety zasílal na 
všechna družstva a příslušné regionální ag-
rární komory dopis spolupodepsaný prezi-
dentem AK panem Velebou s nabídkou tako-
véto spolupráce, neb jsme v tom viděli v té 
době oba ideální řešení situace. Že se v po-
slední době vyvíjí situace poněkud jinak, je 
pro mne nepochopitelné a velmi mrzuté zjiš-
tění. Dle mých informací se z kruhů Agrární 
a Potravinářské komory hledá propojení mezi 
regionálními výrobci a zahraničními obchod-
ními řetězci, bez ohledu na předchozí jedná-
ní a úmluvy. Stalo se tak již při hledání pod-
pory pro prodej biopotravin a dle mých infor-
mací to směřuje i do potravin regionálních. 
Snažím se poukázat na problémy s tím spo-
jené a chystám se oslovit odpovědná místa 
s žádostí o vysvětlení či představu, jak pro-
blémy spojené s prodejem regionálních po-
travin řešit. Chci i z tohoto místa upozornit, 
že mé jednání není směřováno proti zahra-
ničním obchodním řetězcům a už vůbec ne 
proti obchodnímu řetězci Billa, jehož si jako 
obchodník-konkurent, včetně celého systému 
Rewe, velmi vážím. Spíše se snažím poukázat 
na skutečnost, že pokud by byla v kterémkoli
státě řešena obdobná problematika zabýva-

jící se místními, tedy regionálními problé-
my, určitě by bylo řešení hledáno v prvé řadě 
u národních firem a teprve po případném ne-
úspěšném jednání s firmami nadnárodními. 
Jsem přesvědčen o tom, že pokud by takováto 
situace nastala např. v Německu, určitě by ne-
byl jakýkoliv německý obchodní řetězec rád, 
aby pro řešení těchto ryze národních zájmů 
byl využit řetězec zahraniční.

� Co můžete doporučit českým zpracova-
telům masa pro zviditelnění jejich produkce 
v českém obchodě?

Již několikrát jsem skutečně deklaroval 
a vyslovil osobní přízeň českým zpracovate-
lům masa. Domnívám se a obchod si toho 
také vysoce cení, že český trh disponuje vý-
znamnou, kvalitní a sortimentně naplněnou 
nabídkou masa a uzenin v dokonalé kvalitě 
a odpovídající ceně. Obdivuji se vynaléza-
vosti a umu českých výrobců uzenin, zejmé-
na těch, kteří se nenechali ovlivnit cenovou 
nabídkou jako prvním faktorem při zpraco-
vání různých komodit. Na českém trhu a ze-
jména tom regionálním se objevují velmi kva-
litní a zákazníky žádané výrobky, které vrací 
českým zpracovatelům dobré jméno z dřívěj-
ších dob a zákazníkům dobrý pocit, že když 
si koupí špekáček, konzumují maso, a nikoliv 
sóju nebo piliny.

Děkuji za rozhovor.
Bohumil Rada

DVOJJEDINÝM POHLEDEM

Poněkud rozpačitě 
vyznívá deklarovaná 
pomoc českým regio-
nálním potravinám 
při podrobnějším sle-
dování dění posled-
ních roků. Jako by 
se postupně, ale zato 
neúprosně vytrácel 
prvoplánový záměr
uplatnit takto českou 

zemědělskou produkci. Což by se dalo očeká-
vat i ze skutečnosti, že této aktivity se chopi-
ly agrární komory všech stupňů. Start regi-
onálních soutěží a jimi udělovaných značek 
byl pozoruhodný a nepochybně vzbuzoval na-
děje. Avšak ve velmi krátké době došlo k re-
zignaci na český (regionální) původ surovin. 
Vše se v podstatě změnilo na záležitost ryze 
potravinářskou s tím, že zpracovatelé nejsou 
schopni vyrábět z českých zemědělských ko-
modit. Ať již pro jejich nedostatek, či vysoké 
nákupní ceny. Tento fakt kupodivu respekto-
valo i MZe při zavádění celoplošné značky 
„Regionální potravina“. Zeptali jsme se pro-
to předsedy Asociace soukromého zeměděl-
ství Ing. Josefa Stehlíka na názory vážící se 
k této problematice.

� Nemohu začít jinak než otázkou. Oprav-
du už nejsou čeští zemědělci schopni vyro-
bit dostatek suroviny pro základní sortiment 

potravinářských výrobků, které by bylo mož-
no prezentovat a úspěšně prodávat nejenom 
jako vyrobené v Česku, ale také českým su-
rovinovým složením? 

Určitě jsou schopni vyrobit dostatek kva-
litních zemědělských surovin. Jenom musí 
být zemědělská politika dělána trochu osví-
ceným způsobem a státní správa se nesmí 
snažit chtít mít vše a za všech okolností pod 
kontrolou. Příznivé podnikatelské podmín-
ky nejsou frází. 

� Nepřipadá vám poněkud schizofrenní 
oceňovat jako českou „Regionální potravi-
nu“ takové výrobky jako „Chorizo klobása“ 
či „Paštika s olivami“? Když krom surovin 
nemá český charakter ani typ výrobku. 

Ano připadá. Myslím, že toto právo by 
měly mít pouze výrobky tuzemského cha-
rakteru, nejen výrobou, ale i recepturou. 
Mít svoji určitou vlastní historii příslušnou 
k místu výroby.

� Zde se dostáváme k potřebě deklarová-
ní vlastností produktu, které by měl splňo-
vat takto označován (možná ne tak kostrba-
tě). Kdo má podle vašeho názoru, jste přece 
nositelé české tradice, k takovémuto obtíž-
nému úkolu předpoklady? 

V každém případě navazující rodinné 
firmy nebo značky, které se po roce 1989 
znovu pozvedly ze zapomenutí. No a pak 
samozřejmě firmy a výrobci, kteří používají 
klasické místní receptury. 

� Jednou z aktivit, která by jistě splňovala 
kritéria české suroviny i jejího zpracování, 
je prodej ze dvora. Kupodivu se o něm dosa-
vadní prezentace nezmiňují. V čem je zako-
paný pes? Vždyť v tomto případě jde o zaru-
čenou českou produkci od prvovýroby přes 
zpracování (u masa někdy z veterinárních 
důvodů ve spolupráci s partnerem) po prodej 
konečnému spotřebiteli. 

Je to možná můj subjektivní pohled, ale 
myslím, že nebyla doposud, až na krátké 
období ministrů Vicenové a Gandaloviče, 
dostatečná politická vůle k posílení tohoto 
druhu zpracování a prodeje. Také určitý vliv 
má nechuť některých tzv. kapitánů potravi-
nářského průmyslu, aby se tento způsob, 
především lokálního zpracování s nižšími 
standardy, dostatečně etabloval na našem 
trhu. Jak si jinak vysvětlit starost některých 
úředníků SVS, v době projednávání vyhláš-
ky č. 128 řešící úlevy při zpracování men-
ších objemů výroby, „co tomu řeknou ředi-
telé velkých mlékáren...“ Jinak je to určitě 
jedna z dobrých forem propagace českých 
potravin a výrobků. Jsem rád, že to takto 
chápe i současný ministr zemědělství Ivan 
Fuksa. 

� Ono to vůbec nějak nemůže chytit ten 
správný dech. Peníze na různé Klasy, Ryby 
domácí a nyní Regionální potravinu jako by 
sublimovaly kamsi doztracena, aniž by po-
sloužily anoncovanému účelu. Co s tím?

Nebylo by lepší dát je přímo oněm produ-
centům? 

Myslím, že to velké množství ocenění tak 
trochu devalvuje snahu pozdvihnout a do 
podvědomí spotřebitele dostat informaci 
o kvalitních českých potravinách. Spíše než 
závody o cenu by měli potravináři asi usi-
lovat o získání nějaké „licence“ regionální 
potraviny jako místně příslušného produk-
tu, a to včetně možnosti jeho koupě právě 
spojené pouze s nějakou konkrétní lokali-
tou-regionem.

� Vy jistě budete proti přílišnému přeroz-
dělování peněz z kapes daňových poplatní-
ků. Jenomže EU je o přerozdělování. Mys-
líte si, že i v Česku by se dala zorganizovat 
kampaň typu „Jezte britské vepřové“, aniž 
by podpořila především konta reklamních 
agentur? 

No asi dala, ale musely by od začátku být 
jasně definovaná pravidla hry. 

� Jaké další cesty vidíte k zachování čes-
ké kulturní krajiny, a tím i jejích ochránců? 
Čeští sedláci přece odjakživa byli jejími nej-
lepšími ochránci, ekology, architekty i pod-
nikateli. Na Zemi živitelce jste mluvil o po-
třebě svobody a hroudy. Mají čeští farmáři 
dost obojího?

Jak kteří. Je bez debat, že čtyřicetile-
tá absence této vazby zanechala svoje dů-
sledky. A čím více se díky velikosti podni-
ků odpoutává zemědělství od venkova, tím 

hůře se tato vazba a tradice navazuje. Ale 
pokud budeme chtít v naší kotlině hospo-
dařit dobře i za dvacet třicet let, musíme 
cestu k této vazbě, nebo alespoň respekto-
vání pravidel při nakládání se zemědělskou 
půdou rychle hledat a najít. A v mnoha pří-
padech odpovědných hospodářů se tak sku-
tečně děje. Obnovuje se vazba nejen k půdě, 
ale i k hospodářství-gruntu, kterou přejímají 
i nové generace sedláků. Uvědomme si, že 
ti, co znovu po roce 1989 začali hospodařit, 
hospodaří dnes již přes dvacet let. A při ná-
vštěvě na mnoha statcích vás tak již uvítají 
tři generace do sedlačiny zapálených lidí. 
To je skvělé. 

� Namísto poslední otázky nabízím volný 
prostor. Co chcete vzkázat čtenářům? 

Jenom bych chtěl říci, že považuji za ve-
lice důležité, aby vedle sebe dobře fungovali 
jak domácí zpracovatelé-potravináři, tak ze-
mědělci. Vzájemně se potřebují. Na druhou 
stranu jsem přesvědčen, že svoje místo si 
musíme vydobýt především kvalitou a příz-
nivou cenou své produkce. Ne snahou o pro-
tekcionismus nebo administrativní bariéry. 
To je krátkozraké řešení. O totéž musíme 
ale usilovat směrem k dalším členským ze-
mím EU. Jsme prostě na jednotném trhu se 
všemi plusy i minusy. Jak toho využijeme, 
záleží jen a jen na nás. 

Za rozhovor děkuji.
Bohumil Rada

Současný pohyb 
ve vodách regionál-
ních potravin jistě za-
jímá i velkoobchod-
níky. Zeptali jsme 
se proto u největšího 
z nich na jeho vnímá-
ní tohoto segmentu 
a případnou chysta-
nou reakci. Na otáz-
ky odpovídá MVDr. 

Pavel Groh, vedoucí nákupu čerstvých po-
travin MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

� Regionální potraviny se stávají význam-
nou obchodní příležitostí. Platí to i pro 
Makro?

Cestou regionálních dodavatelů v urči-
tých kategoriích zboží se Makro vydalo ješ-
tě před tím, než začalo být toto téma „tren-
dy“. Máme tedy na co navazovat, protože 
například v oddělení masných výrobků a de-
likates máme některé lokální dodavatele od 
počátku našeho fungování na trhu. Dnes 
máme přes šedesát lokálních dodavatelů 

v různých kategoriích a jejich počet i vý-
znam roste. Důležitá je proto práce našich 
lidí na jednotlivých velkoobchodních stře-
discích, kteří lokální dodavatele vytipováva-
jí a aktivně oslovují. Aby dodavatel mohl být 
označen jako lokální, máme striktní interní 
pravidla. Výrobky od těchto dodavatelů pak 
najdou zákazníci na prodejně označeny spe-
ciálním logem.

Při výběru lokálních dodavatelů se čas-
to řídíme také požadavky našich zákazníků 
z řad nezávislého maloobchodu, pro které 
je nabídka regionálních výrobků cestou, jak 
se odlišit od unifikované nabídky meziná-
rodních řetězců na trhu. Naší druhé cílové 
skupině ze segmentu HoReCa pak lokál-
ní sezonní výrobky z oddělení ultra fresh 
(zelenina, maso) umožňují vařit z produk-
tů v ideálním stadiu čerstvosti a vyzrálosti, 
čímž zaručují jídlům plnou chuť.

� V posledních třech letech došly regio-
nální potraviny zviditelnění prostřednictvím 
soutěží pod patronací regionálních agrár-
ních komor. Viz „Chutná hezky, jihočes-
ky“, „Mls Pardubického kraje“, „Perla 

Zlínska“… Přesto ve vaší nabídce nejsou ví-
tězné výrobky vidět. Co v tom brání?

Dal jsem si práci a z webových stránek 
jsem si stáhnul vítěze vámi zmiňovaných 
regionálních soutěží. Zjistil jsem, že třináct 
vítězných výrobků už v našem portfoliu 
máme. Pokud tedy další výrobci a výrob-
ky budou zapadat do naší firemní strategie, 
můžeme počet vítězných výrobků rozšířit. 
V některých případech jsou však jednání 
s regionálními dodavateli komplikovaná, 
protože mnozí dodavatelé nemohou pocho-
pit, že dodávají do velkoobchodu, který chce 
nabízet zboží svým zákazníkům za stejných 
cenových podmínek, jaké v regionu nabízejí 
oni sami. Někteří dodavatelé ani dodávat do 
velkoformátových prodejen nechtějí, zřejmě 
z obavy ztráty originality, přestože podmín-
ky dodávek jsou nastaveny maximálně jed-
noduše.

Dovoluji si také podotknout, že pravidla 
pro výrobce a výrobky na takovýchto regio-
nálních soutěžích by měla být nastavena da-
leko přísněji. Jak si mám vysvětlit, že cenu 
„Mls Pardubického kraje“ vyhraje Paštika 

s olivami nebo cenu „Chutná hezky, jiho-
česky“ klobása španělského typu Chorizo? 

� V letošním roce spatřil světlo světa cen-
trální program podpory regionálních potra-
vin pod poněkud komisním marketingovým 
označením „Regionální potravina“. Oslovil 
i vaši společnost? Pokud ano, jakým způso-
bem hodláte reagovat?

K programu jsme se sami dopátrali na 
stránkách Ministerstva zemědělství a využi-
li jsme ho při letákové podpoře lokálních 
dodavatelů pečiva v červnu letošního roku.

Pro podporu regionálních potravin v na-
šich velkoobchodních střediscích jsme si 
však vytvořili vlastní interní pravidla pro vý-
běr dodavatelů, stejně tak jako vlastní logo, 
které slouží k identifikaci výrobků na pro-
dejní ploše.

� V případě menších regionálních výrob-
ců se jistým problémem jeví logistika. Vidíte 
nějaký reálný způsob jejího řešení?

Pokud se jedná o regionální dodavatele, 
pak žádnou komplikaci nevidím. Regionál-
ním dodavatelům umožňujeme zásobová-
ní jednotlivých velkoobchodních středisek

systémem přímých dodávek. Zejména u ul-
tra čerstvých výrobků je to logický krok 
s cílem nabídnout zákazníkům výrobky ma-
ximálně čerstvé. Další výhodou přímých zá-
vozů od regionálních dodavatelů je potom 
pružnější reakce na vyprodání zboží a rych-
lou doobjednávku. Dnes už má každé naše 
velkoobchodní středisko svoje lokální doda-
vatele masných výrobků, delikates a pečiva, 
kteří s logistikou žádné problémy nemají.
 � Obligátní otázka závěrem, když tyto no-
viny čtou právě regionální řezníci a uzenáři. 
Na koho se mohou ve vaší společnosti obra-
cet? Prosili bychom jméno, číslo telefonu, 
e-mail.

Jak jsem se již zmínil, důležitou roli při vý-
běru regionálních potravin hrají naši kolego-
vé v jednotlivých velkoobchodních středis-
cích. Stačí tedy, když se potenciální dodava-
tel obrátí se svojí nabídkou na Makro ve svém 
regionu a jeho ředitel už zprostředkuje kon-
takt na příslušného nákupčího, který nabíd-
ku posoudí.

Za odpovědi děkuji.
Bohumil Rada 

JAK TO VIDÍ MAKRO

Regionální potravina pohledem českých farmářů

Akcelerující význam regionálních potravin 
jistě zaujal i obchodníky. Zeptali jsme se proto 
jednoho z nejvýznamnějších hráčů na českém 
trhu na jeho vidění této příležitosti k oživení 
nabídky. Za společnost se vyjádřil Boris Malý, 
manažer pro marketing a firemní rozvoj. 

� Můžete souhlasit s konstatováním, že je-
dinečné regionální potraviny představují no-
vou příležitost?

Představují staronovou příležitost. Někte-
ré z nich byly nebo jsou přítomny v našich 
regálech, nyní jsou pouze více módní a více 
se o nich hovoří.

� V posledních třech letech došly re-
gionální potraviny zviditelnění prostřed-
nictvím soutěží pod patronací regio-
nálních agrárních komor. Viz „Chut-
ná hezky, jihočesky“, „Mls Pardubické-
ho kraje“, „Perla Zlínska“. Přesto na

pultech velkých řetězců nejsou vítězné vý-
robky vidět. Co tomu podle vašeho názo-
ru brání?

Rozhoduje obliba u zákazníků, ne verdikt 
poroty nebo komise. Dále je to také rozhod-
nutí samotných obchodníků, jak bude slo-
žena jejich nabídka a jak budou vypadat
jejich regály.

� V letošním roce spatřil světlo světa cen-
trální program podpory regionálních potra-

vin pod poněkud strohým marketingovým 
označením „Regionální potravina“. Oslovil 
i vaši společnost? Pokud ano, jakým způso-
bem hodláte reagovat?

Nikdo nás neoslovil, tento program ne-
známe. 

� V případě menších regionálních výrob-
ců se jistým problémem jeví logistika. Vidíte 
nějaký reálný způsoby jejího řešení?

Nevidíme. Můžeme se dohodnout na 

hodně věcech, ale spolehlivost dodávek 
a nabídky zákazníkům je klíčová.

� Obligátní otázka závěrem, když tyto no-
viny čtou právě regionální řezníci a uzená-
ři. Na koho se mohou ve vaší společnosti 
obracet? Prosili bychom jméno, číslo tele-
fonu, e-mail. 
Pouze na M. Zejdovou m.zejdova@globus.cz

Za odpovědi děkuje
Bohumil Rada 

ZEPTALI JSME SE GLOBUSU
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Ani Pardubickému kraji se letos nevyhnu-
lo nové pojetí podpory regionálních potra-
vin. Díky němu se výrobci ocitli ve dvojí pé-
či. Ponechme stranou, zda k dvojité vlastní 
potěše. Jednak proběhl již IV. ročník vlastně 
již zavedené soutěže „MLS PARDUBICKÉ-
HO KRAJE“, kterému z Prahy přispěchal 
pomáhat mladší sourozenec „REGIONÁL-
NÍ POTRAVINA“. Jak je patrno z výsledko-
vých tabulek, starší z obou byl rázem zbaven 
atributů primogenitury. V podstatě se stal ja-
kýmsi předkolem hlavního dějství, na kterém 
byl vybrán nejlepší z nejlepších, aby jako je-
diný ve své kategorii mohl nosit značku. 

 To by se nemuselo líbit těm, kteří skon-
čili v soutěži MLS mezi vyzdviženými (v ka-
tegorii masných výrobků to bylo hned de-
vět firem), avšak nikdo si nestěžoval. Neboť 
z Pardubic to není zas až tak daleko do

Libice, kde jistí Slavníkovci hořce splakali 
nad výdělkem, když se protivili pražské vrch-
nosti. Také by se dalo připomenout i jedno 
městečko nad Cidlinou, ale to už by mohlo 
zavánět fanděním selským rebeliím. Takže 
se držme výsledků a věřme, že se v Bruse-
lu nedozvědí o ocenění pomazánkového 
másla. V režii Agrovenkov o. p. s. soutěžilo
24 firem s 88 výrobky.

Výsledky byly vyhlášeny 4. října 2010 na 
Pardubickém závodišti.

Do soutěže „Regionální potravina“ se 
přihlásilo 24 firem s 58 výrobky. Vyhláše-
ní výsledků bylo stanoveno na 16. září 2010 
v prostorách Pardubického zámku.

OCENĚNY BYLY: 
I.  Kategorie mléčné výrobky – ARTUŠ, 

polotvrdý sýr 40%, výrobce MILTRA B
s. r. o.

 Také uprostřed české kotliny se vyrábějí 
kvalitní a jedinečné potraviny. O jejich zvidi-
telňování, jak už se stává pravidlem, se sta-
rá tamní regionální agrární komora. Zeptali 
jsme se proto její ředitelky Dagmar Mocové, 
jak to dopadlo letos. 

� Na toto téma jste se v našich novinách 
vyjadřovala už před rokem. Můžeme tedy 
srovnávat. Zaznamenala jste nějaký pokrok 
proti roku 2009? V počtu účastníků a sou-
těžních položek, v zájmu veřejnosti… Cílem 
je nalezení cesty takových potravin ke spo-
třebiteli. Daří se nacházet jejich prodejce? 
Můžete být konkrétní, pokud se týká loň-
ských vítězů? 

Oproti roku 2009 jsme zaznamenali v poč-
tu soutěžících navýšení a i přihlášených vý-
robků bylo více. Vybírali jsme z více než
80 výrobků a oceněno bylo v šesti katego-
riích 21. 

Samozřejmě, že uspěli i vítězové z roku 
2009, neboť byli motivováni a přihlásili jiné 
kvalitní výrobky nebo inovovali staré recep-
tury apod. a ke spotřebiteli je dostávají buď 
ve vlastních prodejnách, nebo smluvním 
vztahem s obchody v okolí svého působení 
– svých výroben. 

� Pojďme k letošnímu ročníku. Jakým 
způsobem jste jej pojali v souvislosti se vzni-
kem značky Regionální potravina, který má 
jakýmsi způsobem zastřešovat již zavedené 
značky? Nenastává zde jistá kolize? 

V letošním roce vyhlásilo MZe projekt 

„Regionální potravina“, kam se i naše Re-
gionální agrární komora přihlásila, a byla 
úspěšná. Cílem je představit široké laické 
i odborné veřejnosti regionální potraviny 
prezentující specifika kraje a oslovit nejen 
primárně ženy-hospodyně, jako je tomu 
u soutěže Potravinářský výrobek Středočes-
kého kraje, ale sekundárně širokou spotřebi-
telskou veřejnost a terciárně i veřejnost od-
bornou – producenty, prodejce a odborová 
sdružení. 

Vzhledem k tomu, že naše činnost na 
podporu regionálních potravin byla velmi 
aktivní už nějakých 6–7 let, než jsme pro-
sadili soutěž Potravinářský výrobek Středo-
českého kraje, který měl už vyhodnocený 
3. ročník, tak pochopitelně se nějaké pro-
blémy vyskytly, ale to je vždy, když začíná 
něco nového, a vše se vyřešilo. Nic nebrání 
tomu, aby obě soutěže probíhaly vedle sebe. 
Podstatné je, aby splnily svůj účel, oslovily 
širokou veřejnost a pomohly nejen udržet 
výrobce kvalitních potravin, ale potažmo 
i dodavatele surovin – české zemědělce.

� Kdo tedy stanul na stupních vítězů? Je-
likož děláme rozhovor pro Řeznicko-uzenář-
ské noviny, dejme přednost masným výrob-
kům.

Z masných výrobců uspěl v Regionální 
potravině Ing. Fiala s „Milovickou šunkou 
výběrovou“. Firma vyrábí mnoho druhů 
masných výrobků a všechny byly kvalitou 
výborné. V této soutěži se vyhodnocuje pou-
ze 1. místo – skutečně to nejkvalitnější. 

� Na podporu oceněných potravin uvolnilo 
MZe padesát milionů korun. Domníváte se, 
že rozvrstvení této částky do centrály, kra-
jů a k samotným oceněným subjektům je op-
timální?

Na podporu Regionální potraviny skuteč-
ně MZe uvolnilo 50 mil. Kč, je to první pro-
jekt, který dostal takovou podporu, a první 
ročník ukáže, jak byla produktivní. Sama si 
myslím, že je to veliký pokrok, který napo-
máhá propagaci a splní svůj účel.

� Často slýchám od představitelů firem 
postesknutí, že k nim samotným nedoputu-
je ani koruna. Nestálo by za úvahu s tím ně-
co dělat?

Je možné, že někdo bude mít názor, 
že k samotným výrobcům nejde finanční 
podpora, ale oni mají zajištěnu prezentaci 
vítězných produktů v médiích a na webo-
vých portálech v daném kraji zdarma, pre-
zentaci, o jaké se jim ani nesnilo, a to je 
to hlavní. Měli možnost se prezentovat po 
celou dobu výstavy Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích, naši výrobci ve Středo-
českém kraji po celou dobu výstavy v Lysé 
nad Labem od 7. 10.–10. 10. 2010 a v kaž-
dém okrese probíhají ochutnávky vítězných 
produktů. 

� Ti nejaktivnější výrobci kvalitních regio-
nálních potravin dokonce volají po určitém 
sdružení za účelem společného prodeje ko-
nečným spotřebitelům s vynecháním mezi-
článků velkoobchodu a maloobchodu, když 
velké řetězce je beztak ignorují. Neuvažuje 

Středočeský kraj o takové tržnici? V Praze 
by jistě byla hitem.

Ano, hitem se staly farmářské trhy. Kaž-
dá městská část v Praze, ale i větší a ma-
lá města o ně mají zájem. Jsme tomu rádi 
a každá taková aktivita je pro nás zemědělce 
a potravináře přínosná. Škoda, že nebyla da-
leko dříve, před 6–7 lety, kdy mnoho drob-
ných pěstitelů a zemědělských farem zanik-
lo z ekonomických důvodů.

� Závěrem nepoložím žádnou konkrétní 

otázku. Tento prostor patří jenom a jenom 
vám a vašemu uvážení…

Jsem velice ráda, že jsme opět postoupili 
v oslovování veřejnosti, které nabízíme kva-
litní české potravinářské výrobky, a dokáza-
li jsme se vrátit k chutím, na které byl český 
národ zvyklý. Pomáháme tak udržet a oživit 
poctivé řemeslo a potažmo také naše země-
dělství.

Děkuji za rozhovor.
Bohumil Rada 

POTRAVINY STŘEDOČESKÉHO REGIONU

Kategorie Výrobce Název soutěžního výrobku

1)  Mlýnské, pekárenské
     a cukrářské výrobky 
 
 
 
 

Danuška Štefanová Zelňáková kapsa 60 g 

Leona Šilarová 
Jogurtový čokoládový řez

Brandýské máslové koláče

Pekařství a cukrářství Sázava s. r. o. Žitno-pšeničný chléb, kateg. I

Smékalovo pekařství spol. s r. o. Buchta ovocná 50 g (švestka, meruňka)

2) Mléko a mléčné výrobky
 
 
 

Choceňská mlékárna s. r. o. 
Choceňské pomazánkové – vanilka

Choceňské pomazánkové s čokoládou

Marie Černilová Pařený kozí sýr

MILTRA B s. r. o. ARTUŠ – přírodní salámový polotvrdý sýr

3) Maso a masné výrobky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOCUS, a. s. 
Libový kabanos

Uzená hovězí kýta

MASOEKO s. r. o. 
Zámecká šunka

Klobása s tvarůžky

Vladimír Švanda Švandova uzená klobása

Řeznictví Sloupnice s. r. o. Tlačenka

Řeznictví–uzenářství FRANCOUZ s. r. o.
Paštika s medvědím česnekem

Radní rolka

Řeznictví–uzenářství Pavel Hubený 
Staročeská uzenka

Uzená pečeně

Zdeněk Kořínek

Šunkové prasátko

Sedlácká kýta

Minimls

Dušená šunka

ZD Rosice u Chrasti 
Lunch-meat

Jehněčí klobása

ZEAS, a. s., Pod Kunětickou horou Játrový sýr se šunkou

ZŘUD – Masokombinát Polička, a. s. Paštika s olivami 120 g

4) Výrobky z medu 
 a ostatní
 

Jarmila Janurová – JaJa Radostný skok

MEDOVINKA, s. r. o. Thorovo kladivo

Pavel Janoš Pardubický perník – sada

VÝHERCI IV. POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE „MLS PARDUBICKÉHO KRAJE 2010“

V Pardubicích mlsali regionální potraviny

Anna Trávníčková, vedoucí marketingu, převzala ocenění pro ZŘUD – Masokombinát
Polička, a. s.

Řezník a uzenář Pavel Hubený (vpravo) převzal ocenění z rukou hejtmana Radko Martínka.

Ladislav Francouz, jednatel a majitel společ-
nosti téhož jména, patřil již tradičně k oce-
něným.

Ocenění z rukou hejtmana přebírá zástupce firmy MASOEKO s. r. o.

II.  Kategorie pekařské a cukrářské výrob-
ky – PARDUBICKÝ PERNÍK sada, 
výrobce Pavel Janoš

III.  Kategorie masné výrobky – RAD-
NÍ ROLKA, Řeznictví a uzenářství 
FRANCOUZ s. r. o.

IV.  Kategorie alkoholické a nealkoholic-

ké výrobky – DĚDEČKOVO TAJEM-
STVÍ, výrobce SISKA

V.  Kategorie ovoce a zelenina – KVĚ-
TÁK, výrobce Ing. Miloslav Kulhavý, 
zelenina Šmakov

Z hlediska soutěžících není zas až tak 
podstatné, zda vyhráli tu či onde. Podstat-

nější je nárůst prodejů. Což by měla Regio-
nální potravina s rozpočtem 50 milionů do-
kázat měrou vrchovatou. Již dnes jsou to-
hoto loga plná masmédia. Rádi přineseme
informace nejenom o objemech Radní rol-
ky. Jistě zaboduje i Artuš a Dědečkovo ta-
jemství.  BR

Gratulace jubilantovi 
Ing. Radko JUNG

Dne 30. 9. 2010 oslavil Ing. Radko Jung své padesáti-
ny. V roce 1990 založili spolu s panem Bohumilem Říhou 
obchodní společnost Animalco a. s. Tato společnost se sta-
la prakticky od svého založení lídrem obchodu s masem 
v České republice. Jako spolumajitel firmy se pan Jung pro-
filuje především jako finanční ředitel firmy, která po dobu 

20 let hospodaří pouze s kladným hospodářským výsledkem.
Náplň práce finančního ředitele je mu málo, proto koordinuje též živou agendu a logis-

tiku. Je členem dozorčí rady Sdružení drůbežářských podniků. 
Vyšší příděl energie, zřejmě od Boha, mu krom práce pomáhá odčerpávat jízda na ko-

le. S přibývajícími léty přibývají kilometry, destinace Praha – Železná Ruda nebo etapově 
Praha – Zell am See se staly tradiční relaxací a očistěním organismu od pracovních pro-
blémů. 

Přejeme mu, aby se přísun energie nezastavil, potřebuje ji rodina, firma i svaz.
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O podpoře kvalitních českých regionál-
ních potravin už byla popsána spousta pa-
píru a pronesena spousta slov. Také utra-
cena spousta peněz na jejich zviditelnění. 
Avšak většinou s poněkud mizivými účinky 
– pokud budeme mít na mysli trvalé zvý-
šení prodejů takovýchto výrobků, nikoliv 
tedy profit mimo jejich výrobu a prodej. 
S o to větším uspokojením vám můžeme 
předložit důkaz úspěšnosti jednoho kon-
krétního projektu, což nepochybně dodá 
novou energii i příslušníkům cechu uze-
nářského, který, jak se dozvíme z následu-
jících řádků, v něm hraje jednu z hlavních 
rolí. 

Abychom začali od Adama. Českobudě-
jovické Terno vsadilo na kvalitní české po-
traviny již v době svého vzniku, tedy před 
nějakými patnácti roky, jak nás informova-
la paní Lenka Rychlá z marketingu Jednoty 
České Budějovice, mající pod palcem tuto 
aktivitu. Zatímco konkurence se stále více 
uchylovala ke globálnímu pojetí sortimen-
tu, Terno naopak velmi pečlivě lovilo ve vo-
dách regionálních. Díky tomu si vytvořilo 
cenné know-how, které mohlo uplatnit v do-
bě, kdy pojem regionální potraviny začal být 
skloňován ve všech pádech. 

Tehdy se na čelní stěně Terna objevi-
la dnes již všeobecně známá upoutávka 

Ještě v loňském 
roce jsme na repub-
likové mapě soutěží 
o nejkvalitnější regio-
nální potravinu měli 
v případě západních 
Čech bílé místo. To 
bylo v letošním roce 
popsáno prvními vý-
sledky, jak jsme se 

mohli přesvědčit v pavilonu R3 na výstavě 
Země živitelka. Expozici tohoto kraje zabez-
pečovala Místní akční skupina Pošumaví, 
vedená manažerem Ing. Ivo Šaškem, CSc. 
Poněkud hektické prostředí nám nedovolilo 
popovídat si přímo na výstavišti. Proto jsme 
si domluvili rozhovor někdy poté.

Pokud máme dobré informace, i v Plzeň-
ském kraji je iniciátorem soutěže regionální 
agrární komora. Můžete to potvrdit, respek-
tive popsat začátek příběhu?

Celá historie se začala odehrávat na jaře le-
tošního roku, kdy jsme se setkali s předsedou 
Krajské agrární komory Plzeň panem Ing. Ja-
roslavem Šímou. Ten nám vysvětlil situaci, 
proč se zdejší agrární komora doposud neza-
pojila do organizování soutěže v regionu. 
Krajská agrární komora Plzeň působí pouze 
jako zastřešující organizace bez profesionál-
ních výkonných pracovníků. Manažerské 
funkce jsou zřízeny pouze při okresních ag-
rárních komorách, které mají vlastní právní 
subjektivitu a jejich pracovníci jsou natolik 
vytíženi běžnou agendou pro členy, že je ne-
reálné, aby se organizace soutěže ujali. Vzhle-
dem k tomu, že Místní akční skupina Pošu-
maví z. s. p. o. má pět profesionálních pracov-
níků se zkušenostmi s regionálním rozvojem, 
dohodli jsme se na možné spolupráci. 

� Vaše společnost, jak jsem rovněž pochy-
til z doslechu, je realizátorem a hnacím mo-
torem této aktivity. Jistě nám popíšete va-
ši úlohu.

Naše úloha je čistě administrativní. Do vý-
běrového řízení se přihlásila Krajská agrární 
komora Plzeň s tím, že jako další partnery 

uvedla Místní akční skupinu Pošumaví z. s. p. o.
a Úhlavu o. p. s., která se ve své dosavadní čin-
nosti zaměřuje na poradenství pro zeměděl-
skou prvovýrobu. Vzhledem k tomu, že ko-
mora byla v soutěži úspěšná, začali jsme po 
podepsání smlouvy pracovat podle závazné 
metodiky ministerstva zemědělství. Protože 
se v Plzeňském kraji koná první ročník soutě-
že, začínali jsme opravdu od čistého stolu. 
Chyběly databáze potravinářských firem, ne-
byly vazby na krajské politiky a úředníky v té-
to oblasti, nebyly zkušenosti s hodnocením 
výrobků a neustále jsme se snažili vyvracet 
jednu mylnou domněnku, že se jedná o naši 
soutěž. Soutěžící prostě nebrali na vědomí, že 
je to jejich soutěž a my jsme pouze její admi-
nistrátoři podle závazné metodiky. Svoji po-
zitivní roli sehrál i Plzeňský kraj, který se 
k soutěži po jejím vyhlášení přihlásil, a paní 
hejtmanka nad ní převzala záštitu. 

� Pojďme k vlastní soutěži. Jaká byla její 
pravidla v případě Plzeňského kraje?

Pravidla byla dána stejně jako v ostatních 
krajích závaznou metodikou ministerstva ze-
mědělství. Tím, že se soutěž pořádala poprvé, 
nebyly jako v jiných krajích alternativní sou-
těže vycházející z dřívějších krajských pravi-
del. Aby byly nějakou formou oceněny všech-
ny zajímavé výrobky, udělila porota mimo ofi-
ciální soutěž i 10 pohárů, které sponzorovali 
představitelé politického života v kraji, před-
stavitelé odborné veřejnosti a pořadatelské 
firmy. Při ochutnávce výrobků v Klatovech 
byla rovněž mimo oficiální soutěž vyhlášena 
veřejná anketa o nejlepší vystavený výrobek 
a vítěz byl rovněž oceněn pohárem. 

� Jaký byl zájem oslovených firem? Kolik 
výrobků se sešlo k hodnocení?

Do soutěže se přihlásilo 25 firem se 116 po-
travinářskými výrobky. 

� S jakými výsledky? Můžete vyjmenovat 
vítězné firmy a výrobky v jednotlivých kate-
goriích? 

V kategorii Mléko a mléčné výrobky zvítě-
zila minimlékárna JOMA, kterou provozují 
u své stáje se stádem holštýnských dojnic 
v Dolní Lhotce u Klatov manželé Martínkovi,

(viz fotografie), uvnitř supermarketu pak 
terčíky s logem a informační tabule. Ony 
terčíky, umisťované k pečlivě vybíraným 
sortimentním položkám, se brzy staly pro 
zákazníky bezpečným vodítkem při hledá-
ní nadstandardní kvality, kterou, jak nás 
informovala Lenka Rychlá, ověřují pravi-
delnými audity. Mezi úspěšné dodavatele 
kvalitních regionálních potravin řadí uze-
náře na čelní pozice. Také je bez rozpa-
ků vyjmenuje. Václav Kozel z Týna nad 
Vltavou, ZŘUD MK Písek, Libor Novák 
z Českých Budějovic, MAUZ z Hluboké 
nad Vltavou, Antoni z Dolního Třeboní-
na, Vltavotýnské lahůdky… Vltavotýnské 
lahůdky a uzenáři? Ptám se. Jistě. Vltavo-
týnská sekaná se stala pojmem poté, co se 
podařilo obnovit výrobu podle téměř již 
zapomenuté místní receptury. Ochutná-
vám a souhlasím. 

Jenomže my jsme chtěli jít dál. Tedy ne-
jenom já se svou průvodkyní. Také Terno, 
jak se dozvídám při pohledu na čelo bate-
rie prodejních stánků ve vestibulu super-
marketu. Chtěli jsme umožnit výrobcům 
přímý prodej jejich zboží. Tedy ve vlastní 
režii, nikoliv přes vaše kasy? Ptám se pro 
jistotu. Přesně tak. Na tom přece musíte 
tratit, když veškerá marže jde za výrob-
cem. Nebo si to vynahrazujete vysokým 
pronájmem prodejního zařízení? V žád-
ném případě. V současné době poskytují 
prodejní prostory ve vestibulu, včetně no-
vého chladicího zařízení, partnerům bez-
platně. V budoucnu počítají se symbolic-
kým poplatkem.

Za jednorázové použití. Totiž za úterní 
odpoledne. Tento den v týdnu je vyhrazen 

„farmářským trhům“. Jak krásné obnovení 
tradice, že? Vždyť už od nepaměti mívala 
města privilegia na svůj trh den. Takže pů-
sobíte jako charita? Nedám si pokoj s úni-
kem marže. Ale kdež. Samozřejmě máme 
v úmyslu pomáhat výrobcům jihočeské kva-
lity. Avšak je tu jistá synergie. Jejich jedi-
nečné produkty přitahují další a další zá-
kazníky. Tito si u nás pořídí běžný rodinný 
nákup. Ještě jednou procházíme areál a já 
opět musím souhlasit. Ti, kteří se cestou 
zpět na parkoviště zastavují pro „Jelení klo-
básy“ a „Farmářský sýr“, mají plné vozíky 
běžného sortimentu. Nic víc už mě nena-
padá než poděkovat za zasvěcené provázení 

Ternem, koupit si klobásku a zatepla vše na-
klepat do počítače.

Pozitivní příběhy je potřeba zaznamená-
vat pečlivě a stejně důsledně prezentovat 
veřejnosti. Jak už řečeno úvodem, takové 
sdělení je zdrojem energie pro ty, kteří už 
do jisté míry rezignovali na možnost nale-
zení faktické podpory prodeje regionálních 
klobásek, salámů, a vůbec všech majstršty-
ků (nejenom) uzenářského řemesla. Pokud 
jste z jižních Čech, máte jedinečnou mož-
nost k seberealizaci. Postačí učinit nabídku 
a projít auditem. Ti ostatní? Ti už budou 
součástí jiného příběhu.

Bohumil Rada 

Václav Klaus
na vyhlášení výsledků
v Domažlicích

PLZEŇSKÝ KRAJ VSTOUPIL DO HRY
s výrobkem Šumaváček, což je smetanový 
krém, který u nás starších probouzí nostalgic-
ké vzpomínky na původní Pribináčky. V kate-
gorii Pekařské a cukrářské výrobky zvítězila 
paní Helena Konopíková s Krchlebským ko-
láčem. Krchleby je vesnička u Staňkova na 
Horšovskotýnsku. Masné výrobky vyhrál 
Drůbežářský závod Klatovy a. s. se svým no-
vým výrobkem Dětské párky bez E. V katego-
rii Alkoholické a nealkoholické nápoje zvítě-
zil Pivovar – restaurant Modrá hvězda s. r. o. 
z Dobřan s pivem Dobřanský sekáč. Vítězství 
v kategorii Ovoce a zelenina patří jablku od-
růdy Julia z Alimexu a. s., Nezvěstice, a v ka-
tegorii Ostatní zvítězil pstruh uzený, filet 
s kůží ze Zpracovny ryb Klatovy a. s.

� V případě kategorie uzenářských výrob-
ků bych si dovolil poprosit o detailní infor-
mace. Takže které firmy vystoupily na stup-
ně vítězů, s čím a proč? A vůbec, jak si vedli 
uzenáři v rámci celé skupiny regionálních 
výrobců?

Nejprve možná pár slov k účasti potravi-
nářských firem. Kategorie uzenářských vý-
robků byla totiž zastoupena největším poč-
tem soutěžících i přihlášených výrobků. Bylo 
zastoupeno 8 výrobců s 39 výrobky. 10 výrob-
ků přihlásily firmy D-K zemědělská a. s. 
z Dřevíče na okrese Plzeň-sever a pan Václav 
Zacpal z firmy DELICAT ze Stříbra. Po pěti 
výrobcích do soutěže přihlásily f irmy
MASO WEST s. r. o. a  Jaromír Kloud, obě 
z Klatov. Se třemi výrobky se prezentovaly 
společnosti Drůbežářský závod Klatovy a. s. 
a Masokombinát Plzeň a. s. Dva výrobky do 
soutěže zaslala firma Jatky Blovice s. r. o. a je-
den Jatky Domažlice s. r. o. 

Jak již bylo uvedeno, vítězem v kategorii 
Masné výrobky se staly Dětské párky bez E. 
Tento nový výrobek Drůbežářského podniku 
a. s. je tvořen ze 70 % kvalitním libovým ma-
sem bez dnes tolik diskutovaných „éček“. Do-
provodná ocenění získala Kolekce uzenin 
z firmy pana Václava Zacpala, která obdržela 
pohár ředitele sekce regionální politiky minis-
terstva pro místní rozvoj, dále byla pohárem 
předsedy Krajské agrární komory Plzeň oce-
něna Šunková tlačenka tmavá z podniku 
D-K zemědělská a. s., pohárem předsedy
správní rady Úhlavy o. p. s. Kolekce
uzenářských výrobků z produkce f irmy
MASO WEST s. r. o. a konečně pohár mís-
tostarostky města Klatovy získala Játrová cih-
la rodinné firmy Jaromír Kloud z Lub u Klatov. 

� Jak probíhalo vyhlašování výsledků? Vě-
děla o něm veřejnost?

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. 8. 2010 
v městském kulturním středisku v Domažli-
cích při příležitosti Chodských slavností. Vy-
hlašování výsledků zahájil prezident republi-
ky pan Václav Klaus v doprovodu prezidenta 
Agrární komory pana Jana Veleby. Ocenění 
v hlavních šesti kategoriích předávala 
hejtmanka Plzeňského kraje paní Milada Em-
merová, dále byli přítomni místopředseda ze-
mědělského výboru PS PČR pan Jiří Papež 
a senátorka domažlického volebního obvodu 
paní Jiřina Rippelová. Kromě nich se předá-

ní zúčastnila celá řada dalších oficiálních i ne-
oficiálních hostů, takže sál byl zcela zaplněn. 

� Jakým způsobem budete následně pod-
porovat uplatnění těchto kvalitních regionál-
ních výrobků na trhu?

Probíhá deset ochutnávek vítězných potra-
vin ve spojení s dalšími akcemi v rámci Plzeň-
ského kraje. Jedná se především o poutě ne-
bo jiné slavnosti, jako tomu bylo v Sušici, 
v Běšinech, v Boru, Starém Plzenci nebo již 
zmiňovaných Domažlicích. V Klatovech by-
la ochutnávka spojena s Country dnem, 
v Mrákově s Národní výstavou holštýnského 
skotu, v Kasejovicích s oslavami výročí školy. 
Cílem ochutnávek v kraji je představit jednot-
livé výrobky i v jiných okresech, než ve kte-
rých jsou doposud známy. Ochutnávky vyvr-
cholily koncem října v Plzni na výstavě ces-
tovního ruchu ITEP 2010 a na farmářských 
trzích, na kterých by se v budoucnu měli pre-
zentovat především místní regionální prodej-
ci. Předpokládáme, že plzeňské farmářské
trhy budou do budoucna, kromě přímého 
prodeje v místě výroby, hlavním místem, kde 
budou regionální potravinářské produkty od 
menších výrobců k dostání. Kromě toho pro-
běhla prezentace na výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích. Na všech ochutnáv-
kách měli možnost se prezentovat i ti, kdo ne-
vyhráli, protože jsme vždy zajišťovali dosta-
tečný prostor tak, aby kromě vítězných potra-
vin byla možnost ochutnat i další regionální 
produkty. Pro vítězné výrobky byly zhotove-
ny letáky a katalog podle grafického manuá-
lu ministerstva zemědělství, kterými se mo-
hou producenti prezentovat na dalších jejich 
propagačních a marketingových akcích. Mi-
mo to ministerstvo zemědělství pořádá další 
celostátní ochutnávky pro vítěze jednotli-
vých kategorií a další propagační akce na Re-
gionální potravinu jako marketingovou znač-
ku. Dalším praktickým výstupem je, že díky 
ochutnávkám se některé regionální výrobky 
dostaly do podvědomí a jsou vyhledávány při 
různých společenských a propagačních ak-
cích. Jako příklad mohu uvést objednávku Pl-
zeňského kraje Zpracovně ryb Klatovy a. s. 
na dodávku vítězného výrobku na reprezen-

tační banket konaný na českém velvyslanec-
tví ve Vídni nebo objednávky vítězných kolá-
čů paní Konopíkové při celé řadě podobných 
akcí.

O soutěži vyšla také celá řada článků v re-
gionálním tisku a pořadů v regionálním roz-
hlase. 

� Pokud chcete cokoliv vzkázat kolegům, 
institucím, čtenářům… Prosím, máte mož-
nost.

V první řadě bych chtěl poděkovat všem 
zúčastněným ať na straně pořadatelů, tak i na 
straně hodnotitelů a především na straně sou-
těžících, že se nám podařilo soutěž v Plzeň-
ském kraji zorganizovat. Asi ne vše dopadlo 
ke spokojenosti všech a všichni nemohli vy-
hrát. Nicméně podle prvního hodnocení je 
možno konstatovat, že soutěž přispěla svým 
dílem k propagaci regionálních potravin v Pl-
zeňském kraji. Ministerstvo zemědělství se 
snaží vytvářet marketingové prostředí vhod-
né pro regionální výrobce a je na nich, jak ho 
dokáží podnikatelsky využít. Při ochutnáv-
kách, na které nám soutěžící dodali výrobky 
a sami se nezúčastnili, jsme se často setkáva-
li s potenciálními zákazníky, kteří měli zájem 
si vystavené zboží koupit, což nebylo možné. 
Ze strany soutěžících padala celá řada návr-
hů, jak změnit metodiku, aby soutěž byla v bu-
doucnu ještě pro regionální potraviny marke-
tingově účinnější. Tyto návrhy, ale nebyly 
přednášeny na seminářích pořádaných k to-
muto účelu ministerstvem a agrární komo-
rou, ale při různých neoficiálních rozhovo-
rech. Zde je podle mého názoru potřeba pře-
nést tyto diskuse na oficiální platformu 
prostřednictvím cechů, profesních svazů, ag-
rární a potravinářské komory. V neposlední 
řadě došlo na posledním semináři konaném 
v Klatovech i k pozitivní diskusi, jakou roli 
mají v této soutěži hrát státní kontrolní orgá-
ny, které jsou členy hodnotitelských komisí. 
Pokud bude dodržen deklarovaný oboustran-
ně férový partnerský vztah při propagaci a zá-
roveň udržení kvality regionálních potravin, 
tak i v tomto bodě by soutěž měla smysl. 

Za vstřícnost a vyčerpávající odpovědi
děkuje BR

Z ochutnávky regionálních potravin v Běšinech

FARMÁŘSKÉ TRHY
s faktickou pomocí přišlo Terno

Dominantní upoutávka hovoří jasnou řečí. Profesionální vizualizace je základem.



8 Z  D O M O VA

Zvláštní fenomén letošní léta a podzi-
mu jsou farmářské trhy. Jsou už na mno-
ha místech naší republiky a jen v Praze bý-
vají o sobotách na různých prostranstvích 
jednotlivých městských částí. Nejznáměj-
ší jsou trhy na „Kulaťáku” v Dejvicích, 
v Karlíně pod platany u kostela a na Míro-
vém a Kubánském náměstí. My jsme se vy-
pravili do Karlína a tam jsme ochutnávali, 
nakupovali a zase ochutnávali. 

K zakousnutí byla vepřová kýta, která 
se otáčela na pozoruhodném roštu, který 
i s kýtou přijel ze Všenor. Vyzkoušeli jsme 
burčák z Bořetic – bílý byl lepší, „zahryzli“ 
jsme se do hořce lahodného čokoládového 
bonbonu s rumem u stánku čokoládových 

lanýžů, dali jsme si moc dobré cappuc-
cino ve Fair Bio kavárně a zruinovali jsme 
se jako obvykle v uzeninách z Týna nad 
Vltavou a Vysokého Mýta. Pan Rýznar 
a jeho obora z podhůří Jeseníků nám na-
bídla kromě loveckých klobás srnčí pašti-
ku a srnčí maso. Farma Studánka přivezla 
Pražákům svou novinku – uzené pštrosí 
maso. Firma Toro z Vysokého Mýta na-
bízela hovězí z mladých býků a vepřové 
s vyšším obsahem selenu a rybáři z Třebo-
ně, kteří se již chystají na výlovy rybníků, 
dovezli chlazené a uzené ryby. Neodolali 
jsme pařeným sýrům z pod Beskyd a ov-
čím a kozím ze slovenských salaší. Ostat-
ně krásné uzené maso a klobásy přijely ta-
ky ze Slovenska a květiny s cenami jako 

za starých časů byly jen ryze české z men-
ších zahradnictví. A lidi stáli fronty na ze-
leninu a ovoce z Vysočiny a libovali si nad 
skvělými haluškami. Hoch, co je nabíral 
takovou obří naběračkou, prozradil, že si 
je dělají sami, nic nešidí, a proto tak šma-
kují. Byly na dva způsoby, buď s kousky 
uzeného bůčku a zelím, anebo s brynzou. 
Většinou nikdo neodolal, a tak uprostřed 
parku byly stolečky se slunečníky a pod 
nimi se hodovalo celé dopoledne. A pak 
už byl konec a my jsme pozorovali proslu-
něný Karlín a vnímali báječnou atmosfé-
ru v parku kolem kostela a bylo nám tak 
nějak podzimně dobře.

Eugenie Línková

Dobroty z farmářských trhů v pražském Karlíně

Na snímku klobásky ze Slovenska, byly jako malované a voněly na dálku. Foto: Martin Bouška

Asi nejen návrat k tradicím a inspira-
ce ve Francii či Itálii vedl u nás k ožive-
ní trhů s jídlem a surovinami do kuchyně. 
Ano, jde o trhy, kterým se u nás začalo ří-
kat „farmářské“. Státní veterinární sprá-
va ČR vítá tuto snahu domácích výrobců, 
chovatelů a hospodářů nabídnout lidem 
kvalitní čerstvé potraviny. A ve schvále-
ných tržnicích a tržištích vykonává veteri-
nární dozor.

Zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb. 
v platném znění) říká, že dozor při prodeji 
surovin a potravin živočišného původu v trž-
nicích a na tržištích vykonávají krajské vete-
rinární správy, na území hlavního města pak 
Městská veterinární správa v Praze. 

Úprava veterinárních podmínek a povin-
ností provozovatelů tržnic a tržišť plyne z § 
25 veterinárního zákona, provozovatel trž-
nice a tržiště má rovněž povinnost předložit 

místně příslušné krajské veterinární správě 
(popřípadě MěVS v Praze) ke schválení trž-
ní řád, který musí v daném případě obsa-
hovat veterinární a hygienické podmínky 
zacházení s prodávanými živočišnými pro-
dukty, popřípadě informace o tom, zdali trž-
ní řád nebyl vydán formou nařízení obce. 
Podle ustanovení § 46 veterinárního zákona 
takováto prodejní místa schvalují obce a po-
volují konání těchto trhů.

Státní veterinární správa spolu s krajský-
mi veterinárními správami tento způsob 
prodeje v tržnicích a na tržištích projednaly 
se Svazem měst a obcí a požádaly je o spo-
lupráci, zejména proto, aby orgány veteri-
nárního dozoru měly potřebné informace 
k výkonu dozoru nad bezpečností potravin 
k dispozici. Jedině za těchto podmínek mů-
že místně příslušná krajská veterinární sprá-
va, popřípadě Městská veterinární správa 

v Praze vykonávat dozor. Státní veterinární 
správa ČR připomíná všem, kdo organizují 
tzv. farmářské trhy, i těm, kteří zde prodá-
vají, že musejí dodržovat veterinární a hygi-
enické požadavky, které jsou nezbytné pro 
zachování zdravotní nezávadnosti potravin 
živočišného původu. Takovýto způsob pro-
deje je možný, je i žádoucí a veřejností ví-
taný.

Josef Duben, SVS ČR

Z trhu do kuchyně

Dříve, ještě před rokem 1990, každoroč-
ně lákala na výstavu Zahrada Čech v Lito-
měřicích mimo množství zahradních expo-
nátů i populární soutěž Zemědělských novin 
„Jablko roku“. Letos na 34. ročníku Zahra-
dy Čech dominovala soutěž o nejlepší regio-
nální potraviny. Vlastně šlo o soutěže dvě. 
Původní, s již třetím ročníkem, je soutěž
„O nejlepší regionální výrobek Ústeckého 

kraje pro rok 2010 – Kraje Přemysla Orá-
če“. K ní poprvé přibyla i soutěž Regionální 
potravina. Tu vyhlašuje s Agrární komorou 
ČR Ministerstvo zemědělství a Potravinář-
ská komora ČR a ve všech krajích má jed-
notné logo i pravidla. 

Slavnostního zahájení této mimořádně 
navštěvované akce se v pavilonu A ujali mezi

jinými hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová a prezident AK ČR Jan Veleba se 
zástupci ministerstva zemědělství a jednot-
livých producentských svazů. Po devět dnů 
patřily pavilony Výstaviště Zahrady Čech 
i volná prostranství specializované výstavě 
ovoce, zeleniny, okrasných dřevin, květin 
i potřeb pro drobné pěstitele. Hejtmanka Ja-
na Vaňhová mimo jiné řekla: „Zahrada Čech 
je s hrdostí podporována Ústeckým krajem, 
neboť se jedná o největší a nejnavštěvovanější 
zahradnický veletrh nejen v Ústeckém kraji, 
ale v rámci celé České republiky. Již tradiční 
součástí je vyhodnocení nejlepšího regionální-
ho výrobku. Věřím, že toto prestižní ocenění 
pomůže propagaci kvalitních přírodních potra-
vin nejen v našem kraji, ale v celé zemi.“ 

Jak ale Jan Veleba následně na tiskové 
konferenci připomenul, nesmírný důraz kla-
de Agrární komora ČR na již pět let trvající 
soutěže o nejlepší potraviny z daných oblas-
tí. Soutěže v jednotlivých krajích organizují 
regionální agrární komory. „Za touto mra-
venčí prací především pracovníků těchto 
článků AK stojí úspěch. Jen tak mohla být 
nastartována i celostátní soutěž nazývaná 
Regionální potravina,“ uvedl na pravou mí-
ru význam jak původních regionálních sou-
těží, tak současné nové o Regionální potra-
vinu Jan Veleba. Na ni přispívá ministerstvo 
zemědělství částečně ze svých fondů a dále 
i EU. Podle Jana Veleby je proto samozřej-
mostí, že by na obalech potravinářských vý-
robků, které uspěly v obou soutěžích, měly 
být vedle sebe obě loga soutěže. Jak speci-
fická regionální značka toho kterého kraje, 

tak společná značka všech, tedy Regionální 
potravina.

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňho-
vá vyzvedla tyto soutěže a navrhla, že by 
právě na Zahradě Čech mohlo během je-
jího konání vyvrcholit soutěžení všech 14 
regionů. „V tomto důstojném prostředí by-
chom mohli představit vítěze z jednotli-
vých regionů, a slavnostně tak každoročně 

završit tuto velmi zdařilou soutěž,“ uvedla 
hejtmanka.

V soutěži „O nejlepší regionální výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ 
byla hodnocena tři pořadí v každé z 11 ka-
tegorií. Nositeli značky ,,Regionální potra-
vina Ústeckého kraje“ je šest vítězů ze šesti 
stanovených kategorií. 

Eugenie Línková

Zahrada Čech nelákala jen na vitaminy a květiny, ale i na vítězné potraviny

� Jistě jste slyšela o vzniku firmy. Prý ně-
kdy v roce 1926. Jaká že byla ta cesta na 
výsluní?

Zakladatel firmy byl můj děda Eduard 
Kazda, v roce 1926 vzniklo řeznictví a uze-
nářství v Úpici. Babička prodávala a jeden 
tovaryš pomáhal s výrobou.

� Potom přišla padesátá léta.
V padesátých letech se zavíraly malé vý-

robny. To již otec byl v učení a pak až do 
roku 1990 pracoval ve Východočeském prů-
myslu masném.

� V otci nepochybně zůstal gen podnikate-
le, takže co bylo po roce 1989?

Dne 18. 9. 1990 s mamkou otevřel pro-
dejnu a již na Vánoce jsme vyráběli spišské 
párečky, taliány, vinné klobásy. Prodávali 
kapry, zvěřinu, telecí, skopové, příležitost-
ně i koňské maso a postupně rozšiřovali sor-
timent. A v roce 1993 jsme přistavěli nové 
výrobní prostory s klimatizovanými zracími 
a zakuřovacími komorami pro výrobu fer-
mentovaných masných výrobků.

� Nový začátek jistě přinesl nejenom příle-
žitosti, ale také problémy.

Někdy to bylo hodně náročné vše zvlád-
nout, ale pár úspěchů nás opět posílilo. Na-
příklad na Salimě oceněná Čabajka z Úpi-
ce, kterou jsme nyní při 20letých oslavách 

překřtili na KAZDOVKU Z ÚPICE (kvů-
li maďarskému chráněnému zeměpisnému 
značení). Tu jsme spolu s Maxi Loveckým 
salámem dodávali pár let řetězcům. Dikto-
valy nám nízké ceny, my nechtěli snižovat 
kvalitu. A tak jsme je opustili a věnujeme 
se různým specialitám (čajovka s vůní uze-
ného úhoře, métský hrubý, sudžuk, koňský 
speciál a uherák, pršuty z krkovice, pečeně, 
boku či kýty dlouho zrající v klimatizované 
komoře.

Otec se stal i zakladatelem obnoveného 
profesního združení zpracovatelů masa.

Otec měl radost, že se založilo Společen-
stvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slez-
ska. Rád se potkával s kamarády a spolu-
pracovníky, těšil se na Řeznicko/uzenářské 
noviny, časopis Maso a informace o činnos-
ti společenstva, na ten zdroj informací tak 
potřebných pro rozvoj našeho oboru.

Pokračující ČSZM nadále zajišťuje tento 
kompletní servis a za to upřímně děkujeme 
všem, kteří tuto práci vykonávají srdcem. 
Chceme poděkovat členům ČSZM, redakci 
ŘUN a známým za pěkná setkání, přátelství 
a lásku k řeznickému řemeslu.

� Díky za uznání. Jenomže vy nejenom 
sledujete dění kolem sebe.

Rádi si přečteme v novinách zajíma-
vosti z jižních a středních Čech či Mora-
vy – tolik výrobců v soutěži. Potravinář 

a Potravina Královéhradeckého kraje se za-
číná rozjíždět. Umístili jsme se na 4. místě
z 21 uzenářských soutěžících. Věříme, že 
kvalitní Regionální výrobek si najde cestič-
ku k zákazníkům oproti výrobkům označe-
ných zemí původu EU a China.

� Přejděme k současnosti. Na fotografiích 
je patrné, že oslavy dvacetiletí nové firmy by-
ly událostí pro rodinu i Úpici. Takže ke Kaz-
dům zná cestu spousta zákazníků?

Žádná spousta zákazníků, jsou to ti věrní 
– Úpice je malé městečko. Ale oslava, to by-
lo poděkování zákazníkům, že stále chodí. 
Také našim spolupracovníkům. My jsme si 
tu radost společně užili.

� Čím si získáváte úpické zákazníky? Re-
spektive tu jejich věrnost?

Především se k nim chováme s úctou. 
Možná u nich bodujeme bezvadnou obslu-
hou a chutným zbožím.

Jistě by se dalo povídat déle a obšírněji. 
Jenomže jsou tu povinnosti vůči firmě a zá-
kazníkům. Paní Křížová se omlouvá za urči-
tou strohost odpovědí. Což se dá naprosto 
pochopit, rodinná tradice zavazuje k jen pr-
votřídním službám. 

Za odpovědi děkuje
Bohumil Rada

MASO KAZDA 
20 let obnovené tradice

Jak ten čas letí, chce se vyslovit nahlas při vyslechnutí příběhu, který jako by začínal vče-
ra. Přitom už uplynuly dobré dvě desítky let od chvíle, kdy pan Eduard Kazda opět vstoupil do 
rodinného podniku, aby tak navázal na rodinnou tradici, jejíž kořeny sahají až do dvacátých 
let minulého století. Ve východočeské Úpici jméno Kazda vždy bývalo symbolem poctivého 
řemesla. Konečně, kdo by nám o tom mohl povědět více nežli paní inženýrka Šárka Křížová, 
dcera a pokračovatelka otcem započaté nové kapitoly v historii firmy.

Pan Eduard Kazda obdarovaný sekerkou k životnímu jubileu s dcerou, inženýrkou Šárkou 
Křížovou

Hejtmanka Jana Vaňhová gratuluje vítězům soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje, 
kde bylo šest vítězů ze šesti stanovených disciplín.

Na snímku uprostřed je Roman Žák z firmy KM - PRODUKT s. r. o. Krupka s vítěznou bage-
tou HERMÍNA v dietním provedení.Gratulují mu za AK ČR její prezident Jan Veleba (vlevo) 
a hejtmanka Jana Vaňhová z Ústeckého kraje (na snímku vpravo). Foto: Martin Bouška
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Vůbec se nejedná o velkou firmu. V pří-
padě společnosti MAUZ Hluboká nad Vlta-
vou spíše naopak. Takže pánové Karel Karda 
a Jaroslav Vojtěch v ní sehrávají roli majite-
lů, jednatelů, manažerů, vývojářů, obchodní-
ků, dopravců. A to jsem jistě zapomněl na 
nejméně pět dalších pozic. Zkrátka drobná 
uzenářská výroba, jakých je po Česku spous-
ta a o kterých se ví pouze v místě. Chtělo by 
se dodat, ale nedodá se, protože by to nebyla 
pravda. MAUZ totiž přesně naplňuje výjim-
ku potvrzující pravidlo, totiž že i malí můžou 
být velcí. 

Pokud bychom chtěli být naprosto struč-
ní, odpovědí by bylo jediné slovo – pašti-
kami. Jenomže bychom tím byli neslušní 
k zmíněným pánům a čtenáře navíc připra-
vili o tip či inspiraci. Tedy pojďme na kus 
řeči. Majitele jsem samozřejmě zastihnul 
v pracovním. Nad kutrem, ve kterém se ro-
dí jejich vyhlášené majstrštyky. Neboť s paš-
tikami je to prý jako se šampaňským. Jedna 
malá chyba v složení suroviny nebo nedo-
konalý technologický úkon, a všechna prá-
ce přichází vniveč. Tedy, v případě lpění na 
excelentní kvalitě. A oni že na ní lpí přímo 
pedantsky.

O tom se přesvědčuji v manažerské kan-

celáři, která je zároveň obchodním pracoviš-
těm. Nejenom ochutnáním výrobků, když 
musím uznat, že nabízejí opravdu nevšední 
gastronomický zážitek. Také pohledem na 
stěny a na nich visící ocenění. Takže po po-
řádku. Zlatý klas na Zemi živitelce získala 
standardní „Játrová paštika“. Dlužno dodat, 
že právě pro svůj vysoký standard, vychá-
zející z tradičních vlastností výrobků dříve 
uváděných na trh jako „Játrový sýr“, který 
výrobek z Hluboké nejenom dodržuje, ale 
i překonává. Potom přišla hned dvě ocenění 
v prestižní soutěži „Chutná hezky, jihočes-
ky“. V roce 2009 to byla zvláštní cena po-
roty za „Játrovou paštiku s mandlemi“, aby 
pak letos přišlo absolutní vítězství s „Mau-
zů mysliveckou paštikou“. Tentýž výrobek 
si vítězství zopakoval v soutěži „Regionální 
potravina“. 

Takže se u nás dveře netrhnou, drnčí te-
lefony a vy nestačíte vyrábět. Vždyť tohle 
musí být skvělá příležitost pro maloobchod-
ní řetězce k obohacení jejich jinak fádní 
sortimentní nabídky. Následují poněkud 
rozpačité úsměvy. Tady už to tak slavné ne-
ní, rozhodne se pan Karda k vyřčení pravdy. 
Zahraniční i české řetězce by měly zájem, 
jenomže ty slevy, listovné, regálné, promo-
ce. Zkrátka, když si to spočítali, museli by 

snížit kvalitu, nebo jít do ztráty. Je tu však 
jedna čestná výjimka, dodává jedním de-
chem. Jednota nebo COOP, chcete-li. Tam 
s námi hrají férovou hru. Farmářské trhy 
v českobudějovickém Ternu jsou prý akti-
vitou v duchu jejich představ. Společnost 
tam dostává prostor k vlastnímu představe-
ní značky MAUZ. 

Ano, zrodila se značka. Slovo MAUZ 
se dostane nejenom do názvů ostatních 
paštik. Společnost disponuje i dalšími vy-
hledávanými položkami nezaměnitelných 
vlastností. Takže si lidé brzy koupí i „Mau-
zů škvařené sádlo“, „Mauzů výpečky“, vel-
ké překvapení se chystá v kategorii šunek. 
Zde se pánové ještě jednou vracejí k pod-
poře prodeje. Jejich představa je asi taková. 
Pokud jsou k dispozici nějaké prostředky 
ze strany státu, měli by je mít k dispozi-
ci především ocenění výrobci. Například 
k pořízení mobilního prodejního zařízení 
k návštěvě nejrůznějších prodejních akcí 
typu farmářské trhy. Celoplošná inzerce 
v médiích nemůže přinést potřebný efekt, 
když jejich výrobky chybí v nabídce malo-
obchodních řetězců. Prostě, podporu dě-
lat tam, kde se doopravdy prodává. Tedy 
v místě. 

Naše debata dochází k rychlému ukonče-

Čechové odjakživa bývali udatnými bo-
jovníky. Zejména v cizích službách se jim 
dostávalo velkých ocenění, když domácí-
ho sukcesu bylo pomálu. Vždyť i samotný 
český titul královský si ve dvanáctém stole-
tí musel tehdy ještě kníže Vladislav vyslou-
žit pod korouhvemi německého císaře. Při 
památném dobývání Milána, jak zmiňují 
kronikáři. Tím samým způsobem, byť ve 

skromnějším provedení, získali svoji pozici 
řezníci od Jana z Lucemburku. A jak jsou 
vytrvalí. Měli by si tudíž všichni ti přehlíži-
telé českých nároků uvědomit marnost své 
ignorance. 

Jako v případě špekáčků. Každá ze-
mě má své symboly, kterých se nevzdá 
ani v případě vstupu do nejpřátelštějšího 

Ano, je to kapánek komplikovaný příběh. 
Když sídlem společnosti VÁHALA spol. s r. o.,
jsou Hustopeče nad Bečvou. Tedy obec ležící 
na rozmezí Valašska a Hané, a tudíž hezkých 
pár set kilometrů od pražské Libně, kde po-
rotci soutěže „Řeznická prodejna roku 2010“ 
udělili nejvíc bodů. Jde jistě o malý zázrak, 
udržet na špičkové úrovni firemní prodejní 
zařízení tak daleko od centrály. Také uspo-
kojení náročných pražských zákazníků není 
žádnou procházkou růžovým sadem. Musíte 
se hodně vymykat, pokud chcete obstát vůči 
konkurenci tamní záplavy hypermarketů. Po-
važovali jsme proto za zajímavé a inspirativ-
ní pohovořit na toto téma s majitelem společ-
nosti, panem Robertem Váhalou. 

� Začněme představením firmy. Pokud je 
mi známo, její historie sahá do třicátých let 
minulého století. Můžete ji stručně zmínit?

Naše historie se opravdu datuje od roku 
1933, kdy původní firmu Robert Váhala-vý-
roba jemných a masových konserv založil 
můj otec Robert Váhala v Hustopečích nad 
Bečvou. Jeho činnost byla však v roce 1950 
násilně přerušena a firma znárodněna. Až 
v roce 1990 jsme s otcem a sourozenci za-
čali uvažovat o obnovení výroby masných 
specialit a rozhodli se tak pro rázný, v té do-
bě odvážný, krok. 

� Její novodobá kapitola se začala psát ro-
kem 1991. S jakým podnikatelským zámě-
rem? 

Naším podnikatelským záměrem bylo 
a je vyrábět vysoce kvalitní výrobky z kva-
litních surovin, z masa a koření, bez náhra-
žek masa. Ctíme tím zároveň slova našeho 
tatínka, který na kvalitu výrobků vždy přís-
ně dbal a při předávání firmy nám – dětem, 
řekl: „Dělejte dobré výrobky a nemáte se če-
ho bát !“

� Jak se je daří naplňovat v posledním ob-
dobí? Například z hlediska sortimentu či 
prodejního servisu.

Stále se držíme stejného hesla a neslevu-
jeme z kvality – vysoká úroveň kvality na-
šich produktů je pro nás naprosto zásadní. 
Pro nás kvalita není jen slovo, přísně dbá-
me na naplnění její podstaty. Důkazem, že 
tato cesta má svůj smysl, je řada ocenění: 
SIAL d’Or Country, celkem 8x jsme získali 

prestižní cenu Zlatá Salima, letos v březnu 
byla udělena Váhalově paštice, Originál Vá-
halova šunka získala v září titul Česká chu-
ťovka 2010, 11 výrobků je oceněno značkou 
kvality KLASA, 38 produktů nese ocenění 
Český výrobek.

Vítězství v soutěži „O řeznickou prodejnu 
2010“ také potvrzuje, že se nám daří k dob-
rému produktu přidat dobrý servis naku-
pujícím zákazníkům. Tímto bychom chtěli 
poděkovat celému prodejnímu týmu naší 
firemní prodejny za výbornou prezentaci 
firmy, dobré a poctivé plnění pracovních 
povinností a také za to, co ke svým povin-
nostem přidávají navíc – úsměv a příjemné 
chování. Poděkování patří i panu Milanu 
Tajzlerovi, který zastává funkci manažera 
prodejen.

� Takové ocenění nepochybně dodá ener-
gii a probudí chuť k dalšímu expandování. 
Máte v úmyslu i nadále rozšiřovat vaši vlast-
ní maloobchodní síť?

Máte pravdu, vítězství v soutěži o řeznic-
kou prodejnu roku 2010 nás velmi potěši-
lo a samozřejmě povzbudilo do další práce. 
V letošním roce jsme nově otevřeli další fi-
remní prodejnu v Holešově a do konce roku 
chystáme otevření speciálky – lahůdkářství 
v Hranicích na Moravě.

� Takže jste jedinečnou kvalitou dokáza-
li oslovit i Prahu. Můžete vyjmenovat pár 
majstrštyků, pro které se chodí do vaší li-
beňské prodejny?

Tady vám musím trošku oponovat. Jedi-

JAK SE RODÍ ZNAČKA

ní, když se ozve telefon a jeden z odběrate-
lů žádá rychlý zásah v podobě mimořádné 
dodávky zboží. Společnost MAUZ nezná 
odpověď – k vám přece jezdíme až zítra. 
Rychle se váží, tiskne dodací list. Loučíme 

se s vírou ve šťastné naplnění podnikatelské-
ho záměru. „Mauzů“ paštiky určitě udělají 
radost všem přátelům tradičního českého 
uzenářského řemesla.

Bohumil Rada 

Pánové Karda a Vojtěch nad kutrem

OBLÉHÁNÍ BRUSELU
špekáčky si vzít nedáme

Českým dětem české špekáčky

seskupení v dějinách Evropy. Tak jako je 
Francie ochotna položit život za triko-
lóru, kohouta, šampaňské a koňak, jsme 
ochotní bojovat až do hrdel a statků za 
českého lva, české pivo a české špekáč-
ky, vzkázali jsme při vstupování úřední-
kům bruselské kanceláře, v neblahé před-
tuše snah některých nepřejících připravit 
nás o rodinné stříbro. Předtucha se brzy
ukázala být jistotou a vzkázání prozíravým 
tahem.

Na onu specialitu z poctivého hovězího 
a vepřového (tedy nikoliv masa strojně od-
děleného), kteréžto složky musejí obsaho-
vat minimálně 40 %, dostali zálusk i naši 
východní sousedé, hodlajíce ji prohlásit za 
tradiční podtatranskou uzeninu. Spor se 
rozhořel, Evropská komise i parlament by-
ly zavalovány argumenty. A měly namále, 
ty pravé špekáčky, s obsahem tuku do 45 %,
které jako maximální stanovila striktní mi-
nisterská vyhláška v roce 2007, kdy už se 
boj zdál být ztraceným a drahocenná uze-
nina vydána všanc. 

Naštěstí se projevily výše uvedené atri-
buty českosti, tedy příslovečná schopnost 
neustupovat na poli bitevním i diploma-
tickém. Dlužno připomenout, že na zá-
sadním zvratu v dané kauze nese lví po-
díl Český svaz zpracovatelů masa, který 
se dokázal posadit se slovenskými kolegy 
k jednomu stolu. Tento svazový tandem 
pak neúnavně připravoval veškerou po-
třebnou dokumentaci, aby následně doká-
zal dát Bruselu jasný signál o narovnání, 
a tím i nalezení konečného řešení. Posílá-
me vám domů dobrou zprávu, vzkazovali 

tenkrát zástupci svazu společně s vyjed-
navači našeho ministerstva zemědělství, 
když špekáčky v Bruselu zachutnaly a Ev-
ropská komise, která pochopila jejich
zásadní význam pro další integraci, je pus-
tila do dalšího kola administrativního pro-
cesu. 

Jistě si všichni oddechli. Začněme u čes-
kých uzenářů. Až jednou EU doopravdy 
ochrání československý špekáček nesoucí 
příslušné logo EU, budou to mít všichni 
jeho imitátoři zase o něco těžší. Ona mi-
nisterská vyhláška totiž svou přísností pla-
tí pro výrobce tuzemské, takže od sousedů 
k nám prozatím můžou putovat v poně-
kud méně kvalitním provedení, ale zápis 
špekáčků do rejstříku ZTS má celoevrop-
skou působnost. Také obchodníci, ti už 
nebudou konkurencí tlačeni k vyhledává-
ní levného a ještě levnějšího zboží. A zá-
kazníci? Ti přímo zaplesají. Špekáčky 
s unijním označením ZTS si již neponesou 
k opékání s otazníkem v duši, zda jim při 
opékání nevytečou, neshoří či z nich ne-
bude vystupovat pach spáleného drůbeží-
ho separátu. Zkrátka, zase jedno vítězství 
českých barev.

Už aby to bylo, říkáte. Buďme trpěliví. 
Takový proces schvalování zaručené tra-
diční speciality je velmi složitý. Ostatně 
jako vše v rámci Evropské unie. Alespoň 
budou mít naše instituce dostatek času na 
přípravu kontrolních mechanismů dodržo-
vání schváleného. Taková důkladně připra-
vená kontrola se vyplácí. Vždyť díky ní si 
už dnes žádný z tuzemských výrobců ne-
dovolí porušit onu ministerskou vyhlášku. 

A pokud snad ano, je rychle odhalen a pra-
nýřován. Přece si nemůžeme dovolit, aby-
chom v Bruselu kázali vodu a doma pili 
víno. Nebo, nedej bože, prodávali špekáč-
ky se symbolem ZTS ze separátu, mouky 
a sóji. 

Ano, zdá se, že si zas jednou uhájíme 
své. V nejbližších týdnech bude pravdě-
podobně společné česko-slovenské podá-
ní vyslyšeno a zúřadováno. My uzenáři si 
proto chystáme to správné hovězí a vepřo-
vé a rušíme objednávku sóji. Doufejme, že 
obchodníci vyřadí špekáčky ze seznamu 
diskontního zboží a budou u nás poptávat 
jen ty tradiční, s logem ZTS. A co spotřebi-
telé? Ti už mají ohniště i grily nachystané. 
Pouze zaloví v paměti, aby si vybavili vůni 
a chuť tradičních špekáčků. BR

Logo, pod kterým budou tradiční špekáčky 
prodávány

Váhalova cesta k vítězství vedla přes Prahu

Prezident Václav Klaus při prohlídce firmy

nečnou kvalitou našich výrobků jsme oslo-
vili nejen Prahu a celou Českou republiku, 
ale také zákazníky v Německu a Rakousku. 
A zde je kladen velký důraz na vysokou úro-
veň kvality výrobků, která je považována za 
standard a bez které cesta na tyto trhy neve-
de. V naší firemní prodejně v Praze-Libni si 
mohou Pražané vybrat z kompletní nabídky 
našich výrobků, doporučuji ochutnat výrob-
ky naší prémiové řady TOP Váhalových vý-
robků, např. Váhalovu slaninu nebo Váhalo-
vu paštiku, to jsou opravdu delikatesy. 

� Pokud chcete cokoli vzkázat kolegům, 
čtenářům Řeznicko-uzenářských novin, pro-
sím…

Připojte se k nám do Českého svazu zpra-
covatelů masa, kde můžete získat odborné, 
zajímavé a užitečné informace z našeho 
oboru a naopak můžete předat své zku-
šenosti nám členům. Na stránkách www.
cszm.cz získáte spoustu aktuálních a zají-
mavých informací. 

Děkuji za rozhovor.
Bohumil Rada 

BIO játrovka od Váhalů
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S jeho výrobky se pravidelně setkáváme na 
prezentacích, výstavách a soutěžích. S téměř 
stejnou pravidelností při vyhlašování výsled-
ků končívá na stupních vítězů. Po úspěších 
na letošní Zemi živitelce jsme se nemohli ne-
zeptat Lenky Kvaltýnové z tamního útvaru 
marketingu na dosavadní letošní bilanci. Po-
zorného čtenáře jistě udiví široký sortiment-
ní záběr výrobků řadících se ke kvalitním.

OTAVSKÁ KLOBÁSA 
Po léta patří k píseckému rodinnému stří-

bru. Fermentovaná, plná probiotických kul-
tur. Pro příjemnost, jemnost a vyváženost 
představuje klobásu, která bude chutnat 

celé rodině. Ke „Klase“ a „Chutná hezky,
jihočesky“ získala letos ocenění „Česká chu-
ťovka“. Zaslouženě, její konzumace patří ke 
gurmánským zážitkům.

PÍSECKÝ GOTHAJSKÝ SALÁM
Někomu to může připadnout paradox-

ní. Získá-li tak významné ocenění, kterým 
je bezesporu Zlatý klas ze Země živitelky 
2010, taková obyčejná uzenina, jakou je go-
thajský salám. Avšak jenom tomu, kdo neo-
kusil ten písecký (proto bylo místo původu 
začleněno do názvu). Žádná kouzla, jenom 
poctivé dodržování původní receptury co 
do surovin a technologie. Škoda jenom, že 

si jej nemůžou zákazníci koupit v širší ma-
loobchodní síti. 

HERKULES
Další potvrzení píseckých uzenářů jako 

specialistů na fermentované masné výrob-
ky. Tradiční jemnozrnný salám umějí pat-
řičně rozvinout co do chuti a konzistence 
v pověstných píseckých zracích komorách 
s neopakovatelným klimatem. Důkazem je 
i letošní Klasa. 

ŠUNKOVÉ KOLENO
Řemeslně dokonale zpracované koleno 

do tvaru zaobleného hranolu umožňuje 

snadné krájení na nářezovém stroji na jem-
né, dobře držící plátky. Což spolu s jemnou 
konzistencí a zřetelně masovou chutí před-
stavuje výrobek za velmi přijatelnou cenu. 
Také on letos získal Klasu. 

 Jak nás informoval obchodní ředitel spo-
lečnosti Mgr. Pavel Štochl, v Písku jsou při-
praveni hledat cesty k tomu, aby se Zlatým 
klasem oceněný a zákazníky tolik poptáva-
ný „Písecký gothajský salám“ co nejrychleji 
objevil v široké obchodní síti. Můžeme je-
nom potvrdit, že prodejce tím nepochybně 
získá značnou konkurenční výhodu. 

RaR

Poněkud nezvyklé spojení, uzenáři 
a švestky. Pro toho, kdo letos nesledoval dě-
ní v branži, nebo alespoň vyzdvihování úspěš-
ných. Byla to právě zmíněná společnost, 
která se pokusila dát dohromady maso a tra-
diční české ovoce. Což se u Masokombinátu 
Plzeň s. r. o. nejspíš povedlo nad očekává-
ní. Vždyť jejich Švestková grilovací klobása 
dosáhla hned dvou významných poct. Ještě 
ke všemu předávaných na letošní Zemi živi-
telce, nejsledovanější české výstavě. Jednak 
to byla značka kvality Klasa, jednak, což se 
hned tak někomu nepodaří, Zlatý klas. Ta-
kové double je vskutku raritou. Očekávali by-
chom proto uchopení této skvělé příležitosti 
k zviditelnění firmy. Nemohli jsme se proto 
poptat někoho více povolaného než Petry 
Bejvlové, vedoucí marketingu společnosti. 

� Začněme od Adama. Tedy od autora po-
zoruhodného díla. Kdo jej vymyslel, přivedl 
na světlo světa? 

Každou grilovací sezonu se naše společ-
nost snaží uvést na trh nějakou novinku. No-
vinky se připravují již v zimních měsících 
a pracuje se na nich dlouhou dobu. S nápa-
dem zkusit vyrobit švestkovou klobásu při-
šla technoložka naší společnosti Ing. Alena 
Kolkopová, která tento nápad ve spolupráci 
s kořenáři úspěšně realizovala, a jak je vi-
dět, její práce přinesla velmi uspokojivý vý-
sledek.

� Jedná se tedy o využití dlouholetých 
zkušeností? Vaše společnost je přece známa 
uceleným grilovacím programem.

Je pravdou, že naše společnost má již ně-
kolik let ucelený grilovací program, který si 
u zákazníků získal velkou oblibu, a proto se 
i my snažíme neustále přinášet v této oblas-
ti různé inovace, abychom i nadále mohli 
uspokojit potřeby zákazníka.

� Můžete vyjmenovat ty nejosvědčenější 
položky letošní grilovací sezony se stručnou 
charakteristikou jejich předností? 

Velmi oblíbenou se stala zmiňovaná no-

vinka Švestková grilovací klobása, dále pak 
již známé z předchozích let Staročeská gri-
lovací klobása a grilovací tyčinky. 

� Jakou pozici mezi nimi zaujala nyní vav-
říny ověnčená Švestková grilovací klobása? 

Jak jsem již zmiňovala, tato klobása se 
stala v letošním roce velmi oblíbenou.

� Jakým způsobem jste dali zákazníkům 
vědět o zmíněném double?

V letošním roce jsme změnili design 
všech grilovacích specialit, aby byl výrazný, 
moderní a zaujal zákazníka, v tomto novém 
designu přišla na trh také Švestková grilova-
cí klobása, což jistě přispělo také k jejímu 
zviditelnění mezi konkurenčními výrobky. 
Na novinky mimo jiné upozorňujeme pře-
devším inzercí.

� Pokoušel jsem se tuto klobásu najít v na-
bídce na vašem webu. Bohužel jsem nepo-
chodil. Není to škoda?

V této chvíli se připravuje nový vzhled 
našich stránek, proto se v poslední době na 
současné stránky nedoplňují novinky.

� Pokud by se nacházela mezi anoncova-
nými položkami pod tlačítkem „grilovací se-
zona“, nebyl bych moudřejší. Můžete ji tedy 

čtenářům blíže představit (složení, tech-
nologie, smyslové hodnocení, cílová skupi-
na…)?

Tato klobása vyniká především originál-
ní kombinací sladkých šťavnatých švestek 
s masovou chutí, která výrobku dodává jedi-
nečnou chuť. Klobása se naráží kratší a do 
velmi slabých vepřových střev, aby měl zá-
kazník výrobek rychle prohřátý a mohl ho 
co nejdříve konzumovat.

� Pokud už jsme se dotkli vašich webo-
vých stránek a na nich anoncovaných vý-
robků, k dispozici jsou pouze fotografie. 
Neuvažujete o jejich doplnění alespoň krát-
kými informačními texty? Mnohé názvy 
položek (nejenom) grilovacího programu 
znějí velmi lákavě, jenomže bez dalších in-
formací… 

Naše zkušenost je taková, že konečný 
spotřebitel tento sortiment na internetu 
zpravidla nehledá, jako je tomu např. u elek-
tra apod., v oblasti potravin se zákazník vět-
šinou rozhoduje o nákupu až na místě pro-
deje. V naší oblasti je velmi důležité místo 
prodeje, viditelnost produktu, údaje na oba-
lu atd.

� Vraťme se k nabídce jedinečných výrob-
ků. Grilovací sezona končí, aby ji téměř 
vzápětí vystřídal předvánoční prodej. Čím 
novým hodlá Masokombinát Plzeň s. r. o. 
oslovit zákazníky v tomto období? Nebo le-
tos vsadíte na osvědčené položky? Co byste 
doporučila především?

Na období předvánočního prodeje při-
pravujeme vánoční design obalů u vybra-
ných výrobků, různá promo balení atd.

� Jistě chcete na závěr něco vzkázat ko-
legům, partnerům, čtenářům. Prosím má-
te slovo… 

Samozřejmě bych za vedení společnos-
ti chtěla poděkovat celému našemu týmu, 
který se na přípravě nových výrobků podílí, 
neboť i díky nim zaujímáme velmi význam-
né postavení na trhu v oblasti masného prů-
myslu. Našim zákazníkům bych ráda vzká-
zala, že si velmi vážíme toho, že nakupují 
naše výrobky, a věříme, že s námi budou 
i nadále spokojeni.

Za čas
a odpovědi děkuje

Bohumil Rada 

Kostelec u Jihlavy 
– Fúze dvou význam-
ných podniků na 
zpracování a výrobu 
vepřového a hovězí-
ho masa ze skupiny 
Agrofert, společností 
Kostelecké uzeniny 
a Maso Planá, k níž 
došlo k 1. 1. 2010, 

proběhla bez zásadních problémů. Prokáza-
lo to fungování nástupnické organizace, kte-
rou je společnost Kostelecké uzeniny, v prv-
ních týdnech letošního roku.

„Mohu konstatovat, že jsme celý složitý 
proces díky kvalitní přípravě zvládli. Ne-
přišli jsme o žádné zákazníky a vypořádali 
se s dvěma různými informačními systémy, 
které byly v obou původních firmách nasa-
zeny. V této souvislosti musím ale přiznat, 
že první týden roku byl náročný a objevili 
jsme v dodávkách určité drobné nedostatky. 
Dokázali jsme je však směrem k našim zá-
kazníkům napravit,“ uvedl generální ředitel 
Kosteleckých uzenin Pavel Kváč.

Společnost tak bude nyní schopna napl-
no využívat synergické efekty plynoucí ze 
spojení obou firem „Posílíme naše postave-
ní na trhu, konkurenceschopnost i služby 
k zákazníkům. V současné době dokončuje-
me střednědobou strategii a také vyhodno-
cujeme hospodaření v loňském roce, které 
skončí u obou bývalých společností v klad-
ných číslech. V rámci fúze jsme také konso-
lidovali naše vztahy s bankami. To vše jsou 
podmínky vytvořené k tomu, abychom po-
silovali prodej našich produktů a naše po-
stavení lídra na trhu červeného masa a mas-

ných výrobků,“ uvedl ředitel Kváč. Firma 
má také kompletní management a celkově 
zaměstnává 1 830 lidí. V letošním roce plá-
nuje řadu investic v souhrnné výši přesahu-
jící 65 milionů korun. Tyto investice budou 
rozloženy do všech tří hlavních provozů, 
a to jak do technologického a strojního vy-
bavení, tak i do rekonstrukce a přístaveb vý-
robních prostor. 

KOSTELECKÉ UZENINY: 
PROPOJENÍ TRADICE S MODERNÍM 

ROZVOJEM
Továrna na uzeniny a konzervy v Kostel-

ci byla založena v roce 1917 a už v obdo-
bí před druhou světovou válkou se staly je-
jí výrobky známými a populárními v celém 
tehdejším Československu. Tehdy vyráběla 
všechny druhy uzenin – včetně párků, ho-
tových jídel, paštik a šunek v konzervách. 
I v období socialistického znárodnění si 
podnik zachoval svou tvář a jeho tradiční 
výrobky (zvláště Kostelecké párky v konzer-
vě) zůstaly v podvědomí zákazníků.

Privatizací v roce 1992 vznikla akciová 
společnost Kostelecké uzeniny. Došlo k pro-
myšlené modernizaci. Postupně byly vybu-
dovány zcela nové velkokapacitní provozy, 
které nahradily dřívější zastaralé. Možnos-
ti firmy byly podstatně rozšířeny otevřením 
závodu Kostelecká drůbež. Úrovní špičkové 
technologie patří všechny provozy Kostelec-
kých uzenin mezi nejprogresivnější v Evro-
pě. Firma se stala největším zpracovatelem 
masa a výrobcem masných výrobků v České 
republice. Kostelecké uzeniny jsou příkla-
dem propojení tradic českého potravinář-
ství s moderním rozvojem konkrétní firmy. 
Tradicí, lidským i technickým potenciálem 

jsou dnes vyspělým podnikem, který je při-
praven a schopen konkurovat obdobným 
firmám v celé Evropě.

SOUČÁST KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Kostelecké uzeniny se svou devadesátile-

tou tradicí tvoří součást kulturního dědictví 
naší země a vyrábí nejznámější produkty to-
hoto segmentu trhu v České republice. 

Kostelecké uzeniny, a. s., ročně zásobu-
jí český trh více než 65 000 tunami masa 
a uzenin a trvale si udržují pozici největšího 
producenta masa a masných výrobků s ga-
rancí vysoké kvality. „Od roku 2003 jsme 
součástí stabilní a silné společnosti Agrofert 
Holding, a. s., jejíž zázemí naši pozici na 
trhu dále upevňuje. K 1. 1. 2010 proběhla 
úspěšná fúze s Maso Planá, a. s., a vznikl 
tak další silný hráč na trhu masa a masných 
výrobků,“ upřesňuje fakta Kváč.

„Naše produkce zahrnuje kompletní sor-
timent výrobků z vepřového, hovězího i ku-
řecího masa. Díky vyspělé logistice a širo-
ké síti obchodních zástupců umíme pokrýt 
poptávku napříč celou republikou. Vlajko-
vou lodí našich produktů jsou fermentova-
né salámy s ušlechtilou plísní na povrchu. 
Jako první v České republice jsme je začali 
dodávat na trh a jako jediní jsme schopni 
vyrábět je ve velkých objemech. Špičkovou 
kvalitou patří tento typ uzenin k prémiovým 
masným produktům nabízených na českém 
trhu,“ konstatuje Kváč. 

K udržení přední pozice však nestačí, že 
Kostelecké uzeniny vyrábí kvalitní a komplet-
ní sortiment masných výrobků, a proto stále 
přichází s novinkami. Výraznou změnou pro-
šel design loga a obalů všech výrobků a uka-
zuje se, že je pro zákazníky velmi atraktivní. 

V roce 2010 v započatých změnách a ino-
vacích chtějí kostelečtí řezníci pokračo-
vat. Jak prozrazují, neustále sledují trendy 
a chtějí zaujmout novým typem produktů, 
jejich balením a ušetřit spotřebitelům čas 
s přípravou pokrmů. 

STRUČNĚ K HISTORII
FIRMY MASO PLANÁ

Historie firmy začíná v lednu 1973, kdy 
byla po 63 měsících výstavby uvedena do 
provozu pod názvem Masokombinát Pla-
ná nad Lužnicí a byla součástí Jihočeského 
průmyslu masného, n. p., České Budějovi-
ce. Záhy byla na špičce českého masného 
průmyslu a její šunky byly takřka jediným 
exportním zbožím tehdejšího masného prů-
myslu, které směly na americký trh. Proto 
byl tento masokombinát podroben zvlášť 
přísným pravidelným kontrolám od vete-
rinářů a hygieniků z USA. K 1. červenci 
1990 došlo ke zrušení Jihočeského průmys-
lu masného České Budějovice a k vytvoření 
státních podniků z jeho bývalých závodů. 
Masokombinát Planá nad Lužnicí, státní
podnik, fungoval až do privatizace, tj. do 
prosince roku 1993. V současné době je 
Maso Planá, a. s., moderním masokombi-
nátem splňujícím veškeré podmínky pro vý-
robu kvalitních potravin a řadí se mezi tři 
největší zpracovatele masa v České republi-
ce. Je členem skupiny Agrofert, do které dá-
le patří Kostelecké uzeniny. 1. 2. 2007 Ma-
so Planá, a. s., zakoupila MASNU Studená 
a začlenila ji do firmy jako středisko. K 1. 1. 
2010 společnost zfúzovala s Kosteleckými 
uzeninami a. s. 

Závod pracuje na principu kompletní-
ho výrobního programu – historie výrob-

ku se tedy dá vysledovat od vlastní poráž-
ky až po jeho finální podobu. Maso Planá 
se neustále snaží nabízet nové technologie 
a oslovovat zákazníky novou chutí již zná-
mých pochutin, případně jejich vylepšenou 
recepturou. Jako první výrobce v ČR zahájil 
výrobu výsekových mas balených v ochran-
né atmosféře. Tato technologie prodlužuje 
dobu použitelnosti baleného výsekového 
masa. Jako první v ČR u vepřového masa 
informujeme o dodavateli jatečních vep-
řů a o farmě, ze které toto zvíře pochází. 
Pracuje podle přísných evropských norem 
o snadné dohledatelnosti původu zboží. 
Zjednodušeně se tomuto principu říká „od 
stáje po vidličku“. Značení původu vepřo-
vého masa přitom ještě není standardem ve 
většině evropských zemí.

POSILUJE POZICI LÍDRA
V důsledku fúze vznikl silný subjekt na 

trhu masa a masných výrobků. Společnost 
hodlá nadále rozšiřovat své obchodní akti-
vity a posilovat svou pozici lídra na tomto 
trhu. „Do budoucna bude působit pod jed-
notnou korporátní hlavičkou Kosteleckých 
uzenin a v obchodně-marketingové politice 
používat obě značky, jak Kostelecké uzeni-
ny, tak Maso Planá,“ říká ředitel marketin-
gu Kosteleckých uzenin Vojtěch Halamíček.
V současné době je dokončováno přeroz-
dělení portfolia pod obě značky. „Výrobky 
budou přerozděleny tak, aby více odpovída-
ly komunikaci značek a obchodní strategii. 
Toto rozdělení nebude mít vliv na umístění 
samotné výroby. Ta se bude odvíjet od tech-
nologické vybavenosti jednotlivých provo-
zů,“ vysvětluje na závěr Halamíček.

Eugenie Línková

Do druhého ročníku soutěže se při-
hlásilo 24 výrobců s celkem 54 výrobky. 
Ty hodnotila komise složená z odborní-
ků Výzkumného ústavu potravinářského, 
Vysoké školy chemicko-technologické, 
Městské veterinární správy v Praze, Ag-
rární komory ČR i zástupce významného 
obchodního řetězce a dalších institucí. 
Největší konkurence byla v kategorii mas-
ných výrobků.

Soutěž o dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek „Česká chuťovka“ je pokusem 
předvést spotřebitelské veřejnosti potra-
vinářské výrobky s vysokými nároky na 
chuťové vlastnosti. Jde o výrobky, které 
neobsahují zbytečné ingredience ve svém 
složení a mají charakter vysoce jakostních 
a poctivých tuzemských potravin,“ konsta-
tovala pořadatelka soutěže a členka hod-
notitelské komise Blanka Turturro.

Předání ocenění proběhlo v nádher-
ných prostorech v galerii Sovovy mlýny na 
pražské Kampě. 

Diplom získal i ZŘUD-MASOKOMBI-
NÁT PÍSEK CZ, a. s. Oceněn byl výrobek 
Otavská klobása, která již dříve získala 
ocenění národní značku kvality KLASA 
a regionální ocenění „Chutná hezky, jiho-
česky“.

Lenka Kvaltýnová 

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.
další přírůstky do kolekce ocenění

O ŠVESTKOVÉM GRILOVÁNÍ
aneb jak Masokombinát Plzeň s. r. o. sklízí ocenění

Trh červeného masa má nového silného hráče

Diplom Česká chuťovka získala i Otavská klobása
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Určitě jste už zaslechli ta slova – má cho-
vání řeznického psa. Rozhodně tím nebyla 
myšlena lichotka. Dokázal si však ten, kte-
rý onen odsudek vyslovil, uvědomit podstatu 
toho rčení? Asi těžko. Jinak by s tímto zví-
řetem nesrovnával neurvalce, krobiány a jiné 
násilníky lidského plemene. On totiž žádný 
pes, na rozdíl od člověka, není od přírody 
zlý. Pokud už někdy projevuje jisté agresiv-
ní chování, většinou je získal právě díky pá-
níčkovi. 

Vraťme se však k řeznickému psu. Aby-
chom se dopátrali jeho chování, musíme, 
jak už to tak bývá, trochu pátrat v historii. 
Pro laika dost obtížný úkol. Objevit pleme-
no s doloženou vazbou na řezníky. Avšak 

existuje. Rotvajler. I v tomto případě pla-
tí, již staří Římané… Ano, předkové těch-
to psů doprovázeli římské legie na cestách 
přes Alpy. Aby chránili lidi a poháněli stá-
da. Čímž se dostali až do dnešního Němec-
ka, kde se pokrevně smísili s tamními psy. 
Což obvykle vede k zlepšení vlastností po-
tomstva. Jak u zvířat, tak i u lidí. Příkladem 
budiž podnikavý národ americký, vzniknuvší 
z pestré palety národů Evropy. Nebo Čecho-
vé, nositelé genů keltských a slovanských. 

Zase jsme poněkud odbočili. Takže, zmi-
ňovaná psí rasa se ustálila v oblasti staroně-
meckého města Rottweilu. Po upuštění od 
loveckého využívání se rotvajlerovým poslá-
ním stalo pohánění velkých stád a chráně-
ní pána i jeho majetku, čehož časem využili 

řezníci. I oni pracovali s dobytkem, i kolem 
jejich majetku se plížili zlodějíčkové. Také si 
všimli značné síly těch zvířat, aby je násled-
ně zapřáhli do svých vozíků se zbožím. Ge-
niální nápad, že? Levná a bezpečná doprava 
zároveň. Není se čemu divit, že bez povšim-
nutí nezůstali tito ostražití psi ani při hledání 
vhodných plemen policejních. Pro své vyni-
kající vlohy k takové práci byl rotvajler v ro-
ce 1910 zařazen mezi policejní plemena. 

Jistě už vás napadá, že tedy nemohlo jít 
o žádného agresivního psa, i když také ne 
o mazlíčka na gauč. Jaký že má tedy charak-
ter tento „řeznický“ pes? Především přátel-
ský a klidný, pokud se týká rodiny majitele. 
Vysloveně miluje děti. Také však sebejistý, 
nebojácný, avšak pevných nervů. Takže žád-

né „bojové“ plemeno, před kterým je potře-
ba být na pozoru. Což ovšem neplatí pro ty, 
kteří hodlají ublížit jeho blízkým. Za svého 
pána je rotvajler ochoten položit život. Stej-
ně statečně chrání jeho dům. 

Říkáte reklama? Ne, nejsem chovatelem 
tohoto plemene. Jenom jsem jich pár po-
tkal. A docela mi přišlo na mysl, že by ten-
to pes slušel nositeli řeznického řemesla ja-
kožto jeden ze symbolů stavu. Pouze však za 
předpokladu, že by ho zvládnul. Vycvičit, ne 
přeprat. Právě na výcviku záleží, zda se ze 
štěněte stane pes výše popsaného přátelské-
ho chování, či v pejorativním rčení zmíněný 
hulvát. Což ovšem platí pro zvířata i lidi. Co 
dodat? Většině z nás postačí získání vědomí 
o pravém chování řeznického psa. Těm, kte-

rým nikoliv, zbývá jen popřát hodně radosti 
ze získaného věrného kamaráda a ochránce 
rodinného krbu.  BR 

Jistě dost kontroverzní téma. Už samot-
ným pojmem Eskymák. Jelikož těm dobrým 
lidem tak dlouho někdo nakukával, že jde 
o výraz pejorativní, až mu dali zapravdu. 
Aby následně trvali na oslovování Inuité (pře-
loženo do češtiny Lidé). Byť tento pojem dří-
ve patřil spíše jen lidem ze severního pobře-
ží Ameriky, zatímco Eskymáky se rozuměli 
i Jakuti či jiní příslušníci národů Arktidy. 
Hanlivost výrazu údajně spočívá v označení 
za jedlíky syrového masa (z kriského aški-

meg). Jako by to nebylo pravda… Jenomže 
takovou debatou bychom se dostali na tak 
tenký led, po kterém by si netroufnul kráčet 
ani onen severský lovec na cestě za tuleni. 
A mohli dopadnout stejně jako ve zdejších 
zeměpisných šířkách při vyslovení dříve po-
užívaného synonyma pro Romy. Tak už to 
chodívá, když zástupné problémy jsou nad-
řazovány těm faktickým.

Jako v případě Eskymáků. Od nepaměti 
jim patřily pro nás Středoevropany pusté kra-
je Arktidy. On je vždycky moc důležitý úhel 
pohledu, tedy i na bohatství. Někdo je vidí 
v tropickém ráji, kde se postačí shýbnout pro 
kokosový ořech nebo natáhnout ruku po ba-
nánu. O čemž se vám na pobřeží Beaufortova 
moře může tak akorát zdát. Když putujete za-
sněženými planinami, aniž byste narazili na 
kousek zeleně. Eskymák se proto spíš dívá 
k moři a dírám v ledu. Protože za tou dírou bu-
de tuleň, zdroj živobytí. Živobytí se vším všu-
dy, tedy bílkovin, tuku, vitaminů… Abychom 
rozvedli ten celosvětově užívaný pojem. Za-
tímco my vyrazíme do supermarketu, kde 
koupíme vepřové, knedlík z výrobny a sáček 
zelí, on sáhne po harpuně. 

Aby se zaradoval, když se okolní sníh 
zbarví krví uloveného zvířete. Spolu s ro-
dinou a přáteli pak nadšeně ochutnávají. 
Nejprve játra. Ještě teplá, plná tuku a všeho 
zdroje zdraví, co dalo moře. Fuj! No, jistě, 
při pohledu na tyto scény prostřednictvím 
televizní obrazovky nám to připadá jako di-
vadlo pro otrlé. I my však jídáme syrovou ze-
leninu, aniž bychom přemýšleli o té záplavě 
pesticidů, která ji ošplouchla od vyklíčení 
semena po cestu do obchodu. Ani nad tatar-
ským biftekem se neošklíbáme. Byť hovězí 
pro jeho přípravu nutně nepochází z hor-
ských pastvin nad českou kotlinou… Když 
i ty mají hodně daleko k nedotčenosti se-
verské tundry. 

Jistě, všechno je jenom otázkou zvyklostí, 
vzešlých z prostředí. Tihle lidé jsou prostě 
odkázáni na maso. V podstatě maso tuleňů 
a ryb. A přesto jsou u původních obyvatel 
Grónska kardiovaskulární choroby pojmem 
takřka neznámým. Ano, Eskymák (anebo 
Inuit, chcete-li) a infarkt k sobě jaksi nepa-
sují. Což vzbuzuje jisté pochybnosti o racio-
nalitě výživy v podobě celozrnných chlebů, 
dietní šunky a spousty zeleniny. Když oni je-
dí ty nejtučnější tuleně a ryby jako makrela, 

sardinka, šproty, treska nebo losos. K tomu 
tu a tam, když běloši povolí a bohové dopře-
jí, přibude nějaký ten kytovec. Zkrátka, co 
maso, to tučné maso (vietnamské pangase 
nedovážejí). 

Prý už jsme na to přišli. Všichni ti ark-
tičtí živočichové jsou opravdu tuční. Avšak 
poněkud jinak nežli naše prasata. Tuční 
nenasycenými mastnými kyselinami. Asi 
tak jako olivový olej. Vida, jak matka pří-
roda umí dát Grónsku kousek Středomoří. 
O blahodárnosti omega-3 kyselin jistě netře-
ba referovat. Oni je jedí každý den. A vůbec 
všechno, včetně vitaminů, co přes plankton 
a ryby dodává jejich tělům moře. Pro po-
řádek dodejme, že české sladkovodní ryby 
se nutričními hodnotami mohou těm sever-
ským přibližovat. Pokud ovšem nepocházejí 
z kapřích velkovýkrmen. Zato náš organis-
mus se nemusí přibližovat organismům ark-
tických etnik. Podobně jako jejich má potí-
že s odbouráváním alkoholu, nám by mohlo 
syrové sádlo z ledního medvěda… 

Že už to začíná vyznívat jako agitace za ry-
by? V novinách zpracovatelů červeného ma-
sa… Nejspíš bychom měli používat zásad jed-
noho krejčího, který tvrdil – všeho s mírou. 

Takže nejenom ryby. I pěkný krvavý steak mů-
že být zdravý. Nebo tatarák… Nejenom tělu, 
také duši. Syrové hovězí se přece jídávalo od-
jakživa a takoví Mexičané si v něm libují do-
dnes. Třeba v sušeném a marinovaném. 
Vždyť vařením a zejména pečením při vyso-
kých teplotách přicházíme o spoustu vitami-
nů a bílkovin. Navíc můžeme i ušetřit, při stá-
le rostoucích cenách plynu a elektřiny. Ako-
rát pozor na salmonely a jiné potvůrky. 
Hlavně u mas z dovozu, která nemusejí být 
ani čerstvá, ani tak kvalitní jako česká. 

Ještě jednou se vraťme k Eskymákům. 
Zatímco na bílé přistěhovalce na dalekém 
severu padá deprese, oni zůstávají v poho-
dě. A zas prý jsou to ty omega-3 mastné ky-
seliny, které umějí zahánět stres. Jak potvr-
zuje americký psychiatr Josef Hibbeln. Při 
jejich nedostatku bývá nízká i hladina sero-
toninu. A právě nedostatek tohoto hormonu 
dobré nálady souvisí podle něj s rozvojem 
deprese. Není v tom kus zdravého selského 
rozumu? Namísto hrstí prášků pravidelně 
sezobnout kousek lososa nebo tresčích ja-
ter? Vždyť už samotný pohled na dobře při-
pravenou rybu dokáže zvednout náladu. 

BR

Zaplať pánbůh, většina řezníků a uzená-
řů už pochopila nutnost neposkytovat infor-
mace toliko ústně. Tedy osobně či prostřed-
nictvím spokojených zákazníků. Postačí si 
na internetu zadat odkaz firmy a kategorii 
výroba masných výrobků. Aby se vyrojila zá-
plava firem, jdoucí počtem do stovek. Nebu-
deme zde řešit problém, jak to učinit, aby se 
naše firma ocitla na první stránce a pokud 
možno na samém jejím začátku. To nám jis-
tě vysvětlí poskytovatel stránek. My pouze 
mějme na paměti, že pozice dvanáct na pat-
nácté stránce není právě na ráně.

Proto pokračujme v prohlídce. Prostá in-
formace sestávající z předmětu podnikání, 
adresy a telefonního čísla už dneska nikoho 
nezláká. Což pochopila značná část firem, 
pročež přistoupila k vytvoření a zavěšení 
webových stránek. Jistě příhodný tah. Je-
nomže to je pouhým předpokladem, nikoliv 
garancí úspěchu. Velice totiž záleží na ob-
sahu. V mnoha případech jako by záleželo 
především na sotwarovém řešení a jejich re-
žizérem byl programátor. Jindy zas připomí-
nají bludiště či ságu plnou informací, které 

nikoho nezajímají. Proto se trochu zamysle-
me nad jejich posláním.

Prioritním je prodat zboží. V tištěné podo-
bě především obchodníkovi. Na webu, což by-
chom měli umět patřičně zohlednit, budou 
naši nabídku číst i koneční spotřebitelé. Není 
proto pochyb o potřebě lákavě představit kaž-
dou jednu položku. V první řadě prostřednic-
tvím kvalitní, realistické a dostatečně velké fo-
tografie (této lze docílit možností rozkliknu-
tí obrázku). Vlastní výrobek by měl zaujímat 
většinu plochy, nikoliv zanikat v záplavě zele-
niny, nádobí a jiných dekorací. Co neřekne 
obrázek, dopoví text. O složení, konzistenci, 
vůni chuti… Tedy dvě tři výstižné a vtipné vě-
tičky. Rozhodně kontraproduktivně působí 
otrocky přepisované složení, uvádějící všech-
ny ty stabilizátory, zvýrazňovače chuti a anti-
oxidanty. Vůbec to není povinností, přece se 
jedná nikoliv o etiketu, ale o marketingový ná-
stroj. Zato dobře poslouží uvedení způsobu 
a velikosti balení, trvanlivosti i skladovací tep-
loty. 

Ono by se toho dalo napsat spoustu. Na-
příklad o neuvádění cen. Když ty základní 
jsou odrazující a my máme téměř pro každé-

ho odběratele nějaký typ slevy. Nebo o sro-
zumitelné logistice. Tedy, kdo a jak budoucí-
ho zákazníka navštíví, pokud mu zavolá na 
konkrétní číslo, u koho si bude moci objed-
návat a jakým způsobem, jak mu bude ob-
jednané zboží dodáváno. I to hraje při roz-
hodování značnou roli. Jednu podstatnou 
věc si však připomeňme trochu podrobněji. 
Totiž úvodní stránku, která se objeví při ote-
vření našeho webu. Samozřejmě musí nabí-
zet dobře a srozumitelně popsaná tlačítka, 
prostřednictvím kterých se návštěvník do-
stane do sekcí, o které má zájem. Co dál 
s touto nejcennější plochou? Měla by pře-
devším obsahovat neustále aktualizované 
marketingové informace. Není nic horšího, 
když se pod nadpisem „aktuálně“ ještě v lis-
topadu krčí nabídka na letní grilování, či po-
zvání na loňskou výstavu.

Že se to snadno řekne a těžko realizu-
je. Takový účinný tištěný katalog či, a to je 
opravdu kumšt, univerzální webové stránky. 
Máte pravdu. Jedná se o vskutku odbornou 
a náročnou práci. Zrovna jako namíchat ty 
nejšťavnatější párky. Ne každý umí takové 
párky namíchat, ne každý… Naše společ-

Ukázka z katalogu MASOKOMBINÁT JIČÍN
Gothaj salám

Trvanlivost: 
30 dnů 
Složení: 
Hovězí maso 20 %, vepřové maso 20 %, vepřové sádlo, voda, bramborový škrob, 
sůl, rostlinná bílkovina, směs koření, stabilizátor E 450, E 451, barvivo E 160 c, 
stabilizátor barviva E 250.
Druh výrobku: 
Masný výrobek tepelně opracovaný 

ŘEZNICKÝ PES

O Eskymácích, syrovém mase a zdravém rozumu

K ČEMU SLOUŽÍ KATALOG
nebo by sloužit měl, tištěný či na webu

nost poskytuje tyto služby klientů ji nějakou 
dobu, takže vím, o čem mluvím. Často jsme 
ochotni zaplatit kvalitního míchače, aby-
chom pak úsporou na prezentaci jeho práce 
ztratili konkurenční výhodu. Zkrátka, chce 
to všechno promyslet, kalkulovat a kalkulo-

vat. Vždyť kupříkladu dobře připravený web 
a katalog mohou být vytvořeny z (téměř) je-
diných podkladů. Tenhle článek si neklade 
za cíl být návodem. Pouze anoncí potenci-
álu zmiňovaných nástrojů a cesty k prospe-
ritě. BR

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... �

Kniha na 450 stranách s velkým množstvím fotografií a grafických doplňků ilustruje vývoj řeznicko-uzenářského řemesla na našem území od prvních historických zmínek až 
po současnost. Autorem je doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno a zároveň dlouholetý člen představenstva ČSZM.

Cena 1.100,- Kč včetně 10% DPH + 120,- Kč poštovné
Vyplněný objednací lístek zašlete prosím na adresu  ČSZM, Libušská 319, 142 00 Praha 4-Písnice
nebo můžete knihu objednat prostřednictvím elektronické adresy sekretariat@cszm.cz

Jméno a příjmení:  .............................................................................................................................................................................

Název společnosti:  ...........................................................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................................................................................

Kontaktní telefon:  .............................................................................................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................................................................................................................

Počet výtisků:  .....................................................................................................................................................................................

Platbu ve výši 1100,- Kč včetně 10% DPH (nebo násobek dle počtu objednaných kusů) uhraďte na účet ČSZM číslo 43 905 504/0600. Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší společnosti.  

Máte už vánoční dárek pro všechny řezníky a uzenáře – mistry řeznického cechu?

700 let se Ivem ve znaku
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Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…
Ř E Z N I C K É  A  U Z E N Á Ř S K É  P R A K T I K Y  V  P R V N Í  P O L O V I N Ě  D V A C Á T É H O  S T O L E T Í

M. T. CICERO:
„HISTORIA MAGISTRA VITAE!“ 

(UČTE SE Z DĚJIN!)

V letech 1933 až 1937 nastává celostát-
ně ve výrobě a obchodě stagnace, krize 
z nadvýroby, a tím velká nezaměstnanost. 
V té době bylo v republice až 3 miliony ne-
zaměstnaných. Nastala zvýšená vzájemná 
konkurence, ve které nejlépe obstáli střední 
a velcí řezníci a uzenáři. Malí řezníci kra-
chovali.

Po příchodu Němců v roce l939 byly za-
vedeny v rámci tzv. „vázaného hospodář-
ství“ potravinové (stravovací) lístky. Kolik 
který řezník odevzdal nalepených potravi-
nových lístků, takový měl příděl masa pro 
další měsíc. Jeden kg masa se rozuměl ja-
ko maso s kostí. U uzenin byl přepočet l : 
l, u jater l : l, droby byly hodnoceny 50% 
lístkovým krytím, morkové kosti pak 25% 
krytím.

Maso bez kosti bylo posuzováno násle-
dovně: 
–  hovězí: l kg masa s kostí nebo 0,75 kg 

bez kosti, přepočtový koeficient l,33
–  vepřové: l kg masa s kostí nebo 0,80 kg 

bez kosti, přepočtový koeficient l,25
–  telecí: l kg masa s kostí nebo 0,70 kg bez 

kosti, přepočtový koeficient l,425.
Jaternice a jelita měly 50% lístkové kry-

tí. V přídělu masa byla nanejvýš 4% boni-
fikace.

Zavedením lístkového systému spotřeba 
masa na jednoho obyvatele podstatně kles-
la. Zemědělci na venkově dostali rozepsané 
povinné dodávky masa v živém, které mu-
seli v druzích a časových termínech plnit. 
Výkonným orgánem u těchto dodávek byly 
obecní úřady, řízené a kontrolované Něm-
ci. Obecní úřady také vydávaly potravinové 
lístky a ostatní potřeby, které byly na příděl. 
U potravin včetně masa a masných výrobků 
byly stanoveny pevné ceny, kterými muselo 
být zboží viditelně označeno a které nesmě-
ly být překračovány. Rozpětí cen bylo stano-
veno velmi výhodně a činilo u jednotlivých 
druhů masa a uzenin od 20 do 35 %. Pevným 
rozpětím měli tedy řezníci zajištěný zisk bez 
jakékoliv konkurence. Tento stav vedl k to-
mu, že se postupně zužoval sortiment přede-
vším u uzenin. Skupina sekaných výrobků 
zahrnovala 2 až 3 druhy, vařených výroků se 
vyrábělo 3 až 4 druhy a trvanlivé výrobky se 
nevyráběly vůbec. Konzervy byly vyráběny 
jen pro Wehrmacht, a to především maso 
ve vlastní šťávě.

Potravinové lístky, především lístky na 
maso, se stávaly předmětem spekulací. Byly 
vyráběny i lístky falešné. V takovém přípa-
dě při zjištění viníka následoval koncentrák. 
Tam se lidé dostávali nejen za politické de-
likty, ale i za delikty hospodářské. Na venko-
vě byly prováděny tzv. „černé zabijačky“. Ty-
to zabijačky již měly zajištěné kupce a maso 
z nich bylo ihned rozprodáno. Na černém 

trhu stál kilogram masa 200 až 300 Kč, l kg 
sádla 1 000 až 1 200 Kč. Nejvíce se prakti-
koval výměnný obchod. Nejhůře bylo těm, 
kteří neměli nic na výměnu. Na jedné straně 
byli lidé, kteří hladověli, na druhé straně ně-
kteří během protektorátu zbohatli.

Vzhledem k tomu, že i pohonné hmoty 
byly na příděl, a později dokonce žádné, ne-
chali si řezníci auta přestavět na dřevoplyn. 
Zvlášť naštípané dříví na kostky o rozmě-
rech 4 x 4 cm se stalo médiem pro vytvá-
ření dřevoplynu, a tím i pohonnou hmotou. 
Pohon vozidel na dřevoplyn byl nespoleh-
livý, a tak si majitelé vozidel přišli na své. 
V některých případech jezdila na dřevoplyn 

i osobní auta. Němci pro pohon osobních 
i nákladních vozidel používali benzin nebo 
naftu, „neboť oni zachraňovali říši až do po-
sledního dechu“.

Domácí zabijačky na venkově povolo-
val starosta obce, a to za předpokladu, že 
měl zemědělec splněny všechny stanovené 
dodávky vůči Říši. U vepře, který měl být 
poražen formou domácí zabijačky, byla od-
hadnuta jeho váha a podle odhadnuté váhy 
byly na určitou dobu, až na třičtvrtě roku, 
odebrány celé rodině masové a tukové líst-
ky. Podle váhy vepře se odevzdávalo do cen-
trálního fondu škvařené sádlo. Dávka pro 
odevzdání činila od 2 do l2 kg. Vyškvařené 
sádlo se odevzdávalo do sběren. Ze sběren 
sádlo odvážely oblastní škvařírny tuků, kte-
ré je přetavovaly, a homogenizované sádlo 
bylo stáčeno do dřevěných bedýnek po 25 
kg čisté váhy. Takto upravené skladované 
sádlo bylo přidělováno řezníkům k prodeji, 
do tukových závodů a ostatním odběrate-
lům. Syrový nebo tavený lůj nebyl prodejní 
potravinou, lojové škvarky byly používány 
na výrobu jaternic a jelit.

Na větších jatkách bylo během okupace 
zavedeno kruponování vepřů. V té době se 
kruponovalo 50 až 60 % vepřů. Po roce 1945, 
a hlavně po roce 1950, po znárodnění, se 
kruponování zvýšilo až na 88 % poražených 
vepřů. V padesátých letech bylo vyhláškou 
ministerstva potravinářského průmyslu ulo-
ženo a stalo se i povinností u domácích po-

rážek také kruponovat a krupony povinně 
odevzdávat do sběren. Odevzdání kruponu 
musel mít samozásobitel potvrzeno.

Od roku1940 byla na velkých jatkách za-
vedena výroba krevní plazmy. Hovězí i vep-
řová krev byla odchytávána a na mléčných 
odstředivkách odstřeďována.Výtěžnost plaz-
my z krve činila 50 až 60 %. O plazmu měli 
zájem větší uzenáři, kteří ji přidávali do uze-
nářských výrobků v množství 5 až 6 % k vá-
ze suroviny. Plazma byla dále dodávána cuk-
rářům, kteří částí plazmy nahrazovali bílky 
z vajec. Vytěžené krvinky při odstřeďování 
byly pak dodávány řezníkům na výrobu va-
řených krevních výrobků.

Za války operovala v oblasti zpracování 
masa a. s. Prispol, která také obhospodařo-
vala zásoby masa. Po válce se pak zabýva-
la především dovozem konzerv. Prispol měl 
u vybraných větších řezníků uskladněné ma-
so. Vepři pro tento účel byli již za živa vytří-
děni a odděleně poraženi. Vybourané a vy-
chlazené maso bylo nasoleno a skladováno 
při konstantní teplotě 0°C. Skladovací doba 
tohoto masa byla i l2 měsíců a poté bylo při-
dělováno řezníkům a uzenářům k dalšímu 
zpracování. Tuto činnost prováděl Prispol 
i po roce 1945 až do doby znárodnění. Pris-
pol v létech1945 až do skončení své činnosti 
v roce 1950 uzavíral smlouvy se zemědělci 
o dodávkách smluvních vepřů za přidělená 
krmiva.
(Pokračování v příštím čísle)  Josef Radoš

 Byl už někdo z vás v Káhiře? Že byl. Tu-
díž můžete potvrdit nepřeháněnou zálibu 
jejích obyvatel v úklidu veřejných prostran-
ství a pořádku vůbec. Hromady vyhozených 
odpadků tak bez povšimnutí kolemjdoucích 
zdobí i jinak slušné ulice. Pokud se do toho-
to města chystáte vrátit, máte velkou šanci 
vidět ty hromady ještě mnohem větší a odér 
z nich vycházející ještě intenzivnější.

 Příčina? Prasata. Ne, nejde o žádné ob-
razné pojmenování. To jenom v Česku se 

stala synonymem stavu, kterému říkáme 
svinčík. V dvacetimilionovém městě, v pře-
darabské době kolébce civilizace naopak pa-
třila k osvědčeným prostředkům asanace. 
Více než polovinu vyprodukovaného odpa-
du tvoří zbytky potravin, samozřejmě též vy-
hazované na ulici. Jich se, krom ovcí a koz, 
ujímali zabbalíni. Nikoliv už zvířata, ale li-
dé. Lidé ochotní se přehrabovat v odpadu 
a vybírat z něho krmivo pro své vepře. 

 Pořád vám chybí příčinná souvislost s na-
růstajícími hromadami odpadků? Jste příliš 

netrpěliví a jdete na všechno kách. Jako ty 
moudré káhirské hlavy, když zaslechly cosi 
o prasečí chřipce. Prase se rázem stalo dvoj-
násobným nepřítelem. Prvním bylo už dáv-
no, když drtivá muslimská většina maso z pra-
sat nekonzumuje a křesťané, mající naopak 
ve vepřovém zálibu, jsou kladeni na roveň těm 
štětináčům. Ochráníme vás před tou zákeř-
nou chorobou. Rychle, spolehlivě a jednou 
pro vždy, vyhlásili po poradě s největšími 
tamními učenci. Pobijeme všech tři sta tisíc 
káhirských prasat. Také potulné kozy a ovce.

 Jak slíbili, tak učinili. Zamordovaná zví-
řata odvezli v kontejnerech, aby pak halasně 
vykřičeli, že z těch štětináčů už žádná chřip-
ka nehrozí. V podstatě měli pravdu. Jenom 
zapomněli dodat, že nehrozila ani před tím. 
Jenomže v politice není zvykem vytrubo-
vat to, co se nám právě nehodí do krámu. 
Nejšťastnějším muselo být muslimské bra-
trstvo. Méně už řadoví Káhiřané z chudších 
čtvrtí, brodící se neodklízeným hnijícím jíd-
lem. Nejmíň pak rodiny oněch zabbalínů, 
přišedších o obživu. 

 Pravda. Od prasečích nepřátel už si ti 
pravověrní oddychli. Ne už od hrozby ne-
přátel v podobě bakterií a virů, pro které 
se hnijící potraviny staly rájem. Jenomže 
tenhle problém není na pořadu dne. Jak se 
s oblibou odmítají vyjadřovat politici. Že 
vás napadá určitá souvislost s českým po-
litickým stylem? Jde o podobnost čistě ná-
hodnou. Vždyť u nás se o žádném zániku 
chovu prasat nemluví a těch pár českých 
zabbalínů rozhodně nepadá na váhu. 

RaR

Ne, vůbec nechci fušovat do řemesla cti-
hodnému panu Darwinovi. To se jenom tak 
člověku vybavují jisté paralely, když přemýšlí 
nad současností. Jako by tu kupříkladu do-
opravdy existovaly jisté souvislosti s vymře-
ním dinosaurů, mamutů, dokonce i člověka. 
Tedy neandrtálce, abych byl přesnější a ne-
budil pohoršení černými vizemi budoucnosti 
člověka současného neboli rozumného. Tím 
adjektivem nečiním žádnou narážku, pouze 
uvádím naše oficiální vědecké pojmenování 
– Homo sapiens. Že se tím pojmenováním 
mužové vědy dvakrát netrefili? Když se den-
ně dozvídáme, kolik ten rozumný tvor zlik-
vidoval druhů. No, to už bych nechal na po-
souzení čtenářů.

DŮVODY VYMÍRÁNÍ
 Že si s tím Charlesem Darwinem nedám 

pokoj? Když ono to jednomu nedá, pokud 
věří vědě. Nedokázali se přizpůsobit. Ti di-
nosauři, mamuti, neandrtálci. Se změněný-
mi podmínkami. Když se ještěrům ochladi-
lo, mamutům oteplilo… A neandrtálcům? 
Jejich pohromou se stala konkurence. V po-
době přitáhnuvších lidí šikovnějších, vyna-
lézavějších, zkrátka proaktivních. Že vás 
paleontologie nebaví. Dobrá. Půjdeme do 

současnosti. I v naší éře, neboli kolem roku 
1989, se změnily podmínky. Když namísto 
jednotného řízení, jednotných norem a ra-
jonizace najednou nastala volnost. Volnost 
v podnikání, výrobě, distribuci. Nemohla se 
nedotknout ani rodu řezníků.

PRVOTNÍ ÚŽAS
Nejdřív jsme všichni zkoprněli v němém 

úžasu, opojeni tou svobodou. Abychom se 
po návratu z táborů lidu na náměstích zas 
postavili k porážkové lince, kutru, udírně či 
usedli k ředitelskému stolu. Ne už všichni. 
Někteří zavětřili, pochopili a spěchali. Spě-
chali privatizovat. Nežli se méně chápaví 
(nebo ti s méně ostrými lokty či bez osob-
ních kontaktů z předlistopadových časů?) 
vzpamatovali, změnily majitele nejenom 
řeznické krámy a manufaktury. Dokonce 
celé gigantické masokombináty. Když jejich 
nabyvatelé byli v úžasu nejenom ze snadno 
získaných půjček z bank, za které to všech-
no nakupovali. Také z toho, jak to všechno 
snadno jelo dál jako za Husáka.

PRVNÍ VYMŘELÝ DRUH
Jím byl bezesporu řezník megaloman-

ský. Když se po získání fabriky prohlásil za 

šlechtu, koupil si tryskáč, fotbalový klub, 
miss world a ne ty správné politiky. Za pe-
níze, které mu kamarádi z banky půjčili na 
vývoz vepřových půlek do Rakous nebo mo-
dernizaci podniku. Kdo by se zajímal, kam 
ty půjčené peníze doopravdy putovaly, když 
podnikání mělo mít zelenou a ústa úředníků 
věřitelských ústavů byla ucpána desátky ze 
zapůjčených (nebo věnovaných?) milionů. 
Protože i jen mírně nadaný bankovní pro-
kurista musel tušit, že takto „investované“ 
peníze se splatit nedají. A také se nesplatily. 
Řezník megalomanský tedy vymřel. Když 
po privatizaci bank přátelské penězovody 
vyschly. Ne že by zdechnul ve vězení pro 
dlužníky. On přestal existovat jen na papí-
ře. Když největší z ekonomů konstatoval 
přirozenost takového vývoje cestou k pro-
speritě (a my, obyčejní smrtelníci, sanovali 
banky). 

EPIDEMIE
Přišla následně. Jak už napovídá sám 

typ choroby, postihla povícero druhů. Kaž-
dá taková epidemie musí mít nějaké ty cho-
roboplodné zárodky a zdroje infekce. V na-
šem případě se jmenovaly levnost a jejich 
zdrojem byly maloobchodní řetězce. Tedy, 

dle mínění řezníků. Levné a nyní ještě lev-
nější. Řvaly titulky na leafletech zastrkova-
ných do rodinných poštovních schránek. 
Párky. Včera ještě za čtyřicet devět, dnes 
již jenom za čtyřicet čtyři. Sice se trošku 
cukalo, ale hlavně přikyvovalo. Zatímco 
nákupní centra rostla, spousta zpracova-
telů masa umírala na pomalé souchotiny. 
Někteří popadali, někteří mají na kahánku, 
někteří ještě žijí. Najdou se i tací, kteří ja-
ko by jevili známky imunity. Nechřadnou, 
dokonce se rozvíjejí.

ŠANCE V OČKOVÁNÍ
 Proti neschopnosti žádné sérum neexis-

tuje, to si řekněme předem. V našem přípa-
dě proti neschopnosti se přizpůsobit vývoji 
na trhu. Vždyť dneska je už nad slunce jasná 
potřeba polarizace nabídky. Na jedné straně 
masové objemy opravdu levné produkce, na 
straně druhé vymezení se kvalitou a jedineč-
ností. Ani to však nemusí stačit. Vymyslet 
a vyrobit. A jsme u Achillovy paty českých 
zpracovatelů masa. Totiž absence opravdo-
vého marketingu. Ta již začíná nešťastným 
setrváváním u obecného pojmenování nově 
vyvinutého výrobku, pokračuje přes utajení 
jeho jedinečných vlastností při uvádění na 

trh, aby končila odmítnutím bezplatné pre-
zentace v novinách. Jako by neplatilo poře-
kadlo o panence sedávající v koutě. V pří-
padě řezníků často tuto roli sehrává slečna 
z marketingu, které je nanejvýš (tu a tam) 
dovoleno nechat vytisknout letáček. Co 
s tím? No, přece naočkovat ten opravdový 
marketing. 

NOVÝ DRUH
 Všechno má končit optimisticky. Však 

on to tak popsal i v úvodu zmiňovaný cti-
hodný pan Darwin. Druh, který se přizpů-
sobil, přežil. Nazvěme jej českým řezníkem 
(uzenářem) moderním. Už se pár jedinců 
vyskytuje. Kupodivu hlavně těch menších. 
Jako by to mělo potvrdit onu slavnou teo-
rii, že nejméně přizpůsobivými byli ti nejgi-
gantičtější brontosauři a mamuti. Prostě je 
tomu tak po všechny věky. Hrubá síla není 
všechno, když schází fištrón. Rádi pomůže-
me marketingovým poradenstvím těm, kte-
ří pocítí potřebu se přizpůsobit, rádi otisk-
neme prezentaci příslušníků nového druhu. 
Jsme tu přece pro vás. Stejně jako vzděláva-
cí program organizovaný ČSZM. 

Bohumil Rada

O VYMÍRÁNÍ DRUHŮ

Mnozí z nás si dodnes uchovali v pa-
měti ty hrůzné obrázky ze čínské provin-
cie S´čchuan, kde se po zemětřesení o sí-
le 7,9 Richterovy škály ocitly v troskách 
celé městské čtvrti, nemluvě o chatrných 
venkovských staveních. V takových apoka-
lypsách je vždy potřeba hledat nějaký pozi-
tivní moment, dávající naději. Najisto jím 
byli živí lidé, vysvobozovaní ze sutin. Vždy 
s o to větší publicitou, jak ubíhaly dny a ho-
diny a zmenšovala se naděje na přežití pod 
troskami. 

 Aby se pozornost světových médií rych-
le upřela jinam, když přestali být nacházeni 
další přeživší lidé a téma se tak stalo vyčpě-
lým. Ne však pro houževnaté a vytrvalé Čí-
ňany. Ti třicátý šestý den po katastrofě ob-
jevili ještě jednoho živého tvora. Uvězněn 
pod zřícenou budovou se živil dřevěným 
uhlím, které zapíjel dešťovou vodou. Rázem 
se stal hrdinou. Vepřík. Okamžitě jej jeden 
podnikatel zakoupil, pojmenoval Cch Ťian 
Čchiang (Silné prase) a postaral se o jeho 
medializaci.

 Číňané milují zvířata. Pročež v této ze-

mi probíhá i pravidelná internetová volba 
„živočicha roku“. Vepřík ze S´čchuanu si 
hravě poradil s tradičními věrnými psy, mi-
lovanými kočkami a dalšími domácími maz-
líčky. Kdo by takovou hvězdu nechtěl spat-
řit na vlastní oči. Celé davy začaly obléhat 
jeho komfortní ustájení s výběhem. Nejprve 
je vítal s nadšením, časem však zpychnul, 
jak tvrdí jeho znalci. Před návštěvníky často 
zatarasí dveře. A pokud už se uráčí ukázat, 
očekává hodně lahodnou odměnu. Inu, ta-
kový už je osud hvězd.

RaR

Fatální omyl
aneb když se vybijí prasata

I prase se může stát hvězdou
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tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz. Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3., tel./fax: 222 781 521. Index 47526. ISSN 1210-3497. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tisk VS, Praha 4-Pankrác. 
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ESSA, spol. s r.o. ESSA, spol. s r.o. 
centrální expedice expedice
Okružní 34 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
370 01 České Budějovice Tel.: 461 631 845
Tel.: 387 412 481 Fax: 461 616 920
Fax: 387 412 481
e-mail: skladcb@essa.eu            e-mail: skladdu@essa.eu 
 ESSA, spol. s r.o.
 expedice
 Újezd nad Lesy
 Svojšická 300
 190 16 Praha 9
 Tel.: 603 839 238

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

Na Kocínce 1 • 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: +420 220 107 111 • Fax: +420 233 332 283

E-mail: info@animalco.cz • www.animalco.cz

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

Stálá skladová zásoba širokého sortimentu.
Pravidelné dodávky čerstvých mas přímo od výrobce.

Odběr z našeho logistického centra nebo dodávky k vám na místo.
Pro více informací navštivte náš web:

www.animalco.cz

J M É N O   Z A V A Z U J E

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ...............................................................................................................................
Adresa:  ...........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  ........................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ:  ........................................................................
Číslo účtu/kód banky:  ...................................................................................................................................
Počet výtisků:  ................................................................................................................................................
Datum objednávky:  .......................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  ................................................................................................................................
Telefon:  ...........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč
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Revue
Potravinářský

zpravodaj
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Firma lNPOST, spol. s r. o.
Havlíčkova 6, 686 01 Uherské Hradiště

  pronájem mrazírenských skladů
  pronájem chladírenských skladů
  skladování chlazeného a mraženého zboží
  skladování v netemperovaném skladu
  vykládka paletizovaného zboží
  ruční vykládka z kontejneru
  logistické služby
 pronájem prostor pro podnikatelské účely

Sklad schválen a registrován pod číslem CZ 72940259 ES
Výhodná geografická poloha v Uherském Hradišti - Kunovicích

Kapacita skladování 44 000 m3

KONTAKT:
Tel. 572 535 981

E-mail: inpost@inpost.cz

www.inpost.cz

Firma lNPOST
zpracovatel masa a masných výrobků nabízí

další služby v novém provozu mrazírny lNPOST:


