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Slovo předsedy

�–� Velké téma – dobré zprávy � Čeští rybáři jsou za vodou 
        Boj s větrnými mlýny    Maso a reklama    V ráji šumavském

Výlov rybníku v Pošumaví

Dárky,
nikoliv
vánoční

Zřejmě by se v prosinci sluše-
lo hovořit spíše slovy básníkovými. 
No, vždyť ty verše dobře znáte... 
hospodáři štědrovku, kravám po vý-
služce, kohoutovi česneku, hrachu 
jeho družce… Jenomže dnešní, ro-
mantiky pozbyvší době jaksi neslu-
ší. Když krávy se nevysloužily víc 
jak šest korun za litr mléka, natož 
aby se někdo páral s nějakým čes-
nekem pro kohouta. I slova o štěd-
rosti vůči hospodářům by mohla vy-
znít poněkud falešně.

 Takže žádná radost z dárků? 
Nikoliv. Dnešní doba sice pozby-
la na romantičnosti, zato přibylo 
relativismu. Že to zní ne právě vá-
nočně a zavání kulišárnou? Svatá 
pravda. Příkladem budiž obdarová-
vání z Bruselu. Jak krásně se ne-
chají zabalit do papíru s emblémy 
EU projekty, které by jinak příliš 
bily do očí. Projekty, pro které žá-
dají dotace přátelé přátel a smyslu-
plnost kterých má daleko nejenom 
k zdravému rozumu. Tedy za před-
pokladu, kdy by mělo být použito 
peněz domácích. 

Avšak v případě peněz evrop-
ských jsme jaksi benevolentnější, 
když spadly z modrých nebes se 
čtrnácti hvězdami. Jenomže ony 
z nebes nespadly. Těch cca 200 mi-
liard Kč, které jsme čerpali v prv-
ních pěti letech členství. Zároveň 
jsme totiž museli odvést nějakých 
150 miliard. Tudíž nám ti movitěj-
ší přispěli padesátkou. Pánbůh za-
plať za ni. A těch zbývajících sto 
padesát? Ty šly z kapes českých da-
ňových poplatníků, abychom si ne-
namlouvali vysvětlení typu Ježíšek 
a jeho vánoční dárky dětem. 

 V době hojnosti se to jaksi dalo 
přehlédnout. Že tři ze čtyř koru-
nek, který nějaký filuta „dostal 
z Bruselu“ na frajkunšty typu říč-
ní paroplavba z Prahy skoro až na 
Šumavu, byly české a v podstatě vy-
hozeny (taky vás napadá příhodněj-
ší výraz…). A teď, v časech krize, 
nám chybí. Je však zbytečné truch-
lit nad rozlitým mlékem (včetně 
toho z farmářských protestů). Je-
nom si musíme napříště lépe po-
hlídat, koho že budeme z „brusel-
ských“ peněz obdarovávat. Vždyť 
i maminka, které jsme zkrátili 
mateřskou, přispěje v podobě DPH 
při koupi Sunaru. Ano, i DPH je 
zdrojem odvodů do rozpočtu EU. 

 Jenom tak, na okraj. I s těmi 
kravami a mlékem budeme mu-
set něco udělat. Vždyť zemědělství 
z těch 200 miliard čerpalo sko-
ro třetinu. Pravda, včetně Fon-
du rozvoje venkova, jehož konto 
má schopnosti sublimovat i jiný-
mi směry. Před časem jsme otiskli 
rozhovory s politiky. Ondřej Liška, 
předseda Strany zelených, to řekl 
na rovinu. Plaťme zemědělcům ne-
jenom za pouhou produkci, také za 
údržbu krajiny v podobě, abychom 
v ní mohli žít. Všechny nás to vyjde 
levněji. Jenomže restrukturalizace 
bolí, i když dává naději. Voliče víc 
lákají sliby dárků.

 Kapsa daňových poplatníků 
však není bezedná. Hlavně ta ma-
minčina, které jsme ubrali z ma-
teřské. Tak si půjčíme... Pravda, 
dárky se dnes nechají pořídit i na 
dluh, který zaplatí naše děti. Abych 
šel k šípku s takovou perspektivou 
v době času vánoční pohody. Dob-
rá. Tak si alespoň slibme, že pře-
staneme s obdarováváním filutů. 

 
J. Potůček

Božíhodový 
oběd

Nečekejte žádný speciální recept. Jsou 
jich dnes plné televize, časopisy a média vů-
bec. Možná už vám začínají lézt krkem. Ja-
ko mně, i když se vařečky drží celebrity. Aby 
nonšalantně zamíchaly, okusily a neumějíce 
nic víc, alespoň se zatvářily jako při pozře-
ní many nebeské. Konečně, kvůli tomu jsou 
najímány. Pokud už nám chybí nápad, po-
stačí internet. Ten otevřeme kdykoliv, s ne-
konečnými možnostmi surfování po kuchy-
ních všehomíru.

Řekněme, že zůstaneme v Česku, pokud 
se rozhodneme pro pravé české Vánoce. 
Takže o štědrovečerním menu bych příliš 
nediskutoval, chtěje zachovat tradici. Kte-
roužto ctí většina z nás, a to i za cenu ne-
smírných obětí. Jak jinak nazvat promrznu-
tí na cestě ke kádím se šupináči či úrazy při 
jejich mordování a čištění v koupelně, či do-
bývání kůstky, uvízlé v krku. Nebo snad ně-
kde prodávají kapří filety bez kostí? Avšak 
tyhle trampoty nejsou ničím proti mušká-
tem vonící rybí polévce, dozlatova usma-
ženým kapřím řízkům s nezbytnou horou 
bramborového salátu.

Po Štědrém večeru přichází hlavní svátek. 
My, křesťané, ho trefně nazýváme Božím 
hodem vánočním. Tedy, ne že bychom ne-
hodovali všichni. Jak nás vycvičili soudruzi, 
ve snaze proměnit tyto svátky ve festival ob-
žerství a podrážděných žlučníků. Pamětníci 
si jistě vybaví shánění pořádného kusu flá-
koty, když na ty méně rovné mezi rovnými 
často v masně zíraly jenom prázdné háky. 
I když, pravda, o Vánocích si tajemníci pro 
obchod mimořádně dávali záležet. A tak se 
zase smažily řízky, vařila svíčková, z trouby, 
při troše štěstí, zavoněla husa. Za blázna by 
byl tenkrát považován ten, který by se ptal 
na stáří kusu, ze kterého mu usekli maso. 
S uzeninami to bylo ještě jednodušší. Rajo-
nizace a jednotné státní normy...

Ne že bychom dneska nesháněli. Jenom 
už nemusíme koupit, co nám kdo hodí na vá-
hu. I pravou svíčkovou nám rádi nabídnou, 
telecí ledvinu, vepřové panenky, z čehož jsme 
zase v úzkých. Pro co se rozhodnout? Čím 
se blýsknout před svátečními stolovníky? 
A těch klobásek, šunek a salámů, kterými 
přetékají prodejní pulty. Někteří z nás už na 
to přišli. Takové biftečky z českého biohově-
zího, vonícího horskými pastvinami. K nim 
trošku hrášku, pár koleček dušené karotky... 
Pro zasycení také nějakou brambůrku. Va-
řenou, ne v podobě hranolků, nacucaných 
tukem. K tomu sklenka červeného. Dezert? 
Dlouhá procházka zimní krajinou. 

Že to celé nezní příliš tradičně ani česky? 
Jako že chybí kachna s chlupatým knedlí-
kem, plzeňské, kafe s rumem a gauč? Ne-
nechme se mýlit. Česká vánoční tradice 
bývala o duchovnu, kterému se můžeme od-
dávat na oné cestě vánoční krajinou. BR 

Jaký byl rok 2009? Ani nevím. Přehnal se 
okolo mě tak rychle, že ani nevnímám jeho 
blížící se konec. Pár střípků přece jen posbí-
rám v paměti. Jak se tak jimi probírám, dal 
bych letošnímu roku z pohledu našeho oboru 
přízvisko „rok změn“. Proč? Protože téměř 
ve všech hlavních seskupeních masného prů-
myslu došlo k podstatným změnám. Ať již 
organizačním či personálním, směřujícím ke 
konsolidaci a integraci v době, kdy obchodní 
partneři jsou intergrovaní a konsolidovaní.

 
Konečně se uzavřela cesta dlouho očeká-

vané vyhlášky č. 326 a zákona o významné 
tržní síle a jejím zneužití. Zatímco účinky 
vyhlášky jsou jasné, na druhý předpis a jeho 

dopady si musíme počkat. Ani zahraniční 
zkušenosti s regulováním chování řetězců 
nejsou velké. Zatím se o to v nedávné do-
bě pokusilo Slovensko, Maďarsko a Fran-
cie. Konkrétní výsledky ještě nemají, takže 
uvidíme.

Před cílovou pásku v Bruselu jsme doved-
li čtyři uzenářské výrobky, jejichž receptury 
mají šanci se stát tradičním regionálním vý-
robkem s chráněnou recepturou.

V letošním roce proběhl druhý ročník 
soutěže o nejlepší řeznicko-uzenářskou pro-
dejnu, tentokrát ve spolupráci se Státním ze-
mědělským intervenčním fondem, který se 
ujal role spolupořadatele. Celorepublikovým 
vítězem se stala podniková prodejna společ-
nosti Roštěnice, a. s., a zvláštní cenu poroty 
získala prodejna Řeznictví Jaromír Dvořák 
v Sedlčanech. Akce prokázala obrovský po-
tenciál českého řeznictví a uzenářství. 

Také se blíží připomenutí činu, kterým se 
řezníci, díky své statečnosti, stali nejpřed-
nějšími řemeslníky českého království. Od 
této změny, abych setrval u v úvodu použité 
formulace, příští rok uplyne rovných sedm 

století. Takové super kulaté výročí si zaslou-
ží být náležitě prožito, vychutnáno a uctě-
no. Záměrně chybí slůvko oslaveno, proto-
že se mi to zdá jaksi nepatřičné k události 
starší nežli založení Karlovy univerzity nebo 
Karlštejna. Vždyť i stromy, z jejichž dřeva 
Kolumbus stavěl lodě pro objevení Ameri-
ky, v onen čas teprve kdosi zasadil.

Vraťme se však zpět do současnosti. Rok 
2009 je náročný pro každého, protože ta-
ké na každého působí doba. A ta náročná 
je. O co je náročnější, než byla před stole-
tími? Vždyť již tenkrát každé město mělo 
ulici s masnými krámy, pěkně vyskládanými 
jeden vedle druhého. Určitě si konkurovaly. 
Pravda, existovaly cechy, mílové právo, pod 
hradbami se nerojily hypermarkety. Každé 
období má svoji realitu, kterou je potřeba 
vnímat, a následně podle toho řídit své ko-
nání. Takže jsem se oklikou dostal k hod-
nocení roku 2009 a troufám si tvrdit, že byl 
standardně náročný, a za nás, za všechny od 
řemesla, doufám, že rok příští, rok 2010, bu-
de alespoň výběrový, ne-li nejvyšší jakosti.

Patří se i z tohoto místa poděkovat Vám, 
vážení kolegové, členové i nečlenové České-
ho svazu zpracovatelů masa, za spolupráci, 
podporu, podnětné nápady i kritická slova.

Ing. Jaromír Kloud

Že se ještě neuzavřel? Jistě, ten občanský 
nám vydrží do Silvestra. Ani rok liturgický 
nebudu připomínat, byť ten se uzavírá s pří-
chodem adventu, neboli očekávání nejkrás-
nějších svátků. Před loňskými Vánocemi 
jsem se ocitnul hned ve dvojím očekávání. 
Zatímco blížící se Štědrý den sliboval po-
hodu a uvolnění, to druhé očekávání budi-
lo napětí. Jak asi dopadne první číslo právě 
nám svěřených Řeznicko/uzenářských no-
vin? V důsledku čehož bylo nutno odpustit 
si něco z onoho vánočního času uvolnění 
a poručit si usednutí k počítači.

Člověk se pomalu zdráhá věřit. Avšak ulo-
žená data mluví jasnou řečí. Již před svátky 
jsme sháněli kontakty, materiály, pokouše-
li se oslovovat. Skoro až hanba nám bylo, 
volat výrobcům v době vánočního a novo-
ročního vypětí, kdy se konečně pohnuly ob-
chody. Natožpak ve chvílích oddechnutí po 
Silvestru. Avšak 10. únor byl neúprosným 
dnem uzávěrky. Že se vám tak vzdálené da-
tum jeví dostatečným. Zřejmě jste nikdy ne-
zkoušeli vykročit do neznáma. Co když nás 
nepochopí, co když ztratili zájem udělat ně-
co pro věci veřejné, jak se v téhle zemi stá-

vá zvykem... A oni nás pochopili. Všichni 
ti dobří lidé, se kterými jste se pak setkali 
v prvním čísle ŘUN 2009. 

Začátek byl spíše o skepsi. Jen stěží se da-
lo psát v optimistickém duchu při pohledu 
do statistik. Strmý propad české produkce 
prasat, záplava levných dovozů, chmurné 
vize českých agrárníků... Stejně tak působi-
ly vzdechy zpracovatelů nad vyděračskými 
praktikami maloobchodních řetězců, ženou-
cí je do ztráty, úpadku kvality a zániku řemes-
la. Naproti tomu nespokojenost spotřebitelů 
s masnými výrobky na pultě, z nichž mno-
hé připomínají uzeniny jen velmi vzdáleně. 
Opravdu, nebyl to veselý začátek. Někdy si 
člověk kladl otázku, zda to má vůbec smysl.

A přece časem nebylo hůř. Na mysli ani 
v redakci. Dokonce se začal objevovat určitý 
pocit smysluplnosti souběžně s poznáváním 
prostředí. Protože v této branži jsme začali 
potkávat spoustu vstřícných lidí a opravdo-
vých fachmanů, kteří to nevzdali nejenom 
v poctivosti řemesla, ale ani ve víře v bu-
doucnost českého řeznicko-uzenářského 
stavu. Pravda, někde jsme se s pochopením 
nesetkali, ačkoliv právě tam jsme očekávali 

z důvodu významnosti firmy pravý opak. Za-
to jsme začali objevovat ty střední a malé, do 
té doby pro nás neznámé, prostřednictvím 
soutěže prodejen, organizované ČSZM, re-
gionálních soutěží agrárních komor, výstav 
a prezentací. Tam všude žali úspěchy. 

Z ohlasů vyplynula správnost této cesty. 
Dává prý to všem ostatním energii, dočtou-
li se v novinách o úspěšných Františkových 
klobáskách a jedinečných Josefových špe-
káčcích, za kterými putují zákazníci z ši-
rokého okolí. Taky se takový úspěch stává 
mustrem. Snažíme se proto dělat živé novi-
ny, kontaktovat, ptát se, také diskutovat ne-
příjemná témata. Což prý nemají rádi po-
litici ani úředníci státní správy. Jak patrno 
z vydaných čísel novin, většina z nich nás 
neodmítala. Spíše naopak. Určitě bychom 
toho naslouchání vyššími místy měli více 
využívat ke vzkazování potřeb a požadavků 
řezníků. Nepřijde vám to serióznější nežli 
veřejně mlčet a následně pak individuálně 
leštit kliky? Blížící se 700. jubileum uznání 
přednostního postavení řeznického cechu 
připomíná celkem jednoduchou pravdu. Sí-
la spočívá v hovoření společnou řečí. 

K uzavření roku patří nejenom bilanco-
vání. Také poděkovat se sluší. Náš dík pat-
ří všem, kteří nám pomohli „dělat“ tyto no-
viny. Ať už příspěvky, informacemi, nebo 
i kritikou. I ta napomáhá k jejich kultiva-
ci. Nezanevřeli jsme ani na doposud mlčí-
cí. Vždyť možná už po Novém roce k sobě 
najdeme cestu. 

Jménem celé naší společnosti R a R Vám 
přeji betlémské světlo v duši, hvězdičku živo-
ta na rozkrojeném štědrovečerním jablíčku 
a štěstí v očích Vašich blízkých. Ano, tak vel-
ké bohatství může potkat dobré lidi.

Bohumil Rada
bohumil@rada-marketing.cz 

CO ŽE NÁM PŘINESL – právě se uzavřevší rok
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Udělejme z nápadu Váš úspěch.

Přejeme Vám radostné Vánoce a pohodové sváteční dny.
Užijte si nejkrásnější období v roce!

Těšíme se, že nám i nadále zachováte přízeň a přejeme
Vám vše nejlepší, mnoho štěstí a zdraví v roce 2010.

Úspěšný nový rok!

Vánoce s firmou
SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®.

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, ČR
tel.: +420-283 891 149 - 51
fax: +420-283 893 108
office.prag@schalleraustria.com

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA

HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECTSTAR®

REX® | DOLESCHAL | NAPIAG | SUPERVAC | ZIEGRA

SEALPAC® | AMB | VORAN®
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U příležitosti zahájení výstavy „Zahrada Čech“ v Li-
toměřicích dne 18. 9. 2009 se uskutečnilo vyhodnocení 
II. ročníku soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje za rok 2009 – Kraje Přemysla Oráče“. 
Je to sice zatím krátká historie této soutěže, ale pomá-
há zviditelňovat regionální potraviny a výrobce těchto 
potravin.

Soutěž byla zorganizována Krajskou agrární komo-
rou Ústeckého kraje, Krajským informačním středis-
kem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje 
a Odboru Krajské agentury pro zemědělství a venkov 
Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Ústeckého 
kraje paní Jana Vaňhová.

Mottem soutěže bylo:
„Podporujeme potravinářské a zemědělské výrobky z Ús-
teckého kraje“

Soutěž byla vyhlášena pro 8 kategorií, a to:

Podávání přihlášek bylo uzavřeno 7. 9. 2009.

Pro hodnocení byla jmenována hejtmankou Ústecké-
ho kraje 14členná nezávislá hodnotitelská komise, která 
byla rozdělena do 3 komisí, a to:
 �  komise pro masné výrobky
 �  komise pro alkoholické nápoje
 �   komise pro ostatní potravinářské výrobky

Tato nezávislá komise byla složena z odborníků – 
Státní zemědělské potravinářské inspekce, Krajské hy-
gienické stanice, Krajské veterinární správy, odborníků 
na jednotlivé potravinářské výrobky a zástupců KAK 
ÚK, KIS ÚK a Krajské agentury pro zemědělství a ven-
kov Ústeckého kraje.

Do soutěže se přihlásilo 23 výrobců se 70 svými vý-
robky.

Hlavní důraz na hodnocení výrobků byl kladen na 
senzorické posouzení, tj.: chuť, vzhled, vůně apod., při-
hlíženo bylo k inovativnosti, technologii, surovinám 
a designu výrobků.

Úroveň výrobků ve všech kategoriích byla velmi vyso-
ká a členové hodnotitelské komise měli skutečně velký 
problém určit, který z výrobků je nejlepší.

Z VÝSLEDNÉHO VYHODNOCENÍ
VZEŠLO 6 VÍTĚZŮ

– V KAŽDÉ PŘIHLÁŠENÉ KATEGORII JEDEN, 
A TO:

Mlýnské a pekárenské výrobky
 �   Snikersový dort – výrobce KREMEX s. r. o.,

Ústí nad Labem

Mléko a mléčné výrobky
�   Držovický bochník okáč BIO – výrobce Jakub Lauš-

man, Držovice u Úštěku

Alkoholické nápoje, včetně piva
�   Pivo Kocour IPA – výrobce Pivovar Kocour Varns-

dorf s. r. o. – majitel pan Josef Šusta

Šunka, salámy, klobásy a párky
�   Kuřecí šunka „KUBÍČEK“ – výrobce Jaroslav Radoš 

– Řeznictví, uzenářství Lom u Mostu

Ostatní masné výrobky a výrobky z ryb
�   Staročeská paštika s mandlemi – výrobce Procházka 

spol. s r. o., Roudnice nad Labem

Ostatní potravinářské výrobky
�   Brambory v pohodě – ve slupce – výrobce Bramborár-

na Bukovice, s. r. o. – majitel pan Vít Šmucer

Tito vítězové obdrželi diplom, certifikáty a věcnou 
odměnu – porcelánový cibulákový talíř s logem soutěže 
z Porcelánky z Dubí.

II. ročník soutěže
„O nejlepší potravinářský výrobek  ÚSTECKÉHO KRAJE  za rok 2009 – Kraje Přemysla Oráče“

Vyhlášení vítězů a předání ocenění bylo v krásném prostředí Zahrady Čech v Litoměřicích. Ceny předávali – hejtman-
ka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, náměstek hejtmanky Mgr. Arno Fišera, prezident AK ČR Ing. Jan Veleba, ředitel 
Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje Mgr. Jaroslav Hejna a předseda Krajské agrární komory 
Ústeckého kraje Ing. František Loudát, CSc.

KROMĚ TOHO HODNOTITELSKÁ KOMISE 
NAVRHLA

11 MIMOŘÁDNÝCH OCENĚNÍ
ZA VYNIKAJÍCÍ KVALITU, A TO:

�    Držovický kozí bochník
– výrobce Jakub Laušman, Držovice u Úštěku 

�    Chléb tmavý
– výrobce INPEKO, spol. s r. o.,
pekárna a cukrárny Ústí nad Labem
– majitel pan Pavel Müller

�     Lázeňské oplatky Vanilko-oříškové
– výrobce Klášterecké oplatky s. r. o.
– majitelka paní Ing. Hana Špirytová

�     Perníkový šálek s podšálkem
– výrobce Jitka Horčičková Dubský perník,
Dubí u Teplic

�    BIO máslo
– výrobce Mlékárna Varnsdorf spol. s r. o.
– majitel pan Ing. Timotej Šimko

�     Víno Pinot noir – Rosé
– výrobce Ladislav Pošík
– Agrofrukt Kamýk Litoměřice

�     Pikantní kabanos
– výrobce P & K Lahůdky s. r. o., Děčín
– majitel pan Josef Pavlus

�     Honácký salám
– výrobce ASTUR Straškov, a. s.
– majitel pan Miroslav Novák

�    Verneřické vepřové výpečky
– výrobce Agrokomplex, spol. s r. o., Verneřice
– majitel pan Josef Douša

�     Vegetol gold
– výrobce Oleofin, a. s., Ústí nad Labem
– majitel pan Ing. Martin Procházka

�     Děčínská jeřabinka
– výrobce Ing. Vratislav Novák
– rodinný ovocný lihovar Karfíkův Dvůr Koštice.

Ostatních 53 výrobků, jejichž úroveň byla rovněž vy-
soká, obdrželo čestná uznání.

CO DODAT ZÁVĚREM?
II. ročník soutěže se vydařil. 

Naše výrobky zhlédlo za celou dobu výstavy 94 tisíc 
návštěvníků, takže propagaci potravinářských výrobků 
z Ústeckého kraje jsme určitě udělali.

Výrobky jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších su-
rovin pocházejících z našeho kraje – Kraje Přemysla 
Oráče.

Soutěži přálo nejen nádherné počasí, ale celková pří-
jemná atmosféra na výstavišti.

Poděkování patří všem účastníkům soutěže, ale také 
organizátorům a Ústeckému kraji především za finanční 
podporu. Bez té by tato soutěž nemohla být organizo-
vána.

V příštím roce chceme zorganizovat po dvouletých 
zkušenostech III. ročník této soutěže, která získává po-
pularitu a zájem obyvatel o tyto výrobky.

Chceme zviditelnit krajské producenty potravin, kte-
ří zatím přežili ohromný konkurenční tlak.

Spotřebitel má možnost identifikovat výrobek, který 
pochází z místních surovin, a každý pak může při náku-
pu preferovat český výrobek, kde má jistotu adresného 
výrobce, čerstvosti a kvalitních českých surovin.

Pokud se podaří zachovat české zpracovatele a jejich 
výrobu rozšiřovat, budou také lepší podmínky pro ze-
mědělce a budeme mít šanci jíst české čerstvé uzeniny, 
mléko, máslo, jogurty, ovoce a další. Jinak budeme zá-
vislí na dovozu ne vždy kvalitních a zdravých potravin.

Kupujte
české

regionální
výrobky, 

jsou
chutné,
zdravé
a velmi
kvalitní

Ludmila Holadová
ředitelka 

Krajského informačního střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova 

Ústeckého kraje

I.
Mlýnské 

a pekárenské 
výrobky

přihlášeno 11 výrobků

II. Mléko a mléčné 
výrobky

přihlášeno 9 výrobků

III.
Lahůdky 

a cukrářské
výrobky

tato kategorie nebyla 
obsazena

IV. Alkoholické nápoje, 
včetně piva

přihlášeno 18 výrobků

V. Nealkoholické 
nápoje

tato kategorie nebyla 
obsazena

VI. Šunka, salámy, 
klobásy a párky

přihlášeno 15 výrobků

VII.
Ostatní masné 

výrobky a výrobky 
z ryb

přihlášeno 13 výrobků

VIII.

Ostatní 
potravinářské 

výrobky,
včetně medu 

a výrobků z medu

přihlášeny 4 výrobky

Na Zahradě Čech v pavilonu „A“ vedle expozice ovocnářské a zelinářské unie a SEMPRY měla stánek také Krajská 
agrární komora Ústeckého kraje a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje. 
Zde byly po celou dobu výstavy, tj. od 18. 9. do 26. 9. 2009, vystaveny všechny výrobky přihlášené do soutěže a proběhla 
ochutnávka těchto výrobků. Velkou popularitu při ochutnávkách získala pomazánková sádla s různými příchutěmi (se 
zlatou cibulkou, s babiččiným výpekem, s bylinkami, s česnekovými plátky a s vesnickými škvarky – výrobcem je firma 
Piller s. r. o. z Roudnice nad Labem, majitelem je pan Tomáš Piller. Rovněž o verneřické vepřové výpečky – Agrokom-
plex, spol. s r. o., Verneřice, byl ze strany návštěvníků velký zájem.

Velkou oblibu získaly také lázeňské oplatky vanilko-oříškové – Klášterecké oplatky s. r. o., kde majitelka paní Špiry-
tová přímo v našem stánku tyto oplatky dopékala.
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Září a říjen jsou v Libereckém kraji mě-
síce, ve kterých se představují potravináři 
tohoto kraje. Liberecký kraj spolu s Regio-
nální agrární radou usilují o zvyšování presti-
že výrobců a zemědělců v tomto zemědělsky 
malém kraji. 

V měsíci září jsou to již tradiční dožín-
kové slavnosti, při kterých se vedle poděko-
vání zemědělcům za jejich celoroční práci 
představují také potravináři tohoto kraje. 
Ostatně, že zemědělství a potravinářství 
jsou spojené nádoby, není třeba diskutovat. 
Proto také každoročně při dožínkách jsou 
vyhlašovány nejlepší výrobky, které vznikají 
v tomto kraji. Proto je také jedním z hlav-
ních cílů dožínek propagace kvalitních regi-
onálních výrobků. Vyšší poptávka po těchto 
potravinách může zlepšit nelehkou situaci 
místních zemědělců. Zákazníci zase nemu-
sí kupovat bezejmenné potraviny odněkud, 
ale výrobky s „adresou“, u kterých se mo-
hou často na vlastní oči i nos přesvědčit, jak 
vznikají. O tom, že jsou tyto výrobky zdra-
vější, není pochyb. Pokud zákazník na oba-
lu zahlédne logo Výrobek roku Libereckého 
kraje, má jistotu. 

Možnosti kraje a nevládních agrárních 
organizací k podpoře regionálních potra-
vinářských výrobků jsou omezené. Proto 
se zaměřují především na jejich propagaci. 

Vyšší poptávka vede i k většímu zájmu vel-
kých obchodních řetězců. V této oblasti je 
hlavní aktivitou v Libereckém kraji soutěž 
Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví 
potravinářství – zemědělství a Den regionál-
ních potravin. 

Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od 
roku 2004 a v letošním roce se zeměděl-
ci a potravináři utkali již v 6. ročníku. Do 
letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 
32 výrobků od 12 výrobců. Každý výrobek 
je v soutěži posuzován podle stanovených 
kritérií, jakými jsou například inovativnost, 
design, použité materiály, suroviny a způ-
sob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zá-
kazníka. 

V letošním roce měli zpracovatelé, far-
máři i ekologičtí producenti možnost při-
hlásit svou produkci do 12 hlavních katego-
rií. Vítěz v kategorii získává titul „Výrobek 
roku“ a celkový vítěz titul „Nejlepší výrobek 
roku“. Titul je udělen na dobu 2 let. Součas-
ně výherce v jednotlivých kategoriích získá-
vá dar ve výši 20 000,– Kč a celkový vítěz 
40 000,– Kč. Není bez zajímavosti, že řada 
výherců finanční výhru věnovali na chari-
tu. Podpořili domy seniorů nebo dětské do-
movy.

Dosud nejúspěšnějším účastníkem za 
existenci soutěže jsou JIZERSKÉ PEKÁR-

LIBERECKÝ KRAJ
– masivní podpora regionální zemědělské a potravinářské produkce

Zpracovatelé zemědělské produkce a vý-
robci potravin z Olomouckého kraje patří 
trvale ke špičce producentů kvalitních po-
travin v zemi, jsou nositeli tradice i inova-
ce v oboru, pestrosti produkce rozmanitých 
chutí a kvalitně odvedeného řemesla.

Agrární komora Olomouckého kraje jako 
první z regionů přišla s myšlenkou ocenit 
nejlepší regionální výrobky a od roku 2005 
vyhlašuje ve dvouletých cyklech soutěž „Vý-
robek Olomouckého kraje“ s právem ozna-
čení výrobku v odvětví zemědělství a potra-
vinářství registrovanou ochranu známkou 
„Výrobek OK“. Tuto soutěž Agrární komora 
Olomouckého kraje vyhlašuje podle schvá-
lených Zásad pro udělení předmětného oce-
nění v celkem deseti kategoriích. Výrobce 
pak může oceněné výrobky ve svém zájmu 
označovat registrovaným logem po celou 
dobu jejich výroby a uvádění na trh.

V letošním roce proběhl již třetí ročník 
této soutěže. Přihlásilo se do ní celkem 34 
výrobců se 79 výrobky. Hodnotitelská ko-
mise složená z odborníků SZPI, KVS, PRO 
BIO i zástupců laické veřejnosti hodnotila 
počátkem června vše od kvality, složení, 

vzhledu, originality chuti, obalu až po spl-
nění legislativních náležitostí. Na základě 
hodnocení uvedených znaků doporučila 
komise předsedovi Agrární komory Olo-
mouckého kraje udělení ceny s právem no-
sit označení „Výrobek OK 2009“ celkem 73 
výrobkům, z toho 15 nejlepším s označením 
„TOP výrobek OK 2009“. Výsledky soutěže 
byly slavnostně vyhlášeny a certifikáty vý-
robcům předány hejtmanem Olomouckého 
kraje Martinem Tesaříkem 17. června 2009 
v Kokorách.

Díky spolupráci Agrární komory Olo-
mouckého kraje a Jednoty spotřební druž-
stvo České Budějovice byly oceněné výrob-
ky prezentovány a prodávány na celostátní 
výstavě Země živitelka v Českých Budějo-
vicích. Jednota SD je rovněž běžně nabízí 
v obchodní síti supermarketu TERNO Olo-
mouc. Předání ocenění TOP „Výrobek OK 
2009“ spolu s předáním skleněných plaket 
bylo součástí oficiálního otevření podzimní 
etapy Flory Olomouc, největší profesionální 
výstavy a veletrhu ovoce, zeleniny a školkař-
ských výpěstků v ČR, a festivalu gastronomie 
a nápojů OLIMA. Slavnostní akt se konal
1. října 2009 na olomouckém výstavišti

Potravinářský výrobek OLOMOUCKÉHO KRAJE

Jistě velká čest, přijímat ocenění z rukou předsedy Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky

Liberecké dožínky se hemžily celebritami, vařit přijeli také Yvonne Přenosilová a Pavel Nový.

cem. Zdaleka ne vždy a určitě ne všechna 
tato produkce je k najití na pultech obchod-
ních řetězců, přiblížil současnou situaci 
předseda Regionální agrární rady Liberec-
kého kraje Robert Erlebach. „Cílem této ak-
ce je prezentovat producenty z Libereckého 

NY spol. s r. o., které v soutěži získaly 12 
vítězství v jednotlivých kategoriích a v le-
tech 2004, 2005, 2008 a 2009 se jejich vý-
robek stal nejlepším výrobkem Libereckého 
kraje.

Dalším velmi úspěšným účastníkem sou-
těže je MOŠTOVNA LAŽANY, výroba ná-
pojů, spol. s r. o., která získala 4 vítězství 
v kategorii nealkoholické nápoje a v roce 
2006 a 2007 se jejich nápoje staly nejlep-
ším výrobkem roku.

V měsíci říjnu se uskutečnil již třetí ročník 
prodejní výstavy Den regionálních potravin 
Libereckého kraje. Letošní se uskutečnila 
na náměstí Dr. E. Beneše v centru Liberce, 
a jak se ukázalo, byla to dobrá volba. 

Potravinářské firmy a zemědělští výrob-
ci mají jedno společné. Jsou závislí na od-
běratelích – převážně velkých obchodních 
řetězcích. O nabídce těchto řetězců rozho-
duje spotřebitel. Když bude spotřebitel vy-
žadovat větší nabídku potravin z domácí 
produkce, tak jak je to obvyklé v západní 
Evropě, bude se muset obchodní řetězec 
tomuto požadavku přizpůsobit. Liberecký 
kraj má řadu producentů potravin vysoké 
kvality. Počínaje pekařskými výrobky přes 
výrobky masného průmyslu, které jsou sku-
tečně z masa, a konče třeba kvalitním ovo-

Liberecké náměstí nabízelo krajové dobroty opravdu stylové.

kraje, a nepřímo tak vyzvat spotřebitele, aby 
jejich kvalitní výrobky na pultech vyžadova-
li,“ doplnil hlavní cíl.

Nebývale veliký zájem návštěvníků pře-
kvapil samotné organizátory. Zájem o vý-
robky, informace o možnosti celoročního 
nákupu a v neposlední řadě i o technolo-
gii výroby ze strany návštěvníků byl po celý 
den veliký. Význam akce podpořili záštitou 
a osobní účastí předseda Senátu MUDr. 
Přemysl Sobotka a hejtman Libereckého 
kraje Stanislav Eichler. Vedle ochutnávek 
a prodeje po celý den na pódiu hosté Yvon-
ne Přenosilová a herec Pavel Nový spolu 
s profesionálními kuchaři předváděli ukáz-
ky vaření z regionálních produktů. Tomáš 
Krejčíř vedle slovního doprovodu celým 
dnem také řídil soutěže návštěvníků o ceny, 
kteří vařili z regionálních potravin. 

Akce byla další jedinečnou příležitostí 
k navázání přímého kontaktu mezi spotře-
bitelem a výrobcem, k získání praktických 
informací a v neposlední řadě k uzavření 
obchodních partnerství. Představily se zde 
také nejúspěšnější potraviny z letošního roč-
níku soutěže o „Výrobek roku Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – zeměděl-
ství“ či prezentace národní značky kvality
KLASA. Ing. Robert Erlebach 

předseda RAR Libereckého kraje 

Flora za účasti předsedy Poslanecké sně-
movny ČR Miloslava Vlčka, hejtmana Olo-
mouckého kraje Martina Tesaříka, primá-
tora statutárního města Olomouce Martina 
Novotného, arcibiskupa olomouckého a me-
tropolitu moravského Jana Gaubnera, ředi-
tele Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Zdeň-
ka Štefky, předsedy představenstva Agrární 
komory Olomouckého kraje Josefa Hlavin-
ky a dalších představitelů politické i hospo-
dářské sféry. V den zahájení výstavy veletrh 
navštívil také ministr zemědělství ČR Jakub 
Šebesta, který expozici oceněných potravi-
nářských výrobků umístěných po celou dobu 
výstavy v pavilonu E zhlédl a který se o smys-
lu propagovat krajové výrobky i o vlastní ex-
pozici vyjádřil velmi pochvalně. 

Mimo ochutnávky vyhodnocených vý-
robků zabezpečila Agrární komora Olo-
mouckého kraje spolu s organizátory Olimy 
a Kuchařským studiem Luďka Bila během 

prvních dvou dnů výstavy kuchařskou 
a cukrářskou soutěž Olima Cup 2009, v níž 
soutěžící používali do svých receptů hlavně 
oceněné výrobky OK. Během víkendu po-
tom chystali žáci pod dohledem mistrů ze 
SOŠOS Štursova Olomouc, opět za použi-
tí oceněných výrobků, nejrůznější jednodu-
ché recepty, které mohli návštěvníci výstavy 
ihned ochutnat.

Návštěvníci výstavy a veletrhu, jejichž po-
čet 27 000 byl stejně vysoký jako v roce minu-
lém, měli mimo ochutnávek možnost oceně-
né výrobky též zakoupit v prodejním stánku 
Jednoty SD, přímo sousedícím s vystavený-
mi exponáty. Z prohlášení návštěvníků lze 
konstatovat, že prezentace potravinářských 
výrobků na uvedené výstavě splnila svůj 
hlavní cíl, tj. zviditelnění a propagace míst-
ní produkce a kvalitně odvedené práce ze-
mědělců a potravinářů olomouckého regio-
nu. Ing. Miloš Porč, ředitel OAK Olomouc

Význam soutěže ocenili Ing. M. Vlček, předseda PS PČR, Ing. M. Tesařík, hejtman OK,
Ing. J. Hlavinka, předseda představenstva AKOK.

Představujeme 
oceněné výrobce a jejich výrobky třetího 
ročníku soutěže potravinářských produktů 
Olomouckého kraje

VÝROBKY OCENĚNÉ TOP 
„VÝROBEK

OLOMOUCKÉHO KRAJE 2009“ 

Mader a synové, s. r. o., Přerov
Hanácký závin s makovou náplní 360 g

Vladimír Tiefenbach
– Pekárna Tiefenbach, Přerov 
Sladká pohlednice z města Přerova 

Adriana - výrobce těstovin s. r. o.,
Litovel
Těstoviny bezvaječné sušené – FUSILLI

Jaroslava Kráčmarová,
Cukrárna „Jarka“, Bělkovice-Lašťany
Řez KARIBIC

Hanácká potravinářská společnost s. r. o.,
Cukrovar Prosenice
Cukr moučka 1 kg a 0,5 kg

Váhala a spol. s r. o.,
výroba a prodej masných a lahůdkářských 
výrobků, Hustopeče n/B.
Váhalova paštika

Dubická zemědělská a. s., Dubicko   
Dubická tlačenka

Bludovská a. s., Bludov     
Klobása

Hospodářské družstvo Určice,
družstvo
Jablka Jonagold

TRUMF International s. r. o., Přerov   
Grilovací koření

Pivovar ZUBR a. s., Přerov     
Zubr Premium

Mlékárna Otinoves s. r. o.     
Niva EXTRA

ORRERO a. s., Litovel     
GRAN MORAVIA 

OLMA, a. s., Olomouc     
Bio jogurt – třešeň

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná 
Prostějov, a. s.     
Jubilejní režná 35 %

Jistě excelentní prezentaci ocenili návštěvní-
ci areálu Flóry Olomouc.
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Tip jsme na něho získali v rámci soutěže 
Chutná hezky, jihočesky. Na inženýra Václa-
va Kozla a jeho společnost ZOOINFORMA 
Týn nad Vltavou. Oni soutěží pravidelně 
a s úspěchem. Jejich „Šunková klobása s ni-
vou“ dokonce vystoupila na stupně vítězů. 
V letošním roce získal nominaci „Vídeňský 
párek – NATUR“. Zákazník samozřejmě 
zbystří pozornost, objeví-li se v názvu takový 
pojem. Já se rovnou vypravil do Týna. 

TROCHA HISTORIE
A MALÉ PŘEDSTAVOVÁNÍ

ZOOINFORMA sídlí v areálu bývalých 
týnských jatek, jehož hlavní budova se při-
bližuje historizujícímu slohu. Ano, začínali 
jsme ve velmi málo utěšených podmínkách, 
konstatuje inženýr Kozel.

Na tomto místě si osvětleme jména osob. 

Pány téhož příjmení jsem v podniku potkal 
hned tři, z čehož vyplývá, že jde o podnik 
veskrze rodinný, vedený otcem a dvěma 
syny. Pokračujme však ve stručné historii. 
V roce 1992 začínali v šesti lidech. Postup-
ně rekonstruovali, modernizovali, rozšiřova-
li. Vždyť to znáte, v patách s neustále nároč-
nějšími předpisy. Nyní tu pracuje kolem 40 
zaměstnanců, dalších 50 ve vlastní maloob-
chodní síti.

Nějak jsme to zvládli, konstatuje dosti 
skromně hlava podniku. Dodejme proto, 
že velmi zdařile. V současné době provo-
zují nejenom porážku a bourárnu, se který-
mi začínali. Disponují moderní kapacitou 
masné výroby, chladírnami, logistikou. Ze-
jména pak vlastní prodejní sítí. Jen pro po-
řádek dodává, že také vlastním chovem pra-
sat, který však, vzhledem k tomu, že nemají 
zemědělskou půdu s přístupem k dotacím, 
nepovažují za terno. 

JAK TO „DĚLAJÍ“…

Já přijel hlavně kvůli masným výrobkům. 
Věnujeme se sortimentu měkkých uzenin 
a vařené výroby. Pro tuto exkurzi si mne 
přebírá jeden ze synů, Ing. Jiří Kozel, který 
se mi stává průvodcem po aktivitách společ-
nosti. Náš sortiment je komplet bezlepko-
vý, nepracujeme s drůbežím separátem ani 
rostlinnými náhražkami, konstatuje velmi 
sebevědomě úvodem, aby návazně překva-
pil ještě vyšším trumfem. V poslední době 
jsme se pustili do boje s vysokým obsahem 
dusitanových přípravků, které se nám daří 
nahrazovat mořskou solí. Přizvaný MVDr. 
Jiří Mikeš podává výklad a na předloženém 
vzorku demonstruje, že ani snížení dusita-
nu o 2/3 nevede k šednutí výrobku či potí-
žím s údržností. Mořská sůl naopak dokáže 
udržet v díle vodu, takže zlepšuje šťavna-
tost a chuť. Na otázku stran přesnějších čí-

sel se jenom pousměje. Know how firmy, 
které si právě nechali patentovat. 

…A PRODÁVAJÍ

Nicméně, pokračujme do maloobcho-
du. Společnost provozuje 14 prodejen, 
dislokovaných převážně v Jihočeském 
kraji, hlavně pak v Českých Budějovicích 
a okolí. K tomu 3 bufety, nabízející teplé 
pokrmy z vlastní masné produkce. Rov-
něž tak v některých prodejnách si zákaz-
níci mohou dopřát tradiční teplé řeznické 
speciality. Samozřejmě dodávají i dalším 
odběratelům. Co zákazníci považují za 
váš majstrštyk? Určitě Šunkovou klobásu 
s nivou. Také Vltavskou klobásu pro její 
značnou libovost. A co špekáčky (ptáme 
se, aniž pan Kozel ví, že patřím k jejich 
konzumentům). Ty také. V tu chvíli při-
znávám barvu. V létě jsme dělali audit 
špekáčků – ty jejich zvítězily. 

NA CESTĚ
DO BUDOUCNA

Opět se scházíme, abychom návštěvu 
firmy nějak uzavřeli. Do debaty vstupuje 
nejmladší z trojice, Václav Kozel junior. 
Debatujeme o tom, jak to všechno pově-
dět zákazníkům. Vždyť oni jsou i členy 
hnutí Slow Food, jehož cílem je mj. chrá-
nit a prosazovat místní produkci, oživovat 
tradice produktu a vůbec kulturu tradiční-
ho životního stylu. Neboli být alternativou 
globálního Fast Foodu. Tak to vás čeká po-
řádný kus práce se zviditelňováním vašich 
regionálních výrobků a jejich předností, 
nemohu si odpustit. Už ta potřeba pojme-
nování, „Kozlova klobása“, nebo „Vltavo-
týnská“? Ano, zahájili jsme přípravu mar-
ketingového programu, dodává nejmladší 

pan Kozel. Brzy jej představíme na webu, 
v prodejnách a vůbec všem zákazníkům.

Co říci závěrem. Snad nejvýstižnější by 
byla pouhá dvě slova. Klobouk dolů před 
tím, co dokázala lidská schopnost a vůle 
prosadit myšlenku. Nejspíš to bude i tím, 
že v případě pana Kozla, zakladatele, je 
tu zřetelná vidina pokračování rodinného 
podnikání. V takových případech to bývá 
důvod neobávat se globalizace a věřit v sa-
ma sebe. Držíme palce. Vlastně bychom 
ještě měli cosi dodat k nadpisu článku. 
Ano, pan Kozel nenaplnil ono známé rče-
ní, jak tomu bylo v případě mnoha jiných, 
„privatizujících“ masný průmysl. Naopak 
se stal poctivým a úspěšným reprezentan-
tem jihočeského řeznicko-uzenářského ce-
chu. BR

JAK SE KOZEL NESTAL ZAHRADNÍKEM
aneb příběh úspěšného českého podnikatele

K titulku Krásno boduje lze jen dodat, 
že hned několikrát. Během podzimu se 
totiž Masnému průmyslu Krásno dostalo 
hned dvou významných ocenění. Jedním je 
ocenění Bezpečný podnik.

PROGRAM
BEZPEČNÝ PODNIK

Již po čtvrté získalo MP Krásno oce-
nění Bezpečný podnik. Osvědčení zástup-
cům firmy předali v úterý 20. října v Kai-
serštejnském paláci v Praze ministr práce 
a sociálních věcí Petr Šimerka a generální 
inspektor Státního úřadu inspekce práce 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn.

„Jsme hrdí, že jsme jednou ze 3 společ-
ností, které se tímto oceněním mohou pyš-

nit nepřetržitě celých 10 let od roku 1999, 
kdy se toto osvědčení předávalo poprvé.
Držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“ je 
tak celkem 53 firem v ČR,“ stojí v prohlá-
šení firmy. Program „Bezpečný podnik“ vy-
hlašuje Ministerstvo práce a sociálních vě-
cí ČR a Státní úřad inspekce práce. Cílem 
tohoto programu je zvýšit u právnických 
a podnikajících fyzických osob úroveň bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 
ochrany životního prostředí. Garantem pro-
gramu je Státní úřad inspekce práce, za re-
alizaci odpovídá Ministerstvo práce a soci-
álních věcí. 

KRÁSNO MEZI VÍTĚZI
NA VEČERU

S ČESKOU KVALITOU
O necelý měsíc později získává MP 

Krásno další ocenění. Tentokrát na Večeru 
s Českou kvalitou v Národním domě na Vi-
nohradech. Ocenění na slavnostním veče-
ru předali poslanci a senátoři Parlamentu 
ČR a představitelé odborných a profesních 
organizací. Celý večer byl pořádán pod zá-
štitou předsedy Senátu PČR pana Přemys-
la Sobotky. Večer je pořádán každoročně 

v rámci celonárodní akce Listopad – Měsíc 
kvality v ČR. Každý rok se tak v listopadu 
rozšiřuje nabídka zboží s nezávisle ověře-
nou kvalitou na českém trhu. 

„Sortiment na trhu je tak široký, že se 
spotřebitel velmi obtížně orientuje. Vzni-
kají nové firmy a přichází nové typy a ka-
tegorie výrobků, takže vybrat si opravdu 
kvalitní zboží, které bude dlouhodobě spl-
ňovat naše potřeby a představy, je čím dál 
složitější,“ vysvětluje JUDr. Ing. Robert 
Szurman, předseda Rady kvality ČR. Čes-
ká kvalita je jediným programem v ČR, 
který zákazníkům garantuje nezávislé ově-
ření kvality autorizovanou zkušebnou, pra-
videlnou kontrolu kvality oceněných vý-
robků a služeb i ověřování spokojenosti 
zákazníků. Pokud některá z kontrol odhalí 
nedostatky, může být i již udělené ocenění 
odebráno.

„Prevence je vždy lepší a účinnější než 
restrikce,“ říká Ing. Pavel Ryšánek, ředitel 
Národního informačního střediska podpory 
kvality. „Platí to i u nákupů: Je lepší koupit 
výrobek s nezávisle ověřenou kvalitou než 
se, často marně, dovolávat svých zákaznic-
kých práv při reklamaci nekvalitního zboží. 
I když kontrolní orgány v ČR pracují velmi 
dobře, nikdy nemohou zkontrolovat všech-
no zboží na trhu. Jedině u výrobků s logem 
Česká kvalita máme jako zákazníci jistotu, 
že je za nás zkontrolovala nezávislá zku-
šebna a prohlásila je za kvalitní, bezpečné 
a zdravotně nezávadné.“

ČESKÁ KVALITA
– HORECA – SELECT

V seznamu předávaných ocenění na Ve-
čeru s Českou kvalitou, což bylo 4. 11. 2009, 
MP Krásno prezentovalo v sekci Česká kva-
lita – HORECA – Select šunkový salám za-
uzený výběrový. Tiskového mluvčího Ná-
rodního informačního střediska podpory 
kvality Tomáše Kouřila se ptáme na pojem 
Česká kvalita – Horeca – Select. „Značka 
HORECA Select je nové jméno pro původ-
ní značku Metro Quality a je to označení 
pro nejvyšší kvalitu výrobků pro hotely a re-
staurace prodávané v síti Makro,“ říká To-
máš Kouřil.

„A z osobní zkušenosti musím říci, že 
jsou to opravdu velmi dobré věci. Např. Lo-
vecký salám, to je pohádka (v době, kdy se 
prémiové značky obchodních řetězců chlu-
bí, že na 100 kg uzeného či salámu použi-
ly 80 kg masa – protože spousta zlatokopů 
zvládne 100 kg salámu z 20 kg masa – tak 
lovečák Horeca Select má na 100 kg salámu 
použito 143 kg masa!) Prostě dělají pocti-
vé výrobky podle původních receptur a po-
stupů,“ horuje pro kvalitní výrobky Krásna 
Kouřil.

SOUHLAS  S KAPELNÍKEM 
SKUPINY FLERET

A zase je dobré dodat, že nejen on má sla-
bost pro produkty tohoto masokombinátu. 
Prozradím, že si v Bille nekupuji jiné uzeni-
ny než zatavené 4 nožičky párků s označe-
ním Vídeňské párky se sýrem z MP Krásno. 
Chutnají mi a v tom jsem zajedno i s kapel-
níkem skupiny Fleret Zdenkem Hrachovým. 
Kdosi se ho totiž nedávno zeptal, zda patří 
mezi jeho múzy i uzeniny z Krásna. To si-
ce popřel a uvedl, že největší múzou jsou 
a budou pořád ženy, příroda, běžné situace 
okolo… „Ty požitky z dobrého jídla, pití, to 
působí jako takový podprahový efekt. No, 
a někdy to z toho podvědomí vystřelí až do 
nějakého nápadu, myšlenky. Jinak ale žije-
me na Valašsku, milujeme ten život spíše na 
dědině a to se taky v našich textech objevu-
je. Zabijačky, uzené, slivovice, klobásky, to 
vše k tomu patří a taky se to hodně v našich 
textech objevuje. S klobáskou v ruce a dob-
rou slivovičkou vždy s úsměvem říkám, na 
světě je přece KRÁSNĚ, lidově može byt aj 
KRÁSNO,“ svěřil se kapelník. A když jme-
noval dobroty z Krásna, potěšil mne, proto-
že Vídeňské párky se sýrem nepominul.

VALAŠI A UMĚNÍ
ZPRACOVÁNÍ MASA

Tradice výroby masa a masných výrobků 
na Valašsku sahá hluboko do historie. Je-
jí rozmach se datuje od přelomu 15. a 16. 
století, kdy na východní Moravu začali při-
cházet Valaši a naučili zdejší lid pastevectví, 
chovu dobytka a umění zpracování masa. 
Významnou měrou ovlivnili způsob hospo-
daření v tomto hornatém kraji, vtiskli zvlášt-
ní ráz lidové kultuře a dali název celému re-
gionu i jeho obyvatelům. Postupem doby se 
stalo Valašsko svými uzeninami proslulé.

První písemný doklad, týkající se řeznic-
ké živnosti mistra Perutky z Meziříčí, je ze 
17. století. Historie průmyslového zpraco-
vání masa ve Valašském Meziříčí započala
28. ledna 1895, kdy řezníci založili „Druž-
stvo na postavení jatek“. Pro valašskome-
ziříčský závod se stal mezníkem rok 1955, 
kdy byly uvedeny do provozu mrazírny a rok 
1964, kdy zahájil výrobu nově vybudovaný 
masokombinát. V roce 1993 byl masokom-
binát privatizován a od 1. 1. 1994 nesla fir-
ma název Masný průmysl – Krásno, spol. 
s r. o. Od 1. 1. 2004 nese společnost název 
MP Krásno, a. s. Eugenie Línková

Ing. Jiří Kozel V Zooinformě pracují s masem opravdoví fachmani.

Takto vznikají pověstné Kozlovy uzeniny

KRÁSNO boduje hned několikrát

Areál MP Krásno Z krásenské masné výroby
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Vlastně by si jich člověk sotva povšimnul. 
Docela nenápadné označení Uzeniny Vrá-
bče, s. r. o., na jednom z domů při silnici 
z Českých Budějovic do Kremže projíždějící 
postřehnou jen stěží. Tedy ti, kteří nezna-
jí. Ani já jsem neznal. Do letošní soutěže 
Chutná hezky, jihočesky jejich „Klobása

čabajkového typu“ získala nominaci. Výrob-
ků lákajících slovem čabajka v názvu je na-
bízena spousta. Jistě opodstatněná námitka. 
Jenomže tato klobása vůbec není fermento-
vaná, a tedy žádná imitace slavného maďar-
ského produktu. Že se nám to ale zamotává. 
Dobrá, vezměme to po pořádku.

Vrábče se mi podařilo najít. Dokonce 
i firmu, ve které jsem se předem ohlásil. 
Přivítala mne paní Jaroslava Klimešová, 
jednatelka společnosti. Tak trochu v letu. 
To víte, je nás jenom sedm, takže si ne-
mohu hrát na žádnou velkou šéfovou. Než 
jsme se dali do řeči, stačila převzít dodáv-
ku suroviny, přijmout pár objednávek. Jak 
vidíte, veškerou surovinu nakupujeme. Na-
vazuje na přejímku masa. Vyrábíme speci-
ality, uzená masa, měkké salámy, vařené 
výrobky, včetně zabijačkových… 

Ano, naším hlavním sortimentem jsou 
klobásy. Potvrzuje můj odkaz na výsled-
ky regionální soutěže. Zároveň se dostá-
váme k onomu propletenci typu výrobku 
a názvu. Oni ten název použili z důvodu 
podobnosti kořenění. Podotýká, že niko-
liv nakupovanou směsí, ale kořením vlast-
ního jedinečného složení, které je jejich 
rodinným tajemstvím. Stejně jako techno-
logie. Základem je kvalitní hovězí a vepřo-
vé. Žádné přídavky rostlinných náhražek 
či strojně oddělených mas! Ty, ostatně, 
v této firmě nepoužíváme do žádných vý-
robků, podotýká paní Klimešová. V čem 
tedy spočívá ono kouzlo i odlišnost od 
čabajky? V samotné technologii. Jedná 
se o speciální sušení, vaření a zauzování. 
Výsledkem je klobása s maximálním obsa-
hem tuku, pouhých 35 %.

Aby vyhověli chuťovým nárokům zákaz-

níků, tuto klobásu vyrábějí ve čtyřech vari-
antách. Od jemné, kterou prý při grilování 
zbožňují i děti, po ostrou, žádanou milov-
níky pravé maďarské říznosti. Dozvídám 
se v expedici, kde ji balí a etiketují. Mi-
mochodem, v tak malém prostoru se mají 
co ohánět. Za okny právě začal poletovat 
sníh. Což prý je doba, kdy jen stěží zvlá-
dají poptávku po jaterničkách a jelítkách. 
Samozřejmě ručně vyráběných a špejlo-
vaných. Také tu vidím klobásy poněkud 
tmavší barvy.

Pustili jsme se i do klobás fermentova-
ných. První výsledky se jeví velmi nadějný-
mi, soudě dle reakcí zákazníků. Ty ve Vrá-
bči považují za nejspolehlivější barometr. 
Takže dál pilují sortiment uzených mas, 
specialit labužnického charakteru a ori-
ginálního složení i názvů. Takový Staro-
český komínový salám jistě nezní špatně. 
U těch názvů se pozastavujeme. Proč ne-
vkládat místo výroby? Například Vrábeč-
ská klobása by zněla naprosto originálně. 
Určitě o tom budou uvažovat.

Končit slovy o loučení a přání hodně 
úspěchů bývá sice obvyklé, avšak svádí 
nedočíst článek do konce. Proto ještě pár 
slov o auditu. Oceněné klobásy jsme po-
rovnali s několika výrobky podobné ceno-
vé hladiny, nakoupenými v hypermarketu. 
Ne už ve Vrábči, ale u nás, ve firmě. Jeden 
nestranný laik konstatoval. Kdypak už ty 

řetězce dostanou rozum? Taková poctivá 
klobása by jim přitáhla spoustu zákazní-
ků. Taky se ptáme. Konečně, až pojedete 
přes Vrábče, zastavte se. Každý pátek tam 
prodávají zboží právě vytažené z udírny. 

Bohumil Rada 

Božkova klobása je charakteristickým re-
gionální výrobkem s tradičním surovinovým 
složením a technologickým výrobním po-
stupem. Tento masný výrobek se vyznačuje 
pevnou, soudržnou konzistencí se zrněním 
vložky patrným na omak a rovnoměrně roz-
loženými kostkami libového vepřového a ho-
vězího masa, bez vytaveného tuku, výraznou 
vůní po uzení a tradiční lahodnou, kořeně-
nou chutí.

 
Božkova klobása má suchý, mírně vrás-

čitý povrch hnědočervené barvy, přičemž 
pod obalem jsou patrné části surovin. Na 
řezu převažuje typická mozaika hrubších 
zrn vložky s významně převládajícím libo-
vým podílem.

Konzistence je přiměřeně pružná, sou-

držná, na skusu výrobek šťavnatý. Svalo-
vina v nákroji zbarvena typickým maso-
vě červeným zbarvením, tuková zrna bílé 
barvy, jemná zrnka kmínu. Vůně je jem-
ná, charakteristická pro čerstvou uzeninu 
s nevtíravou vůní po koření a uzení. Chuť 
výrobku je typická pro použité suroviny, 
přiměřeně slaná a kořeněná. Po ohřátí je 
výrobek šťavnatý.

Výrobek je vyráběn dle podnikové tech-
nicko-hospodářské normy firmy VOMA, 
s. r. o., v Uherském Brodě pro BOŽKOVU 
KLOBÁSU – THN č. 3005 ze dne 20. zá-
ří 2007, s návazností na materiálové nor-
my výrobních surovin a na technologický 
výrobní postup uvedený ve výše vyznačené 
THN normě.

Masný výrobek z podskupiny tepelně 

opracovaných masných výrobků s charak-
teristickou výrazněji kořeněnou, lahodnou 
chutí a typickou vůní, narážený ve vepřo-
vých sdíraných střevech. Jednotlivé kusy 
výrobků jsou oddělovány přetáčením obalu 
v souvislém pramenu. Jsou určeny ke kon-
zumaci po ohřátí k rychlému občerstvení. 
Ve studeném stavu po nakrájení na plátky 
může být výrobek použit k dekorativním 
účelům u obložených mís a chlebíčků. Bož-
kova klobása je vhodná rovněž k přípravě 
hotových jídel.

OCENĚNÍ:
� „PERLA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008“
� „KLASA“

Eugenie Línková 

I MALÍ MOHOU BÝT VELCÍ

BOŽKOVA KLOBÁSA

Vrábečské klobásy ve vakuovaném balení Poctivá vrábečská rukodělná výroba

Božkova klobása

Řeznictví dnes dodávají zákazníkům především dů-
věru. Důvěryhodné výrobky, které chutnají a které ne-
zklamou. V řetězcích hledají zákazníci zejména nízkou 
cenu. Mnohý spotřebitel využije rád akčních nabídek 
supermarketů, ale kvalitativně vyšší produkty si koupí 
u svého řezníka.

Regionální výrobci u našich sousedů dnes nabízejí 
širokou nabídku služeb – lahůdky, obložené mísy, party-
servis, teplý a studený pult s obsluhou či bez – formu ca-
teringu, kterou známe v této zemi od specializovaných 
firem. V této oblasti dosahují menší výrobny výrazně 
vyšší přidanou hodnotu, marketingově získávají a na-
vazují dlouhodobě pevné odběratelsko-dodavatelské 
vztahy na bází téměř přátelství. Servis, transparence 
a kvalita jsou dnes základní kameny k přežití menších 
výrobců. K tomu je nezbytná vysoká flexibilita a orien-
tace na potřeby a přání zákazníka. Zde mají výhodu 
rodinné firmy, kde tradice, odpovědnost a vysoké pra-
covní nasazení je jaksi samozřejmostí.

Správnost této cesty se ukázala zejména v krizích typu

BSE, ptačí chřipky apod., kdy řetězce pocítily silný po-
kles odbytu. Propad u regionálních řezníků byl v té době 
minimální, někteří dokonce zvýšili odbyt, neboť otázka 
důvěry ve výrobky hrála rozhodující roli. K trvalému do-
sahování vyšší přidané hodnoty je nepostradatelný pří-
jemný, vysoce motivovaný a odborně zdatný personál, 
který zákazníkům umí služby a výrobky nejen podat, ale 
i prodat. Umění prodat zahrnuje umění poradit a pomo-
ci vybrat ten správný produkt pro daného zákazníka.

Dnes jsou čím dále samozřejmější investice do za-
městnanců ve formě školení o odborných kurzů ke 
zlepšení prodejních technik a způsobů vystupová-
ní, k osvojení si pravidel provozní hygieny a řady dal-
ších dovedností. Investice do správných lidí se výrob-
cům mnohonásobně vrátí a pomohou jim rychleji se
přeorientovat na požadavky současného trhu. Přeji 
všem řezníkům a uzenářům do dalších let pevné místo 
na trhu a mnoho spokojených zákazníků. 

Andreas Reuter
IDC-FOOD, s. r. o.

REGIONÁLNÍ MASNÉ VÝROBKY

Řezníci a středně velké uzenářské výrobny mají své nezastupitelné místo v regionech, kde působí. Zejmé-
na ti, kteří mají v nabídce regionálně žádané výrobky v kvalitě a vzhledu, které osloví a opakovaně zaujmou zá-
kazníky. Pohled za hranice směrem do Německa či Rakouska ukazuje, že před 35 lety, kdy začaly vznikat prv-
ní supermarkety a řetězce, byli řezníci a menší výrobny nuceni nově se zorientovat na trhu. Na začátku chtěli 
konkurovat řetězcům, což z důvodu jejich omezené nákupní síly a kapacity výroby nebylo možné. Samozřej-
mě to vedlo k silnému zúžení sítě regionální výrobců, ale posledních 15 let se relativně stabilně drží na počtu
1 uzenářská výrobna na 8–10 tisíc obyvatel. 

� Technologické přísady pro masný průmysl
� Kořenicí směsi a marinády
� Přírodní koření
� MO balení pod obchodní značkou

� Strojní zařízení pro masný průmysl a Gastro
� Konvektomaty Unox, Electrolux
� Výrobníky ledu Scotsman
� Kotle, vodní lázně, chafingy a další gastro vybavení

Kontakt:
Tel.: + 420 495 431 255, e-mail: centrala@idc-food.cz

Fax: + 420 495 431 432, www.idc-food.cz www.specio.cz
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2009 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2010.

�
�

�
odborný poradce: Food & Beverage Division
602 760 244 Ecolab Hygiene s. r. o.
odborný poradce: Hlinky 118, 603 00 Brno
602 760 250 tel.: 543 518 250, 532 296 250
odborný poradce: fax: 543 518 299, 532 296 299
602 760 251 e-mail: office.brno@ecolab.com
 

PRIMA DELIKA, KARLOVY VARY
Tel. + fax: 353 565 255

E-mail: primadelika@seznam.cz

Nabízíme:
�  Kvalitní přírodní střeva

�   Vakuové sáčky PA/PE, smrštitelné, varné

�  Hliníkové misky a podnosy

�  Čerstvé chlazené maso

... zaručeně čerstvé maso

DELIKA

KARLOVY  VARYARLOVYVV VAVV RY

Přejeme klidné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a pohody 

do nového roku 2010.

Děkujeme všem obchodním partnerům

za přízeň v roce 2009.

děkuje všem 
ssvvýým obchodním partnerům 

zzaa úúspěšnou spolupráci 
v rocee 22009 

aa ppřřeejje mnnoohoo obcchhooddních úspěchů 
vv rocee 2200100.

���
��

��
ododboboorný poorraradcce: FFoooood d && Beveveerragege D Divivisioonn
60602 2 7660 2444 4 EEcollabab H Hygy ieenenne ss. rr. ooo..
ododo bobornrnrný ý poporadce:e:  Hlinknky y 11111 88,8  6 6033 0 00 0 BrBrB nono
6602 2 760 0 252500 tetell.: 5443 33 5518 250, 53232 2 29696 250
odbornný ý poporadce: faxax: : 54543 3 518 299,, 532 296 299
60602 2 767600 25251 1 e-mail: ofoffificce.bbrnrno@o@eecolab.com

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYGIENY

R E P O R T Á Ž  –  Z  D O M O VA

Příběh, který vám budu dnes vyprávět, se 
odehrál v dalekém Mexiku. Ve státě Chuch-
as, v provinčním městě San Mandinga, kde-
si pod Kordillerami. Jeho hrdinou je jistý Ra-
món Cabal, předměstský výrobce a prodavač 
placek.

 
Tortillas, jak tam nazývají tyto kukuřičné 

zázraky, pekl už jeho otec. Stejně jako tisí-
ce dalších pekaříků zadělával těsto z mouky 

druhu masa harina a vody. Ano, pouhé dvě 
ingredience jsou základem tak exoticky zně-
jícího pokrmu. Takovou tortillu proto hravě 
zvládne každý jeden z těch tisíců. Aby ode 
všech chutnala stejně, či spíše nijak. Ono je 
totiž důležité až to, co do ní následně vlo-
žíte. Právě tady se zrodil Ramónův příběh. 
Jeho tatík placky plnil kuřecím s rajčaty 
a chilli papričkou, stejně tak všichni ostat-
ní v San Mandinga, a žil tak říkajíc z ruky 
do huby. Za jednu takovou placku si nikdo 
netroufnul říci více nežli pět pesos, neboť 
taková cena byla zvykem. 

Čert aby to spral, proklínal Ramón kon-
kurenci, když večer počítal tržbu. Jen tak 
tak zbylo na skleničku tequily, když musel 
dát stranou peníze na nákup mouky, rajčat 
a kuřecího masa. Taky nějaké centavos pro 
manželku, která čekala doma s pěti dětmi. 
Posazen v taverně pak přemýšlí o bídě ži-
vota. Ještě že tu vystupují potulní kejklíři, 
kteří přece jen umějí člověka na chvilku roz-
veselit. Jako ten kouzelník, ťukající hůlkou 
do cylindru, ze kterého pak vytáhne králíka. 
Zrovna ve chvíli, kdy Romónovi přišla na 
mysl rostoucí drahota kuřat. No, jistě! Krá-
lík! To bude řešení.

Ramón s manželkou, následovaní pěti 
potomky, vyrazili hned druhý den za město, 

do vyschlé prérie, kde se to králíky přímo 
hemžilo. Byli moc šikovní. Nazítří zasvítil 
jeho prodejní stánek zbrusu novým nápi-
sem. Tortilla coneja Ramón – 4 pesos. Pro-
tože králík, ať už vytažený z klobouku, nebo 
z nory, vyjde neskonale laciněji než kuře od 
acopiadores. Nekupte je za ty peníze, tor-
tilly, ostré jako břitva! Zubili se spokojení 
clientes. Fronty u jeho stánku rostly stejně 
jako jeho věhlas. Akorát ti králíci začínali 
být vychytaní. Nevadí, v takových městech 
a okolí žije spousta jiných hlodavců. 

Zkrátka, Tortilla coneja Ramón zača-
la být vidět, čehož si nemohli nevšimnout 
tamní politici, toužící po tomtéž. Výroční 
trn v San Mandinga už dávno přejmenovali 
na národní výstavu, kde se soutěžilo o Zla-
tý pohár prezidenta státu Chuchas. Jelikož 
zrovna bylo před volbami, nezaváhal ani 
don Fernando Rodriquez, tento post obha-
jující. Proč nebýt v novinách se slavným pe-
kařem? A hned dal instrukce porotě, kdo že 
má dostat nejvíce bodů. Před fotografy se 
pak zakousnul do placky s králičím…

Sláva to byla veliká, to se musí nechat. 
A ještě větší poptávka. Dokonce pro něho 
poslal i direktor místního hypermarketu 
Premio. Musíme přece podporovat místní 
výrobce. Zasmál se na zkoprnělého peka-

říka z předměstí. Budeme brát tisíc kusů 
denně. Ten málem omdlel. Tolik placek ne-
stihnou udělat, ani když přestanou posílat 
děcka do školy. Přesto kývnul. Protože byz-
nys je byznys. Ještě si musíme dohodnout 
cenu. Jakou cenu? Ty placky prodávám po 
čtyřech pesos. No, nějakou marži pro nás. 
Tři pesos, padesát centávos? Tři dvacet. Co 
se dá dělat. Padesát tisíc pesos za zalistová-
ní... Dvacet tisíc na výrobu reklamního spo-
tu… Jo a pět procent roční bonus. Ramon 
se ani nenadál a už byl venku se smlouvou, 
kterou podepsal jako v hypnóze.

Naštěstí se našlo dost ochotných půj-
čit. Na to zalistování, výrobu spotu… Taky 
si mohl pořídit hnětačku těsta. Jenom ty 
hlodavce si musel opatřovat sám, jako dřív. 
Vždyť v nich vězelo tajemství Tortilla co-
neja Ramón. Všechno by to bylo nakonec 
dopadlo šťastně, nebýt opětovného zvole-
ní Fernanda Rodriqueze prezidentem státu 
Chuchas. Ten totiž dodržel alespoň jeden 
z předvolebních slibů a nechal z veřejných 
prostředků provést deratizaci. Ne že by mu 
tolik záleželo na voličích. Jeho synovec vy-
hrál tendr na tuhle státní zakázku. 

Ramón Cabal už zase prodává tortillas 
v plechovém stánku na předměstí, jeho děc-
ka se vrátila do školy, jelikož těch pár placek 

s kuřecím a rajčaty zvládne sám. O ty ředi-
tel hypermarketu zájem neměl, zdály se mu 
málo krajové. Na sklenku tequily už necho-
dí, jelikož musí splácet úvěr na hnětačku. 
Zkrátka, se volvió la tortilla. 

Konečně se dostávám k tomu bratranci. 
On opravdu tentokrát nepřijel. Jenom po-
slal e-mail s několika fotografiemi ze San 
Mandinga, kam se vypravil za tou slavnou 
plackou. Nezničitelný Cabal prý obnovil 
výrobu Tortilla coneja Ramón. Prezidentův 
synovec totiž vytuneloval deratizační firmu 
a zmizel kamsi do jižní Afriky, odkud se je-
nom tak nevydává. Těžko k pochopení, že? 
Inu, jiná země, jiný mrav. BR

PŘÍBĚH RAMÓNA CABAL
aneb proč bratranec nepřijel

Zákon o zneužití ekonomické závislosti

Manželka Maria Magdalena u hnětačky

Jedním z hlavních aspektů všech rozhodnutí je zváže-
ní globálního dopadu rozhodnutí, které má lokální cha-
rakter. Politici (myslím skutečné politiky) by o tom měli 
vědět své. V zahraniční politice státu je to evidentní, za-
tímco v ekonomice, kde je složitější uvážit dopady v cel-
kovém kontextu, se na to často vůbec nedbá.

Mluvím o zákonech, které mají za cíl pozitivně ovliv-
ňovat některá hospodářská odvětví, zatímco jejich cel-
kový ekonomický dopad je často opačný.

Je tomu tak proto, že jejich předkladatelé nemyslí na 
zájmy státu a společnosti, ale na ekonomické sektory, 
v nichž pracují a které je volí do parlamentu. Často jsou 
takové zákony populistické a kromě potlesku lobby při-
nášejí jen komplikace. Ale přiznejme, že jsou někdy ve-
deny i velmi upřímnými úmysly.

Takové problémy jsou charakteristické pro sektor ze-
mědělství, ale platí to i pro jiná odvětví – např. šrotov-
né.

Existují zákony, které platí jen pro zemědělskou sfé-

ru, nebo naopak vyjímají zemědělskou sféru z působ-
nosti obecně platných zákonů, ač jinak platí a byly 
vytvořeny pro celé národní hospodářství. Namátkou zá-
kon o ochraně hospodářské soutěže, zdanění malých 
pivovarů nebo nejnověji zákon o zneužití ekonomické 
závislosti.

Je zřejmé, že velké obchodní řetězce představují eko-
nomickou sílu, která, jako každá velká skupina (energeti-
ka), může mít snahu svého postavení zneužít. Proto byl 
vytvořen zákon o ochraně hospodářské soutěže a úřad, 
který má dbát na dodržování tohoto zákona.

Ač je mi to často vytýkáno, nejsem vůbec nadšen ně-
kterými praktikami nákupčích obchodníků a nezastá-
vám se jich. Některé jejich praktiky právě stály u myš-
lenky postihnout je zákonem o zneužití ekonomické 
závislosti, který byl v parlamentu schválen proti vůli 
prezidenta.

Jako výrobce potravin a dodavatel bych měl být spo-
kojen, že díky Potravinářské komoře ČR mám teď vůči 
obchodníkům lepší postavení.

Se zákonem o zneužití ekonomické závislosti však 
nesouhlasím. 

Především proto, že vzhledem k osobním zkušenos-
tem mohu porovnat centrálně plánovanou ekonomiku 
s ekonomikou tržní. Každý zákon navíc, který omezu-
je svobodu podnikání, omezuje tržní hospodářství, kte-
ré nám umožnilo dvacet let úspěšného rozvoje. Zákon, 
kterým stát vstupuje do dohody dvou hospodářských 
subjektů, je v rozporu s tržním hospodářstvím. Navíc 
platí jen pro zemědělství a potravinářství, čímž defor-
muje celkové tržní prostředí.

Stát stanovuje zákonem pravidla trhu, ale na to má-
me už zákon o ochraně hospodářské soutěže. Jestli stát 
neumí tento zákon důsledně aplikovat, není to důvodem 
pro vytváření dalších omezení.

A z praktického hlediska, protože předkladatel ne-
bral do úvahy celkový kontext ekonomiky a právního 
prostředí, bude mít zákon v daném znění spíše chaotic-
ké dopady, pokud vůbec nějaké. Principiálně je zákon 
diskriminační (platí jen pro někoho), obsahuje právní 

chyby (daň z obratu), není nutný (je tu jiný zákon se 
stejným posláním), může mít neočekávané a nezamýš-
lené dopady (dodavatel nepůjde do právního sporu a zá-
kon zhorší vztahy mezi obchodníky a jejich dodavateli, 
ač obě strany už léta mluví o partnerství). Ve svých dů-
sledcích může znamenat růst cen pro zákazníka-spotře-
bitele, růst podílu zahraničních výrobků na našem trhu, 
růst podílu privátních značek, pokles počtu domácích 
dodavatelů, a tedy v konečném důsledku vzrůst síly sil-
ných obchodních řetězců, což je opak snahy předkla-
datelů zákona.

Hned bude tedy spuštěna snaha o revizi zákona, která 
přinese další chaos a regulaci.

Že někde v zahraničí platí podobné zákony? Praktic-
ká aplikace těchto zákonů je velmi diskutabilní.

Prostě – jako přesvědčený zastánce tržního hospo-
dářství mohu citovat jen vyzkoušené doporučení pro 
chování státu vůči podnikatelům – laissez nous faire...

Ing. Oldřich Obermaier

Kouzlo zvané tortillas
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Někomu takové konstatování může 
připadat přihlouplým. Vždyť tento živel 
je obklopuje ze všech stran. Jenom jsem 
použil obrazného rčení, směřujícího k je-
jich ekonomické situaci. Nyní, kdy větši-
na českých podnikatelů v zemědělství bo-
juje o přežití. Snad mi rybáři prominou, 
porovnávám-li se sedláky. Oba stavy totiž 
po staletí vytvářely českou kulturní kraji-

nu, přičemž rybníkářství vždy patřilo k lu-
krativnějším aktivitám. Bývalo vydatným 
zdrojem příjmů pro šlechtu, církev i měš-
ťanstvo, a tudíž považováno za jejich há-
jemství. Příslušnost k Petrovu cechu pak 
k povoláním velmi uznávaným. Jakže jsem 
k tomu stavu „za vodou“ došel?

Vydal jsem se za těmi, kteří chovají ry-
by. K vlastnímu překvapení pak dospěl 

k závěru, že těmhle producentům, v porov-
nání s ostatními udržovateli české kultur-
ní krajiny, se celkově daří. Vyprodukované 
objemy v podstatě prodají v podobě živé 
ryby. Něco o Vánocích na českém trhu, 
rozhodující objemy průběžně do zahrani-
čí. Zpracovávání ryb se věnují jen někteří 
a okrajově. Byť najdeme i čestné výjimky, 
s jakou jsme se kupříkladu setkali v Čes-

kých Budějovicích. Z jednoho prostého 
důvodu – na českém zákazníkovi nejsou 
příliš závislí.

Čeští producenti a zpracovatelé červe-
ného masa jim nejspíš musí závidět. Když 
k uplatnění českého vepřového nepomá-
hají úpravy technologií, ani inovace vyrá-
běného sortimentu. Jestli on v tom, krom 
vyšších cen v porovnání se zahraničním 

vepřovým, nebude i slabší marketing. Před 
časem jsme se zmínili o úspěšné kampani 
„Jezte britské vepřové“, aniž se kdo poku-
sil uchopit takovou myšlenku. Jistě můžete 
argumentovat chabými výsledky projektu 
„Ryby domácí“. Ten však čeští rybáři jis-
tě vyladí do účinné podoby, když českým 
kaprem dokázali oslovit polovinu Evropy. 

BR

Čeští rybáři jsou za vodou

Také vás tak trochu zamrazí z toho ta-
jemna? Při pohledu na lesknoucí se plochu 
vypuštěného rybníka a brodící se pěšáky, 
za provázek vlekoucí nevod. Možná někteří 
z vás neporozuměli rybářské hantýrce. Ur-
čitě však si vybavili tu vzrušující podívanou, 
kdy po zátahu nastává vyjadřování a brako-
vání. Abych mluvil srozumitelněji? Dobrá. 
Ryby polapené do sítě jsou nabírány mohut-
ným mechanickým podběrákem, vyzdvihová-
ny na třídící linku. Většina z nich, neboli trž-
ní kapři, putuje pomocí zdviže do zásobníků 

na přistavených autech, aby pokračovala na 
sádky. Jen tu a tam sáhne rybářova ruka do 
změti mrskajících se šupináčů, aby vytřídila 
jinou rybu. A je po romantice, že?

Bodejť by ne. Vždyť ani časy, které pro-
žíváme, nejsou nejromantičtější. Všude je 
přece skloňováno slovo krize. Výrobní, od-
bytová, finanční. Proto jsme nezačali na 
hrázi rybníka, ale na direkci. V kanceláři 
jednatele společnosti Rybářství Hluboká 
Ing. Vladimíra Kaisera. Naše rybářství s ví-
ce jak dvě a půl tisíci hektary patří k těm 
největším. Uznává potřebným charakteri-
zovat firmu. Šest největších přesahuje vý-
měrou sto hektarů. Z nich pak Bezdrev, 
druhý největší v Česku, 433 ha. Jeho výlov 
se ob rok střídá s Dehtářem, představují-
cím nějakých 260 ha. 

Prodat takové objemy musí být problé-
mem. V době, kdy všichni hořekují nad po-
klesem poptávky... Bylo by, pokud bychom 
se spoléhali pouze na tuzemsko. S úsmě-
vem reaguje ing. Kaiser a pokračuje. V Čes-
ku dnes realizujeme pouhých 40 % produk-
ce. Vše ostatní putuje do okolních zemí. 
Nejenom těch tradičních, jakými vždy by-
lo Německo či Rakousko. Věhlas hlubocké 
ryby uznávají i v Itálii, Maďarsku či Polsku. 
Veškerou rybu se daří prodat živou. 

Zpracováním se tudíž nezabýváte? Ne. 
To necháváme na našich obchodních part-
nerech. Jako příklad uvádí Vídeň, do jejíž 
oblasti dodávají týdně 1,5 tuny kapra. Z to-
hoto množství jeden z odběratelů zpracuje 
nějakých 600 kg, které následně prodává 

v restauraci v podobě perfektně připrave-
ných pokrmů. Sám pan jednatel si prý ni-
kdy neopomene popřát ten skvělý zážitek 
z půlky grilovaného kapříka, vydá-li se tím 
směrem.

Takže za chutným rybím soustem se 
člověk musí vydat za hranice? Přesně tak. 
Většina českých restaurací má na vysoké 
úrovni pouze ceny, zatímco rybu připra-
vuje, no, řekněme, dost neodborně. Což 
je důvodem, proč Češi nejeví přílišný zá-
jem o ryby. Přece si je můžou připravit 
doma, pokud dostanou v obchodě rybu, 
upravenou dle svých představ. Například 
mraženou, vykostěnou, v dvěstěgramovém 
balení. Namítám, abych dodal, že pouhé 
vakuované mražené kapří půlky nejsou tou 
ideální nabídkou. Kdepak, v tomto ohledu 
jsou čeští zákazníci konzervativní. Nesou-
hlasí ing. Kaiser. Dokonce prý nezabraly 
ani polotovary ze zpracovny, připravované 
podle receptur manželek jihočeských baš-
týřů. Oni dávají přednost rybě živé, a to 
pouze na Vánoce. Z důvodu klesající po-
ptávky jsme přestali mluvit o Velikonocích. 
Proč tedy daňoví poplatníci dávají desítky 
milionů korun na propagační akci „Ryba 
domácí“, když nezabírá? Jsme prý teprve 
na jejím začátku. 

Za okny nastal den a je potřeba se vy-
dat na výlov. Dneska to bude rybník u Kvít-
kovic. S čtyřiadvaceti hektary patří k těm 
menším, vysvětluje pan Václav Pekárek, 
vedoucí střediska. Když se na chvilku za-
staví po proběhnuvším zátahu. Osádka tu 
byla standardní. Kapr, štika, candát... Zato

poněkud neobvyklý průběh léta. I sem za-
sáhly vytrvalé deště, vyvolávající velkou vo-
du. Ukazuje mi místa, kudy se živel rozlé-
val. Rybniční hráze však odolaly. Také ryba 
dosáhla obvyklých přírůstků. Takže se ne-
musíme strachovat z nedostatku vánočních 
kaprů? Určitě. To už dorazil na hráz i jed-
natel hlubocké společnosti. V jeho tváři se 
zračí spokojenost. Šťastný to podnikatel, 
napadá mne cestou k Budějovicům, zatím-
co většina českých producentů masa má 
těžkou hlavu z nedostatku odbytu a sko-

mírajících financí. Určitě taky umí. Oni, ti 
čeští rybnikáři, vždy byli šikovní a uměli si 
poradit. Možná zmizí česká prasata, snad 
nebudeme pít české mléko. Určitě si však 
pochutnáme na českém kaprovi, až se ho 
čeští restauratéři naučí připravovat na ví-
deňský způsob. Nebo čeští zpracovatelé 
upravit a zabalit dle potřeb zákazníků. Pře-
ce těch sto padesát milionů na projekt „Ry-
ba domácí“ se nerozplyne do ztracena jako 
mlhy nad jihočeskými rybníky.  

Bohumil Rada

LOVILI RYBÁŘI

tentokrát ti Hlubočtí u Kvítkovic 

Nelekejte se, prosím. Nevypravil jsem se 
do světa pop music, abych vyhledal držite-
le hejna Zlatých slavíků a čerstvé páně pre-
zidentovy medaile. Shoda s názvem jeho již 
poněkud omšelého hitu je čistě náhodná. 
Tato slova byla totiž vyřčena před nedávnem 
a zcela mimo prostředí showbusinessu.

Takže po pořádku. Místem vystoupe-
ní se staly hráz a loviště rybníku Žár. Scé-
nou pak jeho výlov, protagonisty v rolích 
nikoliv vedlejších chlapi z Rybářství Nové 
Hrady s. r. o. V hlavní úloze se představil 
pan Lubomír Zvonař. Pokud bychom mě-
ly zůstat u kumštu, hovořili bychom záro-
veň i o principálovi. Jenomže já jsem přijel 
hlavně kvůli rybám. 

Tudíž začněme znovu. Pan Zvonař, kte-
rý mě očekával, opravdu vystupoval ve 
dvou funkcích. V první řadě coby ředitel 
a jednatel zmíněné společnosti. Vedle toho 
však také řídil výlov rybníka. On, na rozdíl 
od mnoha jiných manažerů, neváhá s na-
sazením lováků a postavením se ke kádiš-
ti. Proto jsem musel vyčkat, nežli zatáhnou 
a začnou s brakováním. Neboli s tříděním 
ulovených ryb, abyste snad neměli z toho 
slova nepříjemný pocit. Teprve když se au-
ta s rybami vydala k sádkám, mohli jsme 
se dát do řeči.

Rybník Žár, ležící v sousedství stejnojmen-
né obce, patří k jejich největším (119 ha).
Také k nejstarším v Čechách. Co je však 
nejpodstatnější? Je napájen vodami z No-
vohradských hor.

Pokud vám to nic neříká, tak vězte, že 
tyto patří k vůbec nejčistším oblastem ve 

střední Evropě. Což, na rozdíl od nás, oce-
ňují zahraniční gurmáni. Proto se není 
čemu divit, když z pěti set tun ryb, které 
novohradští vyprodukují na 327 rybnících 
o celkové rozloze 1 242 ha, 80 % putuje do 
Rakouska, Německa, Maďarska, Polska či 
Francie, Slovenska a Itálie. Zbylých 20 % 
zkonzumují Češi, usmívá se ředitel Zvonař. 
V podstatě pouze o Vánocích.

Takže veškerou rybu expedujete živou? 
Přesně tak. Kapra, amura, lína, candáta, 
štiku, sumce. Abych vyjmenoval ty hlavní. 
Novohradští rybáři se opravdu spoléhají 
sami na sebe. Nejenom v prodeji ryb, kte-
rý zvládají sami a bezezbytku. Také v sa-
motném hospodaření na rybnících. Jejich 
soustava je dosti rozptýlená, a tudíž velmi 
náročná na obsluhu i manipulaci s vodou. 
Opět úsměv. A slova, uvedená v nadpisu 
článku. Přesto vítají jakékoliv podpůrné 
programy, ať už se jedná o program Ryba 
domácí“ či „Český kapr“.

Na letošní povodeň jsme taky doplatili. 
Jak už jsem řekl, musíme to zvládnout sa-
mi, konstatuje ředitel a podívá se na chla-
py v lovišti. Oni všechno hlídali a uhlídali. 
Škody byly minimální, pouze na plůdko-
vých rybnících a výtažnících. Tržní ryby se 
nedotkly. Takže bude na Vánoce dostatek 
ryb? Pokládám tuhle v televizi a novinách 

donekonečna opakovanou (přihlouplou) 
otázku. Samozřejmě. Vyhlášeného novo-
hradského kapra prodáváme jak na sád-
kách, tak i přímo na hrázi, při výlovu. Za 
obligátní cenu 65 Kč/kg výběr (nad 2,5 kg/
kus), jedničku pak za 50 Kč/kg. Zájemců 
byla na Žáru opravdu spousta.

Potom už obracíme řeč k dalším čin-
nostem ve společnosti. Krom produkční-
ho chovu ryb provozují i rybí líheň, napá-
jenou čistými vodami z Novohradských 
hor. Vedle ryb užitkových produkují i ry-
by okrasné (Jesen zlatý, Jesen modrý, Ka-
ras zlatý, Lín zlatý. Kapr KOI, Slunečnice 
pestrá, Shubunkin...). Samozřejmě nabíze-
jí i lov na udici v dobře osazených spor-
tovních rybnících, nacházejících se v je-
dinečné jihočeské krajině. Že vás už svrbí
ruce? Postačí zavolat. A ještě jedna aktivi-
ta, dnes už v podstatě raritní. Novohradští 
rybáři provozují jediný šlechtitelský chov 
hus v Česku.

Naše debata musí končit. Protože výlovy 
rybníků jsou rybářskými žněmi a o žních 
se nemá dlouho postávat a povídat. Pan 
Zvonař se vydává nazpět ke kádišti, já mí-
řím na hráz, do auta a k domovu, kde pak 
s manželkou ochutnáváme skvělého novo-
hradského kapra. Fakt skvělého. Že také 
máte chuť? Nejenom o tom, jak si koupit 
rybu (konzumní i okrasnou) či housata 
a vykrmené husy. Také o sportovním ry-
bolovu vám poví (včetně kontaktů) www.
rybarstvinovehrady.cz. Mně nezbývá nežli 
popřát Petrův zdar.

BR

To musím zvládnout sám

Zátah na Kvitkovickém rybníku

Kapři se vydávají na cestu... Václav Pekárek, vedoucí střediska Se štikou se musí opatrně...

Ing. Vladimír Kaiser, jednatel Rybářství Hlu-
boká

Když keser, tak mechanickýLubomír Zvonař, ředitel a jednatel společ-
nosti
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V pohádkách se potkáváme s kouzly a ča-
rováním. Nebo alespoň s neuvěřitelnými pří-
běhy. Ne že bych očekával to první, když 
jsem dostal tip na firmu, která neběduje nad 
nezájmem zákazníků o ryby a zvěřinu. Ba 
co víc, úspěšně tyto prodává běžným česko-
budějovickým spotřebitelům, což se v kon-
textu s celostátním stavem opravdu zdálo 
neuvěřitelným. 

Již samotný příchod k jejich areá-
lu v jedné z ulic poblíž centra krajského 
města dával tušit jistou opodstatněnost ti-
pu. Za výkladní skříní prodejny mne víta-
la křídou popsaná tabule, nabízející chla-
zené ryby a zvěřinu. Jelikož byste tomu 

nemuseli věřit, pořizuji fotografii. Načež 
se vydávám do průjezdu a schodištěm do 
sídla vedení společnosti. Vítá mne ředitel 
Ing. Pavel Hartman, CSc. Při telefonic-
kém sjednávání návštěvy byl poněkud re-
zervovaný. Po pár větách rezervovanost 
taje...

Nejprve tedy k rybám. Hospodaří na 700 
hektarech rybníků, s ročním výlovem ko-
lem 240 tun. S naprostou převahou kapra, 
jak už tomu bývá v Česku zvykem. K tomu 
amur, lín, štika, candát. Vzhledem k dislo-
kaci rybníků v dolních partiích soustavy 
a tím i značnému výskytu bílé ryby umějí 
využít příležitosti a produkují nadstandard-
ní objemy štiky. Rybu prodávají tuzemským 

i zahraničním zájemcům. Nic mimořádné-
ho, říkáte.

   Takže zpozorněte. Plných 10 % (!!!) 
rybí produkce dokážou prodat ve zpracova-
ném stavu. Jak zpracovaném? No, to přijde-
te do zmíněné prodejny a ukážete si na kap-
ra či pstruha. V sezoně i na lína či dravou 
rybu. Oni vám rybu zabijí, očistí, na přání 
i naporcují. Pan Hartman mluvil o „vídeň-
ském servisu“, kdy do očištěného kapříka 
vloží nazpět vnitřnosti, zbavené nepoživatel-
ných částí. To proto, aby si zákazník mohl 
uvařit pravou rybí polívku. Vše pak zabalí 
do uzavřené fólie, aby vám cestou nekapa-
lo s tašky. 

Pozoruhodné, že? Pan Hartman umí moc
poutavě vyprávět. Například stran zájmu 
o ryby. Nejvíce se prý prodávají v sezoně,  
neboli v měsících, které v němčině končí na 
„r“. Nejčastějšími zákazníky bývají vícege-
nerační rodiny, ve kterých se snáze přenáší 
tradice. Také religiózně založení lidé častě-
ji navštěvují jejich prodejnu. Tudíž základ-
ní sortiment, kapra a pstruha, „musejí“ mít 
v nabídce po celý rok. A budou mít i letos, 
byť letní povodně odnesly nějakých 25 % 
osádky. Moc pěkně se naslouchá zasvěce-
nému a nadšenému vypravování o rybách. 
Jenomže čas kvapí a my máme před sebou 
ještě jedno téma. 

Zvěřina. Lesy a rybníky Města Českých 
Budějovic mají dvě honitby, ve kterých roč-
ně vyprodukují 7 000 kachen březňaček 
a 4 000 bažantů (letos, s ohledem na poča-
sí, méně). Lov, kterých přenechávají klien-
tům formou poplatkových honů. Ulovenou 
pernatou samozřejmě prodávají i ve vlastní 
prodejně. Na tabuli jsem četl i o zvěřině ze 
spárkaté. Samozřejmě, souhlasí pan ředitel, 
přece musíme nabízet široký sortiment. Pro 
ten případ bychom s nějakými 30 kusy srn-
čího z vlastního odstřelu nevystačili. Proto 
vykupujeme úlovky od myslivců z volných 
honiteb a obor. Nikoliv z faremních chovů. 
Ing. Hartman striktně uplatňuje zásadu, že 
v případě faremního chovu se o zvěřině již 
mluvit nedá. 

A zase trocha zdánlivě pohádkového po-
stupu. Ve vlastní zpracovně takový kus od-
borně „rozbourají“. Samozřejmě po pečli-
vém předepsaném vyšetření. Odborně pro 
ně znamená až na jednotlivé šály čisté svalo-
viny, zbavené veškerého tuku, blan a šlach. 
Nyní už chápu, proč ten zájem zákazníků. 
Při cenách, které si můžete ověřit na přilo-
žené fotografii. Opravdu jsou to velmi dobré 
ceny, konstatuji, jelikož jsem díky průzku-
mu v obraze. Proto jich využívají nejenom 
koneční spotřebitelé, konstatuje šéf úseku 
zpracování ryb a zvěřiny Jiří Mikuláš, který 
se průběžně zapojil do debaty. Běžně zavá-
žejí restaurační zařízení i prodejny nejenom 
v Českých Budějovicích či přilehlém regio-
nu. Pokud se jedná o ekonomicky únosná 

množství, dodávají jihočeskou zvěřinu kam-
koliv v republice, chlazenou či mraženou. 

Vše, o čem byla řeč, mne prý čeká v pro-
dejně. Pana ředitele čekají povinnosti. Naše 
debata se nečekaně protáhla a on má zpož-
dění. Ujímá se mne proto pan Mikuláš. 
Nepřeháněl, jak mívají ředitelé ve zvyku? 
Říkám si poté, co jsme se rozloučili. A ne-
odjel, aby na místě činu nemusel slevovat? 
Ani v nejmenším. Paní Markéta Hüttnero-
vá, neobyčejně zručně zacházející keserem, 
s úsměvem váží požadovaného kapra. Aby 
se pousmála ještě pobaveněji, když se před-
stavím a požádám o vyfotografování pro 
noviny. Také vše ostatní je tak, jak je anon-
cováno. Ptám se proto zákazníka, právě ku-

pujícího chlazenou srnčí kýtu. Samozřejmě 
na spokojenost. Chodí sem prý pravidelně 
a vše bývá ok. 

Na začátku jsem zmínil cestu do pohádky, 
potažmo neuvěřitelný příběh. Přitom takové 
obyčejné vypravování. Snad pro nezasvěce-
ného. Nebo snad nejsou českobudějovičtí mi-
lovníci čerstvých ryb a zvěřiny tak příjemně 
uspokojováni jako jedni z mála? Otázka by 
proto spíše měla směřovat k příčinám tako-
vého příjemného zjištění. Dle mého poznání 
jsou ty příčiny dvě. Odbornost a poctivý pří-
stup k zákazníkům. Jak vidíte, skoro pohád-
kový příběh vůbec nemusí obsahovat kouzla 
a čáry. Byť sedmimilionová roční tržba pro-
dejny může cosi takového naznačovat. BR

O CESTĚ DO POHÁDKY,
která se jmenuje 

Lesy a rybníky Města Českých Budějovic s. r. o.

ZVĚŘINA – lákání po internetu 
Mnoho se dnes diskutuje o nízkých výkup-

ních cenách ulovené zvěře, jakožto důsledku 
jejího přetlaku na trhu. Také o slabém pro-
deji zvěřiny z důvodu vysokých finálních cen. 
Ani s nabídkou zvěřinových pokrmů prý to 
není právě skvělé. Tož jsme se vžili do „Bu-
dějčáků“, kteří dostali chuť posedět v re-
stauraci, využít přetékající nabídky zvěřino-
vých jídel, samozřejmě za přijatelný peníz. 
Kdo nám poradí? Kdo jiný, když ne internet. 
Kam, na co, za kolik. V přehledu vždy uvá-
díme všechna anoncovaná zvěřinová jídla. 
Z důvodu srovnání uvádíme v té které restau-
raci i ceny některých jiných nabízených jídel 
nežli zvěřinových. Naše internetová toulka 
se uskutečnila 3. listopadu 2009. 

Masné krámy, ČB 
150g  Revírnická špikovaná jelení kýta

se šípkovou omáčkou, brusinky 198,– 
150g  „Klasická“ svíčková na smetaně, 

houskový knedlík, brusinkový terč
 129,– 

300g  Špíz Karla IV. “Mix gril“ (vepřové, ho-
vězí, krůtí a kuřecí s cibulí a slaninou)
 198,–

(Jistě pozoruhodný důkaz o tom, že Karel 
IV. si pochutnával na krocanech dávno před 
objevením Ameriky).

Restaurace Metropol, ČB 
150g  Kančí guláš s vůní jehličí, špekový 

knedlík 89,–

150g  Staročeská vepřová na zázvoru
se zelím a knedlíkem 89,–

Restaurace Gourmet Symphony 
(Grand hotel Zvon), ČB

Konkrétní menu nenabízí.

Restaurant Life is Dream, ČB
Na téměř nečitelném jídelním lístku jídla ze 
zvěřiny nenabízí.

Restaurant penzion u Maxe, ČB
Jídelní lístek – tato stránka se připravuje.

Stylová restaurace Alchymista, ČB
Pod slibným označením „Panské maso ze 
zvěře pernaté“ běžné pokrmy z kuřat.
Žádná další jídla ze zvěřiny ani jen v názvu.

Restaurace hotelu U solné brány, ČB
Zvěřinové pokrmy na jídelním lístku nejsou.

Restaurace Le Flambeau, ČB
Zvěřinové pokrmy na jídelním lístku ne-
jsou.

Restaurace Lotos, ČB
Zvěřinové pokrmy na jídelním lístku ne-
jsou

Hotel Bohemia, ČB – restaurace
200g  Steak z mladého divočáka s loveckou 

omáčkou 196,– 

Hotel Fontána, ČB – restaurace
Zvěřinové pokrmy na jídelním lístku ne-
jsou.

Hotel Gomel, ČB – restaurace
Jídelní lístek na webu není.
Nějak si z té nabídky nedokážeme vybrat. 
I když v Metropolu evidentně reagují na vý-
voj cen zvěřiny na trhu. Že bychom to zku-
sili na Hluboké? Ta, přece jenom, na roz-
díl od krajského města, bývá ke gurmánům 
vstřícnější.

Park hotel, Hluboká nad Vltavou
Pod označeném Lovecká chata (s emblé-
mem daňčího paroží) nabízí po internetu, 
mimo jiné, zvěřinové speciality tradiční čes-
ké kuchyně. My jsme po jeho otevření obje-
vili jediné jídlo.

150g  Srnčí kýta na smetaně, žemlové knedlí-
ky a máslové noky, brusinky na řezu 
citronu  189,–

Pro srovnání
150g Svíčková Stroganoff, dušená rýže 149,–

Restaurace Hubert, Hluboká nad Vltavou 
(ceny pokrmů nejsou uvedeny) 

Co dodat? Kdo hledá, najde. My objevili 
svoji příležitost a doopravdy se vydali k Hu-
bertovi. Nelitovali jsme. Skvělá zvěřina za 
slušné (byť po internetu tajené) ceny. Určitě 
najdou i jiní. Podnikatelé i zákazníci. Způ-
sob, jak využít zvěřinovou příležitost. Nebo 
si raději pochutnáte doma. V tom případě 

Ing. Pavel Hartman, CSc., ředitel společnosti Jiří Mikuláš, šéf zpracovny

Nápis křídou vzbuzuje touhu vstoupit. Markéta Hüttnerová to s keserem doopravdy umí.

1 ks Pečená křepelka nadívaná masovou fáší

1/2 Pečený bažant na žampionech s červeným zelím

1/2 Pečená divoká kachna na víně s červeným zelím

150 g Zvěřinové maso na čínský způsob, rýže

150 g Daňčí plátky „BEDRNÍK“ na hříbkách a smetaně

200 g Jelení steak s brusinkovým máslem

150 g Jelení plátky na sušených švestkách a brandy

150 g Kančí plec se ŠÍPKOVOU omáčkou

150 g Smažený kančí řízek s bramborovým salátem

300 g Zaječí stehýnko pečené na divoko

Restaurace Hubert, Hluboká nad Vltavou
se vraťte k předchozímu článku. 

BR
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List pro potravinářský 
průmysl a obchod 

Děkujeme Vám za spolupráci
a podporu v uplynulém roce a přejeme Vám
příjemné a klidné prožití svátků vánočních,

mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů
v novém roce 2010.

* * *
Libušská 319, 142 00 Praha - Písnice, tel./fax +420 244 092 405, e-mail: sekretariat@cszm.cz

AGRAL s. r. o.

www.agral.cz

Objednávky
adresujte

na naši redakci:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 
1560/99, 140 02 Praha 4

nebo na zasilatelství
ABONT s. r. o., Chlumova 3,

30 00 Praha 3

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, tel.: 296 374 656, 296 374 655, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2010
přejeme mnoho zdraví, pohody

a obchodních úspěchů!

Ing. František Kruntorád, CSc.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA
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PŘEJÍ
VŠEM SVÝM

OBCHODNÍM
PARTNERŮM

KLIDNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDRAVÍ

V ROCE

2010

Jatky Český Brod  a. s.

Jateční 316, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 622 326, 321 622 205, fax: 321 622 205

E-mail: ceskybrodjatky@tiscali.cz

www.jatkycb.cz

Všem našim partnerům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a úspěchů
v novém roce

Jan Prantl - Masný průmysl
Havlíčkovo nám. 46, 394 48 Žirovnice
Tel.: 565 493 012
E-mail: janprantl@janprantl.cz

2010

pf 201
0

®

media

si dovoluje na sklonku letošního roku poděkovat
všem svým obchodním partnerům a přátelům

za příjemnou spolupráci v letošním roce
a do nového roku

2010
popřát mnoho pracovních

i osobních úspěchů,
pevné zdraví a optimismus.

výrobce umělých střev

výrobce smrštitelných sáčků pro vakuové balení

výrobce plechovek pro potravinářský průmysl

REPRESENTATIONS, spol. s r.o.
140 00 PRAHA 4, Nuselská 53
Tel.: 241 741 710, 241 741 693

Fax: 241 741 698
media@mediarepre.cz

DISTRIBUTOR A ZÁSTUPCE FIREM

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
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Za dlouhých zimních večerů bývalo zvy-
kem číst příběhy. Kratochvilné, i k poučení. 
Ty dnes nahradily televizní seriály o ordina-
cích v zahradách, které nám sice krátí dlou-
hou chvíli a umožňují vidět růžově, avšak 
stěží nabízejí poučení. Nebo se snad mohou 
rovnat takovému příběhu rytíře bez bázně 
a hany, jménem don Quichote de la Man-
cha? Kolik z nás jen pokrčí rameny… Nezna-
jíce hidalgovo putování za ctí, spravedlností 
a vysněnou Dulcineou, ideálem jeho srdce. 
Ne, nebudu vás unavovat líčením epizod ro-
mánu. Spíš jsem chtěl připomenout po staletí 
se opakující marnost boje s větrnými mlýny.   

Marnost, danou zkresleným viděním svě-
ta. Jeden takový boj právě probíhá. Větrným 
mlýnem je princip tržního hospodářství. 
Princip, ke kterému se hlásíme a kterému 
jsme zároveň vyhlásili válku. Naštěstí, pro-
zatím, jde o konflikt toliko lokální. Ve sna-
ze vytvářet a řešit zástupné problémy, když 
ty skutečné jsme si přivodili krátkozrakou 
politikou při vyjednávání vstupních podmí-
nek do EU. Slepě jsme kývli na diskriminaci 
české zemědělské prvovýroby. Omlouvanou 

existencí náskoku v podobě bývalých podni-
ků socialistické velkovýroby, které měly kon-
kurovat menším farmách ve starých unijních 
zemích. Jaký byl faktický stav věci, netřeba 
komentovat. Za vše hovoří výsledky. 

Abychom si odůvodnili dopady chabé 
konkurenceschopnosti české zemědělsko-
potravinářské produkce, museli jsme na-
jít viníka. Příhodným, byť krutě omylným 
se ukázal být obchod. V důsledku jednoho 
omylu jsme zplodili omyl další, zákon o vý-
znamné tržní síle, neboli kladivo na čaro-
dějnice, jak jej nazval prezident SOCR ČR 
Zdeněk Juračka, jindy tak umírněný ve 
svých výrocích. Co svět světem stojí a ob-
chod je obchodem, vždycky se nakupovalo 
a prodávalo za nejvýhodnějších podmínek. 
Tedy, s výjimkou v pohledu dějin kratičkého 
experimentu socialistického způsobu řízení 
výroby, obchodu a cen. Kam že takové říze-
ní vedlo, netřeba připomínat.

Zkrátka obchodník vždycky vezme nejvý-
hodnější nabídku. A čerta mu záleží, jestli 
přišla z českých luhů a hájů, z irského zele-
ného ostrova, nebo od Visly. Zakázat nějaké 
listovné, regálné, kvartální bonusy a bůhví 

jaké další platby, je v podstatě pro kočku. 
Protože cest k dojití k nejvýhodnější, na 
trhu jsoucí ceně vždy bude o pět více než-
li vyjmenovaných v zákoně a jeho příštích 
novelách. Protože na rozdíl od dob Bobli-
ga z Edestadtu, abych se držel přirovnání 
Zdeňka Juračky, žijeme se svobodném ev-
ropském prostoru. Žádní exorcisti nepo-
mohou. Jenom zatíží kapsy daňových po-
platníků. Ti úředníci, kteří budou zkoumat 
dodržování zmíněného zákona. I když, být 
takovým státním úředníkem...

Co s tím? Babo, raď. Tyto noviny už na-
psaly spoustu nepříjemné pravdy, kterou ně-
kteří neradi slyší. Musíme si ji však zopako-
vat. Nezbývá nežli se postarat sám o sebe. 
Zpracovatelé to mají snazší. Oni si takovou 
vepřovou půlku koupí zrovna tak v Dánsku 
či ve Francii jako v Česku. Konečně, ti po-
kročilejší už to tak dělají. Sledujíce trh ko-
modit, zveřejňovaných i v ŘUN. Vnější pod-
mínky vůči řetězcům mají tudíž stejné jako 
zahraniční konkurence. Ty interní si musí 
vyřešit sami. Modernizovat technologii, zvý-
šit produktivitu, vybudovat značku. 

Zbývají čeští farmáři. V jejich případě 
neporadí ani baba. Deformovaný princip 
tržního fungování zemědělské prvovýroby 
uvnitř EU je a zůstane jejich lucernou. Je 
tu jen pramalá naděje na vyrovnání podmí-
nek se starými zeměmi. Nebo si snad ně-
kdo myslí, že takový pan Sarkozy kývne na 
ubrání francouzským paysans ve prospěch 
českých sedláků? Vždyť by si podříznul po-
litickou větev. Proto ti naši evropští přáte-
lé volí mnohem líbivější přístup kývnutím 
na program Top-Up. S vědomím, že prázd-
ná česká státní pokladna a energetická lob-

by (která i z té prázdné dokázala vymámit
70 mld.) neumožní jeho naplnění. Kam 
směřují peníze z fondu rozvoje venkova...

Tak jsme si popovídali kapku víc smutně, 
nežli by se před Vánocemi slušelo. Jenomže 
ani příběh rytíře de la Mancha neskočil ve-
sele. Nejenom kvůli spoléhání se na bídnou 
herku Rosinantu a vyčůraného Sancho Pan-
zu. On si, zkrátka, spletl soupeře. Zrovna ja-
ko my, s tím zákonem o významné tržní síle. 
Naštěstí nikoho z nás nenutí rozbíhat se pro-
ti zdi. Vlastně proti otáčejícím se ramenům 
větrného mlýna, abych zůstal u našeho pří-
běhu. Vždyť i každý zpracovatel může proje-
vit významnou tržní sílu. Sílu své produktivi-
ty, sílu své značky. A prvovýrobce? Nebylo 
by nejlepší zrušit ty dotace v celé EU? Ales-
poň by pan Sarkozy neměl komu nadržovat. 

Byl jsem upozorněn, že vánoční vydání 
ŘUN by mělo být o míru a pohodě. Tak 
jsem se pokusil nevybočit. Zůstav u pře-
svědčení, že jenom pravdivý pohled na pro-
blémy napomůže k jejich vyřešení a povede 
k oné pohodě. Krásné prožití vánočních 
svátků vám přeje J. Potůček

potucky@centrum.cz 

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY

Tento příběh rozhodně není o kolotočích, 
tureckém medu, hádání z ruky či jiných 
atrakcích, pro mnohé z nás symbolizujících 
pojem pouť. Původní význam tohoto slova 
totiž spočívá v putování. Putování za něčím 
a úměrně tomu volené cestě. Také kvalitu ži-
vota jsme si zvykli vidět poněkud podivnou 
optikou. Vyjadřujíce ji kilogramy spotřebo-
vaného masa na hlavu, počtem televizorů na 
domácnost či vycestovavších Čechů k Jadra-
nu. Sečteno a podtrženo. Kvalitou života se 
pro nás staly veskrze hmotné požitky, k je-
jichž dosažení vede cesta dlážděná penězi. 

Jen nějací škarohlídi strašili následky 
devastace životního prostředí i naší vlast-

ní tělesné schránky. Vůbec není podstatné, 
zda jimi byli nejrůznější ti Brontosauři, Dě-
ti země či Duha. I nad snahami Zelených 
v parlamentu většina z nás jen mávla rukou. 
A najednou přišla ta potvora, bortící naše 
plány koupit si ještě rychlejší auto, luxus-
nější zájezd, nechat si postavit honosnější 
dům. Mezi přehlíženými byli i ti, kteří hleda-
li cestu k posilování bytelnosti naší tělesné 
schránky. Tedy, nikoliv toliko cestou spolk-
nutí prášku, pokud nás z té krize rozbolí hla-
va. Je inspirovala především příroda. 

V tuto chvíli jsme doputovali k hrani-
cím jejich království. Ačkoliv mu vládnou 
především lékaři, vstup do něho nezačíná 
branou nemocnice ani dveřmi ordinace. Ti-

to odborníci nás zvou k příjemné koupeli 
nebo ke stolu. Abych nenapínal? Dobrá. 
Zkusím to říct i srozumitelně. K úžasu nás, 
laiků, zjistili, že příroda nám nabízí až neu-
věřitelné produkty k příjemným zážitkům, 
posilujícím naše zdraví. Jedním z nich jsou 
peloidy. Že jsem slíbil být srozumitelným? 
No, jistě. Ne všichni jsme absolvovali kla-
sické gymnázium a výuku řečtiny. Jinak by-
chom byli doma. Neboli v bahně. Nebo ta-
ké v rašelině a jejich zázračných účincích 
na naše vyběhané klouby. Oni, ti vědátoři, 
je dokázali z té rašeliny extrahovat. Aby-
chom si po návratu z lázní mohli zopako-
vat kůru i v domácí koupelně. Není to fan-
tastické?

Jenomže my jsme potravináři. Fajn. Tak-
že pro nás mají téma probiotika. Tady už 
mnozí vědí. Těm ostatním připomeňme, že 
se jedná o mikroorganismy posilující imuni-
tu zažívacího traktu. Asi by bylo únavné vy-
kládat o prebioticích, kterým se ti tvorečko-
vé živí. Snad bude vhodnější připomenout 
ono známé mléčné kvašení a živé jogurty. 
Aha, to už znáte z reklamy. Jenomže ono to 
není jenom o mlékařských výrobcích. Kon-
statoval by doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., 
vedoucí lékař Pracoviště klinické farmako-
logie Nemocnice České Budějovice a hyb-
ná síla projektu. Aby dodal – fermentované 
uzeniny jsou v podstatě masné jogurty. Lze 
to definovat populárněji? Díky němu se ně-
kterým českým výrobcům uzenářských fer-
mentů opravdu začalo dařit. Neboť se daří 
i konzumentům jejich výrobků. 

Tak o tom všem a o mnohém dalším, spja-
tém se zdravou jihočeskou krajinou, byly 
Pestré kameny. Také Bunte Steine, chcete-li. 
Neboť tradiční setkání příhraničních regio-

nů se týkalo i Bavorska a Horních Rakous. 
Ani samotné místo nebylo možno zvolit 
příhodněji. Na březích Lipenského jezera, 
v hotelu Wellness Frymburk, vše vyzníva-
lo jaksi věrohodněji a podmanivěji. Vždyť 
i sám název konference vychází z díla Adal-
berta Stiftera, básníka Šumavy. Čechové se 
v té příhraniční prezentaci opravdu neztrati-
li. Ba naopak. Skvělá příroda, její jedinečné 
a nově objevené dary, umožňující zvyšovat 
kvalitu života. Vidíte, a jsme u cíle putová-
ní. Tu kvalitu nám pomohou zprostředkovat 
oni odborníci. 

Mám za to, že zprostředkování si zaslouží 
samostatný odstavec. Všichni lkáme nad do-
pady krize, poklesu poptávky. Zde leží pří-

ležitost. Postačí ji zvednout. Pro lázeňské, 
mlékaře, rybáře, dokonce i sládky (nepas-
terizovaná piva), samozřejmě i pro výrob-
ce fermentovaných uzenin. Ve Frymburku 
se bohužel pozvaní zpracovatelé masa ne-
prezentovali. Rádi touto cestou vyřizujeme 
nabídku doktora Petra. On a jeho kolegové 
jsou připraveni formou ověření v klinické 
praxi podpořit konkrétní české výrobce vý-
še zmiňovaných potravin. 

Všechno jednou skončí. Krize výrobní, 
ekonomická, finanční… Věřme, že i krize ve 
vnímání hodnot. Pouť za novou kvalitou ži-
vota je k tomu velmi příhodnou cestou. Ta-
ké se po ní vydáme? 

 Bohumil Rada    

Protože jsem přítel uzenářů a bohužel 
i častý konzument jejich výrobků, tak jim pře-
ji, aby se jim dařilo k naší oboustranné spo-
kojenosti. Jako dárek bych chtěl nejraději dát 
všem  pod stromeček víru ve zlepšení  vzta-
hů mezi obchodem a výrobou i bez diskrimi-
načních a  zcela nadbytečných regulací. To 
se nepovedlo. Tak alespoň  po družstevnicku  
„Všechno  dobré“. Zdeněk Juračka,

prezident SOCR ČR a předseda SČMSD

Celý letošní rok se potravinářský průmysl
potýkal s finanční krizí, která se projevila 
zejména zhoršenými obchodními podmín-
kami ze strany obchodních řetězců, zhor-
šením dodavatelsko-odběratelských vztahů, 
ale i v jednání s bankami a obtížným získá-
váním úvěrů. Přeji nám všem, abychom do 
roku 2010 vstupovali již s lepšími vyhlídka-
mi, a pevně věřím, že k tomu pomůže i no-
vě přijatý zákon o významné tržní síle a je-

jím zneužití. Pevné zdraví, hodně úspěchů 
a energie v roce 2010!!!“ 

Miroslav Toman,
prezident PK ČR

Děkujeme všem občanům České republi-
ky, kteří v roce 2009 podporovali nákupem 
kvalitní české potraviny a české potraviná-
ře. Všem přejeme příjemně prožité Váno-
ce a zdraví, štěstí a úspěchy v roce 2010.

Robert Erlebach,
regionální agrární rada

Libereckého kraje 

Vážení přátelé,
přeji celé redakci Řeznicko-uzenářských 

novin, abyste pokračovali ve Vaší záslužné 
práci propagace a podpoře  českého  země-
dělsko-potravinářského komplexu. 

Zemědělcům, zpracovatelům a potravi-
nářům pak přeji, aby ve své práci vydrželi 
i přes tak složité podmínky, jaké jsou v le-
tošním roce a které nás v příštím roce če-
kají.

Zákazníkům pak, aby kupovali kvalitní, 
zdravé a chutné české výrobky a nenechali 
se odradit levným méně kvalitním dováže-
ným zbožím. 

K tomu všemu Vám všem přeji v nastá-
vajícím roce 2010 pevné zdraví, hodně síly 
a odvahy.

 Hezké vánoční svátky a Nový rok 2010 
přeje 

 Ludmila Holadová,
ředitelka Krajského informačního

střediska pro rozvoj zemědělství
a venkova Ústeckého kraje

Děkujeme všem našim zákazníkům a ob-
chodním partnerům za dosavadní spoluprá-
ci, přejeme příjemné prožití vánočních svát-
ků a mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce 2010. 

Milan Mandík, 
TORO VM a. s., Vysoké Mýto

Přeji všem šťavnatý, libový rok. Kéž nám 
chutná každý jeho den. Vinšuji, aby měl pro 
každého uspokojivou výživnou hodnotu. Té 
se však nedá dosáhnout bez dodržování re-
ceptury založené na poctivé práci a entuzi-
asmu okořeněných špetkou štěstí. Stabilizač-

ní ingredience nechť tvoří dobré mezilidské 
vztahy, ochrannou fólii zajistí zdraví.

Tak dobrou chuť (i za cenu mírné diety) 
do roku 2010!

Hanka Hricová,
regionální agrární komora 

Jihočeského kraje (RAK JK)

Děkuji všem obchodním partnerům za 
příjemnou spolupráci v letošním roce a do 
roku 2010 přeji Vám všem zdraví, obchodní 
úspěchy a osobní pohodu.

Za celý tým společnosti IDC-FOOD
Andreas Reuter

NA  POUTI  ZA  VYŠŠÍ  KVALITOU  ŽIVOTA 

Rádi vzkazujeme vám, čtenářům, přání a pozdravy k Vánocům a novému roku 2010

Dne 9. listopadu 2009 
zemřel ve věku 76 let 

drahý člověk, přítel a kolega 

pan Antonín Tuza, 
dlouholetý ředitel firmy 

Jatky Moravský Krumlov,
spol. s r. o.,  

čestný člen Českého svazu 
zpracovatelů masa, 

jehož byl spoluzakladatelem.

Jeho vitalita, 
moudrost a smysl pro humor ať zůstane 

životní inspirací pro nás pro všechny.

Pan Ing. Vlastimil Raizer dne 5. listopa-
du, v den svých narozenin, překročil své ku-
laté výročí, kdy se v roce 1959 v Karlových 
Varech narodil. V Karlových Varech také 
absolvoval středoškolské vzdělání a do Pra-
hy si odskočil pro vysokoškolské ekonomic-
ké vzdělání.

Pan Vlastimil Raizer v masném prů-
myslu pracuje od roku 1992, kdy začínal 
ve společnosti Hopi Karlovy Vary, v letech 
1997–1999 pracoval jako obchodní ředitel 
Masokombinátu Cheb s. r. o. a poté nastou-
pil do funkce obchodního ředitele ve společ-
nosti, kde pracuje doposud. 

Členem představenstva Českého svazu 
zpracovatelů masa je Ing. Raizer od roku 
2004. K mimopracovním zálibám patří 
hlavně sport, zejména tenis.

Vedení společnosti PRIMA Karlovy Va-
ry spol s r. o. a její zaměstnanci přejí tím-
to oslavenci hodně zdraví a mnoho dalších 
pracovních i mimopracovních úspěchů.

Oslavovat se má se vší parádou, a tak Ti, 
milý Vlasto, přejí také všichni členové před-
stavenstva a dozorčí rady ČSZM především 
pevné zdraví, stálý úsměv, osobní pohodu 
a spoustu vyhraných tenisových utkání.

Tradičně pro věc zapálený docent Petr Knihu Stříbrná stuha Lipenska pokřtil strakonickým pivem Dudák Jiří Zimola, hejtman
Jihočeského kraje.

Blahopřání Ing. Vlastimilu Raizerovi 
K PADESÁTINÁM
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M. T. CICERO: „HISTORIA MAGISTRA 
VITAE!“ (UČTE SE Z DĚJIN!)

Řezníci vždy věrně a čestně sloužili a starali se o váž-
nost, důležitost a rozvoj svého řemesla. Jak dokazuje 
bohatá historie, stáli vždy na straně spravedlnosti. Tak 
tomu bylo i v roce 1310. V té době vládl Čechům král 
Jindřich Korutanský, který svou neschopnou politikou 
přivedl zemi do bídy a zmatků. Česká šlechta se posta-
vila na stranu kněžny Elišky Přemyslovny, dcery Václa-
va II. Elišce byl vybrán za manžela mladičký král Jan 
z rodu Lucemburků. Když král Jan Lucemburský dne 
28. listopadu 1310 se svým vojskem dorazil před zdi 
Starého Města pražského v úmyslu zaútočit na město, 
byli řezníci první, kteří se dne 3. prosince utkali s ko-
rutanskými žoldnéři. Od brány svatého Františka je bo-
jem odehnali, prosekali řeznickými sekerami městskou 
bránu, a umožnili tak královi Janovi vstup do Prahy. Za 
tuto událost a věrnost jim udělil král Jan Lucemburský 
vysoké ocenění. Směli mít na červeném praporu nebo 
na štítě bílého lva bez korunky s jedním ocasem, a na 
druhé straně praporu bránu s mříží a z obou stran brá-
ny „oděnce“, jak ji prosekávají sekyrami. Mimo to měli 
mít i pečeť s podobným lvem. Mistra řeznického, který 
se tehdy postavil do čela všech řezníků, učinil král Jan 
primátorem pražským.

Téhož roku zachránili řezníci kostel svatého Jaku-
ba na Starém Městě pražském, dodnes nazývaný řez-
nickým kostelem, před pleněním a drancováním proti 
mohutnému davu. Pražští řezníci se prosazovali celou 
řadou významných zásluh, za což jim byla postupně 
udělována různá práva a výsady. Patronem českých 
řezníků navždy zůstal svatý Jakub. (Některé historic-
ké prameny udávají za patrona mnoha řemesel včetně 
řezníků svatého Petra a jiné v případě řezníků svaté-
ho Bartoloměje, který podstoupil mučednickou smrt 
v Arménii. Měla mu být stažena kůže z těla, načež byl 
sťat. Bývá zobrazován s knihou a řeznickým nožem).

Kostel svatého Jakuba byl pod ochranou řezníků 
i nadále, jak uvádějí doklady i památky. Kostel byl 
postaven ve slohu románském, byl zničen a podruhé 
postaven v roce 1339. V tomto jednom z nejstarších 
pražských kostelů je možné vidět nástropní malbu, 
která znázorňuje staroměstské řezníky bránící kostel 
před lůzou, drancováním a pleněním. Mezi vchodem 
do kostela je výjev, na němž bojují řezníci se žoldáky 
a za nimi stojí s křížkem v ruce kněz. 

Jako další odměnu za udatné činy a na důkaz vděč-
nosti a věčné památky obdrželi řezníci čestné právo 
zřídit si v kostele kryptu. Nad vchodem do krypty je 
umístěna mramorová deska, nad níž je vytesán český 
lev. Do desky je vyryt latinský nápis, jenž končí slovy: 
„Tebe ať nerozřežou řezníci.“ Nad hrobkou na kamen-
né desce je opět vytesán lev a pod ním nápis: „Sklípek 
řezníků staroměstských.“ Dříve patřila zvláštní pocta 

řezníkům, podle ní odevzdával představitel řádu klíč 
od kláštera starostovi společenstva. V kostele svatého 
Jakuba je také vidět useknutou ruku, jejíž historie do-
kazuje, jak byli trestáni zloději.

Počátkem 14. století vznikaly řeznické krámy. V té 
době král Jan potvrdil, že nikdo nesmí být do řeznic-
kého cechu přijat, pokud nebyl synem nebo dědicem 
mistra řeznického, nebo když přijal za manželku dceru 
nebo vdovu po mistru řeznickém.

Jan Lucemburský dne 18. ledna 1339 přikázal řezní-
kům, aby z řeznických krámů každoročně odváděli sto 
hřiven stříbra benediktinskému klášteru. Řezníci toto 
nařízení odmítli, prokázali se výsa-
dou královskou, že jsou 12 let od 
všech platů osvobozeni. Karel IV. 
odvolal toto nařízení a 17. červen-
ce 1359 vydal nové, a to „aby řez-
nické krámy na věčnost zůstaly, ale 
aby z nich bylo odevzdáváno 100 
hřiven stříbra po 56 groších. Za to 
však, aby hejtmanové, komorníci, 
radní města a soudcové Starého 
Města pražského i Nového na věč-
né časy nepřekáželi a je nesužova-
li.“ Nařízení Karla IV. zrušil v ro-
ce 1469 Jiří z Poděbrad proto, že 
řezníci věrně sloužili a své řemeslo 
povznášeli. 

V roce 1367 udělil Karel IV. řez-
níkům právo o prodeji dobytka. 
Později slavný cech vinou požáru 
o svá práva, výsady a svobody při-
šel. Ty opět obnovil král Václav IV. v roce 1417, avšak 
s tou podmínkou, aby z každého masného krámu nebo 
z jatek byla dávána do královské pokladny celoročně 
hřivna stříbra po 56 groších.

V 15. století nastaly velké náboženské bouře. Dne
8. srpna roku 1420 byl opět napaden klášter svatoja-
kubský. Řezníci se opět sekerami postavili proti vzbou-
řenému lidu a svojí statečností a srdnatostí jej uchránili 
od jistého zničení. Na památku toho dali zbožní řehol-
níci roku 1598 nad vrata kláštera zabudovat kamennou 
desku se lvem a nápisem: „Statečnosti a dobročinnosti 
řezníkům staroměstským, kteří tohoto svatého chrámu 
a kláštera před Janem Žižkou a před jeho soudruhy 
hájili a ochránili, dali z vděčnosti bratři řádu menšího 
roku 1598 zasaditi.“

V roce 1437 potvrdil král Zikmund řezníkům všech-
ny svobody od předešlých králů, navíc jim udělil mi-
lost, že směli na korouhvi v červeném poli mít bílého 
dvouocasého lva a zároveň ze svého středu volit znal-
ce, kteří prohlíželi maso, zda odpovídá prodeji. Taktéž 
veliký král Jiří z Poděbrad dne 6. června 1464 potvr-
dil řezníkům všechna práva i svobody, včetně zrušení 
daní.

Vladislav II. dne 20. března 1472 potvrdil výsady, 
svobody a prominutí daně. Pro svou statečnost a věr-
nost ke králům českým se řezníci stali proslavenými 
a velice váženými. Proto také, když hrdě pohlíželi na 
svůj významný prapor a vznešeně pod ním plnili své 
poslání, zároveň vyjadřovali svůj vztah ke svému ná-
rodu. 

V 16. století došlo k rozepři mezi malými a velkými 
řezníky. V roce 1566 sociálně slabší a nekvalifikovaní 
řezníci poslali přímo ke králi Maxmiliánovi II. žádost, 
v které vysvětlují, že je větší řezníci urážejí tím, že jim 
přezdívají „huntéři“, což pokládají za urážku a poníže-

ní. Král stížnost zamítl, a navíc jim 
povolil prodávat maso pouze jeden 
den v týdnu. V tomto roce Maxmili-
án II. uložil řezníkům novou sazbu 
na prodej masa, a navíc jim nechal 
upravit váhy. To řezníky pobouřilo 
natolik, že krámy zavřeli. Vzbouře-
ní v královském městě pražském by-
lo po tomto rozhodnutí nedozírné. 
Nepomohlo ani vyhrožování, ani 
prosby. Král Maxmilián II. byl nu-
cen po týdnu tento rozkaz odvolat. 
Řezníci a lid se poté utišili.

Rovněž král Rudolf II. v roce 
1577 obnovil řezníkům všechna prá-
va a navíc svobodný obchod. Zatím-
co huntýřům, nevyučencům a jiným 
nepořádným lidem přísně zakázal 
vstup do Prahy.

 V roce 1611 se řezníci svou udat-
ností opět proslavili. Tehdy vznikl spor mezi králem 
Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem. Začal nelítost-
ný boj mezi pasovskými žoldnéři povolanými Rudol-
fem II. do Prahy a stoupenci Matyáše. Rozbouřený lid 
opět ohrožoval klášter svatého Jakuba s domněnkou, 
že zde měli útočiště pasovští žoldnéři. Řeholníci řádu 
menšího Františka museli utéct k řezníkům. Ti nemeš-
kali a se sekerami v ruce klášter uhájili. Od té doby 
mniši vždy na svátek svatého Jakuba a Anny řezníky 
hostili ve staré síni Elišky Přemyslovny. Při této slav-
nosti se uctívaly tradice. Na čestném místě seděl starší 
cechu, před ním na stole ležely na polštáři klíče od 
kláštera. Představený kláštera oslovil řezníky a položil 
jim otázku: „Jste připraveni při této příležitosti cho-
piti se zbraně na ochranu kláštera?“ „Ano,“ odpově-
děli řezníci, „jsme připraveni obětovat i krev svou za 
klášter a chrám váš!“ Na památku uchránění kláštera 
a kostela dali v roce 1615 menší bratří do levé strany 
kostela nad dveřmi zasadit českého lva z kamene a pod 
něj umístit mramorovou desku s nápisem: „Ty, jenž jsi 
vznešenější nad zákony a nad svatými, rač opatrovati 
práh bratří menších, jako je nyní střeží lev český a mi-
mo něj i řezníci.“

Taktéž Matyáš, král český, potvrdil ve Vratislavi v ro-
ce 1611 řezníkům jejich výsady, práva a svobody. Za 
velkou obětavost, statečnost a věrnost králi obnovil 
Ferdinand II. dne 24. října 1632 řezníkům nejen všech-
ny výsady, práva, svobody a zvyklosti, ale obdrželi také 
celou řadu privilegií, které jejich řemeslo chránily. 

Později nastalo řezníkům, hlavně v Praze, velice těž-
ké období, kdy s vekou ctí, udatností i krví hájili nejen 
svůj majetek, ale i ohroženou českou vlast. V roce 1648 
vpadl do Čech švédský vojevůdce Königsmark se svým 
vojskem a táhl přímo ke královské Praze. Zradou poru-
číka Ottovalského se zmocnil nejdříve Hradčan a krá-
lovské rezidence spolu s Menším Městem pražským 
a pak 15 týdnů obléhal Staré i Nové Město pražské. 
Všichni řezničtí mistři, jejich synové, všechna čeleď 
i tovaryši, jakož i učedníci, uchopili své sekery a zbraně 
a postavili se do předních řad proti nepříteli a urputně 
bojovali i za cenu velkých ztrát. Jejich udatnosti a ne-
bojácnosti využili důstojníci, kteří řídili obranu města 
pražského.

Od těchto událostí až do roku 1669 řemeslo řeznic-
ké vzkvétalo. V tomto roce však byla opět Čechům za-
sazena citelná rána. Císař Leopold I. s Ludvíkem XIV., 
králem francouzským, vedli válku. Francouzi poslali 
do Prahy asi 30 žhářů, kteří 21. června 1689 založili 
oheň, kterému padlo za oběť 820 měšťanských domů, 
osm kostelů a samozřejmě i mnoho masných krámů.

V roce 1783 Josef II. všechny výsady a práva řez-
níkům zrušil, ovšem dne 4. června 1791 jim byla tato 
práva, výsady a svobody Leopoldem II. opět obnovena 
a platila až do 15. listopadu 1867. To byl v Rakousku 
i u nás v Čechách ustaven zákon o právu spolčovacím 
a shromažďovacím. Po tomto období vznikají spolky 
vzájemně se podporující a živnosti začínají vzkvétat. 
Ve spolcích jsou zpracovány stanovy, v nichž se pro-
líná vzájemná pomoc v době nemoci, smrti a úpadku, 
ale také se zde pěstuje láska k národu, českému jazyku, 
králi a císaři.

Řezníci se zúčastnili i slavnostního položení základ-
ního kamene Národního divadla 16. května 1868. Při 
té příležitosti byly připomenuty jejich historické záslu-
hy a vyznamenání. Opět pochodovali v čele slavnost-
ního průvodu. Vpředu jel na koni hlasatel pan Štolc 
v zelené uniformě. Za ním kráčelo 20 řezníků v bílých 
kazajkách, zástěrách a se zelenými čapkami s bílým 
českým lvem. Na ramenou měli historické sekery zho-
tovené podle předlohy ze 14. století. Vedl je taktéž na 
koni cechmistr pan Loužecký v červeném kabátci s ši-
rokým cechmistrovským pásem.

Řezníci slavnostně a s velkou radostí uvítali v roce 
1918 zřízení samostatné Československé republiky. 
Udržování starých tradic trvalo až do padesátých let 
minulého století.

(Pokračování v příštím čísle) Josef Radoš

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…

N
ěkdy na přelomu padesátých a šedesátých 
let minulého století byl v řeznických pro-
dejnách vyvěšován stylizovaný obrázek ku-

latého prasátka, doplněný textem: „V tomto týdnu 
vydáváme . . . % vepřového masa“. Vedle textu by-
lo vystřižené okénko, do kterého se jednoduchým 
způsobem pomocí mechanického kolečka zasouvalo 
dvouciferné číslo, které udávalo stanovený procen-
tuální podíl vepřového výsekového masa. Jednalo 
se o období, kdy trh byl sanován převážně hovězím 
a telecím masem. Vepřového se vysekávalo tak 20 
až 30 %, s výjimkou vánočních a novoročních svát-
ků, kdy se podíl vyšplhal na nějakých 60 %. V tomto 
případě se samozřejmě jednalo jen o jakousi pseu-
doreklamu.

Rád vzpomínám na průkopníka a tvůrce kvalit-
ní a účinné reklamy, který vyrostl v řeznickém pro-
středí. Jeho profesní jméno je Solar, občanské Slabý. 
Byl jedním z členů početné táborské řeznické rodi-
ny Slabých. Jeho dva bratry, řezníky, osud zavál na 
dlouhou dobu do Paříže, odkud se po válce vrátili 
zpět do Tábora. Měl jsem tu čest, že jsem po vyučení 
a krátké praxi v průmyslovém závodě mohl pracovat 
v řeznické a uzenářské prodejně, která patřila jedno-
mu z nich, panu Antonínovi Slabému. Rád přizná-
vám, že mě můj šéf při práci v obchodě cílevědomě 
kultivoval, za což jsem mu do dneška vděčný. 

Reklamní odborník a podnikatel Solar byl zejmé-
na v období první republiky ve své profesi jedničkou. 
Pracoval např. pro Baťu, obchodní domy a další vel-
ké obchodní a průmyslové organizace. Jeho stěžej-
ní heslo bylo „Dobrý vítr do Vašich plachet!“ Vedle 
odborníka na reklamu byl také dobrým učitelem, za-

měřeným na obchodní problematiku a etiku. Proto 
si dovoluji ocitovat jednu kapitolu z jeho almanachu 
s názvem „Okolo pultu“ z roku 1939: 

„Buďme hrdi na to, že jsme obchodníky! Už dávno 
není pravda, že je obchod něco nedůstojného, nečest-
ného. Už dávno není pravda, že obchod není fair, že 
je to „švindl“. Dnešní obchod, moderní obchod, vybu-
dovaný na myšlence služby zákazníkovi a dobré vůle 
(good will), je mravnější, čistší a lidštější než politika, 
je právě tak čistý jako věda, umění a znamená pro civi-
lisaci a kulturu, pro mravní povznesení člověka a jeho 
zdravotní a duševní vývin hodnotný přínos. Bohužel, 
mnoho našich spoluobčanů se dosud dívá na obchod 
brýlemi předsudků, vzniklých před více než dvěma tisí-
ci lety. Tehdy staří Řekové měli pro obchod a zlodějství 
jednoho boha – Herma. A staří Římané měli přísloví 
„Caveat emptor“ (ať se má na pozoru ten, kdo kupu-
je – aby nebyl ošizen). Bývaly doby, kdy mrav a ná-
boženství zakazovalo obchod jako něco nečestného. 
Jistě je mnoho našich spoluobčanů ještě dnes hodně 
pod vlivem známého výjevu, o němž mluví evangelista 
Lukáš v 19. kapitole: „A všed do chrámu, počal vymý-
tati prodavače a kupce z něho, řka: Psáno jest – Dům 
můj, dům modlitby jest, vy jste jej pak učinili peleší 
lotrovskou.“ A „peleš lotrovská“ tj. chuť po zisku a ne 
po službě, to bylo v podvědomí mnoha mozků Kainovo 
znamení hříchu a hanby, vypálené na čele obchodu. 
A tak se nemůžeme nijak divit, že ve středověku češ-
tí obchodníci (zvaní tehdy „kramáři“) kráčeli za svou 
zelenou korouhví s červenými vahami při procesích 
a když se šlo naproti novém králi, teprve třináctí, zce-
la na konci, zatím co řezníci šli první, zlatníci druzí, 
platnéři (kovořemeslníci) třetí, kožišníci, jircháři a ko-
žebarvíři čtvrtí, krejčíři pátí, ševci šestí, nožíři sedmí, 
sladovníci osmí, pekaři a mlynáři devátí, bečváři de-
sátí, soukeníci jedenáctí a lazebníci alespoň dvanáctí. 
Stejně s kopce pohlíželi na obchod i sami Arménové, 
ti znamenití obchodníci, kteří mají přísloví: „S příte-
lem obědvej, ale neobchoduj!“ Proč však choditi tak 
daleko: naše přední Obchodní akademie českosloven-
ská má mezi svými absolventy po pěti letech jen 1,68% 
samostatně výdělečně činných, po deseti letech 7,44%, 
po patnácti letech 10,28%. Ostatní proud absolventů 
pohltí hlavně peněžní ústavy! Velkou vinu na tom všem 
nese vina našich rodičů a maminek, mít syny „pánem“. 
Obchodník jim není „pán“, není dost „nóbl“. Úkolem 
naši obchodní generace je ospravedlnit, očistit obchod 
v očích veřejnosti. Jak? Tím, že my obchodníci budeme 
lepší, inteligentnější a sebevědomější.“ 

V období administrativně-direktivního řízení ná-
rodního hospodářství bylo místo reklamy z obchod-
ního systému zcela odsunuto. Výrobky z masa byly 
po velkou část tohoto období distribuovány podle 
předem stanovených odbytových kvót do přesně de-
finovaných oblastí. Jednalo se o produkt plánova-
ného hospodářství. Jednotlivé národní podniky a je-
jich závody se snažily téměř výhradně budovat dobré 
jméno pomocí svých značek a log. Klasická reklama 
byla nahrazena jakousi unifikací, vyjádřenou tzv. 
sektorovými barvami, mezi které patřila v případě 
masného průmyslu červená a bílá. 

Vzpomínám si na událost spojenou s uváděním 
sektorové barvy na vozidla pro svoz jatečných zvířat 
na jatky. Po převzetí organizace nákupu v osmdesá-
tých letech od Zemědělského zásobování a nákupu 
jsme převzali i vozový park. Auta však měla zele-
nou barvu. Generální ředitelství masného průmyslu 
nařídilo barvu vozů změnit na vínovou, která lépe 
odpovídala představám o sektorových barvách a zá-
roveň na ní nebyly tak vidět produkty vyměšování 
zvířat. Někteří méně poslušní vedoucí pracovníci na 
úrovni podniků, kterým se nechtělo zajistit naříze-
nou změnu barvy, přišli s originálním argumentem. 
Podle nich měla červená barva dráždit býky, a zavi-
nit tak vznik těžkých pracovních úrazů, což byl sa-
mozřejmě nesmysl. 

Poměrně velká pozornost byla v té době věnována 
etiketám na konzervy a prstencovým etiketám, nebo 
přívěskům na trvanlivé salámy. V některých přípa-
dech byla používána výtvarně velmi kvalitně zpraco-
vaná litografie na konzervových obalech. Tak např. 
pro tzv. „kolébku konzervárenského průmyslu“, zá-
vod Studená, připravil obchodní útvar Jihočeského 
průmyslu masného návrh potisku, který spočíval 
v úzkých pruzích bílé a stříbrné barvy, doplněné 
logem a nápisy v barvě výrazně červené. Stříbrná 
barva byla vlastně pocínovaným povrchem plechu, 
takže k potisku stačily barvy dvě. Snahou podniku 
byla v tomto případě dobrá rozpoznatelnost vysta-
vených výrobků ze závodu Studená v prostorech 
maloobchodních jednotek. Škoda, že časté organi-
zační změny a horlivá iniciativa nových vedoucích 
pracovníků přinášely změny zavedené image výrob-
ků firmy. 

Mezi největší nedostatek současně praktikované 
reklamy organizacemi zpracovatelů masa je neujas-
něnost zadavatele, čeho chce a jakými prostředky 
dosáhnout. Dále je to nízká profesní, to je technická 

a technologická kontrola daného návrhu reklamní 
agentury. A tak v současné reklamě můžeme vidět 
špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého salámu, ne-
správnou barvu nákroje šunky, nedokonale tvarova-
né drobné výrobky a mnoho dalších závad „na kráse“ 
výrobků. Na velkých reklamních plochách najdeme 
nesoulad mezi objekty, které tvoří např. zdařilá a pří-
jemná postava odborníka, která prezentuje neeste-
ticky působící výrobek, nebo obráceně. Také hesla 
nebo popisky k obrazům bývají často mizerné včet-
ně využívání tzv. „profláknutých“ osob s pochybnou 
pověstí ze šoubyznysu, kterým značná část společ-
nosti a tím i spotřebitelů není nakloněna.

Za svoji dlouholetou profesní dráhu jsem v sou-
vislosti s reklamou zažil také veselé příhody. Jedna 
potravinářská firma uváděla na trh nový výrobek. 
Tištěné upoutávky, které měly veřejnost o výrobku 
informovat, rozdělila do tří časově oddělených fá-
zí. V první fázi byly vylepeny letáky s jednoduchým 
textem: „Pozor, pozor! Na co, na co?“ s příslušným 
logem podniku. Druhá fáze měla heslo: „Už to bude, 
už to bude!“ a konečně třetí leták již detailně uvedl, 
o co se v jakém termínu jedná. Protože letáky byly 
ve velkém počtu vylepeny na všech reklamních plo-
chách ve městě, staly se předmětem zájmu mláde-
že, která byla inspirována především prvním heslem 
„Pozor, pozor! Na co, na co?“ a s velkou chutí na le-
ták doplňovala odpověď: „na h . . .“. Druhá příhoda 
se týkala organizace, která v období transformace 
hospodářství krátce zablikala jako padající hvězda. 
Organizace se prezentovala krátkým heslem, které 
mělo pravděpodobně vyjádřit podnikatelskou dyna-
miku a velký kapitálový potenciál. Slogan zněl: „Síla 
býka“ a byl doplněn grafikou na toto téma. Také toto 
heslo vyvolalo asociaci a chuť, v tomto případě však 
spíše v řadách odborníků, slogan doplnit. Upravené 
heslo pak znělo: „Síla býka – rozum vola“.

Reklama na potravinářské výrobky by neměla ob-
sahovat tzv. bulvární praktiky. Taková reklama vyvo-
lává podezíravost u těch, které chceme oslovit. Lze 
doporučit využívání seriózních, tj. pravdivých způ-
sobů prezentace, šetřit s nadsázkou a nepřipustit ne-
odbornou prezentaci výrobků, modelů a prostředí. 
V případě mluveného slova je důležité nepoužívat 
expresivních výrazů a držet se stručného a výstižné-
ho textu. Zadavatelé i tvůrci reklamy by také měli 
věnovat maximum prostoru dosaženým úspěchům 
a historii organizace.

Josef Radoš

Maso a reklama

H I S T O R I C K É  V Z T A H Y  M E Z I  P A N O V N Í K Y  A  Č E S K Ý M I  Ř E Z N Í K Y

(Dokončení z minulého čísla)
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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. – 30. 9. 2009 1 408,4 55 927 1 408,4 55 927 34 775,7 1 634 801 31 693,0 1 438 391

1. 9. – 30. 9. 2009 84,3 2 977 84,3 2 977 4 789,5 227 714 4 222,6 192 235

JATEČNÁ PRASATA

1. 1. – 30. 9. 2009 18 953,8 784 484 18 953,8 784 484 7 172,2 230 601 7 069,7 223 458

1. 9. – 30. 9. 2009 3 037,0 121 652 3 037,0 121 652 693,6 22 038 693,6 22 038

 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. – 30. 9. 2009 13 123,9 94,16 12 822,6 92,04 4 047,4 82,17 4 047,4 82,17

1. 9. – 30. 9. 2009 1 586,7 87,17 1 523,3 84,70 394,8 81,65 394,8 81,65

VEPŘOVÉ MASO

1. 1. – 30. 9. 2009 135 962,6 50,62 134 901,1 50,42 26 014,8 54,39 25 555,8 54,57

1. 9. – 30. 9. 2009 23 833,4 35,46 23 716,2 35,29 2 689,1 57,59 2 689,1 57,59

Dle zveřejněných statistik za III./IV. 2009 představuje meziroční propad produkce hovězího, vepřové-
ho a drůbežího masa v České republice 6,9 %. Největší pokles byl zaznamenán ve vepřovém, kde tento 
dosáhnul 10,7 %.

RaR

Předpokládejme, že nepatříte k řekněme tradiciona-
listům, kteří po přečtení nadpisu přeskočí pohledem na 
další článek. Nemějme jim to za zlé. Vždyť i v době vyná-
lezu telegrafu někteří zatvrzele dávali přednost jízdním 
poslům. Proč by tedy nemohli zůstat u archaického slo-
ganu, tvrdícího, že dobré zboží se prodává samo. Kap-
ku přehnané, že. Vždyť inzerují v reklamních letácích 
obchodních partnerů. Nebo inzerovat musejí, za podmí-
nek...

Vzdor jejich pohledu na svět se dejme do obhajová-
ní webu. Gramotnost v tomto ještě nedávno magickém 
prostoru vykazují dnes téměř dvě třetiny české popula-
ce. U mladých lidí se neznalost surfování po internetu 
jeví spíše výjimkou. Touto cestou dnes výhodně získává-
me informace o čemkoliv. Počínaje zájezdem na Havaj-
ské ostrovy přes domek v Humpolci, sporťák pětkové 
řady, zimní obutí na něj, vánoční dárky pro nejbližší až 
po Cabernet Sauvignon k vlastní konzumaci. Dokonce 
o budoucím životním partnerovi… Proto, abychom vý-
hodně nakoupili. Tedy, s výjimkou toho životního part-
nera. 

Zkrátka. Davy lidí dnes denně usedají k počítačům. 
Protože není čerstvější a rychlejší komunikace. Z mo-
nitoringu webových stránek nezpochybnitelně vyplývá 
rostoucí zájem o informace o potravinách. Ne že by si 
je chtěli, alespoň ty čerstvé, objednávat po internetu 
(prozatím). Zato je velmi zajímají srozumitelné infor-
mace o jejich složení, kvalitě, přednostech, jedinečnosti. 
Také o místech, kde se dají koupit. Jak již řečeno, pra-

cuje se s nejrychlejším médiem. Médiem, umožňujícím 
snadnou a rychlou aktualizaci. Pokusili jsme se proto 
vžít do role surfařů a navštívit webové stránky některých 
zpracovatelů masa. S důrazem na vyhledávání hesla typu 
„aktuálně“, „novinky“ a podobně. Proto za velmi důleži-
té považujme údaj 25. října 2009. Tento den jsme našli 
následující.  

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.
„Aktuálně“
„Grilovací sezona v plném proudu“
„Tip na pochoutku pro tento týden“ ze 17. září 2009 
Akční nabídka prodejny 29. 9. – 10. 10. 2009 

JAN PRANTL - MASNÝ PRŮMYSL ŽIROVNICE
Komerční ceník platný od 9. 2. 2009. Jiné datované in-
formace nebyly nalezeny.

VIMPERSKÁ MASNA, a. s.
„Aktuality“
„Další oceněný výrobek – „Pečeně a la losos“ 
ze 7. 7. 2008

ANTONI
„Aktuality“
„Byl zpracován kompletní katalog výrobků“ – /dle na-
šich pravidelných monitoringů již…/
„Ocenění společnosti – křišťálová sekyra časopisu Ma-
so 2003...“ 
„Vyjádření firmy Antoni k BSE …. z r. 2001“ 

BIVOJ a. s.
Jediná datovaná informace „Ke stažení“ z 1. 2. 2007 

KOSTELECKÉ UZENINY a.s.
„Aktuality“
„Novinka“ Kosteláček – „prožijte léto s Kosteláčkem“ 
Praha, 20. března 2008 – Společnost Kostelecké uzeni-
ny uvádí na trh…“

KRAHULÍK-MASOZÁVOD KRAHULČÍ, a. s.
„Aktuálně“
„Párty klobásy se staly novinkou roku 2008“
„Grilovací sezona 2008“

MASNA PŘÍBRAM, spol. s r. o.
 „Novinky“, ale nejsou datovány
(jinak pěkné a hodně)
„Akce na říjen 2009“ visí – OK

SCHNEIDER-GROUP, a. s.
„Aktuální soutěž“ – prázdné
„Zabijačkové speciality 29. 9. 2009...“ – OK

MASO PLANÁ, a. s.
„Aktuální informace“
16. 9. 2009
Nový výrobek – Šunkové koleno zauzené
15. 9. 2009
Nový výrobek – Hasičská klobása

MASO WEST s. r. o.
„Aktuality“
Poslední aktualizace 9. 6. 2009 

MP KRÁSNO, a. s.
Aktuality
Vloženo 26. 10. 2009 „Přijďte našim trvanům na chuť“
Ochutnávky – datum a místo na celý říjen
(včetně ochutnávek na Slovensku)
Soutěž s Jednotou Hodonín 14. 10. – 10. 11. 2009 
Soutěž s Jednotou Boskovice a mnoho dalších…

RABBIT a. s. TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 
„Aktuální informace“
Více akcí, právě probíhající na celý říjen 2009

VÁHALA A SPOL. s r. o.
„Hledejte svůj hit“ – do 26. října 2009 
„Novinky od Váhalů“ 1. – 30. 9. 2009 na flesh 

VYSOČINA a. s., HODICE
„Aktuality“
16. 6. 2009 Tiskové prohlášení
30. 6. 2009 Oznámení

KMOTR – MASNA KROMĚŘÍŽ a. s. 
Noviny
„Zabijačkové speciality“ 5. 10. 2009 
„Hledáte vhodný dárek na Vánoce?“ 29. 9. 2009 

LE&CO s. r. o.
„Novinky“
„Byty 2 + kk k pronájmu 1. 9. 2008

STEINHAUSER, s. r. o., TIŠNOV
„Aktuality“
„Nové DC v provozu“ 2. března 2009 jsme otevřeli...“

ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA, a. s.
„Aktuality“
Není žádný zápis.

MAKOVEC a. s.
Aktuální nabídka 16. 10. – 31. 10. 2009 
Novinky – „Dne 22. července 2009...“ 
„Tipy na víkendové grilování...“

   Surfování se zúčastnily dvě nezávislé (laické) účast-
nice. Zřejmě bychom mohli souhlasit s jejich konstato-
váním, že by se pro aktuálnost rády vracely především 
na stránky MP Krásno. Aktuálními shledávaly i stránky 
firem Makovec, Váhala a Rabbit. Z důvodu umění za-
ujmout pak k Písku a Kostelci. To vyslovily ony. My, po-
tenciálně profesně deformovaní, pouze doporučujeme 
otevřít si ty stránky také. Rovněž přejeme hodně inspi-
race při případné aktualizaci firemního webu. 

RaR

Komoditní zpravodajství
TISČR SZIF

(trh s hovězím a vepřovým masem)

Propad produkce masa

Webové stránky – nejefektivnější komunikační nástroj

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

Cenový vývoj V JUT v ČR a vybraných státech EU
(EUR/100 kg) třída E, JUT za studena
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Ne že bych nedokázal vymyslet jiný název. 
Jenom mi vyvstal v mysli ten obraz z romá-
nu, když za oknem auta ubíhá krajina. Od 
Horní Plané přes Lenoru, Volary, silnice dál 
stoupá návrším k Stögrově Huti. Zastavuji, 
přede mnou se otvírá panorama luk, pastvin 
a lesů nad údolím Teplé Vltavy.

A není to Karel Klostermann, kdo mi po-
dává ruku. Ing. František Šimek, CSc., pod-
niká v tomto opravdovém srdci Šumavy. To 
už sedíme v kanceláři novotou zářících Ja-
tek ZEFA Volary. Podnikatelská skupina ze-
mědělských společností hospodaří na zhru-
ba 7 000 hektarech, z toho 5 000 ha zabírají 
louky a pastviny. Když se podívám z okna, 
ani na okamžik nepochybuji o konstatová-
ní, že jde o EKO zemědělství. 

Krom 750 kusů krav s mléčnou produk-
cí disponují stádem 900 krav se zaměřením 
na produkci masnou. Masné krávy jsou vý-
sledkem převodného křížení původního čes-
kého strakatého skotu na cílová masná ple-
mena. Pro drsné horské podmínky se jedná 
o plemena Aberdeen angus, Galloway a Sa-

V ráji šumavském
lers. Pro podhorské pak Blonde d’aquitai-
ne a Masný simentál. Ve čtvrté generaci, ve 
které se převodné křížení nachází, již zcela 
dominuje excelentní masná kvalita. Proč tak 
obšírná informace? Neboť tato je potřebná 
pro znalce, aby si dokázali vytvořit úplný ob-
raz jedinečné produkce, pocházející navíc ze 
zdravého horského a podhorského prostředí. 

Nabízí se zcela logické pokračování v po-
době zpracování. Vezmeme-li v úvahu slav-
nou tradici volarských řezníků a uzenářů, 
nemůžeme se divit na dnešní dobu velmi 
odvážné investici. Byť tato byla možná i dí-
ky dotaci. Zásadním přebudováním objek-
tu z r. 1993 vznikla moderní porážka skotu 
a specializovaná masná výroba. Tímto pro-
vozem mne provádí jeho šéf Zdeněk Kuneš. 
Ano, toto jedinečné horské hovězí si oprav-
du zaslouží značku „volarské“. Přitakávám 
při pouhém pohledu na mramorovanou sva-
lovinu. Umějí je dodávat ve čtvrtích i v čás-
tech. Proč nejraději oni sami? Předejdou 
tak záměnám. 

Také vybrané značkové uzeniny pone-
sou v názvu přídomek „volarské“. Ty do-
konce ochutnáváme. Staří volařští mistři 

by jistě uznale pokývali hlavami. Konstatu-
ji já. Skvěle chutnají i zákazníkům. Takový 
„Volarský šunkový salám“, „Volarský šuma-
vák“... V této výrobě totiž neznají pojmy ty-
pu separát či rostlinná náhražka. Volarská 
kvalita tudíž bude nosným marketingovým 
prvkem, jak se shodujeme s Ing. Ludmilou 
Buškovou, obchodní ředitelkou společnosti 
ZEFA. Bude, nebo již je? Ptám se. Pro Vo-
lary a okolí již je, dodává ředitelka. 

Pro zbytek Česka představuje volarská 
značka potenciál k vymezení. Vymeze-
ní prostřednictvím jedinečného hovězího 
z horských pastvin, uzenin regionálního 
střihu daného tradicí. ZEFA se nepustí ces-
tou soutěžení v cenách. Produkty ze srdce 
Šumavy hodlají obstát v soutěži kvality. 

Loučíme se před branou podniku, vedle 
které se nachází i podniková prodejna. Nad 
vrcholem Stožce se nabírá bouře, zatímco 
údolí od Soumarského mostu je zalité slun-
cem. Jím spěchá Vltava, aby vyřídila tam 
dole, v kraji, že ještě existují potraviny, je-
jichž konzumace je zážitkem i počinem pro 
zdraví.  Bohumil Rada 

Masné plemeno Aberdeen Angus – black ve Volarech

Vítejte u nás ve Volarech Z volarské udírny

I v příštím roce pro vás rádi vypracujeme:
�  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.

pf 2010
Děkujeme za důvěru

v roce 2009
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Vánoční předání 
certifikátů

KLASA

Značka kvality potravin KLASA uspořádala 10. prosince v prostorách 
Malostranského paláce vánoční setkání výrobců KLASA. Při této příleži-
tosti proběhlo také slavnostní předání certifikátů KLASA. Po celý večer 
přítomné bavila kapela Top Band a k vánoční atmosféře jistě přispěl i dět-
ský rockový sbor Svatý pluk, který zpíval rockové koledy. Překvapením pro 
všechny byla i atraktivní tombola. Kromě již zmíněného předání certifikátů 
výjimečným produktům byly vyhlášené také 3 nejoblíbenější výrobky, které 
získaly největší počet hlasů ve spotřebitelské soutěži, kterou KLASA počát-
kem října 2009 vyhlásila. Hlasující mohli hlasovat prostřednictvím interne-
tových stránek www.eklasa.cz.

Nejvyšších příček dosáhly tyto oceněné výrobky: Absolutním vítězem 
a jedničkou mezi výrobky KLASA se stala oblíbená zmrzlina Míša od spo-
lečnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o., s celkovým počtem 1 158 hlasů. Na 
druhé místo si spotřebitelé zvolili Bohemia Chips horská sůl od společnosti 
INTERSNACK a. s. s počtem 554 hlasů. Třetí místo obsadil Selský jogurt 
bílý společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s., s počtem 548 hlasů. 
Výrobci těchto tří nejoblíbenějších výrobků obdrželi také skleněnou trofej 
ve tvaru kapky.

CERTIFIKÁTY KLASA BYLY PŘEDÁNY TĚMTO VÝROBCŮM
ZA OCENĚNÉ VÝROBKY:

KROMILK, spol. s r. o. Čerstvý sýr s chilli papričkami

 Čerstvý sýr s brusinkami

Bohušovická mlékárna, a. s. Bobík PROBIO kakaový

 Bobík PROBIO vanilkový

 ALIKA a. s. DrR mák mletý 200 g

 DrR mák modrý 250 g

BOHEMILK, a. s. MIXAR

Amylon, a. s. Bramborové těsto

 Amylon jemný bramborový škrob

 Puding čokoládový (2 druhy)

 Puding jogurtový

 Puding s příchutí vanilka

TORO VM a. s. TORO speciál

 Kujebácká pečeně

Choceňská mlékárna s. r. o. 
Choceňské pomazánkové s jogurtem FIT 
LINE – vanilka

 
Choceňské pomazánkové s jogurtem FIT 
LINE – s čokoládou

Josef Lukáš Zarazická zabijačková paštika

Zámecká výrobna uzenin 
spol. s r. o.

Tlačenka světlá speciál

Adventní neděle 
s KLASOU

Po celý rok 2009 probíhala po České republice roadshow KLASA, která 
představovala na svých stáncích produkty oceněné značkou kvality KLASA.
Poslední setkání roku 2009 s putovní akcí Státního zemědělského intervenč-
ního fondu, který národní ocenění KLASA spravuje, se koná o adventních 
nedělích. 

Akce jak u obchodního centra Olympia v Plzni dne 6. prosince, tak 
u obchodního centra Nisa v Liberci dne 13. prosince již úspěšně proběhly. 
V obou dvou případech se podařilo vytvořit příjemnou vánoční atmosféru. 
Moderovaný program přitáhl pozornost lidí mířících do obchodních center 
na nákupy vánočních dárků. Horký čaj a vánočka přišly k chuti mnohým 
návštěvníkům roadshow. Návštěvníci obchodních center se nechali zlákat 
nejen k ochutnávce výrobků značky KLASA, ale i ke koupi produktů s tímto 
oceněním. Navíc se ukázalo, že obyvatelé Plzně i Liberce a přilehlého oko-
lí jsou velmi soutěživí. Pokoušeli štěstěnu u obřího kola, kde mohli vytočit 
hodnotné ceny. Stánky KLASA v rámci adventní roadshow byly pro pře-
hlednost koncipovány do 4 sekcí: masné výrobky a sýry, trvanlivé potraviny, 
nápoje a polotovary/suroviny. V každém stánku hostesky podávaly informa-
ce o původu, vlastnostech a specifických rysech výrobků. Součástí prezen-
tace byla i audiovizuální přehlídka reklamních spotů KLASA. Zájemci se 
mohli seznámit i s celkovou marketingovou koncepcí značky KLASA. 

Další adventní nedělí, kde se s roadshow KLASA můžete setkat, bude 
20. prosince 2009 u obchodního centra Futurum v Ostravě. Akce bude 
přístupná od 11 do 19 hod. Pro návštěvníky bude připraven moderovaný 
program, kolo štěstí s cenami, ochutnávky produktů KLASA a samozřejmě 
pozornost v podobě horkého čaje a pocukrované vánočky. 

Vánočních trhů
se účastní i KLASA

Vánoční trhy jsou pouliční trhy spojené s oslavou Vánoc během ad-
ventu. Vznik trhů je spojován se středověkem. Z území Německa a Ra-
kouska se rozšířily do celého světa a staly se nedílnou součástí vánoční-
ho období. Původně vánoční trhy sloužily k tomu, aby se lidé na začátku 
studeného období zásobili potravinami a dalšími potřebami nutnými pro
přežití zimy. Zejména v posledních desetiletích se staly jarmarky velmi 
oblíbenými. 

Od 28. listopadu do 23. prosince si můžete zažít spolu s KLASOU at-
mosféru vánočního trhu v Praze na Andělu u stanice metra B. Ve třech 
vánočních stáncích s logy KLASA budou moci kolemjdoucí okusit růz-
né druhy českých medů, Valašské frgály, uzeniny, mléčné výrobky nebo 
vánoční pečivo. Kromě ochutnávky a koupě mohou návštěvníci i soutě-
žit. KLASA připravila soutěž ve sbírání kapříků. Pět nasbíraných kapříků 
může kupující vyměnit za rukavice, čepici nebo šálu s logem této značky 
kvality potravin. Kapříci se získávají za nákup zboží KLASA ve stanovené 
hodnotě. S produkty KLASA se lze setkat i na vánočních trzích ve Zno-
jmě, a to v termínu od 18. do 20. prosince. 

Prezentace KLASA
na veletrzích 2010

I v roce 2010 počítá KLASA s účastí na domácích i zahraničních ve-
letrzích. A jaké to budou? KLASA se zúčastní nejvýznamnější akce v re-
gionu střední Evropy, která je zaměřená na potraviny a technologie. Me-
zinárodní potravinářský veletrh SALIMA probíhající v Brně se uskuteční 
v jarním termínu 2. až 5. března roku 2010. KLASA se vypraví i na nej-
větší potravinářský veletrh privátních značek svého druhu – PLMA Am-
sterdam, jehož termín konání je stanoven na 18. a 19. května 2010. Oče-
kává se účast 3000 vystavovatelů z více než 65 zemí světa. Výstava Země 
živitelka, která se koná v příštím roce od 26. do 31. srpna 2010, bude 
nejen místem pro prezentaci produktů KLASA, ale také místem předá-
ní certifikátů KLASA. Země živitelka je pro tuto příležitost bezpochy-
by nejvhodnější příležitostí. Poslední velkou akcí roku 2010, na které se 
bude KLASA prezentovat, bude prestižní pařížský potravinářský veletrh 
SIAL s mezinárodní účastí. Na tomto veletrhu, který se koná v termínu 
17.–21. října, je vždy udělováno uznávané ocenění Sial D´Or. Účelem 
soutěže je objevovat produkty z celého světa vnášející do světa potravin 
a nápojů inovace. V roce 2008 obdržela Česká republika čtyři ocenění. 
Stala se tak nejúspěšnější zemí. 

SZIF

www.agral.cz
Objednávky adresujte na naši redakci: AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3L s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

je plnobarevný časopis pro výživu, 
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm 
naleznete pro Vás užitečné 

a odborné informace, ale i poučení 
z ostatních oborů činností,

jež s problematikou 
potravin souvisejí.

CHB 1.22 a 1.23: 2400 x 2650 x 2350 

CHB 1.21: 2400 x 2400 x 2350 

CHB 1.09: 1500 x 3400 x 2350 

CHB 1.25: 4150 x 6400 x 2350 

CHB 1.14: 5150 x 5900 x 2350 

CHB 1.06: 5150 x 5650 x 2700 

CHB 1.10: 1400 x 1400 x 2350 

MB 1.04: 1750 x 3000 x 2450+20 

MB 1.07: 3500 x 4500 x 2450+20 

MB 1.08: 2000 x 4000 x 2450+20 

MB 1.43: 2250 x 3250 x 2450+20 

Prodám velmi levně
chladicí a mrazicí boxy: 

Podrobné informace na tel.: pan Halada 602 385 001 nebo 607 228 558

Rozměry boxu (D  x  Š  x  V) mm:
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Ř Í K Á  K AR L H E I N Z  W I SMER ,  O B CHODN Í  N ÁMĚ S T E K  A KC I O V É  S P O L E ČNO S T I  V E L E T RHY  B RNO .

„Salima je považována za centrum potravinářského obchodu,“

� Po 36 letech od svého 
vzniku se na brněnském 
výstavišti znovu ve dnech 
od 2. do 5. března 2010 
otevřou brány veletrhu Sa-
lima. Je to její 27. ročník. 
Co jej bude provázet? 

SALIMA – 27. me-
zinárodní potravinářský 
veletrh již tradičně vhod-
ně tematicky doplňují tři 
odborné veletrhy z po-
travinářské branže, a to 

MBK – 5. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství 
a cukrářství, INTECO – 24. mezinárodní veletrh tech-
nologií a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stra-
vování, a VINEX – 15. mezinárodní vinařský veletrh. 
V příštím roce se čtyřlístek potravinářských veletrhů 
premiérově rozšíří o 26. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií EMBAX. 

� Můžete každý veletrh z této pětice stručně charak-
terizovat a uvést nějaké zajímavosti, s nimiž se odborná 
i laická veřejnost při jejich návštěvě setká?

SALIMA je vlajková loď této skupiny, představuje 
novinky a trendy v potravinářství a je výjimečná svým 
mezinárodním záběrem. Jen malý příklad: na minu-
lém ročníku se rekordních sedmnáct zemí prezentova-
lo oficiálním stánkem. MBK a VINEX jsou ve svých 
branžích klíčovými prezentacemi se zaměřením nejen 
na produkci, ale také na výrobní technologie. Veletrh 
INTECO na výrobu logicky navazuje orientací na ob-
chod a distribuci a je významným projektem pro celý 
sektor HORECA. A oborová náplň veletrhu EMBAX 
tvoří zase nutný mezičlánek mezi potravinářskou výro-
bou a obchodem. Obaláři na Salimě vystavovali i v mi-
nulosti a je dobře, že tu letos budou zastoupeni v kom-
plexním specializovaném projektu. Připomínám, že 
EMBAX je oborovou jedničkou ve střední a východ-
ní Evropě.

� Kolik firem se prezentovalo na Salimě v roce 2008 
a s kolika počítáte v příštím roce? Jaká byla účast ná-
vštěvníků?

Poslední ročník Salimy byl velmi úspěšný a vystavo-
valo na něm 1 068 firem z 38 zemí, z nich třetina za-
hraničních. Nadcházející ročník se uskuteční ve zcela 
jiných podmínkách, než jaké na trhu panovaly v roce 
2008. Nemůžeme očekávat, že se hospodářská situace 
neodrazí v účasti vystavovatelů. Ale jsem optimistou 
a věřím, že Salima je natolik životaschopný projekt, 
že ekonomickou krizí projde jen s pomyslnou „mod-
řinou“ na oku.

Pokud jde o návštěvnost, ta už v roce 2006 překroči-
la hranici 37 tisíc osob a minulý ročník Salimy si pro-
hlédlo 37 446 odborných návštěvníků z padesáti zemí 
světa, zahraničních mezi nimi bylo přes 14 procent. 
Atraktivita příštího ročníku vzroste spojením s veletr-
hem EMBAX, což dává naději na další růst.

� V rámci veletrhu Salima se vloni konala významná 
Mezinárodní konference Food Forum s tématem „Bu-
doucnost evropského trhu s potravinami“, za přítomnos-
ti 11 ministrů zemědělství a potravinářství evropských ze-
mí. Bude se konat něco obdobného i v příštím roce?

Salima je považována za centrum potravinářského 
obchodu v nových členských státech Evropské unie 
a naší ambicí je pořádat zde vrcholná setkání na minis-
terské úrovni pod záštitou evropských komisařů. Příš-
tí konferenci FOOD FORUM na téma politiky kva-
litních potravin již Ministerstvo zemědělství ČR při-
pravuje. 

� Jaké ceny se budou během veletrhu udělovat?
Každoročně oceňujeme nejlepší exponáty inovativ-

ního charakteru, které vybírá nezávislá odborná hod-
notitelská komise. Ocenění Zlatá Salima si během let 
získalo vysokou prestiž a úspěšní vystavovatelé se jím 
rádi chlubí na etiketách svých výrobků. Stejnou tradi-
ci mají soutěže Grand Prix Vinex a Zlatý pohár Pivex, 
které samozřejmě nebudou chybět ani příští rok.

� Na obdobných světových veletrzích probíhají i soutě-
že. Počítá se s něčím takovým i na Salimě? 

Salima má dlouhou tradici v soutěži mladých gastro-
nomických nadějí, která v posledních letech přitahuje 
i účastníky ze zahraničí. Třídenní finále mezinárodního 
mistrovství České republiky Gastro junior Brno 2010 – 
Nowaco Cup se na brněnském výstavišti uskuteční už 
pošestnácté. Čeští kuchaři a cukráři se úspěšně prosazu-
jí v zahraničí a nás těší, že mnozí z dnešních mistrů obo-
ru získávali první soutěžní ostruhy právě tady v Brně.

� Představí se nějakým způsobem na Salimě i některé 
obchodní řetězce? 

Na minulém ročníku měl premiéru COOP a jednání 
s řetězci probíhají také letos, ale zatím nejsou u konce. 
Pokud tu řetězce nebudou jako vystavovatelé, určitě bu-
dou zastoupeny na straně návštěvníků svými nákupčími.

� Co biopotraviny a ekologické zemědělství, budou mít 
své místo na Salimě?

Opět připravujeme projekt BIO, kterým podpo-
rujeme ekologické zemědělce a zpracovatele bio-
potravin, ale zároveň vycházíme vstříc rostoucí poptáv-
ce na českém trhu. Vystavovatelům v tomto segmentu 
nabízíme účast za zvýhodněných podmínek. Dáme jim 
k dispozici celý BIO pavilon, kde ukážeme současné 
trendy a možnosti využití biopotravin v gastronomii.

� Výstavy bývají pro podnikatele velmi vítaným místem 
k jednání o možném exportu určitého zboží. Počítáte 
s nějakým workshopem?

Veletrhy rozsahu Salimy jsou pravidelně cílem ob-
chodních misí zahraničních podnikatelů. Jako veletrž-
ní správa tyto aktivity všestranně podporujeme a pří-
padně iniciujeme. Reprízu bude mít mezinárodní work-
shop Business Point, kterého se při minulém ročníku 
zúčastnili odborníci ze šestnácti zemí. Projekt Business
Point 2010 připravujeme zejména pro tuzemské vysta-
vovatele, aby jim usnadnil setkání s novými potenciál-
ními zákazníky ze zahraničí.

� Setká se návštěvník tohoto veletrhu i s trendy moder-
ního stravování, a v případě že ano, jak je budete pre-
zentovat?

Každý veletrh je nebo by měl být místem, kde se 
odborný návštěvník seznamuje s trendy. Na Salimě se 
dlouhodobě zaměřujeme na propagaci již zmíněných 
biopotravin, ale také kvalitních a bezpečných potra-
vin, které reprezentuje národní značka kvality KlasA. 
Zvláštní pozornost ve smyslu vyčlenění do samostat-
ného pavilonu příští rok věnujeme také regionálním 
potravinám, tradičním potravinovým výrobkům a po-
travinám se zemským označením původu potvrzeným 
Evropskou komisí. Ale nezůstaneme jen doma, sledu-
jeme také globální trendy. V tzv. „Asia Hall“ se před-
staví gastronomické a potravinářské speciality z asij-
ských teritorií a čtvrtek 4. března vyhlásíme „Dnem 
Asie na veletrhu“.

� Co bude jakýmsi leitmotivem 27. ročníku tohoto ve-
letrhu?

Určitě spojení s veletrhem EMBAX, které završuje 
kompletní workflow potravina – obal – tisk – logisti-
ka – marketing. Prezentace tak poprvé sahá od prvo-
výroby až po distribuci. Důležitým tématem bude také 
udržitelný rozvoj a odpovědnost vůči životnímu pro-
středí. Potřeba snížení energetické a materiálové ná-
ročnosti je velkou výzvou především pro vystavovatele 
veletrhu EMBAX.

� Co si Vy osobně, pane náměstku, od Salimy slibu-
jete?

Totéž, co od všech veletrhů, že bude místem setká-
vání, výměny informací, živým diskusním fórem. Vele-
trh není jen o produktech, které jsou často zaměnitel-
né a odlišují se jen malými detaily, ale hlavně o živých 
lidech, o jejich emocích a zážitcích. Tyto hodnoty jsou 
nezměřitelné, nedají se zprostředkovat elektronickou 
cestou, a právě proto je veletržní face-to-face marketing 
tak důležitý. O veletrhu jako SALIMA, kde hlavní roli 
hrají chutě, to myslím platí dvojnásob. Redakce

U jatek 126 
341 01 Horažďovice 

Tel./fax: 376 512 640 
E-mail: m.sefl er@seznam.cz

U jatek 126

Děkujeme všem našim obchodním partnerům

za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2010
mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

DODÁVÁME:

�  Hlubokotažné baličky do fl exibilní

nebo tvrdé fólie

� Darfresh systém

� FormSrink systém

� Lipform systém

�  Traysealery

– baličky využívající hotové misky

�  Robotická centra

– plně automatické balicí linky

� Zařízení pro kontrolu kvality balení

 – vyřazovací váhy

 – metaldetektory

 – rentgenové detektory

 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky

� Obalové materiály

 – fólie, sáčky

� Originální náhradní díly

� Servisní činnost

� Poradenskou činnost

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Párkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.com

DODÁVÁME: � Zařízení pro kontrolu kvality balení

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů
pro potravinářský, farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A DO NOVÉHO ROKU 2010

PŘEJEME MNOHO PODNIKATELSKÝCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.
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Zastoupení pro ČR a SR
MAURER-ATMOS GmbH – org. sl.
nám. SNP 32 
CZ 613 00 Brno 
Tel.: +420 548 525 390 
Fax: +420 545 223 637 
Mobil: +420 602 789 897
E-mail: maureratmos@quick.cz

MAURER-ATMOS GmbH
Kindlebildstrasse 100
D-78479 Reichenau
Germany
Tel.: +49 7531 9422-0
Fax: +49 7531 9422-190
http://www.maurer-atmos.de
E-mail: info@maurer-atmos.de

Udírenská a výrobní zařízení na maso, ryby a drůbež,
projekce, výroba a servis

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A PŘÍZEŇ

A TĚŠÍME SE S PŘÁNÍM VŠEHO NEJLEPŠÍHO

NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI I V PŘÍŠTÍM ROCE.

PF  2010

 Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s. r. o.
 Na náměstí 97,  252 06 Davle

 
 Tel. ústředna: 257 899 711

 Tel. expedice: 257 899 721,257 899 722
 Fax: 257 899 712

 
 Telefon prodejna Davle: 257 770 039

 Telefon prodejna Štěchovice: 257 740 895
 E-mail: dolejsi@dolejsi.cz

 www.dolejsi.cz 

PŘEJEME VÁM 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

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

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

R
+ č

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatnéR

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

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

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

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

PF 2010F 2010

Vyberte si z naší 
bohaté nabídky 
kuřecího masa, 
kuřecích specialit, 
polotovarů a uzenin 
v obchodní sítích
v rámci celé
České republiky.

Klatovské kuře vždy chutné

PROŽIJTE VOŇAVÉ A POHODOVÉ VÁNOCE 

S KUŘECÍMI VÝROBKY PRÁVĚ OD NÁS

Děkujeme všem 

obchodním partnerům

za přízeň v roce 2009.

Přejeme klidné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví do 

nového roku 2010.

Drůbežářský závod Klatovy a. s.
ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy

tel.: 376 312 740, fax: 376 311 360
e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz, www.dzklatovy.cz
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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

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

A PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A MNOHO PRACOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE.

Jedinečný
chuťový zážitek!

Písecké
rodinné stříbro

v novém!

PROBIO – zdravé
fermentované

uzeniny z Písku!

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám tímto

za celoroční přízeň,

odrážející se ve stále

rostoucím zájmu o naše zboží.

Věříme, že naše písecké uzeniny

přispějí k Vaší vánoční

i silvestrovské pohodě.

Zároveň si Vám dovolujeme popřát

vše dobré do nového roku

včetně nevšedních zážitků s výrobky

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.

Chuť v
ítězí.www.mkpisek.cz

PF 2010


