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Šokové
zmrazování
Taky vás šokovali? Taky vás 

z nich zamrazilo v zádech? O kom, 
že je řeč? Bystřejší jistě uhodli, 
ostatním napovězme. Kdo že v ča-
sech, kdy zemí cloumá krize, si 
dál za peníze daňových poplatní-
ků přihřívá své partajní polívčič-
ky? Kdo neváhá použít jakéhokoliv 
„ouskoku“, abychom použili tref-
ného termínu z Našich furiantů, 
k převrhnutí hrnce s konkurenční 
nudlovou? Nebo alespoň k plivnutí 
do ní. Ne že by si ty komedie ne-
byly podobné, říkáte. Že už to tak 
v politice chodí? Jak kde a kdy. 
I v Němcích se dokázali domluvit, 
vidouce závažnost situace.

Tady nejsme v Němcích, že? 
A ten jejich Ordnung nám může 
být ukradený. Přece jsme vždyc-
ky spíše pošilhávali po Vídni a její 
Schlamperei. A teď nám chce ně-
kdo připomínat pořádek, dokon-
ce pořádek ústavní. Jako by snad 
ta ústava nebyla stvořena politiky, 
a tudíž pro politiky. Konečně, nej-
líp to pochopili na stoličním hradě. 
Těm kazisvětům z Brna je potřeba 
přistříhnout křidýlka. Vždyť jejich 
nálezem trpíme všichni. Od pána 
po kmána, od kojence po kmeta. 
Největší škodu mají partaje. 

V čem? Buďme stroze věcní. 
S každým gulášem máte vydání. Ať 
už s hovězím, segedínským, nebo 
předvolebním. Pro kuchaře není 
větší hrůzy, než když má navaře-
no a strávníci nikde. Aby je s na-
plněnými žaludky čerstva pochvá-
lili a označili za své vyvolené. Co 
teď s ním. Poctivý guláš, pravda, 
nějaký ten čas vydrží. Dokonce od-
ležením nabude na chuti a kvalitě 
(v Bruselu prominou). Ten rádoby 
poctivý rychle řídne, ztrácí na chu-
ti, pokud rovnou nezačne smrdět. 
Co tedy s tím předvolebním. Snad 
šokově zamrazit? Jenom bůh ví, jak 
by na jaře chutnal. 

Nebo ho vylít a zjara navařit no-
vý? Jen aby na stávající recepturu 
strávníci neztratili apetit. Ony se 
takové omáčky přejedí, když neza-
sytí a bolívá po nich břicho. Potom 
už, hrůza pomyslet... No, jistě po-
ohlédnou se po jiných kuchařích. 
Pokud netrpí schizofrenií. Možná 
by stálo za průzkum, jak frekvento-
vaná je v Česku tato nemoc.

J. Potůček

Tohle kouzelné slůvko používáme dost 
často. Tu a tam i v ŘUN. Zatímco v přípa-
dě drtivé většiny jiných klientů se značným 
pochopením a zájmem, v případě mnohých 
řezníků a uzenářů jako bychom dráždili ha-
da bosou nohou. Jděte někam, s tím vaším 
marketingem. My dobře víme, co máme pro-
dávat. Lidi jedli párky odjakživa, stejně tak 
salámy nebo uzené. Už naši tátové je prodá-
vali. A bez marketingu. 

Porozhlédněme se po jiných branžích, 
abychom se nedotkli někoho z té naší. 
I když by i v ní byli někteří k vyzdvižení. 
Nejprve bychom se mohli zastavit u vína. 
Přece se o něm často píše v souvislosti s ma-
sem. Jedinečným případem úspěšného mar-
ketingu je Beaujolais. Pochází z oblasti stej-
ného jména, kterou bychom našli v jižním 
Burgundsku. K jeho výrobě jsou používány 
hrozny odrůdy Gamay. Tato fakta jsou na-
prosto nezpochybnitelná. Dál už se začíná 
rodit legenda. 

Vliv půdy. V tomto případě se přemítá 
optimální poměr žuly, břidlice a jílu. Aby 
následně bylo pohlédnuto k nebi, pršení 
a nepršení, větru a ne větru, slunci a ne slun-
ci. Stejným zázrakem je ten který způsob li-
sování, kvašení, školení... Posloucháte-li pár 
vykladačů legendy Beaujolais pozorně, 
nejste z nich dvakrát moudří. Proto ra-
ději sáhnete po sklence. Přece se říká, 
že ve víně je pravda. V tom Beaujolais 
Nouveau dost trpká. Pokud by nám 
takové víno bylo podáno anonymně, 
asi bychom odmítli druhou sklenku. 
Jenomže my, kteří chceme být in, se 
celí třeseme. Aby už tu nastal třetí 
listopadový čtvrtek, kdy se rozplý-
váme nad fantasticky vydařeným 
letošním ročníkem.

Před časem jsem navštívil jižní 
Burgundsko, v něm několik vinař-
ství. Na podobné hosty jsou dobře 
zavedeni. Prohlídky sklepů, plnicích 
linek, degustačních prostor s prode-

jem. Ochutnáváme ve firmě, kde se prolínají 
dvě vinařské oblasti, Beaujolais a Maconai-
se. Šaramantní francouzská děvčata nabíze-
jí popsané světoznámé červené a bílé Char-
donnay. Zatímco při ochutnávání prvního 
poněkud tvrdly rysy a mnohá sklenka zůsta-
la nedopitá, bílé jsem si nechal dolít i já. 

S tímhle „hodnocením“ se zdaleka 
nesetkáváme poprvé, konstatuje místní 
sommelier, povšimnuvší si reakce naší 
skupiny. Stejně jako vy, Češi, se zachova-
li Němci, Američani, Britové... Tedy, ja-
ko běžní návštěvníci. Obchodníci žádají 
pouze Beaujolais. Za které jsou ochot-
ni zaplatit s vědomím, že ještě lépe do-
stanou zaplaceno oni. Zatímco tohle 
vynikající Chardonnay... Zkrátka, ví-
nům Maconaise schází marketing. 

I některým vinařům v Česku už 
svitlo v hlavě. V tomto případě v po-
době prezentace Svatomartinského. 
Bezvadný nápad. Klidně by k němu 
mohla patřit Svatomartinská šunka. 

Nebo klobáska? No, jo. Když my nejsme na 
ten marketing. 

Takže ještě jeden příklad, jak peníze dě-
lají peníze. Peníze vložené do marketingu. 
Sice zůstaneme u nápojů, přejdeme však
k nealko. Abychom nebyli káráni za příliš-
né holdování etanolu. Taková Coca Cola se 
prodává za třicet dva. Míněno za dvoulitro-
vou PET láhev. Běžná „černá“ limonáda je 
k dostání taky za osm. Opět za dvoulitrovou 
PET láhev. Coca Cola je lepší, říkáte. Mys-
líte si, že čtyřikrát, jak by napovídala cena? 
Ani náhodou? Jistě. Za tu cenu ji dokáže 
prodat jen silný marketing. Že nejsme Ame-
ričani. Dobrá. Tak se podívejme na Kofolu. 

Dost zvláštní nápad. Psát o nápojích 
v novinách, směřujících k masu. I když... Co 
se takhle spojit. Uzenář, třeba s takovým pi-
vovarem. Ve dvou se to lépe táhne. A taky 
tolik nestojí. Ten marketing. Bez kterého se 
sice taky nechá žít, ale jen z ruky do huby. 
Jak si stýskali ti z oblasti Maconaise. 

Bohumil Rada 

K aktuálnímu 
dění kolem

ČSZM
ROZHOVOR NÁM POSKYTNUL

JAN KATINA,
VÝKONNÝ ŘEDITEL

ČSZM

Slovo krize je teď skloňováno ve všech pá-
dech. Také mezi českými zpracovateli ma-
sa?

Tuzemští zpracovatelé masa jsou přiroze-
ně součástí celkového ekonomického pro-
středí, a proto nelze ani předpokládat, že 
by vůči probíhající hospodářské recesi by-
li neteční. Nejedná se sice o nejvíce posti-
ženou oblast, ale tlak zde jistě je, projevu-
je se ovšem nepřímo, například zhoršenou 
dostupností provozních úvěrů, snižující se 
poptávkou po dražších výrobcích, možná 
i vyostřenějším konkurenčním prostředím. 
Velmi názorným příkladem, který demon-
struje dopad globální ekonomické situace 
na náš obor, pak může být pokles ceny tzv. 
páté čtvrtě skotu – automobilový a nábytko-
vý průmysl zaznamenal pokles prodeje lu-
xusního zboží, kůži ve svých výrobcích tato 
odvětví nahradila levnějšími textiliemi a ce-
na hovězích kůží vykupovaných z jatek se 
následně propadla na nevídané minimum.

V současné době proto není výjimkou, že 
firmy zásadním způsobem mění své výrob-
ní a obchodní strategie, realizují úsporná 
opatření a zvyšují produktivitu práce. V ob-
dobí vstupu ČR do EU, kdy prakticky celý 
průmysl masivně investoval, se očekávalo 
výrazné urychlení restrukturalizace oboru. 
Hovořilo se až o desítkách procent firem 
postavených před realitu nuceného odcho-
du z trhu, což mělo být vyváženo posílením 
pozic těch úspěšných. V té době se ovšem 
tento odhadovaný vývoj nepotvrdil, zřej-
mě se jen rozprostřel do delšího časového 
úseku, a nyní všichni tušíme, že může být 
urychlen výpadkem společností, které pro-
věrku hospodářské recese nezvládnou.

Můžete blíže specifikovat zásadní problé-
my oboru a jejich příčiny?

Bude to sice opakování již mnohokrát vy-
slovených tezí, ale stále platí, že je zde příliš 
rozdrobená produkce mezi relativně velké 
množství zpracovatelů s relativně malým 
počtem zákazníků, mezi kterými panuje 
ostrá cenová konkurence. Žádný z výrobců 
tak nemá vůdčí postavení na trhu, většina 
dodavatelů do plošné tržní sítě je v eko-
nomické závislosti na svých odběratelích, 
hlavním proudem jsou neznačkové, vzájem-
ně málo odlišitelné, méně kvalitní uzeniny, 
což kazí obraz celého oboru. Východiskem, 
ke kterému řada již částečně realizovaných 
či probíhajících aktivit směřuje, je speciali-
zace firem, zvýšení jejich nákladové efekti-
vity, fúze velkých firem s cílem vybudování 
jasného leadera trhu, tvorba kategorie znač-
kových produktů s výraznou marketingovou 
podporou vedle malého počtu cenově ori-
entovaných výrobků atd. To se týká přede-
vším výrobců, jejichž zákazníky jsou malo-
obchodní řetězce s celostátní působností. 
Společně s nimi zde ale vždy bude velký 

Jak se dělá marketing
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Tak trochu s nedůvěrou hleděli někteří 
členové ČSZM na projekt posílení adaptabi-
lity zaměstnanců v masném průmyslu, smě-
řující k přizpůsobení se rychlým změnám 
v rámci EU. 

Tady, jestli dovolíte, bych se rád zastavil. 
V minulých číslech ŘUN jsme se zabývali 
vzděláváním v rámci školství, abychom po-
ukázali na nedobrý stav, zejména pokud se 
týká učňovských oborů, a žehrali na hrozící 
zánik profesí řezník–uzenář. Nechci a nebu-
du se vracet k diskuzi o odtržení této výuky 
od praxe. Ostatně, ta prozatím nesměřuje 
k systémovému řešení a hlavně pak k navý-
šení zájmu o obor. 

Zato bych si dovolil vyzdvihnout až neče-
kaný zájem členů o náš projekt. Jenom se 
tím potvrdil námi vyslovovaný názor, že po 

Masu rozumíme již 700 let 
ČSZM VYBOJOVAL PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MASNÉHO PRŮMYSLU VÍCE NEŽ 30 MILIONŮ KORUN

absolvování základní školy nemá mladý člo-
věk zdaleka jasno o tom, čím chce být. Na-
tož pak, aby v něm hlouběji zakořenil vztah 
k tak specifické profesi. Ten opravdový se 
rodí až v době, kdy si na ni doopravdy „sáh-
ne“. 

Na tento předpoklad jsme si dovolili na-
vázat a vzdor mnohým nedůvěrám vytvořit 
projekt v hodnotě více jak 34 milionů ko-
run. S vědomím, že na tento můžeme získat 
dotaci ve výši sedmdesát pět procent jeho 
hodnoty. Jak se poznala ona nedůvěra? Ně-
kteří členové ČSZM vsadili na jiné projek-
ty u jiných subjektů. Zatímco ten náš uspěl 
v rozsahu 34 milionů korun a přihlášení 
mohou počítat se zahájením vzdělávání na 
počátku příštího roku, někteří z těch, kteří 
směřovali jinam…

Projekt obsahuje různorodé vzděláva-
cí aktivity dospělých pracovníků masného 
průmyslu, zahrnuje rozvoj měkkých a ma-
nažerských dovedností, jazykové, ekonomic-
ké a ICT vzdělávání a širokou oblast tech-
nických oborů (zpracování masa, hygiena 
a bezpečnost, kvalita systému řízení apod.). 
Vzdělávání je cíleno průřezově na všechny 
zaměstnanecké pozice a věkové kategorie 
zaměstnanců, přičemž zvláštní pozornost 
je věnována samotným personalistům, kte-
ří budou pomáhat zavádět nové vzdělávací 
a personalistické metody do praxe.

V projektu bude proškoleno cca 800 za-
městnanců, budou vytvořeny a pilotně ově-
řeny 4 metodiky personalistických nástrojů. 
Mimo klasického proškolení, jako např. hy-
gienické zásady v potravinářství, bezpečnost 
práce, eliminace příčin vzniku nemocí z po-
volání, je připraven pravidelný cyklus novin-
kových vzdělávací kurzů pro zaměstnance 
výroby a systém vzdělávacích novinkových 
kurzů pro technology. To je jen velmi struč-
ný výčet obsahu projektu, se kterými se se-
známí zaměstnanci 11 členských subjektů 
ČSZM. Vzdělávat se budou zaměstnanci vel-
kých masokombinátů, středních firem i men-
ších firem typu rodinného podniku. Před-
pokládáme, že se projekt naplno rozběhne
1. prosince 2009 a první účastníci jednotli-
vých vzdělávacích programů usednou v po-
lovině ledna roku 2010 do „školních lavic“.

Ono už to tak bývá, že člověk nebývá 
doma prorokem. S o to větším potěšením 
děkuji všem, kteří důvěřovali. Také všem 
lidem, kteří se osobně podíleli na přípravě 
projektu, jeho obhajobě a realizaci. Aniž 
bych chtěl používat velkých slov, nenapa-
dá mne jiné závěrečné konstatování. Našel 
by se snad příhodnější dar k významnému 
jubileu našeho oboru? Vždyť vzdělávací 
program takového rozsahu nám dává šanci 
sebevědomě vykročit do dalšího řeznicko-
-uzenářského století. Jaromír Kloud

Uzená pečeně kořeněná - Jatky Lomnice a. s.
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5. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství 

a cukrářství

24. mezinárodní veletrh 
zařízení pro obchod, hotely 

a veřejné stravování
26. mezinárodní veletrh 

obalů a obalových 
technologií

15. mezinárodní 
vinařský veletrh

TRENDY 2010 – přehlídka trendových potravinářských 
výrobků se zaměřením na zdravý životní stylBIOPOTRAVINY
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27. mezinárodní potravinářský veletrh

Letošní potravinářský veletrh 
Anuga 2009 je úspěšně za námi 

Jeden z největších a nejvýznamnějších potravinářských veletrhů – Anuga je úspěšně za námi. 

V letošním roce se konal v německém Kolíně nad Rýnem v termínu od 10.–14. října 2009. Z ce-

lého světa se sem sjíždějí přední producenti potravin, aby v unikátním veletržním konceptu uza-

vřeli mezinárodní kontrakty. Je to jediná akce svého druhu, která spojuje 10 veletrhů pod jednou 

střechou a obsáhne komplexně celé potravinářství. Na veletrh se sjeli odborníci nejen z Německa, 

ale z celé Evropy a světa. Letos se na veletrhu představili v rámci společné expozice KLASA tito 

výrobci potravin:

ACCOM holding s. r. o. mléčné výrobky 

ALTIS Kolín s. r. o. cukrovinky pro diabetiky

ARTIFEX INSTANT, s. r. o. instantní nápoje

CARLA spol. s r. o. cukrovinky, čokolády

ESSA, s. r. o. luštěniny, ovoce, zelenina

Hanácká Kyselka s. r. o. nápoje

LINEA NIVNICE, a. s. přesnídávky, ovocné džusy

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. sladké pečivo, frgály

POEX Velké Meziříčí, a. s. cukrovinky, čokolády

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. mléčné výrobky, ovocné tvarohy

RUDOLF JELÍNEK a. s. alkoholické nápoje

SEMIX PLUSO, spol. s r. o. pudinky, celozrnné pečivo, müsli

Výrobci kladně hodnotí možnost účasti na oborových zahraničních veletrzích, a to z několika 

důvodů. Účast na veletrzích chápou jako příležitost pro budování image, kde mohou prezentovat 

své místo v oboru. Navíc si mohou udělat obrázek o přijetí produktu trhem i o tom, jak se na něj 

dívá konkurence, co si myslí novináři apod. Veletrh je pro ně také jedinečným místem pro získá-

ní informací. Vždyť se zde sejde veškerá konkurence, současní i potenciální zákazníci, případně 

i vládní činitelé a bankéři. Během několika dní si mohou udělat poměrně jasnou představu o tom, 

jaká je na trhu situace a jaké jsou trendy v oboru. V neposlední řadě mají výrobci ojedinělou mož-

nost uzavřít důležité kontrakty s obchodními partnery. 

Výrobky se značkou KLASA se prezentovaly na ploše 113 m2. V tradičně uspořádaném stánku 

vystavovalo 12 držitelů značky KLASA a pro návštěvníky byly připraveny i ochutnávky kvalitních 

potravin. Národní značku kvality potravin KLASA reprezentovaly mléčné výrobky, speciální cukro-

vinky pro diabetiky, instantní potraviny, čokolády, zelenina a ovoce, luštěniny, sladké a celozrnné 

pečivo, ovocné přesnídávky, minerální vody a alkoholické nápoje.

Soutěž
− vyberte nejoblíbenější 

výrobek s oceněním KLASA
Značka kvality KLASA připravila soutěž pro spotřebitele, která probí-

há od 1. října do konce listopadu 2009. Jejím cílem je zvolit nejoblí-

benější výrobek s tímto oceněním, který bude vyhlášen na slavnost-

ním vánočním předávání nových certifikátů KLASA, a to 10. prosince 

od 19 hodin v prostorách Malostranského paláce. Po dvouměsíčním 

hlasování bude soutěž vyhodnocena a výrobci třech výrobků, které 

získají největší počet hlasů, obdrží certifikát „Nejoblíbenější výrobek 

oceněný značkou KLASA“. Ze zaslaných hlasů bude vylosován jeden 

výherce, který získá poukaz v hodnotě 20 000,- Kč na wellness péči 

v síti lázeňských hotelů OREA dle vlastního výběru. Další tři vylosovaní 

se pak mohou těšit na dárkové koše s produkty značky KLASA v hod-

notách 5 000,- Kč, 3 000,- Kč a 2 000,- Kč.

Jak hlasovat
pro svůj oblíbený výrobek?

Hlasování probíhá prostřednictvím internetových stránek www.eklasa.cz, kde také soutěžící 

naleznou potřebné informace a seznam všech výrobců i jednotlivých výrobků, ze kterých mo-

hou vybírat. 

Spotřebitelé produktů s logem KLASA se o připravené soutěži mohou dozvědět od začátku 

října z billboardů, inzerce, rozhlasových spotů, dále na podzimních Roadshow a na promoak-

cích.

SZIF
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Až doposud jsme měli šťastnou ruku při 
výběru hlavního tématu ŘUN. Problémy ko-
lem vepřového, zemědělsko-potravinářský 
komplex, vzdělávání, vymezování. S tím 
související oslovování komor, institucí, poli-
tiků... Pokaždé spousta odpovědí, názorů, 
problémy s nedostatkem plochy na strán-
kách novin. Najednou pravý opak. 

Musíme si přiznat, že ani před tím se na-
ši členové příliš nezapojovali. Z těch největ-
ších pouze Kmotr Kroměříž či Masokom-
binát Plzeň, jednou i Maso Planá. Přitom 
právě od těch velkých bychom čekali exce-
lentní prezentaci marketingu. A ono téměř 
nic. S o to větším potěšením zveřejňujeme 
aktivity těch o něco menších. Za ten necelý 
rok jsme už mezi nimi stačili potkat pár fi-

rem, ve kterých pulsuje život. Jenom tak na-
mátkou. VOMA, s. r. o., Uherský Brod, Cho-
vaneček a. s., Litoměřice, TORO VM a. s.,
Váhala a spol. s r. o., Karel Klouček řeznic-
tví a uzenářství s. r. o. Ty jsme představili 
marketingově s celou parádou. Do jiných 
jsme pouze nahlédli prostřednictvím regio-
nálních aktivit či soutěže ČSZM „Řeznická 
prodejna roku“. 

Člověku vždycky udělá radost, potká-li 
další příklad oné urputné snahy být nejlep-
ším, vymezit se. Zkrátka, špičkově zvládat 
produkt, profesionálně jej prezentovat. Pro-
to se s vámi dnes podělíme o další pokračo-
vání marketingového vymezování společnos-
ti TORO VM. Stejně tak nově představíme 
společnost MASO WEST Klatovy, společ-
nost VOMA Uherský Brod či zajímavou 

společnou aktivitu zemědělské prvovýroby 
a zpracovatele. Nu, a ty ostatní... Věříme, že 
při příštím oslovení zas budeme mít potíže 
směstnat vše na omezenou plochu novin. 

Tuto větu připisujeme na poslední chvíli. 
Právě v době dokončování přípravy materi-
álu jsme obdrželi prezentaci vskutku exce-
lentní. Přiletěl Krahulík. RaR

Společnost MASO WEST, výrobna Klato-
vy, působí na potravinářském trhu již téměř 
4 roky. Uzeniny, čerstvé maso, chlebíčky, sa-
láty, bagety, zákusky se staly vyhledávaným 
zbožím nejenom v běžném maloobchodním 
prodeji. Díky pověstné kvalitě a spolehlivosti 
využívá jejich cateringových služeb stále více 
klientů. A to jak pro prestižní firemní akce, 
tak pro nejrůznější rodinné oslavy. MASO 
WEST se z regionální firmy stal společností 
s téměř celorepublikovou působností. Výrob-
ky z MASO WEST dnes najdete na pultech 
v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, 
Středočeském nebo Jihočeském kraji. Maji-
teli této úspěšně se rozvíjející potravinářské 
firmy jsou manželé Kopáčkovi. Jednatele 
společnosti, pana Ing. Stanislava Kopáčka, 
jsme vyrušili z jeho nabitého pracovního pro-
gramu, abychom mu položili několik otázek 
za Vás.

Představte nám, pane Kopáčku, v krátko-
sti společnost MASO WEST…

V roce 2000 jsem spolu s manželkou 
a dalšími 6 zaměstnanci zrekonstruoval 
známé klatovské řeznictví U Šedlbauerů 
pod hlavičkou společnosti MASO WEST 
s. r. o. Obliba našich uzenářských pochou-
tek rostla, ovšem stávající prostory řeznic-
tví z kapacitních důvodů přestávaly stačit. 
Koncem roku 2005 jsem veškerou produk-
ci masa a uzenin přesunul do tehdejší vý-
robny lahůdek v Gorkého ulici v Klatovech. 
Zprovoznění výrobny tak, aby odpovídala 
normám Evropské unie, znamenalo velké 
investice do rekonstrukce budovy a výrob-
ních prostor. Sortimentní nabídka MASO 
WEST se v okamžiku rozrostla o lahůdkář-
ské výrobky, tzn. chlebíčky, saláty, poma-
zánky, výrobky teplé kuchyně a cukrářské 
výrobky. 

Kolik provozoven v současnosti patří pod 
MASO WEST?

Jak jsem již zmínil, pod hlavičku MASO 
WEST patří výrobna v Gorkého ulici v Kla-
tovech, kde probíhá jednak výroba, tak dis-
tribuce masa, uzenin a lahůdkářské produk-
ce. Dále jatka Dehtín (okres Klatovy), která 

Tentokrát jsme s inženýrem Milanem 
Mandíkem, předsedou představenstva spo-
lečnosti, pohovořili na téma marketingově 
velmi důležité. K našemu překvapení jeho 
společnost pokročila dále, nežli bychom, na 
české poměry, byli schopni očekávat. 

Otázkami na téma vymezování vás nepře-
kvapím. Či se snad mýlím?

Nemýlíte. Vymezováním se zabýváme již 
delší dobu. V současné době velmi intenziv-
ně.

Jakým cestám dáváte přednost? Vedoucím 
přes tradiční receptury a názvy, či spíše smě-
řujete k originalitě? 

Jdeme oběma cestami. Pro lepší vnímání 
si dovolím rozčlenit prezentaci do několika 
skupin:

TRADIČNÍ VÝROBKY 
Jde o zachování tradiční výroby známých 

výrobků s dodržením tradičních receptur se 
zachováním co největšího podílu masa, bez 
přidávaní různých náhražek k prodloužení 

TORO VM SE VYMEZUJE VELMI ZŘETELNĚ také s úspěchem

NEPOVEDENÉ HLAVNÍ TÉMA?
aneb marketing = řeznicko-uzenářská Popelka

Klobásy od MASO WEST Klatovy chutnaly i Jágrovi

Mnozí přihlížející viděli zabijačku poprvé v životě.

Párkovina od MW – víc nežli standard

pokrývají část potřeb jateckých polotovarů 
výrobny a podnikové prodejny. Vzorková 
prodejna Maso–uzeniny Štengl ve Stodě 
a Řeznictví U Šedlbauerů v Klatovech, kte-
ré najdete na rušné pěší zóně naproti klatov-
skému divadlu.

Zmínil jste se o provozovně Řeznictví 
U Šedlbauerů v Klatovech. Toto vyhlášené 
klatovské řeznictví slaví úspěchy i na poli 
soutěžním. O co přesně jde?

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) 
vyhlásil v loňském roce soutěž „Prodejna 
roku 2008“, kdy hledal nejlepší řeznicko-
-uzenářskou prodejnu v České republice. 
Řeznictví U Šedlbauerů postoupilo jako je-
diná prodejna z Plzeňského kraje do celo-
státního kola. V letošním roce bylo řeznictví 
vyhlášeno jako vítěz krajského kola v sou-
těži „Řeznicko-uzenářská prodejna roku 
2009“. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 
8. září 2009 ve Skalském dvoře v průběhu 
slavnostního společenského večera pořáda-
ného časopisem Maso a ČSZM.

To však není jediný úspěch firmy v letoš-
ním roce…

Ano, je to tak. MASO WEST je pod stá-
lým veterinárně-hygienickým dozorem a mu-
sí splňovat veškerou legislativu danou záko-
nem a příslušnými vyhláškami. Už v prvním 
roce činnosti bylo MASO WEST přiděleno 
oválné razítko, umožňující obchodování 
v rámci celé Evropské unie. V březnu loň-
ského roku MASO WEST certifikoval sys-
tém kritických kontrolních bodů HACCP. 
V květnu letošního roku bylo pět masných 
a lahůdkářských výrobků oceněno národní 
značkou kvality KLASA.

MASO WEST organizuje na klatovském 
Náměstí Míru každoročně několik velkých 
akcí. K těm nejzajímavějším nepochybně pat-
ří zabijačkové a masopustní hody…

Zabijačkové a masopustní hody orga-

nizujeme dvakrát ročně a vždy přilákají 
spoustu diváků. Zájem je jak o ukázky tra-
dičního řeznického řemesla, tak o zabijač-
kové pochoutky, které jsou na náměstí ke 
koupi. Chtěli jsme oživit klasické řeznické 
řemeslo, které upadá v zapomnění. Jed-
ním ze záměrů pořádání těchto akcí bylo 
zagitovat mladé lidi, aby se tomuto řemes-
lu začali věnovat, což se nám v letošním 
roce podařilo. Ve spolupráci s klatovskou 
Střední zemědělskou a potravinářskou 
školou se přihlásilo 8 učňů do oboru řez-
ník–uzenář.

Výrobky z MASO WEST prý chutnají i ta-
kovým sportovním hvězdám, jako je Jaromír 
Jágr?

Loni v červenci se v Dětenicích u Mladé 
Boleslavi konalo fotbalové utkání Jágr tea-

mu. MASO WEST se této akce zúčastnil se 
svými grilovanými klobásami, na kterých si 
před odletem do ruského Omsku pochutnal 
i Jaromír Jágr.

Staré české přísloví říká, že láska prochá-
zí žaludkem…

A může z toho být „Láska na celý život!“, 
jak praví motto společnosti MASO WEST 
Klatovy spolu s maskoty firmy dvěma lás-
kyplně se tulícími jaternicemi. Prostřednic-
tvím našich výrobků bychom si přáli vyvolat 
u našich zákazníků závislost, ať už na jater-
nici nebo zákusku z MASO WEST. Láska, 
která pozvolna přejde v lásku na celý život 
nejen k naší firmě, ale především k tradiční-
mu řeznickému a lahůdkářskému řemeslu.

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

záruční doby a snížení ceny, kterou požadu-
jí supermarkety. Je nutné však zkrátit ces-
tu výrobku od jeho vyrobení po jeho prodej 
na pultech prodejen. Zde je především na-
še výhoda regionálního výrobce, kdy jsme 
schopni zavážet naše prodejny nebo naše 
zákazníky denně, případně podle potřeby 
i vícekrát za den. Nabízíme především zbo-
ží nebalené, kde máme vyzkoušeno, že tyto 
čerstvé výrobky po zakoupení zákazníkem 
si uchovávají svou chuť a kvalitu déle než vý-
robky vakuově zabalené, které jsou při pro-
deji rozbaleny. Zákazník si na svého řezníka 
(výrobce) vidí.

Naše tradiční výrobky se účastní regio-
nální soutěže MLS Pardubického kraje, kde 
každoročně získáme ocenění od poroty, ale 
nejvíce si vážíme ceny diváka, kdy již po dva 
roky se naše masné výrobky umístily ve své 
kategorii na prvním místě.

ORIGINÁLNÍ VÝROBKY 
Cestu originálních výrobků rozvíjíme 

především směrem nabídnout zákazníkům 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou se zamě-
řením jak na široké cílové skupiny, ale také 
na skupiny limitované. Proto je představím 
samostatně. 

VÝROBKY
NADSTANDARDNÍ KVALITY 

U nové řady uzených mas, které se odli-
šují od ostatních výrobků vysokou kvalitou, 
která je zabezpečena poměrem masa a vody 
jeho nástřikem a dobou zrání výrobku, naší 
technologií uzení, prodlužuje se doba a po-
užití tradičního vázání do motouzu, kde sice 
je vyšší podíl ruční práce, ale výrobky ma-
jí nejen vysokou kvalitu nutriční, ale svým 
vhledem se přibližují k tradičním domácím 
výrobám uzených mas. Tyto výrobky jsou 
expedovány po jejich vychlazení ihned k zá-
kazníkovi zabalené do papíru, nepoužíváme 
u těchto výrobků igelit.

VÝROBKY
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Vyrábíme skupinu výrobků určených pro 
zvláštní výživu, kde při jejich výrobě je po-
užito prověřené vepřové maso z vlastních 
chovů a v receptuře není používána žádná 
surovina, která by obsahovala lepek. Jed-
ná se o šunkovou řadu 4 druhů výrobků ur-
čených pro zvláštní výživu s označením „ 
přirozeně bezlepkové“, logem na obrázku. 
Dále uvádíme na trh skupinu výrobků urče-
ných pro zvláštní výživu s vyšším obsahem 
selenu. Vyšší obsah selenu v těchto výrob-
cích je zde zabezpečen zpracováním masa 
z vlastních chovů, kde je do krmných dávek 
přidáván přírodní selen. Selen má nezastu-
pitelný význam ve výživě lidí, kladně působí 
na zachování zdraví (viz logo na obrázku). 

Význam selenu pro zdraví lidí zatím není 
doposud u nás doceněn, ve světě je to nao-
pak, a proto si myslíme, že naše heslo „Pří-
rodní řešení pro vaše zdraví“ je naplňováno 
v našich výrobcích, kde obsah selenu oproti 
běžným porovnatelným výrobkům je až troj-
násobný (doloženo veterinárními rozbory).

Jistě i vy očekáváte podporu takovýchto 
aktivit, směřujících ke zvýšení kvality živo-
ta.

Podpora regionálních výrobků by měla 
probíhat formou skutečné propagace míst-
ních firem v regionu – částečnou úhradou 
propagačních materiálů, regionálních vý-
stav apod.

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada
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Pořád se o něm mluví jako o velké šan-
ci. Nejenom pro české politiky, doufejme. 
Říkám si, když vyjíždím za anoncovaným 
uvedením do praxe. Kam jinam, když ne na 
(skoro) Šumavu. Mým cílem je osada Boro-
vá, ležící na úpatí Blanského lesa. 

V první chvíli jsem zapochyboval o správ-
nosti cíle. Po odbočení z hlavní silnice pro-
jíždím kolem louky s překážkami, při pří-
jezdu na farmu mi jako první padne do oka 
parkurový areál. Nicméně tu chovají i hově-

zí dobytek. Dozvídám se od majitele farmy, 
inženýra Vlastimila Kamíra, který mne zve 
do objektu, ve kterém realizují onen prodej. 
Hospodaří na nějakých 220 ha luk a past-
vin, když zatravnil dřívějších 40 ha orné pů-
dy. Chová základní stádo kolem devadesáti 
krav kříženců masných plemen Angus red 
a Aberdeen. 

Farma od roku 1998 vykazuje znaky eko-
logického zemědělství. Krávy s telaty tráví 
léto na pastvinách, v zimě jsou zvířata ži-
vena senáží a senem z tamní produkce. Vý-
sledkem několikaleté práce je značka BIO 
HOVĚZÍ Z BOROVÉ. Což nepotřebuje dal-
ší komentář. Snad jen dovětek pana Kamíra, 
že oni pracují výhradně s vlastním materiá-
lem, neboli nedokupují žádná zvířata k vý-
krmu. Až potud tak nějak obvyklý průběh, 
že?

Nyní ten neobvyklý. V loňském roce do-
vedli chov do stádia uplatňování zvířat k ja-
tečnímu uplatnění a před rozhodnutí, komu 
prodávat. Až příliš často se hovoří o neoce-
nění kvality biohovězího ze strany zpraco-
vatelů i obchodníků. Proto padla volba na 

prodej ze dvora. Se všemi riziky a zejména 
pak jednou velkou neznámou. Podaří se vy-
tvořit vlastní prodejní síť?

Porážku zvířat svěřili odborníkům. 
V tomto případě společnosti MILOS, jejíž 
provoz sídlí v Mostkách u Kaplice. Tato jim 
zabezpečuje nejenom porážku zvířat, jak 
nás informoval její jednatel, Ing. Miroslav 
Vrablík, ale také zrání masa, bourání, vakuo-
vé zabalení a vychlazení. Spolupráci si chvá-
lí obě strany. Jatky mají zakázky v předem 
sjednaných termínech, farma Borová zboží 

k prodeji v zadaném sortimentu i velikosti 
balení. To se pohybuje v rozmezí od dvou 
do deseti kilogramů, které jim mostečtí do-
vezou do distribučního skladu, schváleného 
k prodeji baleného masa, pokračuje v líčení 
příběhu inženýr Kamír. 

No a tady jsme u stěží uvěřitelného. 
V loňském roce, kdy začali, dokázali takto, 
ze dvora, zpeněžit maso z dvaceti šesti ku-
sů mladého hovězího. A to se ještě v urči-
tých chvílích potýkali s nedostatkem zbo-
ží. Letošní sezonu zahájí koncem října, až 
seženou stáda z horských pastvin. Ing. Ka-
mír věří, že tentokrát postačí poptávce. Na-
bídnou totiž i některé loňské býčky, kterým 
bude kolkem dvaceti měsíců. I když prý už 
vyzvání telefony nedočkavců, toužících po 
zážitku z borovského hovězího.

Nejenom chlebem živ je člověk. Nebo, 
chcete-li, hovězím. Jak jsem poznamenal na 
začátku, tato farma také tak trochu připo-
míná ranč. S romantikou pastvin, kovbojů 
a vůbec všeho, čím voní koňské sedlo. I pro 
ni žije Kamírova rodina. A umí, v tom sedle. 
Třináctiletá Terezka letos obsadila 2. mís-

to na mistrovství ČR ve westernové soutěži,
1., 2. a 3. místo v jednotlivých westernových 
disciplinách na Středoevropském poháru 
v Maďarsku, dvanáctiletá Barborka 2. mís-
to na MČR v drezuře... 

Ono se vždy pozná, pro co člověk žije 
především. Zatímco o budoucnosti českého 
zemědělství mluvil pan Kamír s jistým náde-
chem pesimismu, o smyslu světa koní se vy-
jadřoval s nadšením. I když, jak podotknul 
při rozloučení, ten prodej ze dvora mu také 
dělá velkou radost. Bohumil Rada

Prodej ze dvora

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
 Akciová společnost Krahulík – MASO-

ZÁVOD Krahulčí patří k nejtradičnějším 
producentům uzenin v České republice. Vý-
roba byla v Krahulčí u Telče započata již 
v roce 1928. Firma přežila i éru socialistic-
kých státních podniků a od roku 1990 zača-
la psát své novodobé dějiny. 

 Dalším přelomem byl rok 2005, kdy spo-
lečnost změnila majitele. Markantní změny 
byly nastartovány mimo jiné i v oblasti op-
timalizace skladby sortimentu. V Krahulčí 
se přestalo porážet a byla ukončena výroba 
konzerv. Přestože Krahulík i nadále produ-
kuje kompletní uzenářský sortiment, je zno-
vu akcentována především výroba trvanli-
vých salámů a pršutů, silně se pak rozvíjí 
produkce krájených a spotřebitelsky bale-
ných výrobků.

 Ve stejném roce byly zahájeny práce na 
zcela novém vizuálním stylu firmy a poně-
kud odlišném přístupu k marketingovým 
komunikacím.

DEFINICE ZMĚN KOMUNIKACE
 S ohledem na význam změn ve firmě 

rozhodlo nové vedení společnosti o úplné 
výměně logotypu, což bylo počinem odváž-
ným, nicméně dobře promyšleným a podlo-
ženým výzkumem mezi aktuálními zákaz-
níky. Tzv. staré logo, používané od 90. let, 
nepožívalo tolik loajality, jak by se dalo če-
kat. Firma v jednom období bojovala s kolí-
sající kvalitou a nové přístupy, včetně vizuá-
lů, většina zákazníků vítala.

 Z grafického hlediska bylo „staré“ logo 
poněkud nevyváženým celkem, který kombi-
noval realisticky vykreslený symbol krahuj-
ce stojícího na hlavě býka – ten byl ovšem 
grafickou zkratkou, známou víceméně mezi 
odborníky masného průmyslu. 

Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na 
nové logo a celkový vizuální styl. V zadání 

bylo vymezeno opět využití symbolu kra-
hujce, který ke společnosti neodmyslitelně 
patří.

 Dále bylo definováno sdělení, které má 
nová značka asociovat. Jako základní vý-
znam bylo zvoleno na první pohled para-
doxní spojení tradice a dynamiky. Tradice 
může být chápána jako statická a dynami-
ka je naopak spojována se vším moderním. 
Oba významy pak byly v rozšířeném zadání 
vztaženy jak k firmě (tradiční, spolehlivá, 
ověřená a zároveň moderní a dynamicky se 
rozvíjející), tak ke spotřebiteli (pocit spojení 
s celou lidskou tradicí, člověk je dravec, po 
mnoho tisíciletí jí maso, to mu dává sílu na 
současný dynamický způsob života).

REMAKE LOGA
VYJÁDŘENÍM NOVÉ STRATEGIE 
 S tímto zadáním se nejlépe vyrovnal gra-

fik – pan Jiří Toman. Jeho návrh je opět 
koncipován jako obrázkový logotyp, na 
první pohled kombinuje právě tradiční po-
jetí s moderním a dynamickým vyzněním 
celku. Jinými slovy, Krahulík se stále hlásí 
ke svému krahujci, nicméně ve zcela nové 
podobě, která je jednak graficky současná 
a navíc zřetelně koresponduje s trvanlivými 
produkty. Přirozeně byla prvním krokem 
tvorba design manuálu, který je zcela závaz-
ný při veškerých dalších aktivitách.

 Se samotným „přeznačkováním“ souvi-
sí obrovské penzum prací. Jednak bylo nut-
né vyměnit logo všude tam, kde standardně 
bylo. Od nových obalů přes veškeré firemní 
tiskoviny a webovou prezentaci až po orien-
tační systém a nové polepy aut, to všechno 
byly záležitosti v zásadě připravené ke spuš-
tění v jeden okamžik.

 Zároveň bylo velmi důležité se změ-
nami a jejich odůvodněním s předsti-
hem seznámit zaměstnance a obchodní 

partnery. Tyto aktivity spadající do oblasti 
PR jsme řešili především adresnou kore-
spondencí, případně osobními schůzkami. 
Využili jsme také příležitosti Vánoc a No-

vého roku a vybranými dárky a PF kartou 
jsme změnu komunikovali rovněž.

 Vzhledem k rozpočtům na marketingo-
vé komunikace, které přirozeně nedosahují 
úrovně rozpočtů nadnárodních společnos-
tí, jsme se vždy drželi zásady, že je nutné 
komunikovat výrazně, originálně a kontinu-
álně. Po čtyřech letech tato strategie nese 
ovoce, znalost a vnímání naší značky mají 
stále vzrůstající tendenci. Jedním z atribu-
tů komunikace, která tento trend maximál-
ně podpořila, je od počátku používaný slo-
gan „Zbystřete smysly“. Ten k novému logu 
opravdu patří a navíc nabízí další širokou 
škálu variací a neotřelých nápadů.

MARKETING
VE SLUŽBÁCH ZNAČKY

Oproti devadesátým letům se marketing 
v Krahulčí snaží větší měrou budovat znač-
ku a podporovat vlastní sofistikované a je-
dinečné produkty, a to nejen klasickou ces-
tou, ale i prostřednictvím PR. Méně je pak 
přímých aktivit na podporu prodeje v místě 
prodeje, což se ovšem dá označit za celoná-
rodní trend. Každý si zřejmě pamatuje ob-
chody plné ochutnávkových stolků a skuteč-
nost, že téměř každý produkt nesl možnost 
soutěžit a vyhrávat.

 Tradiční trvanlivé salámy, ať už tepelně 
opracované či fermentované, jsou produk-
ty, o kterých toho klasický spotřebitel stále 
mnoho neví. Co teprve potom naše prémi-
ové produkty, jako jsou pršuty a Party klo-
básky. V jejich případě je vhodnost využití 
nástrojů PR ještě mnohem jednoznačnější. 
Náležitě vedené PR u těchto produktů nám 
potvrdilo učebnicové poučky o sice pomalej-
ší, ale o to trvanlivější reakci spotřebitelů.

VÝZNAM SOUČASNÝCH TRENDŮ
 K nejaktuálnějším trendům v potravi-

nářství patří v současném západním světě 

dva základní požadavky na „moderní“ pro-
dukty. 

 Jednak by měly být co nejjednodušší, te-
dy nekomplikované, snadno pochopitelné 
a pokud možno nezatížené velkým množ-
stvím přídatných látek. I když nejde přímo 
o biopotraviny, tak filozofie bio se v tomto 
požadavku jasně odráží.

 Na druhou stranu chce spotřebitel dostat 
sofistikované potraviny, speciálně vyvinuté 
a vyráběné pro každou reálnou příležitost. 
Mezi typické představitele takto stavěných 
moderních potravin patří mimo jiné napří-
klad Party klobásky či krájený pršut, ale ta-
ké současný grilovací program společnosti 
Krahulík. 

 Především vysoká specifičnost skupiny 
produktů určených výhradně ke grilování 
nás vedla k rozhodnutí, produkovat ji pod 
samostatnou značkou Pochoutky na gril. 
Tato značka má zcela separátní vizuální po-
dobu, včetně obalů. Je rovněž zcela samo-
statně podporována a komunikována. Jsme 
přesvědčeni, že vytvoření nového brandu, 
který není vázán na výrobce a už ve své pod-
statě nese sdělení o produktech, je v tom-
to případě zcela opodstatněno a usnadňuje 
orientaci jak obchodníkům, tak spotřebite-
lům.

VÍRA VE VLASTNÍ ZNAČKU
JE VÍROU V SEBE SAMA

 I když jsme všichni zažili několik vln od-
borných diskusí, které předpovídaly krizi 
či zánik značek v klasickém pojetí, pro nás 
jsou naše značky stále naším největším bo-
hatstvím. Dnes a denně se snažíme naplňo-
vat je patřičným obsahem s vědomím, že je 
to běh na dlouhou trať. Nicméně odměnou 
jsou ty situace, kdy se můžeme o naše znač-
ky bezpečně opřít.

Markéta Kvíčalová,
manažerka marketingu Krahulík,

Masozávod Krahulčí

Komunikace nové značky aneb značkování v Krahulíku

Farma Borová Na borovských pastvinách Parkur v Borové

Svoji účast, prosím, potvrďte: E-mailem: ladislav.jerabek@mze.cz, nejpozději do 20. 11. 2009.

Úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky 
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vás srdečně zvou na seminář

Workshop High-Q and Healthy Foodcrops 
– a Challenge for Organic Farming

„Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství“
S P Ř E D N Í M I  E V R O P S KÝM I  O D B O R N Í KY N A T É MA A K T UÁ L N Í C H V ÝS L E D K Ů V Ý Z K U M U V O B L A S T I  K VA L I T Y B I O P OT R AV I N 

Datum konání:  25. 11. 2009 od 9:00 hodin do 14:00 hod.
Místo: Ministerstvo zemědělství ČR (Těšnov 17, Praha 1) 

přednáškový sál č. 400 

Seminář za účasti evropských vědeckých špiček bu-
de zaměřen na prezentaci nejnovějších výsledků 
výzkumů v oblasti biopotravin, na nové metodické 
přístupy zkoumání kvality potravin a představení 
priorit výzkumu EU v této oblasti. 

Součástí diskuze bude i polemika s výsledky ne-
dávno zveřejněné britské studie FSA, které popírají 
vyšší kvalitu biopotravin.

Vystoupí zde přední představitelé v oblasti výzku-
mu biopotravin a ekologického zemědělství Carlo
Leifert (University of New Castle, UK), Urs Niggli 
(FiBL Frick, CH), Niels Halberg (ICROFS, DK) a Mach-
teld Huber MD (Louis Boelk Institut, NL). Mode-
ruje J. Hajšlová (VŠCHT) a Jiří Urban (Ministerstvo
zemědělství ČR).

Seminář je určen zejména odborné veřejnosti, vý-

zkumným pracovníkům v oblasti kvality potravin, vý-
robcům potravin, zaměstnancům státní správy a ne-
vládním organizacím se zaměřením na ochranu spo-
třebitelů, ekologické zemědělství a ochranu životního 
prostředí.

Seminář proběhne v anglickém jazyce. Simultánní 
překlad do češtiny zajištěn.

Účast na semináři a občerstvení zdarma.
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Jistě nikoliv neznámý pojem. Vždyť jde 
o veřejností nejnavštěvovanější výstavu v Čes-
ké republice. Ani v letošním krizovém roce 
neklesl počet návštěvníků pod sto tisíc. Ide-
ální šance ke zviditelnění, k jednoduchému 
a neopakovatelnému přímému oslovení cílo-

vých skupin. Zkrátka, jedinečná marketingo-
vá příležitost. Jakže ji kdo využil? Na tuto 
otázku jsme hledali odpověď v úhlech mnoha 
pohledů. S ohledem na zaměření našich no-
vin pak především z pohledu konečného spo-
třebitele potravin.

Tato výstava je specifická vysokým zastou-
pením návštěvníků z řad laické veřejnosti. 
Jen nepoměrně menší část příchozích totiž 
míří k vystaveným zemědělským strojům či 
hospodářskému zvířectvu. Ostatní se rozhlí-
žejí po příjemném zabavení, rádi ochutnávají, 

popíjejí. Snesou i trochu poučení, seznámení 
se zajímavými produkty. Ty si s oblibou na-
kupují domů.

Proto jsme po několik dnů brouzdali tou 
nepřebernou nabídkou, zúčastňovali se pre-
zentací, ochutnávali, dívali se coby jedni 

z davu. Jindy jsme vystupovali z anonymity, 
ptali se za čtenáře ŘUN. Proto si můžete 
utvořit vlastní obrázek výstavy, možná i zís-
kat námět k přemýšlení. Nuže, projděme 
turniketem. 

BR

Nemohu nezačít otázkou, týkající se bu-
doucnosti českobudějovického výstaviště. Bu-
de Země živitelka i v roce 2010?

Kalendář roku 2010 máme v tuto chvíli 
již připraven. Naplánované výstavy i jejich 
časové rozvržení odpovídá letošnímu roku. 
Společnost myslí i na svoji budoucnost, má 
zpracovanou studii rozvoje a v současné do-
bě probíhá v souladu s ní budování přístav-
by vstupního vestibulu pavilonu Z a je zadá-
no zpracování projektu na výstavbu nového 
pavilonu.

ZŽ je nejnavštěvovanější výstavou ČR. Ja-
ké jsou současné trendy v počtu vystavovatelů? 
Jaké v počtu návštěvníků?

Jsme rádi, že návštěvnost má u této výsta-
vy v posledních třech letech stoupající ten-
denci a že se krize na zájmu o náš veletrh 
neprojevila. 

V loňském roce navštívilo výstavu Země 
živitelka 105 tisíc návštěvníků a 680 vysta-
vovatelů a obchodníků se prezentovalo na 
celkové ploše 31 640 m2. Přímo se výstavy 
zúčastnilo 16 zahraničních firem a bylo na-
bízeno zboží z 18 zemí světa.

Letos byla návštěvnost 106 800 návštěv-
níků a zúčastnilo se 766 vystavovatelů a ob-

chodníků na ploše přesahující 36 000 m2. 

V zahraniční účasti vystavovatelů byla letos 
situace srovnatelná s loňským ročníkem. 

Nepochybně jde i o výstavu velmi specific-
kou. Podstatnou část návštěvníků nepředsta-
vují odborníci, ale laická veřejnost. Ta hledá 
atraktivnost, pobavení, poučení. Jak jste ji 
uspokojili letos?

Záleží na tom, zda výstavu Země živitel-
ka porovnáváme s vysoce specializovanými 
výstavami. Z tohoto hlediska ji můžeme 
považovat za velmi specifickou. Budeme-
li ji porovnávat s rakouskými zemědělsko-
potravinářskými výstavami, např. ve Welsu 
a v Rie du, pak žádný rozdíl nevykazuje.

Výstava Země živitelka je širokou prezen-
tací zemědělsko-potravinářského komplexu 
a v poslední době s důrazem na rozvoj ven-
kova. V letošním roce jsme přišli s novin-
kou, a to s prezentací regionálních potravin 
pod názvem „Ochutnejte to nejlepší z Čech 
a Moravy“. Neodmyslitelnou součástí této 
výstavy jsou i Národní dožínky.

V současné době se mluví o potřebě pomo-
ci české zemědělské potravinářské produkci. 
Veřejností tak hojně navštěvovaná výstava je 
tomu ideální příležitostí. Nechyběla tu větší 
účast potravinářských firem? 

Určitě ne. Na letošním ročníku Země 
živitelky jsme zaznamenali vysoký nárůst 
účasti potravinářských firem. Podařilo se 
nám zajistit prezentaci regionálních potra-
vin z 9 krajů, kterým patřil celý pavilon H. 
Kromě pavilonu H se řadil k nejnavštěvova-
nějším i pavilon F1, kde návštěvníci mohli 
ochutnat např. rozšířenou nabídku vín čes-
kých a moravských vinařů.

Kvalitu potravin jednoznačně prezentu-
je Státní zemědělský intervenční fond s ná-
rodní značkou kvality KLASA, letos toto 
prestižní ocenění bylo na výstavišti předá-
no dalším 19 potravinářským výrobkům a je 

potěšující, že dosud nejvíc těchto ocenění 
získaly právě jihočeské.

Také soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý 
klas“ pod odbornou garancí Ministerstva 
zemědělství ČR, která zahrnuje i obor po-
travinářského a zpracovatelského průmys-
lu, přinesla ocenění pěti českým výrobkům, 
z čehož tři byly masné výrobky. 

Letos jsme se setkali s prezentací regi-
onálních výrobců potravin, organizovanou 
krajskými agrárními komorami. Jak hodno-
títe tento nápad ke zviditelnění? Komu byste 
chtěla poděkovat?

Asi před rokem naše společnost pro rok 
2009 zahrnula do koncepce výstavy Země 
živitelka jako stěžejní úkol docílit masivní 
prezentaci regionálních potravin a z hledis-
ka dislokace jednotlivých oborů určila pro 
tento záměr pavilon H.

Naplnění tohoto záměru si vyžádalo mi-
mořádné úsilí, které přineslo příznivé vý-
sledky, které jsme mohli uvést jako novinku 
36. ročníku výstavy Země živitelka.

Jednalo se o prezentaci regionálních po-
travin s názvem „Ochutnejte to nejlepší 
z Čech a Moravy“ v pavilonu H, navazují-
cí na projekt Družstevní Asociace „Český 
výrobek na českém trhu“. Návštěvníci tu 
mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit potra-
viny vyrobené v českých regionech z čes-
kých surovin a oceněné v regionálních sou-
těžích jednotlivých krajů. Projekt vznikl ve 
spolupráci Výstaviště a. s. a Agrární komory 
ČR, byl podpořen Ministerstvem zeměděl-
ství a díky záštitě předsedy Asociace krajů
Mgr. Michala Haška i řadou krajů. V pavilo-
nu se dále představila česká distribuční síť 
COOP, která se hlásí k distribuci českých 
regionálních potravin ke konečnému spotře-
biteli. Partnerství nad sekcí potravin přijala 
Potravinářská komora ČR. Pavilon H se tak 
stal prostorem, kde se propojila linie český vý-
robce – český zpracovatel – český distributor – 

český spotřebitel. České výrobky také návštěv-
níci našli tradičně v pavilonu E1 a E5.

Poděkování patří všem uvedeným institu-
cím a věříme, že tím byl položen základ pro 
další rozvíjení tohoto záměru.

Jak jsme se již zmínili, ZŽ je ideální příle-
žitostí k zviditelnění české potravinářské pro-
dukce. Jistě jste připraveni nabídnout služby 
jak jednotlivým vystavovatelům, tak skupi-
nám. Jako například zpracovatelům masa, 
mléka, zeleniny a podobně. Můžete nabídnout 
zorganizování takových společných expozic?

Organizování veletrhů a výstav, realizace 
externích zakázek, nabídka komplexních re-
klamních služeb klientům v jihočeském re-
gionu, v České republice i dalších zemích 
Evropy jsou základní nosné programy naší 
akciové společnosti. 

Zajišťování expozic od architektonické-
ho a výtvarného řešení až po vlastní realiza-
ci včetně vybavení zázemí, nábytkem a full 
servisem dalších služeb (reklamní služby, 
hostesky, organizace seminářů, tiskových 
konferencí a diskusních fór v našich prosto-
rách) v maximální kvalitě je pro naši společ-
nost samozřejmostí. Jsme připraveni všem 
zájemcům zorganizování takových prezen-
tací a expozic nabídnout.

Ačkoliv se tato otázka může zdát předčas-
nou, musím ji položit. Neměli by se potencio-
nální vystavovatelé – výrobci potravin již začít 
na vás obracet? Příprava kvalitní a promyšle-
né expozice přece jenom zabere hodně ener-
gie a času.

Je pravda, že příprava každé výstavy je 
dlouhodobá záležitost a trvá téměř celý rok. 
Jistě je namístě, aby se vystavovatelé o vý-
stavu začali zajímat včas. V současné do-
bě naše společnost zpracovává koncepci 37. 
ročníku výstavy Země živitelka a naší sna-
hou bude pokračovat v prezentaci regionál-
ních potravin.

K tomu přistupuje fakt, že rozsah našich 
krytých výstavních prostor je limitujícím 
faktorem. Platí, že kdo zaváhá, možnost vý-
běru ploch se snižuje.

Co byste chtěla vzkázat čtenářům Řeznic-
ko/uzenářských novin, co potencionálním vy-
stavovatelům? Českobudějovické výstaviště – 
to není jenom Země živitelka…

Protože se jedná z větší části o odborní-
ky-výrobce, chtěla bych je pozvat k aktivní 
účasti na 37. ročníku Země živitelky. Na 
této výstavě mohou aktivně oslovit více 
než 100 tisíc návštěvníků (odborníků i lai-
ků), přesvědčit je o vysoké kvalitě svých 
výrobků a přispět k tomu, aby byl jejich 
výrobek nejen dobře hodnocen na výsta-
vě, ale aby byl dále vyhledáván na českém 
trhu.

Samozřejmě chceme všechny pozvat na 
naše další výstavy, které v areálu v Českých 
Budějovicích pořádáme. Dubnový Mobil 
salon je určen pro všechny, kteří podnikají 
v oboru motorismu, autopříslušenství, ser-
visní techniky a oborech zaměřených na 
sport.

Tradičně květnová výstava HOBBY – jed-
na z nejpopulárnějších výstav, se stala svát-
kem zahrádkářů, chovatelů, kutilů a staveb-
níků i milovníků dobrého jídla.

Na červen jsou připravené atraktivní 
Slavnosti piva. Na konec září je připravena 
jedna z nejzajímavějších akcí svého druhu 
v celé ČR – jedinečná celostátní přehlíd-
ka středních škol, učilišť, VOŠ a dalších ty-
pů škol – Vzdělání a řemeslo, které se stalo 
podle průzkumu pro mnohé mladé návštěv-
níky inspirací pro jejich budoucí povolání 
nebo obor studia. Určitě je zde možno pod-
pořit profesi řezník-uzenář.

Říjnová výstava HOBBY podzim nava-
zuje tematicky na svoji jarní předchůdkyni 
a její součástí je výstava MÓDA SHOW.

Bohumil Rada

Pozoruhodné zastavení na Zemi živitelce. 
Ono je až k nevíře, kolik inspirace, nebo ale-
spoň podnětů k zamyšlení může taková vý-
stava nabídnout. Při relativně témž pohledu 
do výstavních pavilonů, na tytéž vystavovate-
le a exponáty. 

Kde jinde by měli být viděni výrobci čes-
kých potravin, když ne na největší české vý-
stavě v zemědělsko-potravinářském oboru. 
Kde jinde se sejde více jak sto tisíc návštěvní-
ků, připravených vnímat takovou prezentaci. 
Země živitelka je výstavou velmi specifickou, 

Regiony na rozcestí 

CO VŠECHNO NABÍZELA ZEMĚ ŽIVITELKA 2009 

na rozdíl od mnoha obdobných není navště-
vována toliko veřejností odbornou. Dokonce 
se dá mluvit o převaze návštěvníků laických. 
Což by mohlo vyznít poněkud netrefně. Na-
zvěme je proto konečnými spotřebiteli. 

Tak jako profesionálové v oboru očekáva-
jí předvedení nových produktů s položením 
důrazu na technická řešení, výkonnost, eko-
nomiku či šíři použití, koneční spotřebitelé 
jsou připravení vnímat konečné výstupy obo-
ru – potraviny. O jejich kvalitě, případně ne-
kvalitě byly už popsány spousty papíru. Na 
podporu prodeje utraceny miliardy v mediál-
ních kampaních. A na tak navštěvované vý-
stavě za relativně levný peníz takřka nulová 
prezentace. Tedy, ze strany těch gigantů.

O to víc byli tito laičtí návštěvníci potěše-
ni prvními pokusy o představování jednot-
livých krajů či oblastí. Zejména díky úsilí 
krajských agrárních komor mohli okusit 
špičkové potraviny menších a středních vý-
robců, se kterými by se jinak v běžném ži-
votě nepotkali. Mnohdy s uznáním, nebo 
dokonce s nadšením hodnotili prezentova-
né. O to častěji byli zklamáni odpověďmi 
na otázku, kde si je můžou běžně kupovat. 
Velké řetězce (údajně) nemají o prodej regi-
onálních výrobků zájem, samostatná plošná 
podpora prodeje ani vlastní distribuce není 
v silách těchto výrobců.

Proto vyvstává velice aktuální otázka. 
Kdo uchopí tuto příležitost? Kdo vyladí 
žádoucí vyváženost mezi potřebami aktivit 
na celorepublikové, regionální, ale i místní 
úrovni (přímá marketingová podpora kon-
krétného místního výrobce). Odpovědi se 
nabízejí v četných variantách. Máme tu ko-
moru agrární i potravinářskou, obě dispo-
nují regionálními pracovišti. Určitě se dá 
vyřešit dotažení podpory až do konkrétní-
ho místa vybráním regionálních marketin-
gových agentur, ochotných si prošoupat 
podrážky bot na cestách za klienty. 

V čemže jsme tedy na rozcestí? Zda de-
finitivně opustíme cestu byrokratické pod-
pory, kdy prostředky i podpora sama jsou 
striktně koncentrovány v Praze, nebo u ní 
setrváme v podobě vytvoření další Potěmki-
novy vesnice. Nic proti centrální podpoře. 
Ta základní je stejně nutná jako ekonomicky 
nejvýhodnější. Jenom je potřeba v pravou 
chvíli a v potřebném rozsahu dát prostor 
dalším hráčům. 

Vraťme se k letošní prezentaci na Zemi 
živitelce. Jistě, tahle prvotina měla své po-
rodní bolesti. Ne všechno se podařilo na 
jedničku. Jisté je však jedno, jde o šanci pro 
českou zemědělskou produkci a její zpraco-
vání. Záleží tedy pouze na nás, jak se zacho-

váme na onom rozcestí. Zda se dokážeme 
domluvit na společné cestě, nebo se vydáme 
každý jiným směrem. Vzhledem k tomu, že 
se ekonomicky připozdívá, pro rozhodnutí 
už není příliš času nazbyt. 

 Bohumil Rada

Hostesky z Moravanu velmi přesvědčivě prezentují výrobek „Grilovaná kolena“

Škoda, že nepřijel pan Šutera.Co asi prezentují...

Z regionální expozice

Rozhovor s ředitelkou Výstaviště České Budějovice Marcelou Payerovou 
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S jejich výrobky jsem se potkal na Zemi 
živitelce 2009. Nejprve v ne právě ideálním 
okamžiku, kdy jsem s kolegou procházel ex-
pozici regionálních výrobců potravin a po-
slouchal slova o nevalném způsobu prezen-
tace. On o ní píše na jiném místě tohoto 
čísla ŘUN, já se budu věnovat tomu pozi-
tivnímu.

Výrobky Lomničanu zaujaly i při již zmí-
něném poněkud anonymním nabízení vzor-
ků k ochutnání. Senzorickými vlastnostmi, 
patrnými i běžného spotřebitele. Proto jsem 
se vrátil, nyní už sám, abych se optal, kdo že 
by mi mohl říci pár slov. 

Odpovídá mi dáma za pultíkem a vzápětí 
jsme si stiskli ruku s ředitelem, Ing. Milo-
šem Hvězdou. Čím že jsme zaujali? První 
otázku klade on. Nesolíte? Tedy, nesolíte 
víc, nežli je zdrávo? Já jsem totiž zavilým 
nepřítelem dnes vžitého přesolování. Jeho 
oči rázem ožívají. Ano, jen tak 2–2,2 %. Po-
dává mi katalog. Po jeho prolistování mám 

dojem, že nacházím firmu, kterou už dávno 
hledám. 

Akciovou společnost vlastní zeměděl-
ci produkující surovinu. Vesměs z oblasti 
Lomnice nad Popelkou na Liberecku. Ti ne-
jenom dodávají zvířata, také bedlivě střeží 
způsob jejich zpracování i prezentace. Cha-
rakteristiku vtělili do vcelku prostého hes-
la „Lomničan – děláme to z masa“. Které 
pak rozvádějí slovy o „masu českém“ a „mi-
strech řeznického cechu“.

Přecházíme k ochutnávání. „Uzená peče-
ně kořeněná“. Skvělá chuť masa. Já jen do-
dávám, že nepřekořeněná. Snad i proto ob-
držela ocenění „Výrobek Libereckého kraje 
2007“. Letos jsme opět bodovali. Pan Hvěz-
da nechává nakrojit „Lomničánek – šunku 
pro děti“ se slovy, že už se těší na krajské 
dožínky, kde společnost převezme ocenění. 
Jelikož se v tomto ranku pohybuji už něja-
ký čas, jen málokterou uzeninu bych koupil 
vlastní vnučce. Tuto ano. 

Nejenom žádné strojně oddělené maso 
nedegraduje jméno lomnických uzenářů. 
Ani jiné náhražky. Když sýr, tak termostabil-
ní. V klobásách se sýrem, kde i po opečení 
zůstává dobře patrné sýrové zrno. Dostává-
me se i k „Táborskému ďábelskému mlsu“, 
„Lomnickým vuřtům, „Lomnickému játro-
vému sýru“. Pan inženýr bez zaváhání pře-
lamuje hranol. Ano, typický lasturový lom, 
paštiková chuť. Také neztržená konzistence, 
jakou mívá zboží z mražených jater. 

Jistě jste si povšimli práce s místem pů-
vodu „Lomnický...“, za kterým je vidět kva-
lita, abychom nemluvili v superlativech. 
Proto jsem byl rád, že jsem se při prvním 
dojmu, že jsem našel firmu, kterou hledám, 
nezmýlil. Konečně, na mně ani tak nesejde. 
Dokonce ani na zmíněných oceněních. Dů-
ležitá je spokojenost spotřebitelů. Člověk si 
jenom posteskne – škoda, že nemůžeme na-
kupovat v Lomnici, Turnově, Semilech ne-
bo Liberci.  Bohumil Rada

Zlaté české ruce z Českého ráje

Větší zastavení premiéra ČR Jana Fische-
ra s chotí během veletrhu Země živitelka by-
lo v pavilonu regionálních potravin. Tento 
pavilon obsadily vítězové soutěže pořáda-
né již čtvrtým rokem regionálními a okres-
ními agrárními komorami ČR. Pochlubit 
se výsledky soutěží chtěl nejen Jan Veleba, 
prezident AK ČR, ale i ministr zemědělství 
Jakub Šebesta, který těmto soutěžím fandí. 
Na snímku Jan Fischer ochutnává vítěznou 
klobásu firmy Řeznictví a uzenářství u Do-
lejších s. r. o. Je to firma, která sídlí v Davli 

a má již čtvrté koleno pokračovatelů. „Jed-
nak se snažíme dodržovat osvědčené řeznic-
ké normy a máme i rodinné recepty, které 
jsme vyzkoušeli, a již podle nich dodáváme 
do trhu řadu specialit,“ říká František Dolej-
ší senior, který s manželkou a rodinou svého 
syna vyrábí uzeniny, po nichž se hned, jak se 
říká česky, zapráší. „A kde se tyto skvělé klo-
básy dají koupit,“ ptal se premiér. Když jsme 
uvedli jednu z adres, prodejnu v pražské Ječ-
né ulici, Jan Fischer mimoděk špitl manžel-
ce „Mámo, pamatuj si to.“ Ochutnávalo se 

v celé velké hale a dalším zastavením byly 
přírodní šťávy s kombinací ovoce a zeleni-
ny. Třeba brokolice s jablkem byla vynikají-
cí a koláčky od rodinné firmy Štefanových 
z východních Čech se jen rozplývaly. Takové 
dobroty právem podporuje Agrární komora 
a je věcí prestiže mít na svých výrobcích prá-
vě loga těchto soutěží, co kraj to jiné. Nako-
nec v Řeznicko/uzenářských novinách bylo 
již několik takových zastavení s regionální-
mi komorami AK a jejich soutěžemi. Propa-
gace je na místě. Eugenie Línková

Tato čeleď zahrnuje řadu rodů. V jejich 
rámci pak nepřeberné množství druhů, pro 
které se mnohdy jen velice obtížně hledají 
společné znaky. Jak pozoruhodně zde sedí 
členění pro živou přírodu, že? Oni, ti druž-
stevníci, vlastně také chtějí žít. 

Dnešní pojednání věnujeme družstev-
níkům spotřebním. Setkáváme se s nimi 
mnohá desetiletí. Jednota, ZKD, Konzum, 
Budoucnost, Včela. Vlastně už jenom s ně-
kterými. Ona druhová pestrost jaksi mizí. 
Zato přibývá oněch společných rodových 
znaků. Je tomu nějakých deset let, co na-
stoupily na české poměry velmi razantně. 
Terno, Tempo, Tip, Tuty, COOP Diskont... 
Společný marketing, společný sortiment, 
společné nakupování... Ne už společné vize. 
Což mohlo být důvodem mnohaleté pauzy 
v dalším sbližování. 

A přece se točí. Konstatoval kdysi pan 
Galileo. A přece pokračuje družstevní in-
tegrace. Společná oranžová, společné gra-
fické zpracování loga COOP. Ano, objevují 
se určité prvky budoucí značky. Velmi milé 
překvapení nám spotřební družstva připra-
vila pro letošní českobudějovickou výstavu 
Země živitelka. Jejich společná nákupní 
centrála COOP Centrum se prezentovala 
samostatnou expozicí. 

Proč právě v pavilonu regionálních výrob-
ců? Ptám se jednoho z přítomných manaže-
rů COOP Centra J. Dvořáka. Naše členská 
družstva působí právě v regionech, dokonce 
se dá říci, že většina z nich pak v rámci okre-
sů. Což se v podstatě překrývá s teritorii, po-
krývanými nabídkou zmiňovaných výrobců. 
Budeme s nimi více spolupracovat. Skvělá 
myšlenka. Český prodejce se prezentuje na-
bídkou specifického českého zboží. 

Vždyť vy jste v mnoha případech i těmi 
regionálními výrobci. Nemohu si nevzpo-
menout na svačinu v podobě skvělé druž-
stevní sekané. Samozřejmě ještě teplé, jak 
ji jen oni umějí expedovat hned po vytažení 
z pece. Také se vybavují výrobky studené ku-
chyně, pečivo z družstevní pekárny, nějaký 
ten dortík. Jsme tu poprvé. Vysvětluje pan 
Dvořák. Stejně jako ti regionální (ocenění 
pozn. red.) výrobci. Věřím, že příště bude-
me vidět ještě zřetelněji. 

Co dodat? Snad jenom popřát hodně 
energie. Také šťastnou volbu míry potřeb-
ných společných aktivit a oněch místních 
specifik, prostřednictvím kterých si spo-
třební družstevníci vytvoří identifikaci 
v rodovém a druhovém systému. Tím iden-
tifikujícím budeme my, koneční spotře-
bitelé.

 RaR  

Ne právě nejpůsobivější pavilon Minis-
terstva zemědělství oživovala alespoň expo-
zice národní značky kvality KLASA. K je-
jím předním propagátorům se jako vždy 
hlásil předseda Českého svazu zpracova-
telů masa Jaromír Kloud, který nám před-
stavil i některé její nositele. My, ani ostatní 
návštěvníci jsme nemohli přehlédnout po-
hledné a vstřícné hostesky plzeňské spo-
lečnosti Schneider. Též viditelní byli repre-
zentanti společnosti ZŘUD Masokombinát 
Písek, nabízející ke koupi pověstné písecké 
fermenty. Jako například Otavskou klobá-
su, Dračí klobásu či Dunajskou klobásu, ve-
směs zboží s obsahem probiotických kultur. 
Písecké rodinné stříbro i další špičkové vý-
robky českých výrobců si jistě zaslouží vý-
raznější prezentaci. 

RaR

Proč jsme tam nebyli

Návštěva z Polska
Reprezentace Polska na výstavě Země živitelka nebyla poprvé. V pavilonu Z, pod 

záštitou tamního ministerstva zemědělství. Na rozdíl od našeho nenabízela pouze pa-
pírové exponáty v podobě nejrůznějších tištěných programů podpory zemědělství a pro-
duktů venkova.

Přivezli i určité výrobky určitých firem. Tyto vystavili, dávali ochutnat příchozím, po-
dávali o nich informace v českém jazyce. Zastavím se, ptám se. Nejprve odpovídají tak 
nějak obecně. Potom jako by vytušili, že mi jde o víc. Přiznávám barvu. Oni přivádějí 
zástupce ředitele odboru ministerstva zemědělství. Doktor Henryk Debski ochotně re-
feruje o snaze zaujmout v Česku něčím novým, obohatit zdejší trh. Například sušeným 
ovocem. U nás se něčemu podobnému říkalo křížaly. Tyto bioprodukty neobsahují tuky 
(na rozdíl od chipsů), tudíž je budou podporovat i dodáváním do škol.

Nenápadně připomínám, že bych rád něco z oboru masa. Samozřejmě. Jeho asistent 
nejprve nabídne Krakovskou klobásu. Pro jistotu se ptám, zda nejde o salám, na první 
pohled mi připomíná trvanlivý… Ne, Krakowska sucha je klobása. Dobrá. Ochutnává-
me. Opravdu se mají čím pochlubit. Potom přicházejí na řadu mražené výrobky z ku-
řecího masa. V nejrůznějších úpravách, kombinované se sýrem, šunkou, zeleninou... 
Vše vkusně balené, s lákavou grafikou. Také s návodem, jak s nimi na pánev, na gril. 
Pokračujeme k tématu ryby, také se mají čím pochlubit.

Na mojí vizitce si přečetl, že se zabýváme marketingem. Okamžitě nabízí sjednat 
spolupráci, chystá hrst katalogů. Moc rádi by našli české partnery. Málo platné, Poláci 
mají geny pro obchod. Loučím se s nimi s touto poznámkou a úsměvem. Úsměv opětují 
se slovy, že na výstavy se přece jezdí kvůli navazování obchodních kontaktů. BR

Že pořád píši o venku. V článcích pro 
ŘUN, vyčetla mi jedna paní v dopisu. Když 
využila moji e-mailovou adresu, kterou uvá-
dím pod svými články. To už je takový zvyk. 
Právě z venku, kde autoři článků zveřejňují 
kontakty na sebe. Aby měli přímou vazbu 
na čtenáře. Takže se vůbec nehněvám, paní 
Řezníčková, nýbrž děkuji. Vaše slova jsem 
si vzal k srdci. O čemž se, jak doufám, pře-
svědčíte v dnešním čtení.

Nechal jsem se zlákat k návštěvě výsta-
vy Země živitelka. Panem jednatelem spo-
lečnosti RaR, který tak horlivě zasazuje za 
české sedláky a řezníky. Vyrazili jsme za ku-
ropění. Což je pro nás, novináře globálního 
střihu, poněkud nezvyklé. A přece jsme ne-
byli na místě mezi prvními. V mnoha expo-
zicích se už horečně pracovalo, dolaďovaly 
se detaily.

My jsme mířili k prodejci techniky New 
Holland. Proč vás obtěžuji nějakými trakto-

ry a řezačkami? Ne, nebudu vám je nabí-
zet. I když i uzenář se bez řezačky neobejde, 
byť poněkud jiného kalibru. Ten vystavova-
tel mě šokoval. Precizností, s jakou se při-
pravil na výstavu. Dokonale nepulírované 
stroje, perfektně zpracované magazíny pro 
návštěvníky, personál jako ze žurnálu. Mi-
le překvapil nejenom oblečením. Také hlu-
bokými znalostmi. Zkrátka, byla to radost, 
když se otevřely brány a přicházeli klienti. 
Staří známí, i ti potenciální. Pan jednatel 
RaR se jenom usmíval pod vousy. Oni jim 
totiž dělají marketing.

Potom procházel pan prezident Klaus 
s doprovodem. Znáte to přece. Itinerář 
přesně stanovuje, kde se zastavit, o co se za-
jímat. Pány od New Hollandu jistě potěši-
lo, když na pár vteřin nasednul do traktoru 
jejich značky. Věděl proč, New Holland je 
opravdu jednička. Potom on i doprovodné 
celebrity zamířili do pavilonu Ministerstva 

zemědělství. Těžko říci, co si o něm mys-
lel, těžko říci, zda za těch několik minut po-
chopil. Smysl reklamy na Klasu. Jistě jste ji 
viděli i vy. Dvě identické housky, dvě iden-
tické klobásy. Z nichž prý je jedna lepší, 
protože má Klasu.

On poté pokračoval dle svého programu. 
My zamířili do pavilonu regionů, kde nás 
měl čekat zlatý hřeb. Pana prezidenta tu 
prováděli před půl hodinou, dozvídáme se 
od ještě zkoprnělé dámy u vchodu. Musím 
se přiznat, že i já jsem brzy zkoprněl. Když 
jsem začal s prohlídkou. Na tácku pár mi-
zerně pokrájených kousků klobásy, bez ja-
kéhokoliv označení. Kdo patří k té klobáse? 
Pokouším se být vnímán některým z těch, 
bavících se za výstavním pultem. Nikdo. My 
jsme tu tak celkově a k složení uzeniny vám 
opravdu neumím nic říct.

Pokoušíme se zapomenout na ten trapas 
a pokračujeme k expozici dalšího kraje. Já 

to tu jenom dávám na tácky, omlouvá se 
dívčina, z čeho to vyrábějí, nevím. Ty tác-
ky jsou vaším prokletím, říkám si v duchu. 
A fixem psané názvy výrobků, pokud vůbec 
nějaké. Na přehnutém tácku… Ptáme se po 
zástupci daného kraje, pod jehož logem se 
tato galashow koná. Nikde nikdo. A zástup-
ce firmy, která se tu prezentuje? Nikde ni-
kdo. Ten kraj nebyl jediný.

Také tu byli ti, které bych si dovolil vy-
zdvihnout. Takový pan ředitel Hvězda 
z Lomničanu. Nomen omen, chtělo by se 
mi říci. S jak hlubokými znalostmi vykládá 
o vystavených výrobcích jeho společnosti. 
A velmi kvalitních, jak se přesvědčujeme při 
ochutnávce. Jenom ty názvy chybí... Pan Ra-
da si s ním hned domluvil interview, snad jej 
i otiskne. Nebo taková paní ředitelka od spo-
lečnosti ANO, Marcela Dudová. Sice tu vy-
stavují jídla z mražené zeleniny. Určitě však 
budou chutnat i řezníkům. Nám chutnalo 

i „Pečené koleno s výpekem“ od společnos-
ti Moravan. Prezentace Moravskoslezského 
kraje vůbec měla hlavu i patu. Škoda jen, že 
tu chyběl nějaký ten zástupce kraje.

Vůbec vás nechci rozhněvat. Vás, kteří 
to s regionálními výrobci a výrobky mys-
líte poctivě. Jenom se příště musíte svěřit 
do rukou lidí, kteří umějí a chtějí. Lidí, kte-
ří ve své práci vidí poslání, nejenom pou-
hý kšeft. Také se varujte takových, kteří ve 
vystavování vidí pouhé politické body. Ne-
bo čárku v kolonce splněné úkoly, kterou si 
udělá vrchnost. Vždyť to znáte, už kníže Po-
těmkin, neblahé paměti... Zkrátka a dobře. 
Budete muset odejít od povrchnosti a nepro-
fesionální prezentace, budete-li chtít uspět. 
Všichni. Ti v zámku i v podzámčí. Základní 
kapitál máte poctivý – zlaté české ruce. Za 
rok to jistě bude all right, jak říkají tam, kde 
umějí reklamu. J. Potůček

potucky@centrum.cz 

Jak se (ne)dělá reklama

Ředitel Lomničanu Miloš Hvězda uměl zaujmout.

Družstevníci vystavovali

MÁMO, PAMATUJ SI TO

KLASA na Zemi živitelce

Kdo? Zpracovatelé masa, prezentující se ja-
ko kompaktní společenství řezníků a uzenářů. 
Kde? Na výstavě Země živitelka 2009. Pravda, 
tu a tam se objevil některý z výrobců. Pod kříd-
ly ministerstva, agrární komory, regionu. Což 
se může zdát trochu málo. Vezmeme-li v úva-
hu význam této výstavy v rámci zemědělsko-po-
travinářského komplexu České republiky. Kde 
jinde se lze prezentovat před více jak sto tisíci 
návštěvníky, potenciálními konzumenty?

 
Nejsou peníze. Bude znít lakonická od-

pověď. Poněkud nevěrohodně, pokud se 
podíváme na množství vystavující farmářů, 
majících do kapsy ještě hlouběji. Ani zájem. 
Což už vysloveno nebude, ačkoliv by se ten-
to argument dal považovat za věrohodný. 
Hledejte a naleznete. Okřídlené rčení platí 
tisíce let. Díky němu jsme v Českých Budě-
jovicích potkali farmáře, chovatele hospo-
dářských zvířat, dokonce i řadu drobných 
zpracovatelů. Ti dokázali dát ty penízky 

dohromady. Nebo je od někoho sehnat.
 Ta přirozená lidská touha být viděn. A vy-

niknout, jsme přece na výstavě, na kterou při-
jíždějí celebrity. Prezident republiky, předse-
da vlády, ministři, prezidenti komor... Aby se 
šéfové vystavujících překonávali ve snaze při-
vítat je právě v jejich expozici. Nikoliv jenom 
proto, aby si potřásli rukou či s nimi vypili 
sklenku vína. Před novináři a televizními štá-
by. Kdo je viděn, je vnímán a respektován. 
Kdo je vnímán, bývá oslyšen. Například při 
shánění prostředků na prezentaci.

 Pozdě bycha honit. Jistě, Země živitel-
ka 2009 už je minulostí. Jenomže se blíží 
rok 2010 a s ním i slavné 700. řeznicko-uze-
nářské výročí. Jistě by nebylo dobré, pokud 
by slůvko slavné zůstalo příliš nadneseným. 
Stejně tak lze považovat za utopii okupová-
ní poloviny pavilonů jednotlivými řeznicko-
uzenářskými společnostmi. Zato společná 
prezentace cechu se jeví naprosto přiroze-
nou. RaR

Návštěva z Polska
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PROPOZICE V DUCHU POTŘEB 
KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE

 Ze stejných důvodů jen velice stručně zmi-
ňujeme kritéria, která byla známa jak všem 
soutěžitelům, tak i porotě. Ti první obdrže-
li i propagační materiály značky KLASA,
zatímco porotci úkol stát se „tajným zákaz-
níkem“. V této roli pak v průběhu června 
„nezváni, nečekáni“ navštěvovali prodejny, 
aby posoudili následující:
–  upoutávka na prodejnu
–   počet prodávaných výrobků se značkou 

KLASA
–   umístění samolepky zabodnutého sekáč-

ku s nápisem „Tady je dobré řeznictví“ 
na vchodových dveřích

–   umístění závěsného boardu s klobásami 
na viditelném místě

–   viditelné umístění oválného wobleru 
s klobásami u pokladen

–   první dojem po vstupu do interiéru
–   šíře a kvalita sortimentu
–   plnění informačních povinností koneč-

nému spotřebiteli
–   úroveň obsluhujícího personálu
–   nabídka convenience food a doplňkové-

ho sortimentu potravin
–   celkové subjektivní hodnocení

HODNOTILI „TAJNÍ ZÁKAZNÍCI“
 Jak je patrno z heslovitého přehledu, 

opravdu hodnotili to, co oceňuje konečný 
spotřebitel. Kvalitní informace, kvalitní zbo-
ží, kvalitní obsluhu a prostředí. Z takto ná-
ročného hodnocení všech 34 přihlášených 
prodejen vzešli tito finalisté: 

OLOMOUCKÝ KRAJ:
MAKOVEC a. s., Nám. T. G. Masaryka 

201/23, 796 01 Prostějov

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

ROSTĚNICE, a. s., Masarykovo nám. 75/13,

682 01 Vyškov

PLZEŇSKÝ KRAJ:
MASO WEST, s. r. o., Kpt. Jaroše 109, 

339 01 Klatovy I

PARDUBICKÝ KRAJ:
Řeznictví - uzenářství Oldřich Čejka, 
Palackého nám. 142, 539 73 Skuteč

ÚSTECKÝ KRAJ:
M.U.S.P., a. s., Dukelská, 441 01 

Podbořany

STŘEDOČESKÝ KRAJ:
Řeznictví Dvořák – Jaromír Dvořák,
ulice 28. října 171, 264 01 Sedlčany

VYSOČINA:
Slámovo uzenářství, s. r. o., Masarykovo 

náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš

JIHOČESKÝ KRAJ:
Kostelecké uzeniny, a. s., Náměstí

Míru 89/1, 377 01 Jindřichův Hradec

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:
BIVOJ a. s., Nákladní 32, 746 01 Opava

 Potom už přišel úkol nejobtížnější. Sta-
novit vítěze. Již při pohledu na přiložené 
ilustrační fotografie je patrné, že vystoupení 
na stupně vítězů by slušelo všem finalistům. 
Proto rozhodoval každý bodík, také subjek-
tivní vnímání porotců-zákazníků, aby dne
8. září 2009 mohlo dojít k slavnostnímu de-
korování. Bylo příjemným vyvrcholením pro-
gramu 11. ročníku semináře o údržnosti ma-
sa a masných výrobků, pořádaným ČSZM. 
Předseda ČSZM Ing. Jaromír Kloud, před-
seda dozorčí rady ČSZM Ing. Zdeněk Maš-
ka a zástupci národní značky kvality KLA-
SA mohli v prostorách hotelu Skalský Dvůr 
v Novém Městě na Moravě konstatovat:

Vítězem celostátního kola se stala prodej-
na Rostěnice, a. s., z Vyškova. 

Zvláštní cenu poroty získali zástupci pro-
dejny Řeznictví Dvořák ze Sedlčan.

Samozřejmě následovalo slavnostní pře-
dání ocenění, nezbytné fotografování, nefor-
mální debata o příčinách takového úspěchu, 
troška oslavování.

UMĚT MÁ SMYSL
 Stejně tak soutěžit. Ona, ta soutěž, umí 

vyburcovat. Aby se člověk pokoušel umět 
ještě víc. Nezbývá proto nežli srdečně po-
děkovat všem, kteří „odpracovali“ úspěch 
letošního ročníku „Řeznická prodejna ro-
ku“. Velice tím napomohli naší věci. Stejně 
tak vyslovit přesvědčení v úspěch soutěžení 
v příštím pro řezníky jubilejním roce.  RaR

ČESKÁ ŘEZNICTVÍ OPRAVDU UMĚJÍ 

Soutěž „Řeznická prodejna roku“ má již svého vítěze
V průběhu celého roku vás ŘUN informovaly o soutěži „Řeznická prodejna roku“, organizované ČSZM a SZIF 
spravující národní značku kvality Klasa. Není proto až tolik potřebné se příliš rozepisovat o jejím poslání. Z re-
akcí konečných spotřebitelů zcela zřetelně vyplývá naplnění hlavního cíle. Jejich zájem o česká řeznictví i výrob-
ky se značkou KLASA velmi narůstá i v této těžké době.

Ceny předával a celý ceremoniál nonšalantně moderoval sám předseda svazu Ing. Jaromír 
Kloud společně s moderátorkou Terezou Tobiášovou.

Ing. Jiří Vrba, manažer jakosti oceněné společnosti MAKOVEC a. s.

Palmu vítězství převzal pan René Burian, vedoucí závodu masná výroba ROSTĚNICE, a. s.

Řeznictví Dvořák Sedlčany reprezentoval pan majitel s rodinou a nejbližšími spolupracovníky.

Také za M.U.S.P., a. s., přebíral ocenění generální ředitel Masokombinátu Plzeň,
p. Eduard Koranda.

Účast generálního ředitele Kosteleckých uzenin a. s. Ing. Pavla Kváče jasně hovoří o prestiži 
soutěže. Na snímku s Ing. Janou Vaňoučkovou ze SZIF.

Vítěz soutěže, ROSTĚNICE, a. s., byl vyhlášen se všemi poctami.

Za Slámovo uzenářství, s. r. o., z Velké Bíteše převzal ocenění jeho majitel pan Milan Sláma.
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Nejlepší je nedělat nic společně, vyzní-
vá z postojů mnoha českých výrobců. Ať 
se každý postará sám o sebe. Navenek 
takové konstatování štymuje se zásadami 
současného vývojového stadia českého ka-
pitalismu. A tak, s čepicí pod paží, obchá-
zejí prodejce. Třesouce se strachy otevírají 
dveře, aby se následně přemohli k úsměvu, 
bodrosti a lehce nahlouplému podlézání 
a slyšeli pak obvyklou písničku o potřebě 
slevit.

Nejspíš by bylo zbytečné pokračovat 
slokou o následné úpravě receptur salámů 
či párků do stěží poživatelné verze. Proto 
zaveďme řeč k případům nepodlehnutí té-
to cestě do pekel. Jedním z nich je příběh 
regionálních výrobců a jejich znovu obje-
vovaných produktů. Produktů, nejenom 
respektujících tradiční řemeslnou kvalitu 
v surovině i zpracování. Také zdravý rozum 
v oceňování takových předností.

A je to opět neviditelná ruka trhu, která 
mu napomáhá. Poté, co se levnost marke-

tingově jaksi vyčerpala a pro řadu zákazní-
ků přestává být tahákem, si najednou lidé 
všimli těch krajových klobásek, salámků, 
uzeného. Pravda, bylo k tomu i napomože-
no, jak se zmiňujeme na jiném místě dneš-
ních ŘUN. Proto si zaslouží poděkování 
všichni ti, kteří podali pomocnou ruku, 
a výrobci, kteří vytrvali.

Pro všechny ty podporovatele muse-
lo být velkým zadostiučiněním setkání na 
Ministerstvu zemědělství ČR. Hlavní hrá-
či českého maloobchodu při něm konsta-

tovali připravenost uvádět takové výrobky 
na trh v rámci svých řetězců. Jak seznáte 
z následujících vyjádření jejich zástupců, 
dokonce napomáhat při řešení jejich logis-
tiky, která bývá pro menší výrobce Achy-
lovou patou.

Můžete namítnout, že nejde o žádnou 
dobročinnost. Prostě se jim vyplatí nabízet 
zákazníkům něco navíc. Pravda. Ono se to 
vyplatí všem aktérům tohoto příběhu. Také 
proto jsme se obrátili na několik velkých 
hráčů českého maloobchodu. Odpovědi 

těch, kteří operativně reagovali, vám dnes 
přinášíme. Takový Ahold nebo Interspar 
prozatím mlčí. Věřme, že v příštím čísle 
přineseme dobré zprávy i od nich.

Občas se zdá, že i na stránkách ŘUN 
mrháme energií. Ano, ne všechno podpo-
rované se daří uskutečnit. A pokud ano, 
tak ne hned a na sto procent. V případě re-
gionálních výrobků můžeme spolu se vše-
mi, kteří pro věc konali, mít dobrý pocit 
z užitečně využité energie.

RaR

1.  Předpokládám, že nemá smysl se bavit 
o povinném listování, dělbě marží mezi 
prvovýrobou, zpracovateli a obchodníky či 
dalších administrativních opatřeních. Ta-
kové a podobné „problémy“ nemohou v li-
berálním prostředí najít direktivního řeše-
ní. Nebo snad ano?
Samotná otázka si (i když jen částečně) 

již dává svoji odpověď. Ano, výše specifiko-
vané problémy nemohou najít direktivního 
řešení. I když víme, že zemědělci i potravi-
náři volají po úpravě chování obchodníků 
již řadu let. Příkladem takových iniciativ 
je například Zákon o významné tržní síle 
a jejím zneužití, který schválila Sněmov-
na (i když v pozměňovacím návrhu Sená-
tu) v minulých dnech. Já osobně se s touto 
právní úpravou neztotožňuji a přikláním se 
ke stanoviskům odborných kruhů, které by-
ly mj. v médiích již publikovány. Například 
k stanovisku Vysoké školy ekonomické Pra-
ha, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Navrho-
vaný zákon ve snaze pomoci tržně slabším 
českým dodavatelům reguluje podmínky do-
dávek významně v jejich prospěch jako slab-
ší vyjednávací strany. V pragmatické rovině 
to znamená, že pokud bude domácí doda-
vatel favorizován zákonem, maloobchodní 
společnost nahradí jeho dodávky dovozem, 
případně vyřadí českou dceřinou společnost 
v úloze velkoobchodu uzavřením smlouvy 
přímo se zahraniční mateřskou společnos-
tí. Pokud budou nákupy od českých doda-
vatelů nezbytné, zvýší se vzhledem k pod-
mínkám nákupní ceny a nárůst se promítne 
do ceny pro konečného zákazníka. Malo-
obchodní ceny bezpochyby vzrostou i díky 
takovým návrhům jako zákaz obchodníkovi 
provádět krátkodobé reklamní akce ve for-
mě dárků nebo ochutnávek, zákaz letáko-
vých akcí na zboží ohrožené exspirací, po-
vinnost používat faktury mezi dodavatelem 
a odběratelem i při firemním nákupu drob-
ných předmětů, např. kancelářských potřeb. 
Z hlediska fungování ekonomiky ponesou dů-
sledky vyřazení lokální dodavatelé a koneč-
ný spotřebitel, který je ohrožen potenciál-
ním růstem cen. Návrh zákona je v rozporu 
s principy vytváření společného evropského 
ekonomického prostoru jako konkurenční 
výhody a ve svých efektech může vést k růs-
tu šedé ekonomiky, korupce, byrokratizace 

obchodních vztahů. Dovolím si dvě citace 
z tiskové zprávy SOCR:

Citace první:
„SOCR ČR opětovně konstatuje, že zejmé-

na zákon s přímými dopady do soukromo-
právních dodavatelsko-odběratelských vztahů 
by měl být vždy posuzován podle Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 
což se v tomto případě nestalo. To ostatně ve 
svém stanovisku přiznává i Potravinářská ko-
mora ČR, podle které neexistuje žádná studie, 
která by potvrzovala negativní vliv zákona na-
příklad na růst cen potravin. K tomuto SOCR 
ČR dodává, že na druhou stranu neexistuje 
ani studie, která by konstatovala pozitivní vliv 
přijetí tohoto zákona.“

Citace druhá:
„Nepopíráme, že na našem maloobchodním 

trhu nešvary existují, netýkají se ale prakticky 
členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 
Problémy mezi obchodními partnery není nic-
méně možné řešit předloženým zákonem, kte-
rý je ještě navíc velmi špatným zákonem. Že 
nebylo přihlédnuto k našim odborným názo-
rům a naše argumentace byla považována za 
subjektivní, je jeden fakt. Ale že nebude vůbec 
respektován pohled takové nezávislé a renomo-
vané instituce, jakou bezesporu Vysoká škola 
ekonomická v Praze je, to nás doslova šokuje.“

2.  Je tedy nikoliv na obchodnících, ale na 
politicích, jak napomohou zvýšení konku-
renceschopnosti českých sedláků (odstra-
nění dotační diskriminace)?
Nevím sice, kam touto otázkou směřuje-

te. Jsem ale toho názoru, že dobrá vzájem-
ná spolupráce mezi výrobci, zpracovateli 
a obchodníky a pozitivní marketing pomů-
že konkurenceschopnosti na českém trhu 
daleko více. V tomto ohledu bych chtěl při-
pomenout jeden příklad za všechny. A sice 
nedávnou konferenci „Český výrobek na 
českém trhu“, která proběhla jako součást 
doprovodného programu výstavy Země ži-
vitelka v Českých Budějovicích. Hlavními 
náměty této odborné konference byly per-
spektivy a kvalita českých výrobků na do-
mácím trhu, jejich konkurenceschopnost 
vůči dováženým výrobkům a identifikace 
tuzemských potravin. O českém výrobku 
se relativně hodně hovoří na různých úrov-
ních, v institucích, firmách, řetězcích, na 
půdě profesních uskupení, ale jen mluvit je 
málo. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
a Družstevní Asociace ČR se proto rozhod-
ly v praxi přispět k tomu, aby byl český výro-
bek prioritou našeho trhu. K této myšlence 
se mimochodem hlásí celá řada obchodní-
ků včetně spotřebních družstev. K tomu, 
aby mohli zákazníci maloobchodu snadno 
rozpoznat české výrobky, je podle nás nej-
důležitější jejich zřetelná identifikace. Té 
lze dosáhnout například jednotným logem 
označujícím české výrobky. „Je třeba ovšem 
stanovit jasná pravidla pro jeho udělování.“ 
Program na podporu prezentace a identi-
fikace českých výrobků představila na vý-

stavě česká společnost „Český výrobek,
s. r. o.“ Program je založen na principu uží-
vání a propagace jednotícího speciálního 
loga – ochranné známky Český výrobek 
– které výrobci mohou používat na výrob-
cích (potravinářských i nepotravinářských) 
a v reklamě ve všech sítích a prodejních ka-
nálech. Ochrannou známku podle tohoto 
programu by měly dostat produkty, které se 
vyrábějí v ČR, na jejichž výrobě se podílejí 
čeští zaměstnanci, a které obsahují minimál-
ně 50 procent tuzemských surovin, pokud je 
potřebné suroviny v ČR možné produkovat.

3.  Naproti tomu se otvírá možnost využi-
tí nárůstu poptávky po specifických re-
gionálních výrobcích. Vidí SČMSD ten-
to potravinový segment jako perspektivní 
i pro vaši maloobchodní síť?
Nejdříve mi dovolte říci pár slov o sku-

pině COOP:
Celý problém souvisí s odpovědí na otáz-

ku, proč vznikla chráněná obchodní značka 
„Skupina COOP“.

Družstva se v náročném konkurenčním 
prostředí stále více profilují jako jednotný 
integrovaný systém. Tomu odpovídá i pro-
jekt postupného sjednocování vizuální iden-
tity exteriérů téměř tří tisícovek prodejen 
pod společnou značkou COOP. Odrazo-
vým můstkem těchto nových aktivit se stal 
projekt VIZE, realizovaný v rámci marke-
tingového poradenství se společností Blue 
Strategy. Jde o formulaci střednědobé vize 
družstevního maloobchodu na základě no-
vého pohledu a analýzy prodejního potenci-
álu historicky determinované maloobchod-
ní sítě skupiny COOP. Výsledky projektu se 
staly rovněž východiskem při stanovování 
hodnot značky COOP. COOP si váží svých 
zákazníků a chová se férově i ke svým do-
davatelům a zaměstnancům. Komunikace 
těchto hodnot byla základem první celoploš-
né televizní reklamní kampaně skupiny CO-
OP vloni na podzim, která byla přijata vel-
mi pozitivně. Díky celostátnímu působení 
se nabídka prodejen COOP profiluje nejen 
zbožím známých značek od velkých dodava-
telů, ale i tradičními a kvalitními potravina-
mi regionálního charakteru i pestrou škálou 
vlastních značek. COOP si váží tradice, re-
gionálních zvyklostí a poctivé práce. To jsou 
atributy, které vždy patřily k silným strán-
kám družstevních prodejen. Skupina CO-
OP zvolila pro podporu komunikace znač-
ky slogan: „COOP. Všechno dobré“, kterým 
chceme vyjádřit přátelskou atmosféru, vztah 
k zákazníkům i filozofii podnikání skupiny 
COOP. Díky společné obchodní značce má-
me nyní také daleko větší prostor pro přijí-
mání jednotných stanovisek a postupů nejen 
při realizaci strategických záměrů skupiny, 
ale i při vlastním obchodním podnikání.

Spotřební družstva skupiny COOP reali-
zovala v roce 2008 celkový maloobchodní 
obrat ve výši 28,6 miliardy korun. Tyto vý-
kony je řadí – z pohledu obchodních skupin 

– na šesté místo v rámci TOP 10 českého 
obchodu. Meziroční nárůst maloobchodní-
ho obratu ve výši 5,3 % ukázal, že spotřeb-
ní družstva jsou s to obstát ve vyhroceném 
konkurenčním prostředí českého obchodu. 
Přitom nadprůměrných výsledků dosáhlo 
šestačtyřicet družstev; ve dvou družstvech 
výkony stagnovaly a pod úroveň roku 2007 
se dostala pouze tři družstva. Bylo dosaže-
no dalšího růstu produktivity práce, kdy 
celkový maloobchodní obrat členů skupiny 
COOP realizovaný na jednoho zaměstnan-
ce vzrostl o více než 5 %. Pozitivním výko-
nům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která 
se meziročně zvýšila o 6,7 %. Sedm největ-
ších družstev, jejichž roční obrat jednotlivě 
překročil hranici jedné miliardy korun, rea-
lizovalo téměř čtvrtinu celkového maloob-
chodního obratu skupiny COOP.

Spotřební družstva provozovala v minu-
lém roce 2 938 prodejen v přímém řízení 
– z toho 425 prodejen v maloobchodních 
řetězcích COOP TUTY, COOP TIP, CO-
OP TERNO, COOP DISKONT a COOP 
STAVEBNINY. V řetězcových prodejnách 
byl realizován maloobchodní obrat přes
10 miliard korun, což je více než 35 % cel-
kového obratu skupiny COOP. Celkový ob-
jem potravinářské výroby, kterou provozo-
valo 17 spotřebních družstev, činil téměř
370 milionů korun.

Z hlediska položené otázky je nutné po-
dotknout, že spotřební družstva mají nejsilněj-
ší pozici na venkově a v malých městech. Zde 
umějí využít spolupráce s místními dodavateli, 
což představuje snížení nákladů v logistickém 
řetězci a současně zajišťuje regionální zvyk-
losti a originalitu zboží. Navíc tím, že malo-
obchodník odebírá zboží místního dodavatele, 
vytváří si kladné vztahy s místní komunitou. 
Nadále chceme provozovat i ty nejmenší pro-
dejny. Je to i z toho důvodu, že zahraniční 
řetězce stále postupují do menších sídel a je 
docela pravděpodobné, že nás tyto malé pro-
dejny budou v budoucnost i ve větším měřít-
ku než dnes živit. Nebudeme se již zřejmě 
soustřeďovat na další expanzi velkoplošných 
prodejních formátů, protože i když dnes ty-
to prodejny fungují, není to formát prodejny, 
v němž bychom byli bez rizik konkurence-
schopní. V malých prodejnách na venkově, 
v malých supermarketech, je pro nás budouc-
nost a zde můžeme být stále velmi úspěšní.

4.  V případě, že ano, jakým způsobem hod-
láte tuto příležitost využít?
Již odpověď na předchozí otázku svědčí 

o maximálním využití této příležitosti. Bez 
spolupráce s regionálními, resp. místními 
dodavateli si naše obchodování nedoká-
žeme vůbec představit. A to ve všech rovi-
nách. Ať již na centrální úrovni prostřednic-
tvím našich nákupních centrál – družstva 
COOP Centrum a společnosti COOP Mo-
rava, s. r. o., na úrovni správ družstevních 
maloobchodních řetězců anebo na úrovni 
místní – tj. v intencích smluvních vztahů 

mezi jednotlivými spotřebními družstvy 
a příslušnými dodavateli. Praxe nám uká-
zala, že organizaci nákupu, resp. dodávek 
tohoto segmentu zboží není možno dělat 
jen centrálně, ale naopak diverzifikovaně ve 
všech výše uvedených rovinách.

5.  Celoplošně působící prodejci obvykle 
konstatují potíže s uplatněním regionál-
ního výrobce z důvodů logistických. Do-
kázali byste toto řešit v rámci COOP 
Centra alespoň v určitých položkách spo-
lečně? Nebo byste dali přednost zásobo-
vání takovými produkty přímo v jednotli-
vých spotřebních družstvech?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná 

odpověď. Kdo je vlastně regionálním výrob-
cem? Je to ten dodavatel, který svým roz-
sahem produkce, celkovou nabídkou služeb 
a základními obchodními podmínkami do-
káže zásobovat naši obchodní síť, rozpro-
střenou po celé republice? Nebo ten, který 
to samé dokáže také, ale jen v kraji anebo 
v určitém místě (městě, vesnici)? V našem 
systému skutečně využíváme všech mož-
ností a existující obchodní vztahy, zejména 
u tzv. přímých dodávek, nemůžeme nikterak 
paušalizovat. Stačí se například jen podívat, 
jak jsou organizovány prodejní akce naší ře-
tězcové sítě. Řada položek je nasmlouvána 
centrálně, jiné jsou dohodnuty s regionální-
mi, resp. místními dodavateli. Tento princip 
je uplatňován zejména v sortimentu maso-
uzeniny, ovoce-zelenina, pekárenské a mléč-
né výrobky. Těsnější spolupráci s regionální-
mi výrobci přispělo i to, že COOP Centrum 
převzalo i úlohu řízení maloobchodu a sprá-
vu nejsilnějších družstevních obchodních 
řetězců, tj. řetězců COOP TUTY a COOP 
TIP. Ukázalo se, že kombinace správy ře-
tězců a centrálního nákupu je velmi zdařilá, 
a to jak z hlediska ekonomického, tak i po 
stránce obchodních vztahů s dodavateli, ty 
regionální z toho nevyjímaje.

6.  Kterým výrobkům budete dávat před-
nost? Můžete být konkrétnější?
To je nelehká otázka. Nechci, aby odpo-

věď vyzněla jako nějaká fráze. Každopádně 
to budou výrobky, které budou odpovídat 
našim strategickým záměrům svojí kvalitou, 
dobrou cenou a všeobecnými obchodními 
podmínkami. Chceme, aby slova ve sloganu 
„Český výrobek na českém trhu“, ke které-
mu se hlásíme, nevyzněla naprázdno. Aby 
se těchto výrobků, a to zvláště té regionál-
ní provenience, na pultech našich obchodů 
objevilo co nejvíce. Chceme být našemu zá-
kazníkovi skutečně co nejblíže.

7.  Na koho se mohou regionální výrobci se 
svými nabídkami u vás obracet?
Především jsou to nákupní centrály – 

COOP Centrum družstvo a COOP Mora-
va, s. r. o., správy maloobchodních řetězců, 
ale i příslušná spotřební družstva (blíže viz 
www.scmsd.cz).

1.  Předpokládám, že nemá smysl se bavit 
o povinném listování, dělbě marží mezi 
prvovýrobou, zpracovateli a obchodníky 
či dalších administrativních opatřeních. 
Takové a podobné „problémy“ nemohou 
v liberálním prostředí najít direktivního 
řešení. Nebo snad ano?
To jistě nemohou. Obchod je vztahem 

dvou rovnocenných partnerů, ve kterém di-
rektivy nic pozitivního nepřinesou.

2.  Před nedávnem proběhlo na Ministerstvu 

zemědělství setkání se zástupci maloob-
chodních řetězců, kde tito přislíbili věno-
vat větší pozornost české potravinářské 
produkci. Hlásíte se k tomu i vy?
Samozřejmě ano, ačkoliv jsme primárně 

velkoobchod. Nicméně Makro se plně hlá-
sí k podpoře regionálních výrobců potravin, 
protože se to shoduje s naším dlouhodobým 
konceptem. Snažíme se pomoci přežít svým 
zákazníkům z oblasti nezávislého maloob-
chodu. Cesta nabídky regionálních výrobků 
a specialit je jedním z mnoha způsobů tako-
véto pomoci, protože pomůže našim zákaz-
níkům odlišit svoji nabídku pro finálního 
zákazníka od unifikované nabídky meziná-
rodních řetězců na trhu.

Pro naši druhou cílovou skupinu zákaz-
níků ze segmentu Horeca je možnost koupě 
regionálních výrobků opět cestou pro odli-
šení od dalších konkurenčních subjektů na 
trhu. Navíc v případě ultra čerstvých výrob-
ků umožňuje vařit v sezoně z produktů, kte-
ré jsou v ideálním stadiu čerstvosti a vyzrá-
losti, a zaručují tak jídlům plnou chuť.

3.  Tím se otvírá možnost využití nárůstu po-
ptávky hlavně po specifických regionál-

ních výrobcích. Vidí Vaše společnost ten-
to potravinový segment jako perspektivní 
i pro vaši maloobchodní síť?
Naše velkoobchodní síť vidí segment regi-

onálních výrobců jako perspektivní už dlou-
hodobě. Zejména v oblasti masných výrob-
ků máme několik příkladů, jak se z původně 
regionálních dodavatelů stali velmi úspěšní 
dodavatelé celonárodní.

4.  V případě, že ano, jakým způsobem hod-
láte tuto příležitost využít?
Jsme připraveni rozšířit nabídku zalis-

továním regionálních produktů na všech 
svých velkoobchodních centrech, a to v seg-
mentu ultra čerstvých, čerstvých i suchých 
potravin. Nutno ovšem říci, že se nebude 
jednat o překotný listing regionálních vý-
robků, protože i tyto musí zapadat do na-
ší firemní produktové strategie, kterou jsem 
již zmínil v odpovědi na druhou otázku.

5.  Celoplošně působící prodejci obvykle kon-
statují potíže s uplatněním regionálního vý-
robce z důvodu logistických. Dokázali bys-
te toto řešit v rámci DC alespoň v určitých 
položkách? Nebo byste dali přednost záso-

bování takovými produkty přímo v jednot-
livých lokalitách či regionech přímými do-
dávkami do prodejních jednotek?
Pokud se jedná o regionální dodavatele, 

pak se snažíme nekomplikovat vzájemný 
vztah logistickými záležitostmi a umožňu-
jeme zásobování systémem přímých dodá-
vek na jednotlivé velkoobchody. Zejména 
u ultra čerstvých výrobků se jedná o logický 
krok s cílem nabídnout zákazníkům výrob-
ky maximálně čerstvé.

Další výhodou přímých závozů od regi-
onálních dodavatelů je potom pružnější re-
akce na vyprodání zboží a rychlou doobjed-
návku.

6.  Kterým výrobkům budete dávat před-
nost? Můžete být konkrétnější?
Už dnes má každé naše velkoobchodní 

centrum možnost mít ve svém portfoliu i lo-
kální regionální dodavatele, takže pro nás se 
v přístupu nic nemění.

Jak jsem už předeslal, regionální výrobci 
se u nás uplatní hlavně v dodávkách ultra 
čerstvých produktů, jako je ovoce, zeleni-
na, chlazené maso ve visu, lahůdky a čers-
tvé pečivo.

Specifický je příklad masných výrobků, 
kdy téměř všechna velkoobchodní centra 
Makro v České republice mají už dnes jed-
noho až dva lokální dodavatele masných 
výrobků, hlavně se sortimentem sezonních 
výrobků a místních specialit.

V odděleních suchých potravin je pak 
Makro otevřeno zejména regionálním vý-
robcům piva a minerálních vod. Na druhou 
stranu ovšem musím konstatovat, že jedná-
ní s mnoha regionálními dodavateli jsou vel-
mi komplikovaná, a to i přesto, že podmínky 
dodávek jsou nastaveny maximálně jedno-
duše. Pro mnohé dodavatele je problém po-
chopit, že dodávají do velkoobchodu, který 
chce nabízet zboží zákazníkům z řad malo-
obchodu za stejných cenových podmínek, 
jaké nabízejí v regionu oni sami.

7.  Na koho se mohou regionální výrobci se 
svými nabídkami u vás obracet?
Stačí, když se svojí nabídkou osloví velko-

obchodní centrum Makro ve svém regionu 
a jeho ředitel už zprostředkuje kontakt na pří-
slušného nákupčího, který nabídku posoudí.

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

VYUŽITÁ ENERGIE

Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Ing. Zdeněk Juračka, předseda

Společnost MAKRO, MVDr. Pavel Groh, senior nákupčí čerstvých potravin Makro/Metro
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Ano, vážení čtenáři. Tentokrát vás na na-
šich toulkách zahraničím nejprve zavedeme 
do Severní Ameriky. Dříve chodívali tovary-
ši na vandr neboli na zkušenou. Něco vidět, 

něčemu se přiučit. Není to bezvadné, při-
nesou-li vám naše noviny zábavu a poučení 
až do pohodlného křesla vašeho domova? 
Alespoň se člověk může lépe soustředit na 

pobavení i získání inspirace. Zvláště dnes, 
kdy jsme se vydali i na jeden z marketin-
gově nejzdařilejších podniků, mnichovský 
Oktoberfest. Možná i vy jste si z cest po 

světě přivezli zážitky, o které bude hodno 
se podělit se čtenáři. Rádi je otiskneme, rá-
di pomůžeme s případnou přípravou textu.
 RaR

Po návratu z USA, kde jsem byla kon-
cem léta na farmách a hovořila se zeměděl-
ci zejména o cenách za mléko, upřesním 
zprávy českých deníků k mléku o slova 
Abe Harpstera, majitele farmy s tisícovkou 
krav z Pensylvánie. Na každé z nich denně 
prodělává 3 dolary a trvá to již půl roku. 
Náklady na litr mléka má 30 centů a prodá-
vá mlékárně vzdálené 800 kilometrů, kam 
denně vozí dvě obří cisterny mléka, za 23 
centů. Na rozdíl od farmářů, kteří se spe-
cializují na produkci obilí, nemůže zbrzdit 
prodej a nechat na sile a tím vyšroubovat 
cenu o trochu výš. Nemá ani možnost vozit 
do jiné mlékárny ani mléko vylévat, proto-
že v USA jsou přísné normy na životní pro-
středí a mléko vylité na pole je jako vyhoze-
ní kadáverů volně do přírody. Má jedinou 
možnost, počkat až se vybije půl milionu 
krav v celých USA, a věřit, že on přežije. 
Potom by dle jeho předpokladu mohla 
stoupnout cena a vše pojede dál v zaběh-
lých kolejích. Když jsem mu položila pro-
vokativní otázku, zda některý z farmářů 
nepomýšlí na prodej mléka a mléčných vý-
robků „ze dvora“, což je trend v Rakous-
ku a Německu (u nás to taky zemědělci 
zkouší), podíval se na mne víc než výmluv-
ně, zda jsem nespadla z višně. A co teprve 
zopakovat mu slova exministra Petra Gan-
daloviče, která pronesl na oslavách doží-
nek s Asociací soukromého zemědělství? 
Tam totiž nejen hovořil o potravinách ze 
selských dvorů, ale doporučoval, na čem 
před léty ztroskotal jeho předchůdce Josef 
Lux, opětné zavádění malých jatek a zpra-
coven masa. To jsem si ani netroufla, to 
by se na Českou republiku díval už víc než 
s pobavením.

„Každému co jeho jest a hlavně co umí. 
My jsme tu od toho, abychom produkova-
li od každé naší dojnice kolem 13 tisíc lit-
rů ročně a mlékárny mají vyrábět dál naše 
skvělé sýry. Jeden druhému by se neměl 

míchat do toho, co až tak neumí,“ dodal 
Harpster. Na jeho upřímná slova jsem mu 
vysvětlila i kus své pravdy. V Evropě, kde 
není takové množství půdy na výběr a jed-
na mlékárna sousedí takřka s druhou, se 
jednak může do jisté míry spekulovat, kam 
bude farmář nadále prodávat své mléko, 
a je na společnosti, zda chce dál „své“ far-
máře podporovat, či nikoliv.

V Brazílii, kde jsem byla na farmách na 
jaře a také diskutovala s tamními farmáři, 
se mléko produkuje pod amerických dva-
cet centů a všichni by hrozně rádi a pokud 
možno zítra vyváželi své levné maso, mléč-
né produkty a drůbež do Evropy. Bioetanol 
zase do Ameriky. V prvém případě se stá-
ty EU brání levným dovozům živočišných 
produktů dost oprávněně, protože jak se 
dá na místě samém zjistit, jsou tam dale-
ko mírnější normy na složení krmiv, není 
dohledatelnost hospodářských zvířat pro 

případ výskytu určitých nemocí a vzdále-
nost nedovoluje tuto surovinu posílat v čer-
stvém stavu, ale zmraženou, což má vliv 
i na nutriční hodnotu.

A pokud jde o snahu vyvážet levnější bio-
paliva z cukrové třtiny do Ameriky, tak 
jsem od Američanů na univerzitě v Pen-
sylvánii a na federálním ministerstvu ze-
mědělství slyšela jediné. Zcela bez obalu 
vysvětlili, že na ochranu svých farmářů bu-
dou dál zvyšovat cla na bioetanol z Brazí-
lie. Jenom pro zajímavost, pěstitelé kukuři-
ce pro biolihovary dostávají přitom v USA 
dotaci 12 centů na litr vyrobeného lihu, mí-
chači rovněž. U nás se před dvěma a půl 
lety rozhodlo, že nebude podpora žádná, 
bylo tomu za ministryně Mileny Vicenové 
a podle toho to dopadlo. Nejede ani jeden 
biolihovar a cena obilí je tam, kde je. A ta-
dy jsme zpět u mléka a podpor evropských 
farmářů.

Jak je z čísel ČSÚ známo, každý neza-
městnaný stojí měsíčně stát 20 tisíc korun. 
Kdyby se i u nás nechalo vybít k součas-
ným 6 tisícům krav další tisíce a zavřely se 
kravíny, končí nejen dojičky, společnosti 
přestanou splácet úvěry poskytnuté na nut-
né špičkové vybavení stájí (aby odpovídaly 
přísným normám EU) a podrazí to chod 
mlékáren, sníží se autoprovoz v případě 
cisteren a hlavně dál prudce klesne odběr 
krmiv a zvýší se přebytky obilí. Že je to 
scénář uměle vytvořený zemědělskou lob-
by? Po zkušenosti z farem, kam jezdím po 
celém světě, je to jednoduše spočitatelná 
úměra, která bude společnost stát víc, než 
když nebudeme hledět na zemědělce jako 
na ty, co nastavují ruce po dotacích, ale na 
ty, co tvoří hodnoty a až tak se zase „ne-
překrmují“ jako pracovníci z jiných oborů, 
kam se naopak hází záchranná lasa a často 
se o tom mlčí a lidé to nemají tak často na 
talíři jako zemědělství, které je ze silnice 
tak dobře vidět. Snad každý ví velmi dobře, 

kolik se nalilo peněz do bank, automobilek 
atd. Nanicovatý přístup ministrů zeměděl-
ství EU k současné situaci spojené s pádem 
cen za mléko je v porovnání s přístupem 
Američanů nebo Brazilců k agrárnímu sek-
toru neuvěřitelný a záchranné laso, které 
se nabízí, jak to vypadá, přijde pozdě, kdy 
se již třeba i třetina krav podřízne a bude se 
čekat na lepší roky?

A je to nejen špatná agrární politika 
v EU, ale konkrétně i v ČR, kde chybí 
přesný sběr dat a prognostika. O té jsme 
byli v Americe názorně poučeni. Na fe-
derálním ministerstvu zemědělství ve 
Washingtonu jsme se setkali s Bryanem 
Purcellem, pokladem určitě i tam nedoce-
něným. Již deset let s velkou přesností sbí-
rá veškeré podklady z map poskytovaných 
během leteckého snímkování půdy na ce-
lém světě. Uprostřed každého měsíce se 
ještě s dalšími pěti vysokoškolsky vzděla-
nými agrárními analytiky zavírá do ople-
chované místnosti bez oken a po zhruba 
pěti hodinách konfrontací čísel, snímků 
a propočtů se s netrpělivostí čeká na jejich 
oznámení. Připomíná to skoro volbu pa-
peže a jednání konkláve, jen dým nad fe-
derálním ministerstvem zemědělství chy-
bí. Je to přísně utajené pracoviště, odkud 
se nesmí během rozhodujících okamžiků 
telefonovat a vydávat závěry dopředu, než 
dojde k oficiálnímu aktu. Potom takřka 
po pěti minutách již reagují světové burzy 
a vyjádření těchto odborníků dává impul-
zy k růstu či propadu cen masa, mléka, 
obilovin a olejnin. Obiloviny a jejich výše 
sklizní totiž ovlivňují následně ceny nej-
důležitějších zemědělských komodit. Ag-
rární komora získala během jednání ve 
Washingtonu od Bryana Purcella potřeb-
né kontakty na webové stránky a možnost 
tak bezprostředně po vyhlášení prognóz 
s těmito čísly pracovat.

Eugenie Línková

V letošním roce jsme navštívili s našimi obchodními 
partnery zajímavou akci, Oktoberfest v Mnichově. Ně-
kteří očekávali, že se jedou pouze dobře najíst a napít. 
Kdo jednou zažil na vlastní oči atmosféru Oktoberfestu, 
ví, že je to ukázka neuvěřitelně dokonale zorganizované-
ho kolosu, který nemá ve světě obdoby. Ročně tu proteče
6 milionů litrů piva, sní se 180 grilovaných býků a spořá-
dá přes půl milionu kuřat a cca stejné množství vepřových 
kolen.

S úsměvem na tváři zde zaměstnanci jednotlivých stanů 
(je jich cca 400 v každém ze 14 velkých stanů) obsluhují 
průběžně 9 000 hostů, prodírají se mezi davy s velikými 
tácy s jídly – vše funguje bez klopýtání a škobrtání. Můžete 
ochutnat zajímavé lahůdky z masného sortimentu – nád-
herně naaranžované mísy schwarzwaldské šunky či typic-
kého Leberkäse, mile překvapí bavorské speciality s typic-
kými kulatými knedlíky.

My jsme se příjemně pobavili a obohatili o nové zážitky 
a zkušenosti. Viděli jsme např. servírovat 45 grilovaných 
kuřat za minutu, a to průběžně po celý den. Troufám si ří-
ci, že to byla ukázka dokonalé organizace práce.

Ve všech 28 stanech se čepuje pivo pouze z 5 vybraných 
mnichovských pivovarů. Mnichovská radnice také přísně 
posuzuje každoroční uchazeče o provozování stanů, stán-
ků a prodejních míst. Pro letošní ročník se o prodejní li-
cenci ucházelo 1 415 podnikatelských subjektů, schváleno 
z nich bylo 607. Po každém ročníku je vyhodnocována 
spokojenost s nimi a případné vyloučení z akreditace pro 
další ročníky.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ
ZE ZÁKULISÍ AKCE

Kapacita míst k sezení ve 14 velkých a 14 menších sta-
nech je 100 000.

Pro potřeby návštěvníků je k dispozici 1 800 WC a 878 
metrů pisoárů (vše stále čisté a funkční).

Ročně navštíví Oktoberfest 6 milionů návštěvníků (ve 
srovnání s počtem obyvatel naší krásné země zajímavé čís-
lo).

Veliký počet návštěvníků s sebou nese i občasné ztráty či 
zapomenuté předměty. V loňském roce se v oddělení ztrát 
a nálezů našlo 4 600 různých předmětů, např. 680 kredit-
ních karet, 295 kabelek, 280 mobilních telefonů, 265 ks
brýlí, 80 fotoaparátů a 90 ks cenností, zejména snubních 
prstenů. Pouze 17 % věcí bylo vyzvednuto svými maji-
teli.

Za zmínku stojí i krásný bavorský kroj, který sluší dív-
kám a ženám bez rozdílu věku. Důležitým prvkem kroje je 
zástěra, resp. uvázaná mašle. Pokud má slečna mašli uvá-
zanou na levém boku, naznačuje, že je volná a má chuť se 
seznámit. Mašle uvázaná na pravém boku signalizuje, že 

nositelka je vdaná, a mašli uvázanou vzadu nosí vdovy.
V příštím roce uplyne 200 let od prvního konání této 

slavnosti (17. října 1810). Při 100. výročí, v roce 1910, by-
lo vypito rekordních 12 mil. litrů piva, což je dvojnásobek 
průměru ostatních ročníků. Naši sousedé v Německu umí 

hodně pracovat, ale i hodně slavit. Předpokládá se, že příš-
tí rok bude ještě o něco zajímavější než ten letošní. Na vi-
děnou na Oktoberfestu 2010!

Hana Reuterová
IDC-FOOD, s. r. o.

Prognózy staví na leteckých snímcích a ovlivňují burzy

1.  Předpokládám, že nemá smysl se bavit 
o povinném listování, dělbě marží mezi 
prvovýrobou, zpracovateli a obchodníky 
či dalších administrativních opatřeních. 
Takové a podobné „problémy“ nemohou 
v liberálním prostředí najít direktivního 
řešení. Nebo snad ano?
Máte pravdu, direktivní řešení těchto 

otázek neexistuje, přesto však jsme svěd-
ky stále nových pokusů, jak pomocí vyhlá-
šek, předpisů a zákonů obchodní vztahy 
regulovat. Posledním pokusem je známý 
Zákon o významné tržní síle, který če-
ká pouze na podpis prezidenta republiky. 
Bylo k tomu napsáno už mnoho, zákon je
jednoduše špatný, diskriminační a přinese 
celou řadu problémů hlavně menším doda-
vatelům.

2.  Je tedy nikoliv na obchodnících, ale na 
politicích, jak napomůžou zvýšení konku-
renceschopnosti českých sedláků (odstra-
nění dotační diskriminace)?
V dotacích se nevyznám, nikdy jsem se 

tím nezabýval, protože pro maloobchod nic 
podobného nebylo a nebude. Neočekávám 
pomoc politiků nám, obchodníkům. Pokud 
je nějaká možnost, jak odstranit Vámi zmi-
ňovanou dotační diskriminaci českým sedlá-
kům, ať ji politici okamžitě využijí. Obávám 
se ale, že na to se mělo myslet při přístupo-
vých jednáních k EU.

3.  Naproti tomu se otvírá možnost využití 
nárůstu poptávky po specifických regio-
nálních výrobcích. Vidí vaše společnost 
tento potravinový segment jako perspek-
tivní i pro vaši maloobchodní síť?
Regionální výrobky v sousedních zemích 

jsou tak silné, jak silná je poptávka po nich. 
Obchodníci budou vždy prodávat to, co bu-
de jejich zákazník nejvíc požadovat. Dis-
kuse, jestli musíme dřív my, obchodníci, 
vytvořit nabídku nebo výrobci a podpůrné 
marketingové kampaně poptávku u zákaz-
níků, je jako diskuse, co bylo dřív, jestli sle-
pice nebo vejce. My v Globusu považujeme 
v krátké budoucnosti regionální výrobky za 
perspektivní.

4.  V případě, že ano, jakým způsobem hod-
láte tuto příležitost využít?
Začínáme hledat vhodné partnery pro 

spolupráci a budeme se společně učit.

5.  Celoplošně působící prodejci (řetězce) 
obvykle konstatují potíže s uplatněním 
regionálního výrobce z důvodu logistic-
kých. Dokázali byste toto řešit v rámci 
DC? Nebo byste dali přednost zásobová-
ní takovými produkty přímo v lokalitách 
či regionech?
Spolupráce s námi není podmíněna dis-

tribucí přes centrální sklad. Tyto regionální 
výrobky budou zcela jistě distribuovány na 
přímo pouze v tom konkrétním regionu.

6.  Kterým výrobkům budete dávat přednost? 
Můžete být konkrétnější?
Určitě těm kvalitním a dobře prodejným. 

Konkrétně v sortimentu masných výrobků 
to s námi ale není jednoduché, protože má-
me vlastní řeznickou výrobu. Ale i zde spo-
lupracujeme s celou řadou dodavatelů.

7.  Na koho se mohou regionální výrobci se 
svými nabídkami u vás obracet?
Mohou využít kontakty na našich webo-

vých stránkách www.globus.cz.

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

Společnost 
Globus,
Ing. Petr 
Vyhnálek, 
jednatel 

společnosti

DO SVĚTA ZA POZNÁNÍM A TAKÉ POBAVENÍM

OKTOBERFEST 2009

176. ročník největší gastronomické události světa

ESSA, spol. s r.o. ESSA, spol. s r.o. 
centrální expedice expedice
Okružní 34 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
370 01 České Budějovice Tel.: 461 631 845
Tel.: 387 412 481 Fax: 461 616 920
Fax: 387 412 481

e-mail: skladcb@essa.eu e-mail: skladdu@essa.eu 

 ESSA, spol. s r.o.
 expedice
 Újezd nad Lesy
 Svojšická 300
 190 16 Praha 9
 Tel.: 603 839 238

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

Bryan Purcell
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Zajišťujeme:
	  Stavebně-technologické studie řešení závodů všech kapacit
	  Projekty technologické i stavební části a ostatních profesí
	 Projekty čistíren odpadních vod pro potravinářský průmysl
	  Inženýrskou činnost do zajištění stavebního povolení

Dokumentace od nás vždy odpovídá předpisům EU.
Více než 100 referencí jak v České tak ve Slovenské republice.

Zajišťujeme

Nejvýznamnější český dodavatel
projektových řešení

pro potravinářský průmysl

prostor pro regionální výrobce, jejichž hlavním polem 
působnosti by mělo být zpestřování běžného sortimentu 
regionálně laděnými výrobky a specialitami. V této sou-
vislosti lze do budoucna očekávat rozvoj a odlišení role 
nezávislé tržní sítě.

Jednou z vydařených aktivit ČSZM je soutěž prodejen. 
V čem spatřujete její největší přínos?

Letos v září jsme uzavřeli druhý ročník soutěže o řez-
nicko-uzenářskou prodejnu roku. Mohu přitom potvrdit, 
že tato soutěž má velmi pozitivní ohlas u odborné ve-
řejnosti, protože jejím hlavním přínosem je obnovování 
dobrého jména naší profese a poukazování na přednosti 
prodeje kvalitních uzenin ve specializovaných prodej-
nách. V loňském roce, když jsme celý projekt zahajova-
li, jsme veškeré související činnosti zajišťovali svépomo-
cí – hodnocení zúčastněných prodejen v jednotlivých 
krajích zabezpečovali členové svazového představenstva 
a dozorčí rady, kteří sídlí v daných regionech. Veškerou 
agendu jsme vedli u nás na sekretariátu a účastníci by-
li až na ojedinělé výjimky z řad členů ČSZM. Myslím 
si, že tento řekněme skromný rozjezd přispěl k tomu, 
že do organizace soutěže byli doslova vtaženi předsta-
vitelé rozhodujících zpracovatelských podniků společ-
ně s jejich spolupracovníky, což mělo za následek, že 
tuto akci vzali za svou, a byl tak položen základní ká-
men budoucího úspěchu. Letošní ročník mohl proto být 
bez přehnaného strachování posunut zase o kousek dál. 
K účasti byl přizván spolupořádající partner – Státní ze-
mědělský intervenční fond, který je správcem národní 
značky kvalitních potravin KLASA. Odtud jsme získali 
potřebnou podporu pro plošné rozšíření okruhu účast-
níků, dále pro tvorbu propagačních materiálů sloužících 
k upozornění spotřebitelů na kvalitní řeznictví přímo 
v prodejnách a v neposlední řadě i pro zajištění vysoké 
úrovně slavnostního ocenění vítězů. V současné době 
se chystáme na přípravu třetího ročníku soutěže, který 
bude probíhat v roce 2010. Spoléháme přitom na pokra-
čování spolupráce se SZIF. Doufám proto, že budeme 
schopni překonat možnou počáteční opatrnost provo-
zovatelů prodejen, kteří o soutěži slyšeli letos poprvé 
a ke své účasti se zatím neodhodlali. Cílem pro nadchá-
zející ročník je udržení vysokého standardu a souběžné 
navýšení počtu soutěžících.

Pokud se takto daří zviditelňovat kvalitní prodejny 
v očích spotřebitelské veřejnosti, neuvažujete též o zvidi-
telňování kvalitních výrobků? 

Pozornému čitateli ŘUN jistě neunikla informace zo-
pakovaná v rámci předcházející odpovědi, a sice že od 
letošního roku byla právě výše zmiňovaná soutěž pevně 
spojena se značkou KLASA. Prodej výrobků nesoucích 
tuto značku byl přitom jednou z hlavních podmínek pro 
zařazení všech zúčastněných prodejen do tohoto klá-
ní a pro další ročníky soutěže bychom tuto podmínku 
chtěli společně se SZIF zachovat. Využili jsme tak jedi-
né již existující a funkční schéma označování kvalitních 
potravinářských výrobků na území ČR, jehož propaga-
ce, nebo chcete-li zviditelňování je společným zájmem 
ČSZM, jeho partnera, ale především výrobců KLASA 
výrobků.

Do budoucna se nám navíc již dnes otvírá prostor 
dalšího provázání soutěže s propagací prodeje kvalit-
ních uzenin. O něco pozornější čitatel ŘUN má to-
tiž povědomí o chystaném zápisu vybraných masných 
výrobků do rejstříku zaručených tradičních specialit. 
Myslím si, že prodej takto označených výrobků by nut-
ně nemusel být budoucí podmínkou účasti v soutěži, 
ovšem pozitivní dopad na hodnocení prodejny by jistě 
měl mít. To ale trochu předbíhám, s dalším rozšiřová-
ním aktivit ČSZM v těchto směrech si budeme muset 
ještě nějakou dobu počkat.

Jednou z příčin poklesu důvěry spotřebitelů v masné 
výrobky je nedostatek srozumitelných informací o jejich 
složení (potvrzeno průzkumem ŘUN). Chystá ČSZM ná-
vrhy na zlepšení informovanosti?

Zde musím bohužel konstatovat, že velký dluh v in-
formovanosti spotřebitelské veřejnosti mají všechny 
články výrobně-distribučního řetězce, samotné spotře-
bitele nevyjímaje. Realitou běžného života pak jsou si-
tuace, kdy se na stránkách tzv. seriózních tiskovin dočí-
táme o složení uzenin polopravdy, častěji ovšem úplné 
bludy. Jestli to je výsledkem nedostatku jiných témat 
v myšlenkách neodborných redaktorů v průběhu okur-
kové sezony, či zda jsou tyto desinformace šířeny od-
půrci konzumace masa cíleně, můžeme jen spekulovat. 

Nicméně vzhledem k informační síle těchto médií se 
pak nemůžeme divit, že se spotřebitel-laik v této proble-
matice neorientuje. Za ČSZM mohu zodpovědně říci, 
že s tímto stavem nejsme spokojeni, a proto diskutu-
jeme a zkoušíme různé možnosti, jak objektivní infor-
movanost spotřebitele v rámci našich možností zlepšit. 
Průběžně se proto tomuto tématu věnujeme na různých 
seminářích, jsme v kontaktu s médii a v případě, že jsme 
osloveni již v průběhu přípravy článku či reportáže, sna-
žíme se zveřejňované zprávy korigovat. Pokud dojde 
k publikaci zavádějících informací bez předchozí účasti 
ČSZM, vyhodnocujeme jejich možný dopad, případně 
se pomocí tiskového zákona pokoušíme přimět autora 
k uveřejnění opravné zprávy.

Je zřejmé, že jen tyto stávající aktivity bez další prá-
ce celkovou situaci nezlepší, ovšem při plánování vnější 
komunikace informací nejen o složení uzenin je vždy 
nutné zvažovat reálné možnosti ČSZM a zároveň zá-
jem médií o objektivní zprávy bez nádechu senzace. Za 
relativně nové a dostupné řešení pro další možný po-
stup proto považuji využití nástrojů České technologic-
ké platformy pro potraviny. Uvnitř této platformy jsou 
vedle výrobců a výzkumných pracovišť zastoupeni spo-
třebitelé i maloobchod. Aktivity platformy jsou rozděle-
ny do několika priorit, přičemž právě hlavním posláním 
spotřebitelských organizací a zástupců maloobchodu je 
rozvoj činnosti priority s názvem Potraviny a spotřebi-
tel. Od ČSZM již vedení této priority obdrželo nabídku 
spolupráce při zajištění přenosu objektivních informací 
o masných výrobcích spotřebitelské veřejnosti. Věřím, 
že se nám v tomto ohledu podaří realizovat první kroky 
již v blízké budoucnosti. V takovém případě by velmi 
důležitou roli hrál maloobchod, resp. jeho informační 
kanály, čímž bychom se do značné míry zbavili potřeby 
vedení komunikace prostřednictvím plošných médií.

Z našich kontaktů dále vyplynulo, že členství ve svazu 
si považují zejména menší a střední zpracovatelé. Nestálo 
by za úvahu zřízení sekce takovýchto subjektů, charak-
terizovaných specifickými potřebami (další zjednodušení 
legislativy a navazujících přepisů, pomoc při jejím napl-
ňování, společná marketingová podpora)?

Tato úvaha ale není vůbec nová, pokud by váš dotaz 
byl směrován na mojí kolegyni, Jitku Vostatkovou, uká-
zala by vám prázdný šanon, na jehož obálce je nadpis 
„Sekce pro malé a střední členy ČSZM“. Ten šanon byl 
založen dlouho před tím, než jsem na svaz v roce 2002 
nastoupil, proto do detailu neznám okolnosti, za kte-
rých vznik této sekce probíhal. Ovšem ze svých vlast-
ních zkušeností mohu říci, že za posledních sedm let 
představenstvo ČSZM, ať už pracovalo v jakémkoliv 
složení, zahájení činnosti této sekce podporovalo. To 
je de facto vše, co může ze strany představenstva za-
znít, přičemž sekretariát je připraven zajistit potřebný 
organizační servis, aktivita a myšlenková náplň ale mu-
sí spočívat na bedrech samotných členů této sekce, tj. 
zástupců malých a středních podniků, jinak by se to-
tiž o sekci těchto subjektů ve skutečnosti ani nejednalo. 
Zhruba před rokem i z našich kontaktů opět vyplynulo, 
že by k zahájení činnosti sekce mohlo konečně dojít, 
jak to tak ale často bývá, zůstalo jen u rozhovorů nad 
skleničkou dobrého vína, nikdo z oslovených se k aktiv-
nímu zapojení do sekce nakonec nepřihlásil. Tím samo-
zřejmě neříkám, že spolupráce ČSZM s malými nebo 
středně velkými firmami nefunguje, to vůbec ne. Je to 
ale vždy o konkrétních lidech a jejich možnostech. Při 
vyřizování námětů a požadavků svaz nerozlišuje, zda je 
kontaktován členem charakteru rodinné firmy či velké-
ho masokombinátu. Věřím, že řada malých a středních 
firem, se kterými jsme průběžně v kontaktu, to takto 
vnímá. Mám proto tak trochu pocit, že volání po čin-
nosti sekce malých a středních firem zaznívá především 
z firem, které s ČSZM z různých důvodů průběžně ne-
komunikují a kterým by tudíž formální zapojení do této 
sekce ve skutečnosti ani nic významného nepřinášelo. 
Rád bych se v tomto mýlil, a tak opakuji, že Sekce pro 
malé a střední členy ČSZM již byla ustanovena a ob-
razně řečeno jen čeká s otevřenou náručí na své členy, 
tahouny. Ti se mohou kdykoliv hlásit našemu sekretariá-
tu, nemusí se přitom obávat, že si jejich jména založíme 
od připraveného šanonu, neboť předloženými náměty 
se budeme vážně zabývat.

V některých ohledech se dá mluvit o váznoucí komu-
nikaci, či hledání a prosazování společných zájmů členů. 
Co s tím udělat?

Ano, skutečně tomu tak může leckdy být. Všichni to 
ale musíme brát jako realitu, protože ať chceme nebo 
ne, členové svazu se pohybují ve vzájemném konkurenč-
ním vztahu na velmi malém trhu daného regionu, pří-
padně trhu celé ČR. Pokud se konkurenční boj přesune 
s businessu do osobních vztahů, k váznoucí komunika-
ci nebývá daleko. Nemyslím si ale, že by tento problém 
nějakým zásadním způsobem paralyzoval práci svazu. 
Vidím to například na práci představenstva a dozorčí 
rady, kde je drtivá většina návrhů schvalována v běžné 
neformální diskuzi účastníků a jen ve velmi malém po-
čtu sporných věcí přichází na řadu hlasování. Na dru-
hou stranu jsem zejména v posledním období pobíhající 
hospodářské recese zaznamenal vůči činnosti ČSZM ur-
čité výhrady, se kterými nemohu nesouhlasit. Prakticky 
ve všech těchto případech se jednalo o vystoupení dané 
firmy ze svazu a zmíněné výhrady byly předloženy jako 
odůvodnění tohoto kroku. Přitom se jednalo o reakci 
na výsledek různých dlouhodobých procesů, v jejichž 
průběhu se zástupci těchto firem k daným problema-
tikám ani nevyjadřovali, ačkoliv měli řadu příležitostí. 
Pokládám si proto otázku, zda zaznívající výhrady ne-
mají spíše maskovat pravý důvod odchodu těchto firem 
ze svazu, který se naplno projevil až nyní, v ekonomicky 
těžkém období. Možná to je jen průvodní efekt probí-
hající restrukturalizace trhu, o které jsme již hovořili. 
Jedná se o složité otázky, jejichž objasnění bude ještě ur-
čitou dobu trvat. Pro svaz bude vývoj v této oblasti určo-
vat další směr, pozici a možná bude i rozhodovat o jeho 
prosté existenci. Aby byl schopen obstát, musí svým čle-
nům přinášet užitek. Členové by ale měli vzít do úvahy, 
že pokud nebudou uvnitř svazu aktivně a zřetelně for-

mulovat své zájmy, jejich užitek ze svazové práce bude 
omezený, tj. přímo úměrný jejich vlastní aktivitě.

Všechny členy budou v této souvislosti zajímat hlavní 
aktuálně vyvíjené aktivity svazu. Které to jsou? S jakými 
výsledky?

Svaz se věnuje celé řadě aktivit, a proto se zde nebu-
du zaměřovat na podrobnosti, navíc některé z činností 
jsme již diskutovali (například soutěž o prodejnu roku) 
a ty zbývající jsou detailně popisovány v informačních 
výstupech ČSZM, které zasíláme našim členům.

Za možná nejvýraznější počin bych označil nedáv-
né dokončení novelizace naší komoditní vyhlášky č. 
326/2001 Sb. Svaz se rozhodující měrou zasadil o zakot-
vení hmotnostních odchylek pro balené maso a masné 
výrobky, na druhou stranu odvrátil zavedení povinného 
označování přesného údaje o obsahu tuku v uzeninách 
a stanovení požadavku na minimální teploty masných 
výrobků při uvádění do oběhu.

Dále jsme se podíleli na zpracování úplně nové vy-
hlášky č. 128/2009 Sb., která stanovuje hygienické
úlevy pro malé potravinářské podniky. Zde šlo přede-
vším o volbu vyváženého přístupu k vymezení kapacit-
ních limitů malých firem tak, aby jednak nepředstavova-
ly nepřiměřenou konkurenci středních a velkých firem, 
které musí bezezbytku plnit obecně platné předpisy, ale 
také aby mohly na omezeném území podnikat a v da-
ném regionu zabezpečovat místní produkci.

Z dalších legislativních činností úzce spjatých zejmé-
na s naším oborem bych chtěl ještě zmínit úlohu svazu 
při tvorbě nařízení o welfare zvířat v průběhu porážení 
a také při diskuzi o návrhu změn nařízení o welfare zví-
řat při přepravě. Cílem ČSZM je přimět tvůrce obou 
těchto předpisů, aby minimalizovali finanční zatížení 
průmyslu tím, že legislativně zakotví jen nebytná opatře-
ní, pro která existují vědecky doložitelná odůvodnění.

Prostřednictvím Potravinářské komory ČR a našich 
celoevropských profesních sdružení se podílíme na 
úpravě mnoha dalších předpisů, přičemž možná za nej-
důležitější z nich bych označil nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebiteli.

Významnou oblastí aktuálních aktivit ČSZM jsou 
známkoprávní záležitosti. Ve spolupráci s našimi sloven-
skými kolegy se věnujeme zápisu špekáčků, spišských 
párků, loveckého salámu a liptovského salámu do rejst-
říku zaručených tradičních specialit. Jedná se o zdlou-
havou proceduru a nyní, když máme za sebou přípravu 
veškeré dokumentace a národní připomínková řízení, 
jsou naše přihlášky přezkoumávány Evropskou komisí. 
Pokud vše bude probíhat podle plánu, tak bychom zhru-
ba za rok mohli tento zápis dovršit, čímž bychom při-
spěli ke zvýšení prestiže uvedených výrobků a k rozšíře-
ní možností jejich propagace na trhu. V této oblasti se 
souběžně zabýváme zajištěním dostupnosti některých 
všeobecně známých, tradičních názvů masných výrob-
ků. Především jde o pražskou šunku a herkules. První 
z uvedených názvů byl již registrován ve formě slovní 
ochranné známky, ovšem nikoliv pro masný výrobek. 
I tak je ČSZM toho názoru, že je tato známka klama-

vá a nebyla registrována v souladu s platnými právními 
předpisy. Proto usiluje o její prohlášení za neplatnou. 
Ochranná známka herkules byla předmětem žádosti 
o zápis na Slovensku. Zde jsme nedávno slavili úspěch, 
poté co se nám podařilo argumentačně přesvědčit Úřad 
průmyslového vlastnictví Slovenské republiky, aby tuto 
známku ve slovní formě vůbec nezapsal.

Závěrem bych k této otázce zmínil dvojici nadstavbo-
vých aktivit. První z nich jsou chystané oslavy, které bu-
dou probíhat v roce 2010, kdy si řeznický cech připome-
ne 700. výročí udělení privilegia používání českého lva 
ve znaku a práva nástupu v čele všech řemesel. Druhou 
z těchto aktivit je projekt „Již 700 let rozumíme masu“, 
který sice nebude přímou součástí uvedených oslav, nic-
méně nám umožní, abychom v období následujících tří 
let zastřešovali školení a zvyšování kvalifikace zaměst-
nanců zúčastněných firem z prostředků Evropského so-
ciálního fondu ČR. Tento projekt byl před několika týd-
ny schválen a nyní připravujeme jeho spuštění.

Blíží se 700. výročí cechu. Členové ČSZM se jistě rádi 
zapojí do chystaných aktivit. Počítáte s nějakou výstavou, 
či jinou prezentací, pro kterou mají chystat exponáty?

Počítáme s tím, že oslavy budou rozprostřeny ze-
jména do trojice hlavních akcí. První z nich bude me-
zinárodní konference a expozice na veletrhu SALIMA. 
V termínu 2. 6. 2010 bude následovat slavnostní den 
se společenským večerem v reprezentačních prosto-
rách Magistrátu hlavního města Prahy. V závěru srp-
na na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 
opět plánujeme konferenci společně se svazovou expo-
zicí. V rámci pražské části oslav bude vysvěcen nově 
připravovaný cechovní prapor a rovněž proběhne křest 
pamětní knihy L. Steinhausera věnované oslavovanému 
výročí. V rámci výstav Salima a Země živitelka bude 
zcela jistě prostor pro vystavení historických exponátů, 
které mají naši členové k dispozici a budou ochotni je 
tímto způsobem prezentovat. Stačí kontaktovat sekreta-
riát svazu a nahlásit, co konkrétně lze pro kterou z uve-
dených akcí zapůjčit. V neposlední řadě je všem zájem-
cům umožněno, aby se na dílčích částech oslav podíleli 
sponzorsky. Jako příklad mohu uvést probíhající sbírku 
na přípravu cechovního praporu, která je realizována 
mezi členy představenstva a dozorčí rady ČSZM, ovšem 
v případě zájmu ji samozřejmě lze rozšířit i vně tento 
okruh osob, opět na základě domluvy s naším sekreta-
riátem. Přípravy této prakticky celoroční akce jsou v pl-
ném proudu, pevně věřím, že se nám společnými silami 
podaří zajistit její důstojný a hladký průběh.

NĚJAKÝ VZKAZ ZÁVĚREM
V současné nelehké ekonomické situaci bych chtěl 

výrobcům, čtenářům Řeznicko-uzenářských novin, po-
přát mnoho sil, které budou s blížícím se příchodem 
naší hlavní sezony jistě potřebovat. Možná trochu ne-
skromně bych chtěl rovněž vyjádřit přání, aby členství 
v našem svazu přinášelo těmto firmám účinnou pomoc 
při zdolávání nástrah, se kterými se potýkají při každo-
denních činnostech. BR

K aktuálnímu 
dění kolem

ČSZM
(Dokončení ze strany 1)
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ČEŠTÍ ŘEZNÍCI PO USTAVENÍ 
CECHŮ V HISTORICKÉM 

KONTEXTU
Ve 13. století byla řemesla vesměs závislá 

na městských radách. Jen řezníci z králov-
ských měst, dříve než jiná řemesla, přebíra-
li svoje práva z rukou krále. Jednalo se ze-
jména o právo monopolního prodeje masa, 
které souviselo s krámy postavenými na pů-
dě krále. Podle Václavova privilegia z roku 
1417 byla stvrzena pražským staroměstským 
řezníkům všechna stará práva. Přitom bylo 
nařízeno, že každý řezník musí do královy 
komory platit ročně hřivnu grošů (56). Aby 
platba plynula do královy komory bezpečně, 
nedovoloval král žádné jiné skupině podni-
katelů působit na svobodném trhu s výjim-
kou trhu sobotního. V duchu této hospo-
dářské vazby byli mimo jiné řezníci povinni 
zásobovat hrad a královo hlavní město. Za 
to se jim dostávalo ochrany přímo od krále 
a také některé další výhody, z nichž nejdůle-
žitější byl obchodní monopol. 

Řezníci měli mezi potravináři výsadní 
postavení. Byli vzhledem k populaci, v po-
rovnání k ostatním řemeslům, jen průměr-
ně početní. V některých menších městech 
byl však řezníků ještě v 16. století nedosta-
tek. Jako příklad lze uvést Brandýs nad La-
bem, který měl v té době jediného řezníka. 
Výjimkou byly Trhové Sviny, kde bylo tolik 
řezníků, že se v roce 1520 zorganizovali ve 
velkou společnost. V Rakovníku bylo v roce 
1436 šestnáct řeznických krámů, v Táboře 
31 a v Litoměřicích koncem století 50. Je 
však třeba vzít v úvahu, že v některých měs-
tech bývalo více řezníků než krámů. Řezní-
ci, kteří neměli svůj krám, prodávali doma. 
Stávali se z nich tzv. čekatelé. „Pardubický 
řád“ z roku 1484 přímo stanovil, že nový 
řezník (čekatel) smí krám získat až po smr-
ti řezníka – majitele krámu. V Litoměřicích 
se zase usnesli v roce 1528, aby nové krámy 
nebyly stavěny a aby krám připadl dědičně 
na syna mistra. V případě, že zemřelý řez-
ník syna neměl, tak měl být krám postou-
pen nejstaršímu řezníkovi. Proti takovým 
zásadám bylo tzv. „Ustanovení chrudimské“ 
z roku 1455, které povolovalo řezníkovi až 
dva krámy.

Venkovské řeznické krámy platily v polo-
vině 15. století za živnost ročně po pěti až 
deseti kopách, později mnohem více. Ještě 
v roce 1452 bylo možné koupit novoměstský 

krám po deseti kopách. V roce 1420 zbyly 
v Praze po Němcích krámy, kterých se ujala 
obec a prodávala je českým mistrům. Někte-
ří mistři kupovali jen polovinu, nebo dokon-
ce čtvrtinu obchodního objektu, zpravidla 
po pěti kopách pražských. Německé názvy 
krámů se neměnily. V Praze byli také řezní-
ci, kteří měli krámů více. Např. „měšťka“ 
Dorota Poláčková zanechala svému muži 
v roce 1451 sedm masných krámů a Pavel 
Henrych, novoměstský řezník, odkázal v ro-
ce 1520 čtrnáct a čtvrt krámu. Rozumí se, 
že tito vlastníci objekty pronajímali jiným 
řezníkům.

O měšťanství Starého města pražského 
se od roku 1420 do roku 1523 přihlásilo 73 
mistrů. V tomto množství byli jen tři Něm-
ci. Mezi konšely ve Starém městě se dostalo 
16 řezníků (jeden se jmenoval Hladomře), 
v Novém městě 26, (mezi nimi byl Jan Vo-
dička, po kterém je pojmenována známá 
pražská třída) a na Malé straně 17. Ve spo-
jené Praze od roku 1518 zasedali čtyři řez-
níci v městské vládě. Tato čísla dokladují 
velkou moc, kterou v tehdejší době řezníci 
měli. Vybraný mistr měl titul „královský řez-
ník“. Roku 1477 byl královským řezníkem 
jistý Pavel, jehož titul zněl „Královský řez-
ník a měšťan novoměstský“, po něm se ho-
nosil stejným titulem Jan. Mezi pražskými 
řezníky byli i židovští mistři, kteří měli v 15. 
století svoje krámy včetně porážek (šlach-
tat). Na venkově však byli židovští mistři do-
sti omezováni. Např. v Chrudimi směl žid 
porážet v obecním zařízení (kutlofě), ale 
nakupovat jatečná zvířata musel výhradně 
od křesťanského řezníka.

V polovině 15. století se objevovali ve vět-
ší míře než v minulosti ve městech huntýři 
(huntéři), kteří byli řezníkům do jisté míry 
konkurencí. Mezi nimi a řezníky vznikaly 
značné třenice. Přespolní huntýři však mě-
li právo účastnit se městských trhů. Konše-
lé huntýře rádi na trhu viděli. Domnívali 
se totiž, že zajišťují hojnější a bezpečnější 
zásobování města a přinášejí jako konku-
renti řezníků pro občany cenový prospěch. 
Časem se usadil přespolní huntýř ve městě, 
zprvu bez měšťanského práva. Huntýř však 
nebyl plnoprávní řezník, nebyl členem žád-
né organizace, neměl svůj krám a nebyl vyu-
čen řemeslu. Po řadě problémů došlo v roce 
1466 k dohodě mezi řezníky a huntýři, pod-
le které nesmějí huntýři porážet dobytek 
jindy než v pátek a prodávat maso mohou 
jen v sobotu. Dále nesmějí huntýři prodávat 

maso po hospodách. Pokud by dohodu po-
rušovali, maso se jim mělo odebrat a dát do 
„špitálu chudým“. Tato úmluva byla po roce 
1521 po řadě třenic obnovena. Nová gene-
race huntýřů vydala v té souvislosti prohlá-
šení, ve kterém píší: „Poznali jsme, že páni 
řezníci mají smlúvu s huntéři, předky naši-
mi. I přišli jsme jednomyslně ku pánům řez-
níkům a žádali jsme jich, aby páni řezníci 
měli k nám dobrou vuoli, přízeň a lásku, že 
my huntéři podle toho zápisu prvního chce-
me se zachovati nyní i na časy potomní.“ 
A opět se opakovaly zásady, že huntýři bu-
dou prodávat v pražských městech maso jen 
v sobotu na vyhrazeném trhu u sv. Havla.

Pražské pravidlo se stalo pravidlem i pro 
venkovská města. „Hostinští řezníci nebo 
huntéři v den trhový mají hnáti a bíti a pro-
dávati, to jim hájeno býti nemá.“ Tak se 
usnesli Mladoboleslavští v roce 1494. Napro-
ti tomu v Plzni se nemohli řezníci s huntýři 
na koexistenci dohodnout, a proto král v ro-
ce 1490 stanovil podle pražského řádu, „že 
lidé hostinští, nebo domácí huntéři mohou 
v sobotu frejmark volně prodávat.“ Obec jim 
za to musela postavit krámy za týdenní činži
jednoho groše. Podle tohoto řádu mohl být 
huntýř po splnění určitých podmínek při-
jat do organizace řezníků. V roce 1494 radí 
Mladoboleslavští svým řezníkům: „aby ne-
přijímali bezděčně, než který by byl hodný, 
jako na to sluší.“ Jak je vidět, byl hlavní roz-
díl mezi řezníkem a huntýřem pouze ve vzta-
hu k živnostenskému právu. Při provozování 
řemesla si byli oba rovni. Zvláštní, volnější 
postavení měli huntýři tam, kde bylo řezní-
ků málo. Např. v Brandýse nad Labem na 

počátku 16. století pan Kunrat z Krajku pří-
mo nařídil: „aby okolní huntéři hnali doby-
tek do města a také maso dováželi dvakrát 
týdně.“ Prodávat maso měli v úterý a v so-
botu. Když se později místní řezníci poně-
kud rozmnožili, musela sama obecní správa 
u vrchnosti žádat o nápravu vzniklého sta-
vu. Všichni huntýři nebyli nějakými chudá-
ky. Mezi lety 1420 až 1500 přibylo v Praze 
13 domů huntýřů a po roce 1517 se dostali 
tři huntýři mezi měšťany na Starém městě.

Dobytek si chovali řezníci zpravidla ve 
svých domech. Někteří pražští si nechávali 
chovat jatečná zvířata také na venkově. Mi-
mo to existovali v Praze tzv. kraváci, kteří 
bezpochyby také mlékařili a vyráběli tvaro-
hy a sýry. 

Poprvé se vyskytuje v Praze nunvář (kast-
rator). V roce 1436 to byl jistý Sigismundus 
„Medicus a castrator juvenum“. Na venko-
vě prováděli nunvářskou práci pastuchové 
a rasové, zatímco v Praze se na tu práci dal 
lékař. 

Mezi řeznickými specialisty se vyskytova-
li drobníci a dršťkaři, kteří také patřili do ce-
chovních organizací. Někteří z nich dosáhli 
velkého majetku. Např. drobník Michálek 
v roce 1499 odkázal peníze na opravu týn-
ského, haštalského a jakubského kostela.

V té době se v Praze také vyskytovali sá-
delníci a lojovníci. Ve starých historických 
pramenech se vyskytuje zmínka, že zcela 
vymizeli arvinarii (uzenáři). Nelze však po-
chybovat o tom, že maso se udilo i v té do-
bě. Ve venkovských i v pražských městech 
provozovali uzení masa řezníci. Např. v ro-
ce 1484 v Jindřichově Hradci řezníci prodá-
vali „pálené maso“ a klatovským řezníkům 
bylo přikázáno, aby mívali maso dobře „ud-
lé“. Tehdejší řezníci zpravidla prodávali ta-
ké mýdlo, svíce a husy.

Mezi ostatní řemeslníky – potravináře, 
kteří se zabývali produkty živočišného půvo-
du, patřili ještě rybáři, ptáčníci (lapali ptáky 
na číhadlech a poté je prodávali) a sýrníci.

Z veterinárně-hygienického hlediska jsou 
zajímavé informace o tom, že v Čechách ne-
bylo zakázáno zpracovávat a konzumovat 
maso koňské, psí a kočičí, jak tomu bylo ve 
Francii. Přesto se obecně tato masa nepova-
žovala za jedlá. Zakázáno však bylo konzu-
movat: „maso nemocné, nečisté, z dobytka 
chromého, závrativého, od vlka zkousané-
ho, zšelmitého, maso schované u lidí ma-
lomocných, maso od kata a konědry (rasa, 
konědříče).“ Pražští řezníci se řídili v roce 

1423 pravidlem, že od svátku sv. Ondřeje 
nebude zabíjen březí dobytek. Uhřivé maso 
bývalo ze zákazů vyjímáno. Bylo jen poža-
dováno, aby bylo prodáváno levněji a ozna-
čeno, že je prodáváno maso uhřivé – nečis-
té. Podle „Řádu Třeboňského“ z roku 1445 
a „Řádu Krumlovského“ z roku 1447 měl 
řezník na sobotním trhu prodávat takové 
maso na zvláštním „štoku“ za jinými mis-
try, kteří prodávali maso prvotřídní. V ostat-
ních dnech měl „štok“ postavit před „masné 
stany“ a pověsit na sebe slaměný věnec, aby 
lidé poznali, co prodává. Také „Řád Jindři-
chohradecký“ z roku 1484 požadoval, aby 
se uhřivé maso prodávalo před krámy.

Některý řezník prodával pouze maso jed-
noho druhu, jiný prodával všechny obvyk-
lé druhy mas. Bylo také dovoleno prodávat 
maso nasolené, uzené a husy. „Řád Chru-
dimský“ z roku 1455 nařizoval, aby nebyly 
prodávány husy hubené. Za jaké ceny pro-
dávat, zda od oka, kusu, či na váhu, bylo ur-
čováno místní samosprávou. Jehňata a kůz-
lata se na váhu neprodávala. Kolem roku 
1500 bylo pravidlem, že libra kravského by-
la o peníz lacinější než libra volského. Maso 
dobře krmených krav a jalovic se prodávalo 
jako maso volské, zpravidla po pěti dená-
rech. (Groš měl 14 denárů).

Řezníci poráželi dobytek také městským 
sousedům. Pro tuto práci bývaly ceny sta-
noveny na radnici. V Chrudimi bylo v roce 
1455 stanoveno, že za porážku vepře se má 
platit od pěti peněz do dvou grošů podle ve-
likosti, za porážku telete tři peníze, od dvou 
peněz za skopce, kůzle, jehně a za skot pak 
dva groše. Řád v České Kamenici z roku 
1480 zakazoval, aby řezníci zvyšovali saz-
by. Měli se držet mzdy, jaká se platí v Šluk-
nově, Rumburku, Děčíně a Benešově nad 
Ploučnicí. Řezníci při porážkách vyráběli 
také „vařené výrobky“, jako např. jelita, klo-
básy a dršťky. Někteří řezníci chovali velice 
kvalitní jatečná zvířata. Staroměstský řezník 
Matěj Pellicián odkázal po své smrti dědi-
cům dva voly, býka, krávu, 45 skopců, dvě 
ovce a cent sádla. Cena sádla činila v té době 
4 míšeňské kopy, cena loje pak 2 až 3 kopy.

Lůj dodávali řezníci hlavně mydlářům, 
kteří vyráběli převážně cejchovaná mýdla, 
libru téměř za dva groše. Část loje byla do-
dávána také „svícníkům“ a „voštinářům“, 
kteří některé své výrobky pozlacovali a ma-
lovali. Cena vosku byla v té době 3 kopy mí-
šeňské za libru.

Josef Radoš

A
ni zpracovatelé masa se v současném 
podnikatelském prostředí nevyhnou nut-
nosti používat reklamu. Často si kladu 
otázku, zda má reklama v našem oboru 

odpovídající úroveň a hlavně potřebnou účinnost. 
Zatím se mi nepodařilo rozptýlit obavy z toho, že 
tomu tak není. Příčinu vidím v nízkém stupni připra-
venosti odpovědných pracovníků jednotlivých orga-
nizací, kteří reklamu zadávají a určují její obsah.

Věnujme se čisté reklamě jako součástí komerč-
ních komunikací. Nejprve však bude vhodné připo-
menout některé pojmy, které se tématu úzce dotý-
kají.

Propagace – je nadřazený pojem pro jednotlivé 
části komerčních komunikací.

Podpora prodeje – je marketingová technika, která 
má za cíl zvýšit prodej výrobků. Jde o řadu nástrojů, 
které vedou odběratele nebo zákazníka k uskutečně-
ní nákupu. Jedná se o širokou škálu akcí, jako je 
např. rabat, různé prémie, vzorky, výstavy, soutěže, 
hry, akce na místě prodeje apod.

Práce s veřejností – je marketingová technika, s je-
jíž pomocí jsou předávány informace o výrobcích 
a službách. Jejím cílem je vytvoření příznivého kli-
matu a podpory veřejnosti pro dosažení marketin-
gových záměrů.

Sponzoring – je komunikační technika, která má 
za cíl finančně podpořit určitou událost nebo dílo 
tak, že organizace dostává příležitost preferovat svo-
ji osobní značku, název organizace či nějaké reklam-
ní sdělení.

Přímý marketing – je technika, která využívá ko-
munikační média k dosažení poptávky či prodeje. 
Jedná se o oslovení diferencovaných skupin zákaz-
níků.

Reklama – je tvorba a distribuce informací doda-
vatelů zboží nebo služeb, nabízených s komerčním 
cílem. Patří sem inzerce, televizní a rozhlasová rekla-
ma, reklama v kinech, audiovizuální snímky a nej-
různější vnější reklama.

Při zadávání reklamy je nutné především identifi-
kovat stávající a potenciální odběratele, jejich potře-
by a požadavky, dále lidi, kteří rozhodují o nákupech 
a potřebné komunikační kanály.

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém 
řemeslném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého 
může reklama pro společnost udělat. Kromě šíření 
informací o produktech a službách se jedná např. 
o zvyšování kvality zboží a šíři výběru. Rádi pouka-
zují na prosperující světové výrobce, u kterých je re-
klama ve všech možných formách nejvíce rozšířená. 
Tito producenti reklamy umí velmi dobře vyvracet 
argumenty brojící proti reklamě, jako např. že re-
klama je vyhazování peněz, které ve svém důsledku 
zaplatí spotřebitel, nebo že reklama je manipulace 
s lidmi apod. Při jednání s těmito lidmi je na místě 
určitá obezřetnost.

Mezi negativní působení reklamy patří např. ru-
šení při čtení novin a při poslouchání rozhlasu či 
sledování televize. Vůbec si neuvědomujeme, že bez 
reklamy by nebyly komerční rádiové a televizní stani-
ce a řada tiskových periodik. Škoda jen, že se jedná 
o média, která se často snaží získávat své příznivce 
vulgaritou, násilím a drby ze společnosti známých 
osobností, které často nejsou dobrým vzorem zejmé-
na pro mládež. Reklama tak nepřímo negativně úto-
čí na morálku členů společnosti. 

Při výběru prostředků reklamy je nutné si uvědo-
mit zákony smyslové paměti. Zapamatování si obráz-
ku je mnohem snazší než zapamatování si slovního 
sdělení. Co vidíme, tomu více věříme. Nejúčinněj-
ším prostředkem je však kombinace obrázku a slova. 
U slov však musíme dbát na srozumitelnost a správ-
ný výběr. Platí zde zásada používat krátká, obrazná 
slova a krátké věty. Často se v reklamě setkáváme 
se snahou o předání komplexní informace v jedné 
větě, a tak vzniká, po řeznicku řečená „tasemnice 
větná“. Důležitá je také volba písma. Mnoho dru-
hů písma způsobuje roztěkanost čtenáře. Psací pís-
mo je hůře čitelné než písmo tištěné. Velmi důležité 
jsou barvy. Např. modrá se v reklamě používá pro 
vyjádření krásy a čistoty. Z pohledu našeho oboru 
patří veterinářům. Bílá barva vyjadřuje také čisto-
tu, zelená svěžest, přírodu a chlad. Pro nás, řezníky 
a uzenáře, bude vždy základní barvou červená, která 

symbolizuje sílu, život, dynamiku a vzrušení. Je také 
nápadná a přitahuje pozornost. Historicky byla dána 
našemu řemeslu do vínku kombinace barev červená 
a bílá. Příkladem je stavovský znak, bílý lev v červe-
ném poli. Chceme-li zdůraznit vztah našeho oboru 
k zemědělství, či obecně k přírodě, je možné kombi-
novat oborové barvy se zelenou.

Jedním ze základních prvků reklamy je logo or-
ganizace. Je to vlastně symbol s motivačním fakto-
rem, působící také jako vizuální zkratka. Logo má 
mít jasný význam. Má vytvořit pocit známosti, která 
vzbuzuje důvěru. Obecně platí, že dobré logo musí 
být dobře zapamatovatelné. Mělo by navozovat pozi-
tivní emoce a mít význam ve smyslu spojení s firmou 
a jejími produkty. 

Já jsem se s tvorbou loga seznámil při uvádění 
Masokombinátu Planá nad Lužnicí do zkušebního 
provozu. Ve snaze zajistit novému závodu krásné lo-
go, jsem se obrátil na odborníka a vysvětlil mu svojí 
představu. Ta byla v rozporu se všemi zásadami, kte-
ré se snažím v tomto článku uplatnit. Protože jsem 
byl velkým patriotem města Tábora a nechtěl poško-
dit ani město, tenkrát ještě velkou vesnici Planá nad 
Lužnicí, požadoval jsem, aby v návrhu byl ve zkrat-
ce zobrazen táborský hrad Kotnov, a Planá, která je 
charakteristická řekou Lužnicí, měla být připome-
nuta modrou vlnovkou znázorňující řeku. Samozřej-
mě, že jsem neopomněl ani řeznického lva. Také se 
mi v té době líbily červenobílé pruhy, a tak jsem je 
chtěl v logu nového závodu také mít. Zkušený gra-
fik se mi samozřejmě vysmál, a princip zákonitosti 
loga mi vysvětlil. Po vzájemné dohodě jsme zvolili 
lva, jehož zrcadlová obdoba vyjadřovala zkratku ma-
sokombinátu.

Dalším fenoménem, který má emocionální cha-
rakteristiku, je značka, která se skládá ze dvou prv-
ků, a sice symbolizmu a významu značky. Do symbo-
lizmu zařazujeme logo, jméno, styl nápisu a barvu. 
Do významu pak patří způsob chápání značky odbě-
rateli nebo spotřebiteli.

Výklad klasické úlohy reklamy je velmi jednodu-
chý. Jedná se vlastně o informace, přesvědčování 
a prodávání. Současná moderní reklama má být po-
stavena na předpokladu pravdy, legálnosti, slušnosti 
a společenské zodpovědnosti. Moje osobní zkuše-
nosti s reklamou organizací zpracovatelů masa jsou 
však dosti negativní. Již jsem se zmínil o široké škále 
tiskových periodik, komerčních rozhlasech a televi-
zí, které vlastně vznikly z prostředků na reklamu. 
Náplň jejich činnosti je však vždy poplatná zadava-

teli reklamy, což se projevuje formou tzv. informač-
ního mixu, směřujícímu často k bulvárnímu pojetí 
předávaných zpráv. Toto povrchní, bulvární pojetí 
se pak zpětně dostává do reklamy, což je v rozporu 
s budováním věrohodného a seriózního jména kon-
krétního výrobce. Domnívám se, že na odběratele, či 
konečného spotřebitele masných výrobků, zapůsobí 
více zdvořilá reklama, vycházející z pravdivé infor-
mace, opírající se o dlouhodobě pěstovaný charakter 
organizace. Pro naplnění cíle reklamy a soustavné 
upevňování věrohodnosti značky je však nutná také 
odpovídající jakost výrobků, což je v současné době 
velký problém zejména u výrobců, kteří větší část 
produkce dodávají velkým obchodním řetězcům. 
A tak se stává, že systému vazby seriózní reklamy 
na solidní jakost výrobků odpovídají převážně men-
ší a středně velké, zpravidla rodinné podniky, které 
si váží historie a již vybudovaného jména své orga-
nizace. Jako příklad protikladu jakosti výroby a re-
klamy lze uvést některé výrobce skupiny masových 
konzerv, kteří úroveň své výroby dovedli do stavu, 
který lze charakterizovat téměř jako falšování potra-
vin, a to bez ohledu na to, že jsou schopni do svého 
reklamního arzenálu zapojit kohokoliv, třeba i Bole-
slava Polívku. Z kategorie uzenářských výrobků mů-
že posloužit jako negativní příklad šunkový salám, 
vyráběný některými podniky pro velké obchodní 
řetězce. Tento druh, degradovaný nesmyslným ce-
novým požadavkem odběratele, postrádá jakoukoliv 
souvislost s tradičním českým výrobkem. Jedná se 
zpravidla o spojku s minimem bílkoviny masa, im-
pregnovanou nepatřičnými aditivními látkami, v níž 
se vyskytuje malé množství špatně vytříděné vepřo-
vé vložky, nedosahující často ani 10% obsahu. Tako-
vý výrobek samozřejmě značku neupevňuje, naopak 
působí nepříznivě na konečného spotřebitele a ve 
svém důsledku výrobce poškozuje.

V období první republiky a bezprostředně po vál-
ce byla úrovni reklamy věnována také značná pozor-
nost. Z dnešního hlediska i potřeb se však jeví tato 
reklama jako úsměvná záležitost. Inzerce opírající se 
o „tisíce děkovných dopisů“ a hesla jako „jaternice, 
jelita – to je naše kvalita“, nebo „Cibulkovo sádlo 
mastí celé vlasti“, jsou již dávno překonané. Starou, 
již přežitou reklamu však nelze stejně tak jako celou 
řadu vážných společenských procesů kategoricky 
hodnotit prizmatem současnosti. 

(Pokračování v příštím čísle)  
Josef Radoš

Maso a reklama

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…
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CZV skotu za 36. týden (31. 8. – 6. 9. 2009) SEUROP Kč/kg – JUT za studena
(bez DPH), 23 podniků

DRUH JAKOST Cena JUT
(Kč)

Množství
(ks)

Hmotnost
JUT (kg)

Ø. hm. 
JUT (kg)

Ø. hm.
v živém

(kg)

Zastoupení
v jak. tř.

(%)
MLADÍ BÝCI Celkem dle SEUROP 71,47 688 245 857 357 649 100,0
 (21 podniků)

 
 
 
 

z toho S 81,00 1 416 416 755 0,1

E 79,85 13 5 573 429 778 1,9

U 74,13 103 40 552 394 715 15,0

z toho U2 75,66 60 23 742 396 718 8,7

z toho U3 72,66 32 13 393 419 760 4,7

R 72,58 383 141 493 369 671 55,7

z toho R2 73,31 250 91 382 366 664 36,3

z toho R3 71,36 110 41 788 380 690 16,0

O 67,04 165 51 752 314 569 24,0

z toho O2 67,48 101 31 179 309 560 14,7

z toho O3 67,49 28 9 966 356 646 4,1

P 57,31 23 6 073 264 479 3,3
BÝCI Celkem dle SEUROP 67,82 278 99 342 357 649 100,0

(21 podniků)
 
 
 
 

z toho S

E 65,86 1 678 678 1231 0,4

U 71,57 20 9 182 459 834 7,2

R 69,78 157 57 178 364 661 56,5

z toho R3 69,02 51 19 494 382 694 18,3

O 65,22 83 26 773 323 586 29,9

P 54,19 17 5 531 325 591 6,1

KRÁVY celkem dle SEUROP 50,94 1 009 287 972 285 553 100,0
(20 podniků) z toho S

E

U 58,77 7 3 136 448 868 0,7

R 57,20 310 106 334 343 665 30,7

z toho R3 57,11 172 57 684 335 650 17,0

z toho R4 56,99 74 26 328 356 690 7,3

O 51,02 366 103 359 282 547 36,3

z toho O2 51,00 182 49 416 272 526 18,0

z toho O3 50,91 154 45 035 292 567 15,3

z toho O4 51,24 18 5 929 329 638 1,8

P 41,66 326 75 143 231 447 32,3

z toho P2 41,91 209 48 591 232 451 20,7

z toho P3 40,68 24 6 010 250 485 2,4

JALOVICE celkem dle SEUROP 56,93 191 50 003 262 494 100,0
 (18 podniků)

 
 
 
 

z toho S

E

U

z toho U2

z toho U3

R 60,07 100 29 355 294 554 52,4

z toho R2 64,03 28 7 375 263 497 14,7

z toho R3 58,78 38 11 416 300 567 19,9

z toho R4 57,58 20 6 537 327 617 10,5

O 53,37 62 15 329 247 467 32,5

z toho O2 53,70 25 6 031 241 455 13,1

z toho O3 53,09 30 7 936 265 499 15,7

z toho O4

P 49,90 29 5 320 183 346 15,2

SKOT celkem celkem dle SEUROP 61,23 2 166 683 175 315

Podniky Kostelecké uzeniny a Maso Planá patřící 
skupině Agrofert připravují pod novým společným ře-
ditelem fúzi obou společností. Spojením vznikne firma 
s ročními tržbami kolem šesti miliard korun. Jedním 
z prvních kroků v tomto procesu se chystá jmenování 
společného managementu obou podniků a změny v před-
stavenstvech, která budou mít pro obě firmy stejné per-
sonální obsazení. Informoval o tom v tiskové zprávě ge-
nerální ředitel podniků Pavel Kváč.

 
 „V současné době podrobně informujeme naše ob-

chodní partnery o těchto změnách s tím, že pro ně při-
nesou také kvalitnější servis. Mým hlavním úkolem při 
nástupu do funkce ve vedení obou firem byla jejich po-
stupná restrukturalizace a optimalizace společných pro-

cesů tak, aby se hospodářské výsledky zlepšily,“ uvedl 
Kváč. 

Souběžně s těmito kroky ale podle něj intenzivně 
probíhá příprava na fúzi. „Právě realizované personál-
ní kroky jsou jedním ze základních předpokladů, jak 
celý proces zvládnout co nejjednodušeji a zároveň mít 
konsolidované vedení pro novou společnost,“ doplnil 
Kváč. 

Předsedou představenstva bude po změnách Jaroslav 
Kurčík a na místě místopředsedy usedne Pavel Kváč. 

Obě firmy dosáhly v loňském roce obratů přesahují-
cích šest miliard korun a zaměstnávaly přes 2 000 pra-
covníků. V plánu letošního roku je v souhrnu mírné na-
výšení tržeb a především zisk obou společností. 

Eugenie Línková

Vážení čtenáři,
každý dopis nám nepochybně udělá radost. Vážíme 
si vašeho zájmu o noviny a děkujeme za slova uzná-
ní. Bohužel však nemůžeme řešit záležitosti, týkající 
se kvality či cen vámi nakoupeného zboží. O tom jsme 
již psali v předchozím čísle ŘUN. Nejsme kompetent-
ní k provádění kontrol, ani jakéhokoliv šetření. 

 Jen těžko bychom kde uspěli s podnětem typu „Dne 
29. srpna jsme v... (ani název prodejce nemůžeme sami 
o sobě zveřejnit, mohl by to považovat za poškozování 
jeho dobrého jména) zakoupili balenou krájenou šun-
ku, označenou na etiketě jako výběrová. Po rozbalení 
jsme zjistili, že jde o hmotu gumové pružnosti, podivné 
chuti a vůně. Myslíme si, že při ceně přes dvě stě korun 
za kilo…“ Navíc byl podnět zaslán elektronicky s podpi-
sem „L. K. Praha“. 

 Proto si vám ještě jednou dovolujeme doporučit obra-
cet se na Českou obchodní inspekci, případně na Sdruže-
ní obrany spotřebitelů. Tyto instituce jsou nejenom kom-
petentní, ale též připravené se zabývat vašimi podněty. 

 Naproti tomu rádi zveřejníme vaše slova uznání 
a spokojenosti. Napsala nám i paní Jana Černá, sho-
dou okolností také z Prahy. „…pravidelně nakupujeme 
hovězí maso v Globusu. Na ceduli za pultem uvádějí, 
že jde o maso české. Jsme s ním moc spokojeni. Jednak 
z něho okrájejí všechen lůj a šlachy. Také je vždycky br-
zy uvařené a šťavnaté. Tak proč se pořád píše o lepším 
mase z dovozu...“ 

 Ono to asi bude přínosnější. Napsat nám o těch, kte-
ří to dělají dobře. Těšíme se na vaše zprávy, kde že jste 
koupili výborné klobásy, kde nabízejí to nejčerstvější 
maso, kde mají ochotný personál. Rádi je zveřejníme, 
pokusíme se oslovit pochválené.

Kontakty na nás jsou:
bohumil@rada-marketing.cz,

případně Rada a Rada,
Business&Marketing, Něchov 33,

374 01 Trhové sviny. 
RaR 

Dovoz a vývoz živého jatečného skotu a prasat, hovězího a vepřového masa v roce 2009

Období 

Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU

  [tuny]     [tis. Kč] [tuny]                    [tis. Kč] [tuny]                  [tis. Kč] [tuny]     [tis. Kč]
JATEČNÝ SKOT

1. 1. – 31. 7. 2009 1 195,7 47 895 1 195,7 47 895 25 662,3 1 204 999 23 611,1 1 074 348

1. 7. – 31. 7. 2009 161,3 6 583 161,3 6 583 3 806,6 176 300 3 517,4 158 027

JATEČNÁ PRASATA
1. 1. – 31. 7. 2009 13 780,4 581 613 13 780,4 581 613 5 528,6 177 095 5 426,1 169 975

1. 7. – 31. 7. 2009 2 854,1 123 075 2 854,1 123 075 618,8 20 900 618,8 20 900

Období 

Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU

  [tuny]     [Kč/kg] [tuny]               [Kč/kg] [tuny]             [Kč/kg] [tuny]                   [Kč/kg]
HOVĚZÍ MASO

1. 1. – 31. 7. 2009 9 674,2 97,12 9 484,6 94,84 3 312,6 81,95 3 312,6 81,95

1. 7. – 31. 7. 2009 1 535,5 88,93 1 498,5 87,03 463,8 82,76 463,8 82,76

VEPŘOVÉ MASO
1. 1. – 31. 7. 2009 97 212,8 54,18 96 390,8 53,98 20 531,4 53,74 20 212,4 53,86

1. 7. – 31. 7. 2009 14 730,3 56,15 14 649,8 56,07 2 972,9 57,62 2 912,9 57,97

CZV prasat za 36. týden (31. 8. – 6. 9. 2009) SEUROP Kč/kg – JUT za studena
(bez DPH), 26 podniků

DRUH JAKOST Cena JUT
(Kč)

Množství
(ks)

Hmotnost 
JUT (kg)

Zmasilost
JUT (%)

Ø hm. 
JUT (kg)

Ø hm.
v živém 

(kg)

Zastoupení 
v jak. tř.

(%)

PRASATA

S 41,97 4 058 338 326 60,96 83 107 10,8

E 41,80 22 727 1 970 709 57,39 87 111 60,3

U 39,13 9 341 841 910 53,08 90 116 24,8

R 36,10 1 049 98 349 48,25 94 120 2,8

O 30,16 68 6 621 43,02 97 125 0,2

P 20,68 14 1 342 35,57 96 123 0,0

N 21,86 307 16 573 58,50 54 69 0,8

T 29,54 96 12 153 52,58 127 163 0,3

celkem S – T 40,79 37 660 3 285 983 56,33 87 112 100,0

celkem S – P 40,92 37 257 3 257 257 56,33 87 112

celkem S – U 41,11 36 126 3 150 945 56,62 87 112

Cenový vývoj V JUT v ČR a vybraných státech EU
(EUR/100 kg) třída E, JUT za studena

Napsali jste nám

Podniky Kostelecké uzeniny
a Maso Planá připravují fúzi

Komoditní zpravodajství
TISČR SZIF

(trh s hovězím a vepřovým masem)

Cenový vývoj H JUT v ČR a vybraných státech EU
(EUR/100 kg) býci – tř. R 3

M A S O  –  O B C H O D  –  E K O N O M I K A  –  Z  D O M O VA
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Dne 7. října 2009 navštívila naše redakce společnost VOMA, s. r. o., Uherský Brod. 
Majitel firmy pan Miroslav Mahdalík nás provedl nejen svojí masnou výrobou, ale na-
vštívili jsme také firemní řeznicko-uzenářské prodejny. A bylo co obdivovat. Ve firmě 
vládne úžasný pořádek a ve výrobních jednotkách je více než patrný opravdový řeznický 
cechovní duch. A prodejny, to jsou skutečné výkladní skříně vynikajícího řemesla s vý-
bornou nabídkou skvěle opracovaných mas a masných výrobků, ale i vlídný a odborně 
zdatný personál. Prožili jsme s panem Mahdalíkem pěkný den a navštívili také novou 
prodejnu Hradišťanka na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Pan Mahdalík se 
měl čím chlubit, a tak jsme s ním udělali rozhovor, který právě tato pozitiva, ale i vývoj 
řeznické společnosti VOMA v Uherském Hradišti charakterizuje.

v tuzemsku, ale i v zahraničí. Které zahra-
niční impulzy považujete za nejcennější?

Zakladatel marketingu prohlásil, že 
pouze díky konkurenci se vymýšlejí a vy-
víjejí nové produkty. I u potravin to platí, 
i když méně než u televizí a počítačů. ČR 
je malá země, a tak znalost tuzemského 
trhu je lehčeji dostupná než znalost za-
hraničních trhů. Mezi hlavní zahraniční 
impulzy patří bezesporu nové moderní 
technologie, zdravé výrobky a biovýrob-
ky. Zatím spolupracujeme s firmami ze 
Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, 
Maďarska a Slovenska v rozdílném ob-
jemu.

 
	 Jste velmi aktivní člověk, a to i v mi-
mopracovních aktivitách. Jaké jsou Va-

še koníčky a formy relaxace? A úplně 
na závěr – prozraďte nám Vaše životní
krédo.

Při budování a provozu naší společ-
nosti už moc času nezbývá. Snažím se 
udržet si fyzičku pravidelnou jízdou na 
kole, turistikou (např. posledních 5 let 
Praha – Prčice, resp. Sedlčany – Prčice), 
každoroční dovolenou u moře, občasnou 
návštěvou procedur v lázních Luhačovice 
a zažít trochu kultury při návštěvě kon-
certů a divadel. 

Nevím, jestli mám nějaké určité životní 
krédo, ale velmi blízké je mi krédo prezi-
denta Masaryka „Nebát se a nekrást“.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

 	 Váš otec Bohumil Mahdalík provo-
zoval v letech 1928 až 1948 svoje „Řez-
nictví a uzenářství“. Přitom Váš profes-
ní život se ubíral jiným směrem. Ale pak 
jste se k rodinné tradici vrátil. Jak to ce-
lé bylo?

 Můj otec byl živnostník ze staré školy. 
Jestli si dneska někdo myslí, že tenkrát 
lidi, tím myslím obyčejné lidi, měli lehký 
život, tak se sakramentsky mýlí. Tenkrát 
nebyly sociální programy, jak je dneska 
známe, lidé se museli o sebe umět po-
starat i za cenu neobyčejných útrap. To 
jsem u svého otce viděl a mohu říct, že to 
je ta devíza, kterou mám celý život před 
očima. 

A můj život se neubíral až tak jiným 
směrem. Až do r. 1990 jsem pracoval

Naše návštěva v prodejnách společnosti VOMA, s. r. o.

Díky milé obsluze je zde radost nakupovat.

jako zootechnik a to není zas tak daleko 
od masa a uzenin. 

	 Když jste v roce 1992 založil společ-
nost VOMA, s. r. o., měl jste již tenkráte 
představu, která je dnes naplněna? Nebo 
byly původní plány skromnější? A mohl 
byste popsat vývoj společnosti od samých 
počátků dodnes?

Pracoval jsem doma i v zahraničí a až 
v r. 1992 jsem založil firmu VOMA,
s. r. o. A začal od nuly pomalu ve sta-
rém závodě v Moravské ulici, Uherský 
Brod, postupně jeho rekonstrukcí a mo-
dernizací. To bylo ze začátku tolik sta-
rostí, že myšlenky na nový závod nemě-
ly žádnou šanci. Tvrdá práce a rozumné 
řízení firmy následně umožnily uvažo-
vat o výstavbě nového moderního uze-
nářského závodu. Ten jsme postavili
v r. 2004, ale zdaleka jsme neměli vy-
hráno. Díky „odborníkům“ z Czech-
Investu Praha jsme nedostali proklamo-
vanou dotaci na nové technologie, a tak 
bylo zase jenom na nás, abychom všech-
ny úvěry splatili vlastním podnikáním. 
A tak to jde dál. Jestli se pustíte do tak 
náročného podniku, je nutné mít pevné 
zázemí. A to díky Bohu mám. Syn Petr
úspěšně řídí nový závod, dcera Lucie 
pracuje v marketingu, starý závod úspěš-
ně řídí pan Petr Koníček, žena řídí do-
mácnost a je mým neplaceným rádcem. 
Dalším neplaceným neocenitelným rád-
cem je bratr, profesí zvěrolékař.

	 Vaše výrobky se prodávají výhrad-
ně v maloobchodní síti Vaší vlastní nebo 
v jiných maloobchodech a nedodáváte do 
obchodních řetězců. Jakou výhodu tento 
systém garantuje? A není to někdy škoda, 
když Vaše chutné a voňavé masné výrob-
ky nemohou ochutnat spotřebitelé i v ji-
ných částech naší republiky?

V určité etapě rozvoje firmy jsme se 
též pokoušeli jednat s obchodními zá-
stupci řetězců, ale jejich nestydaté poža-
davky a arogance nás přesvědčily, že tudy 
zřejmě cesta nepovede. Ani zprostředko-
vatelé se neukázali jako seriózní partneři. 
Bylo to možná také tím, že od začátku 
jsme se profilovali jako výrobci a pro-
dejci kvalitních výrobků a stále se drží-
me hesla „Kvalitní výrobky za rozumné 
ceny“. Na to si naši zákazníci už zvykli 
a nám se daří prodat veškerou produk-
ci v našich vlastních nebo smluvních ob-
chodech a podnicích hlavně ve Zlínském 
kraji a na Moravě. 

	 Velmi zajímavý je Váš výrobní sorti-
ment. Vedle uzenářských klasických vý-
robků máte řadu produktů, které nikdo ji-
ný nevyrábí. A nejen to, tyto výrobky mají 
vysokou spotřebitelskou oblibu, ač nepa-
tří k nejlevnějším. A k tomu řada z nich 
získala různá kvalitativní ocenění a diplo-
my. Mohl byste charakterizovat celý vý-
robní sortiment společnosti VOMA a sou-
časně se pochlubit oceněními, které Vaše 
výrobky získaly?

Víc než 15 let se snažíme, aby naši 
zákazníci byly spokojeni, aby jim naše 
výrobky chutnaly. Kvalitní uzeninu ne-
lze udělat bez kvalitní suroviny, koření 
apod. Náš cyklus začíná ve starém zá-
vodě, který připraví surovinu pro no-
vý závod a vlastní prodejny hned ukáží 
oblibu výrobku. Další naší výhodou je 
čerstvost produkce. Z udírny nebo pří-
pravny hned na pult. Nabízíme široký 
sortiment mas a uzenin včetně krajových 
specialit, založených na tradičních recep-
turách a vytěsňujeme chemické přísady 
na úkor přírodních ingrediencí. A pak už 
ocenění a ceny přichází samy. S trochou 
nadsázky. Naším nejvyšším oceněním 
a uznáním je ale spokojenost zákazníků. 
Oficiálně se můžeme pochlubit celostát-
ní cenou Ministerstva zemědělství – ná-
rodní značkou kvality „KLASA“, kterou 
získalo 12 našich výrobků. Regionální 
cena „Perla Zlínska“ byla udělena 5 vý-
robkům a 2 výrobky byly oceněny „Zla-
tým klasem“ na Zemi živitelce v Českých 
Budějovicích. Pro úplnost můžeme ještě 
uvést, že město Uherský Brod vyhlásilo
VOMU „Firmou roku 2006“ a její prodej-
na v Uherském Brodě získala v r. 2008
cenu „Nejlepší potravinářský obchod 
ČR“. V r. 2008 VOMA reprezentovala 
ČR na mezinárodním potravinářském 
veletrhu SIAL v Paříži.

	 Ve Vaší firmě je zřejmé, že ji vede 
osobnost, která získává zkušenosti nejen

Nový závod uzenářské výroby na Močidlech s prodejnou v Uherském Brodě „Naším největším oceněním je spokojenost zákazníků.“

Miroslav Mahdalík

Prodejna VOMA v Moravské ulici v Uherském Brodě, kde to krásně vonělo masnými la-
hůdkami.

Tolik druhů klobás – je z čeho vybírat.

Nejen maso bylo na pultech precizně vyrovnáno.

Nově otevřená prodejna na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti
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Masi-co s. r. o., Zahradní 466,  250 64   Měšice u Prahy,  tel.: 222 533 001-3,  725 793 820,  www.masi-co.com

Masi-co s. r. o., výrobce a dodavatel čerstvého výsekového masa v komplexním sortimentu:

výsekové maso je dodáváno z vlastních jatek




Přijď
te k nám i V

y!

	  Další nabídkou jsou sýry a zmrazené 

výrobky pro gastro (zelenina, 

bramborové výrobky, atd.)

			 MASNÉ SPECIALITY

	 RYBY A RYBÍ SPECIALITY

	 ZVĚŘINA

	 JEHNĚČÍ MASO

	 KRÁLIČÍ MASO

	 DRŮBEŽ, VČETNĚ DROBŮ

		 JJJJJ

	
	

	 VEPŘOVÉ MASO

	 HOVĚZÍ MASO

	 TELECÍ MASO

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

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

 
LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

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 předplatnéR
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 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.

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, list Českého svazu zpracovatelů masa. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 657, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz; run@agral.cz; http://www.agral.cz. Redakce: Věra Fillnerová,
tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz.Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3., tel./fax: 222 781 521. Index 47526. ISSN 1210-3497. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tisk VS, Praha 4-Pankrác. 

V současné době má společnost MASI-CO s. r. o. 

již 290 spokojených zákazníků!
HOTELY,  RESTAURACE,  NEMOCNICE,  JÍDELNY,  ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

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

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

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

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

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

www.animalco.cz

J M É N O   Z A V A Z U J E


