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Sehnutí 
a ohnutí

Musím se přiznat, že k takovému 
úkonu se hrdý člověk uchyluje nerad, 
byť v Česku je k vidění na každém 
kroku. Zřejmě tu nemáme zas až to-
lik hrdých lidí. A pokud snad ano, 
umíme je k sehnutí přimět. Dříve 
především z moci úřední. Či spíše 
stranické. Dneska máme demokra-
cii, v důsledku čehož je potřeba volit 
jemnější metody. Například domlu-
vu, vyřčenou přáteli přátel. Nebo
naopak, být velmi laskavý. Někdo to-
mu říká korupce pomocí Masaryků. 
Nikoliv ovšem prostřednictvím uče-
ní našeho prvního prezidenta. Ten 
uplácení nenáviděl. Bohužel však 
je nucen strpět, je-li předáván spolu 
s pětitisícovými bankovkami. Když 
jejich pomocí je docilováno sehnutí, 
například státních úředníků.

Můj případ sehnutí je však o ně-
čem jiném. Moje rodina ráda jídá 
paštiky Májkrém od společnosti 
SELIKO. Ty mají v hypermarketu 
až dole, na samém dně regálu. Nej-
spíš proto, aby umístěním nekon-
kurovaly Májkám zaplňujícím veš-
kerý ostatní prostor. Tudíž nezbývá 
nežli se sehnout, pokud si chceme 
pochutnat. Proč nekupujeme Máj-
ky, snad vysvětlovat nemusím. Když 
pomocí těžké reklamy ovládnete trh 
horší kvalitou za více peněz, umoří-
te konkurenta tak, že se vám musí 
vydat v plen. Vždyť i v případě paš-
tik je cílem jedna globální. Jak 
nás informovala média, společnost
SELIKO byla převzata společností 
HAMÉ. S následným sjednocením 
výroby a distribuce. Myslíte si, že se 
dá ohnout i antimonopolní zákon?

Já se určitě ohýbat nehodlám. 
Ne, do Štrasburku si stěžovat nepů-
jdu. Jenom už se nesehnu pro paš-
tiku v AL balení. Že přijdu o potě-
chu z konzumace takové pochoutky? 
Kdepak. Neviditelná ruka trhu umí 
i jiné kousky nežli cvrnkat kuličky 
do jednoho důlku. Také dovede dávat 
šanci konkurentům. Například je tu 
poctivá Písecká játrovka. Bohužel 
ji však nemají v hypermarketu. Že 
by snad proto, že se výrobce neumí 
ohnout? 

BR

Těmito slovy začínal Martin Luther King svůj památný projev, který po-
sílil v jeho lidu naději a víru. Víru v lepší Ameriku. Ameriku vzájemně si 
rovných nejenom před zákonem, ale i v běžném životě. Nejspíš ty myšlenky 
obsahují nějaký vir, zavrtávající se do podvědomí, aby infikovaly iluzorními 
představami. I já jsem měl sen, ve kterém jsem zahlédnul ráj.

Sen docela obyčejný, český. Začínal svítáním. Nikoliv tedy za účelem 
zrodu velkých myšlenek. Nad východním obzorem začala růžovět obloha. 
Aby dala vyniknout siluetám města s Černou věží. Já stál na prostranství 
před halou, obklopenou stromy, v jejichž korunách se začínali ozývat ptáci. 
Potom jejich zpěv překrylo vrčení motorů. Ještě potemnělým prostorem při-
jížděla auta, zastavovala u ramp, otvírala dvířka nástaveb. Jak neodolatelně 
to zavonělo. Ještě teplým chlebem, udírnou, jahodami. 

A den už zvítězil nad nocí. Zprvu se trousili jednotlivci, na parkovišti 
se objevily první limuzíny a kupé. Aby dav rychle houstnul, šumící před 
vchodem s emblémem kraje ryb a pětilisté růže. To už se blíží sedmá a ozve 
se melodie z amplionu. Samozřejmě na notu K Budějicům cesta. Potom pří-
jemný dívčí hlas. Vážení zákazníci. Protože se blíží sedmá hodina, dovolte, 
abych vás přivítala v jihočeské regionální tržnici. Dnes, v poslední červnový 
pátek, bych vám ráda doporučila čerstvé jahody a třešně ze Lhenic, vltavo-
týnské uzené, právě vytažené z udírny, novohradský chléb…

Brána se otevírá, proud dychtivých kupujících mne nese prostorem. 
Člověk opravdu neví, zda dříve vnímat vůně, nebo barvy. Ty jahody jsou 
vskutku omamující. Jasně zářící v loubkových košíčcích, nabízené stejně 
elegantními děvčaty. Hned vedle se červenají o poznání sytější třešně. Dál 
už se to zelená. Zelím, salátem, kedlubnami... Následují řezníci. Český An-
gus nachystal lákavě mramorované hovězí, vodňanská kuřata jsou lákavě 
žluťoučká, prácheňské klobásky voní bukovým kouřem. Symfonie vjemů 
láká a láká. Lidé plní tašky i duše. Tu a tam někdo ukousne z ještě teplého 
rohlíku, zatímco stejně čerstvý chléb schovává na doma. 

Jistě, tady člověku vyhládne. Z tohoto důvodu tu nesměli zapomenout na 
pravý jihočeský šenk. Pivo v něm točí alespoň z deseti píp. To víte, jsme kra-
jem piva a vynechání kterékoliv z proslulých značek by bylo neodpustitel-
nou chybou. Ještě ke všemu tu zavoněl gulášek. Srnčí, jak hlásá tabule pod 
vývěsním štítem. Odolali byste? Já rozhodně ne. Jdu se posadit. A v tom 
se objevuje černý stín. V podobě jakýchsi biřiců, nasazujících kuchaři že-
lízka. Chtěl prodávat včerejší guláš. Uznává potřebným vysvětlit udiveným 

hostům jeden z písařů, doprovázejících exekuci. Což je v unii zapovězeno 
s největší přísností. Dodává zřejmě nějaký přednosta kanceláře, komandu-
jící celou šarádu. 

Snad by ho byli doopravdy odvedli. Byť mnozí se za kuchaříka přimlou-
vali velmi pilně. Slovy, že včerejší guláš rozležením nejenom že nedoznal 
zkázy, nýbrž naopak nabyl na lahodnosti. Vše marno. Přednosta s českou 
trikolórou v klopě a s modrým odznakem s hvězdami je odbyl povýšeným 
mlčením. Když tu se objevila spása. Na poslední chvíli, jak už to v takových 
kusech chodívá. Jsem emisarem tureckého předsednictví. Poví snědý muž 
s knírem, stojící v čele delegaci. A tímto uděluji českému kuchaři milost. Ne-
boť Evropská komise na svém osmistém padesátém šestém zasedání ráčila 
znovu otevřít případ českého guláše a za tímto účelem ustanovila pracovní 
skupinu pod naším laskavým vedením. Ale jsme si oddechli. Když biřicové 
muži v bílé čepici sňali želízka a on se jal servírovat. Gulášek jedna báseň. 
I Turčínovi moc chutnal. Ten, odcházeje, děkoval velmi vřele. Asi i upřímně, 
když z kníru mu kapala ta skvělá omáčka. 

Potom jsem přece jenom neodolal a také koupil něco domů. Kapříka. 
Ráno vyloveného z rybníka Žáru, napájeného vodami z Novohradských 
hor. Taková rybka určitě bude ozdobou podvečerního zahradního grilová-
ní. Zapíjená douškem Budvaru. Nebo raději Veltlínem? Že do jihočeské 
tržnice takový nápoj nepatří? Ale kdež. Prodávají tu jihomoravská vína, 
když v tomhle koutě země české se révě nedaří. Pod označením host zpod 
Pálavy. Oni, prý na oplátku, šenkují v mikulovské pivnici jihočeský ležák. 
Idylka, říkáte. Jistě. Tak ještě kytičku pro manželku a jde se domů. 

Sen je sen, zní první část jednoho jihočeského přísloví. Jak zní ta dru-
há? No, nic moc optimisticky. Prý, kdo snu věří, je blázen. Jenomže já mu 
věřím. Vždyť nemá zas až tak vysoké cíle, než aby proti nim bylo potřeba 
učinit atentát. Jako se stalo v případě amerického baptistického pastora. 
Spíš je těm cílům potřeba jít naproti.

Bohumil Rada 

Od počátku roku 2010 již uběhlo několik 
měsíců, jaro pomalu nabírá na síle a před vá-
mi je další výtisk Řeznicko-uzenářských no-
vin, tentokrát předznamenávající významné 
a slavnostní okamžiky očekávající náš svaz 
v blízké budoucnosti. Jsem přesvědčen, že 
nikdo z vás se nepozastavil nad úvodním 
připomenutím běhu času, ke kterému mě 
vedla snad trocha nostalgie, ale především 
hrdost nad tradicí cechu řeznického a uze-
nářského v Čechách a na Moravě, sahající 
od 12. století až do současnosti. Ano je to 
tak, v letošním roce uběhlo již sedm stole-
tí ode dne, kdy se řezničtí mistři a tovaryši 
s odvahou a udatností chopili řeznických 
seker, aby svým vítězstvím nad žoldáky ko-
rutanského vojska pomohli Janu Lucembur-
skému s manželkou Eliškou Přemyslovnou 
vstoupit do Prahy. Odměnou nebojácným 

mužům bylo udělení privilegia používání 
českého lva v cechovním znaku a právo ná-
stupu do čela všech řemesel v průvodech 
kráčejících vstříc králi.

Hrdinský čin našich předků, stovky let 
tradic starobylého a hrdého řemesla, ale ta-
ké současnost Českého svazu zpracovatelů 
masa jsou nepochybně dostatečnými důvo-
dy k oslavám, na které jsme se všichni těšili 
a pečlivě připravovali. Významným počinem 
a součástí oslav je vydání knihy „700 let se 
lvem ve znaku“. Tato jedinečná publikace 
mapuje historii a vývoj řeznicko-uzenářské-
ho řemesla od středověku až do současnos-
ti. Autorem knihy je doc. MVDr. Ladislav 
Steinhauser, CSc., děkan Fakulty veterinár-
ní hygieny a ekologie na Veterinární a far-
maceutické univerzitě v Brně. Vydavatelem 

Nemá čas
Kdože? Jeden pán objímající stromy 

na Vysočině. Abych to upřesnil, ten, 
který nazývá novináře póvlem. Že už 
jste doma? Fajn. Právě Miloši Zemano-
vi jsme zaslali pár otázek stran vidění 
zemědělsko-potravinářského komplexu. 
Otázek přesně takových, jaké jsme po-
ložili ostatním politickým stranám s vět-
ším či menším předpokladem vstupu 
do parlamentu. Zatímco ony už dávno 
odpověděly a my jsme s jejich názory 
seznámili čtenářstvo, od Miloše Zema-
na nepřišla pražádná odpověď. Ačko-
liv poprvé jsme odesílali e-mail 2. ledna 
2010. A čekali a čekali. Nuže, mají mno-
ho práce. S tím programem Strany práv 
občanů, říkáme si, a naše otázky proza-
tím odložili někam na krbovou desku. 
Musíme být trpěliví. 

Po dvou týdnech se rozhodujeme psa-
ní zopakovat a vyjádřit naději, že zod-
povězení našich otázek bude hračkou, 
když tahle partaj disponuje takovými 
odborníky, jakými jsou pánové Fencl 
a Čuba. A čekáme a čekáme. Nejspíš ti 
zemědělsko-potravinářští odborníci vy-
mýšlejí nové Slušovice, říkáme si trpě-
livě. Až do 8. února 2010, kdy činíme 
třetí pokus vyloudit odpovědi na otázky. 
Ještě několik dnů mlčení, potom zazvo-
ní telefon. Jedna dáma ze stranického 
sekretariátu se ptá, zda to myslíme váž-
ně. Myslíme to vážně. Takže trváte na 
odpovědích? Trváme. Jenomže pan Ze-
man nemá na tak šťouravé čas. Marně 
se pokoušíme argumentovat pány Ču-
bou a Fenclem. Nikdo nemá čas. Na-
shledanou. 

Když nemá, tak nemá. Dokonce ani 
potvrdit příjem e-mailu, jak jsme žádali. 
Když na stranický sekretariát prokaza-
telně dorazil. Jinak by přece ona dáma 
nevolala. Že vám přímo zatrnulo? Mně 
také. Jak by pánové dokázali stíhat péči 
o občany, když nemají čas ani na pár od-
povědí. Neopomenutelná je jistě i rovi-
na etická. Pokud ovšem nectíte zásadu, 
že prostřednictvím novinářského póvlu 
se bavit netřeba. Přitom by člověk če-
kal, že budou ctěna práva občanů se 
ptát a prostřednictvím novin dostávat 
odpovědi. Zejména v případě, že taková 
partaj má práva občanů přímo ve svém 
názvu. Inu, ne vždy musí platit nomen 
omen. Vlastně si ještě dali upřesňující 
přídomek – Zemanovci. 

Bohumil Rada

Slovo předsedy

Měl jsem sen

700 let se lvem ve znaku

Toto není sen, to je prodej regionálních výrobků v Ternu.

(Dokončení na straně 2)

Projektový tým MASU ROZUMÍME JIŽ 700 LET se postaral o skvělou prezentaci.
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O rozpacích, které budí stále chabější účast českých 
výrobců potravin na veletrhu SALIMA, píšeme na jiném 
místě tohoto vydání novin. Nejinak tomu bylo v případě 
řezníků a uzenářů. Vždyť samostatnou prezentaci před-
vedly pouze společnosti Kostelecké uzeniny a Masokom-
binát Jičín. Další, jako ZŘUD Masokombinát Písek 
či Schneider Group Plzeň, se pak schovaly pod křídly 
SZIF. Kdože tedy třímal onen řeznický prapor?

EXPOZICE ČSZM
Ano, již z dálky nepřehlédnutelná, přečnívající a do-

minující. Právě pod oním praporem, vymustrovaném 
k slavnému výročí. Ve velmi zdařilém historizujícím po-
jetí, kdy krom symbolů dvouocasého lva a pověstného 
dobývání pražské brány spatřujeme i současnou vazbu 
na sedmisetletou tradici. Umíte-li trochu číst ve tvá-
řích příchozích příslušníků cechu, nemůžete nevidět tu 
kapku pýchy a hlavně pak pocitu sounáležitosti. Snad 
i proto jich přicházelo tolik. Chvílemi nebyla volná je-
diná židle, zatímco mnohá návštěvnická zázemí okol-
ních vystavovatelů zela prázdnotou. 

Vlastně tak trochu nahrazovala dřívější vlastní pre-
zentaci jednotlivých firem, ve kterých se tak rádo po-
sedělo, snědl nějaký ten párek, vypilo pivo a hlavně 
pohovořilo s přáteli. Dokonce v tom společném místě 
setkávání můžeme nacházet jistou symboliku. Symbo-
liku tolik potřebné integrace. Jistě se o ni zasloužil orga-
nizační tým svazových pracovníků. Ředitel Jan Katina 
nikoho nepřehlédnul, neopomněl nikoho přivítat. Paní 
Jitka Vostatková s přehledem dirigovala obsluhu v pa-
rádních řeznických mundůrech. Maličkosti? Jen zdán-
livě. Protože tím příjemně křupnuvším párkem začíná 
potřebná výstavní pohoda.

K ní patří uvolněná debata s kolegy, přáteli, partnery. 
O profesi, o životě vůbec. V dobách prosperity to zvládá-
me i sólo. V těžkých časech, kterými právě procházíme, 
je přece jenom lépe v houfu. Konečně, těch sedm set roků 

je Český svaz zpracovatelů masa. Knihu 
„700 let se lvem ve znaku“, unikátní svým 
obsahem i rozsahem zpracovaných mate-
riálů, mohu s potěšením doporučit odbor-
níkům z oboru, ale také zájemcům z řad 
veřejnosti a je možné si ji objednat přímo 
u vydavatele. V rámci slavnostního večera 
u příležitosti oslav 700 let udělení privilegií 
řeznickému cechu na pražském Magistrá-
tě čeká významný okamžik také tuto pub-
likaci. Kniha bude v rámci večera předsta-
vena a pokřtěna za přítomnosti pražského 

primátora Pavla Béma, který nad oslavami 
převzal záštitu. 

Naše oslavy probíhají v průběhu celého 
roku. Ve spolupráci s Národním zeměděl-
ským muzeem v Praze byla uspořádána mu-
zejní noc, jsou organizovány přednášky a vý-
znamnou součástí expozice muzea se stala 
celoroční výstava řeznického řemesla. Do 
realizace oslav a přípravy doprovodných ak-
cí se zapojily také pobočky muzea působící 
v Kačině, Hluboké nad Vltavou a Valticích. 

Na tomto místě vás chci co nejsrdečně-
ji pozvat k účasti na jednom z vrcholů le-

tošních oslav našeho výročí, slavnostním 
dni v Praze, pořádaném ve středu 2. června 
2010. Program slavnostního dne je opravdu 
pestrý a bohatý. V kostele sv. Jakuba Větší-
ho, patrona řeznického cechu, bude vysvě-
cen cechovní prapor. Ve velkém zasedacím 
sále Magistrátu hl. m. Prahy, na Mariánském 
náměstí, proběhne mezinárodní odborné fó-

rum. Je připraveno přijetí u primátora hl. 
města Prahy v Brožíkově sále na Staroměst-
ské radnici. Vyvrcholení slavnostního dne, 
společenský večer, se uskuteční v rezidenci 
primátora na Mariánském náměstí, Městské 
knihovně, přesněji v 1. patře této budovy. 
Součástí večera bude udílení zlatých plaket 
cechu řeznického a uzenářského, následo-
váno již zmiňovaným křtem knihy „700 let 
se lvem ve znaku“. 

Uplynulých 700 let je nejen důvodem 
k oslavám, prošlá staletí jsou pro nás také 
nesmírně zavazující. Zcela jistě se mnou 

budete souhlasit, pokud si dovolím tvrdit, 
že budoucnost cechu řeznického a uzenář-
ského v Čechách a na Moravě je součástí 
také naší zodpovědnosti. Historie před nás 
postavila nelehký úkol, pokračovat v hrdé 
tradici založené před mnoha lety našimi 
statečnými předky. Jsem přesvědčen, že to-
hoto úkolu se dokážeme zhostit se ctí a naši 
pokračovatelé budou právem hrdi na vše, co 
jsme pro budoucnost našeho cechu vykona-
li. Těším se na setkání s vámi při oslavách 
a navzájem si popřejme do budoucnosti na-
šeho cechu jen to nejlepší. 

700 let se lvem ve znaku

ŘEZNÍCI DRŽELI PRAPOR HODNĚ VYSOKO,
obrazně i doslova

to potvrzuje beze zbytku. Proto bylo tak živě diskutováno 
téma „Již sedm set roků rozumíme masu“. Proto jsme 
v expozici zastihli i realizační tým vzdělávacího progra-
mu při ryze pracovním sezení. Jitku Šebelovou s jejími 
kolegyněmi za Regionální poradenskou agenturu Brno. 
Svazovou sestavu samozřejmě vedl Jaromír Kloud. Ko-
nečně, důkazem budiž i vyfotografování před praporem. 

KONFERENCE
Také proběhla na brněnském výstavišti. V rámci 

projektu „Český svaz zpracovatelů masa – informačně 
vzdělávací akce mezinárodního charakteru v roce 2010“ 
Již 700 let rozumíme masu. Jak patrno z přiloženého 

snímku, před zcela zaplněným auditoriem. Jistě dost ne-
obvyklé, že? V době, kdy mnohým špatná nálada brání 
vydat se za humna. Že by řezníci nebyli pesimisti? 

Nejspíš nejsou. Vlastně ani nikdy nebyli. Jak ve svém 
poutavém vystoupení popsal sedmisetletou historii do-
cent Ladislav Steinhauser, děkan FVHE VFU Brno. Už 
od dob lucemburských se drželi na čele řemeslnických 
cechů a bylo na ně spolehnutí. Což panovníci ocenili 
nejenom polepšením praporu. Řezníkům dokonce svě-
řili odpovědnost za držení zásob masa pro doby válečné 
a jiné stravy nouze. V živém stavu, samozřejmě.

Historie byla tématem, spatřovaným mnoha úhly po-
hledu. Jakým kupříkladu zhodnotil vývoj veterinární 

kontroly profesor Dionýz Máté z KHTP UVL (Katedra 
hygieny a technologie potravin, Univerzita veterinár-
neho lekárstva Košice). Ano, toto setkání proběhlo za 
aktivní účasti slovenských hostů, když vystoupil i profe-
sor Peter Turek z téže instituce, který se zabýval tolik 
diskutovanou kvalitou masných výrobků. Na hosty pak 
navázali reprezentanti domácí alma mater Josef Kame-
ník a Vladimír Kopřiva. 

Význam konference měla podtrhnout účast ministra 
zemědělství Jakuba Šebesty, kterého před zaplněným 
auditoriem přivítal předseda svazu Jaromír Kloud. Z úst 
ministrových se přítomní dočkali ubezpečení stran pod-
pory zemědělsko-potravinářského komplexu ze strany 
státu. Především pak podpory menších a středních zpra-
covatelských firem, kdy na zviditelňování jejich nejkva-
litnějších výrobků bylo předběžně vyčleněno 50 mil. Kč. 
Tyto budou použity v programu tzv. REGIOKLASY, 
která má navázat na tolik úspěšnou KLASU, jak Jakub 
Šebesta vyhodnotil předchozí podporu. Byť většina pro-
středků bude opětovně čerpána k pokrývání centrální 
kampaně, část bude tentokrát směřována do regionů. 
Tak by byly využity dobré zkušenosti krajských úřadů, 
regionálních agrárních komor a dalších institucí, již ně-
kolik roků zviditelňující tamní specifickou produkci. 

CO NEBYLO VIDĚT
Tedy, na první pohled nezasvěceného. Především 

chuť se porvat s těžkými časy. Někteří více silou, jiní 
spíše invencí. Ten druhý způsob volí především ti 
menší, neboli štírci, čekající na svoji příležitost. Ale-
spoň tak nám vyznívala slova z debat na výstavišti. 
A měli pravdu, ti s invencí. I krize může být dobrou pří-
ležitostí k prosazení. Věřme, že potřebnou oporou pro 
tento náročný boj bude i právě probíhající vzdělávací 
program. Už proto, aby i následovníci dnešních řezníků 
mohli se stejnou hrdostí pozdvihnout prapor s konsta-
továním, že masu rozumějí už osm set let.  BR

Ministr zemědělství Jakub Šebesta představuje program REGIOKLASA. Debata pracovního týmu projektu

Docent Ladislav Steinhauser při jeho poutavém výkladu 
řeznické historie

Profesor Dionýz Máté z KHTP UVL v Košicích

Z expozice ČSZM Zcela zaplněné auditorium konference

(Dokončení ze strany 1)
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To pravé výstavnické nadšení stejně přišlo 
až po revoluci. Neboť jsme do Brna spěcha-
li s nadšením, nikoliv hnáni touhou sehnat 
nějakou podpultovku, či dokonce na něčí 
pokyn. Obchodovat jsme jeli. Tedy, já měl 
to štěstí a mohl se svobodně rozhodovat, 
ke které že expozici přistoupím. Abych byl 
stejně nadšeně přijat, obeznamován a pře-
svědčován. Kolem se valil proud návštěvní-

ků, kterým dnes říkáme koneční spotřebite-
lé. I každý takový člověk se chtěl dozvědět, 
vidět, ochutnat, také nakoupit. Ne už nedo-
statkové zboží. Ba právě naopak. Objevovat 
chtěl v té záplavě nabídky nového, o čem 
před revolucí mohl jen snít, pokud neměl 
bony do Tuzexu. 

Vraťme se k obchodníkům. Ke spatře-
ní tu byli borci všech kalibrů. Od protře-

Ty tam jsou časy 
klasických řeznic-
kých a uzenářských 
expozic. Míněno sa-
mostatných f irem-
ních, zahrnujících 
vystavený produkt, 
zázemí pro obchod-
ní partnery, zónu pro 
degustace, usmívající 

se hostesky. Na letošní Salimě se nám poda-
řilo objevit jedinou. Společnost Kostelecké 
uzeniny, dnes již zahrnující i značku Maso 
Planá. Pozeptali jsme se proto přítomného 
marketingového ředitele Ing. Vojtěcha Ha-
lamíčka, jak on vidí tuto prezentaci.

Jistě i vy jste zvažovali, zda se vám vyplatí 
samostatná expozice na Salimě 2010, a usou-
dili její opodstatněnost. Potvrzuje vám průběh 
veletrhu správnost vašeho rozhodnutí? 

V první řadě je třeba uvést, že naše expo-
zice byla realizována v rámci účasti České-
ho svazu zpracovatelů masa, který byl pro-
středníkem při jednáních s BVV. Poté již 
záleželo na každém výrobci, jak výraznou 
expozici dokázal připravit. Při našem roz-
hodování o účasti a její podobě jsme sledo-
vali řadu cílů a očekávání, a průběh veletrhu 
je zcela naplnil.

V čem spatřujete nejpodstatnější účinky ta-
kového představování naživo? Vždyť s vašimi 
stálými k vám přicházejí i noví? Či jde více 
méně o image společnosti? 

Samozřejmě, že většina veletrhů je 
o image, ale jsou zde i další efekty a příno-
sy. V našem případě bylo primární pokra-
čovat v komunikaci úspěšně zvládnuté fú-
ze a představení obou firem pod společnou 
hlavičkou Kostelecké uzeniny food group. 
Stejně tak byl pro nás důležitý kontakt s ob-
chodními partnery i odbornou veřejností. 
Během veletrhu se na našem stánku obraz-
ně řečeno „dveře netrhly“ a proběhla zde 
řada přínosných jednání a prezentací. V ne-
poslední řadě jsme si vytýčili získat vítězství 
v soutěži o Zlatou Salimu, což se s výrob-
kem Hermín podařilo.

Mnohé firmy dnes šetří do té míry, že 
upustili od ochutnávek pro laickou veřejnost. 
Vaše hostesky nabízejí návštěvníkům s nepole-
vující intenzitou…

Ochutnávky jako takové jsou mocný ná-
stroj podpory prodeje, pokud jsou správně 
realizovány. V případě veletrhu jde spíše 
o prestižní záležitost a bylo pro nás velkým 
zadostiučiněním, když jsme měli velmi po-
zitivní ohlasy na chuť a kvalitu výrobků, ze-
jména z řad odborné veřejnosti. Výjimečný 
byl rovněž okamžik, kdy naši expozici na-
vštívil ministr zemědělství Jakub Šebesta 
a ocenil vlastnosti vítězného Hermínu.

Jistě chcete prezentovat spojení obou pod-
niků při zachování stávajících značek. Zkuste 
to stručně i pro čtenáře ŘUN, kterými stále 
častěji bývají i obchodníci.

K datu 1. ledna 2010 sfúzovaly společnosti 
Kostelecké uzeniny a Maso Planá. Nástupnic-
kou organizací jsou Kostelecké uzeniny a. s.

QUO VADIS, SALIMO? – Kdysi bývala mekou potravinářů
lých reprezentantů ještě včera gigantických 
státních podniků po úplné nováčky, na je-
jichž živnostenských listech ještě nestačil 
uschnout otisk razítka. Kšefty a kšeftíky 
se sjednávaly o sto šest. Čerta se kdo sta-
ral o to, s kým má tu čest. A rozdávalo se. 
K ochutnání na místě i s sebou. Vždyť bylo 
potřebným vzbudit zájem, získat klientelu. 
Z čehož jsme rychle vystřízlivěli. Když roz-
dané se mnohdy nikterak neodrazilo v ob-
jednávkách, a pokud ano, dost často bylo 
opomenuto zaplacení. Zkrátka poznávali 
jsme se. 

Po pár létech jsme zmoudřeli. Nebo jsme 
si to alespoň mysleli. Proč vystavovat na ně-
jaké Salimě, když už se všichni známe? My, 
výrobci a obchodníci. Proč utrácet stále se 
zvyšující astronomické sumy za pronájem 
výstavní plochy, když kunšaftů ubývá. Což 
bych si dovolil demonstrovat na příkladu 
řezníků a uzenářů. Ještě si všichni pamatu-
jeme časy, kdy jim nepostačila plocha jed-
noho celého patra pavilonu. Letos jsme jen 
obtížně objevovali pouhé dvě samostatné 
expozice. Jistě poněkud paradoxní přístup 
v době, kdy je potřeba bojovat o nové zákaz-
níky. Jako bychom pozapomněli na památ-
ná slova Henryho Forda, hovořící o potřebě 
investovat padesát centů z posledního dola-
ru do reklamy.

Že to zní příliš skepticky? Možná ano, 
avšak pravdivě. Vítáni nejsou ani koneční 
spotřebitelé. Ti váhají s návštěvou jako tako-
vou, jsouce odrazováni mastným vstupným. 
Pokud už zaplatí, chtěli by být oslovováni, 
seznamováni, samozřejmě i formou ochut-
nání, vzorečku na doma. Namísto toho až 
příliš často pouze bloudí mezi expozicemi, 
aby toliko pozorovali debužírující VIP hosty 

firem. Pokud už se nějaké to ochutnávkové 
sousto podává, tak v mikroskopické velikos-
ti. Zkrátka, pro běžného človíčka dnešní Sa-
lima určená není. 

K čemu tedy? Soudě dle struktury expo-
nátů, stává se přehlídkou technologií. Ma-
šiny, mašiny, mašiny… Jistě, i těch je třeba. 
Avšak budou-li komu co platné, když to, co 
umějí, nebude nikdo prezentovat. Trošku 
bludný kruh? Ano. Cesta z něho? Jedno-
duché řešení neexistuje. Jeden vystavovatel 
nic nezachrání. Na snaze dát Salimě novou 
tvář, nové poslání... I když určité vlaštovky 
již bylo možno zahlédnout na šedivém br-
něnském nebi. Například takovou skupinu 
moravských agrárních komor, prezentují-
cích regionální výrobky. O totéž se pokou-

šel ZŘUD MK Písek, byť spíše jen v papíro-
vém provedení.

Má tedy „veletrh“ Salima perspektivu? 
V současné podobě zřejmě nevalnou, soudě 
z vyjádření spousty mých známých a přátel. 
Slova, že to, co viděli, si klidně mohli odpus-
tit a že si příště cestu do Brna pořádně roz-
myslí, jistě nevyznívají povzbudivě. Avšak 
zůstaňme optimisty. Štáb BVV jistě vymys-
lí lákavější podobu Salimy vzdor signálům 
nedostatku invence, kdy klesající zájem je 
kompenzován navyšováním ceny pronájmu 
výstavních ploch a vstupného, aby BVV by-
ly na svých. Těšme se proto na překvapení, 
kterými nás osloví Salima 2012. 

Bohumil Rada 

Nebudu se vracet k předlistopadové historii. Vždyť k tomu nemám dostatek zkušeností. 
Neboť jsem nepatřil k vyvoleným nomenklaturním kádrům, nesedal v organizačních štábech 
lepších zítřků a na výstavy či veletrhy jsem mířil coby pouhý návštěvník. Ostatně, jako vět-
šina lidí. Spíše nežli se těšit z úspěchů budování socialismu, pokusit se koupit nějaké nedo-
statkové zboží. Zboží, které soudruzi tajemníci zapikali pro tuto příležitost, aby vykouzlilo 
štěstí ve tvářích pracujících. 

Poslední velký vystavovatel mezi řezníky

Na fotografii (zprava): ředitel Ladislav Hájek s hosty, Janem Janotou, Tomášem Říhou
a Lenkou Kvaltýnovou

Když je co a komu říci

V důsledku fúze vzniklo nové silné uskupení 
na trhu, a společnost tak bude nyní schopna 
naplno využívat synergické efekty plynoucí 
ze spojení obou firem. Naším záměrem je 
posílit naše postavení na trhu, konkurence-
schopnost i služby k zákazníkům. V součas-
né době dokončujeme střednědobou strategii 
a také vyhodnocujeme hospodaření v loň-
ském roce, které skončilo v kladných čís-
lech. Obě společnosti dohromady dosahují 
obratu téměř 6 miliard korun. Společnost 
celkově zaměstnává 1 830 lidí. V letošním 
roce plánuje řadu investic v souhrnné výši 
přesahující 60 milionů korun. Tyto investice 
budou rozloženy do všech tří hlavních pro-
vozů. Výrobky budou vyráběny pod značka-
mi Kostelecké uzeniny a Maso Planá, kte-
ré budeme i nadále podporovat a budovat.

Jak jsem již uvedl, letošní Zlatou Sali-
mu získal náš výrobek Hermín, který patří 
mezi naše prémiové fermentované salámy 
s ušlechtilou plísní na povrchu. Sortiment 
těchto tradičních výrobků je vlajkovou lodí 
Kosteleckých uzenin. 

Samotný Hermín je originálním výrob-
kem z této skupiny. Charakterizuje ho oso-
bitý netradiční tvar, bez střeva. Plíseň je 
aplikována přímo na jeho povrch, což pod-
trhuje jeho chuť a aroma sýru. Ruční tech-
nologie výroby spolu s výběrovou surovinou 
a speciálním kořením dává vzniknout výrob-
ku, který na trhu nemá obdoby. 

Tyto salámy se tak staly tradičními pro-
dukty na českém trhu. Mezi nejznámější 
a nejrozšířenější patří Křemešník a Koste-
lecký uherák, které jsou dlouhodobými stáli-

pokladem pro vznik vynikajících výrobků. 
V současné době obaly jejich krájených ver-
zí prošly výrazným redesignem, který je prá-
vě zaváděn na trh.

Z dalších výrobků bych chtěl vyzdvihnout 
také naše vynikající paštiky ve skle, které ne-
mají na našem trhu velkou konkurenci. Kva-
litativně i chuťově představují skutečně to 
nejlepší, a pokud si chce spotřebitel oprav-
du pochutnat, jsou ideální volbou.

V neposlední řadě musím zmínit řadu 
výjimečných výrobků pod značkou Maso 
Planá, ať už to jsou naprosto jedinečná pe-
čená masa, které svou chutí a vůní evokují 
tradiční domácí výrobky, nebo velmi kvalit-
ní a vyhledávané šunky. Ostatně dva výrob-
ky z těchto skupin, Pečené koleno a Bur-
gundská šunka, byly přihlášeny do soutěže 
o Zlatou Salimu a jeden z nich prošel do 
užší nominace. Což jen potvrzuje, že výrob-
ky Maso Planá si zaslouží pozornost, a tak 
k nim budeme přistupovat i do budoucna.

Můžete vyslovit nějakou vizi či doporučení,

jakým směrem by měly pokračovat výstavy 
a veletrhy tohoto typu? 

Potravinářské veletrhy v řadě zemí patří 
mezi jedny z nejnavštěvovanějších. Je to dá-
no jak historicky, tak neustálým zlepšová-
ním, inovací. Mají bohatý doprovodný pro-
gram, řadu soutěží, odborných přednášek. 
Stejně tak vnímám mnohem aktivnější mar-
keting. Není to jen o billboardech u silnic, 
ale také o ucelené komunikaci, grafickém 
řešení a především o vztazích s vystavovate-
li, kdy je budována databáze, vyhodnocuje 
se zpětná vazba a organizátor s nimi komu-
nikuje před i po veletrhu.

Toto je podle mého názoru cesta, jak vele-
trhy úspěšně rozvíjet a zajistit jejich úspěch 
i v budoucnu.

A vůbec. Co vzkážete partnerům a spotřebi-
telské veřejnosti?

Chtěl bych jim poděkovat za přízeň a po-
přát hodně gurmánských zážitků i do bu-
doucna.

Za odpovědi děkuje Bohumil Rada

Hájek, generální ředitel společnosti, 
když nám představoval své dlouho-
leté a věrné odběratele. Odběratele 
a přátele. Pana Tomáše Říhu, řezní-
ka z Horažďovic, a pana Jana Janotu, 
řezníka. Tito po jistém váhání přijali 
nabídku ke společné fotografii. Jsou 
prý zvyklí spíše pracovat nežli pózo-
vat před kamerou. I když na návštěvu 
přátel a pár slov s nimi si vždycky na-
jdou čas.

Jistě pozoruhodné. Když se v me-
tropoli Moravy setkají ti, které byste 
hledali spíše v jihozápadních Čechách. 
Salimu prý mají zafixovanou v paměti 
jako vhodné místo k takovýmto příle-
žitostem, k představení výrobků, popo-
vídání a obchodu i životě. Jak se zdá, 
tradice ještě nevymizela. Jen je potře-
ba jít jí naproti. RaR

Jednou z výjimek v absenci renomo-
vaných řeznických a uzenářských firem 
na letošní Salimě byl ZŘUD-Masokom-
binát Písek, a. s. Byť toliko v rámci ex-
pozice SZIF, měl jeho stánek návštěv-
níkům co říci. Jak nás informovala 
Lenka Kvaltýnová, vedoucí marketingu 
společnosti, nebylo možno vynechat pří-
ležitost k prezentaci originálních písec-
kých fermentů, širší veřejnosti již dobře 
známých pod marketingovým označe-
ním „Písecké rodinné stříbro“. Vždyť 
i Dračí klobása, jeden z výrobků této 
kolekce uzenin s obsahem probiotic-
kých kultur, patří k laureátům ocenění 
Zlatá Salima.

 
Sebelepší zprávy nemůžou patřičně 

vyznít bez těch, kteří ji chtějí slyšet. 
Jak nás přesvědčil MVDr. Ladislav 

Dnes se stále více hovoří o vymezování, 
o regionalitě… Určitě i vy máte v Plané či 
Kostelci nezaměnitelné originály. Můžete vy-
jmenovat pár takových majstrštyků, kterými 
jste oslovili návštěvníky Salimy?

cemi. Produkty se vyznačují dlouhou dobou 
zrání a nejvyšší možnou péčí při výrobě. 
Speciální komory na zrání, pečlivě vybrané 
nejkvalitnější suroviny, přesný technologic-
ký postup a umění uzenářů – to vše je před-
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O slábnoucí nabídce a její fádnosti na 
Salimě posledních ročníků píšeme na jiném 
místě tohoto listu. Ke světlým výjimkám me-
zi vystavovateli bezesporu patřilo uskupení 
několika regionálních agrárních komor. Na-
bídka? „Potravinářský výrobek Olomouc-
kého kraje“, „Perla Zlínska“, „Zlatá chuť 
jižní Moravy“. Zasvěcení samozřejmě vědí, 
nezasvěcení... Ti se přicházejí zeptat, podí-
vat se a ochutnat. Naše noviny se této zá-
služné aktivitě agrárních komor věnují dlou-
hodobě. Proto jsme ani při této příležitosti 
nemohli opomenout zastavení v jejich expozi-
ci. Zastihli jsme tu inženýra Františka Špal-
ka, ředitele Okresní agrární komory v Pře-
rově. Jistě vás budou zajímat jeho odpovědi 
stran prezentace.

Jakpak jste dospěli k této pozoruhodné 
myšlence, oživit Salimu regionální produkcí?

Již v roce 2004 jsme se na Agrární ko-

moře Olomouckého kraje rozhodli podpo-
rovat regionální produkci potravinářských 
výrobků. Předseda AK OK vyhlásil pod zá-
štitou hejtmana Olomouckého kraje počát-
kem roku 2005 soutěž o výrobek Olomouc-
kého kraje (Výrobek OK) pro potravinářské 
výrobky pocházející nebo zpracované na 
území olomouckého regionu. Přihlášené vý-
robky v deseti kategoriích byly hodnoceny 
odbornou porotou. Oficiální vyhlášení vý-
sledků soutěže se uskutečnilo při příležitos-
ti konání Národní výstavy hospodářských 
zvířat v Přerově, kde byly výrobky prezento-
vány v expozici Olomouckého kraje. Obdob-
ně jsme pokračovali v dalším cyklu v roce 
2007. V roce 2008 pokračovalo hodnocení 
regionálních výrobků ve spolupráci a s pod-
porou Olomouckého kraje na Salimě 2008, 
kde byla uskutečněna jejich prezentace. Vý-
sledky soutěže Výrobek OK v roce 2009 
byly oficiálně vyhlášeny na říjnové výstavě

FLORA – OLIMA 2009 a představenstvo 
Agrární komory OK rozhodlo ve spolupráci 
s Olomouckým krajem je prezentovat na Sa-
limě 2010 v Brně.

Co na to regionální výrobci? Vítali šanci 
ke zviditelnění? Či jste je museli přesvědčo-
vat?

Všichni výrobci (cca 30) vyhodnocených 
výrobků (přes 75) měli o prezentaci na Sa-
limě zájem a své vzorky výrobků na společ-
nou expozici dodali. Převážná část výrobců 
uvítala možnost se zviditelnit a také mož-
nost vyjednávání a osobního setkání se stá-
vajícími i novými obchodními partnery. 

Můžete vyjmenovat ty agilní? Zejména 
z Olomoucka.

Mezi zúčastněnými výrobci na našem 
stánku byli výrobci, kteří měli své výrobky 
i v jiných expozicích na Salimě (firma VA-
HALA Hustopeče, ORRERO Tři Dvory, 
Pivovar ZUBR Přerov, Cukrovar Vrbátky, 

ALIBONA Litovel, Hanácká kyselka Horní 
Moštěnice). 

Jakým se vám jeví vnímání ze strany ná-
vštěvníků Salimy?

Podle pohybu návštěvníků okolo regio-
nálních expozic a dotazů na výrobky od od-
borníků i laické veřejnosti byl o prezentaci 
zájem.

Našli snad mezi výrobky nějaké hity?
Hitem mezi uzenářskými výrobky byla 

VÁHALOVA paštika, která získala ocenění 
ZLATÁ SALIMA 2010 a vavříny při oce-
ňování na PIVEXU sbíraly pivovary Litovel 
a ZUBR Přerov.

Všechno je o lidech. Chcete touto cestou 
někomu za úspěšnou prezentaci poděkovat? 
Samozřejmě jmenovitě.

Bez úspěšné finanční a materiální spolu-
práce s odborem životního prostředí a ze-
mědělství Krajského úřadu v Olomouci 
(vedoucí odboru Ing. Veselský J.) bychom 

patrně nebyli schopni tuto akci uskutečnit, 
samozřejmě za pomoci výrobců vystavených 
výrobků. Pro příští akce počítáme se zapo-
jením projektu Regionální KLASA s MZe 
ČR. Jen tak získáme možnost propagovat 
a posilovat výrobu regionálních potravin.

Vzkážete něco návštěvníkům, kterým chut-
naly moravské regionální výrobky? Například, 
kde si je mohou koupit mimo region…

Při návštěvě Olomouckého kraje mohou 
návštěvníci ochutnat výrobky v obchodech 
okolo místa příslušných výrobců. Mimo 
region bude možné výrobky zakoupit v ob-
chodní síti COOP-TERNO (bývalá Jedno-
ta), popřípadě v dalších velkoobchodních 
sítích (výrobky OLMA, ORRERO, OTINO-
VES, pivo ZUBR, Litovel, Hanušovice, ky-
selky Hanácká kyselka HM Ondrášov, cukr 
z Vrbátek a Prosenic, produkty ALIBONA 
Litovel, masné výrobky od Váhalů, případně 
likéry Starorežná Prostějov a další). BR

Také jste si všimli? Nebo se dokonce zasta-
vili? U stánku, kde neměli nouzi o návštěv-
níky. I já se stavím do řady. Když na mne 
dojde řada, chvilku váhám. Čínský luncheon 
meat sice kdysi býval pověstný kvalitou, kdy-
si, rozumějme před dvaceti léty. Potom se 

Také se uměl rozhlížet, aby uviděl 
i další příležitosti a uchopil je. Sterili-
zátory, vozíky pod přepravky, udírenské 
vozíky, myčky, sušičky, pracovní stoly, 
umyvadla a vůbec vše, co potřebuje ta-
kový řeznický provoz a umí vyrobit z ne-
rezu šikovné ruce českých řemeslníků. 
Místa realizací? Z velkých zpracovatelů 
masa připomíná Planou nad Lužnicí, 
Český Brod, Příbram, Krahulčí... Sa-
mozřejmě se věnují i firmám středním 
a menším. Zejména pro ona jedinečná 
závěsná zařízení, hantýrkou zvaná koč-
ky, se stali vyhledávanými. 

Na Salimu proto jezdívají pravidelně. 
Potkat se s letitými klienty a přáteli, po-
znat nové. Já už jsem tu vlastně spíše na 
výletě, dodává pan Janeček starší. Fir-
mu už jsem předal synovi. Z toho důvo-
du zůstává sedět u stolu, když míříme 
k vystavené nabídce, abychom pořídili 
ilustrační snímek. Co dodat? Ať se daří, 
páni Janečkové.  BR

Schneiderovy šerpy

Staly se poznávacím znamením. Na všech veletrzích, 
výstavách, předváděcích akcích a vůbec všude tam, kde 
je potřeba být viděn. Viděn výrazně, nezaměnitelně, na-
víc s příslibem hodnotné prezentace výrobků. Právě to 
všechno splňoval pohled do expozice SZIF, přesněji řeče-
no v ní umístěný stánek SCHNEIDER - GROUP, a. s.,
Plzeň, na letošní Salimě. 

Nejenom ony šerpy. Také do nich oděná děvčata uměla 
oslovit. Šarmem, elegancí, no zkrátka ženskostí. Také však 
uměním pohovořit o výrobcích nabízených k ochutnání. 
O jakých výrobcích? V první řadě o šunkách. Výběrová šun-
ka, Královská šunka, Pražská šunka... Jistě, když zvolíte sor-
timentní skupinu za nosnou, nemůžete se s ní nepochlubit 
při každé příležitosti. Jestli Schneiderovy šunky chutnaly? 
Jestli doopravdy byly KLASA? Samozřejmě že ano. Koneč-
ně, jak jinak, když vše probíhalo pod osobním dohledem rov-
něž nepřehlédnutelného reprezentanta společnosti Jaromíra 
Klouda. Jak nás informoval, umějí dodávat jak šunky stan-
dardní, neboli ve velmi přijatelných cenových relacích, tak 
i ty výběrové. Navíc v několika chuťových variacích, aby si 
zákazník mohl vybrat podle svých představ. BR

SALIMA A REGIONY – První vlaštovky přiletěly z Moravy

COOP začíná být vidět

Zájem návštěvníků o prezentaci COOPIng. Jan Gušl, Ing. Radim Klaška

SHANGHAI MALING (CZECH) a. s.
aneb Čína v Česku Patří k sobě

Přinejmenším na výstavách, veletrzích 
a v televizi. Proto jsme na tento družstev-
ní maloobchodní systém museli narazit 
i na letošní Salimě, kde prezentoval vlast-
ní maloobchodní značky. Tyto považuje 

za jeden z hlavních nástrojů k vymezová-
ní se vůči konkurenci a přibližování k zá-
kazníkům. Význam takové aktivity podtr-
huje účast nejpřednějších představitelů. 
Proto pro nás nebylo žádným problémem

zastihnout v expozici COOP Centra mís-
topředsedu představenstva COOP Centra 
Ing. Jana Gušla, jinak předsedu Jedno-
ty Kaplice. Spolu s Ing. Radimem Klaš-
kou, předsedou kontrolní komise COOP
Centra a též předsedou Jednoty Jindři-
chův Hradec. Pánové v tu chvíli vynakláda-
li značnou energii koordinaci této aktivity
s COOP Morava. 

Pro někoho banální záležitost. V rám-
ci spotřebních družstev do jisté míry pro-
blém. Sladit program jednotlivých účastní-
ků a dodržovat sjednané. Vždyť kde jinde 
ještě přetrvává potřeba rozlišování na Če-
chy a Moravu, když většina z nás už uva-
žuje v rozměrech evropských. Avšak zpět 
k předmětu prezentace. Družstevní malo-
obchodní značky jistě představují skvělý 
marketingový nástroj. Pravda, bude potře-
ba dát jim větší srozumitelnost pro koneč-
ného spotřebitele. Marketingově by se da-
lo zamyslet nad potřebností jejich nyní tak 
značného počtu pojmů. Také nad různoro-
dostí a málo synergického tvarování. Vždyť 
podpora pro zákazníka málo spolu souvi-
sejících značek musí vyjít draho. Nebo po-
zbýt účinnosti…

Což považujme za pouhou poznámku, 
nanejvýš přátelsky míněnou radu. Vždyť 
COOP pro nás představuje poslední zbylý 
opravdu český a významný tuzemský ma-
loobchodní systém. I když jsme Evropany, 

jsme také Čechy. V tom dobrém, regionál-
ně specifickém smyslu toho slova. A je to 
právě COOP, kdo podporuje v rámci EU 
nyní tolik vyzdvihovanou regionalitu.

 BR

sice nechal koupit podstatně levněji, avšak je 
to pouze levná kopie obalu a receptury, kte-
rá se nedá srovnávat. Nakonec přece jenom 
sáhnu po soustu, elegantně nabízeném pří-
jemnou dívčinou. Které poválím v ústech… 
a sáhnu ještě po jednom. Rázem se mi vy-
bavuje dávný chuťový zážitek. Potom už se 
ptám po někom z vedení expozice.

Je mi přestaven Kamil Hlava, ředitel 
prodeje akciové společnosti SHANGHAI 
MALING (CZECH) se sídlem v Praze 9. 
Oba jsme tak trochu překvapeni, když si 
vzpomeneme na dávnou známost z docela 
jiných pozic. O to snáze přecházíme k roz-
hovoru pro ŘUN.

V první řadě bych si dovolil pochválit obsah 
téhle konzervy. Je opravdu ze Šanghaje?

SHANGHAI MALING (CZECH) a. s. 
je dceřinou společností čínské matky, která 
v České republice v roce 2008 postavila vý-
robní závod (investice více než 17 mil. eur), 
který je určen pro distribuci výrobků převáž-
ně v Evropě. Ve výrobním závodě na severu 
Čech v Hrobčicích je využíváno původních 
tradičních receptur, které dávají těmto vý-
robkům nezaměnitelnou chuť.

Zřejmě nešetříte kvalitním masem. I to je 
českého původu?

Maso je kupováno od českého dodavate-
le a i ostatní suroviny a ingredience pochá-
zejí z Evropské unie.

Pustili jste se do výroby konzerv v době, kdy 
tradiční čeští výrobci zastavují výrobní linky. 
Nemáte obavu z téhož? Nebo snad vaše zkuše-
nosti dávají jiný signál?

Tak jak jsem již zmínil, opíráme se o vel-
mi dobrou historii. Trend tohoto segmentu 
výrobků je stagnující či v některých přípa-
dech i klesající. Je to dáno kvalitou konku-
rencí nabízených výrobků. Jsem velmi rád, 
že jsme podporováni nejenom obchodníky, 
kteří chtějí naše kvalitní výrobky zpět na re-
gál, ale také našimi koncovými zákazníky, 
kteří jsou za tradiční výrobky s nezaměni-
telnou chutí rádi a neváhají za ně utratit 
o něco víc.

Kde všude si můžeme váš produkt koupit?
V tuto chvíli si naše výrobky naši zákaz-

níci mohou koupit nejenom téměř ve všech 
nadnárodních řetězcích, v místních sítích 
obchodů Čepos, COOP – Jednoty, ale 
i v tradičních kamenných obchodech.

Co chcete vzkázat českým obchodníkům či 
českým konečným spotřebitelům?

Rozhodně chci vzkázat díky za podporu 
a říci JSME ZPĚT se svou nezaměnitelnou 
kvalitou a chutí. BR

Kamil Hlava, prodejní ředitel

Potkali jsme je na půdě expozice ČSZM letošní brněnské SALIMY. Pány otce 
a syna Janečkovy ze Slatiňan. Slovo dalo slovo, jak už to tak v životě bývá... Jejich 
společnost napsala už více jak dvacetiletou historii. Miroslav Janeček začínal s vý-
robou a opravami závěsných zařízení pro řezníky a uzenáře. Dařilo se, zákazníků 
přibývalo. Nikoliv náhodou, jak jsme si zjistili u partnerů, když pánové se sami ne-
pochlubili. Získali si pověst svědomitých a operativních poskytovatelů servisu. 

Miroslav 
Janeček
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Momentálně, měli bychom dodat. Ne-
boť štěstěna bývá vrtkavá, zejména na poli 
válečném. Debata kolem zákona o zneuži-
tí významné tržní síly vskutku připomíná 
vleklý válečný konflikt, chvílemi přerůsta-
jící v bitevní vřavu. Kdy je slovně páleno 
z tak těžkých kusů, že protivník, odvolá-
vaje se na usance korektního boje, hrozí 
podáním u soudu. Coby nezúčastnění po-
zorovatelé se nepokoušejme hodnotit tako-
vé strategie, když nevidíme pod politické 
pokličky. Postačí, pojmeme-li vše v inten-
cích biblického – stromoví po ovoci pozná-
no bývá. 

Zákon již vstoupil v platnost. Obrazně 
řečeno, dokonce už přináší první plody. 
Před časem jsme otiskli informaci o vy-
jádření se představitelů maloobchodních 

(potravinářských) řetězců. U samotného 
ministra zemědělství, kde přislíbili dát ze-
lenou českým regionálním potravinám. 
Což jsme považovali za vynikající zprávu 
a hned ji vyřizovali čtenářům. Natěšení 
byli všichni. Výrobci i koneční spotřebite-
lé. Až si o Vánocích koupí valašské uzené, 
roudenské zelí nebo šumavský kozí sýr. 
Marně však bloudili mezi regály Albertů, 
Intersparů, Globusů..., jen v Ternech však 
nacházeli hledané.

Dobrá, počkejme si po Novém roce. 
Vzali jsme s pochopením vysvětlení Pe-
tra Vyhnálka, šéfa českých Globusů a vi-
ceprezidenta SOCR ČR. O svátcích dá-
váme všechny síly do prodeje, po Třech 
králích bude klid i čas na listování regio-
nálních potravin. Které, jak ujišťováno, 
půjdou přímo do jednotlivých domů.

Nikoliv tedy přes DC a za obvyklého od-
počtu z dodavatelské ceny na distribuci 
přes tato zařízení. Tři králové již dávno 
minuli, ba i Hromnice. V regálech pořád 
nic.

Nabídku jsme učinili. Volá nám jeden 

z výrobců značkových regionálních po-
travin, oceněných na výstavách a v soutě-
žích. Odbyli nás, aniž by alespoň chtěli 
vidět vzorky. Nevěřícně kroutě hlavou vo-
lám šéfa Globusů. Ano, všechno jsme za-
stavili, potvrzuje Petr Vyhnálek. V obavě 
z desetimilionové pokuty či pokuty ve výši 
deseti procent z obratu. Pokud by některý 
z regionálních výrobců uvedl v podání, že 
jsme vůči němu zneužili významnou trž-
ní sílu... 

Cítíce potřebu hrát fair play dodává-
me, že on byl tak seriózní, že odpověděl. 
Když jiní šéfové řetězců, v regálech jejich 
obchodů se rovněž takové zboží neobje-
vilo, ani neodpověděli na dotaz. Zatímco 
česká Terna akcentují nabídku českých 
regionálních potravin, jinde stále více ční 
různé ty Molkerei, Laiteries... Inu, taková 

je štěstěna. Zas přihrála těm druhým, po-
vzdechnou si čeští výrobci. Snad si vzpo-
menou i na to, jak nadšeně horovali pro 
přijetí zákona, v tržním hospodářství při-
pomínajícím relikt socialismu. Štěstěna je 
sice vrtkavá, avšak každý je svého osudu 
strůjcem.

DOVĚTEK
Jak jsme byli informováni na letošní 

Salimě samotným ministrem zemědělství 
Jakubem Šebestou, opětovně se setkal se 
šéfy nadnárodních maloobchodních ře-
tězců. Tito mu přislíbili umožnit koneč-
ným spotřebitelům nakupovat české (!!!) 
regionální potraviny středních a malých 
výrobců. Rádi budeme informovat o plně-
ní příslibu. 

Bohumil Rada

O podpoře regionů již byly popsány stohy 
papíru. Také poskytnuty spousty rozhovorů, 
ve kterých bylo vyřčeno mnoho slibů. Jed-
němi takovými sliby nešetřili zástupci malo-
obchodních řetězců. Na místě nikoliv méně 
důležitějším, nežli jakým je Ministerstvo ze-
mědělství ČR, kde ministru Šebestovi přislí-
bili ono zviditelnění českých regionálních 
potravin. Někdy v létě minulého roku. Od 
té doby již uplynulo mnoho vody ve Vltavě, 
Labi a Moravě. Nahlédnuvše do super- či hy-
permarketů jsme nemohli nepoužít Hamle-
tova konstatování pokrytectví a marnosti – 
slova, slova, slova. Avšak by nebylo poctivým 
nevidět světlé výjimky. 

COOP DRŽÍ SLOVO
Mezi ty, kteří slíbili podporu regionálních 

potravin, se přihlásil i systém COOP. Ústy 
předsedy Svazu českých a moravských spo-
třebních družstev Zdeňka Juračky. Nebylo 

se čemu divit. Družstevní obchod měl vždyc-
ky blíže k zákazníkovi. Nejenom tím, že je 
českým, a může tak lépe rozumět jeho men-
talitě. On má totiž blízko i k regionálním vý-
robcům. Přičemž se v mnoha případech řadí 
mezi regionální výrobce on sám. Avšak ode-
jděme od pouhých slov, abychom sami sebe 
nepasovali za hodné klasikovy kritiky. 

JEDNOTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
JEDNOZNAČNÝM DŮKAZEM 

Shodou okolností je v systému COOP 
družstvem největším. Maloobchodním ob-
ratem patří mezi TOP třicet prodejců v ČR. 
Krom vlastního řetězce prodejen Trefa, dis-
lokovaných v Jihočeském kraji, provozuje 
a spravuje COOP řetězec supermarketů Ter-
no, se kterým se setkávají zákazníci v Če-
chách i na Moravě. Ať vstoupíte do kteréko-
liv její prodejny, nemůžete si nepovšimnout 
jednoho z pilířů její marketingové strategie. 

Píše se o ní i mluví čím dál víc. Jako 
o každém pojmu, který přijde do módy. 
A přemýšlí, jak přijít k penězům, chystaným 
k podpoře regionální výroby. Ne už tak čas-
to se setkáváme s jejím naplňováním. Vcelku 
náhodně jsme v Jindřichově Hradci narazi-
li na prodejnu, nabízející čerstvé, původem 
zaručeně jihočeské maso. Nejenom hovězí. 
Slogany o zdravých jihočeských pastvinách 
a na nich se pasoucím skotu už přece známe. 
V tomto případě šlo i o jihočeské vepřové.

Ano, vydali jsme 
se touto cestou. Po-
tvrdil nám místo-
předseda spotřební-
ho družstva Jednoty 
Jindřichův Hradec 
Ing. Josef Hrbek. Ve 
chvíli, kdy už sedí-
me v jeho kanceláři 
a on, spolu s Fran-
tiškem Kocourkem, 

majícím tuto aktivitu na svědomí, hovo-
ří o podrobnostech. Jejich partnerem se 
stal Zemědělský podnik Hospříz a. s., dis-
ponující nejenom prvovýrobou, tedy cho-
vem zvířat i krmnou základnou pro ně. Ta-
ké vlastní porážkou. Takže o jihočeském 
původu prodávaného masa nemůže být 
nejmenších pochybností. Masa, které zá-
kazníci stále více vyhledávají pro jeho pů-
vod, čerstvost a skvělé uplatnění v kuchyni. 
Tím bychom mohli vše uzavřít. Snad ještě 
s dovětkem, že zákazník je ochoten si za 
kvalitu připlatit.

Avšak řeč se stáčí k dalšímu jejich trum-
fu, k lahůdkářské výrobě. V takovém přípa-
dě další sezení v kanceláři pozbývá smyslu. 
Nasedáme do aut, Josef Hrbek nás umně 
vede jindřichohradeckými uličkami. Kou-
zelným historickým centrem k výpadovce 
na Pelhřimov. Abychom zastavili na zasně-
ženém parkovišti před budovou, u jejíž ram-
py právě nakládají do auta s logem firmy. 
Vítá nás paní Anna Doupníková, vedoucí 
výrobny. Krom kávy nabídne obligátní pá-

rek. Prý kdysi sym-
bol jejich uzenářské 
výroby, dokud ještě 
sídlili v Kunžaku. Po 
ochutnání nezbývá 
nežli konstatovat, že 
tím symbolem může 
být i dnes. 

To už se prezen-
tace dostala do ob-
rátek. Anna Doupní-
ková spolu s techno-

ložkou paní Batistovou představují masnou 
výrobu. Krom zmíněných „Lahůdkových 
párků“ i „Sekanou“, „Jelita“, „Jaternice“ 
(ty jsme degustovali později a byly super!), 
„Tlačenku“, „Huspeninu“, „Lahůdkový ját-
rový sýr“, „Sekané řízky se sýrem“, „Klobá-
sy se sýrem“, „Hradecké klobásy“. Je to ale 
škoda. Odpovím na ta s nadšením vyřčená 
slova. Rázem mne nechápou. Že by... Ne, 
vaše zboží je ok. Až na ty názvy. Tedy, krom 
Hradecké klobásy... Podle čeho si jich všim-
nu, až zas přijedu do města nad Vajgarem? 
V obslužném pultu, když jejich názvy jsou 

Vlastně ještě před vstupem. Jak patrno na 
ilustračním fotu, logo a motivy regionality 
dominují i vstupnímu prostoru českobudě-
jovického Terna. Ať už se po projití turnike-
ty vydáte kterýmkoliv směrem, nemůžete je 
nevidět. Terčíky s logem označující uzeniny, 
mléčné výrobky, lahůdky, nápoje, těstoviny, 
ovoce a zeleninu. 

Čím jsou pro zákazníka charakteristické?
Tím, že jsou vyráběny v jižních Čechách? 

Zeptali jsme se. To by prý bylo málo. V kaž-
dém kraji se přece vyrábí zboží v různorodé 
kvalitě. Od toho, které do Terna nesmí, přes 
průměrné až k takovému, které je chloubou 
výrobce. Označení „Z našeho regionu“ mů-
že získat jenom položka, která prošla vel-
mi náročným testováním. Při senzorickém 
hodnocení, s přihlédnutím na originalitu 
a jedinečnost. Vše s ohledem na krajovou 
tradici. Máte-li na regionalitě postavenou 
marketingovou strategii, nesmíte si dovolit 
chybovat, natož pak podvádět. 

VYDÁVÁME SE DO TERNA 
Bylo prvním supermarketem v Českých 

Budějovicích. Ačkoliv se to zdá k nevíře, dáv-
no před tím, nežli se objevil první nadnárod-
ní řetězec. Zřejmě je postaveno na dobrých 
základech, když odolalo přílivu konkurence 
a dodnes zůstává vlajkovou lodí firmy. Jelikož 
jsme od Řeznicko-uzenářských novin, mí-
říme k „našemu“ obslužnému pultu. „Otav-
ská klobása“ (ZŘUD MK Písek), „Kozlovy 
vídeňské párky“ (Ing. Václav Kozel, Týn nad 
Vltavou), „Jihočeský kuřecí salám“ (Vodňan-
ské kuře)... Ano, jsou opravdu skvělé. Fer-
mentované, s probiotickými kulturami. Re-
aguje na naše optání jedna z obsluhujících 
dívčin. Není to jednoduché, naučit personál 
podávat potřebné informace, konstatuje ředi-
tel Terna Milan Kuda. Stejně tak udržovat in-
formační systém. Vede nás supermarketem, 
aby se pochlubil dalšími regionálními trum-
fy. S mlékařskými výrobky to mají snazší. 

KDO VÍTĚZÍ

O podpoře regionálních potravin

Madeta nabízí celou 
škálu excelentních vý-
robků. I na Budvar se 
mohou spolehnout, 
aniž trávili příliš ča-
su hodnocením. Zato 
pekaři jim dali zabrat. 
Vyplatilo se. Terno je 
široko daleko známé 
nabídkou špičkového 
chleba a pečiva z ce-
lého kraje. 

JDE TO I V ŘETĚZCI
Vrátili jsme se na centrálu, abychom se po-

ptali v útvaru marketingu na způsob výběru 
regionálních výrobků. Vždyť do Zlína, Olo-
mouce či Hradce Králové je to z Budějovic 
příliš daleko, než aby mohli vědět o každém 
tamním pekaři či řezníkovi. Natož pak o jeho 
majstrštyku, kterým láká místní obyvatele. 

To necháváme na šéfech tamních Teren, vy-
světluje Lenka Rychlá, koordinující tyto akti-
vity. Protože nikdo nemůže být lépe v obraze 
nežli oni (Vida, důvěřují filiálkám víc nežli 
nadnárodní řetězce – pozn. redakce). My je-
jich výběr následně zařazujeme do společné 
podpory jako regionální nabídku. Podává 
nám Magazín Terno. Není co dodat.

KDO UMÍ, UMÍ
Možná by se to dalo říci i protivněji. Kdo 

chce, ten umí. Jenomže my netoužíme niko-
mu radit. Zda by jeho zákazník neprojevil 
větší nadšení nad kvalitní českou regionální 
produkcí nežli nad záplavou cizozemského 
zboží, tlačeného k nám jejich zahraničními 
centrálami. Jenom jsme chtěli poukázat na 
umění Čechů. A to jak dodržovat dané slo-
vo, tak je naplnit ke spokojenosti výrobců, 
prodejců i konečných spotřebitelů.

BR

POCTIVÁ REGIONALITA 
aneb o cestě do COOP Jednoty Jindřichův Hradec

Z výroby tradičních jaternic

obecné. Tudíž snadno zaměnitelné se zbo-
žím, které tomu jejich nesahá po kotníky. 
Dámy se nikterak neškaredí. O této po-
známce prý budou přemýšlet.

Přejdeme k dalším sortimentům. Pro 
nedostatek místa je uvádím spíše po sku-
pinách. Ze studené kuchyně jsou to saláty 
(tradiční majonézové i z čerstvé zeleniny), 
pomazánky, aspiky, chlebíčky, bagety... 
I v cukrařině je co nabídnout, takové bá-
bovky. Málem bychom zapomněli na pu-
dink. Přece by se nic nestalo, taková drob-
nost... Snad někde jinde. V téhle výrobně 
patří k majstrštykům. Stačí snad připome-
nout nominaci v prestižní soutěži Chutná 
hezky, jihočesky. 

To všechno umíme dodávat nejenom 
jednotlivě. Neboli po kusech či na ki-
la. Pokračuje šéfová. Na přání sestavíme 
menu pro raut, firemní či rodinnou osla-
vu, a vůbec pro jakoukoliv příležitost vy-
žadující cateringové služby. Také přichys-
tat, nazdobit, dopravit. Takže jste žádáni. 
Skromně přikývnuto. Proto jsme získa-
li řadu partnerů, opět vstupuje do deba-
ty ing. Hrbek. Padesát procent výroby 
směřuje mimo vlastní maloobchodní síť. 
K těm největším patří český řetězec ma-
loobchodních prodejců potravin FLOP,
společnost DK OPEN či sousední druž-
stva COOP. 

Nakonec se dostáváme k tomu, čím se 
obvykle začíná. K historii. Začínali v ro-
ce 1970, v nedalekém Kunžaku, odkud se, 
spolu se zmíněnými jedinečnými párky, 
v roce 1996 přestěhovali do Jindřichova 

Hradce a začali psát novou kapitolu. Kapi-
tolu regionální jedinečnosti, kapitolu kva-
lity, reprezentující jihočeskou řemeslnou 
dovednost. Když jsme na závěr procházeli 
výrobou, abychom pořídili pár ilustračních 
fotografií, byla vidět. Vždyť jen málokdo 
dnes umí špejlovat jitrnice a ještě k tomu 
chutné jako z domácí zabijačky. 

Loučíme se před domem, oslněni po-
ledním slunečním jasem, odrážejícím 
se v okolních sněhových spoustách. Ta-

ké trochu tím jejich pokladem. Kte-
rý prý nablýskají pomocí prostředku, 
který se jmenuje marketing. Například 
těmi názvy. Abychom si dobře všim-
li, až zas jednou navštívíme některou
z prodejen Jednoty Jindřichův Hradec. 
Cestou zpět nemůže člověka nenapadnout 
jiný závěr. Tohle bylo setkání s poctivou 
regionalitou.

BR

Excelentní úroveň prodeje v českobudějovickém Ternu Existuje snad výmluvnější podpora...?

Ředitel Terna 
Milan Kuda

Ing. Josef Hrbek Anna Doupníková,
vedoucí výrobny
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Každý region v České republice má svůj vlastní ne-
opakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kul-
turou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky 
a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto 
charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslní-
ků a zemědělců i jejich duše.

Regionální značení nejrůznějších výrobků získává 
stále větší oblibu. Proto Moravskoslezský kraj podpo-
řil i v roce 2009 vyhlášení druhého ročníku soutěže 
o nejlepší potravinářský výrobek. Ocenění a propaga-
ce nejkvalitnějších výrobků podporuje zájem obyvatel 
o místní produkci i zájem zpracovatelů produkovat kva-
litní potravinářské výrobky s tím, že mohou ocenění 

Pro Vysočinu je zemědělství tradičním od-
větvím, což dokládá nejvyšší podíl primární-
ho sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti 
kraje, nejvyšší podíl zemědělské půdy na je-
ho celkové rozloze, nejvyšší stavy skotu, nej-
vyšší intenzita výroby mléka, nejvyšší výroba 
hovězího a telecího masa, to vše předurčuje 
Vysočinu k tomu, že je jednou z nejagrár-
nějších oblastí v ČR. Zemědělství zde bylo 
a na mnoha místech stále zůstává hlavním 
zdrojem obživy. Zdejší zpracovatelé země-
dělské produkce a výrobci potravin patří tr-
vale k těm nejlepším v naší zemi. 

Stejně jako každý region v České repub-
lice má i kraj Vysočina svůj vlastní neopa-
kovatelný charakter, daný přírodním bohat-
stvím, kulturou a staletými tradicemi jeho 
obyvatel. Část tohoto charakteru nesou prá-
vě výrobky a produkty pocházející z Vysoči-
ny, do nichž je vložena práce a duše zdejších 
zemědělců, zpracovatelů, výrobců a řemesl-
níků.

KIS Agrovenkov Vysočina, o. p. s., ve 
spolupráci s krajem Vysočina usilují o ne-
ustále zvyšování prestiže práce zemědělců 
a umu výrobců regionálních potravin. Již 
tradičním aktem poděkování za jejich celo-
roční práci se tak stalo pořádání zářijových 
dožínkových slavností. V minulém roce se 
tak jednalo již o IV. ročník těchto slavností, 
které se pod názvem „Agrární a potravinář-
ský den okresu Pelhřimov a kraje Vysočina“ 
uskutečnily dne 12. září 2009 na náměstí

T. G. Masaryka v Pelhřimově. Jedná se 
o významnou společensko-marketingovou 
akci, jejímž cílem je představení zeměděl-
ské výroby okresu Pelhřimov a kraje Vyso-
čina a všech navazujících oborů a oblastí, 
výrobních, obchodních a zpracovatelských 
společností. 

Souběžně s konáním výše uvedené ak-
ce se v minulém roce uskutečnil rovněž
I. ročník soutěže „O výrobek potravinářské-
ho průmyslu kraje Vysočina“, která se usku-
tečnila dne 10. září 2009 v KD Máj v Pel-
hřimově. Jejím hlavním organizátorem byla 
obecně prospěšná společnost Agrovenkov 
Vysočina za podpory kraje Vysočina. Cí-
lem této soutěže bylo zviditelnit náš region 
v rámci České republiky, zviditelnit obsáhlý 
sortiment a kvalitu výrobků a produktů zdej-
ších producentů, zemědělců a potravinářů. 
Soutěž byla určena podnikům (společnos-
tem) zemědělské prvovýroby a potravinář-
ského průmyslu kraje Vysočina, bylo do ní 
přihlášeno celkem 42 výrobků od 12 výrob-
ců. Přihlášené výrobky byly protokolárně 
převzaty a zaevidovány. Pro jejich hodno-
cení byly výrobky rozděleny do 4 kategorií, 
a to výrobky mléčné a masné, zpracované 
brambory a výrobky z nich a výrobky pe-
kárenské (pozn. – do každé kategorie by-
lo možno přihlásit maximálně 5 výrobků). 
Vlastní hodnocení přihlášených výrobků 
bylo provedeno hodnotitelskou komisí, kte-
rá byla složena ze zástupců KÚ kraje Vy-
sočina, místní samosprávy, potravinářské 

inspekce, vysokých škol, vědy a výzkumu 
a zemědělské prvovýroby (bez účasti veřej-
nosti). Každý výrobek byl v soutěži posuzo-
ván na základě předem stanovených hodno-
tících kritérií (např. vizuálních a chuťových 
vlastností apod.).

Z hlediska výsledného hodnocení je nut-
no říci, že veškeré hodnocené výrobky byly 
ve všech kategoriích velice kvalitní. Členo-
vé hodnotící komise měli veliký problém vy-
hodnotit, kdo byl nejlepší, který výrobek byl 
tím lepším. Celkové výsledné pořadí bylo ve 
všech kategoriích skutečně velice těsné. Zde 
je nutno dodat, že ve svém důsledku neby-
lo vůbec důležité, kdo se jak umístil. Přes 

pomyslné pořadí byli všichni účastníci vítě-
zové. Jejich um při výrobě krajových speci-
alit byl toho jen dokladem. Zveřejnění jmen 
účastníků a výsledků soutěže bylo součástí 
slavnostního „Společensko-marketingového 
večera TOP manažerů“ (KD Máj Pelhři-
mov). 

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsled-
ků soutěže a předání cen (pamětních listů, 
diplomů a ocenění) byl pak součástí odpo-
lední části dožínkových slavností „IV. roční-
ku Agrárního a potravinářského dne okre-
su Pelhřimov a kraje Vysočina“ na náměstí 
v Pelhřimově. V rámci konání uvedených 
slavností byla všem účastníkům soutěže 
dána rovněž možnost prezentace, nabídky 
a prodeje výrobků ve vlastních stáncích. 

Pro doplnění bychom chtěli uvést, že pro-
gram „Agrárního a potravinářského dne 
okresu Pelhřimov a kraje Vysočina, oboha-
cený o vyhlášení výsledků ročníku soutěže 
výrobků potravinářského průmyslu kraje Vy-
sočina, přilákal na náměstí do Pelhřimova, 
tak jako již tradičně, stovky návštěvníků, kte-
ří projevili nevídaný zájem o pestrou nabíd-
ku a ochutnávku vynikajících regionálních 
pochutin a nápojů. Potěšitelný je rovněž 
velký zájem samotných účastníků soutěže 
o účast v příštích ročnících tohoto klání. 

Uvedená akce byla jedinečnou příleži-
tostí k navázání přímého kontaktu mezi 
výrobcem a spotřebitelem, cestou k získání 
poznatků a informací a v neposlední řadě 
místem navázání osobních kontaktů a ob-

chodních přátelství. Konání soutěže se stalo 
pilířem pro vznik této tradice pro další léta.

KONEČNÉ VÝSLEDKY
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH: 

Masné výrobky: 
1.  Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice – 

Maďarská klobása 
2.  Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice – 

Vysočina 
3.  Školní statek Humpolec – Košická klo-

bása 
Mléčné výrobky: 

1.  Moravia Lacto, a. s. – Excelent uzený ta-
vený sýr se šunkou 

2.  Moravia Lacto, a. s. – Svačinové mléko 
3,5 % 

3.  Moravia Lado, a. s. – Montana jemný 
ementál 45 % 

Pekárenské výrobky: 
1. Adélka a. s.  – Chléb konzumní 1200 g 
2.  Adélka a. s. – Chléb FIT 800 g 
3.  Adélka a. s. – Dort BATUL se zakysa-

nou smetanou a ovocem 

Bramborové výrobky: 
1.  Natura a. s. – Bramborová kaše s mlé-

kem 
2. Natura a. s. – Chléb bramborový 
3. Natura a. s. – Halušky

KIS Agrovenkov Vysočina, o. p. s.
Ing. Michal Bratršovský

Ing. Vlastimil Vaněk

 Zviditelňování regionálních potravinářských výrob-
ků nabírá na intenzitě. Především fáze hledání kvality, 
jejího vyzdvižení a ocenění. Vyhlašování výsledků při 
nejrůznějších příležitostech, jakými kupříkladu bývají 
oblastní dožínky, se stává nepřehlédnutelným. Avšak 
jde většinou o jednorázovou událost.

Nepochybně potřebným se jeví i dlouhodobě půso-
bící prezentace. Jedním ze zdařilých pokusů o ni se 
jeví katalog MLS 2009 – soutěže o nejlepší potravi-
nářský výrobek Pardubického kraje. Přiložené ukázky 
představování jednotlivých účastníků jsou nejenom 
graficky velmi zdařilé, také nabízejí celou řadu infor-

mací. Zřejmě obchodníkům, ale také konečným spo-
třebitelům. Je přece dobré mít po ruce soubor, jaké 
výrobky, od koho a kde jsou k dostání. Jistě to bude 
chtít doladit. O zajímavé podrobnosti. Neboli důvo-
dy, proč sáhnout po tom či onom zboží. Což se nepo-
chybně projeví již letos.

To však bude především na výrobcích a jejich mar-
ketingu. Agro Venkov Pardubice jim jistě vyjde vstříc 
a dokáže prezentovat stejně zdařile jako v roce loň-
ském. Když nechybí invence a vůle, jste rázem o krok 
dál. 

RaR

Kdy se vám stane, abyste viděli spěchat Pražáky 
s konvičkami na litr až dva černé zabijačkové polévky, 
jíž se tak krásně a přiléhavě říká prdelačka. Uprostřed 
masopustu je ale vše možné, zvláště když polévka byla 
tak chutná a jistě i výživná. I to totiž patřilo ke kolo-
ritu pražského masopustu pořádaného uprostřed února 
o víkendu.

Vše dal dohromady šéfkuchař hotelu InterConti-
nental Jiří Kubec, prezident Asociace kuchařů a cuk-
rářů České republiky, od konce ledna i představitel 
evropské asociace. Do stanu před interhotel pozval 
středočeského vítěze soutěže o nejlepší regionální po-
traviny, rodinnou firmu Františka Dolejšího z Davle 
a rodinný pivovar Kocour z Varnsdorfu. Obě firmy se 
vynasnažily o co nejlepší průběh masopustní veselice, 
a ta se skutečně vydařila. Františka Dolejšího seniora 
jsme v čase zahájení masopustu, malinko před desá-
tou dopolední, zastihli v plné práci. Zrovna připravo-
val prejt. Před zraky Pražanů se u nutných „rekvizit“, 

DOBRÁ ZPRÁVA
V Moravskoslezském kraji se soutěžilo o nejlepší potravinářský výrobek

Podle počtu bodů Počet
bodů Výrobek Výrobce

1. biopotravina 474
40  –  VITAMINÁTOR 100% 

přírodní šťáva BIO
VITAMINÁTOR s. r. o.

2. alkoholické nápoje 443 43 – Žihadlo Václav Žolnerčík MAK Pelister

3. masné výrobky

424
424

 6  – Sekaná svíčková – pečená
19 – Tlačenka v žaludku

Tozos spol. s r. o
MACHAČ-
MALOKAPACITNÍ JATKA 
s. r. o.

3.  mléko a mléčné výrobky 424  7 – BIO máslo EKOMILK s. r. o.

4. cukrářské výrobky 413 31 – Štramberské uši František Šubert

5.  ovoce a zelenina
– zpracované a čerstvé

403
39  –  GREENFIT Zelný salát 

s okurkou
Beskyd Fryčovice, a. s.

6. pekařské výrobky 380 21 – Provito
SEMIX PLUSO,
spol. s r. o.

7.  výrobky studené kuchyně,
hotové pokrmy

366
30  – SILUETA

–  Směs na rizoto
se Šmakounem

ANO…, s. r. o.

8. nealkoholické nápoje 348 25 – Kojenecká voda 2 l
Jesenické Prameny
Nová Pláň, a. s. 

Kraj Vysočina – podporujeme místní výrobky

Pardubice o krok dál

Do popeleční středy vykročili s plným břichem

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo při příle-
žitosti akce Gastrofestival Ostrava na Výstavišti Černá 
louka dne 20. listopadu 2009. Diplomy a poukázky na 
finanční odměnu za vítězství v soutěži i v jednotlivých 
kategoriích předal producentům náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Pro organizátora soutěže, regionální centrum Morav-
ská brána PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je 
potěšitelné, že absolutním vítězem soutěže se stal VITA-
MINÁTOR 100% přírodní šťáva BIO, který získal i titul 
Česká biopotravina roku 2008.

Ing. Alena Malíková,
správce regionálního centra PRO-BIO

Svazu ekologických zemědělců

naprosto prakticky využít. Cílem soutěže je upozornit 
především na místní výrobce, kteří produkují kvalitní 
výrobky, ale nemohou si dovolit investovat prostředky 
do nákladné reklamy.

Organizátorem a odborným garantem soutěže Po-
travinářský výrobek Moravskoslezského kraje 2009 
bylo Regionální centrum Moravská brána PRO-
BIO Svazu ekologických zemědělců, partnery pak 
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Nový Ji-
čín, Regionální agrární komora Ostravsko, Opava,

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 
MONTYCON gastro, s. r. o., a UNIHOST – Sdruže-
ní podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách 
ČR.

K hodnocení, které proběhlo ve Střední škole ze-
mědělství a služeb ve Městě Albrechtice dne 23. října 
2009, dodalo 19 výrobců potravin 41 výrobků. Porota, 
jíž předsedal Ing. Josef Jandásek, Ph.D., ze společnosti 
TRUMF International s. r. o., ohodnotila přihlášené po-
travinářské výrobky s následujícími výsledky:

Na snímku je syn Františka Dolejšího, taky František, 
s tiskovou mluvčí interhotelu InterContinental Praha 
Lenkou Kazdovou při vepřových hodech.

půlky prasete ve visu a velké prasečí hlavy u dlouhého 
stolu, tužili tři řezníci z rodinné firmy. Velel jim sám 
majitel, který pracoval hbitě s nimi. František Dolejší 
totiž nezapře, že je již z několikátého kolena řezníků 
a má pokračovatele, syna Františka a dospívajícího je-
ho syna. Přitom mi to připadá jako včera, kdy nesl 
miminko na rukách, ukazoval mu na Salimě v Brně 
staré řeznické stroje a nám zase jeho malou dlaň s do-
datkem. „Vidíte, to je přece ruka řezníka,“ a smál se. 
Dnes už malý junior dorůstá tátu, který s dědečkem 
po roce1990 šel do nejistoty a tvrdou prací dokázali 
v Davli ze země vydupat moderní provoz, za který by 
se nemusela žádná z řeznických rodin v Evropě sty-
dět.

Zatímco mistři cechu řeznického se věnovali bohu-
libé zabijačkové činnosti a připravovali vše, tak jak má 
správně být pro dobré jitrničky a jelita, na pultě im-
provizované prodejny ve velkém stanu byly tři druhy 
tlačenek. Bílá a červená, to je klasika, ale třetí do tva-
ru podkovy byla tlačenka šunková, taky o něco draž-

ší. Kupující, a bylo jich velké množství, vytvořili hada 
a někteří jen brali polévku se škvarkovými plackami, 
jiní opečené jitrnice a jelita a baštili přímo na mís-
tě. Další, a těch bylo skoro víc, si nakupovali dobroty 
domů. Většinou od každého pár kousků nebo plátků 
a navrch tři druhy buchet, povidlové, makové a tva-
rohové. Takové správné staročeské „kramfleky“, jak 
se takovým buchtám krajově přezdívá. I pivo šlo na 
odbyt, bylo patnáctistupňové a moc dobré. Kdo chtěl, 
měl možnost zahřát se navrch ještě svařákem a v dob-
rém rozpoložení si ještě poslechnout z koutku v druhé 
části stanu živou muziku. Kapelu takových pražských 
Pepíků, co hráli přesně k masopustnímu veselí staro-
pražské „národní“.

Přípravu na masopust brali Pražáci, ale i turisté 
v samotném centru Prahy velmi vážně, aby podle dáv-
ného zvyku byli na popeleční středu dobře nachystaní 
s pěkně naplněným břichem. Pak se totiž lépe snáší to 
40denní odříkání masa a půst. 

Eugenie Línková

Prezentace KIS – Živitelka 2009 
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Již každoročně jsou žáci oboru řezník-
uzenář připravováni na účast v prestižní 
celorepublikové přehlídce řeznických do-
vedností s názvem Řeznická sekyra. Jinak 
tomu není ani letos. Teoretické znalosti 
i praktické dovednosti bude hodnotit po-
rota složená z předsedy, kterého jmenu-
je Český svaz zpracovatelů masa. Stejnou 

organizací jsou voleni i ostatní členo-
vé poroty z řad odborníků. Na základě 
předepsaných kritérií je dáno dílčí i cel-
kové hodnocení soutěže, jíž se zúčastní 
jedno 3-členné družstvo z každé školy. 
Předmětem soutěže je nejen test z teore-
tických znalostí plynoucích z oblasti bou-
rání masa, ale také dostatečné prokázání 

Řeznická 
sekyra
2010

praktických dovedností, mezi něž patří 
poznávání surovin pro výrobu (na zákla-
dě ukázky různých ingrediencí, které žáci 
rozeznávají také s využitím smyslového 
posouzení). V rámci praktických úkonů 
mají soutěžící zvládnout dělení vepřové 
půlky na části – kýta, plec, pečeně (bez 
kosti, upravená pro výrobu specialit, např. 
lázeňský závin). Dále odborným způso-
bem vykostí jednotlivé části a připraví je 
dle zadané ukázky. Kritéria hodnocení 
spočívají v dodržování technologického 
postupu, kvalita opracování masa, třídění 

ořezů, hygiena práce a také finální výsle-
dek testu teoretických poznatků a pro-
kázání znalostí surovin. Soutěž bude 
probíhat v prostorách školy SOŠ a SOU 
Polička a v prostorách firmy IMPASTO, 
a. s., Hlinsko, ve dnech 23.–24. 4. 2010. 
Celá akce probíhá pod záštitou Asociace 
krajů ČR a ČSZM. Přiložené fotografie 

dokumentují atmosféru předchozích roč-
níků této prestižní soutěže. Všem příz-
nivcům soutěže i samotným účastníkům 
přejeme hodně úspěchů v nadcházejícím 
soutěžním klání.

Za SOŠ a SOU Polička
Mgr. J. Boháčová

„Předmětem přehlídky byla výroba va-
řených masných výrobků,“ sdělil k soutěži 
jeden z organizátorů, vedoucí učitel odbor-
ného výcviku Bc. Milan Románek s tím, že 
při výrobě se přihlíželo ke krajovým zvyk-
lostem. Mezi soutěžními výrobky nechyběly 
tlačenky, jitrnice a jelita. Soutěž se skládala 
ze dvou praktických částí – části první, ve 
které měli soutěžící za úkol zhotovit mas-
né výrobky, a části druhé, ve které proběhla 
prezentace zhotovených výrobků. 

Výsledková listina
4. Přehlídka odborných dovedností oboru řezník – uzenář

24.–25. března 2010, Valašské Meziříčí
HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY

Soutěžící Startovní 
číslo Výrobek

Počet 
získaných 

bodů

Celkem 
bodů Pořadí

ISŠ–COP Valašské 
Meziříčí 
(Raja, Súkup)

1

Tlačenka 115

314 1.Jitrnice 98

Jelita 101

SŠGS
Frýdek-Místek 2

Tlačenka 99

291 6.Jitrnice 101

Jelita 91

ISŠ–COP Valašské 
Meziříčí 
(Kubeša, Bělánek)

3

Tlačenka 105

308 3.Jitrnice 95

Jelita 108

SOŠ
Nitra

4

Tlačenka 76

282 8.Jitrnice 96

Jelita 110

SŠTŘ
Nový Bydžov

5

Tlačenka 86

273 9.Jitrnice 76

Jelita 111

SŠPS
Brno

6

Tlačenka 108

310 2.Jitrnice 109

Jelita 93

OA, SOŠG a SOU
Chomutov

7

Tlačenka 104

294 5.Jitrnice 96

Jelita 94

SOŠ a SOU
Polička
(Jukl, Štěrba)

8

Tlačenka 87

259 10.Jitrnice 82

Jelita 90

SOŠ a SOU
Polička
(Bárta, Zvěřina)

9

Tlačenka 106

299 4.Jitrnice 98

Jelita 95

SŠ hospodářská 
a lesnická
Frýdlant

10

Tlačenka 95

283 7.Jitrnice 98

Jelita 90

HODNOCENÍ LAICKÉ POROTY

Soutěžící Startovní 
číslo

Počet
získaných 

bodů
Pořadí

ISŠ–COP Valašské Meziříčí
(Raja, Súkup)

1 22 5.

SŠGS
Frýdek-Místek

2 25 4.

ISŠ–COP Valašské Meziříčí
(Kubeša, Bělánek) 

3 11 9.

SOŠ Nitra 4 19 6.

SŠTŘ
Nový Bydžov

5 28 3.

SŠ potravinářská a služeb Brno 6 16 8.

OA, SOŠG, SOU Chomutov 7 18 7.

SOŠ a SOU Polička
(Jukl, Štěrba)

8 7 10.

SOŠ a SOU Polička
(Bárta, Zvěřina)

9 32 2.

SŠ hospodářská a lesnická
Frýdlant

10 35 1.

Pohár o  nejlepší tlačenku:   ISŠ–COP Valašské Meziříčí
Zvláštní ocenění odborné komise:  SOŠ Nitra

Přehlídka odborných dovedností oboru řezník – uzenář ve Valašském Meziříčí

Přehlídka odborných dovedností

ASOCIACE KRAJŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

a Frýdlantu v Čechách. „Výkony jednot-
livých družstev se zabývala komise, která 
hodnotila senzorické vlastnosti a kvalitu 
výrobků,“ informoval Bc. Milan Románek 
a doplnil, že se jednalo o přesolení, nedo-
vaření, podlití, kaverny, kosti, chlupy apod. 
Před hodnocením a degustací si sami účast-
níci naaranžovali výrobky a připravili degus-
taci. 

Vítězem z pohledu odborné poroty se sta-
la dvojice studentů ISŠ–COP Raja a Súkup, 
kteří získali 314 bodů. Druhé místo si odvez-
li žáci z SŠPS z Brna, třetí místo vybojovali 
žáci z ISŠ–COP Kubeša a Bělánek. „Musím 
přiznat, že se splnil můj tajný sen, protože 
co víc bych si jako ředitel školy mohl přát, 
než úspěch vlastních žáků v soutěži. Mám 
radost, že se odborná porota shodla hned 
na dvou místech ze tří medailových,“ ne-
šetřil chválou na své studenty ředitel školy 
Mgr. Petr Pavlůsek. 

Zhotovené masné výrobky hodnotila ta-
ké laická veřejnost. U té zvítězilo družstvo 
z Frýdlantu, na druhém místě skončili žáci 
z SOŠ a SOU Polička a třetí místo obsadila 
dvojice z Nového Bydžova. Zvláštní oceně-
ní komise si odvezlo družstvo z SOŠ Nit-
ra. Pohár o nejlepší tlačenku naopak zůstal 
na domácí půdě. Slavnostního předávání 
cen a zakončení se zúčastnil starosta Valaš-
ského Meziříčí Jiří Částečka, místostarost-
ka Mgr. Dagmar Lacinová a místostarosta 
Mgr. Jiří Pernický.

„Rád bych poděkoval nejen organizáto-
rům, ale také všem účastníkům. Byl jsem 
mile potěšen zájmem o tuto soutěž a také 
překvapen účastí děvčat. Vždyť například 
z Chomutova přijelo ryze dívčí družstvo. 
Doufám, že pátý ročník soutěže proběhne 
ve stejném duchu,“ uzavřel téma 4. ročníku 
ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

„Přehlídky se zúčastnila dvoučlenná 
družstva. Vedoucím jednotlivých výprav byl 
odborný pracovník, kterého předem jmeno-
val ředitel z každé jednotlivé školy,“ dopl-
nil k organizaci ředitel přehlídky a zároveň 
ředitel ISŠ–COP Mgr. Petr Pavlůsek s tím, 
že práci jednotlivých družstev bedlivě sle-
dovala odborná i laická porota. Mimo stu-
dentů z ISŠ–COP se soutěže zúčastnili žá-
ci z Brna, Nového Bydžova, Poličky, Nitry, 
Chomutova a poprvé také z Frýdku-Místku

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí uspo-
řádala ve dnech 24. a 25. března 2010 mezinárodní Soutěž odborných dovedností oboru
řezník – uzenář. Tato soutěž proběhla díky finanční podpoře Zlínského kraje; záštitu 4. roč-
níku převzal Mgr. Josef Slovák, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. 
Projekt dále vznikl díky Českému svazu zpracovatelů masa a Asociaci krajů České republiky 
a účastnilo se jí celkem deset družstev z osmi škol z celé České republiky a ze Slovenska. 

Soutěž odborných 
dovedností oboru 
řezník – uzenář

24.–25. března 2010
Valašské Meziříčí

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

–  Stredná odborná škola 
potravinárska NITRA

–  Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště 
POLIČKA

–  Střední škola gastronomie a služeb 
FRÝDEK–MÍSTEK

–  Střední škola hospodářská a lesnická 
FRÝDLANT

–  Střední škola technicko řemeslná 
NOVÝ BYDŽOV

–  Střední škola potravinářská a služeb 
BRNO

–  Obchodní akademie, SOŠG a SOU 
CHOMUTOV

–  Integrovaná střední škola
– COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Členové hodnotící komise a ředitel soutěže a zároveň ředitel školy (zleva MVDr. Ladislav Vraj
– KVS Zlín, Veronika Ovísková – vedoucí senzorické laboratoře Univerzity T. Bati ve Zlíně,
MVDr. Dušan Těšický – předseda komise, KVS Zlín, a ředitel soutěže a školy Mgr. Petr Pavlůsek

Výrobky vítězného družstva z Valašského Meziříčí
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V posledním únorovém týdnu zahájila 
provoz biojatka. Pásku sice žádnou Josef 
Sklenář z rodinné farmy v Sasově na Jih-
lavsku nestřihal, ale měl upřímnou radost, 
že jeho ekologicky chovaná prasata mohou 
porážet humánnějším způsobem v tomto 
moderním provoze. U zvířat z farmy od-
padne stresující doprava. Ve srovnání s běž-
nými provozy jsou zvířata ve větším klidu 
i během porážky, protože v Sasově se napří-
klad nebudou používat elektrické poháněče. 
Řezníci si podle Sklenáře vystačí s velkým 
plastovým chřestítkem. Zvířata také nevi-
dí usmrcované kusy, ani jejich krev nebo 
jiné zbytky. Šetrnější způsob zacházení se 
podle Sklenáře vrací v lepší kvalitě masa. 
Provoz jej přišel přibližně na 20 milio-
nů korun a postavil jej na své biofarmě.
Evropská unie mu na něj slíbila přidat sedm 
milionů. Na jatkách se budou zpracovávat 
především prasata z této farmy, která má 
podle Sklenáře jediný velký ekologický 
chov prasat v zemi. Prasata tam ale mo-
hou vozit i jiní šetrně hospodařící farmáři. 
 „Zajišťovat pro ně budeme porážku, bou-
rání masa, balení i dovoz,“ uvedl Sklenář. 
Podle něj se na ekologických farmách v ze-
mi chová hodně skotu, zemědělci je ale 
většinou nemohou prodat jinam než na 
běžná jatka. Za maso v biokvalitě by však 

dostali lépe zaplaceno. Biojatka na po-
rážky skotu zatím podle Sklenáře fungují 
v zemi asi dvoje; výrobou biomasa se za-
bývají i některé běžné provozy, které po-
rážejí zvířata z ekofarem v odděleném re-
žimu. Mezi ně patří i Kostelecké uzeniny. 
Farma v Sasově hospodaří na 500 hektarech 
zemědělské půdy. V ekologickém režimu 
funguje přes deset let. Chová kolem 1 000 
prasat, 300 kusů skotu, ale i koně a ovce – 
zvířata včetně prasat mají venkovní výběhy. 
V biokvalitě se tam pěstuje kolem dvou de-
sítek plodin. Sklenářova farma také nabízí 
velký sortiment biopotravin, například šun-
ku, uherák, uzené maso, brambory a mra-
žené bramborové výrobky, včetně knedlíku. 
Na začátku minulého roku bylo na Vysoči-
ně 114 ekologicky hospodařících farmářů 
s 6 914 hektary půdy. Loni jejich počty zřej-
mě ještě stouply, a to i proto, že tyto farmy 
dostávají vyšší dotace než tradiční zeměděl-
ci. Lépe se tak vyrovnávají s celkovým pro-
padem cen u zemědělské produkce.

„Když už společnost maso jí, tak ať to dě-
lá s celou odpovědností. Ať se k masu chová 
jako k božímu daru a ke zvířatům tak, aby 
žila spokojeně a na konci netrpěla,“ vyslo-
vil základní filozofii projektu biofarmář Jo-
sef Sklenář. Biojatkám se upsal už na konci 
90. let, kdy na ně získal stavební povolení: 

Na jatkách se znakem BIO

Slavnostní atmosféra i pohnutí duší ča-
sem odezní, život se vrací k běžnému pořád-
ku. Aby si člověk všechno srovnal v mysli 
a v klidu vyhodnotil. Ne to přebírání oce-
nění, mnohem důležitějším obvykle shle-
dává takový ten stálý přínos. Zeptali jsme 
se proto s odstupem několika měsíců pana 
obchodního ředitele Buriana, jaký že pří-
nos shledala jeho společnost v soutěžení, 
respektive jak využila úspěchu ve své ob-
chodní činnosti.

Stát se nejlepší řeznickou prodejnou v re-
publice určitě potěší?

Jistě, že nás to potěšilo a překvapilo. Ale 
z druhé strany nás to zavazuje k ještě lepším 
výsledkům do budoucna.

Jak takové ocenění přijali vaši zaměstnan-
ci?

Určitě takový výsledek potěšil každého, 
kdo v tom byl zainteresován. Oslava pro-
běhla v pracovní době, takže nějaká slad-
kost (zákusek).

Zastavení u vítěze

Naše zastavení se týkalo i středních 
podnikatelů v potravinářství, jimž v pří-
padě německých firem patřila jedna 
z největších hal, s tak zvaným udržitel-
ným rozvoje venkova, kde se prezentova-
li živnostníci. Byli to drobní podnikatelé 
v potravinářství, kteří úzce kooperují se 
zemědělci. Ludger Fischer svou existenci 
založil na produkci vynikající „venkovské 
šunky“. Čtyřicet let jeho firma navazu-
je na práci rodičů, vyrábí ty nejvyhledá-
vanější uzenářské speciality a zásobuje 
ze své výrobny u Hannoveru řadu spol-
kových zemí Německa prostřednictvím 
svých prodejen. „Týdně nakupuji z ven-
kovských jatek sedláků na 60 prasat a ta 
zpracuji jednak na šunku rodinné recep-
tury s půlročním zráním, a samozřejmě 

vyrábíme i řadu dalších specialit,“ řekl 
Fischer. Vysvětlil, že mu stačí stálý zákaz-
nický zájem určitého počtu spotřebitelů. 
Ti mají tak 40procentní podíl na odbytu 
zboží. Tito stálí zákazníci jsou ochotni 
připlatit i 15 % za kvalitu a vysoký stan-
dard zboží. Zbývajících 60 % jsou náhod-
ní kupující, kteří se ale většinou vrací 
a dávají dobrozdání na firmu svým zná-
mým. „Nesmíme polevit a nikdy selhat,“ 
komentuje úspěchy firmy Fischer a říká, 
že i jeho dodavatelé musí dodržovat kva-
litu, kterou zaručuje skladba krmiv, gene-
tický základ plemen a dodržování všech 
hygienických zásad. Tím může konkuro-
vat supermarketům. Jak říká, zákazníků 
ochotných připlatit si za kvalitu přibývá.

Eugenie Línková

U německých živnostníků za vynikající šunkou

Byly větší prémie…?
Prémie byly, vždyť stát se nejlepším v re-

publice se nepodaří každý den.
Dozvěděli se to i vaši zákazníci? Jakým 

způsobem?
Naši zákazníci se o úspěchu dozvěděli 

formou tisku a vystavených ocenění a první 
ceny umístěné ve výloze.

Můžete stručně představit strukturu vámi 
prodávaného sortimentu a poskytovaných slu-
žeb? Kterými sortimentními položkami jste 
pro zákazníky nejpřitažlivější?

Struktura námi prodávaného zboží je
z 80 % vlastní výrobky z naší výrobny. Náš ob-
chod je spojen s bufetem a prodejnou pekařství, 
kde je rovněž prodáváno vlastní zboží. Našich 
kvalitních výrobků je celá škála, a proto zále-
ží jen na zákazníkovi, co mu padne k chuti.

Můžete podrobněji popsat nějaký váš kon-
krétní majstrštyk? A vůbec. Jak vidíte bu-
doucnost ve vymezování se specifickými a je-
dinečnými výrobky? Myslíte, že to bude jeden 
z vašich trumfů?

nadstandardní potravinářský výrobek. Tak 
bychom mohli pokračovat. Cesta vymezo-
vání je určitě správná. Specifikace a jedineč-
nost výrobků zajistí odlišení od ostatních 
a jejich napodobenin. Nevím, jestli tato ces-
ta je náš trumf, ale jak jsem již řekl, cesta 
je to správná.

Vraťme se k soutěži. Soudíte, že vás a vaše 
lidi přiměla ke snaze trochu přidat ve snaže-
ní? Pokud ano, můžete nyní s odstupem kon-
statovat, že něco z toho přidání už zůstalo?

Když jsem přihlašoval náš obchod do 
soutěže, tak mě vůbec nenapadlo, že dosáh-
neme na vrchol. Samozřejmě, že personál 
byl řádně proškolen a zainteresován na tom, 
aby výsledek dopadl co nejlépe. S odstupem 
času můžu říct, že to nějaké pozitivum při-
neslo.

Mnozí naříkají na těžké časy. Vy též? 
V čem spatřujete problémy budoucnosti

českých řezníků a uzenářů? V čem naopak 
perspektivy?

Na to, že mnozí naříkají na těžké časy, já 
říkám – je pravda, že bylo i líp, ale může být 
i hůř. Problém českých řezníků a uzenářů 
vidím v nerovných podmínkách dotováním 
masa z EU. Perspektivu vidím v tom, že zá-
kazníci budou víc nakupovat české uzenář-
ské výrobky. Kvalitní zboží sice dražší, ale 
bez separátů a sóji.

Pokud byste chtěl cokoliv vzkázat kolegům 
z branže, zákazníkům, politikům a vůbec ko-
mukoliv, máte slovo…

Kolegům z branže bych popřál hodně 
zdraví, štěstí, zákazníkům šťastnou ruku 
při nákupu, politikům používat zdravý sel-
ský rozum… A všem ostatním dobrou chuť 
s našimi výrobky.

Za laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada 

Ludger Fischer a jeho vyhledávaná šunka
s rodinnou recepturou

Fota: Eugenie Línková

Jakýmsi symbolem Grüne Woche byla letos kravička se zeleným kulichem venkova. A jak nám 
„skoťáci“ vysvětlovali v hale Presse centra, jde o krávu s kombinovanou užitkovostí, která z hle-
diska „plemenařiny“ získává největší pozornost.

Na již 75. Grüne Woche, zemědělském veletrhu s účastí vystavovatelů, ale i návštěvní-
ků z mnoha zemí světa, se v Berlíně tentokrát vše od poloviny ledna točilo kolem biopa-
liv, udržitelného rozvoje venkova a vlivu oteplování na planetu Země. Už jen skutečnost, 
že veletrhu se účastnilo 50 ministrů zemědělství, a to nejen z Evropy, napovídá, že jde 
skutečně o událost, které svět věnuje pozornost. Jde totiž o potraviny, jak se ukazuje, 
nejstrategičtější zbraň, které lze využít k dobrým účelům, stejně tak bohužel i k opaku. 
Na Grüne Woche se proto potravinám věnoval až na specifické výjimky takřka každý 
z pavilonů.

Přestřižení pásky

následný proces však prošel jak řadou le-
gislativních, tak projektových změn a proti 
původnímu záměru několikanásobně zvýšil 
i cenu investice, na jejíž aktuální podobě se 
ze třetiny podílely i evropské fondy. Výsled-
kem je špičkový moderní provoz, jehož ka-
pacita dovoluje porážky v objemu 10 tisíc 
prasat či dva tisíce kusů hovězího dobytka 
za rok.

„Dosažení plné kapacity ale není naším 
cílem. I v tomto ohledu se přikláníme k vět-
ší pohodě zvířat, a stejně tak i zaměstnan-
ců,“ uvedl farmář. Zvířata přistupují na po-
rážku jednotlivě, nepřicházejí do kontaktu 
ani s dalšími kusy, ani s krví. Přístup skotu 

odděluje dlouhá ulička, vepři, zvyklí z farmy 
na skupinový chov, absolvují cestu dvěma 
zmenšujícími se kotci. Tlačná brána v dru-
hém z nich zvíře nestresuje: naopak mu na-
vozuje pocit prostředí, na které je celý život 
zvyklé. Elektrický poháněč zde nenajdete – 
„zaseknuté“ kusy tu v případě potřeby plác-
nou po zadku dutým pádlem z umělé hmo-
ty. Účinné omráčení tu pak zajistí dřív, než 
stačí dobytek znejistět.

„Hygienici nám říkali, že z letité praxe 
na jatkách vědí, že největším zdrojem hlu-
ku v takovém provozu je křik zvířat. U nás 
byli v transu. Nic takového se tady nekoná,“ 
potvrdil Josef Sklenář výsledky dvouměsíč-
ní zkušební praxe.

Produkt – vakuově zabalené maso – má 
na sasovských jatkách cílovou pásku v uce-
leném systému chladíren. Jejich skladova-
cí prostory počítají i s nyní oprašovanou 
technologií tzv. zrání masa. Jeho skutečnou 
chuť totiž česká společnost pod diktátem 
spěchu dnes takřka nezná.

A jak vlastně Josef Sklenář začínal? „Far-
mu jsme založili 29. 7. 1991 v areálu Školní-
ho statku Střední odborné školy v Jihlavě. 
Od roku 1999 je celá farma a její produk-
ty ekologicky certifikované. Činnost na far-
mě je pestrá – každým rokem pěstujeme 
řadu plodin, chováme prasata, krávy bez 

tržní produkce mléka, ovce, koně. Nabízí-
me produkty, u nichž dbáme na tu nejvyšší 
kvalitu. Zříkáme se používání i povolených 
syntetických aditiv (tzv. éček) – ať už v mas-
ných produktech nebo v těch rostlinných. 
Snažíme se o co nejlepší soulad s přírodou, 
zkoumáme nové technologie a postupy,“ vy-
světluje Sklenář. Prozradil, že ekologický 
chov prasat spočívá ve zcela prostých vě-
cech, k určitému návratu k přírodnímu dě-
ní. Prasata například chová v tak zvaných 
rodinkách, kdy prasnice volně žijí se selaty 
a jedním kancem. Selata se neoddělují od 
prasnic, ale žijí s nimi. Díky tomuto způ-
sobu chovu mají selata mateřské mléko po 
dobu 3 měsíců, takže odpadají stresy z od-
stavu, který nastává v konvenčních chovech 
již zhruba po měsíci. Prasnice jsou ve spo-
lečnosti kance, jako kojící jsou zapuštěny 
a stihnou dva porody do roka – ale bez od-
stavování selat v tak raném věku. Kvalita 
a chuť masa, masných produktů je určitě 
jiná než z velkochovů. „Kvalitu masa testu-
jeme, a testují si ji pravidelně i naši zákaz-
níci. Snažíme se s masem zacházet s úctou 
na každém kroku,“ uvedl. A jaká je cena? 
V nabídce Josef Sklenář uvádí 49 korun za 
kilogram včetně DPH a nabízí i vlastní do-
voz zboží až na místo určení.

Eugenie Línková

Ptáte-li se na náš majstrštyk, určitě mu-
sím zmínit Sváteční klobásu, která byla oce-
něna jako Zlatý plod jižní Moravy 2008. Ne-
bo Rostěnický selský salám, který obdržel 
diplom na soutěži Chuť jižní Moravy jako 

Soutěž „Řeznická prodejna roku“ pořádaná ČSZM nepochybně nabývá na prestiži a stá-
vá se součástí cechovní tradice. Od přihlašování se, mustrování zboží i prodejen přes putování 
„tajné“ poroty po vlastech českých po sčítání bodíků. Samotné vyhlášení vítězů pak probíhá 
se všemi poctami náležejícími řemeslu, od jehož velkého vyzdvihnutí samotným panovníkem 
uplyne již sedm století. Koncem loňského roku tak mohl vystoupit na stupeň nejvyšší pan 
René Burian, zastupující ve Skalském Dvoře firmu Rostěnice, a. s., a před nastoupenou čest-
nou jednotkou uniformovaných řezníků převzít palmu vítězství. Zkrátka, sláva vítězům.
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Tempora mutantur... a my se měníme 
s nimi. Platí po staletí, aniž by bylo kýmko-
liv zpochybňováno. Což je důležité i pro stav 
řeznický, ještě v loňském roce se chystající 
k oslavám 700 let potvrzení nejpřednějšího 
postavení Janem, králem českým a hrabě-
tem lucemburským. Z velkolepých oslav sice 
v důsledku krize sešlo, nikoliv ovšem z po-
třeby vyzdvihování jeho slavné historie. Jed-
ním z jejích měřítek vždy bývala patronace. 
Neboli ochrana svatých, pod niž se členové 
toho kterého řemesla utíkali. Viděli v nich 
i přímluvce u instance nejvyšší.

Řezníci patřívali k nejpilnějším žadate-
lům o jejich přízeň. Těžko říct, který důvod 
převažoval. Dozajista tu byla i potřeba od-
puštění hříchů, kterých se občas dopouštěli 
také při sekání masa, jak uváděno v kroni-
kách. Avšak mnohem víc pergamenu a pa-
píru bylo popsáno jejich bohulibými skut-
ky pro veřejné blaho. Pročež bývali vybíráni 
za konšele, purkmistry, zastupitele i radní, 
mnohý mistr dostoupil i úřadu starostenské-
ho. Takové společenstvo tudíž nemohlo mít 
nějakého patrona druhé kategorie. A vůbec, 
jeden by takovou patronaci těžko zastal. Na-
víc to vypadá lépe, pečuje-li o vás hned celý 
sbor. Zkusme si je připomenout.

Svatého Petra nemůžeme uvést jinde než-
li na prvním místě. Vždyť i on byl prvním 
náměstkem Kristovým. Původem sice rybář, 
avšak časem určený k lovení duší všech li-
dí, tedy i řezníků. Což si takto vyložili i ji-

ní lidé, takže ten dobrý muž nevěděl, komu 
naslouchat dřív. Stal se totiž patronem pa-
pežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, ho-
dinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, 
hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kame-
níků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, 
obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků… 
K nezastání, že? Vždyť on toho měl na krku 
jako Strakova akademie. 

Proto byl přibrán svatý Matěj. Rovněž 
tak apoštol, vybraný náhradou za nechvalně 

známého Jidáše. Se sekerou je zobrazován, 
nikoliv coby řezník. Ta symbolizuje nástroj 
jeho mučednické smrti. I na něho spoléhá 
dlouhá řada lidí. Je patronem Ruska; Lot-
rinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků 
a cestujících; advokátů, soudců, notářů, ob-
chodníků, lékárníků, hostinských, obchod-
níků s vínem, výrobců a obchodníků s par-
fémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, 
mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a se-
meny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, 
tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, 
kameníků, dělníků v kamenolomech, kniha-
řů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za 
šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na 
moři; ke znovuzískání ukradených předmě-
tů; proti zlodějům. Kolik jenom starostí mu-
sí mít s tou poslední skupinou... Zbude mu 
vůbec ještě nějaký čas pro řezníky?

Naštěstí je tu také svatý Bartoloměj, také 
autorita nejpovolanější, jakožto jeden z dva-
nácti apoštolů. I jeho patronace obsahuje sá-
hodlouhý seznam řemesel, povolání a náro-
dů. Pro nedostatek místa upusťme od jejich 
vyjmenovávání. Snad postačí připomenout 
takovou Plzeň, které byl patronem nejbliž-
ším. A všechny zbývající vlasti české, kde se 
musí pachtit s lámáním ledů.

A dostáváme se k dalšímu, na koho řez-
níci často spoléhali. Svatý Jiří sice nepatřil 
k apoštolům. Původní profesí voják odně-
kud z dnešního Turecka se rozhodnul pro 
šíření Kristova učení a kritizování nesprave-
dlnosti mocných. Mohl snad skončit jinak 

nežli jako mučedník? Protože při rozházení 
si to s mocnými vás před pomstou nezachrá-
ní ani úspěšný boj s drakem, jaký podstoupil 
tento světec.

Svatý Lazar byl pouhým Kristovým dob-
rým známým, vyjádřeno dnešním jazykem. 
Což kdysi v některých případech bývalo 
považováno za dostatečnou kvalifikaci pro 
patronství. Například pro řezníky. Titíž si 
vybrali i svatého Antonína. Jistě pro jeho 
laskavost, se kterou rozdal všechen zdědě-

ný majetek chudým. Neboť mučedníkem 
se nestal, a jak bychom řekli dneska, umřel 
v posteli. Nemít patrona z řad domácích 
svatých by jistě bylo neodpustitelnou chy-
bou. Proto vážený řeznický cech nezaváhal 
a sáhnul po svatém Prokopu, věhlasném 
poustevníkovi, zakladateli Sázavského kláš-
tera a patronu celých Čech. Že nám tu po-
řád kdosi schází? No, jistě při dnešní eman-
cipaci. 

Nezbývá proto nežli ten výčet zakončit 
svatou Barborou. Někdo by řekl, slabá že-
na. Co ona toho však musí zastat. Jsouc pa-
tronkou věží, horníků, sedláků, architektů, 
stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, 
slévačů (zvonů), kovářů, kameníků, tesařů, 
horníků hrobníků, zvoníků, kloboučníků, 
kuchařů, řezníků, tunelářů; dívek; zajatců; 
dělostřelectva; pevností; hasičů; umírajících 
a za dobrou hodinku smrti; proti ohni; proti 
bouřce; proti horečce a proti moru; pomoc-
nice v nouzi. Přitom pocházela z moc dob-
ré rodiny a nemusela se obětovat, pokud by 
nechtěla.

Zkrátka, hleděli si to dobře pojistit, ti na-
ši předkové. I dneska se sice utíkáme pod 
ochranu, leštíce kliky ministerstev a jiných 
institucí, ze kterých může kápnout nějaká 
pomoc. Jako dřív od zmiňovaných patronů, 
kterým se taky strkávalo něco do kasičky. 
Akorát že v kostele a veřejně. Což dneska či-
ní pouze hlupáci? Inu, přece jsme se shodli, 
že časy se mění. 

BR

Patronové řezničtí

Sv. Petr Sv. Bartoloměj

Řeznické řemeslo patří nejen mezi řemes-
la historicky nejstarší, ale také mezi řemes-
la velmi vážená, jeho kořeny nacházíme již 
u starobylých kultur. 

Výroba masných výrobků a obor zpra-
cování masa vůbec má v našich historic-
kých zemích velkou tradici. Lov a násled-
ná příprava masa jsou činnosti, kterými 
se lidé zabývají už od pravěku, kdy maso 
bylo jejich základní potravou. Řeznická 
živnost, která měla svou nezastupitelnou 
úlohu v městském i venkovském prostředí, 
se vždy řadila mezi nejvýznamnější a nej-
výnosnější potravinářská řemesla. Řezníci, 
kteří se starali o zásobování obyvatelstva 
nepostradatelným masem, obvykle patřili 
k respektovaným a dobře situovaným ob-
čanům. 

První zmínky o řeznickém cechu pochá-
zejí již z 12. století. Řezníci se stejně jako 
příslušníci jiných řemesel sdružili do vlast-
ního cechu, jenž představoval jejich profes-
ní organizaci, která se řídila stanovami vy-
danými nebo schválenými vrchností.

Slávu tradičního řeznického řemesla při-
pomínají dodnes zachované znaky řeznic-
kého cechu ve vstupních portálech staroby-
lých domů.

Cechovní společenství řezníků zaniklo 
podobně jako ostatní cechy po polovině

19. století v souvislosti se změnou ekono-
mických podmínek. 

 V současné době zastřešuje fyzické 
i právnické osoby podnikající v oboru ná-
kupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, 
masa a masných výrobků Český svaz zpra-
covatelů masa, navazující na tradice před-
chozích cechovních sdružení. Český svaz 
zpracovatelů masa je dobrovolnou organi-
zací, zajišťující svým členům podporu po 
stránce podnikatelské a ekonomické, a také 
chrání jejich zájmy sociální a společenské. 
Hlavní náplní Českého svazu zpracovatelů 
masa je zejména zastupování zájmů maso-
zpracujícího průmyslu vůči orgánům státní 
správy, orgánům a organizacím EU a jiným 
orgánům a organizacím, jejichž činnost ja-
kýmkoliv způsobem souvisí se zájmy pod-
nikatelů masozpracujícího průmyslu, od-
borné a technologické poradenství v oblasti 
zpracování masa a též spolupráce s ostatní-
mi oborovými svazy a společenstvy, která 
mají k problematice zpracování masa vztah 
anebo navazují na jeho činnost.

 Mistři a tovaryši cechu řeznického se 
významně zapsali do historie české země 
a stáli vždy na straně spravedlnosti.

Z historických pramenů se dozvídáme, 
jak hrdinsky se členové řeznického cechu 
zachovali v roce 1310 v době vlády krále 
Jindřicha Korutanského, kdy ozbrojeni jen 

sekyrami odvážně se postavili na stranu čes-
ké šlechty a rozehnali žoldnéře Jindřicha 
Korutanského, rozbili městskou bránu a dí-
ky jejich pomoci se král Jan Lucembur-
ský s chotí Eliškou Přemyslovnou dostal 
do hlavního města. Za tento statečný čin 
byl členům řeznického cechu udělen nový 
cechovní znak, na jedné straně korouhve 
v červeném poli jednoocasý lev bez koruny, 

na druhé železná mříž zdvižená nad bránu, 
do které sekají řeznickými širočinami dva 
oděnci, a privilegium práva nástupu v čele 
všech řemesel, kdy od středověku kráčeli 
řezničtí mistři a tovaryši v čele průvodu na-
proti králi a za nimi pak všechna ostatní ře-
mesla. V roce 1437 král Zikmund potvrdil, 
stejně jako všichni předešlí králové, všechna 
řeznická privilegia a navíc do znaku povolil 
vymalovat českého dvouocasého lva s koru-
nou na hlavě. Tento znak zůstal českým řez-
níkům a uzenářům dodnes. Od té doby byli 
vždy na prvním místě u všech významných 
událostí a slavností, týkajících se králů. 

V letošním roce tedy slavíme významné 
jubileum – 700 let od udělení privilegií řez-
nickému cechu králem Janem Lucembur-
ským. Český svaz zpracovatelů masa připra-
vil a realizuje celou řadu akcí k připomenutí 
tohoto výročí. 

Začátkem března byl obor zpracování 
masa úspěšně prezentován na mezinárod-
ním potravinářském veletrhu v Brně. 

V součinnosti s Národním zemědělským 
muzeem v Praze a pod záštitou ministra ze-
mědělství organizuje v celostátním měřítku 
přednášky a odborné semináře, včetně celo-
roční expozice řeznického řemesla.

Součástí oslav bude i účast na srpnové vý-
stavě Země živitelka či soutěž o nejlepší řez-
nicko-uzenářskou prodejnu roku 2010. 

Stěžejním dnem celoročních oslav se pak 
stane 2. červen. Prvním bodem programu 
tohoto výjimečného dne bude vysvěcení no-
vě zhotoveného cechovní praporu v kostele 
sv. Jakuba Většího na Starém Městě. Ve vel-
kém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy 
proběhne odborná konference s mezinárod-
ní účastí. 

Závěr slavnostního dne bude věnován 
společenskému setkání v rezidenci primáto-
ra na Mariánském náměstí. Vrcholem veče-
ra bude udílení zlatých plaket cechu řeznic-
kého a uzenářského, a především zde bude 
představena a pokřtěna pražským primáto-
rem Pavlem Bémem, který nad oslavami 
převzal záštitu, unikátní publikace „700 let 
se lvem ve znaku“ , mapující historii a vývoj 
řeznicko-uzenářského řemesla.

 Cenné dědictví, ve kterém jsou propoje-
ny časem prověřené tradice výrobních po-
stupů předávaných po staletí z otce na sy-
na a moderní technologie zpracování masa 
a masných výrobků splňující nejpřísnější po-
travinářsko-hygienické normy, je naplněním 
kvalitního umění mistrů řeznicko-uzenář-
ského cechu, zajištění širokého sortimen-
tu masných výrobků, vysokého standardu 
služeb a kvality prodeje. Tradiční řeznické 
řemeslo má nejen bohatou minulost, ale ne-
sporně i velkou budoucnost.

Jaromír Kloud, předseda ČSZM

Jan Lucemburský a řeznický cech

Problematikou jakosti potravin se společ-
nost v našich historických zemích zabývala 
již ve 12. a 13. století, v období zakládání 
měst. V té době se na ryncích konaly pra-
videlné týdenní a výroční trhy. Dozor nad 
kvalitou výrobků na trzích prováděli rychtář 
a konšelé. Později, po založení cechů, odpo-
vídaly za jakost výrobků svých členů stavov-
ské samosprávy. 

V celém 19. století a v první polovině
20. století již existoval podrobný systém pro 
kontrolu jakosti potravinářských výrobků 
státní nebo veřejnou správou, uveřejňova-
ný zejména v tržních řádech. Např. podle 
„Pořádku trhového v král. městě Táboře 
z 8. března 1865“ bylo stanoveno: „Všeliké 
potravy, které buď nějakou přísadou zdraví 
škodlivou aneb jinak zkaženy jsou, podobně 
nezralé ovoce, leklé ryby a pošlí raci dozor-
stvím trhovým zabavené a zničené budou. Též 
o obchodu trhovém se netrpí a dozorstvím tr-
hovým odstraněny budou všechny jiné potravy, 
byť i zdravé, jež přísadou neškodnou porušeny 
jsou. V tomto i onom případu bude prodávač, 
ač nemá-li se k němu již dle obecního zákona 
trestního přikročiti dle par. 16 tohoto řádu tr-
hového trestán!“

Po zrušení ministerstva pro zásobování 
lidu v roce 1933 převzalo kompetence tý-
kající se pořádku na trhu životních potřeb 
ministerstvo vnitra. Konkrétní činnost pro-
váděly zemské úřady v Praze, Brně, Bratisla-
vě, Užhorodě a policejní ředitelství v Opa-
vě, tehdejší Moravské Ostravě a Košicích. 
Kontrolní činnost nově utvořených orgánů 

se osvědčila, čehož si povšimla i veřejnost. 
Její další požadavky podpořil i zásobovací 
výbor poslanecké sněmovny. Ministerstvo 
vnitra si uvědomilo prospěšnost své kontrol-
ní činnosti a přikročilo k definitivní úpravě 
hospodářsko-policejní služby na území celé-
ho státu. Hospodářská policie působila pre-
ventivně a spíše výchovně. Před podáním 
trestního oznámení nejprve upozorňovala 
na závady, a teprve při neuposlechnutí moh-
la použít přísnějších prostředků. Kontrolní 
činnost hospodářské policie se zaměřovala 
především na znehodnocování potravin a je-
jich předražování. V případě uzenářského 
řemesla se často jednalo o nepovolené po-
užívání různých přísad, zejména mouky. Ve 
sporných případech odebírala hospodářská 
policie vzorky potravin, které odesílala stát-
nímu úřadu pro zkoumání potravin, který 
prováděl rozbory, na jejichž základě dochá-
zelo k rozhodnutí o míře porušení odbor-
ných zásad a případnému postihu výrobě.

Porovnat exaktně jakost výrobků z masa 
(výsekové maso, masné výrobky a konzer-
vy) za období 1. republiky, dále za období 
administrativně direktivního řízení národ-
ního hospodářství po roce 1948 a konečně 
za počátek 2. tisíciletí prakticky nelze. Ne-
existují totiž hospodářské, technické a tech-
nologické údaje, které by takové srovnání 
umožnily. Přesto je možné jakost výrobků 
z masa v těchto časových etapách do jisté 
míry charakterizovat. Lze při tom použít 
staré receptury výrobků, včetně technicko-
hospodářských norem sestavených pro prů-
myslovou výrobu jednotného masného prů-

myslu, a do jisté míry můžeme dosud také 
spoléhat na svědectví starých odborníků, 
kteří se na výrobě v minulosti podíleli.

Výraz jakost má více významů. V našem 
případě je nutné rozlišovat od jakosti kla-
sické jakost obchodní, což je určitý soubor 
vlastností výrobku, který je dohodnut me-
zi odběratelem a dodavatelem podle přesně 
stanovených pravidel. Tato obchodní jakost 
se v praxi nemusí krýt s jakostí klasickou, 
kterou lze charakterizovat jako soubor pozi-
tivních vlastností výrobku, mezi které patří 
u potravin jak nutriční hodnota, tak typic-
ké vlastnosti příznivě působící na soustavu 
smyslů konzumenta. V případě masného 
výrobku je tento proces ovlivněn zejména 
úrovní povrchového vzhledu výrobku, je-
ho konzistencí, kvalitou nákroje či skusu 
a hlavně chutí a vůní. Spotřebitelé často pod 
tlakem různých informací zaměňují jakost 
za zdravotní nezávadnost nebo potravino-
vou bezpečnost. 

V období první republiky bylo zpracová-
no mnoho námětů, jejichž cílem bylo vy-
rovnat poměr mezi nabídkou a poptávkou, 
a tak vytvořit i zlepšení podmínek pro ja-
kost výrobků. K zavedení proklamovaného 
živočišného monopolu, který měl situaci na 
trhu zlepšit, však nedošlo vzhledem k růz-
nosti a často protichůdnosti polických názo-
rů. V roce 1932 byl pouze ustaven živočišný 
syndikát. Vývoj v oblasti zásobování obyva-
telstva potravinami postupně dospěl k re-
lativně vysokému vlivu státu. Ve svém dů-
sledku se jednalo o jakýsi princip pojištění, 
který vyústil do tzv. „systému řízeného hos-
podářství“. Toto řízené hospodářství mělo 
přispívat k zvýšení životní úrovně obyvatel-
stva. V našem oboru se jednalo o program 
navýšení zemědělské živočišné produkce 
tak, aby se konzum živočišných bílkovin 
přiblížil americké či anglické úrovni. (Sku-
tečná spotřeba masa činila u nás v roce 
1933 cca 25 kg na osobu a rok, v USA 55 
kg a v Anglii 65 kg).

Po období velmi diskutabilní jakosti vý-
robků z masa vlivem neregulovaného trhu 
a nedokonalých technických prostředků 
sloužících k uchování a zpracování masa 
došlo postupně k vytvoření normálního 
konkurenčního prostředí, kde hlavní roli 
v boji o zákazníka hrála jakost finálního 
výrobku. V té době se příznivě rozvíjela 
úroveň řeznického a zejména uzenářské-
ho řemesla, zvýšilo se povědomí o hygieně 
ve vztahu k jakosti a údržnosti masa i mas-
ných výrobků. Z dnešního pohledu je nut-
né přiznat, že zejména koncem 1. republiky 

byla jakost klasických uzenářských výrob-
ků, produkovaných většími výrobci, zřejmě 
na historicky nejvyšší úrovni. Dnešní výro-
ba by v soutěži s největší pravděpodobnos-
ti propadla. Zdůrazňuji, že mám na mysli 
srovnatelné druhy výrobků a nevyjadřuji se 
k problematice postupné inovace sortimen-
tu. V zájmu objektivity je však nutné při-
znat, že i v tehdejší „zlaté době“ českého 
uzenářství existovaly zejména na venkově 
provozovny, které se s problematikou ja-
kosti výroby vyrovnat nedokázaly. Často se 
jednalo o drobné živnostníky na tzv. „liho-
vý pohon“.

Jakost uzenářských výrobků byla v té 
době příznivě ovlivňována zejména dobře 
vytříděnou surovinou, používáním propust-
ných uzenářských obalů pro produkty udicí-
ho média a nepoužíváním zbytečných, často 
jakosti neprospívajících přípravků. Používá-
ní dobře vytříděné a vychlazené suroviny 
bylo mj. technologicky podmíněno i nedo-
konalými uzenářskými stroji, na kterých se 
dílo při výrobě dosti zahřívalo. A tak nej-
větším nebezpečím ohrožujícím jakost bylo 
vytavení tuku pod obal, dále zkrácení díla, 
případně mechanické poškození při obtížné 
manipulaci s těžkými břemeny v primitiv-
ních udírnách. Jakost uzenářských výrobků 
nebyla v té době určována žádnou normou. 
Veřejná kontrola byla zaměřena pouze na 
obsah mouky, která se směla přidávat v mi-
nimální míře (2 až 3 %) jen do levných, tzv. 
konzumních výrobků.

(Pokračování v příštím čísle)  Josef Radoš

Jakost výrobků z masa dříve a nyní
P L A T Í  J E Š T Ě  I  D N E S  V  M I N U L O S T I  P O P U L Á R N Í  H E S L O  „ Z A  D Ů V Ě R U  J A K O S T “ ?



Uznávaný odborník v profesi výroby
trvanlivých masných výrobků a dlouholetý 
pracovník masného průmyslu východních 
Čech oslavil v měsíci březnu krásných
90 roků – naplněných tvořivou prací.

Oslavenec se narodil 13. března 1920 
v Machově u Police nad Metují v řeznic-
ké rodině.

Vyučil se řezníkem a uzenářem. Po
vyučení pracoval v Jednotě Náchod a od 
roku 1952 v Hradeckém průmyslu mas-
ném. Poté zastával funkci ředitele závo-
du Police nad Metují. Po sloučení závo-
dů Police a Trutnov v roce 1974 v závod 
Česká Skalice Východočeského průmyslu 
masného dále vedl Polici až do roku 1983. 

Provoz se úspěšně specializoval na výro-
bu náročných trvanlivých výrobků. Jejich 
obliba na trhu a požadavky na rozšiřování 
sortimentu se stále zvyšovaly, což si vyžá-
dalo další rozvoj výroby.

Vendelín Kulich byl vynikající techno-
log a organizátor, náročný na kvalitu vý-
robků. Stále vylepšoval technické a tech-
nologické podmínky pro výrobu. Byl 
iniciátorem novinky – řezací soupravy pro 
narážení s názvem „Kulichova hlava“.

Provoz v Polici se začal rozrůstat, pře-
stavovat a modernizovat od malých zra-
cích komor s dřevěnými stojany až po no-
vé klimatizované studené udírny a zrací 
komory, potřebné skladové prostory, chla-

dírny, sociální zázemí, dopravu a kotelnu. 
Inovovaly se i fermentované masné výrob-
ky. V listopadu roku 1978 začala zkušební 
výroba POLIČANU, ladil se nový techno-
logický proces k dosažení vysoké kvality 
tohoto populárního výrobku. V červenci 
roku 1979 najela výroba na plnou kapa-
citu a v srpnu se již expedovaly celé šarže 
nové výroby. 

A Vendelín Kulich byl u toho. Dohlížel 
na rozvoj provozu, uplatňoval své maxi-
mální požadavky na kvalitu suroviny, pre-
ciznost práce zaměstnanců a dodržování 
hygieny jako předpokladu pro vynikající 
jakost výrobků. Ve spolupráci s Výzkum-
ným ústavem masného průmyslu v Brně 

vznikaly další nové fermentované výrobky 
– Paprikáš, Herkules, Smíchovský salám 
a další. Byla to výroba výhradně z masa za 
použití v té době novinky – startovacích 
kultur. Stavěly se nové provozy v podni-
cích masného průmyslu pro tuto výrobu 
– Kroměříž, Studená a další. Vendelín 
Kulich byl vždy ochoten předávat osobní 
zkušenosti a poznatky pracovníkům no-
vých provozů, zabývajících se výrobou tr-
vanlivých výrobků studenou cestou.

V roce 1983 odchází Vendelín do dů-
chodu, předává vedení provozu Police 
nad Metují synovi – Miroslavu Kulicho-
vi. Rád ochotně ještě zaskočil podat po-
mocnou ruku a potřebnou radu. A snad 

má již konečně také trochu času na své 
včeličky.

Mám upřímnou radost z toho, že jsem 
s Tebou mohl úzce spolupracovat v ob-
dobí Tvého plodného pracovního života. 
A tak mi, milý Vendelíne, dovol, abych Ti 
jménem přátel, bývalých kolegů a pracov-
níků masného průmyslu poděkoval za tu-
to krásnou práci pro obor a také za Tvoje 
přátelství.

Do dalších let Ti přejeme dobré zdraví, 
pohodu a spokojenost.

Eduard Kazda

Představenstvo Českého svazu
zpracovatelů masa

se ke gratulaci připojuje.

MVDr. Ladislav Hájek šedesátipětiletý
Je málo vedoucích pracovníků v rám-

ci našeho masného oboru, kteří prošli 
tak pestrou řadou náročných pracovních 
funkcí jako generální ředitel společnosti 
ZŘUD, MVDr. Ladislav Hájek.

Oslavenec se narodil v Českých Budějo-
vicích, ale v padesátých letech zavál osud 
jeho rodinu do vesnice Krsov na Plzeň-
sku. Na jeho vztah k masnému oboru měl 
vliv strýc – řezník a uzenář, kterému již ja-
ko mladý chlapec pomáhal při domácích 
zabijačkách. Řemeslu se vyučil v rámci 
odborného učňovského školství masného 
průmyslu. Poté úspěšně vystudoval Střed-
ní průmyslovou školu technologie masa 
v Praze, kterou ukončil maturitní zkouš-

kou v roce 1967. V osmdesátých letech 
vystudoval distančním způsobem Vyso-
kou školu veterinární v Brně. Protože v té 
době již zastával vrcholné řídící funkce, 
neměl mnoho příležitostí využívat ob-
vyklého studijního volna. Přesto studium 
ukončil v řádném termínu.

Výčet pracovních funkcí Ládi Hájka je 
úctyhodný. Tvrdost řeznicko-uzenářského 
řemesla poznal jako dělník i mistr. Dále 
pracoval jako technolog závodu a posléze 
zastával funkci vedoucího útvaru jakosti 
a hygieny Západočeského průmyslu mas-
ného. Obdivuhodnou práci odevzdal své 
organizaci jako ředitel závodu Plzeň „Na 
Sklárně“, kdy fyzicky i morálně vyčerpa-

ný závod uvedl po řadě úprav a doplnění 
strojního zařízení do dobrého stavu. Ja-
kost masných výrobků byla v jeho závodě 
vždy příkladná.

V období obnovy svobodného podniká-
ní se setkal s novým majitelem prvního 
českého masokombinátu v Písku, panem 
Václavem Korandou, se kterým navá-
zal pevné osobní přátelství. Stáří závodu 
a vliv nedostatečné obnovy objektů i tech-
nologických celků postavilo před Ladisla-
va Hájka novou výzvu – vybudovat novou 
moderní základnu v oboru zpracování 
masa, což se mu bezezbytku podařilo.

Náš oslavenec je v odborné veřejnosti ta-
ké znám jako milovník stavovské historie.

V okolí jeho pracovny se pravidelně na-
cházejí různé artefakty jako řeznický pra-
por, plastiky ze starých jatek apod. Podí-
lel se i na tvorbě nové standarty Českého 
svazu zpracovatelů masa, a sice poskytnu-
tím námětu z historického období vstupu 
mladého českého krále Jana z Lucembur-
ku do Prahy, právě před 700 lety.

Milý Láďo, při příležitosti životního ju-
bilea se můžeš s uspokojením ohlédnout 
za svými dosavadními úspěchy v masném 
oboru. Do dalších let Ti přejeme mnoho 
zdraví, tvůrčích sil, osobní a pracovní po-
hody.

ČSZM

90 let Vendelína Kulicha – řezníka a uzenáře z Police nad Metují

Členským subjektům Českého svazu zpracovatelů masa

P O Z V Á N K A
na 26. valnou hromadu Českého svazu zpracovatelů masa,

která se bude konat

ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 10.00 hodin v Kulturním domě
ve Větrném Jeníkově.

PROGRAM:
Zahájení a procedurální záležitosti valné hromady1. 
Zpráva o činnosti ČSZM od 25. valné hromady2. 
Zpráva dozorčí rady o hospodaření ČSZM za rok 20093. 
Schválení vyloučení členů z ČSZM z důvodu neplnění členských povinností4. 
Doplňující volba členů představenstva ČSZM5. 
Diskuse6. 
Schválení rozpočtu ČSZM na rok 20107. 
Schválení usnesení 26. valné hromady8. 
Závěr9. 

Ing. Jaromír Kloud, předseda představenstva ČSZM

Jožka Augustin patřil již od svého 
mládí mezi vedoucí pracovníky masné-
ho průmyslu, kteří se zasloužili o rozvoj 
tohoto zpracovatelského oboru. Je znám 
jako pracovitý, profesně zdatný a cílevě-
domý odborník, s mimořádným smys-
lem pro podnikatelskou činnost. 

Oslavenec se narodil v řeznické rodině 
v Kroměříži 11. května 1935. Řeznicko-
uzenářskému řemeslu se vyučil v Třešti 
u Jihlavy, odborné vědomosti a praktic-
ké dovednosti si dále doplnil studiem na 
Střední průmyslové škole masného prů-
myslu v Praze, ještě za slavné éry tehdej-
šího ředitele Františka Novotného, který 
byl pro žáky nejen pedagogem, ale hlav-
ně vychovatelem. Jožka patřil do první-
ho běhu této školy, který již byl zakon-
čen maturitní zkouškou.

Jeho profesní dráha začínala funkcí 
technologa v závodě masného průmys-
lu ve Zlíně. Po vojně pracoval jako mistr 

bourárny v mrazírnách a od roku 1958 ja-
ko vedoucí závodu. V polovině roku 1960 
se vrátil do rodné Kroměříže, kde mu by-
la dána příležitost vybudovat, během své-
ho působení ve funkci ředitele závodu 
Jihomoravského průmyslu masného, no-
vou velkou základnu. Svoji šanci dokona-
le využil, a zavedl se svými spolupracov-
níky v Kroměřížském závodě moderní 
provoz na výrobu náročných trvanlivých 
výrobků, tzv. studenou technologií, poz-
ději za použití startovacích kultur.

Jožka Augustin se dále průběžně vě-
noval studiu zákonitostí svého oboru 
v ekonomii a v technologii, a proto si 
vybral nelehký úkol – vystudovat při 
zaměstnání Vysokou školu veterinární 
v Brně, kterou úspěšně zakončil v přede-
psaném termínu. 

Další jeho pracovní etapou byla funk-
ce ředitele Jihomoravského průmyslu 
masného, největšího podniku v rámci 

České republiky. Po změně společenské-
ho systému v našem státě spoluzaložil 
firmu Bajer, spol. s r. o., jatky Bučovice. 
I tady se podařilo z malých jatek vybudo-
vat v krátkém čase velký, moderní, pro-
sperující závod.

V oboru zpracování masa je Jožka Au-
gustin znám jako schopný profesionál, 
náročný nejen na své spolupracovníky, 
ale také na sebe. Nelze také přehlédnout 
jeho vášnivý vztah k myslivosti, která mu 
ve vzácných chvílích umožňovala prožít 
krásné a vzrušující chvíle v přírodě a na-
brat další síly pro náročnou a zodpověd-
nou práci.

Milý Jožko, dovol, abychom Ti k tvé-
mu životnímu jubileu popřáli dobré vyu-
žití času, který Ti přináší důchodový věk, 
mnoho dalších zážitků na toulkách pří-
rodou, a hlavně dobré zdraví v rodinném 
kruhu i mezi přáteli.

ČSZM

Sedmdesát a pět let
MVDr. Josefa Augustina
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 V Praze dne 2. 4. 2010

Projekt, který jsme Vám představili v měsíci led-
nu se již dostává do čtvrtého měsíce svého fun-
gování. Během několika následujících měsíců se 
práce realizačního týmu soustředí na administra-
tivní práci spojenou s Projektem a zavedení ko-
munikačních kanálů a řízení dílčích úkolů. Mana-
žer projektu a metodička pro vzdělávání projektu 
se soustředili na schůzky s jednotlivými firmami. 
Měsíc leden až březen nebyl naplněn vzdělávací-
mi kurzy, přesto se jednalo o práci realizačního 
týmu, která byla ukončena podáním tzv. Zprávy 
o zahájení projektu na Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí.

Projekt „Masu rozumíme již 700 let“ se dále pre-
zentoval na veletrhu Salima v březnu 2010. Veletrh 
je věnován zpracovatelskému průmyslu s meziná-
rodní účastí odborníků. Zde se pracovníci realizač-
ního týmu měli možnost potkat se zapojenými sub-
jekty a dále podnikovými koordinátory. Příležitost 
seznámit se s Projektem prostřednictvím letáků 
měli i návštěvníci veletrhu z řad veřejnosti.

V současné době, tj. na začátku měsíce dubna, 
probíhá výběrové řízení s názvem Vzdělávání za-
městnanců členů Českého svazu zpracovatelů ma-
sa, číslo zakázky: 0454. Jedná se o zakázku, kte-
rá se soustředí na získání nejvýhodnější nabídky 
vzdělávacích kurzů. Protože se jedná o zakázku 

nemalého rozsahu, jsou všechny podmínky dodr-
žovány dle pokynů MPSV a metodické příručky, 
k tomuto účelu vydané. Podrobnosti je možné zís-
kat na stránkách

www.esfcr.cz.
V dubnu se uskuteční první workshop podniko-

vých koordinátorů v Brně. Jedná se o aktivitu, kte-
rá je zaměřená na pracovníky zabezpečující perso-
nální oblast u jednotlivých firem, tj. personalisty. 
Jejich role v projektu je z hlediska pozic důležitá 
proto, že mohou svými zkušenostmi poskytnout 
příklady tzv. dobré praxe. V průběhu prvního se-
tkání se nastaví komunikační kanály mezi pracov-
níky týmu a podnikovými koordinátory.

Novinka, která bude spuštěna v měsíci dubnu, 
je webová stránka informující o Projektu. Poskytne 
aktuality o dění v projektu, dále kontakt na členy 
realizačního týmu, přehled uskutečněných kurzů 
v projektu a fotografie z jednotlivých akcí souvise-
jící s Projektem.

Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM

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

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů
Českého svazu zpracovatelů masa

již vstoupil do svého čtvrtého měsíce
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Rok 2009 až 2013 je určený pro čerpání dota-
cí z evropských fondů. Prostředky z EU jsou urče-
né pro obce, neziskové organizace a podnikatelské 
subjekty. Jednou z možností je i dotace na vzdělá-
vání zaměstnanců. V případě členů Českého svazu 
zpracovatelů masa hovoříme o odvětví masného prů-
myslu. Toto zájmové sdružení na základě zpracova-
né žádosti získalo prostředky pro období 2010 až 
2012. Na základě rozhodnutí MPSV byl v lednu 
2010 spuštěn projekt s názvem „MASU ROZUMÍ-
ME JIŽ 700 LET – zvyšování adaptability zaměst-
nanců a konkurenceschopnosti odvětví masného 
průmyslu“. 

Finance získané na základě rozhodnutí MPSV 
jsou jednou s mnoha možností, jak získat prostředky 
na školení a vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují ve 
firmách masného průmyslu a zároveň jsou členskými 
subjekty ČSZM. 

Hlavním cílem projektu je proškolení až 807 za-
městnanců v oborových dovednostech, dále v doved-
nostech, které jsou přenositelné i do dalších odvětví. 
Jedná se například o PC, jazykové kurzy, soft skills 
a další. Nabídka kurzů je pestrá a umožňuje výběr ze 
školení zaměřených do oblastí ekonomie, odborné 
výcviky, soft skills, ICT – školení office, ICT – od-
borná školení, jazyková školení a průřezové výcviky. 
Předpokladem je, že si vybere každý jednotlivý za-

městnanec nebo vedoucí pracovník pro členy svého 
týmu.

Důležité je zmínit i cílovou skupinu v projektu, kte-
rou tvoří zaměstnanci členských subjektů. Jedná se 
o pracovníky, kteří jsou zapojeni do strategického ří-
zení firem, vedení týmů a zapojování inovačních pro-
cesů a technologií do praxe. Druhou oblastí, kde je 
možné cílovou skupinu najít, je pracovní náplň již od-
bornějšího charakteru. Zde je kladen důraz na prak-
tické plnění činností nastavené vedením firmy a dále 
rozvoj inovace.

Hodnotným výstupem projektu budou čtyři me-
todiky personalistických nástrojů. Svým obsahem 
budou informovat o tom, jak nastavit adaptační pro-

gram pro nové zaměstnance, zvýšit motivaci a rozvoj 
vedení pracovníků, rozšíří komunikaci mezi různými 
úrovněmi ve firmách a nabídne zlepšení funkčnosti 
v podnicích.

Vzhledem k tomu, že projekt je zaměřen na vel-
ký počet osob a zapojených podniků, je realizace 
projektu spojená s nemalou administrativou a or-
ganizačním zajištěním. ČSZM tedy posílil svůj tým 
o nové pracovníky zaměřující se na realizaci projek-
tu a věří v jeho úspěšné dokončení v roce 2012 s vý-
sledkem: proškoleno 807 pracovníků a vznik nových 
metodik.

Jaromír Kloud
 předseda ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa vyhlašu-
je již 3. ročník soutěže o nejlepší řeznic-
ko-uzenářskou prodejnu, a navazuje tak na 
předešlé úspěšné dva ročníky této soutěže. 
ČSZM podporuje profesní aktivity svých 
členů a rozhodl se tímto podpořit a ocenit 
prodejny masa a uzenin, které převyšují běž-
ný standard prodeje svojí nabídkou kvalitní-
ho sortimentu masných výrobků. Začátkem 
měsíce dubna byli osloveni všichni majitelé 
řeznicko-uzenářských prodejen a vyzváni 
k účasti v celostátní soutěži.

Soutěže o řeznickou prodejnu roku 
2010 (dále jen „soutěž“) se může zúčast-
nit jakákoli právnická či fyzická osoba 
(dále jen „soutěžní subjekt“) zabývající se 
prodejem masa nebo masných výrobků 
konečnému spotřebiteli.

Přihlášený soutěžní subjekt musí provo-
zovat prodejnu nebo prodejní úsek zabý-
vající se prodejem masa nebo masných 
výrobků konečnému spotřebiteli v termí-
nu konání soutěže. Pokud soutěžní sub-

jekt provozuje více prodejních míst, může 
přihlásit v jednom kraji maximálně jednu 
prodejnu, a to maximálně ve třech kra-
jích. Podmínkou účasti v soutěži je pro-
kazatelný prodej nejméně jednoho druhu 
masného výrobku s národní značkou kva-
lity potravin KLASA.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Prv-
ní kolo je krajské a druhé celostátní. 
Krajské kolo bude zahájeno 1. 6. 2010 
a končí 15. 7. 2010 vyhlášením jednoho 
postupujícího z každého kraje do kola ce-
lostátního.

Soutěžící subjekt provozující více pro-
dejen na území jednoho kraje sám určí 
jednu prodejnu, která bude do soutěže 
zařazena – adresy těchto prodejen vypíše 
do přihlášky soutěže.

Soutěžící subjekt provozující prodejny 
na území více krajů může do soutěže při-
hlásit více prodejen, vždy však maximálně 
jednu prodejnu na území jednoho kraje. 
Pokud v některém z těchto krajů provozu-
je soutěžící subjekt více prodejen, pak vý-

běr zařazené prodejny provede v souladu 
s bodem č. 3 tohoto soutěžního řádu.

Soutěžící subjekt umožní návštěvu Taj-
ného zákazníka v prodejních prostorech 
prodejny zařazené do soutěže. Soutěžící 
subjekt dále v rámci těchto návštěv umož-
ní Tajnému zákazníkovi pořizovat fotogra-
fickou dokumentaci, jež může být zveřej-
něna dle úvahy pořadatele soutěže.

Hodnocení v krajském kole soutěže 
provede osoba k tomu určená pořada-
telem, podle schválených kritérií. Bude 
vyhodnoceno a vyhlášeno 14 krajských 
prodejen roku.

Hodnocení v celostátním kole soutěže 
provedou osoby k tomu určené pořadate-
lem, podle schválených kritérií. Konečné 
pořadí soutěžících subjektů v soutěži určí 
na základě výsledků tohoto hodnocení 
pořadatel. První kolo Tajného zákazní-
ka proběhne v termínu 1. 6. 2010 – 15. 7.
2010. Pořadatel soutěže bude v tomto 
kole provádět „tajné“ hodnocení obcho-
dů, tzv. Tajného zákazníka, při kterém 

bude bodovat splnění stanovených kri-
térií soutěže (viz kritéria). Hodnotitel se 
během návštěvy obchodu nemusí „odtaj-
nit“, tzn., že jeho návštěva nebude ob-
chodníkovi předem avizována a ani bě-
hem ní se nemusí identifikovat. Vybrané 
obchody budou zveřejněny na interneto-
vých stránkách www.cszm.cz  a  vítězové 
krajských kol budou kontaktováni do-
pisem a informováni o postupu do celo-
státního finále.

Druhé kolo Tajného zákazníka pro-
běhne v termínu 1. 8. 2010 – 1. 9. 2010. 
Vybraných 14 obchodů bude v tomto ko-
le navštíveno hodnotící komisí a nejlepší 
prodejna bude vyhlášena jako „Řeznic-
ká prodejna roku 2010“. Absolutní vítěz 
bude však oznámen až na slavnostním 
vyhodnocení celostátního kola soutě-
že O řeznickou prodejnu roku, které se 
uskuteční 5. 10. 2010, v rámci odbor-
ného semináře ČSZM v hotelu Grand 
Beroun. O průběhu soutěže, výsledcích 
krajského a celostátního kola a o slav-

nostním vyhlášení bude odborná i laická 
veřejnost informována prostřednictvím 
odborných publikací a na internetových 
stránkách www.cszm.cz.

Případné dotazy zasílejte prosím na 
elektronickou adresu: sekretariat@cszm.cz 
nebo kontaktujte sekretariát ČSZM (Ing. 
Vostatková): pevná linka 244 092 405, mo-
bil 724 258 003.

Pro informaci uvádíme, že celostátním 
vítězem prvního ročníku soutěže se stala 
prodejna Řeznictví a uzenářství Chovane-
ček z Litoměřic a cena druhého ročníku 
putovala do podnikové prodejny společnos-
ti Rostěnice, a. s., do Vyškova.

Vážení čtenáři, předpokládáme, že se 
této soutěže zúčastní reprezentativní po-
čet řeznických prodejen, které se tak bu-
dou moci prezentovat nejen svými výrobky. 
Jsme přesvědčeni, že mimořádným příno-
sem této akce pro Vámi zastupované firmy 
bude zvýšení povědomí spotřebitelů o Vaší 
kompletní nabídce. Předem Vám děkujeme 
za Vaše reakce. ČSZM 

3. ročník soutěže o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu roku 2010

Blatenská ryba

zení. Proto sortimentní nabídku doplnili 
o ryby mořské.

Voní vskutku neodolatelně. Jistě budou 
i skvěle chutnat. Ano, není nad čerstvě vyu-
zenou rybu, souhlasí paní Jiřina Červenko-
vá, obsluhující zákazníky. Pravidelně se tu 
zastavují nejenom zdejší. Také spousta pro-
jíždějících s oblibou odbočí ze silnice, ve-
doucí z Českých Budějovic do Plzně, aby si 
dopřáli svoji oblíbenou rybu. Zkrátka, má-
me už stálou klientelu, která se navíc roz-
růstá. Opět potvrzení stoupajícího zájmu 
o kvalitní regionální potraviny. Říkám si 
v duchu, když mi balí uzené makrely, kte-
ré nešlo nekoupit. A neoznačit za delikate-
su. Což musel uznat kolega, se kterým jsme 
provedli degustaci. 

Možná drobnost, řeknete si. Proti tisícům 
tun ryb, denně vyloveným z drancovaných 
moří. Z těch moří brzy nebude co vylovo-
vat. Zatímco v Blatné se budeme moci za-
stavovat pro jedinečnou rybu i kdykoliv 
příště. Zdejší fišmistři totiž využívají vody 
s citem hospodáře. Takže už znáte důvod za-
stavení se v Blatenské rybě. Co tedy dodat. 
Petrův zdar.  Bohumil RadaIng. Václav Milota, obchodní náměstek Jiřina Červenková, vedoucí prodejny

Také se zastavíte... Z nabídky uzených ryb

Český svaz zpracovatelů masa
poskytuje evropské dotace

Pod tímto názvem si jistě umíme před-
stavit nejenom společnost s ručením omeze-
ným, sídlící pod obdivovaným vodním zám-
kem. Bláto, voda. Živly, které se vyskytují 
nejenom v úvodních řádcích této reportáže. 
V Blatné a okolí, jednom z nejmalebnějších 
koutů Prácheňska, se s nimi setkáte na kaž-
dém kroku. Čehož lidé využili už v dobách 
krále Karla IV. k zakládání rybníků. Nějak 
už jim zůstala. Blatenským. Ona touha po 
budování hrází, stavidel a splavů, osazování 
zadržených vod. Dnešní fišmistři hospodaří 
na nějakých 1 600 ha rybníků, ve kterých 
ročně vyprodukují kolem 850 tun ryb, jak 
nás informoval inženýr Václav Milota, ob-
chodní náměstek společnosti.

Avšak historie nebyla důvodem naší ná-
vštěvy. Spíše podnětem. Jak asi dnešní rybá-
ři využívají dědictví předků? Vždyť pověstná 
blatenská ryba odedávna oslovovala polovi-
nu Čech a hezký kus Rakouska či Bavor. 
Dneska oslovujeme celé Česko, konstatuje 
s úsměvem Václav Milota. Nejenom živou 
rybou, kterou samozřejmě také vyvážejí do 
zahraničí. Totéž má platit i pro rybu zpraco-

vanou, kvůli které jsem se zastavil, zlákán 
reklamní tabulí při hlavní ulici. Využíváme 
neobyčejně chutného masa z našich kaprů, 
tolstolobiků, marén, amurů..., konstatuje 
věcně. Rovněž tak řemeslné zdatnosti na-
šich lidí. Vždyť blatenskou uzenou rybu žá-
dají obchodníci ze všech krajů. Například 
v Praze-Lipencích a tamní velkotržnici, či 
v našem distribučním středisku. 

Dobrá, půjdeme se přesvědčit. Středis-
ko zpracování ryb se nachází jen pár kro-
ků od ředitelství. V něm i ony jedinečné 
udírny, kterým vládne pan Luboš Šeri, 
mistr výroby. Zrovna „zatopil“ pod další 
vsádkou. Vlastně naprogramoval proces 
uzení. Kam se tedy ztratila tradiční ře-
meslná dovednost? Nikam se neztratila. 
Protože umět naprogramovat to správné 
vyuzení umí jenom znalec. Samozřejmě 
s použitím tradičního bukového dříví. Což 
je patrno ze zlatavé barvy makrel, před 
chvíli přesunutých do chladírny. Makrely 
a Blatná? Ne, nechceme vám namlouvat, 
že je vylovili z Labutě, Buzického či jiné-
ho zdejšího rybníku. Jenom chtějí využít 
poptávku po jedinečném blatenském vyu-

Luboš Šeri, mistr výroby



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!)

Městští řezníci i obchodníci s dobyt-
kem chodili nebo jezdili nakupovat hovězí 
dobytek, vepře a telata na venkov, často 
až do okruhu 40 km. Nejprve se dobytek 
nakoupil a za několik dní svedl nebo svezl. 
Nákup prováděl většinou mistr osobně, ve 
výjimečných případech jeho zkušený tova-
ryš. Každý z nich byl vybaven řeznickou 
holí, nejčastěji rákosovou, a v doprovodu 
řeznického psa, který na povel štěkal a tím 
oznamoval, že je ve vsi řezník. Řezník hla-
sitě vyvolával svoje heslo, nejčastěji „hej, co 
je na prodej“. Vyvolávání se praktikovalo 
až do konce první republiky. Řezníci měli 
ve vesnicích své „dohazovače“, na které se 
obraceli, aby získali potřebné informace. 
Například zda hospodář prodává nabízený 
dobytek „na váhu“, nebo „od oka“, jak je 
dobytek kvalitní nebo jak je krmen. Do-
hazovač dostal většinou za tyto informace 
kousek uzenářského výrobku a řezník za něj 
zaplatil útratu v hospodě.

Řezník nebo zkušený tovaryš musel být 
dobrým odborníkem, především odhadcem 
váhy. U hovězího dobytka musel mimo kva-
litu masa odhadnout váhu v živém s maxi-
mální tolerancí v mase do 10 kg. U nákupu 
vepřů směla být tolerance do 4 kg. Pokud 
někdo odhadoval váhu v kg v lichých čís-
lech, byl ostatními kolegy hodnocen jako 
neodborník. Někdy byla dohoda mezi hos-
podářem a řezníkem jednoduchá a krátká, 
jindy se smlouvalo. Dohodnuto bylo, zda 
se nakoupí „od oka“, nebo „na váhu“, za 
kolik, kdy se prodané zvíře odebere a určil 
se čas posledního krmení zvířete, zejména 
při prodeji „na váhu“. Nakonec se stano-
vilo „ocasné“ pro hospodyni nebo služeb-
nou (u hovězího dobytka to bývalo 10 Kč 
a u vepře 5 Kč). V některých oblastech 
bývalo zvykem zaplatit ještě ošetřovateli 
zvířete „pasákovi“ tzv. „parožné“.   Dohoda 
o nákupu byla stvrzena plácnutím ruky ku-
pujícího a prodávajícího. Řezník vyplatil 
prodávajícímu zálohu ve výši 20 až 100 Kč. 
Pokud se dobytče, vepř nebo tele ve sta-
novený den neodebralo, dohoda o prodeji 
padla a záloha se nevracela. 

Na svážení vepřů nebo telat měl řezník 
speciální vůz, tzv. „bryčku“, která bývala vy-
bavená odnímatelnou klecí nebo sítí. V let-
ních měsících se vepři a telata sváželi v noci, 
protože letní vedra měla nepříznivý vliv na 

zdravotní stav přepravovaných zvířat. Řez-
ník musel mít u sebe řeznický nůž, aby v pří-
padě potřeby mohl vepře nebo tele vykrvit 
a „otevřít“. Hovězí dobytek se převážně 
přepravoval „po noze“. Přepravu prováděl 
tovaryš nebo učeň. Dva až tři kusy se často 
vodívaly na „ohlávkách“ připoutané k sobě. 
Velcí obchodníci s dobytkem nakupující 
voly vodívali také až šest kusů přivázaných 
k sobě ve dvou řadách po třech. Na pobí-
zení dobytčete se někdy používal řeznický 
pes, který na povel „požeň“ štěkal a dorážel 
na dobytče, a tím ho nutil k chůzi.

Velmi důležitý byl akt přebírání hově-
zího, vepřů nebo telat zakoupených „na 
váhu“. Zvířata nesměla být před přebíráním 
krmena. Aby měl řezník jistotu, že hospo-
dář zvířata před vážením nenakrmil, vyčká-
val, až se hospodář vrátí z pole nebo z jiné 
práce. Při příchodu hospodáře se vepři i do-
bytek hlásili o krmení kvikotem a bučením. 
Řezník tak měl jistotu, že zvířata jsou hla-
dová, a to byla ta správná doba pro vážení. 
K vážení vepřů se používaly klece vyrobené 
z latí s posuvnými čely, k vážení telat pak 
obvykle čelo z vozu zemědělce. Obojí se 
vyvážilo částí cihly či kamenem. Pro vyvá-
žení se používalo závaží z decimální váhy. 
Šikovný řezník se k váze postavil tak, aby 
viděl na závaží a přitom nepozorovaně špicí 
boty pozvedával klec, nebo čelo z vozu. 
Touto činností si upravil váhu i o 5 kg při 
každém vážení. Hovězí dobytek se kupoval 
hlavně „od oka“, kdyby byl totiž dobytek 
před vážením napojen a nakrmen, mohl 
váhový rozdíl činit 15 až 20 kg. Při nákupu 
volů „na váhu“ bylo někdy součástí dohody, 
že tovaryš nebo učeň smí hlídat ve stáji ce-
lou noc a kontrolovat tak, zda nedošlo před 
vážením k napájení nebo krmení zvířat.

Na venkově býval chován „obecní býk“ 
– plemeník. Býval ustájený u některého sed-
láka a ten ho ošetřoval, krmil a připouštěl. 
Plemeník byl statný kus, často dosahoval až 
1 200 kg živé váhy. Po určité době se pleme-
ník nahradil býkem mladým a stávající byl 
prodán někdy i dvěma řezníkům, protože 
takové množství masa by jeden řezník ne-
mohl v krátké době zpracovat. Maso z tako-
vého býka bylo tmavé, hrubovláknité. Proto 
nebylo vhodné pro výsek. Plemeník míval 
již od mládí nasazen do nosu kovový kruh, 
pomocí kterého se lépe ovládal. Když byla 
na jatky kratší vzdálenost, býk se vedl „po 
vlastní noze“. Na delší vzdálenost se pře-
pravoval upraveným vozem s koňským po-
tahem. Při transportu byl býk spoután tzv. 

„podtrhovačkou“, sestávající ze tří prova-
zových součástí s kroužky: lanem, basou 
a punčoškou. Takto přepravovaný býk měl 
na vsi mnoho diváků, kteří čekali, jak vše 
dopadne. Každý mistr, tovaryš nebo silný 
učeň byl pyšný na to, že se takové akce mohl 
zúčastnit. Po dopravě na jatky a uklidnění 
byl plemeník poražen. Při porážení ho spou-
taného přivázali k pevně zabetonovanému 
kruhu. Nejdůležitější bylo jeho omráčení, 
protože čelní kost měl vysokou a tvrdou, po-
krytou silnou kůží. Řezník, který na první 
nebo druhou ránu takového býka srazil, byl 
velmi uznáván ostatními řezníky. Někde 
docházelo k použití jiné techniky. Býk byl 
pevně připoután ke kruhu zabetonovanému 
do stěny a ostrým hrotem zvláštního ná-
stroje (paličky s hrotem na jedné straně) mu 
byla přetnuta mícha za týlní kostí. Hovězí 
čtvrť z takového býka vážila l50 až l70 kg 
a tuto čtvrť přenášel jeden pracovník. Maso 
z takového býka muselo být při uzenářské 
výrobě kompenzováno tzv. „vybílením“ vep-
řovým tučným masem. Proto obecní býky 
nakupovali hlavně větší uzenáři.

Co umějí polyfosfáty

S koňmi obchodovali pouze obchodníci, 
kteří se již nezabývali jinými zvířaty. Jed-
nalo se o koně na maso a koně užitkové. 
Často s nimi obchodovali Cikáni. Kdo se 
z nezkušenosti dostal mezi tuto „partu“, 
nejednou se mu stalo, že neměl koně ani pe-
níze. Když prodávali koně „na užitek“, tak 
si ho těsně před prodejem připravili tak, aby 
měl výhradně dobré vlastnosti, tj. aby byl 
klidný a byl také dobrým tahounem. Před 
prodejem koně omámili alkoholem, aby byl 
po určitou dobu klidný a dobře tahal. Koně 
před prodejem také dobře vykartáčovali. 
Nový majitel teprve po několika dnech po-
znal, že kůň má špatné vlastnosti, ale kup 
byl uskutečněn a prodávající již dávno za 
horami. Koně, kteří byli staří nebo měli 
vážnou vadu, vykupovali koňští řezníci. Ti 
koně poráželi na obecních nebo vlastních 
koňských jatkách. Ostatní řezníci si často ze 
svých koňských kolegů dělali legraci. Spo-
lehlivě se koňský řezník rozčílil, když byl 
osloven přízviskem „kopejtko“.

Výrobky z koňského a hříběcího masa 
byly vyráběny zpravidla ve větších měs-
tech. Specialitou mezi koňskými výrobky 
byla koňská sekaná. Dalšími výrobky byly: 
koňský salám, koňský salám točený, koňské 
vuřty a koňské párky. Výrobky se prodávaly 
zpravidla na poutích nebo jarmarcích, ohří-
vané v kotlíku s dřevěným uhlím. Po těchto 
výrobcích byla vždy poptávka, protože byly 
levné a měly svoji typickou chuť. Do koň-
ských výrobků se přidávalo více soli a no-
vého koření, které zastřelo mírně nasládlou 
chuť koňského masa. Protože výrobky byly 
levné, kupovaly je hlavně vícečlenné rodiny, 
vesnická chudina a lidé s nízkými příjmy. 
Mezi řezníky a uzenáři se koňské řeznictví 
považovalo za podřadné. Z toho vzniklo 
úsloví „děláš to jako koňský řezník“ nebo 
výrobek má vzhled a chuť jako „konina“. 
Přesto existovala řada koňských provozo-
ven, které si vydobyly svojí odbornou prací 
a vynikající jakostí všeobecné uznání a úctu. 
Za všechny lze jmenovat koňské řeznictví 
mistra Josefa Čadila v Táboře.

Po roce1923 se začal rozšiřovat sorti-
ment výrobků a upřesňovat pojem, co je vý-
sekové maso. V té době již bylo nepsaným 
zákonem, že hovězí výsekové maso musí 
být ze zdravého kusu, ve stáří od dvou a půl 
roku do sedmi let. Znak dobré jakosti určo-
val povrchový tuk, maso bylo požadováno 
prokvetlé tukem. Žádoucí bylo maso jasně 
červené barvy. V té době se začali dovážet 
do měst z Maďarska a jižního Slovenska 

mladí vykrmení voli, zvaní „junci“, o váze 
500 až 600 kg. Hmotnost jatečných vepřů 
byla v mrtvé váze 50 až 80 kg. Těžší vepři, 
svině, řezanci a kanci byli používáni na vý-
robu trvanlivých salámů. 

Sortiment uzenářských výrobků byl v čes-
kých zemích dosti jednotný. Vyráběly se 
různé druhy párků a klobás, vuřty, špekáčky, 
poláky, kabanos, pražský salám, brněnský 
salám, polský salám, pařížský salám, tyrol-
ský salám, šunkový salám, reklamní salám, 
imitace uherského salámu, několik druhů 
šunek a různé krajové výrobky. Z vařených 
výrobků pak játrový salám, tlačenka světlá 
a tmavá, jaternice, jelita, taliány a zabijač-
ková polévka. Na Moravě se v některých 
případech pro obdobné výrobky používaly 
jiné názvy, např. cveky, knaky, auspurger 
apod. Oblíbená byla sekaná pečeně prodá-
vaná v teplém stavu. Základní běžný sorti-
ment ve větších městech byl 6 až 8 druhů 
výrobků denně. 

Malí řezníci na venkově vyráběli užší 
sortiment jednou až dvakrát týdně. Aby 
udrželi krok s většími uzenáři, tak zbytek 
sortimentu nakupovali u uzenářů, kteří vy-
ráběli více výrobků, a prodávali potom tyto 
nakoupené výrobky jako vlastní. V sezoně 
vyráběli tito řezníci také jaternice, jelita 
a tlačenku.

Způsob organizace práce byl odlišný 
u městského řezníka a uzenáře a venkov-
ského řezníka. Venkovský řezník často na-
kupoval živá jatečná zvířata, která porazil 
na vlastních jatkách, část si ponechal pro 
vlastní prodej v drobném a zbytek zavezl 
na trh, který se konal pravidelně v určený 
den na větších jatkách. Druhou možností 
bylo nakoupený dobytek zavést na trh v ži-
vém. Dovoz vepřů a telat na trh se pak pro-
váděl po celý týden mimo sobotu. Řezník 
a uzenář ve velkých městech si nakoupil na 
trhu maso na celý týden, část si uložil do 
pronajaté chlazené kobky na jatkách a ur-
čité množství si odvezl do své dílny. Měl 
také možnost koupit hovězí kus v živém 
a nechat si ho porazit včetně zpracování 
drštěk a střev. Doprava masa kolem roku 
1925 se prováděla koňským potahem a jen 
výjimečně autem. Malí řezníci přepravovali 
psím potahem maso na vozících, které byly 
pro tento účel zvlášť upraveny. Velmi často 
bylo na vozíku naloženo 400 až 500 kg 
masa. Psi u takového vysokého nákladu byli 
zapřaženi dva.
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Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

V předchozím čísle ŘUN jsme zmínili „éčka“. Aniž 
bychom jakýmkoliv způsobem jen naznačovali poru-
šování jakékoliv platné legislativy a z ní vycházejících 
předpisů, ohradil se pan, říkejme mu Nelibost. Prý tím 
štvavým psaním poškozujeme uzenáře. Jelikož bez éček 
už to nikdy nepůjde. Když obchodníci žádají výrobky 
s dlouhou trvanlivostí a ještě k tomu laciné. Co jiného 
lze, dle pana Nelibosti, dělat, když ne nestříknout uzené 
padesáti procenty vodou, nebo nenadopovat a nepřibar-
vit párky, vyrobené ze strojně odděleného masa, tukové 
a kůžové emulze... To jsme si vyslechli po telefonu. Pí-
semně to poslat odmítl. Neboť i on provozuje masnou 
výrobu a obhajování éček by na něho mohlo vrhnout
stigma chemického uzenáře.

Jistě. Žijeme v pokrytecké době, která si žádá obe-
lhávání, byť v duchu pravidel oné pokrytecké „fair 
play“. Pravidel, která neurčuje potřeba běžného koneč-
ného spotřebitele neboli obyčejného člověka. Začněme 
mořem, abychom hned úvodem nezvedali adrenalin ně-
komu z branže. V něm žijí nejrůznější potvory, jak my, 
suchozemci, nazýváme všechny ty tresky, platýze, tuňá-
ky, chobotnice, sépie, kraby, humry… Neznajíce o nich 
mnoho víc nežli ty názvy. Proto si například můžeme 
pochutnávat i na takových krabích tyčinkách surimi, 
koupených ve zmrazeném stavu za pár korun (jak rela-
tivní pojem) v supermarketu. 

Jak by to dopadlo, kdybychom věděli více? No, 
schválně… V první řadě musíme zapomenout, že mají 
cokoliv společného s krabem. Cena jeho masa je totiž 
astronomická. Pro naše tyčinky postačí ryby. Ještě k to-
mu ty nejpodřadnější, které by se v celku nedali zpeně-
žit. Ať již z důvodu velikosti, tvaru, nebo mizerné chu-

ti. Taková směsice se po vytažení sítě na loď zpracuje 
po oddělení hlav a vnitřností vylisováním. Při něm se 
hmota zbaví kostí, ploutví a šupin. Tato kaše se promy-
je a po přidání jedlé sody odstředí. Potom už přicházejí 
ke slovu ona excelentní éčka. Mimo jiné mnohým z nás 
známé polyfosfáty (E 451–3). Ty umožní ve zmrazova-
né hmotě navázat až 50 % vody a vše udržet pohroma-
dě. Po rozmrazení se směs „surimi“ okoření, obohatí 
škrobem a sójou, pomocí dalších éček stabilizuje „kra-
bí“ chuť. Následně zmrazené a rovněž chemicky obar-
vené tyčinky již budete znát jako zákazníci. 

Děs a běs? O mnoho lépe na tom nejsou pomazánky 
z humra, kterými se tak rádi cpeme na rautech a ban-
ketech. Že moře je daleko? A co takhle tavené sýry. 
V těch je Česko velmocí. Jistě výborný tip na svačin-
ku v podobě chleba, namazaného lahodným tavákem. 
Abychom takový eidam mohli tavit, potřebujeme při-
dat tavicí soli, které obsahují, mimo jiné, značné množ-
ství polyfosfátů. Vezmeme-li v úvahu tavení při vysoké 
teplotě (120 °C) a přidání aditiv, je jasné, že nezbude 
mnoho vitaminů ani valná hodnota bílkovin. Zato tr-
vanlivost je při obsahu 3,2 g soli na 100 g taveného 
sýru mnohaměsíční (obchodník jásá). Ne už náš orga-
nismus, kterému postačí 6 g soli na den. 

Jistě jste si povšimli, že do toho okamžiku neměl 
pan Nelibost důvod k rozčílení. Ani teď se nebudeme 
zmiňovat o uzeném, pomocí E 451 narvaném vodou. 
Pouze o těch polyfosfátech. Neboť ony, respektive 
v nich obsažený fosfor, nekamarádí s vápníkem, ať již 
jsou obsaženy v čemkoliv. Nadměrné množství fosfo-
ru pak zabraňuje ukládání vápníku. A jsme u vývoje 
dětské kostry a zubů, žen po padesátce, nebo, nedej 
bože, u osteoporózy. Takže raději rybu v celé svalovi-
ně, sýr přírodní, uzené od regionálního výrobce, který 
nevlastní masírku ani nástřik... A víte, že existují uze-
niny naopak podporující ukládání vápníku? No, přece 
ty s probiotickými kulturami. Kterým známý odborník 
na účinky těchto potravin, doc. MUDr. Petr Petr tak 
výstižně říká masové jogurty. 

Čímž bychom se dostali k docela jinému tématu, 
nežli kterého jsme si předsevzali dotknout. Polyfosfáty 
nemusí dělat neplechu. Zejména v množství menším 
nežli malém, pane Nelibost. Pravda by neměla škodit 
v jakýchkoliv dávkách. Přece máme nárok na informa-
ce, abychom se mohli rozhodnout. Zda porci kraba za 
tři sta padesát korun, nebo krabici krabích tyčinek za 
třicet pět. Nebo uzené krkovice... Dobrá, už mlčím.

BR

(Pokračování v příštím čísle) Josef Radoš

Oblíbené surimi
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Inotec GmbH
Na Jezírku 624, 460 06 Liberec 6

tel./fax: 485 131 174, mobil: 603 541 421
e-mail: p.kozler@volny.cz

Pozvánka na výstavu IFFA ve Frankfurtu
ve dnech 8.–13. května 2010

GmbHGmbH

Maschinenentwicklung und VertriebMaschinenentwicklung und Vertrieb

Inotec GmbH

Dovolujeme si Vás pozvat
na návštěvu našeho stánku

C 43 v hale 8.0,
kde budou předvedeny 

všechny výrobky fi rmy
včetně zajímavých novinek.

Po celou dobu konání veletrhu
budou na stánku přítomni

Ing. M. Domlátil
– společník fi rmy

a Ing. P. Kozler
– zástupce pro ČR,

kteří ochotně poskytnou
veškeré informace.

� mělniče

� oddělovačky párků

� míchačky

� vazačky špekáčků

� odklipsovačky salámů

� řezačky masa 

� a další stroje

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

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

J M É N O Z A V A Z U J E

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

Srdečně Vás zveme
na Mezinárodní strojírenský veletrh

IFFA 2010
(8.–13. 5. 2010)

Frankfurt nad Mohanem

Zastoupení firem
Fomaco hala 9 stánek B 06
Henneken hala 9 stánek B 53
Karl Schnell hala 8 stánek G 96
Kolbe hala 8 stánek A 44
Magurit hala 8 stánek F 59 A
Schad hala 9 stánek D 82
Tipper Tie Alpina hala 8 stánek A 30 / B 30

Ve všech stáncích uvedených firem
Vás přivítají zástupci naší firmy.

Kontakt:
Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov

Tel.: 353 844 571
Fax: 353 616 199

E-mail: info@profitech-food.cz
www  profitech-food.cz

®

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 – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

 

Roční předplatné
+ částečná úhrada

Ro
+ čá

Revue
LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

ční předplatnéRoč

Potravinářský
zpravodaj

PPOTRAVINÁŘSKÁ

Tel.: 296 374 656, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách a pro-
váděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.
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