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Potraviny 
a jejich
kvalita

V poslední době se konalo hned několik 
vrcholných soutěží, z nichž potravináři vy-
cházeli bez ztráty kytičky. V krajských sou-
těžích regionálních agrárních komor o nej-
lepší potraviny regionů vždy nejméně desítka 
nejlepších získala možnost označovat své vý-
robky speciálním logem. V tomto případě 
šlo o soutěže zemědělců a potravinářů, je 
tedy na místě, aby i vítězové byly z této bran-
že. Něco jiného už ale byla soutěž živnost-
níků, kde oborů bylo nespočet a i tam se 
dostalo ocenění hned několika potravinář-
ským firmám. A v celostátní soutěži TOP 
100, jejíž slavnostní večer se vždy koná ve 
Španělském sále Pražského hradu, se ob-
jevilo také hned několik potravinářských 
a zemědělských firem. Letos to bylo již 13. 
kolo, a co je na této soutěži zajímavé a ob-
divuhodné, některé firmy se mezi stovkou 
nejlepších drží doslova jako klíště. O fir-
mách Agrotrade, Agrofert, ale i Bohemia 
sekt a ZŘUD Písek včetně Prazdroje to pla-
tí s určitostí. Tyto firmy vsadily na kvalitu 
a od ní nechtějí ustoupit. Je to čím dál těžší 
obhájit kvalitu a ekonomicky být úspěšným. 
Kvalita vyžaduje náklady a dobré řízení, to 
vše s sebou nese čím dál tím vyšší nároky. 
MVDr. Ladislav Hájek, generální ředitel 
společnosti ZŘUD - MASOKOMBINÁT
PÍSEK CZ, a. s., k tomu lakonicky po-
znamenal, že jsme již zažili doby dobré, ale 
i velmi zlé a vždy se dá při troše šikovnos-
ti obstát. Ví, že potravinářství, jako větši-
na průmyslových oborů, vstupuje do velmi 
těžkého období. Po finanční krizi totiž při-
chází hospodářská krize, která se Evropě 
zdaleka nevyhne, a pokud obě krize přichá-
zejí v tomto pořadí, jak se stalo, je to podle 
analytiků obzvlášť složité a pro firmy nebez-
pečné. Pro masný průmysl proto bude příští 
rok jedním z nejnáročnějších, jaké jen byly 
po roce 1990. Půjde o to, jak se říká, kdo 
s koho. V poslední době jde o vytrvání na ev-
ropském a tím i domácím trhu. Ze zahrani-
čí sem přichází totiž levnější surovina, než 
za kolik se dá nakoupit na domácím trhu. 
Velké a silné zahraniční společnosti zkou-
šejí, kdo a jak dlouho v tomto finančním 
tlaku vydrží a jsou schopné po určitou dobu 
kompenzovat případné ztráty. O to je pro 
české masokombináty toto období nároč-
nější a nebude dlouho trvat a některé z vět-
ších hráčů na českém trhu začnou omezovat 
výrobu a snižovat stavy pracovníků. Začal 
s tím automobilový průmysl, k odstávkám 
dochází ale i ve sklárnách a porcelánkách, 
některé s činností dokonce končí. Věřme, 
že tohoto příkladu nebudou muset následo-
vat tuzemští zpracovatelé jatečných zvířat. 

Nestrašme se tedy před koncem roku 
a vytrvejme, a to jak v kvalitě, tak v tempu, 
třeba vynuceně pomalejším, aby šlo vysta-
čit s dechem. Nikde na světě nejsou totiž 
tak dobré uzeniny jako doma, v Čechách, 
vzkazuje inženýrka Marie Procházková-
Winterberg, která je od roku 1970 v Aus-
trálii vodohospodářkou, občas přispívá do 
Řeznicko/Uzenářských novin zajímavostmi 
od protinožců a nedávno po létech navštívila 
o prázdninách vlast. Jako každoročně i le-
tos se v těchto dnech telefonicky ozvala s vá-
noční gratulací a postesknutím, že už má po 
krk toho barbecue a syntetických housek, 
nic pořádnějšího z masných výrobků a pe-
čiva se tam totiž nesežene. Chybí tradice 
těchto potravin a od Angličanů, z nichž se 
v prvních vlnách přistěhovalců rekrutovali 
především osídlenci, se určitě nelze dočkat 
takových dobrých párků a salámů, na něž 
jsme v Čechách a na Moravě byli odjakživa 
zvyklí. Zlepšení v tomto kulinárním ohledu 
se prý skoro s určitostí nenaděje, postesk-
la si.

I Austrálii se prý krize nevyhnula, ale vě-
ří, stejně jako lidé znalí ekonomických ta-
jů, že i tato bouřka se přežene a je jen tře-
ba vydržet. A to je i naše společné přání do 
nového roku, aby byl úspěšný, i když třeba 
náročnější.

Eugenie Línková

Nový roku, nové 
perspektivy, nové 
prožitky a zážitky, 
nová budoucnosti!

Těšíme se přece 
na nové kolem nás. 
Nový rok je předě-
lem, kdy vyměníme 
kalendář, zalistuje-
me v tom starém, 
zavzpomínáme, pře-

píšeme pár poznámek a narozenin, pře-
hlédneme štůsky schůzek a setkání, zahře-
jeme se nad širokou čarou přes stránky se 
slovíčkem dovolená a s nostalgií kalendář 
zasuneme do archívu. Když stavíme na 
stůl ten nový, prázdný, přece jen nám cosi 
zamrazí v zádech, copak v něm bude za 
rok napsáno? Ať je alespoň tak dobrý jako 
ten minulý, ať jsme všichni zdraví, šťast-
ní… Tradiční přání.

Minulý rok byl jistě dobrým rokem. 
Když si přejeme do toho nového, často 
nyní netradičně slyšívám – dobrý rok byl, 
dobře už bylo. Tak je to vždy. Neřekli jste 
si už někdy – byl jsem šťastný, a nevěděl 
jsem o tom! Člověk zjistí, že byl šťastný, 
až se něco stane, ale když být šťastný měl, 
a měl si obyčejné štěstí užívat, říká si, nor-
mál, mohlo by být ještě lépe, je to dnes ta-
kové… Nuda? Méně práce? Že by? Něco 
na tom možná je! Děti nejvíce zlobí, když 
nemají co dělat. A nudí se, když dostáva-
jí všechno zadarmo anebo s minimálním 
svým přičiněním. Že by to platilo u dospě-
lých také? 

Od září prý krize klepe na dveře. Ně-
kde už ví, jak krize vypadá. Zvenčí o na-
šem oboru říkají – jíst se bude vždy! Ne-
vím, nic takového, že bylo opravdu málo 
do úst, jsem nezažil. Stejně jako většina 
z nás. V Americe již přes třicet milionů 

lidí pobírá příspěvky na stravu, německá 
armáda řeší nadváhu u třiceti procent vo-
jáků. Co je to vlastně krize? Jde opravdu 
o krizi, nebo o korekci vývoje? Neměli 
jsme se v minulých letech až příliš dobře? 
Jistě, mohli jsme se mít ještě lépe… anebo 
si tu pohodu lépe užívat! Nemáte pocit, 
že okolo nás ubylo bezstarostných úsmě-
vů? Že častěji kritizujeme řadu věcí okolo 
sebe? Ale ne sebe! Kdo za to může? Co 
zbabrali politici, co bankéři, co všechno 
pokazil náš šéf? A navíc nás ještě ani po-
řádně neohodnotil! Přitom jsme… ale ano, 
nějaká rezervička tam byla a je, ale kdo 
ji nemá? Nemáte šéfa? Príma – na koho 
nadáváte? Jasně – na politiky! Ta krásná 
česká hospodská zábava! Škoda, že si ně-
který ten kritizovaný politik za vámi na 
pivo nepřisedl, to by byla legrace! Proč? 
Ta náhlá změna našeho výrazu, ta česká 
přizpůsobivost, servilnost, ztráta švejkov-
ství a důležité pokyvování hlavou – ano, 
rozumím, ano, také bych to tak udělal… 
a možná by se i z naší strany odvážně po-
ťouchle a popichovačsky ozvalo – Nevím, 
ale chtělo to změnu! Jakou? A co by to 
mělo být? Co bychom v naší fázi bytí bez 
závažných existenčních starostí ještě chtě-
li? Dovolím si to shrnout jediným slůvkem 
– jistotu! Jistotu, že nám to takto ještě vy-
drží. Jistotu, že vše pojede v blízké i vzdá-
lenější budoucnosti minimálně stejně dob-
ře jako doposud. Jsme šťastnou generací! 
Nepoznali jsme, oproti našim dědům i ot-
cům, žádný výrazný otřes. Zarážející je, 
že už jsme ale schopni jejich období, roz-
hodnutí i prožitky zpochybňovat – kdoví 
jak to vůbec bylo? Nebezpečné! Jako by-
chom se nepoučili! Někde jsem četl – Je-
nom hlupák je nepoučitelný – stejně jako 
lidstvo. Škoda! Začínám větě věřit také. 
V loňském roce jsem navštívil několik vá-

lečných oblastí, kde ještě ani nezastřešili 
domy, nevjeli na zaminovaná pole a vůbec 
se jim ještě nezacelily jizvy na duši. Jak 
nutně potřebují každou korunu! Nemají 
ji – nemají práci. Rádi by pracovali, ale 
u nás by byli nevítanou konkurencí těch, 
kteří jsou na práci trošku lechtiví. A když 
jim tam u nich doma postavíme fabriku na 
sirky, tu naši domácí zavřeme. Vše vyjde 
nakonec nastejno! Pomoci jim? Potřebuje-
me sami! – odpoví konečně unisono Češi. 
Jsme spořiví, ale i marnotratní. Za třice-
tikorunu se dá koupit hejtmanské křeslo, 
za podpis v bance cokoli. Zvláštní ceny! 
Za něco už ale začínáme platit neuvěři-
telné ceny! Za svoji bezpečnost (a to ny-
ní nemám na mysli potravinovou). Mladí 
z krizových míst se chtějí mít stejně dobře 
jako my. A začínají si svůj sen brát sami! 
S pistolí, bombou a šikovnými demagogy 
za zády. Nechcete to vidět!? Vypněte tele-
vizi, spalte noviny! Obávám se, že bude-
me platit ještě více. Stavíme obranné zdi? 
Bože, jak jsme nepoučitelní! Vždyť Říši 
středu neochránila ani Velká čínská zeď! 
Bezpečnost se přece nedá vybudovat ne-
překročitelnými zdmi. 

Vítej, očisto! Vítej, rozume, který bu-
deš jistě otevřen z klece nudy a vyburco-
ván k útoku! Jsme ve fázi, kdy krizi, ne 
drsnou a zničující, ale očisťující a samo-
zřejmě i bolestivou, nutně potřebujeme! 
Abychom se probudili a nechali rozvíjet 
normální rozum a ne se opíjet vidinou své-
ho vysněného virtuálního království. Co-
pak je rozumné, abychom tak slepě věřili 
v růst imaginárních čísel na burzovní ob-
razovce? Ve spotřebu roztáčenou moder-
ními půjčkami, hypotékami a leasingy? 
Copak můžeme věřit v neustálé nabalo-
vání dluhů na dluhy, jejich krytí cennými 
papíry, státními dluhopisy, iluzi papírků, 

které samy vydělávají, aniž bychom sami 
přiložili ruku k dílu, neviděli fabriku, kte-
ré byť zlomeček na kouzelném lístečku 
vlastníme? Ruleta! Nevěřím ani v přeroz-
dělování všeho a všem. Nevěřím v politi-
ku, kdy se téměř vše dotuje – tedy i všem 
bere. Kde jinde by se na dotace vzalo? 
Copak je normální, abychom tlačili trž-
by ze zemědělské produkce pod výrobní 
náklady a vše nakonec dorovnali blaho-
sklonnou evropskou či naší dotací? Z čí 
kapes? Copak je normální, aby výrobní 
podniky, které mají být tvořitelé zisku, žá-
daly o podporu nás všech na svůj rozvoj 
či přežití? Copak je normální, aby se řa-
da organizací živila jenom rozdělováním, 
kontrolováním a vymýšlením – co ještě 
by se dalo dotovat? Proč? Co by pak tyto 
úřady dělaly, kdyby nebylo tohoto koloto-
če peněz? A co bychom dělali my, když 
prý všichni okolo dostávají také? Proč by-
chom tedy nežádali, netrávili krásné dny 
v moderních školicích zařízeních, nepo-
slouchali známé věci, nedostávali drobné 
dárečky a na zdi kanceláří si nevěšeli nové 
absolventské „diplomy“? Stavovské orga-
nizace, které nás mají zaštiťovat, hledají 
smysluplné programy. My, co jsme jimi 
zastupováni, nevíme, co bychom od nich 
vlastně měli chtít. Nové dotace? Hledají 
se dotační zdroje i na činnost stavovských 
organizací! Aby žily? Když pro nás dělají, 
co potřebujeme, jistě je přece rádi zaplatí-
me. Proč nemají peníze? Co kdybychom 
po nich chtěli prosadit dotaci i na každý 
vyrobený párek? To je nápad! Vždyť ho už 
stejně jako zemědělci vyrábíme pod výrob-
ní náklady! Že ne? To jsem si oddychl! Ale 
říkají to někteří z nás!

Vítej nový roku! Vítej, rozume!
Kéž jsi už na cestě!

Ladislav Steinhauser

Vítej!

Tak a zase je to 
tady, končí rok, 
tentokrát rok 2008. 
Před rokem jsem se 
zamýšlel nad tím, 
jak se bude vyvíjet 
situace v oblasti po-
rážek prasat v roce 
2008. Předpokládal 
jsem celkem pro-

blematický rok, ale skutečnost předčila 
všechny představy. Situace se vyvíjí čím 
dál tím lépe, ale nikoliv pro tuzemské 
zpracovatele, ale zejména pro dovozce 
vepřového na tuzemský trh. Takže, při 
liberálním zájmu našich oficiálních míst 

doporučuji všem porážkám najmout si 
dobrého kupce s vepřovým, a pokud bu-
de dost dobrý, tak přežít jako obchodní 
společnost. Oficiální prognózy pro rok 
příští předpokládají pokles výroby pra-
sat o 16 % oproti roku letošnímu. Brzdit 
dovoz je nesmyslné, neboť jsme na do-
vozu vepřového již tak závislí, že si to 
nemůžeme dovolit. To znamená, že stát 
může konečně zrušit všechny komise

Úvaha nad vánočním kaprem II 

týkající se vepřového, protože už nebu-
de proč zasedat a navíc se ušetří spoustu 
peněz. Třeba na nějakou komisi o auto-
mobilovém průmyslu, jak jde do kopru 
a kdy se zase vrátí a co nabídneme ne-
zaměstnaným zahraničním dělníkům, 
které jsme sem nalákali a nyní si s nimi 
nevíme rady. No teda moc sváteční ta 
úvaha nebyla, ale když se zamyslím nad 
letošním rokem, nemůžu si pomoci, vi-
dím v jatečnictví tuto situaci. A to jsem 
se ještě nezmínil o cenách hovězích ků-
ží, to je taky lahůdka. Trh s kůžemi se 
prakticky zhroutil, ceny jsou symbolické 
a jejich výše mi spíše připomíná mate-
matické cvičení s čísly blížícími se nule. 
Nečekaně vysoké ceny výrobních mas 
a sádla oproti nízkým cenám částí letos 
potrápily i spoustu výrobců uzenin, kteří 
neměli šanci se s obchodníky včas do-
hodnout na adekvátní odezvě v cenách 
uzenin. 

Toto všechno jsou problémy, které ře-
šíme, trápíme se nad nimi a hledáme je-
jich řešení. Že to řešení najdeme, o tom 
jsem přesvědčen, mimo jiné i proto, že 
první řeznická stavovská organizace 
vznikla na našem území již před 698 lety.
Takže naši předchůdci se museli vypořá-
dat s takovými problémy, jako byly hu-
sitské války, morové rány, bitva na Bílé 
hoře, třicetiletá válka, dvě světové vál-
ky, různé politické režimy atd. Toto mě 
utvrzuje v přesvědčení, že když potřebu-
jeme řešení i velmi složitých situací, tak 
ho najdeme. Najdeme je zejména ve své 
píli, moudrosti, poctivosti a víře ve své 
schopnosti.

Na závěr bych chtěl tak jako v minu-
lých letech poděkovat. Poděkovat všem 
členům Svazu, představenstvu, dozor-
čí radě a sekretariátu za přístup a práci 
v roce 2008. O tom, že toto nasazení bu-
de stejné či větší v roce příštím, nepochy-
buji.

Chtěl bych všem, kteří se cítí být pří-
slušníky našeho starobylého a hrdého 
řemesla, popřát po celý rok 2009 mno-
ho zdraví, štěstí, lásky, pracovních a ob-
chodních úspěchů.

Ing. Jaromír Kloud,
předseda ČSZM

Český kapr – symbol českých Vánoc
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Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 

Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě

10. 11. začaly oslavy českého vysokého 
veterinárního školství v Brně na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě. „V roce devade-
sátého výročí vzniku samostatné republiky 
je namístě připomenout i toto výročí, založe-
ní našeho samostatného Vysokého učení ve-
terinárního v Brně,“ uvedl ve svém projevu 
Petr Ganadalovič, ministr zemědělství ČR.

Ministr se zmínil o tradici veterinárního 
vzdělání i dozoru v oblasti zdraví zvířat i ve-
terinární hygieny, která u nás sahá hluboko 
do devatenáctého století a na niž se navá-
zalo úspěšně od roku 1918, kdy byla zalo-
žena Vysoká škola zvěrolékařská v Brně. 
Petr Gandalovič pak zdůraznil, že o kvalitě 
současných absolventů Veterinární a farma-
ceutické univerzity v Brně svědčí mimo jiné 
i to, že univerzita byla v roce 2005 pozitiv-
ně posouzena mezinárodní komisí Evrop-

ské asociace veterinárních fakult, a to obě 
fakulty, veterinárního lékařství i hygieny po-
travin, z čehož vyplývá, že absolventi splňu-
jí EU standardy a mohou se bez problémů 
uplatnit jak v členských zemích, tak mimo 
ně, bez doplňování jakýchkoli standardů.

Činnost veterinárních lékařů hraje neza-
stupitelnou roli v zemědělství. Hlavní úko-
ly a cíle soukromých i „státních“ veterinár-
ních lékařů lze rozdělit do dvou základních 
oblastí. 

Tou první je zajistit chov zdravých hos-
podářských zvířat, jejich ochranu před ne-
bezpečnými nákazami a zamezit přenos ná-
kaz ze zvířat na člověka. Ministr dodal, že 
„v této oblasti uplatňujeme zásadu, že pre-
vence je lepší než léčba, a to jak z hledis-
ka efektivity opatření, tak z hlediska eko-
nomických nákladů. Toto pravidlo se stalo 
nosným pro novou strategii zdraví zvířat, 

která je v současnosti připravována na ev-
ropské úrovni“. 

Petr Gandalovič ocenil při této příleži-
tosti úspěšnou snahu českých veterinářů 
při tlumení nebezpečných nákaz, například 
brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu či 
Aujeszkyho choroby prasat. Brucelóza by-
la utlumena již v roce 1964 a tuberkulóza 
v roce 1968. Za zemi prostou těchto nákaz 
jsme byli uznáni ještě před přijetím ČR do 
EU. Na tyto úspěchy navazuje i současná 
činnost Státní veterinární správy, kdy Čes-
ká republika je od roku 2004 uznána za 
zemi prostou vztekliny. Dalším aktuálním 
úspěchem je získání dodatečných garancí 
na základě provádění ozdravovacího pro-
gramu IBR (infekční bovinní rhinotrachei-
tidy). 

O akceschopnosti veterinárního dozo-
ru i úsilí soukromých veterinárních léka-

řů svědčí i vakcinační kampaň proti kata-
rální horečce ovcí, která v současné době 
probíhá. Při této akci se jednalo o masivní 
plošné očkování více jak 1,5 milionu kusů 
přežvýkavců. Tato akce by byla nerealizova-
telná bez úzké spolupráce soukromých ve-
terinárních lékařů a inspektorů krajských 
veterinárních správ. Bez této spolupráce by 
rovněž nebylo možné provádět národní pro-
gramy tlumení salmonel v chovech drůbeže. 
Všechny tyto ozdravovací akce jsou finanč-
ně podporovány Ministerstvem zemědělství.
Při úspěšném průběhu těchto akcí získáváme 
nemalé prostředky i z evropských fondů. 

Druhou oblastí je zajišťovat státní veteri-
nární dozor nad výrobou surovin a potravin 
živočišného původu, dozor nad obchodová-
ním; a to v současné době jak v rámci intra-
komunitárního trhu, tak při dovozu a vývo-
zu do třetích zemí. 

Ministr dále uvedl, že na rozdíl od mno-
ha ostatních zemí nebyly u nás zazname-
nány takové kauzy, které by byly provázeny 
hromadnými úhyny zvířat, ani úmrtím lidí 
v souvislosti přenosu nákaz ze zvířat, popří-
padě prostřednictvím závadných potravin. 
Petr Gandalovič zdůraznil, že tyto dobré 
výsledky hrají významnou roli při uplatňo-
vání produkce českého zemědělství, tj. ple-
menných i jatečných zvířat i potravin živo-
čišného původu jak na intrakomunitárním 
trhu, tak i při vývozu do třetích zemí.

Určitě je třeba zmínit i to, že uznalá slo-
va Petra Gandaloviče, ministra zemědělství 
ČR, přivítal Vladimír Večerek, rektor Vete-
rinární a farmaceutické univerzity v Brně, 
s tím, že vyzdvihl spolupráci s Minister-
stvem zemědělství ČR a ocenil i spoluprá-
ci s ministerstvem řízenými dozorovými 
orgány.

Volný obchod je jedna věc, ale obava ze 
zavlečení různých nebezpečných nákaz na 
území EU je věc druhá a závažná. Proto 
Evropská komise upozorňuje na případná 
rizika na všech vstupových místech, zejmé-
na na mezinárodních letištích.

Od 10. 11. 2008 jsou na všech mezi-
národních letištích umístěny informační 
plakáty pro cestující a letáky, ze kterých 
se cestující mohou dozvědět o podmín-
kách dovozu potravin živočišného půvo-
du a o podmínkách cestování se zvířaty 
v zájmovém chovu. Více je možné zjistit 

na stránkách www.one-health.eu, popří-
padě na stránkách Státní veterinární sprá-
vy www.svscr.cz nebo na stránkách Celní 
správy ČR, www.celnisprava.cz. 

Osvětová akce, o které Evropská komise 
rozhodla, není rozhodně formalitou. Na-
příklad vzplanutí slintavky a kulhavky před 
několika lety ve Velké Británii způsobily 
soukromé nelegální dovozy masa z Afriky, 
které směřovaly do etnických restaurací. 
Dalším rizikem je například zavlečení avi-
ární influenzy prostřednictvím nelegálních 
dovozů ptáků nebo tepelně neošetřených 
živočišných potravin (drůbežího masa). Při 

dovozu nevakcinovaných vnímavých zvířat 
hrozí například zavlečení vztekliny – náka-
zy, která je pro člověka smrtelná. Lze tedy 
zopakovat, že je do EU zakázáno dovážet či 
zasílat poštou maso, masné výrobky, mléko 
a mléčné výrobky ze zemí mimo EU. 

Při příletu ze třetích zemí procházejí 
cestující celní kontrolou. U nás na všech 
mezinárodních letištích, tj. 6 veřejných 
a 11 neveřejných. Celní orgány kontrolují 
namátkově zavazadla pomocí RTG a kro-
mě jiného se zaměřují na potraviny živočiš-
ného původu. Cestující mají možnost dob-
rovolně vyhodit potraviny do označených 

košů, které jsou umístěny v celním prosto-
ru. Pokud je potravina nalezena v zavaza-
dle, může cestujícímu hrozit sankce.

Celní orgány kontrolují také dovoz zví-
řat pro zájmový chov. V cestovním styku 
je možno převážet pouze psy, kočky, fret-
ky, bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů), 
okrasné tropické ryby, plazy, obojživelníky, 
hlodavce a domácí králíky, a sice pouze 5 
či méně zvířat. Pokud cestující přiváží více 
jak 5 zvířat, musí je předložit ke kontrole 
na pohraniční veterinární stanici v Praze-
Ruzyni. O takovém dovozu je nutné se pře-
dem informovat u SVS ČR, popřípadě po-

žádat o stanovení veterinárních podmínek 
dovozu. Žádná jiná zvířata převážet v ces-
tovním styku nelze. 

Pokud jde o psy a kočky, je důležité se 
předem informovat, např. na www.svscr.
cz, o podmínkách dovozu z různých zemí 
a o náležitostech veterinárního osvědčení, 
které musí být potvrzeno úředním veteri-
nárním lékařem a doprovázet zvíře. Při do-
vozu z vyjmenovaných třetích zemí stačí 
předepsaná identifikace a platné očkování 
proti vzteklině, z ostatních zemí je požado-
váno i sérologické vyšetření na titr protilá-
tek proti vzteklině.

Ano, jedno by mělo podmiňovat dru-
hé a zdá se, že v naprosté většině českých 
chovů tomu tak je. Kromě jiného je hned 
v úvodu veterinárního zákona v povinnos-
tech chovatele, konkrétně v § 4, odstavci 1, 
písmenu c, zmíněno, že chovatel je povinen 
bránit vzniku a šíření nákaz a jiných one-
mocnění zvířat.

Toto ustanovení je aktuální po celý rok, 
zejména pak v podzimním období, kdy mů-
že být zvýšené riziko zavlečení či rozvleče-

ní některých nákaz; je možné jmenovat 
například nakažlivá, tj. přenosná, plísňová 
onemocnění způsobená trichofyciemi ne-
bo již pozapomenuté riziko aviární influ-
enzy – ptačí chřipky.

A jak může chovatel bránit vzniku a ší-
ření? Dodržováním základních zoohygie-
nických opatření, mezi která patří napří-
klad to, že do chovů smějí pouze osoby 
zde zaměstnané, způsobilé, proškolené, 
které používají patřičných ochranných 
pomůcek. V chovech drůbeže, které jsou 

většinou uzavřené, využívají tzv. hygienic-
kých smyček, to znamená, že v oblečení, 
ve kterém do práce přišly, nesmějí tyto 
osoby do chovů. Samozřejmě do chovů 
může vstoupit orgán státního veterinární-
ho dozoru. 

Na základě novelizovaného zákona 
o policii může na pozemek, popřípadě do 
chovatelského zařízení vstoupit i policie, 
pokud je zde vysloveno důvodné pode-
zření na týrání zvířat. Ta však do těchto 
prostor vstupuje opět s pracovníkem stát-

ního veterinárního dozoru. Navíc je tře-
ba dodat, že zejména pokud jde o chovy 
drůbeže, již více než rok platí mimořád-
ná veterinární opatření, která byla při-
jata kvůli riziku ptačí chřipky, a z nich
lze citovat, že chovatelé jsou mimo jiné 
povinni zamezit vstup do chovatelských 
zařízení nepovolaným osobám. Právě 
v loňském roce se nezvládnutými kontak-
ty mezi několika chovy „podařilo“ tuto ná-
kazu rozvléci.

Proč tak obsáhlé vysvětlení, kdo smí 

do chovů? Na Státní veterinární správu
ČR se totiž obrátila jedna organizace s do-
tazem, odkud lze dovodit, že do chovů ne-
smí cizí osoby, a co s tím má dělat zdravý 
rozum.

Státní veterinární správa skutečně usi-
luje o zabezpečení zdraví zvířat, welfare 
zvířat i zdraví lidí a vychází z platné ve-
terinární legislativy a také i z toho zdravé-
ho rozumu – viz informace a tisková vyjá-
dření na jejích webových stránkách www.
svscr.cz.

Smyslem veterinárního dozoru není udělovat pokuty

Lze tedy říci, že přestože je každoročně 
uděleno chovatelům a zpracovatelům něko-
lik milionů pokut, není to cílem. Například 
letos od ledna do října bylo uděleno pokut 
za 14 047 400 korun.

Každý rok provedou inspektoři kraj-
ských veterinárních správ desítky tisíc do-
zorových akcí u chovatelů, tj. v chovech 
hospodářských zvířat, a u zpracovatelů po-
travin živočišného původu (loni 78 066 ak-
cí). Kontrolují i potraviny živočišného pů-

Státní veterinární správa ČR není pri-
márně represivním orgánem. Každému bu-
doucímu veterinárnímu lékaři je v průběhu 
studií vštěpována zásada, že prevence, tj. 
předcházení problémům, je účinnější a eko-
nomicky výhodnější než řešení vzniklých 
problémů. Tuto zásadu uplatňují i orgány 
státního veterinárního dozoru.

O 90. výročí veterinárního školství

vodu uváděné do oběhu, a to jak ty, které 
již byly uvolněny veterinárními autoritami 
členských zemí EU na intrakomunitární 
trh, tak ty ze třetích zemí. U výrobků ze 
členských zemí kontrolují vždy, zda od-
povídají veterinární legislativě EU, a kon-
trolují je namátkově i fyzicky, samozřejmě 
i v případě důvodného podezření. Výrobky 
ze třetích, tj. nečlenských zemí kontrolu-
jeme obdobným způsobem, zejména, zda 
jsou ve shodě s legislativou EU.

Nedávno byly například vráceny nevy-
hovující výrobky ve dvou případech. Šlo 
například o 2 592 kg hluboce zmrazených 
prsních řízků do Polska, které obsahova-
ly nepovolené množství vody, a o zásilku 
513 000 vajec, která byla nadměrně znečiš-
těná, rovněž polskému dodavateli.

Při této příležitosti je možné uvést, že 
by si zákazníci měli uvědomit, že potravi-

ny živočišného původu, které jsou uvádě-
ny do oběhu, tj. do tržní sítě, musejí spl-
ňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. 
A za zdravotní nezávadnost vždy plně zod-
povídá výrobce. Pracovníci státního vete-
rinárního dozoru se přesvědčují, zda jsou 
podmínky plněny, a nevyhovující výrobky 
a suroviny vyřazují, čímž brání zákazníky 
před možnými problémy. Pokud přesto 
zákazník získá dojem, že něco není v po-
řádku, má právo se u prodejce dožadovat 
nápravy a vždy udělá dobře, když informu-
je místně příslušnou krajskou veterinární 
správu, aby případ došetřila. 

A nakonec lze zopakovat: Přestože není 
smyslem státního veterinárního dozoru usi-
lovat o udělování pokut, musela Státní vete-
rinární správa ČR letos od počátku roku, tak 
jak předepisuje legislativa, přikročit k uděle-
ní pokut zatím ve výši 14 047 400 Kč. 

Nemoci neuznávají hranice – ještě k Evropskému veterinárnímu týdnu

V zdravém chovu zdravý rozum

Závadné maso z Irska do ČR nešlo

Letos proběhl již XIII. ročník sou-
těže, kterou pořádá COMENIUS – 
Panevropská společnost pro kulturu, 
vzdělávání a vědeckotechnickou spo-
lupráci. V rámci mezinárodní kon-
ference „Klíčové faktory úspěchu“ 
převzali certifikát ocenění Top 100 
v pátek 28. 11. na Pražském hradě 
úspěšní jednotlivci a zástupci oceně-
ných organizací. 

Toto významné ocenění Státní ve-
terinární správy ČR bylo podmíně-
no několika fakty. Jednak setrvalou 
účinností a důvěryhodností našeho 
státního veterinárního dozoru, kte-
ré si uvědomují nejen naši chovate-
lé, zpracovatelé a spotřebitelé, ale 

i kontrolní orgány EU, které toto již 
mnohokrát konstatovaly. Jednak pak 
i tím, že je SVS ČR od 28. 11. 2007 
držitelem certifikátu ČSN EN ISO 
9001 pro výkon státní správy v oblasti 
veterinární péče na území České re-
publiky. Tento certifikát znamená, že 
Státní veterinární správa ČR patří me-
zi organizace s účinným a kvalitním 

– certifikovaným – způsobem řízení. 
V uplynulém týdnu též na Státní ve-
terinární správě proběhl audit činnos-
tí, ze kterého opět vyplynulo to, co je 
konstatováno výše.

Patřit mezi nejlepší, to znamená 
obstát v mnoha z hodnotících kritérií, 
a je potěšitelné, že při hodnocení oné 
stovky nejlepších byla v oborové ka-
tegorii „Zemědělství a potravinářství“ 
mezi sedmi soukromými subjekty ja-
ko jediná státní instituce právě Státní 
veterinární správa ČR. 

Ocenění převzal za Státní veterinár-
ní správu ČR její ústřední ředitel Mi-
lan Malena dne 28. 11. 2008 na Praž-
ském hradě. 

SVS ČR patří mezi 100 nej
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je velkým úspěchem, že jsme se jako „státní“ 

instituce umístili ve stovce nejlepších podniků a firem, a to v oborové kategorii „Zemědělství a potravinářství“.
Státní veterinární správa ČR byla Evrop-

skou komisí informována, že jak vyplývá 
z údajů systému rychlého varování, RASFF, 
nesměřovaly do ČR zásilky dioxiny konta-
minovaného masa z Irska. Tyto zásilky by-
ly distribuovány do dvanácti členských zemí 
EU, nikoli do ČR, a do devíti třetích zemí.

Podle Milana Maleny, ústředního ředi-
tele Státní veterinární správy ČR, žádná 
rizika nepodceňujeme a okamžitě jsme in-
formovali všechny krajské veterinární sprá-

vy, aby prověřily, zda v rámci intrakomuni-
tárního trhu do ČR nějaká zásilka irského 
vepřového masa z okolních států přece jen 
náhodou nepřišla. 

Pokud by byla zásilka irského vepřového 
masa v ČR zjištěna, dotyčná krajská vete-
rinární správa tuto zásilku pozastaví, musí 
informovat Státní veterinární správu, a ta-
kováto zásilka bude vyšetřena, a potvrdila-li 
by se kontaminace, nebylo by maso propuš-
těno do tržní sítě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
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Informace z 10. jednání představenstva a dozorčí rady 
ČSZM, které se konalo dne 2. 12. 2008 ve Větrném Jeníkově

Dne 4. ledna 2009
se dožívá významného 

životního jubilea
75. narozenin

pan Bohumil Říha

logie masa v Navrátilově ulici. Po návratu z vojenské služby pan 
Říha pracoval jako mistr na Pražských jatkách.

V letech 1958 až 1989 působil v podniku zahraničního obchodu 
Koospol, který úspěšně reprezentoval i jako delegát v Norsku. Po 
roce 1989 stál u zrodu obchodní společnosti Animalco, ve které 
dlouhodobě působil jako ředitel a jako předseda představenstva. 
V současné době předává své dlouholeté zkušenosti nové generaci 
spolupracovníků jako předseda dozorčí rady této společnosti.

Pan Říha si svými odbornými znalostmi v oboru, poctivým pří-
stupem k práci, spolehlivostí ve vztazích a závazcích a svojí pří-
mostí vždy získával mezi svými kolegy i obchodními partnery 
přirozenou autoritu a respekt. Řadu let působil jako člen předsta-
venstva Svazu zpracovatelů masa Čech a Moravy.

Za svoji dlouholetou a přínosnou práci mu bylo v roce 2002 
uděleno čestné členství ve Svazu zpracovatelů masa.

Jménem všech kolegů, spolupracovníků a přátel Ti, Bohouši, 
gratulujeme. ČSZM

Po celý svůj aktivní život se zabýval masnou výrobou a obcho-
dem dobytkem a masem. Svoji kariéru začínal v r. 1949 v Masně 
Chmel Na Zvonařce, kde v r. 1951 absolvoval učební obor řezník-
uzenář. V roce 1956 maturoval na Vyšší průmyslové škole techno-

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.  Kontrola úkolů
2.  Jednání o vzniklé situaci členství ČSZM

a SČOMAD v UECBV
(Ing. Dušek – Animalco a. s.)

3. Zpráva o vývoji přihlášek ZTS
4. Soutěž Prodejna roku 2009 
5. Monitoring tisku
6. Různé

Jednání řídil:
Ing. Jaromír Kloud 

Ad 1. Kontrola úkolů
VŘ, Jan Katina provedl kontrolu úkolů z minulého 
jednání:

a)  Veterinární vyhláška – specifické úlevy pro malé 
podniky

  V návaznosti na projednávání této problematiky 
v rámci minulého jednání P a DR navrhuje ČSZM 
úpravu § 24a zákona o veterinární péči. Uplatnění 
tohoto návrhu ze strany ČSZM bude realizovatel-
né při řádné novelizaci tohoto zákona.

b) Časopis MASO
  Představenstvo navázalo na diskuzi z minulého 

jednání P a DR o hodnocení 10. ročníku semi-
náře o údržnosti masa a masných výrobků. Doc. 
Steinhauser, předseda redakční rady (RR) časo-
pisu MASO, informoval o závěrech z posledního 
jednání RR, přičemž 11. ročník semináře bude za-
měřen na nové směry v produkci, výrobě a prodeji 
masa a masných výrobků. Tomuto zaměření bude 
přizpůsoben i nový název semináře.

c) Obsah glutamátů v marinovaných masech
  V návaznosti na informace prezentované v rámci 

posledního jednání P a DR VŘ informoval před-
stavenstvo o tom, že SVS ČR k dané problema-
tice prozatím neposkytla své oficiální stanovisko 
v reakci na písemnou žádost ČSZM. Aktuálně do-
chází k udělování sankcí subjektům uvádějícím na 
trh zpracované potraviny s přídavkem glutamá-
tů a ČSZM z toho důvodu urgoval vyjádření SVS 
ČR.

d) Ochranné známky
  –  Pražská šunka – rozhodnutí Nejvyššího správ-

ního soudu ve sporu mezi společností Masna 
Studená a. s. a panem Karpíškem prozatím ne-
nabylo právní moci. ČSZM nyní vyčkává na fi-
nální rozhodnutí v této věci, které bude násled-
ně využito v komunikaci s ÚPV.

  –  Pražská šunka TORO – námitky ČSZM pro-
ti zápisu této ochranné známky byly ze strany 
ÚPV zamítnuty, jelikož tato ochranná znám-
ka obsahuje prvek TORO, který je nedílnou 
součástí celého slovního značení, a ochranná 
známka tak má dle ÚPV podobný účinek, jako 
např. kombinovaná ochranná známka (tzn. bez 
vlivu na ostatní uživatele nezapsaného slovního 
označení Pražská šunka).

  –  Herkules – ČSZM připravuje podání námitek 
proti zápisu této slovní ochranné známky na 
Slovensku.

e) Rada SEUROP
  Dne 22. 10. 2008 se na MZe ČR uskutečnilo roz-

šířené jednání Rady SEUROP. Byl zde představen 
návrh nařízení Evropská komise, jehož cílem je 
sloučení jednotlivých dosud platných rámcových 
předpisů EU upravujících klasifikaci různých dru-
hů JZV (skot, prasata a ovce) do jednoho předpi-
su. Tímto krokem budou ovšem provedeny i určité 
úpravy aktuálně platných předpisů:

 –  definice dospělého jatečného skotu ⇒ věk při 
porážce 12 měsíců a více (toto ustanovení je 
ovšem v rozporu se současně platnou legislati-

vou, a proto jeho zachování v návrhu nařízení 
není jisté),

 –  klasifikace, označení a vážení se musí uskuteč-
nit do 1 hodiny po porážce,

 –  pravidla pro umístění označení (razítka, eti-
kety) na JUT zůstanou předpisem zachována, 
ale jednotlivé členské státy EU mohou stanovit 
svá vlastní (odlišná) pravidla – např. umístění 
na vnitřní straně JUT,

  –  velikost etikety nebude omezena stanovením 
přesných rozměrů, nicméně bude zachován 
požadavek na její minimální plochu 50 cm2,

 –  pro JUT skotu budou zavedeny 2 nové opravné 
koeficienty – pro případy odstraňování tuku na 
vnější straně JUT v oblasti hrudí a odstraňová-
ní slabinového tuku (toto se netýká ČR, neboť 
zde je schválena jen 1 referenční úprava JUT 
skotu, která odstraňování tuku z těchto partií 
neumožňuje).

  V případě hladkého průběhu legislativního proce-
su na úrovni DG AGRI vstoupí toto nové naříze-
ní v platnost již k datu 1. 1. 2009 (tzn. publikace 
v Úředním věstníku EU již v průběhu měsíce pro-
since 2008).

f) Studijní cesta JAR
  Ve dnech 26. 10. – 5. 11. 2008 se uskutečnila stu-

dijní cesta do JAR, celkem se studijní cesty zúčast-
nilo 27 účastníků. Tato studijní cesta byla ze stran 
účastníků hodnocena pozitivně a souhrnná infor-
mace bude umístěna do prvního vydání oboro-
vých periodik v roce 2009.

g)  Evropský projekt – snížení obsahu NaCl v dušených 
šunkách

  ČSZM předběžně potvrdil norským předkladate-
lům své zapojení do projektu na snížení obsahu 
NaCl v dušených šunkách. Projekt je nyní předklá-
dán ke schválení na období 3 let, během kterých 
se počítá s účastí zástupce ČSZM na projektových 
jednáních (cca 1x za čtvrtletí). Do projektu se pro-
střednictvím ČSZM přihlásila firma LE & CO,
spol. s r. o. Související náklady ČSZM a firmy
LE & CO, spol. s r. o. budou v případě schválení 
projektu hrazeny z dotačních prostředků. ČSZM 
bude mít možnost distribuovat výsledky projektu 
svým členským subjektům.

Ad 2. Jednání o vzniklé situaci členství
ČSZM a SČOMAD v UECBV

ČSZM je od roku 2007, spolu se sdružením SČO-
MAD, členem UECBV (Evropský svaz obchodníků 
s masem a dobytkem). Sdružení SČOMAD k 1. 1. 
2009 ukončuje svoji činnost a tím i členství v UECBV. 
Představenstvo schválilo setrvání ČSZM v UECBV za 
podmínky přizpůsobení výše členského příspěvku.

Ad 3. Zpráva o vývoji přihlášek ZTS
VŘ seznámil členy představenstva a dozorčí rady s do-
savadním vývojem v procesu přípravy zápisu vybra-
ných masných výrobků do rejstříku ZTS:
–  ČSZM požádal o rozdělení přihlašovacích proce-

dur pro výrobek Špekáčky a trojici zbylých vybra-
ných masných výrobků (Spišské párky, Lovecký 
salám, Liptovský salám).

–  Dne 11. 11. 2008 byla na MZe ČR zajištěna tech-
nická konzultace obsahu specifikací pro výrobky 
Spišské párky, Lovecký salám a Liptovský salám 
s cílem minimalizace problémů v průběhu další-
ho schvalovacího procesu na úrovni Evropské ko-
mise. MZe ČR bude o doporučených úpravách 
informovat ČSZM formou zápisu z této konzul-
tace. ČSZM následně navržené úpravy vyhodno-
tí společně se SZSM a nezbytné úpravy následně 
zapracuje do jednotlivých žádostí. Návrh SZSM 
na úpravu specifikace výrobku Spišské párky byl 
s MZe ČR projednán bez připomínek.

–  Dne 13. 11. 2008 ČSZM jednal s SDP o námit-
kách k žádosti o zápis výrobku Špekáčky do rej-
stříku ZTS, které byly ze strany SDP předloženy 
v rámci národního připomínkového řízení. SDP 
trvá na svých připomínkách a navrhuje kompro-
misní návrh, tj. přepracovat žádost o zápis Špe-
káčků bez výhrady názvu. ČSZM na základě zjiš-
těných výsledků průzkumu trhu požádal SDP 

o přehodnocení odhadu hospodářského ohrože-
ní výrobců Drůbežích špekáčků a s těmito výrob-
ci o této problematice hodlá dále jednat. ČSZM se 
rovněž zavázal pojednat se SZSM případnou úpra-
vu žádosti o zápis výrobku Špekáčky do rejstříku 
ZTS dle návrhu SDP. O této situaci bylo informo-
váno MZe ČR.

–  SZSM byl informován o vývoji procedury v ČR ve 
věci všech společných žádostí o zápis ZTS.

–  V rámci slovenského národního připomínkového 
řízení k žádostem o zápis ZTS byla vznesena jed-
na připomínka oprávněného subjektu ke specifi-
kaci výrobku Špekáčky, kde bylo požadováno vy-
puštění možnosti použití hliníkových spon. SZSM 
po konzultaci s ČSZM zajistí projednání této při-
pomínky s její předkladatelem.

Ad 4. Soutěž Prodejna roku 2009
V návaznosti na minulé jednání P a DR ČSZM, kdy 
byl vyhlášen již další, II. ročník soutěže o nejlepší řez-
nicko-uzenářskou Prodejnu roku 2009, informoval 
Ing. Jaromír Kloud představenstvo o dalším postupu 
ČSZM při zajištění kontinuity této akce, a to zejména 
po propagační, organizační a finanční stránce.

Ad 5. Monitoring médií
VŘ podal informaci o průběžném jednání vedoucím 
ke zkvalitnění podmínek dodávání monitoringu spo-
lečností Creditinfo Czech Republic, s. r. o. Služba 
bude poskytována v intervalu 1x týdně, od data 1. 1. 
2009 s redukcí s příchozích dat na max. 20 –30 jedno-
tek. V současné době je projekt ve zkušební verzi a do 
konce roku 2008 bude finalizován.

Ad 6. Různé
a) Žádost o přijetí do ČSZM
  BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. (při-

jetí přidruženého člena od 1. 1. 2009).
  Představenstvo odsouhlasilo přijetí tohoto subjek-

tu.

b)  Nedostatek odborných pracovníků v oboru zpraco-
vání masa

  Na představenstvo ČSZM se dopisem obrátil
MVDr. Josef Radoš, čestný člen ČSZM, a ve svém 
dopise poukázal na kritický nedostatek mladých 
pracovníků v oboru zpracování masa, resp. v po-
travinářství obecně. V této souvislosti doporuču-
je, aby ČSZM připravil propagační a organizač-
ní kroky vedoucí k nápravě tohoto neutěšeného 
stavu a navrhuje uspořádat celostátní konferen-
ci k tomuto tématu, pod záštitou Potravinářské 
komory ČR a relevantních orgánů státní správy. 
ČSZM projedná tuto záležitosti s PK ČR.

c) SZIF – okruh respondentů pro cenová hlášení
  Vzhledem k vývoji v jatečnictví v ČR od doby po-

slední aktualizace okruhu respondentů pro ceno-
vá hlášení SZIF nejsou do tohoto systému dodá-
vána relevantní data, protože zde nejsou zahrnuty 
podniky s aktuálně významnou porážkovou kapa-
citou.

  ČSZM bude jednat se SZIF o aktualizaci okruhu 
respondentů pro cenová hlášení a o zajištění vyšší 
přesnosti vyhodnocovaných dat.

d) Projekt GS1 – sledovatelnost potravin
  V letošním roce získala společnost GS1 grant na 

projekt výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti 
potravin a řešení jejich sledovatelnosti v rámci pro-
gramu spolupráce mezi ČR a Norskem. Aktuálně 
jsou vypsány výzvy k uplatnění projektů v tomto 
programu na rok 2009, přičemž snaha GS1 je po-
kračovat v započaté spolupráci zaměřené na vy-
užití technologie RFID v oblasti sledovatelnosti 
masa a masných výrobků (systém aplikovaný ve 
společnosti Nortura). Z důvodu možného budou-
cího využití této technologie ze strany členských 
subjektů ČSZM byla společností GS1 předložena
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4 Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě

Jak již čtenáři Řeznicko-uzenářských novin dobře 
vědí, Agrární komora ČR prostřednictvím svých regio-
nálních a okresních agrárních komor pořádá každo-
roční soutěže o nejlepší regionální potraviny. Hlásí se 
tak k jednomu z nejdůležitějších pilířů českého před-
sednictví v EU, jímž je prosazování kvality potravin. 
Zároveň se ale snaží, aby každý region se v rámci turis-
tického ruchu, ale i tradic dobré české a moravské ku-
chyně zviditelňoval tím nejlepším, co vyprodukují naši 
zemědělci a zpracují potravináři. Těchto klání se účast-
ní firmy od masných, pekárenských, mlékařských po 
nápojářské, vinařské, pivařské a jmenovat lze dál. Jed-

nu z nich, firmu, která je už držitelem regionální znač-
ky kvality Jihočechů: Chutná hezky jihočesky je řez-
nicko-uzenářská společnost rodiny Ing. Václava Kozla. 
Zveme vás na krátkou exkurzi historií a současností.

Firma „Ing. Václav Kozel – ZOOINFORMA“ byla 
založena v roce 1992, přičemž jako první byla uvedena 
do provozu porážka jatečních zvířat. Firma začínala se 
šesti zaměstnanci, z nichž většina byli šoféři a řezní-
ci. Později přibyli další zaměstnanci, například účetní, 
technici, údržbáři či uklízečky. Během několika posled-
ních let byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a moder-
nizace celého areálu jatek, jmenovitě porážky, bourár-

 Rodinná firma navazuje na tradici
ny a expedice. Dále byla zřízena výrobna uzenin a byly 
postaveny nové chladírny a nakládací rampa pro ná-
kladní vozy. Celá rekonstrukce byla provedena tak, aby 
provozovna splňovala nové veterinární předpisy Evrop-
ské unie a dále normy týkající se bezpečnosti práce.

Od roku 1998 si firma zpracovává část své vlastní 
produkce vepřového a hovězího masa a v roce 2005 zís-
káním VV Strunkovice svoji produkci vepřového masa 
více jak zdvojnásobila. Cyklus porážka – bourána – 
výrobna je tudíž velmi rychlý, surovina čerstvá a vý-
robky kvalitní. V průběhu let si firma vytvořila vlastní 
distribuční síť a nyní provozuje 15 řeznictví s boura-
ným masem a uzenářskými výrobky. „Tyto obchody se 
nachází v Jihočeském kraji, přičemž jeden je i v Praze 
na Letné. V roce 2007 byly zřízeny dvě nové prodejny, 
a to v Malšicích a ve Zlivi. Pro zvýšení nabídky svých 
produktů jsme zřídili i vlastní výrobnu lahůdek, napří-
klad salátů a pomazánek,“ říká Václav Kozel.  

 SOUČASNOST FIRMY
 Od roku 1994 firma vyrábí vlastní uzeniny a mas-

né výrobky a specializuje se na nákup živých jateč-
ních zvířat, prasat a skotu, a na jejich následnou 
porážku, prodej opracovaných V ½, H ½, prodej 
bouraného masa a drobů. Dále je zde možnost služ-
by v oblasti domácí porážky prasat a skotu. Veškerá 
činnost je pod stálým veterinárním dohledem Státní 
veterinární správy v Českých Budějovicích. SVS při-
dělila číslo potravinářského závodu CZ 13266 ES. 
Jatky mají osvědčení pro porážku jatečních zvířat – 
prasat, skotu (+ telat, ovcí a koz). Celková roční vý-
roba představuje 4 300 tun výsekových mas, přes 400 
tun masných výrobků a polotovarů. „Produkce výro-
by je postavena pouze na tradičních surovinách bez 
využívání drůbežích separátů, sóji a dalších náhrad-
ních doplňků,“ říká zakladatel firmy Václav Kozel. 
„Mezi naše zákazníky patří mateřské školky, základ-
ní a střední školy, vysoké školy, restaurace, hotely, 

nemocnice, domovy důchodců,“ popisuje dál Kozel. 
Zboží se rozváží vlastními chladírenskými vo-

zy. Jatky v současné době dokončily rozsáhlou ino-
vaci porážky jatečních zvířat. „Dlouhodobým cílem 
společnosti je zajištění standardní kvality produkce 
a převzetí certifikátu o zavedení používání systé-
mu jakosti dle ISO 22000 v oboru nákupu a zpra-
cování jateční suroviny, výrobě a prodeji výseko-
vých a balených mas, výrobě a prodeji masných
výrobků. Firma se neustále snaží dalšími investicemi 
do technologií zkvalitňovat celý výrobní proces,“ uza-
vírá Václav Kozel. Eugenie Línková

nabídka na zapojení ČSZM do aktuálně předklá-
daného projektu. Související náklady ČSZM bu-
dou v případě schválení projektu hrazeny z do-
tačních prostředků. ČSZM bude mít možnost 
distribuovat výsledky projektu svým členským 
subjektům. Představenstvo schválilo účast ČSZM 
v tomto projektu.

e) Projekt Ainia – informační systémy pro svazy
  ČSZM předběžně potvrdil španělským předklada-

telům své zapojení do projektu na vývoj informač-
ního systému pro svazy. Projekt je nyní předklá-
dán ke schválení na období 3 let, během kterých 
se počítá s účastí zástupce ČSZM na projektových 
jednáních (cca 1x za čtvrtletí). Související náklady 

ČSZM budou v případě schválení projektu hraze-
ny z dotačních prostředků. ČSZM bude mít mož-
nost využít výsledky projektu při spolupráci se svý-
mi členskými subjekty.

f) Návrh nařízení o ochraně zvířat při porážení
  ČSZM se aktivně podílí na formulování pozice 

ČR k návrhu tohoto nařízení. První diskuze pro-
běhla dne 24. 11. 2008 na pracovním setkání zá-
stupců potravinářského průmyslu s odpovědnými 
představiteli SVS ČR. Následně byly zpracovány 
připomínky ČSZM k první verzi návrhu nařízení. 
Zástupci ČSZM byli rovněž přizváni na jednání 
UECBV s odbornými pracovníky Rady EU, které 
se uskuteční v Bruselu dne 9. 12. 2008.

g) Informace v Hospodářských novinách
  Na základě rozhodnutí představenstva ČSZM 

o krizové komunikaci byla redakci Hospodářských 
novin a informačního serveru i.Hned.cz zaslá-
na žádost o korekci alarmujících informací, kte-
ré byly v těchto médiích publikovány dne 20. 11. 
2008, resp. 21. 11. 2008. ČSZM přitom poukázal 
na poplašný charakter těchto informací a poško-
zení dobrého jména tuzemských výrobců uzenin, 
jelikož byla dána do přímé souvislosti masokostní 

moučka s výrobou uzenin v ČR. ČSZM se rovněž 
obrátil na SVS ČR s žádostí o součinnost v této zá-
ležitosti. Články na severu iHNED.cz byly násled-
ně korigovány.

h) Brožura PK ČR o ČTP
  PK ČR aktuálně zpracovává informační brožuru 

České technologické platformy pro potraviny pro 
účely reprezentačního využití při veletrzích, výsta-
vách a podobných akcích. ČSZM dostal prostor 
pro svoji prezentaci v rámci této brožury a zpraco-
val pro tyto účely potřebné podkladové materiály.

i) Návrh zákona o významné tržní síle
  VŘ tlumočil členům P a DR ČSZM informace PK 

ČR o aktuální situaci v přípravě zákona o význam-
né tržní síle. PK ČR se aktuálně pokouší opako-
vanými návrhy prostřednictvím různých posla-
neckých iniciativ řešit stav na českém trhu. Návrh 
zákona přitom od počátku narážel na složitou po-
litickou průchodnost, a proto se očekávalo i kom-
plikovanější přijetí v Poslanecké sněmovně. Návrh 
zákona nicméně prošel prvním čtením. K projed-
nání byl přikázán hospodářskému a zemědělskému 
výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodlou-
žena o 20 dní. Oba výbory návrh zákona projedna-

ly a v obecné rozpravě se nezávisle na sobě shodly 
na nutnosti uspořádat na toto téma v rámci kaž-
dého výboru seminář. Hospodářský výbor zároveň 
stanovil termín pro podávání pozměňovacích ná-
vrhů do 25. února 2009 s tím, že pravděpodobně 
v polovině ledna proběhne v tomto výboru semi-
nář. PK ČR zvažuje účast na těchto seminářích 
v roli pozorovatele. PK ČR bude situaci monito-
rovat zvláště s ohledem na snahu Svazu obchodu 
a cestovního ruchu předložit vlastní pozměňovací 
návrhy, zaměřené na své dodavatele. V souvislosti 
s touto problematikou byla diskutována situace na 
Slovensku.

j) Výkazy o pracovní činnosti sekretariátu ČSZM
  Výkazy o pracovní činnosti pracovníků sekretariá-

tu ČSZM za měsíce říjen-listopad 2008 byly zaslá-
ny členům představenstva a dozorčí rady ČSZM 
v elektronické podobě dne 1. 12. 2008. 

  Další jednání představenstva a dozorčí rady 
ČSZM se bude konat dne 14. ledna 2009, od 9:00 
hodin v Olomouci.

Zapsali:
Katina, Vostatková

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM

Kalendář akcí plánovaných na české předsednictví 
a jeho priority v agrárním sektoru 2. prosince 2008 
novinářům představil ministr Petr Gandalovič společně 
s 1. náměstkem Ivo Hlaváčem. Informační náskok do-
stali novináři, pokud jde o hlavní témata CZ PRES, ja-
ko jsou reforma Společné zemědělské politiky a budoucí 
podoba přímých plateb, politika kvality zemědělských 
produktů nebo zjednodušení SZP. 

„Zvolené priority v agrárním sektoru jsou vysoce aktu-
ální,“ zdůraznil ministr Gandalovič. „Ani Health Check 
nepřinesl očekávané zjednodušení Společné zemědělské 
politiky a skutečné odstranění nerovností mezi členskými 

státy, za které jsme bojovali od začátku prověrky zdravot-
ního stavu. Jako předsednická země máme šanci právě 
v těchto oblastech celoevropskou agendu výrazně posunout 
a na případné pochybnosti odpovědět profesionálně odve-
denou prací.“ Výsledky diskuse členských států k bu-
doucímu financování SZP se odrazí i v nadcházejícím 
jednání o finanční perspektivě EU na léta 2014–2020.
Priority předsednictví se aktualizují a zpřesňují téměř 
do posledního chvíle; čtyřmi okruhy, ve kterých chce 
Česko k celoevropské debatě přispět nejvýrazněji, jsou 
budoucí podoba Společné zemědělské politiky, přede-
vším přímých plateb, už zmíněná politika kvality a roz-
voj venkova s redefinicí tzv. méně příznivých oblastí.

„Dalším prioritním tématem je zjednodušení budoucí-
ho fungování Společné zemědělské politiky. Česko i další 
státy často kritizují přístup Evropské komise i u nových 
návrhů, jako byla například reforma trhu s cukrem, s ví-
nem i samotný Health Check, kdy krkolomné politické 
kompromisy mezi členskými státy nakonec ambici na 
zjednodušení zatlačily do pozadí,“ podotkl náměstek 
Hlaváč. Přitom zjednodušení zemědělské legislativy 
a rušení zastaralé a nepotřebné legislativy si EK vytkla 
za svůj rámcový cíl už před několika lety.

Jen v resortu zemědělství se během následujícího 
půl roku, kdy kormidlo EU bude v rukou držet Česko, 
uskuteční téměř dvě desítky akcí. Nejdůležitější a nej-

prestižnější z nich bude neformální rada plánovaná na 
přelom května a června příštího roku do Brna. S jed-
nou ze zvolených priorit, s revizí politiky kvality Spo-
lečenství, je spojena ministerská konference za účasti 
komisařky, která proběhne 12. a 13. března v Praze. 
K důležitým akcím patří také např. Zasedání poradní-
ho sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA).

Připravenost týmu předsednictví ocenil i francouz-
ský ministr zemědělství Michel Barnier a během ná-
vštěvy České republiky koncem října také eurokomi-
sařka Mariann Fischer Boel.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Resort zemědělství je na předsednictví připraven, ukázal Gandalovič novinářům

Informace z 10. jednání 
představenstva a dozorčí 

rady ČSZM, které se 
konalo dne 2. 12. 2008

ve Větrném Jeníkově
(Dokončení ze strany 3)
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V oboru zpracování masa je v současnosti situace 
v přípravě mládeže na své povolání více než kritická. 
Vyučení řezníci a uzenáři se generačně ze závodů vy-
trácejí, nahrazováni jsou zpravidla lidmi, kteří nemají 
k našemu náročnému řemeslu jakýkoliv vztah. Často 
se jedná o zahraniční dělníky s mizernými hygienický-
mi návyky. Nevděčným úkolem vedoucích pracovníků, 
nejčastěji mistrů, bývá zapracovat tyto lidi, většinou při 
plném provozu, na zvládnutí jedné nebo dvou technolo-
gických operací. Dovolím si tvrdit, že tento postup je 
v souvislosti s tzv. potravinovou bezpečností velmi ris-
kantní. 

Odborné znalosti a potřebné dovednosti pracovní-
ků v oboru musí být na vysoké úrovni, a to jak v sou-
vislosti se zmíněnou potravinovou bezpečností, tak 
připraveností pro zvládání pracovní variability, kterou 
přinášejí časté změny běžných výrobních procesů. Sa-
mozřejmě, že vlivem zvýšeného stupně mechanizace, 
zjednodušování technologických postupů a používání 
předpřipravených obalů a pomocných materiálů do-
chází k výskytu pracovních míst, které nemusí být ob-
sazovány vysoce kvalifikovanými odborníky. V tomto 
případě se však jedná pouze o omezený podíl techno-
logických procesů.

Čeští řezníci a uzenáři patřili zejména pro svoji od-
bornost vždy k evropské špičce. Bylo to dáno velkou 
tradicí našeho oboru, která byla v minulosti založe-
na na organizaci cechů, později živnostenských spo-
lečenstev a zejména na tradiční výchově učňovského 
dorostu. Jiná situace byla např. ve státech na východ 
od naší bývalé Československé republiky, kde řemeslo 
v souvislosti se společenskými etapami často vůbec 
neznali. Tamní společnost přeskočila celou jednu vý-
vojovou etapu, a dostala se tak prakticky z feudálního 
řádu přímo do industriálního prostředí. Také ve Spo-
jených státech byla z pochopitelných důvodů situace 
odlišná od naší praxe. Zejména uzenářství tam přivá-
želi Evropané, ponejvíce Němci a o pionýrských ča-
sech amerického jatečnictví se dozvídáme nejlépe od 
Uptona Sinclaira z úchvatného románového popisu 
činnosti chicagských jatek.

Neutěšená situace v našem učňovském školství ne-
ní příliš stará. Byla vyvolána nezvládnutím transfor-
mace našeho hospodářství, včetně školství, po změ-
ně společenského systému koncem minulého století. 
Jednalo se jednoznačně o podcenění potřeb vzděla-
ných odborníků pro výrobní činnosti v jednotlivých 
oborech. V té době byly společností podporovány vel-
mi diskutabilní obory zakončené maturitou, které se 
často schovávaly za klamná, ale kouzelná slůvka, ja-
ko je např. management a ekologie. Vzniklé situaci se 
ochotně přizpůsobily některé střední školy, které bojo-
valy o svoji existenci, a to zejména snížením nároků na 
kvalitu a připravenost uchazečů o studium. Vznikaly 
také soukromé školy, jako produkt byznysu. Vyskytly 
se i případy, kdy střední odborné učiliště bylo nuceno 
vyloučit z prospěchových důvodů žáka, kterého obra-
tem přijala střední škola a nechala ho bez problému 
vystudovat včetně „úspěšného“ absolvování maturitní 
zkoušky.

V populaci vždy existovala a existuje i nyní skupina 
mladých lidí vynikajících manuální zručností, u kte-
rých se dá vyvolat pozitivní vztah k masné profesi. 
Tato skupina je schopna zvládnout potřebnou od-
bornou teorii, včetně dobré úrovně všeobecně vzdě-
lávacích předmětů. Těm nejlepším je nutné umožnit 
prostřednictvím nástavbového studia absolvování ma-
turitní zkoušky, případně pokračování studia na vyso-
ké škole.

Současným chaosem v řízení odborného školství, 
vyvolaným nesprávnou interpretací systémů vzdělává-
ní a podceňováním odborné fyzické práce, dochází 
ve svém důsledku k tomu, že jen malý podíl absolven-
tů středních škol pracuje v oboru, který vystudovali. 
Někteří národohospodáři se dokonce vyjadřují tak, že 
je zcela normální nějaký obor vystudovat a pak dě-
lat něco jiného. Říkají tomu pracovní flexibilita. Špat-
né uplatňování takto připravených absolventů pak je 

nutné napravovat dotovanými prostředky do náhrad-
ního řešení, např. formou řízených rekvalifikací. Stát 
v tomto případě pak nese náklady spojené s přípra-
vou na povolání dvakrát. Jednou na primární studi-
um a podruhé na vynucenou rekvalifikaci. Přesto, že 
je současným establishmentem stále poukazováno na 
společenský princip nabídky a poptávky, v případě 
školství je tomu naopak. Poptávka po celé řadě absol-
ventů, zejména odborných učilišť, není naplňována.

Největší rozdíl v myšlení staré a současné genera-
ce mladých lidí v souvislostí s přípravou na povolání 
je zřejmě v tom, že dnes mladým lidem chybí snaha 
o vyniknutí v profesi, což bylo v minulosti motorem 
po hmotném zajištění existence. Vinu na tom má zřej-
mě i systém organizace přípravy na povolání a zřej-
mě také současně praktikovaná mzdová politika v ně-
kterých organizacích. Nastává doba, kdy bude nutné 
se nepříznivou situací v zájmu zachování potřebné 
odbornosti, zejména v potravinářství, zabývat. Před-
pokládám proto, že je namístě připomenout si něco 
z historie středního odborného školství a hledat pou-
čení i v minulosti.

O novodobé výchově řeznicko-uzenářského dorostu 
lze mluvit zhruba od konce první světové války, tedy 
od roku 1918. Učební doba byla v té době stanovena 
obvykle na tři roky. Řeznicko–uzenářskému řemeslu 
se učili pouze chlapci. Učební pán – mistr byl zavázán 
stavovské organizaci, že bude učně dobře vychovávat, 
vyučí ho řemeslu a poskytne mu stravování a ubytová-
ní. Učeň byl pak povinen vykonávat u mistra veškeré 
jím přikázané práce, ať již se týkali řemesla, nebo ne. 
Učeň navštěvoval první dva roky tzv. pokračovací ško-
lu, a to zpravidla v neděli od 8 do 12 hodin, a to od 
1. října do 30. dubna. Škola byla pro učně povinná. 
Učeň si měl během učební doby osvojit všechny práce 
a dovednosti, které patřily k řemeslu, jako byl např. 
odhad váhy jatečného zvířete v živém i v mase, porá-
žení mimo rozseknutí, úpravu masa pro výsek i pro 
výrobu, výrobu základních uzenářských výrobků a ko-
nečně i prodej masa a masných výrobků. Po skonče-
ní učební doby byla v rámci společenstva ustanovena 
zkušební komise, před kterou skládal učeň nebo i ví-
ce učňů tovaryšskou zkoušku. Tovaryš byla osoba již 
vyučená s tím, že se rozeznával tovaryš po vyučení

a tovaryš starší s určitými zkušenostmi. Snahou mla-
dého tovaryše bylo opatřit si místo a dále se zdoko-
nalovat ve znalostech a zručnosti, které získal v uče-
ní. Aristokratem mezi tovaryši byl míchač, udírenský, 
sklepák, vysekávač, a zejména specialista, který na-
cházel uplatnění ve větších městech všude tam, kde 
byli velcí uzenáři. Zpravidla se jednalo o pracovníka, 
který byl „na vandru“ v zahraničí a tam získal odbor-
né zkušenosti.

Systém odborného učňovského školství byl v minu-
losti a je bohužel dodnes velmi chaotický. Organizace 
tzv. pokračovacích škol se neustále měnila. V polovině 
20. století se jednalo o jeden nebo dva dny výuky v týd-
nu. V padesátých letech byla např. povinná docházka 
ještě před skončením učební doby doplňována delším 
soustředěním žáků závěrečných třetích ročníků.

V období po zestátnění soukromých živností v roce 
1948 založila nástupnická organizace – masný průmy-

sl, novou formu učňovského školství, tzv. Závodní uč-
ňovské školy. Výhodou těchto organizací bylo přímé 
napojení na výrobní závody nebo na speciální učňov-
ské dílny. O teoretickou přípravu se staral stát, o vý-
chovu a praktické dovednosti pak podniky, případně 
závody masného průmyslu. Při školách byly zřizová-
ny internáty s cílem zvyšovat společenskou a fyzickou 
úroveň dorostu. Příznačné pro toto období bylo, že 
značnou část učňů tvořily dívky, které se učily oboru 
uzenářka, zatímco hoši se učili oboru řezník a uzenář. 
Učební doba dívek byla zkrácena oproti chlapcům 
o rok, na dva roky. Obecně se vědělo, že dívky byly 
schopné se připravit na práci u stolů za jeden rok, 
delší výuka byla však zdůvodňována nutností získat 
potřebnou fyzickou vyspělost pro dosti namáhavou 
pracovní činnost.

Od roku 1991 řídil úspěšně učňovské školství v ze-
mědělském a potravinářském odvětví Institut výchovy 
a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR. Na útlumu 
tohoto systému odborné výchovy potravinářů má vel-
kou vinu bývalý ministr zemědělství Jan Fencl, který 
se k potravinářům a jejich školství choval z nepocho-
pitelných důvodů velmi přezíravě. Po ustavení nových 
územních celků přešla tato činnost na jednotlivé kraje 
a od té doby se datuje v oboru zpracování masa upa-
dající úroveň přípravy potravinářské mládeže na po-
volání. Kraje řídí své školy bez ohledu na specifika 
potravinářských odvětví s neúměrným tlakem na eko-
nomickou prosperitu. Velkou chybou bylo v té souvis-
losti zpřetrhání vazeb učilišť na velké potravinářské zá-
vody, v našem případě bývalé masokombináty. Došlo 
tak k zániku mnoha většinou dobře vybavených dílen. 

V současné době u nás funguje, či spíše skomírá 
v učilištích 14 oborů řezník–uzenář – výroba, 5 obo-
rů řezník–uzenář – prodej a 7 oborů řeznické a uze-
nářské práce se zkrácenou učební dobou. Některá 
z těchto učilišť mají jen několik žáků naší profese 
a některým zbyla již jen příslušná akreditace a nemají 
žáky žádné. Zábavné je přečíst si názvy škol a učilišť, 
z nichž některé se pyšní výrazy např. manažer, School 
a dokonce komerční reklamu připomínajícími slovy 
či zkratkami.

Osobně se domnívám, že je do budoucna nutné 
vrátit se k přímým vazbám státních i soukromých od-
borných učilišť a škol na velké výrobní závody, vhod-
nou propagací zlepšit povědomí o našem tradičním 
a významném řeznicko–uzenářském oboru a vytvářet 
lepší podmínky také na jednotlivých pracovištích ve 
smyslu kultury a hygieny práce. Bylo by vhodné pod-
chytit nově se objevující zájem zúčastněných státních 
orgánů o výuku potravinářského dorostu a aktivně se 
v rámci stavovských organizací zúčastnit prací na po-
třebné rekonstrukci systému učňovského školství. 

Dovolím si připomenout, že v minulosti pracovalo 
v dobrých závodech masného průmyslu 50 až 60 % vy-
učených řezníků a uzenářů z celkového stavu zaměst-
nanců, a to v době, kdy organizace si zajišťovala svými 
pracovníky výkup jatečných zvířat, obchodní činnost, 
dopravu, údržbu a ostatní související činnosti sama.

Protože nedostatek odborně vyškolených – vyu-
čených pracovníků začíná být vážným problémem 
v řadě zejména průmyslových organizací, začínají se 
objevovat úvahy o nutném vyrovnání bilance na trhu 
práce i na úrovni některých státních orgánů. Proto by 
bylo vhodné iniciovat v rámci samosprávných orgánů 
k této problematice odbornou diskuzi s představite-
li zodpovídajících ministerstev. Dovedu si představit 
i zorganizování celostátní konference, z jejíž závěrů 
by bylo vypracováno doporučení pro vládu. Organi-
zátorem této akce by měla být zřejmě Potravinářská 
komora ČR. Dobrá publicita této problematiky v ce-
lostátních sdělovacích prostředcích by jistě také zane-
chala ve společnosti pozitivní stopu. 

Domnívám se, že je nutné zastavit rizika ve výro-
bě potravinářských výrobků, která přinášejí mizerně 
zaučení, často zahraniční pracovníci bez potřebných 
odborných znalostí a osobních hygienických návyků. 
To ovšem předpokládá příslušnou iniciativu a dobré 
organizátorské schopnosti. Josef Radoš

Těžký soumrak českého učňovského školství
Máme ještě šanci oborové učňovské školství resuscitovat?

Student 1. ročníku nástavbového studia Potravinář-
ský průmysl Jan Paďourek, narozený 14. 3. 1989, je 
absolventem tříletého učebního oboru řezník-uzenář. 
Už jako učeň patřil k nejlepším, nejsvědomitějším 
a nejpracovitějším žákům. V několika klasifikačních 
obdobích byl třídním učitelem a pak i ředitelem školy 
vyznamenán za vzornou 100% docházku do školy i na 
praco viště. Dobře veden rodiči byl vychován ke skrom-
nosti, pracovitosti a čestnosti. Učitelé od bor né ho výcvi-
ku, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů u něj 
vždy oceňovali sa mo stat nost, svědomitost, vytrvalost, 
ochotu osvojovat si vědomosti a učit se no vým doved-
nos tem. Několikrát reprezentoval školu na oborových 
výstavách. 

Na ocenění Nejlepší student oboru je navržen za 
svoji seminární práci „Založení řeznictví-uzenářství“. 
Dovoluji si citovat z lektorského posudku MVDr.

Josefa Radoše: „Seminární práce je rozdělena do tří 
částí, týkajících se podmínek pro provozování živnos-
ti: vybudování stavby, technického vybavení a zahájení 
podnikání. Všechny části jsou vypracovány velmi peč-
livě, za použití téměř encyklopedické metodiky. Vel-
mi cenná je komplexnost návodu na přípravu i vlastní 
uskutečnění záměru. Přehledně jsou zpracovány kapi-
toly o získání živ no sten ského oprávnění, o účetnictví 
a pracovně-právních vztazích. Jádrem práce jsou sro-
zu mi tel né a dobře definované podmínky, potřebné pro 
vlastní podnikání.“

Mgr. Petrů Jaroslav
ředitel školy

Střední škola obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor

JAN PAĎOUREK
– Nejlepší student oboru
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K Vánocům neodmyslitelně patří tradiční 
vánoční trhy – stánky s drobnostmi, který-
mi můžeme obdarovat své blízké, svařené 
víno a něco dobrých pokrmů. Národní znač-
ka KLASA se stane součástí sedmi vánoč-
ních trhů v Praze a v Brně. 

Kvalitní potraviny se značkou KLASA 
doplní vánoční sortiment na vánočních 
trzích v Praze na Václavském náměstí, na 
Andělu, před Palladiem, na Náměstí Jiřího 

z Poděbrad, na Výstavišti a v Brně na Ná-
městí Svobody a na BVV. Držitelé národní 
značky kvality KLASA nabídnou spotřebi-
telům prvotřídní potraviny, které by nemě-
ly chybět na sváteční tabuli.

Každý, kdo na vánoční trhy se značkou 
KLASA zavítá, dostane drobný dárek v po-
době pohlednic s recepty nebo pexeso. Za 
nákup výrobků se značkou KLASA bude 
možné vyhrát sadu formiček, termohrnek 
nebo stolní hru Nakup KLASA nákup!

O NÁRODNÍ ZNAČCE
KVALITY KLASA

Národní značku kva-
lity KLASA uděluje kva-
litním potravinářským 
a zemědělským výrob-
kům ministr zeměděl-
ství od roku 2003. Tuto 
prestižní značku spra-
vuje od počátku roku 
2004 Oddělení marke-

tingu Státního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF). Začátkem června 2008 
mohli nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 1367 
potravinářských výrobků od 218 výrobců. 
Další informace o národní značce kvality 
KLASA a kompletní seznam všech oceně-
ných produktů jsou dostupné na interne-
tových stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice 
Propagace kvalitních potravin a na strán-
kách www.eklasa.cz. 

Vladimír Voráček,
tiskový mluvčí SZIF

Potraviny se značkou KLASA ozdobí vánoční trhy 

Harmonogram trhů

Místo konání vánočních trhů Termín od–do

Praha Václavské náměstí SO 29. 11. NE 21. 12.

Praha Anděl SO 29. 11. ÚT 23. 12.

Praha Palladium ÚT 2. 12. NE 21. 12.

Praha Náměstí Jiřího z Po-
děbrad

PO 8. 12. ÚT 23. 12.

Praha Výstaviště PÁ 5. 12. ÚT 21. 12.

Brno Náměstí Svobody PÁ 28. 11. NE 23. 12.

Brno BVV PÁ 12. 12. ÚT 21. 12.

Tel.: 499 421 336, 499 422 135, fax: 499 421 587, e-mail: jatka@jatkavrchlabi.cz

p.f.    2009
VŠEM SVÝM

OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, 

PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

PEVNÉ ZDRAVÍ

A HODNĚ ÚSPĚCHŮ

V ROCE 2009
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Praha (li) – Světová finanční krize zasáhla také ze-
mědělství, díky záchranné síti plateb jsou však dopady 
na něj v Evropské unii menší než na jiné sektory. Na 
tiskové konferenci to řekla eurokomisařka pro zeměděl-
ství a rozvoj venkova Mariann Fischerová-Boelová, kte-
rá byla na dvoudenní návštěvě České republiky. 

Dopady krize na zemědělství podle Fischerové-Bo-
elové ale rozhodně nejsou tak výrazné jako například 
na automobilový průmysl. „V důsledku krize může být 
pro zemědělce obtížnější najít finanční prostředky pro 
zvyšování výroby či na potřebné inovace,“ uvedla Fis-
cherová-Boelová. Podle ní se krize v zemědělství proje-
vuje tím, že zatímco ceny produktů jdou dolů, vzrůstají 
v sektoru výrobní náklady. 

Ceny zemědělských produktů jsou v současnosti na 
světových trzích i v tuzemsku výrazně nižší než před 
rokem. Například tuna potravinářské pšenice, tuzem-
ské nejvýznamnější obiloviny, se podle údajů Státního 

zemědělského intervenčního fondu nyní prodává za 
zhruba 4000 Kč. V říjnu loňského roku se přitom její 
cena blížila úrovni 6000 Kč. 

Komisařka v souvislosti s nastávajícím předsednic-
tvím České republiky v EU jednala s ministrem země-
dělství Petrem Gandalovičem a zástupci oborových 
organizací. Podle Fischerové-Boelové začala její prv-
ní jednání kvůli předsednictví s českou stranou před 
měsícem. 

„Chceme především pokračovat v diskusi o budouc-
nosti zemědělské politiky EU, dalším velkým tématem 
je kvalita potravin,“ řekl k prioritám ČR během půlroč-
ního předsednictví Gandalovič. ČR převezme v lednu 
předsednictví po Francii, která Unii předsedá v sou-
časnosti. Podle Fischerové-Boelové by se měla EU 
v blízké budoucnosti věnovat zejména ekologii, otáz-
kám biodiverzity a inovací v sektoru. Přislíbila také, že 
se zasadí o postupné vyrovnání rozdílů mezi starými 
a novými členskými zeměmi EU. 

Fischerová-Boelová: Světová finanční 
krize zasáhla i zemědělství 

PRAHA – Ze soutěže organizované každoročně de-
níkem Hospodářské noviny spolu se společností MAK-
RO a Vodafone získali nejvyšší ocenění hned tři potra-
vináři a jeden zemědělec.

Jaroslava Klemensová, producentka uzenin z Mo-
ravskoslezského kraje, zvítězila v soutěži Makro Živ-
nostník roku 2008, na druhém místě je pekařka Hele-
na Konopíková z Plzeňského kraje, na třetím farmář 
František Němec z Vysočiny a dalším cukrář Radek 
Kocourek z Olomouckého kraje. Vítězové byli vyhlá-
šeni ve čtvrtek 20. listopadu 2008.

O vítězství Jaroslavy Klemensové rozhodla veřej-
nost v SMS hlasování. Klemensová začala podnikat 
před 16 lety, v době, kdy si trh uzenin mezi sebou roz-
dělovaly zprivatizované masokombináty s ustálenou 
sítí odběratelů i dodavatelů. 

Dnes dávají práci 70 lidem a jejich produkty lze 
koupit v 800 prodejnách v moravskoslezském regio-
nu a na Olomoucku. 

Záštitu nad soutěžemi o Cenu Hospodářských no-
vin, Vodafone, Firma roku 2008 a Makro Živnostník 
roku 2008 převzal prezident republiky Václav Klaus, 
Hospodářská komora České republiky a Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Do třetího ročníku podnikatelských soutěží, je-
jichž cílem je podpora malého a středního podniká-
ní, se letos registrovalo 3220 podnikatelů. 

BEZ KVALITNÍCH VÝROBKŮ
NEMÁ NAŠE PODNIKÁNÍ

BUDOUCNOST 
Jaroslava Klemensová je jedním z lidí, kteří přispě-

li k tomu, že se na naše stoly dostávají uzeniny, jaké 
jsme si vždycky přáli. „Za naším úspěchem je přísnost, 
se kterou jsme k výrobě vždy přistupovali: uspokojuje 
nás jen vysoká kvalita našich uzenin,“ prozradila živ-
nostnice recept, který stál na počátku jejího úspěchu. 
Paní Klemensová začala podnikat před 16 lety v době, 
kdy její manžel, který je ve své rodině už třetí generací 
řezníkem, pracoval v masokombinátu. Když dal manžel 

výpověď, začali společně budovat vlastní firmu MASO-
MA. Manželé Klemensovi neměli vlastní porážku ani 
obchodního zástupce, a přesto se této převaze postavili. 
„Pro naše podnikání byla nejhorší devadesátá léta, neměli 
jsme týmy právníků, marketingové oddělení ani obchodní 
zkušenosti. Jediné, co jsme uměli, byly výborné uzeniny,“ 
vzpomínají dodnes na krušnou dobu Klemensovi. Do 
roku 1995 byl provoz masné výroby soustředěn v men-
ší provozovně s denní produkcí cca 5 t masných výrob-
ků a dnes dávají práci 70 lidem, kteří v moderní vý-
robně vyprodukují denně 13–15 tun uzenin. Úctyhod-
ný je výrobní sortiment 135 druhů masných výrobků, 
které lze koupit v osmi stech prodejnách v moravsko-
slezském regionu a na Olomoucku. Jejich párky a salá-
my koupíte i v síti Hruška, Jednota a částečně i u part-
nera soutěže v síti prodejen Makro. Více než podnika-
telských úspěchů si však manželé Klemensovi váží síly 
svého manželství.

VRÁTIL JSEM LIDI
K PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ

Když spojíte momentálně nezaměstnanou vyuče-
nou cukrářku s odvahou a nápady jejího bratra Rad-
ka Kocourka, vznikne vám z toho prosperující síť 
šesti provozoven. „V naší krumsínské výrobně jsme dě-
lali skvělé dorty, ale k čemu to bylo, když jsme byli na 
periferii regionu. Museli jsme hledat cestu, jak se dostat 
k našim zákazníkům blíž,“ popisuje své začátky Ra-
dek Kocourek. Za pět let se dočkal a otevřel si v roce 
2005 v Prostějově kavárnu, a rozšířil tak svou činnost
do okolí plumlovské přehrady, kde si pronajal čtyři 
neprosperující stánky se zahrádkou. A podařilo se 
mu nemožné. Zavedenými pravidly a dobrým vede-
ním personálu vrátil k plumlovské přehradě život. 
„Začali jsme využívat potenciálu čtyř provozoven s po-
dobným sortimentem. Pracovníci jednotlivých stánků 
si museli v případě nedostatku zboží vypomoci. Stej-
ně tak jsme začali nabízet naše cukrářské výrobky ve 
všech provozovnách i v kavárně.“ Po vytvoření stabilní-
ho zázemí šesti provozoven se Radek Kocourek od-
hodlal jít o další krok dál a rozšířil své podnikatelské 

aktivity i do oblasti cateringu. Jeho personál může-
te vidět na plumlovském hudebním festivalu Kelt-
ská noc nebo na mezinárodní taneční soutěži Disko-
drom v Prostějově. Ke zviditelnění svých provozo-
ven uspořádal tři ročníky Kocourkovy pivní stezky. 
„Turisté i cyklisti vyrazí z prostějovské kavárny, pohostí 
se ve třech plumlovských občerstvovnách a po dvanácti 
kilometrech skončí v občerstvení U Kocourka v Krum-
síně,“ popisuje trasu její organizátor. Stezka je ote-
vřena celé léto, a kdo si nezapomene vyžádat v jed-
notlivých provozovnách otisk razítka, získá v každé 
provozovně odměnu.

BEZ PRÁCE MÁTE NAŠE KOLÁČE 
Do českých podnikatelských dějin se Helena Ko-

nopíková z Krchleb zapsala jedinečnou trpělivos-
tí a odvahou, kterou své podnikání už 18 let vede. 
„Před mnoha lety u nás vznikl obyčej, že se při svátcích 
nebo rodinných oslavách nabízely bohatě zdobené ko-
láče. Jenže podávání koláčů jako výraz pohostinnosti
upadl,“ vysvětluje Helena Konopíková záměr, proč 
začala podnikat právě ve výrobě chodských koláčů. 
Myslela si, že nedostatek času a pracná výroba je dů-
vodem, proč se v chodských domácnostech vytrácí 
tento příjemný zvyk. Jenže s tradicí se vytratil i zá-
jem. Navíc celá devadesátá léta české ženy odmíta-
ly kupovat to, co si mohly samy doma upéct. Tak za-
čala Helena Konopíková ze své kuchyně vést boj za 
své koláče s nezájmem okolí, přičemž musela ve ven-
kovské společnosti obstát i jako žena a matka. „Byly 
to roky bez zisku, kdy všechno, i část mezd, muselo být 
investováno do zařízení a služeb. Po celou tu dobu jsem 
dodržovala zásadu, že kvalita výrobků musí být jako od 
maminky!“ Když koláče v Čechách nešly na odbyt, 
postavila si živnostnice na hraničním přechodu stůl 
a začala nabízet své zboží. „Zájem byl mimořádný. Br-
zy jsem prodala všechny nabízené výrobky. Prodej jsem 
opakovala a brzy si mě vyhledávalo stále více zákazní-
ků.“ Až na konci devadesátých let si koupila koláč 
první sousedka. Úspěch se vydařil a zájem o její ko-
láče brzy přesáhl plzeňský region. Její koláče dokon-

ce reprezentovaly Plzeňský kraj v Bruselu a v Paříži. 
A to, že její dcera pokračuje v jejích šlépějích, jen po-
tvrzuje, že Helena Konopíková je nejen skvělou mat-
kou, ale i řemeslnicí a podnikatelkou.

ČERSTVÉ MLÉKO OD NĚMCE
PRO VELKÉ I KOJENCE 

Pan František Němec nabízí v době, kdy si chodí-
me pro zboží každodenní potřeby do nadnárodních 
supermarketů, něco naprosto unikátního. Na farmě 
rodiny Němcových si můžete veškeré mléčné výrob-
ky přímo koupit. Na část těchto výrobků farma do-
konce získala ocenění Regionální produkt Vysočiny. 
Můžete si zde potřást pravicí s majitelem a zjistit, jak 
zázemí farmy vypadá. Je na co se koukat, skot si zde 
žije dobře a nejmodernější technologie se tu setká-
vají se staletým umem a dovedností selského stavu. 
„Podnikatelské ocenění vnímám jako odměnu za náš 
přístup k podnikání a k životnímu prostředí,“ byla jed-
na z prvních vět, kterou farmář Němec mladší pro-
nesl při získání titulu Živnostník roku kraje Vysoči-
na. Rozvoj venkova a života na venkově je totiž jedna 
z věcí, na které se v rodině Němcových myslí. Před 
18 lety se František Němec starší vydal odlišnou ces-
tou než většina podnikatelů v zemědělství, kteří vsa-
dili na převzetí předrevolučních zemědělských druž-
stev. Němcovi začali hospodařit na 20 hektarech 
půdy s dvanácti kusy skotu. Dnes se plocha obhospo-
dařované půdy rozšířila z čtyřiceti fotbalových hřišť 
na dvě stě a počet těch nejspokojenějších dojnic se 
rozrostl na sedmdesát. Rodina Němcova tak činí vše 
s nemalým cílem zajistit dostupnost svých výrobků 
pro všechny obyvatele Vysočiny. Osobní přesvědče-
ní, že chránit životní prostředí může jen člověk, kte-
rý k ní má vztah, myslí František Němec naprosto 
upřímně. „Děti z městského prostředí zveme na exkur-
ze a pro děti z regionu každoročně pořádáme ve spo-
lupráci s krajem Vysočina soutěž Bílé moře Vysočiny. 
Pro třídu, která v soutěži vytvoří nejlepší reklamní pla-
kát propagující spotřebu mléka, připravujeme celoden-
ní program na naší farmě.“ Eugenie Línková

Živnostníci roku 2008

Praha – Produkce masa ve třetím čtvrtletí meziroč-
ně klesla o tři procenta na 148 755 tun. Klesla výroba 
vepřového a drůbežího, naopak se zvýšila výroba hově-
zího masa. Vyplývá to z údajů Českého statistického 
úřadu. Nákup mléka se meziročně snížil o 1,1 procenta 
na 596,1 milionu litrů. 

Z celkové produkce masa připadalo 51,9 procenta 
na vepřové a 34,8 procenta na drůbeží. Podíl hovězího 
a telecího masa činil 13,3 procenta. 

Podle Tomáše Douchy z Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací (ÚZEI) výsledky potvrzují trend na-
stoupený v minulých obdobích, který bude zřejmě po-
kračovat. Za důvod poklesu živočišné výroby označil 
Doucha efektivnější konkurenci, s níž se střetávají tu-
zemští výrobci na jednotném evropském trhu. Podle 
Agrární komory ČR je to ale především trvalé znevý-
hodnění zemědělců nových zemí přímými platbami, 
které se vyrovnají až v roce 2013.

„Za daných podmínek část producentů prasat zřej-
mě opustila trh, což se projevilo na výrazném meziroč-
ním poklesu stavů prasat a domácí výroby vepřového 
masa,“ řekl Doucha. „Částečně to postihlo i drůbeží 
maso,“ dodal. Agrární komora ČR již dříve doložila 
přesnými čísly, kolik chovatelů ukončilo činnost. Jen na 
severní Moravě jsou to prakticky všechny velkochovy 
prasat, které již zavřely svá vrata, a podniky se musí vě-
novat jiným podnikatelským záměrům. Přitom to byly 
výkonné firmy a schopní manažeři, ale proti naprosto 
jiným podnikatelským podmínkám, jaké byly nastave-
ny po roce 2004 novým zemím se těžko dá přežít, míní 
agrárníci. Dnes je proto v ČR soběstačnost ve vepřo-
vém mase zhruba na polovině potřeby.

Počty poražených prasat se meziročně snížily o 4,3 
procenta, jejich průměrná jatečná hmotnost klesla 
o 0,4 procenta na 86,6 kg. Výroba vepřového masa se-
stoupila meziročně o 4,8 procenta. Výroba drůbežího 
masa se meziročně snížila o dvě procenta. 

Počty poraženého skotu, včetně telat, se meziročně 
zvýšily o 3,2 procenta, jeho průměrná jatečná hmot-
nost klesla meziročně o 1,3 procenta na 291,3 kg. Výro-
ba hovězího masa stoupla meziročně o 1,8 procenta. 

Stavy skotu se k 30. červnu meziročně zvýšily o 0,8 
procenta na 1,41 milionu kusů. Počty prasat klesly pro-
ti předchozímu roku o 16,5 procenta na 2,35 milionu 
kusů. Naopak stavy drůbeže meziročně stouply o 1,1 
procenta na 25,4 milionu kusů. 

Ceny zemědělských výrobců v živočišné výrobě ve 
třetím čtvrtletí meziročně klesly u jatečných býků o 2,8 
procenta, u jatečných telat se snížily o sedm procent. 
Naopak ceny jatečných jalovic se zvýšily meziročně 
o 1,7 procenta a ceny jatečných krav stouply o 0,4 pro-
centa. 

Ceny jatečných kuřat od července do konce září 
stouply meziročně o 7,8 procenta. Meziroční růst cen 
jatečných prasat z předchozího čtvrtletí zpomalil, ve tře-
tím čtvrtletí se ceny meziročně zvýšily o 3,2 procenta. 

Průměrná cena zemědělských výrobců mléka byla 
o 3,4 procenta vyšší než o rok dříve. 

Podle předběžných údajů Česká republika od počát-
ku června do konce letošního srpna více masa dovez-
la, než exportovala. U hovězího masa byl schodek 2978 
tun, u vepřového 29 108 tun a u drůbežího 8195 tun. 

Zahraniční obchod s živými zvířaty skončil s přebyt-
kem u skotu a drůbeže. Vývoz převýšil dovoz u skotu 
o 9614 tun, u drůbeže o 7180 tun. Přebytek vykázal za-
hraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky, vyvez-
lo se o 138 200 tun více, než se dovezlo. Podílel se na 
tom především vysoký export syrového mléka včetně 
nezahuštěné smetany. 

„Relace dovozu a vývozu živočišných produktů uka-
zuje snižující se efektivitu domácího zpracovatelského 
průmyslu. To se projevuje přetrvávající pozitivní bilancí 
zahraničního obchodu se živými zvířaty,“ vysvětlil jeho 
kladné saldo po svém Doucha. 

Eugenie Línková

Špatně nastavené podmínky v EU pro nové země přináší svou daň

Hm, Vánoce... To zas bude kapr na černo, já na měkko a manžel
na mol. (sch)

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

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

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.
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Poly-clip System
Vám přeje veselé
Vánoce a mnoho
zdraví a úspěch°u
v roce 2009

Poly-clip System s. r. o.
Zelený pruh 99 
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Česká republika
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Písecká vysočina, Písecký gothajský salám,
Písecká dušená šunka, Písecké párečky,
Písecká játrová paštika …. Jasná zpráva

– „písecký -á, --é“ v názvu, rovná se značka kvality.

Vážíte si svých zákazníků?
V tom případě jim nekažte vánoce

a Silvestra levnými imitacemi.
Zato jim dopřejte zážitek z opravdové kvality.

Kvalita, zážitek …
 Snadno se to řekne, ale těžko shání?

Dobrá, dáme vám zaručený tip.

Chuť vít
ězí...www.mkpisek.cz 

Písečan, Orlík, Tauro, Dračí,
Otavská a Blanická klobása.

Neboli písecké rodinné stříbro, jak souhrnně nazýváme
originální fermenty, plné probiotických kultur i skvělých chutí.

vality.

?

TA K Ž E  U Ž  O P R AV D U  N E Z B Ý VÁ ,  N E Ž  P O P Ř ÁT  P Ř Í J E M N É  Z Á Ž I T K Y  U  S VÁT E Č N Í H O  S T O LU
A  H O D N Ě  S P O K O J E N O S T I  V  N O V É M  R O C E .

N E B O Ť  S  P Í S E C K Ý M I  Z N A Č K O V Ý M I  V Ý R O B K Y 

Zato jim

 S
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Praha (li) – Čeští zemědělci letos vydě-
lají výrazně méně než v předchozím roce, 
a zdaleka tak nezopakují rekordní zisk, 
který loni přesáhl 13 miliard korun. Uvedl 
to předseda Zemědělského svazu ČR Miro-
slav Jirovský. Výsledek hospodaření podle 
něj zůstane kladný nikoliv zásluhou vyšší 
produkce či jejího zpeněžení, ale především 
vlivem přímých plateb, dotací a podpor, kte-
ré se na celkových příjmech zemědělských 
podniků v ČR podílejí přibližně jednou čtvr-
tinou. 

Na zhoršení výsledku hospodaření se 
vedle nepříznivých makroekonomických 
vlivů projeví zejména nízké ceny zeměděl-
ských výrobců a rozevírání cenových nů-
žek, uvedl Jirovský. 

Například pokles cen obilí vyplývá z le-
tošní nadprůměrné úrody nejen v České 
republice, ale v celé Evropě. Podle posled-

ních odhadů Českého statistického úřadu 
tuzemští rolníci sklidili 8,43 milionu tun 
základních obilovin včetně kukuřice na zr-
no, což bylo o 18,1 procenta více než v ro-
ce 2007. V důsledku nadprůměrné úrody 
v celé Evropě je na trhu obilí nadbytek 
a jeho ceny jsou výrazně nižší než v loň-
ském roce. 

Za prvních devět měsíců roku překro-
čily podle údajů svazu ceny zemědělských 
výrobců o 7,1 procenta cenovou úroveň 
před vstupem ČR do Evropské unie, ce-
ny vstupů za stejnou dobu přitom vzrost-
ly o 19 procent. Podle Jirovského se do 
ceny dovážených vstupů naopak nepromí-
tá zpevňování koruny, které by se podle 
tržních zákonitostí mělo projevit v jejich 
zlevňování. 

Zemědělský svaz ČR zároveň upozor-
nil na fakt, že zatímco ceny zemědělských 
výrobců podle údajů ČSÚ meziročně po-

klesly o 13 procent, konečná cena potra-
vin a s ní i marže obchodníků stále roste. 
„Zatímco před vstupem (ČR do EU) v ro-
ce 2003 byla průměrná marže za 15 vybra-
ných potravinářských výrobků 20 procent, 
za první tři čtvrtletí roku 2008 to bylo již 
35 procent,“ poznamenal Jirovský. Na stá-
le rostoucí vliv obchodníků na konečné
ceny potravinářských výrobků často upo-
zorňují také potravinářské organizace 
a firmy. 

České zemědělství vykazuje od vstupu 
do EU zisk. V roce 2004 činil kladný vý-
sledek 8,99 miliardy korun, v roce 2005 
to bylo 7,6 miliardy a předloni sedm mili-
ard korun. V období před vstupem do EU 
bylo odvětví převážně ztrátové. Na hru-
bém domácím produktu se v loňském ro-
ce zemědělství podílelo 1,89 procenta, na 
celkovém zaměstnanosti se sektor podílel 
zhruba 2,9 procenta. 

Zisk zemědělců bude letos výrazně nižší než loni 

Evropská komise koncem listopadu před-
stavila souhrnný plán, kterým chce Evropě 
pomoci překonat současnou hospodářskou 
krizi.

Plán obnovy je založen na dvou hlavních 
prvcích, které se vzájemně posilují. Za pr-
vé se jedná o krátkodobá opatření, jejichž 
účelem je podpořit poptávku, zachránit 
pracovní místa a napomoci k obnově důvě-
ry v evropském hospodářství. Za druhé jde 
o tzv. chytré investování, které by v delším 
období vyústilo ve větší růst a udržitelnou 
prosperitu. V plánu se vyžaduje, aby se hos-
podářství stimulovalo pomocí včasného, cí-
leného a dočasného fiskálního opatření ve 
výši přibližně 200 miliard eur neboli 1,5 % 
HDP EU, což zahrnuje příspěvek plynou-
cí z vnitrostátních rozpočtů (přibližně 170 
miliard eur, tedy 1,2 % HDP) a příspěvek 
z rozpočtů EU a Evropské investiční banky 
(přibližně 30 miliard eur, tedy 0,3 % HDP). 
Každý členský stát je vyzýván k tomu, aby 
přijal důležitá opatření, jež budou příznivá 
pro jeho občany a také pro zbytek Evropy. 
Plán obnovy posílí a urychlí reformy, které 
již probíhají na základě Lisabonské strate-
gie pro růst a zaměstnanost. Zahrnuje roz-
sáhlá opatření na úrovni členských států 
a EU, která mají pomoci domácnostem 
a průmyslu a zaměřit podporu na nejzrani-
telnější skupiny. Předkládá konkrétní kroky 
na podporu podnikání, výzkumu a inova-
cí včetně podpory automobilového a sta-
vebního průmyslu. Cílem plánu obnovy je 
podpořit úsilí v oblasti boje proti změně 
klimatu a zároveň vytvářet tolik potřebná 
pracovní místa například prostřednictvím 
strategických investic do energeticky účin-
ných budov a technologií.

Předseda Komise José Manuel Barro-
so uvedl: „Výjimečná období vyžadují výji-
mečná opatření. Ve hře jsou pracovní místa 
a blaho našich občanů. Evropa musí rozší-
řit reálné hospodářství o nebývale rozsáh-
lou koordinaci finančních trhů. Tento plán 
obnovy je obsáhlý a odvážný a přitom stra-
tegický a udržitelný. Je založen na návrzích 
Komise ze dne 29. října, které představovaly 
první koncept, jak překonat krizi prostřed-
nictvím podpory finančního sektoru a řešit 
problémy reálného hospodářství. Jsem po-
těšen, že to bylo a je inspirací pro opatření, 
která od té doby oznámily členské státy.“

Předseda dále uvedl: „V krátkém obdo-
bí umožní plán zachovat miliony pracov-
ních míst. Může proměnit krizi v příleži-
tost k tomu, aby se v budoucnu dosáhlo 
čistého růstu a vytvořilo se více lepších 

pracovních míst. Včasný, cílený a dočas-
ný fiskální stimul napomůže zotavit naše 
hospodářství, a to v rámci Paktu o stabilitě 
a růstu. Chytré investování do dovedností 
a technologií zítřka urychlí evropské úsilí 
vycházející z Lisabonské strategie pro růst 
a zaměstnanost a umožní Evropě stát se dy-
namickým hospodářstvím s nízkými emise-
mi uhlíku 21. století. 

Pokud bude Evropa v uplatňování toho-
to plánu obnovy jednat rozhodně, můžeme 
se vrátit zpět na cestu udržitelného růstu 
a splatit krátkodobé státní půjčky. Pokud 
nebudeme jednat nyní, riskujeme, že se do-
staneme do začarovaného kruhu recese, 
kdy klesne kupní síla a daňové příjmy, zvý-
ší se nezaměstnanost a rozpočtové schodky 
budou vyšší než kdy jindy.“

FISKÁLNÍ STIMUL VE VÝŠI
1,5 % HDP

Plán obnovy se bude snažit aktivovat 
všechny důležité nástroje politik. Zahrnuje 
koordinované fiskální stimuly ve výši při-
bližně 200 miliard eur neboli 1,5 % HDP, 
z čehož bude přibližně 170 miliard eur 
(1,2 % HDP) pocházet z úrovně členských 
států, jakožto výsledek jejich rozpočtových 
opatření, a přibližně 30 miliard (0,3 % 
HDP) z opatření provedených na úrovni 
EU v rámci rozpočtu EU a od Evropské 
investiční banky. Výše stimulu nepřekročí 
hodnoty stanovené Paktem o stabilitě a růs-
tu, avšak umožňují plně využít flexibilitu, již 
pakt nabízí. Členské státy, které představí 
balíčky stimulačních opatření, z toho získa-
jí prospěch dvojím způsobem: podpoří po-
ptávku ve svých vlastních hospodářstvích 
a podpoří poptávku v ostatních členských 
státech, a tím poskytnou velkou podporu 
svým vývozcům. Koordinovaný postup bu-
de vytvářet multiplikované účinky a zabrání 
vzniku problémů, které mohou vyplynout 
z nejednotného přístupu.

Jako součást příspěvku EU k tomuto sti-
mulu navrhuje plán urychlit platby (až do 
výše 6,3 miliard eur) v rámci strukturálních 
a sociálních fondů. Aby se dosáhlo zlepše-
ní propojení energetických sítí a širokopás-
mových infrastruktur, zajistí Komise na ob-
dobí 2009–2010 dalších 5 miliard eur.

Evropská investiční banka zvýší své roč-
ní intervence v EU zhruba o 15 miliard eur 
v roce 2009 a totéž učiní i v roce 2010.

OCHRANA A VYTVÁŘENÍ 
PRACOVNÍCH MÍST

Hlavní prioritou je chránit evropské ob-
čany před nejhoršími dopady finanční kri-

ze. Představují totiž první skupinu, kterou 
krize zasáhne, ať jde o pracovníky, domác-
nosti nebo podniky.

Komise navrhuje zjednodušení kritérií 
týkajících se podpory z Evropského sociál-
ního fondu, nové naprogramování výdajů 
a urychlení výplaty záloh od počátku roku 
2009, aby mohly členské státy rychleji při-
stoupit k využívání částky až 1,8 miliardy 
eur a mohly tak posílit aktivní politiky trhu 
práce, zaměřit podporu na nejzranitelněj-
ší skupiny, urychlit opatření na podporu 
dovedností a v případě potřeby přistoupit 
v průběhu tohoto období k úplnému finan-
cování projektů z prostředků Společenství.

Dále bude poskytnuto až 4,5 milionu 
eur na financování politiky soudržnosti 
a budou uplatněna další opatření, aby se 
urychlilo provádění velkých investičních 
projektů, což k ochraně a vytváření pracov-
ních míst rovněž přispěje.

Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EGAF) bude přezkoumán, 
aby mohl rychleji reagovat na danou situa-
ci, a jeho působnost bude rozšířena s cílem 
zachovat občanům jejich pracovní místa 
a rovněž jim pomoci najít nová místa. Také 
rozpočet EGAF bude přezkoumán.

Aby se zvýšila poptávka po práci, člen-
ské státy jsou v rámci plánu vyzývány, aby 
uvážily snížení výše sociálních odvodů za-
městnavatelů z nízkých příjmů a Rada je 
vyzývána, aby před jarním zasedáním Ev-
ropské rady v roce 2009 přijala navrhova-
nou směrnici o uplatňování snížené sazby 
DPH na služby s vysokým podílem lidské 
práce.

CHYTRÉ INVESTOVÁNÍ
Plán obnovy obsahuje podrobné návrhy 

partnerství mezi veřejným sektorem – vyu-
žívajícím financování ze strany Společen-
ství, EIB a vnitrostátních zdrojů – a sou-
kromým sektorem, a to za účelem zvýšit 
využívání čistých technologií prostřednic-
tvím podpory inovací. K těmto návrhům 
patří Evropská iniciativa pro ekologické 
automobily s kombinovaným financová-
ním ve výši alespoň 5 miliard eur, Evrop-
ská iniciativa pro energeticky účinné bu-
dovy, na kterou bude vyčleněna 1 miliarda 
eur a iniciativa pro „továrny budoucnosti“, 
jejíž financování se odhaduje na 1,2 mili-
ardy eur.

V celém plánu obnovy se klade důraz 
na chytré investování. Větší investice do 
vzdělávání, školení a rekvalifikace pomá-
hají pracovníkům udržet si svá pracovní 
místa a vrátit se zpět na trh práce, a zá-

roveň zvyšují produktivitu. Investování 
do infrastruktury a energetické účinnos-
ti zabezpečuje práci pro ty, kteří působí 
ve stavebním průmyslu, dále šetří energii 
a zlepšuje účinnost. Investování do ekolo-
gických automobilů pomáhá chránit pla-
netu a umožní evropským společnostem 
zaujímat vedoucí postavení na vysoce kon-
kurenčním trhu.

Plán obnovy bude vycházet z aktu 
o drobném podnikání a poskytne dodateč-
nou pomoc všem malým a středním pod-
nikům, mimo jiné zruší povinnost mikro-
podniků sestavovat roční účetní závěrku, 
usnadní se přístup k veřejným zakázkám 
a zajistí, že veřejné orgány budou hradit 
faktury ve lhůtě jednoho měsíce.

Plán také zahrnuje další iniciativy, na 
jejichž základě se uplatňují pravidla státní 
podpory způsobem, kterým se dosáhne ma-
ximální flexibility při vypořádání se s krizí, 
a zároveň se zachovají rovné podmínky pro 
všechny. Tyto nové kroky zahrnují balíček 
zjednodušujících opatření, který umožní 
urychlit přijímání rozhodnutí, dočasné zvý-
šení povolené mezní částky rizikového ka-
pitálu na 2,5 milionu eur a rovněž dočasné 
rozšíření pravomoci členských států ručit 
za úvěry podnikům.

VYVÁŽENÝ
A DIFERENCOVANÝ PŘÍSTUP

Cílem návrhu fiskálního stimulu je zajis-
tit všem členským státům, aby se do uplat-
ňování plánu zapojily, ale zároveň se vyhý-
bat paušálnímu přístupu, který by vzhledem 
k různým výchozím podmínkám členských 
států nefungoval (viz IP/08/1617 o pod-
zimní hospodářské prognóze Komise). Ty 
členské státy, které přikročily ke stabilizaci 
svých veřejných financí v příhodné době, 
mají nyní více prostoru pro svou činnost.

Úroveň stimulů je vyvážená. Na jedné 
straně jsou dostatečné k tomu, aby byly 
účinné při snižování nezaměstnanosti a po-
mohly milionům malých a středních podni-
ků překonat krizi. Na druhé straně zabrání 
navyšování přetrvávajícího dluhu, který by 
mohl narušit hospodářskou základnu Ev-
ropy z dlouhodobého hlediska a vést v bu-
doucnosti k masové nezaměstnanosti.

Předpokládá se, že stimul bude využí-
ván po omezené období, po jehož uplynutí 
by měly členské státy zvrátit zhoršený stav 
rozpočtu. Budou požádány, aby se vyjádři-
ly k tomu, jakým způsobem to zamýšlí uči-
nit a jakým způsobem zajistí dlouhodobou 
udržitelnost tohoto opatření v rámci ak-
tualizovaných stabilizačních nebo konver-

genčních programů, které mají být předlo-
ženy do konce roku 2008.

STRUKTURÁLNÍ REFORMY
Aby se obnova urychlila a posílila a rov-

něž aby se napomohlo k předcházení bu-
doucích krizí, stanoví plán obnovy před-
stavený Komisí ambiciózní strukturální 
reformy přizpůsobené potřebám jednotli-
vých členských států. Některé z těchto re-
forem budou doplňovat účinky fiskálního 
stimulu tím, že podpoří poptávku, a to na-
příklad posílením kupní síly spotřebitelů 
zajištěním lepšího fungování trhů. Vhodné 
strukturální reformy pomohou v součin-
nosti s chytrým investováním a na základě 
pokroku dosaženého v rámci Lisabonské 
strategie členským státům zlepšit konku-
renceschopnost a dopracovat se k dosta-
tečně silnému postavení, jež jim umožní 
splatit půjčky a vytvořit základ pro udrži-
telný růst.

Plán posiluje nástroje, které zajistí, že 
členské státy splní své závazky, jež přijaly 
podle Lisabonské strategie pro růst a za-
městnanost. Na základě kapitol o jednot-
livých zemích vydaných Komisí bude dne 
16. prosince jako součást jejího výročního 
lisabonského balíčku posouzena situace 
v každém členském státě a budou předlože-
ny další návrhy zvláštních doporučení pro 
každou zemi, k jejichž schválení Komise 
vyzve při příležitosti jarního zasedání Ev-
ropské rady. Bude to znamenat, že vedoucí 
představitelé EU se společně dohodnou, co 
musí každý členský stát sám podniknout, 
aby mohl uplatňovat plán obnovy a záro-
veň zajistit střednědobou finanční udržitel-
nost, zejména prostřednictvím urychlení 
lisabonských reforem, jejichž cílem je po-
sílení konkurenceschopnosti.

UPLATŇOVÁNÍ PLÁNU
Komise žádá hlavy států a předsedy 

vlád, kteří se zúčastní zasedání Evropské 
rady ve dnech 11. až 12. prosince, aby plán 
obnovy podpořili a projevili své odhodlá-
ní jednat společně a své jednání úzce ko-
ordinovat. Evropě tak může být umožněno 
zaujmout vedoucí postavení na celosvěto-
vé úrovni v přijímání rozhodných opatření, 
která podpoří reálné hospodářství, stejně 
jako tomu bylo v případě jejího předního 
postavení na finančních trzích, jež vedlo 
k uzavření dohody na summitu G20 ve Wa-
shingtonu dne 15. listopadu.

Eugenie Línková ve spolupráci s tiskovým 
oddělením EU

a Evropského parlamentu

Evropský plán obnovy hospodářství

Praha (bo) – Česká obchodní inspekce 
v listopadu našla různé nedostatky v 60 pro-
centech kontrolovaných pražských restaura-
cích. Nejčastěji podle inspekce nebyla v po-
řádku hmotnost nabízených pokrmů. ČOI 
to uvedla ve zprávě, kterou zveřejnila na 
svých internetových stránkách www.coi.cz. 

Inspektoři ČOI v listopadu zkontrolova-
li 20 restaurací a prohřešky odhalili ve 12 
z nich. V sedmi případech inspektoři zjisti-
li nedodržení deklarované hmotnosti jídel. 
V jedné restauraci pak číšníci nesprávně 
účtovali nápoj v neprospěch zákazníka. 

Ve dvou případech na dokladu vydaném 
na vyžádání chyběly údaje o tom, jaké vý-
robky kontrolní nákup v pohostinství za-
hrnoval. ČOI v restauracích zjistila také 
čtyři váhy s neplatným úředním ověřením. 

V jednom restauračním podniku si pak za 
prodané cigarety účtovali vyšší cenu, než 
jaká byla uvedena na kolku. 

„Kontroly (v Praze) potvrdily dlouho-
době neuspokojivé výsledky v porovnání 
s ostatními regiony v ČR,“ uvedla ČOI, kte-
rá s nepoctivými provozovateli restaurací 
připravuje zahájit 15 správních řízení. 

V loňském roce ČOI zkontrolovala více 
než 6 500 provozoven veřejného stravování 
a bezmála 2 500 nevyšlo z kontroly s čistým 
štítem. Nejčastěji jsou hosté šizeni v Praze, 
ve středních Čechách, na Pardubicku a se-
veru Moravy. Při kontrolách se ukázalo, 
že zde je poctivých a nepoctivých hospod 
zhruba půl na půl. Nejpoctivější jsou pro-
vozovny na jihu Čech a na Zlínsku. Nepo-
ctivé hospody loni dostaly na místě blokové 
pokuty za celkem 1,8 milionu korun.

České Budějovice (bo) – Masné krá-
my, jedna z nejznámějších restaurací 
v Českých Budějovicích, oslavily 5. pro-
since 2008 přesně rok od okamžiku, kdy 
byly po celkové rekonstrukci znovu ote-
vřeny. Masné krámy vždy stavěly svou 
pověst na výborně ošetřeném čepova-
ném pivu z produkce pivovaru Budějo-
vický Budvar. Na tuto tradici se podaři-
lo navázat. V období od ledna do října 
2008 vypili hosté Masných krámů více 
než 1 250 hektolitrů piva. Největší zá-
jem měli o „kroužkovaný“ ležák Budwei-
ser Budvar, který se v Masných krámech, 
jako na jediném místě na světě, čepuje 
přímo z tanku. „Kroužek“ má na celko-
vé výtoči Masných krámů podíl 87 %.
Zbytek čepovaného piva tvořil tmavý

ležák, výčepní pivo a nealkoholické pi-
vo.

Masné krámy však nepřitahují zájem 
hostů jen kvůli výbornému pivu, ale ta-
ké díky skvělé kuchyni. O tom nejlépe 
svědčí fakt, že během deseti měsíců le-
tošního roku bylo v Masných krámech 
zkonzumováno asi 71 000 porcí hlavních 
pokrmů, tedy v průměru 240 porcí den-
ně. Nejoblíbenější specialitou byl Pivo-
varský guláš s houskovým a špekovým 
knedlíkem, křenem a cibulkou, násle-
dovaný Staročeskou vepřovou pečínkou 
a Grilovanými vepřovými žebry. V jídel-
ním lístku, který je postaven především 
na masitých pokrmech tradiční české ku-
chyně, ale najdete i ryby nebo vegetari-
ánské menu. 

ČOI v Praze našla závady 
v restaurací 

Masné krámy oslaví první rok provozu
po celkové rekonstrukci



10 N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E

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

2009

Jatky Český Brod  a. s.

PŘEJÍ
VŠEM SVÝM

OBCHODNÍM
PARTNERŮM

KLIDNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDRAVÍ

V ROCE

2009
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

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 2009
mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

DĚKUJEME VŠEM

NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM

ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2008
A PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A ÚSPĚŠNÝ START

DO ROKU 2009.

IFC FOOD spol. s r.o.
Nad Krocínkou 55/285
190 00 Praha 9 − Prosek
Tel.: (+420) 286 891 208−9, 283 882 334
Fax: (+420) 286 891 092
e−mail: info@ifcfood.cz
www.ifcfood.cz
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Olomouc – Bioinstitut, o. p. s., v rám-
ci realizace projektu „Ekologické zeměděl-
ství a zpracování biopotravin“ zahájil vytvá-
ření sítě ekologicky hospodařících podniků 
s nadstandardními aktivitami v ochraně ži-
votního prostředí a v produkci biopotravin. 
Cílem vytvoření této sítě je zprostředkovat 
informace všem zájemcům o vazbu mezi še-
trným hospodařením v krajině a druhovou 
rozmanitostí i krajinným rázem a zájem-
cům zabývajícím se možností zpracování bi-
oproduktů na farmě s návazností na přímý 
prodej ze dvora nebo na prodej v místních 
prodejnách.

Jedná se o vytvoření sítě informačních 
míst vybavených informačními tabulemi, 
letáky, prezentační technikou; na kterých 
bude možné pořádat exkurze, semináře, 
školení zaměřené na vysvětlování souvis-
lostí mezi šetrným zemědělským hospoda-
řením a biologickou rozmanitostí a ochra-
nou krajinného rázu, resp. na seznámení 
s problematikou produkce a zpracování bio-
produktů na farmě. Podniky zapojené do 
sítě musejí splňovat jednotné požadavky 
uvedené níže. 

Síť ekologicky hospodařících podniků 
s nadstandardními aktivitami v ochraně 
životního prostředí a v produkci biopotra-
vin je vytvořena proto, aby na konkrétních 
příkladech představila multifunkčnost eko-

logického hospodaření. Zásadní význam 
projektu spočívá v zájmu ekozemědělce 
pečovat o zemědělskou i nezemědělskou 
půdu; v tom, že vnímá ekofarmu jako pro-
pojený celek, ve kterém mohou být využi-
ta opatření pro přírodu i k hospodaření sa-
motnému.

PODNIKY ZAPOJENÉ DO SÍTĚ 
MUSEJÍ SPLŇOVAT TYTO 
ZÁKLADNÍ STANDARDY:

�  ekologický podnik s rostlinnou a živo-
čišnou produkcí, podnik zaměřený na 
speciální plodiny – byliny, zelenina, 
ovoce, vinohrad

�  pozemky (nebo část pozemků) některé 
ekofarmy na území CHKO nebo NP

�  současný stav podniku v oblasti ekolo-
gického zemědělství v návaznosti na 
ochranu přírody (využití PRV – AEO 
nebo dotací MŽP, péče o „místa pro 
přírodu“), resp. zpracování bioproduk-
tů (využití PRV – investice do vybavení 
na zpracování bioproduktů)

�  dosažené výsledky – realizovaná opat-
ření pro přírodu, resp. zpracování bio-
potravin, prodej ze dvora, historie far-
my a povědomí o ní

�  komunikativnost zemědělce
�  aktivity ve vztahu k informování ostat-

ních ekozemědělců i veřejnosti – kon-
krétní (pořádání exkurzí na farmě, 
vystoupení na seminářích,…) i potenci-
ální (zájem)

Z ekologických farem zabývajících se 
zpracováním bioproduktů jsou vybírány 
vzorové podniky, které především:
�  zpracovávají vlastní bioprodukty; 
�  prodávají ze dvora nebo v místních pro-

dejnách (např. zdravé výživy), místním 
školám, domovům důchodců apod.;

�  splňují zásady a požadavky Všeobec-
ného potravinového práva (Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady 
č. 178/2002/ES) a pravidel Nařízení 
852/2004/ES (v rámci tohoto naříze-
ní zejména sedm principů HACCAP – 
systém kritických bodů analýzy rizik);

�  mají ve zpracování bioproduktů tradici, 
mohou mít regionální známku.
Optimálním příkladem bude informační 

místo zahrnující zemědělské aktivity zahr-
nující ekologické hospodaření se vztahem 
k ochraně životního prostředí a současně 
zpracování bioproduktů na farmě.

Síť modelových podniků je realizována 
v rámci projektu Ekologické zemědělství 
a zpracování biopotravin, který je financo-
ván Ministerstvem zemědělství. Podrobněj-
ší informace o projektu se dozvíte na webu 
www.pro-bio.cz. 

CHARAKTERISTIKY
JEDNOTLIVÝCH REALIZÁTORŮ:

PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců 

je celostátní sdružení ekozemědělců, zpra-
covatelů a prodejců biopotravin. Sdružu-

je také poradce, školy, 
spotřebitele a přáte-
le ekologického země-
dělství.

Hlavním posláním 
svazu PRO-BIO je 
prosazovat v ČR eko-
logické zemědělství 
v méně intenzivních 
oblastech, ale stejně 

tak v oblastech produkčních. Důležitou 
součástí je propagace biopotravin, vždy 
s ohledem na zájmy ekologických země-
dělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento 
obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od ro-
ku 1990.

Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fun-
govala transparentní a nezávislá kontrola 
ekologického zemědělství a aby bylo pro 
přírodu i zdraví prospěšné hospodaření 
ekozemědělců státem dostatečně kompen-
zováno.

Svaz ve spolupráci s předními evropský-
mi svazy ekologického zemědělství vyvíjí 
vlastní směrnice pro hospodaření i zpraco-
vání, které respektují základní evropskou 
normu Nařízení Rady NR (dotace a legis-
lativa), ale navíc požadují celopodnikový 
přechod na ekozemědělství, a jsou přísněj-
ší než základní požadavky NR v mnoha 
dalších oblastech (Směrnice PRO-BIO). 
Kromě toho poskytuje svaz PRO-BIO 
svým členům informační servis, poraden-
ství, bezúročné půjčky, pořádá vzdělávací 
akce, pomáhá s odbytem a zajišťuje cílenou 
propagaci a reklamu.

Svaz PRO-BIO spolupracuje s minister-
stvy zemědělství i životního prostředí a ta-
ké s významnými zahraničními svazy, vý-
zkumnými ústavy a je členem mezinárodní 
asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je regis-
trován jako občanské sdružení (nestátní 
nezisková organizace), každoročně o své 
činnosti vydává veřejně přístupnou výroč-
ní zprávu.

BIOINSTITUT o. p. s.
se sídlem v Olomouci byl založen v roce 
2004 jako partnerská organizace švýcar-
ského FiBL, výzkumného ústavu pro eko-

logické zemědělství. Hlavní činností Bio-
institutu je přenos vědeckých poznatků 
a výzkumů v oblasti ekologického země-
dělství do praxe a publikační a osvětová 
činnost v České republice a v zemích střed-
ní a východní Evropy. Je spolurealizátorem 
řady výzkumných a osvětových projektů. 

Spoluzakladateli a partnery jsou Vý-
zkumný ústav pro ekologické zemědělství 
FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců Šumperk a Univerzita Palacké-
ho v Olomouci. Mezi nejdůležitější aktivity 
Bioinstitutu patří: přenos poznatků z vědy 
a výzkumu do praxe; výchova, vzdělávání, 
publikační činnost; výzkum

SPOLEK PORADCŮ 
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 

ČR (EPOS)
EPOS je sdružením poradců, výzkum-

ných pracovníků a pedagogů v oblasti 
ekologického zemědělství. Vysoká odbor-
nost a kvalifikace členů spolku je zaru-
čena pravidelným vzděláváním členů na 
soustředěních probíhajících v ČR, zahra-
ničními stážemi, vydáváním a distribucí
odborných poradenských materiálů a pu-
blikací.

Organizace spolupracuje s řadou institu-
cí v oblasti zemědělství a životního prostře-
dí; mezi naše nejvýznamnější partnery pat-
ří: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 
Šumperk, ÚZPI Praha, MZe ČR, VÚŽV 
Praha-Uhříněves, VÚRV Praha-Ruzyně, 
ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU 
Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace 
v EZ. 

Ing. Alena Malíková
Bioinstitut o. p. s., 

Olomouc

Nová síť modelových ekologických farem

Soukromá inicia-
tiva v řízeném hos-
podářství je možná 
stejná jako v hospo-
dářství liberálním. 
Její rozsah je však 
ohraničen zájmem 
státu, s nímž nesmí 
být v rozporu. Není 
pochyb o tom, že ří-
zené hospodářství 
uvádělo podnikatele 

do větší závislosti na veřejné správě. To byl ale při-
rozený důsledek tehdejších poměrů. Tato závislost se 
bohužel projevovala také v tom, že podnikatelská čin-
nost se velmi přibližovala službě a prodej rozdělování. 
Je samozřejmé, že k řízení hospodářského života bylo 
potřeba dosti administrativních sil, a tedy osobních 
a věcných nákladů. Kdyby nebylo tohoto řízení, které 
vylučuje nebo omezuje podnikatelská rizika, pak by 
museli podnikatelé nést rizika sami a vyjádřit je ve své 
kalkulaci formou většího cenového rozpětí. Ve svém 
důsledku se jednalo o jakýsi princip pojištění, jehož 
zásady vyplývaly ze systému řízeného hospodářství.

Teoretici hospodářské politiky té doby zdůrazňo-
vali také sociální význam i pro spotřebitele, zejména 
zasáhne-li regulace všechna hlediska, tj. výrobu, od-

byt, ceny i sociální poměry. Stanovení pevných cen, 
zejména pro výrobky denní spotřeby, jako jsou potra-
viny, mělo vést k uklidnění zaměstnaných vrstev oby-
vatelstva.

Řízené hospodářství mělo přispívat ke zvýšení život-
ní úrovně. Jeho teoretici i vykonavatelé předpokládali, 
že zemědělství bude tak výkonné, aby vyprodukovalo 
tolik zboží, tj. aby odchovalo tolik jatečných zvířat, 
aby se konzum živočišných bílkovin přiblížil americ-
ké či anglické úrovni. (Skutečná spotřeba masa činila 
u nás v roce 1933 cca 25 kg na osobu a rok, v USA 
55 kg, v Anglii 65 kg.) Řízené hospodářství mělo při-
spět také k zhospodárnění výroby a distribuce tím, že 
systém měl ovlivňovat i hospodaření s produkty, které 
jednotlivec podceňuje, protože nechápe všechny sou-
vislosti. Jednalo se např. o jatečné odpady, které byly 
považovány za téměř bezcenné. Panoval totiž názor, 
že cena odpadů nebyla započítána v ceně živých jateč-
ných zvířat, a proto se s ní nekalkulovalo.

V případě vnějších obchodních vztahů platila zá-
sada, že dokud stát řídí svoji výrobu a spotřebu, má 
tolik vlivu a síly, aby se ubránil obchodnímu tlaku z ji-
ných států, v nichž hospodářství řízeno není. Pokud 
tuto sílu nemá, dochází k pouhému přizpůsobování 
se. V minulosti byly dokonce diskutovány úvahy o po-
řádání konference, která by se měla vyjádřit pro tzv. 
světové řízené hospodářství. Cílem měla být produkce 

a výroby tam, kde jsou pro příslušný obor nejvýhod-
nější podmínky, a tam měla být vytvořena hospodář-
ská politika bez krizí.

Po mnichovském diktátu a německé okupaci naše-
ho státu bylo pro každou hospodářskou skupinu vy-
tvořeno zvláštní ústředí, které však vedlo k jednostran-
nému pohledu na úkoly živočišné produkce. Např. 
požadavky na produkci mléka byly často v rozporu 
s požadavky na produkci masa. Uvést tyto rozdílné 
zájmy do souladu s požadavky veřejné správy a stano-
vení jednotné linie mělo být úkolem ústřední organi-
zace s názvem Společnost pro řízení výroby a spotřeby 
živočišných produktů, která měla řídit domácí výro-
bu, regulovat dovoz a vývoz a stanovovat ceny. Ob-
chodní provádění stanovených úkolů mělo být svěřeno 
členům této společnosti, to znamená zpracovatelům, 
výrobcům i obchodníkům. Společnost pak měla být 
vybavena exekutivní pravomocí a oprávněním zasaho-
vat do všech oborů. To znamená, že by mohla např. 
nařídit určitým firmám výkup určeného množství zbo-
ží za stanovenou cenu a skladovat toto zboží po urči-
tou dobu. V případě vyskladnění zboží za nižší cenu 
pak měla společnost uhradit rozdíl. Právě tak by moh-
la společnost nařídit dovozcům, za jaké nejvyšší ceny 
smějí v zahraničí nakupovat a jakého zisku mohou do-
cílit. Měla by také právo určovat, kdo a za jakých okol-
ností smí příslušným zbožím obchodovat. Společnost 

měla dávat podněty ke kolektivním reklamním akcím 
pro zvýšení či snížení konzumu určitých druhů zboží. 

ŘÍZENÍ VÝROBY A ODBYTU VÝROBKŮ
SE DĚLILO TAKTO:

1.  dobytek, maso a masné výrobky a vedlejší
produkty

2. mléko a mléčné výrobky
3. tuky živočišné a umělé
4. vejce
5. drůbež
6. med
7. ryby 
8. zvěřina

O prvních pět oborů se měla společnost starat sa-
ma, u ostatních by jí bylo ponecháno na vůli, kdy bude 
do výroby zasahovat a jakým způsobem. Společnost 
měla podléhat dozoru ministerstva zemědělství nebo 
ministerstva výživy. Proti jejím opatření by se moh-
li členové odvolávat ke stížnostnímu výboru, z jeho 
usnesení pak k nejvyššímu správnímu soudu. Pro vy-
řizování stížností u obou institucí by měla být zkráce-
ná lhůta vhledem k aktuálnosti rozhodnutí. Všechna 
opatření však nebyla realizována a na řízení problema-
tiky se stále více uplatňoval válečný diktát.
(Pokračování příště)

Josef Radoš 

Co psaly

v roce 1933
V Y N I K A J Í C Í  H U D E B N Í K  –  S Y N  Ř E Z N Í K A

V tomto našem listě zaznamenáváme občas 
zmínku o některém vynikajícím členu naši 
veliké rodiny řeznické, jichž jest více, než si 

dovedeme pomysliti. Jen jest třeba, aby bylo upo-
zorněno na ně, aby jejich život byl tu zaznamenán 
pro budoucího historika našeho stavu. Jsou to čet-
ní spisovatelé, hudební skladatelé, sportovci, vědá-
toři a četní jiní. 

Ve své stavovské výchově uvádím více našich 
mužů velikánů, o nichž naši kolegové nemají tu-
šení.

Kol. starosta Alois Novák píše o dalším slav-
ném muži, který pochází z řeznické krve, z rodiny 
řeznické a to kladenské. Jest to slavný hudební 
skladatel, dirigent a vynikající pedagog Váša Suk, 
jehož jako kladenského rodáka vzpomněli v těch-
to dnech pěkným koncertem z jeho cenných skla-

deb. Zemřel nedávno v Moskvě, kde byl ředitelem 
opery a státní konzervatoře a kde se těšil značné 
úctě a vážnosti. Ač sám si politických věcí nevší-
mal a žil jedině svému umění, tedy pro věci poli-
tické se neangažoval, byl ctěn a vážen i od samé 
vlády bolševického Ruska.

Narodil se na Kladně roku 1861. Po studiích na 
pražské konzervatoři odebral se do Ruska, kde se 
pak trvale usadil až do své nedávné smrti. Kladen-
ští dobře znali jeho otce, který byl řezníkem a měl 
obchod v bývalé Dlouhé ulici, jež se pak nazýva-
la Královská a nyní Masarykova, v domě, v němž 
je nyní drogerie pana Habětína. Bratr Váši Suka 
byl švagrem kolegy p. Karla Stříbrného, řezníka 
v Kladně.

Kolik ještě vynikajících lidí jest z rodin řeznic-
kých. Josef Radoš

No sláva!!! A nevadí ti, že už je pět dní leden?  (sch)

Maso jako zboží v historickém pojetí (pokračování)
D Í V Á M E  S E  S I C E  D O P Ř E D U ,  A L E  N Ě K D Y  J E  D O B R É  O H L É D N O U T  S E  I  D O Z A D U
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U nákupních center jdou v předvánočním čase kapři vždy dobře na odbyt.

Při výlovech menších rybníků je spoustu ruční práce. Ryby se po „vyjádření“ sítě vybírají kesery do kádí. Zákazníci si mohou vybrat kapra „šupináče“, hladkého, lysce nebo řádkového na sádkách nebo přímo u výlovu.

Na hrázi většiny rybníků lze ryby ihned zakoupit.

Výlovy rybníků sice skončily, ale ryby pro vánoční 
dny a zejména štědrovečerní večeři jsou připraveny na 
sádkách. Jen neznalým by se mohlo zdát, že si rybáři 
nyní mohou konečně odpočinout. Ten pravý finiš teprve 
přijde. Statisíce živých ryb ryby zatím odpočívají, stěs-
nané na malém prostoru sádek, ale s dostatkem čers-
tvé, kyslíkem bohatě prosycené a stále protékající vody. 
Nahuštěná rybí obsádka v sádkách vyžaduje neustálou 
24hodinovou pozornost rybářů. Součástí ochrany zasád-
kovaných ryb je nejen stálý monitoring kvality vodního 
prostředí, ale také ochrana před predátory, okřídlenými, 
čtyřnohými a bohužel i dvounohými...

Pokud by se vůbec dalo mluvit o nějakém klidu, po-
tom je to klid před bouřkou, protože ta pravá honič-
ka bude ještě mít své pokračování. Vánoční distribuce 
prověří akceschopnost všech zainteresovaných. Noční 
nakládky ryb, často za mrazivého počasí, kdy kesery 
po vytažení z vody mění své „měkké“ tvary v tuhou 
konstrukci a oděvy rybářů se pokrývají ledem, jsou 
průvodním jevem. Loňská mírná zima byla pro rybáře 
z tohoto hlediska tou nejlepší vánoční nadílkou. Pro-
dejci ryb na ulicích, ve městech i vesnicích musí neu-
stále obsah kádí doplňovat nejen rybami a vodou, ale 
zároveň i kontrolovat její kvalitu. K dispozici je ve měs-
tech pouze voda z blízkého vodovodu, to je chlorova-
ná. Naštěstí chlór vodu rychle opouští, ale včasná její 
výměna nebo trvalý průtok zajišťuje přežívání ryb na 
potřebnou dobu.

Pohledy na kapra
jsou ve světě odlišné

Zákazníci si vybírají mezi kapry různých hmotností 
a velikostí. Tradiční hmotnosti vánočních kaprů v Če-
chách se pohybují obvykle mezi 2 až 3 kg, což nás řadí 
mezi konzumenty pojídající asi největší ryby tohoto 
druhu na světě. V blízkém Bavorsku jsou to kapři ob-
vykle jen 1,2 kg těžcí, kteří se s oblibou připravují ke 
konzumu celí (vysmažení nebo vaření). Kapr je tam 
tak oblíben, že jsou pořádány dokonce kapří festivaly 
(bohatě zapíjené domácím pivem a rýnským vínem). 
Kapra v Bavorsku, ale i ve vzdálenějším okolí nalez-
nete často během celého roku na jídelních lístcích ve 
všech restauracích. Podobně je tomu v příhraniční čás-
ti Francie s Německem, v okolí Lyonu i jinde. V sub-
tropické a tropické části světa v Asii, Africe, na Jávě aj. 
jsou v oblibě kapříci o hmotnosti podstatně menší (již 
od 150 g do 400 g), a to se už ovšem netýká Vánoc, ale 
celého ročního období, kde může být i kapr hlavním 
zdrojem bílkovin.

Zatímco u nás je kapr tradiční vánoční rybou, lec-
kde v Evropě je konzumován během celého roku, jin-
de (Austrálie) je pokládán za rybu nežádoucí a trvale 
pronásledovanou. Jsou dokonce stříleni nejen střelný-

Základem všech těchto výrobků je maso našich sladkovodních ryb.Studenti Střední hotelové školy v Mariánských lázních dokážou z kapřího masa připravit různá velmi chutná jídla.

mi zbraněmi, ale i šípy z luku (jako jedna ze sportov-
ních disciplín). V Austrálii ovšem není rybou původní 
a v místních podmínkách, se schopností se opako-
vaně rozmnožovat během roku, vytlačil některé pů-
vodní domácí cenné druhy ryb. Zcela odlišně v rám-
ci turistického ruchu, ale výhradně k velkým kaprům 
přistupují například ve Španělsku, Anglii i jinde, kde 
se stali v druhé polovině minulého století velcí kapři 
významným sportovním rybím druhem pro rekreač-
ní rybáře (kapři o hmotnosti 15–20 kg se ovšem po 
ulovení nekonzumují, ale vracejí zpět do vody). Jsou 
na ně dokonce organizovány velké mezinárodní ry-
bářské závody (ve Francii aj.) dotované nákladnými 
cenami.

Ještě v 60. letech minulého století toho o kapru (na-
příklad v Anglii) věděli tak málo, že si zvali německé 
i české znalce, aby jim o kaprech přednášeli na růz-
ných seminářích a školeních. Kapra tehdy občas zna-
li snad jen někteří Londýňané, kteří v době „šábesu“ 
se s nimi mohli setkat ve vybraných prodejnách (byli 
určeni pro tamější židovskou obec). Oblíbenou rybou 
se stal kapr v Izraeli, kde po 2. světové válce díky imi-
grantům z východních zemí vyrostly desítky rybnič-
ních hospodářství, na kterých byl chován právě kapr 
jako hlavní druh ryby. Není vyloučeno, že leckde tam 
měli kapři i český původ, i když se sem dostali třeba 
přes druhou zemi.

Jaký byl v Čechách
letošní chovatelský rok? 

Letošní produkční období českým rybníkářům pří-
liš nepřálo. Nikoliv z hlediska průměrných teplot. Ty 
měly občas spíše subtropický nebo dokonce tropický 
charakter. Katastrofální byl ovšem obecný nedosta-
tek vláhy, který zapříčinil, že hladiny rybníků začaly 
klesat nebo se dvouhorkové rybníky (dvouleté chov-
né období) vůbec nenaplnily. Na této skutečnosti se 
podepsala minulá zima, kdy nenapadl dostatek sně-
hu a rybníky dokonce ani nezamrzly. Vysoké teploty, 
nedostatek dešťů, silné odpařování z hladiny a téměř 
žádné přítoky začaly být koncem léta pro rybníkáře 
noční můrou. Nejhůře na tom byly přirozeně rybníky 
nebeské, které jsou zcela závislé na dešťových sráž-
kách. Ale i rybníky průtočné nebyly na tom nejlépe. 
Deficit vody byl značný a mnohé rybníky (zejména 
napouštěné na dva roky) se nepodařilo v produkč-
ním období naplnit ani z poloviny. Jen tam, kudy 
prošla bouřka provázená přívalovým deštěm, byla si-
tuace o něco lepší (pokud nedošlo k vyplavení ryb). 
Navíc nezamrzlé hladiny rybníků přilákaly hejna kor-
moránů, kteří plenili vše, co se ve vodě hýbalo. A to 
již nemluvíme o vysokých cenách obilí, které úsilí 
rybářů provázely téměř po celé chovné období. Zlom 
nastal až v době po sklizni s poklesem cen, kdy se už 

Vánoce s českým kaprem
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dalo těžko dohnat to, co až do srpna chov omezovalo 
a prodražovalo.

 Předpoklady rybářů o objemu celkové produkce 
ryb v letošním roce se asi vyplní. Ztráty v kusech způ-
sobené predátory a suchem se někde mohly zčásti
kompenzovat vyššími přírůstky zbylých ryb. Celo-
roční výlov ryb v rámci České republiky bude letos 
tak opět činit 19 až 20 tisíc tun, což je objem, který 
stačí pokrýt jak nízkou domácí potřebu, tak splnit 
i předem nasmlouvané dodávky do zahraničí. Po-
dobná situace se zimou a nedostatkem vláhy, jako 
byla u nás, byla ovšem také v okolních zemích. Da-
lo se proto očekávat, že by zájem o českého kapra 
mohl být zajímavý z hlediska exportu, kdyby neby-
lo známých komplikací, které provázejí již delší čas 
dlouhodobě nadhodnocený vysoký kurz koruny vůči 
euru i dolaru. 

Trvalým problémem zůstávají možnosti domácího 
odbytu. Přesto, že na jednoho obyvatele spotřebuje-
me cca 1,4 kg sladkovodních ryb ročně (s vysokou 
převahou kapra), je spotřeba domácích sladkovod-
ních ryb u nás považována za stále nízkou. Konku-
rence na trhu (při dovozu mořských, ale i sladkovod-
ních ryb) je vysoká, a někdy však nepochopitelná. 
Některé sladkovodní druhy dovážené až z dalekého 
zahraničí nejsou v konečné kvalitě srovnatelné s ma-
sem kapra. Dokonce je možné tvrdit, že maso naše-
ho kapra (s ohledem na vysoký podíl přirozené po-
travy a přikrmování pouze domácími obilovinami) je 
určitě kvalitou předčí. Dovezené ryby mohou konku-
rovat jedině nižší cenou, ale laik-spotřebitel o nich ví 
velmi málo (jak z hlediska kvality chovného prostře-
dí, tak i způsobů odkrmu).

Co všechno se dá
z kapřího masa připravit

O tom se většinou lze přesvědčit například na 
„Dnech českého produkčního rybářství“, které po-
řádá Rybářské sdružení České republiky, kde jsou 
ukázkově z domácích ryb zhotoveny desítky různých 
chutných pokrmů. Že to jde i doma, nejen pouze za 
hranicemi, prokazují čeští kuchaři občas i v televizi, 
i když by toho mohlo být mnohem více. Škoda, že 
veřejnost nevidí, co všechno dokáží i studenti hote-
lových škol (mají-li rybích úprav znalé vedení) z kap-
rů chutného připravit. Podobně vyznívají i soutěžní 
klání kuchařů při přípravě teplých pokrmů pouze 
a opět jen z kaprů. O širokých možnostech využití 
a úprav masa kaprů se většinou na podobných ak-
cích dozví nejvíce bohužel především rybářská ve-
řejnost a případně pár nadšenců. Kuchaři přitom 
nejsou pouze specialisté na rybí jídla. U ryb je zná-
mou velkou výhodou, že fantazii a nápaditosti v je-
jich úpravách se meze nekladou. Spojení kapra s růz-
nou zeleninou, kořením, s použitím cuket, špenátu, 
i třeba masa z lososa (mimochodem v jedné soutěžní 
úpravě bylo maso z kapra stejné nebo ještě chutněj-
ší, než bylo maso lososa použité v kombinaci s ma-
sem kapra) může být běžnou součástí přípravy všech 
kapřích pokrmů. Ukázalo se, jak velmi záleží i na 
celkové úpravě (vzhledu na talíři) hotového rybího 
pokrmu. V České republice je tradicí si o Vánocích 
usmažit „pěkný“ řízek z kapra a spojit ho s chutným 
bramborovým salátem. Nic proti tomu, jednou v roce 
si jistě můžeme dietu dovolit porušit. Tou správnou 
inspirací může být skutečnost, že na trhu je dostatek 
nejrůznějších ingrediencí, nemluvě už o specializo-
vaných knižních rybích kuchařkách, zaměřených na 
přípravu pokrmů z kapřího masa v průběhu celého 
roku při nejrůznějších příležitostech.

Pokud však nedovedeme rybu správně částečně vy-
kostit a zfiletovat, připravte si kolmým řezem na pá-
teř tak zvané podkovy, o síle cca do 2 cm. Budou jistě 
dobře a rychle prosmažené a nebude na škodu, když 
je pár hodin předtím, než je nasolíte, ještě řádně po-
kapete citronem, případně posypete rybím kořením, 
načesnekujete atd., fantazie zde nemá hranic, ale to 
už záleží na osobní chuti. Skýtají přirozeně i možnost 
jiného zpracování a přitom neškodí je vždy nejprve 
prudce v pánvi na rozpáleném oleji orestovat a teprve 
v troubě pracovat se zeleninou, sýrem, smetanou. Pří-
slibem do budoucna by mohl být rybí separát (rybí 
protlak), který oproštěn od kostí by mohl sloužit jako 
základ mnoha dalších úprav (paštik, krémů, pomazá-
nek, náplní uzenin atd.). A ten by se měl připravovat 
i právě z domácích ryb, zejména z kaprů.

Co bude s kapry v příštích letech?
Kaprů bylo a je i v současnosti dostatek. I v budouc-

nu může být na trhu více zdravých a chutných domá-
cích ryb. Do jisté míry to však záleží i na spotřebiteli 
a přirozeně i způsobu nabídky. Producenti jsou v pod-
statě na případný zvýšený zájem o domácí ryby připra-
veni. Bude-li zájem, mohou rozšířit síť zpracoven a na-
bídkou polotovarů hledat cesty sblížení se zákazníky. 
Akci organizovanou Ministerstvem zemědělství a na-
zvanou „Ryba domácí“ proto chovatelé ryb přivítali. 
Sice v počáteční televizní fázi akce příliš nevyzněla, 
ale je příliš brzy ji celkově reálně zhodnotit. Až skon-
čí, určitě však k tomu dojde. Konkurence, stejně jako 
v jiných oborech, existuje i na trhu ryb a bude stále 
značná. Producenty začínají logicky stále více zajímat 
narůstající ceny vstupů, které ovlivňují více než dříve 
přírodní podmínky (úbytek vody, rybí predátoři), ce-
ny obilovin a další faktory. K určitému posunu dojde 
pravděpodobně i v ceně kapra. Důvod je prostý a spo-
čívá v tom, že nelze zásadně narušit rentabilitu cho-
vu kapra v našich podmínkách. Každopádně se může 
týkat zejména některých výrobků, případě polotovarů 
a rozšíření celoroční nabídky výrobků „ready-to-eat“ 
i tradičně domácím zákazníkem upřednostňovaných 
živých ryb. Proto je možné počítat s tím, že značka 
„Český kapr“ zůstane i do budoucna kvalitním a plno-
hodnotným reprezentantem rybníkářství jako specific-
kého odvětví českého podnikání.

 Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

Řekneme-li ryby, mnohým z nás se vybaví smažený 
kapr na Vánoce. Velice často se, bohužel, konzuma-
ce ryb v českých domácnostech omezuje pouze na 
vánoční období. Navíc v podobě smaženého řízku, 
ačkoli smažení nepatří mezi vhodné tepelné úpravy, 
které bychom měli ve své stravě upřednostňovat. 

Nezbytný jód
Ryby velice prospívají našemu zdraví, protože jsou 

velmi dobrým zdrojem jódu. Přirozená strava v na-
šich geografických podmínkách obvykle dostatek jó-
du neobsahuje. Jód je přitom naprosto nezbytný pro 
tvorbu hormonů štítné žlázy, a tím i pro normální vý-
voj mozku, zejména v období nitroděložního vývoje 
plodu a prvního roku života dítěte. Při závažnějším 
nedostatku jódu u plodu a kojence dochází k poško-
zení vývoje centrální nervové soustavy a k význam-
nému celoživotnímu postižení duševních schopností 
člověka. Negativní vliv má ale i mírnější stupeň jódo-
vého nedostatku. U dospívajících dětí a u dospělých 
se nedostatek jódu projevuje např. zvětšením štítné 
žlázy (strumou), zvýšenou únavností, ale i porucha-
mi sexuálního vývoje, poruchou plodnosti a vyšší po-
tratovostí u žen. Nedostatek jódu u žen také může 
být příčinou vzniku nádorového bujení prsu a štítné 
žlázy. Potřebnou dávku jódu pro organizmus, která 
je 200 µg/den (u těhotných 230 µg a u kojících 260 
µg/den), by měly zajistit dva pokrmy z mořských ryb 
či produktů týdně. 

Obsah jódu v 1000 g některých druhů ryb

treska 941 µg

makrela 208 µg

losos 86 µg

hejk 540 µg

mořská štika 226 µg

pstruh 72 µg

kapr 21 µg

Zdraví prospěšné omega
3 mastné kyseliny

Ryby obecně jsou zdrojem velmi kvalit-
ních bílkovin, ale daleko zajímavější je slože-
ní jejich tuků. Tuky ryb jsou, stejně jako ostat-
ní tuky, složeny z mastných kyselin. Obsahují 
vysoké procento tzv. omega 3 mastných kyselin, 
zejména pak kyselinu eikosapentaenovou (EPA) 
a dokosahexaenovou (DHA). Tyto dvě nejznámější 
mastné kyseliny mořských ryb a dalších mořských 

z mořských ryb za týden mají tento zdravý prospěš-
ný účinek, ale tři a více jídel týdně se už dalším po-
zitivním efektem neprojeví. Jde o takzvaný prahový 
efekt, což znamená, že zlepšení nastává jen v pří-
padě jedné či dvou dávek, ale pak už nepůsobí. Po 
rozpočítání dvou porcí na denní dávku bylo dopo-
ručeno jíst 40–60 gramů mořských ryb denně. Po-
kud bychom hledali doporučenou denní dávku čistě 
mastných kyselin EPA a DHA (např. v kapslích), 
většina odborníků se shoduje na hodnotách mezi 
0,7–1,2 gramů na den. Ryby bychom měly tedy pra-
videlně do našich jídelníčku zařazovat, nejlépe 2x 
týdně. A není třeba se zříkat ani ryb sladkovodních. 
Důležité je ale zdůraznit, že při tak nízké oblibě ryb 
u nás (často omezovaných na vánoční období) mo-
hou tyto důležité mastné kyseliny ve stravě pokrýt 
např. ořechy a kvalitní rostlinné tuky, které jsou ta-
ké zdrojem kvalitních omega 3 mastných kyselin 
i mastných kyselin esenciálních (tedy nezbytných). 
Pozitivní vliv omega 3 mastných kyselin byl pro-
kázán např. ve studii GISSI. V ní bylo sledováno
11 324 pacientů s infarktem po dobu 3,5 roku, a by-
lo prokázáno, že pokud pacienti jedli denně 1 gram 
omega 3 mastných kyselin, snížilo se riziko náhlé-
ho úmrtí o 45 % a srdeční zástavy o 35 %. Jedná se 
o lepší výsledky, než byly dokumentovány u někte-
rých studií se statiny (léky snižující hladinu chole-
sterolu). 

Vyberte si správný zdroj
omega 3 mastných kyselin

Z tohoto hlediska je nejzajímavější olej z tresčích 
jater, zajímavý z hlediska zastoupení mastných kyse-
lin EPA a DHA je i olej ze sardinek. Pokud jde o ce-
lé ryby, tak je to určitě sleď, makrela, případně i tu-
ňák. I uzenou makrelu občas lze doporučit. Pokud 
jde o obsah prospěšných tuků, tak je situace tristní 
u konzerv, například tuňák ve vlastní šťávě neobsa-
huje ze svých tuků skoro nic, protože ten se oddělí 
již na moři a prodává se zvlášť, a tak do konzervy jde 
jen masová drť, nebo se přidává olivový olej. Pokud 
si budete kupovat tuňáka, tak jen takovou konzer-
vu, která obsahuje maso vcelku, nikoliv drť a i tak 
obsah zdraví prospěšných tuků oproti čerstvé celé 
rybě je minimální. Tuk z mořských ryb je totiž velmi 
zajímavá obchodní komodita právě pro firmy, které 
vyrábí kapsle s tuky z mořských ryb. Pak je výhodné 
připravit např. pomazánku z tuňáka za použití kva-
litního rostlinného tuku, který je na omega 3 mastné 
kyseliny bohatý. 

Odborná doporučení
pro konzumaci

omega 3 mastných kyselin
Doporučená denní dávka omega 3 mastných ky-

selin pro prvenci srdečních chorob je podle Ame-
ričanů 0,7–2 gramů na den, obecně okolo 900 
mg na den. Z výsledků Zupten Study a US Physi-
cian Health Study vyplývá, že konzumace moř-
ské ryby alespoň jednou týdně vede ke snížení 
rizika náhlé srdeční smrti o 52 %. Doporučení 
EU pro konzumaci EPA a DHA je 1,2 gramu na 
den. V ČR máme však, podle roční spotřeby moř-
ských ryb, příjem tuků z mořských ryb 0,06–0,5 g/
osobu/den. 

Pro splnění výživových doporučení týkající se důle-
žitých omega 3 mastných kyselin by tedy měl každý 
Čech: 
�  Zkonzumovat v průměrně 2 porce ryb/týden.
�  Rybí konzervy doplnit kvalitním rostlinným tu-

kem bohatým na omega 3 mastné kyseliny (tuk se 
při zpracování z ryb odděluje – minimální množ-
ství omega 3 mastných kyselin nutno doplnit ji-
ným zdrojem).

�  Omezovat konzumaci živočišných tuků a prefero-
vat kvalitní tuky rostlinného původu.

�  Zařazovat do stravy rostlinné tuky o omega
3 mastné kyseliny obohacené.

�  Omezovat zdroje skrytých tuků s nevhodným slo-
žením (uzeniny, tučné mléčné výrobky, tavené sý-
ry apod.) a zaměřit se na konzumaci volných tu-
ků s výhodným složením.

Mgr. Pavel Suchánek
člen Fóra zdravé výživy

Ryby na talíři

živočichů mají pro lidské zdraví obrovský význam. 
Některé z omega 3 mastných kyselin si naše tělo ne-
dokáže přetvořit nebo přizpůsobit, a musí je tedy 
přijímat ve stravě. Jde o esenciální, tedy pro zdraví 
nezbytné mastné kyseliny. Z tohoto důvodu jsou pro 
nás zajímavější ryby tučnější, zejména pak tučnější 
ryby mořské.

Tuky z mořských ryb
a onemocnění srdce

Už koncem sedmdesátých let minulého století 
bylo zkoumáním zdravotního stavu grónských Es-
kymáků prokázáno, že konzumace mořských ryb 
bohatých na omega 3 tuky (resp. tuky bohaté na 
omega 3 mastné kyseliny) výrazně omezuje vznik 
ischemické choroby srdeční u těchto obyvatel. Toto 
zjištění bylo potvrzeno několika dalšími klinickými 
studiemi, které prokázaly, že konzumace alespoň 
jednoho pokrmu (150 g) týdně s mořskými ryba-
mi snižuje riziko náhlého selhání srdce a následné-
ho úmrtí o 52 %! Mluví se o kardioprotektivním, 
tedy srdce chránícím účinku. Bylo však také pro-
kázáno, že jedno, případně dvě jídla (150–300 g)

Obsah tuků ve 100 g mořských ryb

Druh ryby Energie (kJ) Tuk 
(g)

Tuk 
(%)

Cholesterol 
(mg)

Vícenenasycené
mastné kyseliny (mg)

omega 3 omega 6
sleď 993 20,5 17,4 106 2541 314
sardinka 579 5,4 34,4 18 1579 211
makrela 880 13,9 58,4 88 2777 325
tuňák 1058 17,3 60,5 81 5091 545
treska 375 0,8 8,0 60 288 24
losos 402 1,1 9,9 85 309 31
kambala 408 2,1 18,9 72 476 145
platýz 471 2,0 16,0 38 482 147

DGE-PC professional Version 3,2

Obsah tuků ve 100 g sladkovodních ryb

Druh ryby Energie (kJ) Tuk 
(g)

Tuk 
(%)

Cholesterol 
(mg)

Vícenenenasycené
mastné kyseliny (mg)

omega 3 omega 6
pstruh 513 2,9 20,9 69 717 175
kapr 512 4,2 30,2 83 367 537
sumec 675 9,9 54,5 191 877 1280
lín 374 0,6 6,3 87 56 84
okoun 389 0,7 6,6 89 136 33
candát 402 0,6 5,8 86 125 29
úhoř 1115 21,9 72,3 181 1035 621

DGE-PC professional Version 3,2

Okoun říční, naše velmi chutná ryba

Štika obecná – dravec našich vod s výborným masem
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PF 2009
�  nová generace hlubokotažných

balicích strojů 
�  nová balička R 175 Darfresh
�  balicí zařízení do hoto-

vých misek Traysealer
�  komorové baličky
�  X-Ray detektor - detekční zařízení

na bázi rentgenu 
�  etiketovací zařízení MR
�  vyřazovací váhy MR

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

A OBCHODNÍM PARTNERŮM 

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2009.

MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA S. R. O.

Sídlo: Pod rovinou 2/681, 140 00 Praha 4 � Provozovna: Antala Staška 34, Praha 4 � Tel: ++420 261 260 516-7
Fax: ++420 261 260 518 � Mobil: ++420 602 347 728 – pan Ing. Václav Kněz, obchodní ředitel � www.multivac.de
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 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

Profitech Food s.r.o.
Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov

Tel.: 353 844 571, fax 353 616 199
E−mail: info@profitech−food.cz

DĚKUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮMDĚKUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

A OBCHODNÍM PA OBCHODNÍM PARARTNERŮMTNERŮM

ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ V ROCE 2007ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ V ROCE 2008 

A TĚŠÍME SE S PŘÁNÍM VŠEHO NEJLEPŠÍHOA TĚŠÍME SE S PŘÁNÍM VŠEHO NEJLEPŠÍHO

V ROCE 2008V ROCE 2009

NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

®
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TRADIČNÍ DODAVATEL KOŘENÍ A ADITIV
PRO MASNÝ PRŮMYSL A JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ OBORY

koření, kořenicí směsi, přírodní a umělé obaly,
aditiva, kombi směsi, potravinářské technologie

í k ř i í ě i ří d í ělé

Pěkný-Unimex s. r. o., areál Tesla Hloubětín
Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9, tel./fax: 226 107 810

 www.pekny-unimex.cz
* * *

Firma Pěkný-Unimex děkuje všem svým obchodním partnerům
za spolupráci v roce 2008 a do roku 2009

přeje všem hodně pracovních a osobních úspěchů.

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 2009

PMZ PROJEKT spol. s r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4

www.pmz.cz

Telefon: 261-910-081  Fax: 261-910-045
Mobil: 603-239-042  E-mail: pmz@pmz.cz

2009
2009

2009

2009

2009

děkuje všem
obchodním partnerům

za spolupráci v roce 2008
a přeje hodně

podnikatelských
a osobních úspěchů
v novém roce 2009.

Hledá vhodného kandidáta na pozici

SERVISNÍ TECHNIK
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

� SŠ/VŠ vzdělání
� znalost problematiky masného průmyslu
� technická zručnost, zkušenost s obsluhou strojů
� znalost práce na PC, znalost jazyků značnou výhodou
� ŘP sk. B nutností
� dobrá zdravotní kondice, ochota cestovat
� komunikační schopnosti, samostatnost
� výhodou je předchozí praxe v potravinářství

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
� servisní a poradenská činnost v tuzemsku a zahraničí
�  podpora prodejů, představování a testování nových výrobků,

hledání nových příležitostí
� řešení a vyhodnocování reklamací

NABÍZÍME:
� práci v prostředí prosperující nadnárodní společnosti
�  zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc,

13. a 14. plat, příspěvky na rekreaci, stravování
a penzijní připojištění a další)

� služební automobil, notebook, mobilní telefon

Nástup dle dohody

Máte-li zájem o nabízenou pozici, zašlete životopis
na personální oddělení ve Slavkově u Brna:

Bc. Kamila Havlínová, tel.: 544 123 120, 
e-mail: kamila.havlinova@devro-casings.com,

Cutisin, s. r. o., Okružní 1438, 684 01 Slavkov u Brna
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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,

PŘED VSTUPEM DO NOVÉHO ROKU

2009
VÁM DĚKUJEME ZA DOBROU

A ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI.

PŘEJEME KLIDNÉ A VESELÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, DO NOVÉHO ROKU

PAK PEVNÉ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHY

V RODINNÉM ŽIVOTĚ I V PODNIKÁNÍ.

MASCHINEN − UND
ANLAGENBAU GMBH

VERDEN
Inženýring, prodej a servis strojů a zařízení

pro masokombináty i drobné uzenáře

Zastoupení v České republice:
VEMAG, organizační složka
639 00 Brno, Vinohrady 25

Tel.: 543 213 113, fax: 543 211 127
mobil: 777 706 711, 777 706 713

VEMAG servis Brno
tel./fax: 541 232 909

e−mail: vemag@vemag.cz

Komplexní
řešení
hygieny

Komplexní
řešení
hygieny

děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2008 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2009.

�
�

�
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
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Prima Delika, Karlovy Vary
Tel. + fax: 353 565 255

E-mail: primadelika@seznam.cz

www.primakv.cz 

Nabízíme:
�  Kvalitní přirodní střeva
�   Vakuové sáčky PA/PE, smrštitelné, varné
�  Hliníkové misky a podnosy
�  Čerstvé vepřové maso

DELIKA

KARLOVY  VARY

... zaručeně čerstvé maso

Přejeme klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a pohody 
do nového roku 2009.

Děkujeme všem obchodním partnerům
za přízeň v roce 2008.
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media

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

za příjemnou spolupráci v letošním roce
a do nového roku

2009
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

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

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

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

J M É N O   Z A V A Z U J E

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

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

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

www.animalco.cz

www.prochazka.cz

Děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci
a přejeme Vám příjemné prožití

svátků vánočních a šťastný nový rok!
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Komoditní zpravodajství

TIS ČR SZIF

VÝVOJ CZV JATEČNÝCH ZVÍŘAT
 V průběhu 48. týdne (24. 11. – 30. 11.) se ve sle-

dovaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo 
podle SEUROP normy o 388 ks dospělého jatečného 
skotu více než v předchozím týdnu. Porážky byly vyšší 
u krav (+156 ks), býků (+118 ks), mladých býků (+78 
ks), jalovic (+31 ks) a volů (+5 ks). Největší podíl na 
porážkách měly ve 48. týdnu krávy 40,8 %, pak byli 
mladí býci 37,6 %, býci 12,4 % a jalovice 8,8 %. Ve 48. 
týdnu cena mladých býků celkem mírně klesla (-0,25 
Kč/kg JUT) na 70,22 Kč/kg JUT (38,58 Kč/kg ž. hm.).
Celková cena býků téměř stagnovala (+0,12 Kč/kg 
JUT) na 66,73 Kč/kg JUT (36,66 Kč/kg ž. hm.). Cel-
ková cena krav klesla (-0,70 Kč/kg JUT) na 50,79 Kč/
kg JUT (26,18 Kč/kg ž. hm.). Celková cena jalovic se 

snížila (-0,30 Kč/kg JUT) na 55,06 Kč/kg JUT (29,13 
Kč/kg ž. hm.). 

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR ve 47. týdnu v prů-
měru 69,75 Kč/kg JUT (38,33 Kč/kg ž. hm.) a ve 48. 
týdnu 69,49 Kč/kg JUT (38,18 Kč/kg ž. hm.).

V následujících čtrnácti dnech předpokládáme mi-
nimální změny ve vývoji cen jatečného skotu.

Podle očekávání došlo ve 47. týdnu ke zpomalení 
poklesu cen jatečných prasat, cena za třídy S-T klesla 
už jen o 0,48 Kč/kg JUT na 37,86 Kč/kg JUT, ve 48. 
týdnu se vývoj ceny již obrací (+0,18 Kč/kg JUT) na 
38,04 Kč/kg JUT (29,60 Kč/kg ž. hm.). Ve sledova-
ných podnicích se porazilo o 5 754 ks jat. prasat více 
než v předchozím týdnu. Největší nárůst poražených 

prasat byl ve tř. E (+3 460 ks), ve tř. S (+1 147 ks) a ve 
tř. U (+883 ks). Do tříd SEU bylo zařazeno 95,2 %
prasat za prům. cenu 38,41 Kč/kg JUT (29,89 Kč/
kg ž. hm.). Tato cena je téměř shodná (+0,19 Kč/kg 
JUT) ve srovnání s cenou dosaženou v předchozím 
týdnu. Zmasilost se ve 48. týdnu výrazněji změnila 
ve třídě P (+1,03 %), ve třídě T (-1,05 %) a ve tř. N 
(+0,36 %).

Ve 48. týdnu se průměrná porážková hmotnost 
v živém pohybovala ve tř. S až P v rozpětí od 107 do 
135 kg. V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla porážková 
hmotnost 111 kg ž. hm., tj. o 2 kg méně než v před-
chozím týdnu.

Z denního sledování CZV jatečných prasat tř. SEU 
u 15ti vybraných podniků je vidět, že ve 47. týdnu ce-

na dosáhla v průměru 38,43 Kč/kg JUT (29,91 Kč/kg 
ž. hm.) a ve 48. týdnu 38,53 Kč/kg JUT (29,98 Kč/
kg ž. hm.).

V příštích čtrnácti dnech očekáváme nevýrazný růst 
cen jatečných prasat.

CZV v jednotlivých kategoriích jsou uváděny v Kč/
kg JUT za studena.

Selata o průměrné hmotnosti 24,7 kg se prodávala 
za 1 506 Kč/ks. Selata nad 25 kg dosáhla průměrné 
hmotnosti 26,3 kg za průměrnou cenu 1 366 Kč/ks. Ne-
standardní selata dosáhla průměrné hmotnosti 9,6 kg
a prodávala se po 339 Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.



22 Z E  Z A H R A N I Č Í

Řím (dra) – Vzhledem ke krizi vyvolané 
prudkým vzestupem cen potravin v letech 
2007–2008 se ve světě šíří hlad, jímž v sou-
časné době trpí 923 milionů lidí. Odhaduje 
to Organizace OSN pro výživu a zeměděl-
ství (FAO). 

Jen loni vzrostl počet lidí trpících hla-
dem o 75 milionů. Specializovaná agentu-
ra OSN to přičítá především nárůstu cen 
potravin a pohonných hmot. 

Kolem 89 procent lidí trpících hladem, 
tedy 750 milionů, žije v asijských a afric-
kých zemích. V 15 afrických zemích hlad 
postihuje přes 35 procent populace. 

Zvláště zranitelných je 22 zemí, proto-
že zde vysoké procento obyvatel (přes 30 
procent) trpí podvýživou a tyto země jsou 
silně závislé na dovozu ropných produktů 
(ve většině případů ze 100 procent) a na 
dovozu obilnin. Jde o Eritreu, Niger, Ko-
mory, Botswanu, Haiti, Libérii, Burundi, 

Tádžikistán, Sierru Leone, Zimbabwe, 
Etiopii, Zambii, Středoafrickou republi-
ku, Mosambik, Tanzanii, Guineu-Bissau, 
Madagaskar, Malawi, Kambodžu, Severní 
Koreu, Rwandu a Keňu. Většina ze 75 mi-
lionů osob, které začaly nově trpět podvý-
živou, pochází z Asie a Tichomoří (41 mi-
lionů), následuje subsaharská Afrika (24 
milionů) a Latinská Amerika (šest milio-
nů). Čtyři miliony osob trpících nově pod-
výživou pochází z Blízkého východu a ze 

severní Afriky. Index cen potravin FAO 
ukazuje v roce 2006 zvýšení cen potravin 
oproti předchozímu roku o 12 procent, 
v roce 2007 o 24 procent a v prvních sed-
mi měsících letošního roku o 50 procent. 
Zvýšení registrované od roku 2002 je nej-
silnější od počátku 70. let. 

K zajištění dostatku potravin a k ožive-
ní dlouho zanedbávaného zemědělství po-
stižených zemí by bylo podle FAO třeba 
nejméně 30 miliard dolarů ročně. 

Podle Světového potravinového progra-
mu (WFP) poklesla světová potravinová 
pomoc v letošním roce na nejnižší úroveň 
za posledních 40 let, zatímco stále více ze-
mí potřebuje naléhavou pomoc. 

Jak uvádí FAO, investice do zeměděl-
ství v letech 1980–2006 klesly téměř na 
šestinu, zatímco světová populace rost-
la každoročně o 78,9 milionu. Biopaliva 
zároveň svět připravila o 100 milionů tun 
obilnin, které mohly sloužit k výživě lidí.

Podle FAO ve světě trpí hladem 923 milionů lidí 

Dario‘s nabízí každý čtvrtek menu sklá-
dající se z polévky z plodů moře, kotlet 
s rýží a pak z kuřete či ančoviček se salá-

tem. Stejně jako ke všem jídlům ve Španěl-
sku se k němu podává chléb, nápoj a de-
zert. Po zahájení této nabídky ji využilo 

na dvě stovky hostů. Restaurace má však 
pouze 49 míst, a proto lidé v dlouhé frontě 
čekali na stůl. 

Podnik pociťuje dopady nynější ekono-
mické krize, snaží se proto přilákat hosty. 

„Nevyděláme na tom, ale také nepro-
děláme,“ řekla španělským médiím jedna 

z vedoucích pracovnic podniku Emilia 
Jiménezová. Ujistila, že čtvrteční ztráty 
vynahradí příjem za sobotu a neděli. Da-
rio‘s zkrátka předpokládá, že se tato myš-
lenka časem vyplatí. 

Španělsko prožívá od počátku roku váž-
nou krizi. Ekonomický růst výrazně poklesl

zejména vzhledem ke zhoršení situace na 
trhu s nemovitostmi, k tomu se v zemi pro-
jevují dopady světové finanční krize. 

Španělské domácnosti, jejichž příjmy 
jsou v eurozóně jedny z nejnižších, se mu-
sely vypořádat i s podstatným zvýšením cen 
spotřebního zboží a především potravin. 

Španělská restaurace nabízí „protikrizové menu“ za jedno euro 

Peking (dra) – Čínští výrobci krmiv pro zvířata přidávali 
do svých výrobků průmyslovou chemikálii melamin záměrně, 
a ignorovali tak rok starou vládní směrnici určenou k ochra-
ně potravinových zásob. Na internetové stránce čínského mi-
nisterstva zemědělství to tvrdí jeho pracovník Wang Č‘-cchaj. 
Inspekční týmy se podle něj zaměřily na výrobce krmení po 
celé zemi ve snaze objevit provinilce, kteří používají nadměrné 
množství melaminu. 

Mezi čtvrt milionem prověřovaných producentů krmiv 
a chovných farem objevili inspektoři více než 500 firem pou-
žívajících nelegální či pochybné praktiky. Nyní policie vyšet-
řuje 27 dalších společností, uvedl Wang. Postupy některých 
z nich přirovnal k organizovanému zločinu. 

Čína se od září potýká se skandálem kvůli melaminu, který 
byl objeven nejprve v sušeném kojeneckém mléku a poté v řa-
dě dalších výrobků jako vejce či cukroví. Přítomnost chemiká-

lie nyní vyvolává obavy, zda lze bezpečně konzumovat maso 
a ryby. Po konzumaci kontaminovaného mléka zemřely čtyři 
děti, desetitisíce jich měly zdravotní problémy. Podle nedáv-
ného oficiálního prohlášení ministerstva zemědělství zůstává 
nemocných ještě více než 3000 dětí, z nichž některé jsou ve 
vážném stavu. 

Zhruba před rokem Peking přislíbil minimalizovat používá-
ní melaminu poté, co byl objeven v exportovaném krmení pro 
domácí zvířata, po jehož požití v roce 2007 v USA uhynuli 
psi a kočky. V reakci na to Čína podle Wanga zavedla „přísné 
standardy“ pro používání melaminu. 

Melamin je dusíkatá sloučenina vyráběná na celém světě ve 
velkém množství jako surovina pro výrobu moderních plastic-
kých hmot. Obsahuje 66 procent dusíku, takže je ideální pro 
zamaskování skutečnosti, že mléko bylo ředěno vodou – pokud 
se obsah proteinů stanovuje na základě množství přítomného 
dusíku, přidaný melamin obsah proteinů zdánlivě zvyšuje.

Prvního půl roku stráveného v Číně člo-
věk experimentuje a jí místní stravu. Potom 
se začne stýskat po domácím chlebu, bage-
tě, salámu a sýrech, a tak sháníte. Balík 
s těmito dobrotami totiž není levný a takový 
pozdrav z domova přijde odesilatele na dva 
i tři tisíce korun. Počítal jsem, že když mi 
vloni před Vánocemi maminka poslala mi-
mo jiné i bochníček chleba, přišel na více 
než 500 korun. A tak jsem se rozhodl, že 
prošmejdím Peking, a to by bylo, abych si 
nedal dohromady jídelníček pořádně pestrý. 
Od Ujgurů, což je arabská menšina, mám 
pravidelně bochánky chleba, v jiné části 
města nedaleko od koleje jsou zase k dostá-
ní bagety a v místních obchodech s potravi-
nami zase nakupuji ovoce podle sezony, co 
zrovna je. Nyní baštím liči. Doma je známe 
především z čínských obchodů v konzervě 
jako kompot, v Pekingu jsou v čerstvém sta-
vu, levné. Hodně se dávají i do jogurtů mís-
to ovoce, na něž jsme v Evropě zvyklí.

Před tím byli zase cukrové melouny 
s oranžovou velmi sladkou a šťavnatou 
dužninou. Jako správný gurmán jsem si

řekl, že by to chtělo na plátky šunku. Číňa-
ni si už zvykli na sýry i šunku, ale je chu-
ťově zcela jiná než v Evropě. Jak šunka, 
tak sýry jsou zvláštně nasládlé. Je to vcel-
ku dobré, ale samozřejmě naší šunce se to 
nevyrovná. Navíc Číňani přece jen dávají 
před sýry přednost to-fu, které se upravuje 
na mnoho způsobů. Potraviny jsou vcelku 
levné a třeba chleba od Ujgurů přijde na
3 juany. Bageta na 3,50 juanů, což je třeba 
vynásobit 2,70krát a dostanete se v přepoč-
tu na koruny. Takový jogurt s liči s objemem 
350 gramů přijde na 6,50 juanů, což už je 
dražší, než kolik stojí u nás. Dá se tak říci, 
že potraviny, které nejsou čínskou klasikou, 
a to sýry ani uzeniny nejsou, bývají proti tra-
dičním jídlům přece jen dražší. Zase kynuté 
knedlíky, které se jedí neveliko, jsou levné 
a taková porce přijde na jeden juan, což je 
pro mnoho Číňanů dobrý oběd.

V supermarketech v Pekingu je velký vý-
běr potravin. Prodavači si ale velmi střeží, 
aby se tam nefotografovalo, je to přísnější 
než u nás. V Praze jsem se vždy domluvil, 
když jsem chtěl vyfotografovat nějaký re-
gál, to samé ve Francii nebo v Německu, 

v Pekingu si to člověk nedovolí, byl by z to-
ho skandál. A tak je snímek složen z potra-
vin, které jsem si dopřál o víkendu. 

V Pekingu na univerzitě jsem již druhým 
rokem a mohu říci, že v létě o prázdninách 
jsem se doma doslova cpal mnoha druhy 
sýrů, uzeninami a vším, co mi vloni tak 
v Číně chybělo. Mistr bojových umění na 
Kung-fu, které denně tak 3 hodiny po škole 
cvičím, se zhrozil nad mou váhou. Za tři 
měsíce mám už nabraná kila pryč a navíc 
se mi přestalo stýskat po evropské stravě. 
Člověk je lehčí a mrštnější, čínská kuchyně 
je chudší na tuky i sacharidy, má víc vlákni-
ny a je bohatší na vitaminy. Možná i proto 
v ulicích Pekingu prakticky nepotkáte star-
šího člověka o berlích s poničenými klou-
by po nadváze. Smysl má jistě i pravidel-
né ranní cvičení seniorů přímo na volných 
prostranstvích před domem nebo v parku. 
Důležité je i cvičení kung-fu a taj-či pod 
vedením místních mistrů, které nenásilně 
spojuje fyzické cviky s duševními. Obojí vy-
žaduje určitou koncentraci a souhru svalů, 
což má vliv na vyrovnanost jedince.

Text a foto: Martin Bouška 

Gijón (dra) – Kompletní jídlo v restauraci za jedno euro (25 Kč), to je heslo podniku 
Dario‘s v Gijónu na severu Španělska, který jednou týdně nabízí takzvané „protikrizové 
menu“. 

Sladká šunka a nasládlý sýr

Britská armáda vydala první 
knihu vojenských receptů 

Autory knihy jsou samotní armádní ku-
chaři, kteří byli nasazeni s britskými jed-
notkami v nebezpečných oblastech jižní-
ho Afghánistánu. Na 62 stranách popisují, 
jak připravit například lasagne, karbanátky 
nebo smaženou rýži z vojenských přídělů 
konzervovaných a vakuovaných potravin. 
Britské armádní příděly přitom obvykle 
obsahují pouze mouku, prášek do pečiva, 
koření, sůl a pepř, rýži, fazole, vakuované 
párky a slaninu. 

Podle Neila Horwooda, který se na ku-
chařce podílel, vojáci v bojových oblastech 

potřebují asi dvojnásobný počet kalorií než 
průměrní lidé a jídlo se pro ně stává nejdů-
ležitějším okamžikem dne. „Pokud se ně-
kdo vrátí po osmihodinové hlídce a ucítí, 
že se vaří dobré jídlo, zlepší mu to morál-
ku,“ prohlásil Horwood. 

Nová kuchařka není jediným krokem, 
které západní armády podnikají ke zlepše-
ní kvality jídla a tím i bojové morálky svých 
jednotek. Americká armáda letos už rozší-
řila vojenské příděly o nové druhy potra-
vin, například o uzeného sumce nebo dý-
ňový koláč. 

Čínští výrobci obohacovali
krmiva melaminem

Londýn (dra) – Britská armáda vydala první knihu receptů pro vojenské kuchaře půso-
bící u jednotek v první linii. Předmluvu ke kuchařce, v níž jsou recepty na jídla, která lze 
uvařit v polních podmínkách z armádních přídělů, napsal slavný šéfkuchař Gordon Ramsay 
a označil v ní vojenské kuchaře za „neopěvované hrdiny“. 

Řím (dra) – Již nejméně tři zájem-
ci jsou ochotni zaplatit až 35 000 eur
(875 000 Kč) za bílý lanýž vážící 1,05 ki-
logramu, který byl nalezen v jihoitalském 
kraji Molisse. Podle prvních odhadů je 
tento lanýž zřejmě letos v Itálii vůbec 
největší. Ernesto Di Iorio, který s laný-
ži obchoduje, vykoupil vzácnou houbu za
15 000 eur (375 000 Kč). 

 
Podle expertů bude o bílého krasavce re-

kordní zájem, neboť letošní sezona je pro 
lanýže nejhorší za posledních deset let. 

„Kdo ví, možná se dostane až k ame-
rickému prezidentovi,“ zažertoval Ernes-
to Di Iorio na dotazy, kdo nakonec cenný 
kousek získá. V roce 1954 vděční Italové 
věnovali tehdejšímu americkému prezi-
dentu Dwightu Eisenhowerovi obdobnou 
houbu vážící dva a půl kilogramu. 

Za rekordních 5,9 milionu korun byl lo-
ni v prosinci vydražen bílý lanýž vážící 1,5 
kilogramu, který rovněž pocházel z Itálie. 

O něco menší bílý lanýž pocházející 

z oblasti kolem italského města Alba byl 
v roce 2006 v Hongkongu prodán asi za 
3,3 milionu korun. Za velkou raritu jsou 
považovány i menší bílé lanýže. Lanýže se 
v Itálii těší velké popularitě. Takzvaná la-
nýžová burza je dostupná na internetu. 

První italské muzeum lanýžů bylo ote-
vřeno v roce 2005 u Sieny, s multimediál-
ními stanicemi, kde si mohou návštěvníci 
projít italskou mapu lanýžů a sledovat fil-
my přibližující hledání lanýžů, jejich vaře-
ní a konzumaci. 

V muzeu ve městě San Giovanni d‘Asso 
se do 20. listopadu prodávaly bílé lanýže 
s cenami od 1 000 eur (25 000 Kč). 

Bílé lanýže jsou vzácné, na chuť ostřejší 
a také dražší než černé. Mají kratší vege-
tační dobu, tři měsíce kolem Vánoc. Čer-
né se vyskytují častěji ve střední části Itálie 
a na jejím jihu, bílé rostou více na severu. 

Rostou v kořenech asi 50 druhů stromů 
– většinou dubů, ale také lísek, topolů, mo-
ruší a vrb. Na jejich dobývání ze země jsou 
vhodní zvláště vycvičení psi. 

Lanýže jsou v posledních letech stále 
oblíbenější a jejich sběrači mezi sebou stá-
le ostřeji soupeří. Vyskytly se dokonce pří-
pady, kdy někdo cvičené psy otrávil. 

Některé oblasti na severu a ve střední 
části Itálie jsou vyčerpány, částečně i kvů-
li pytlákům, kteří prodávají své úlovky na 
černém trhu. 

Objevují se však nové oblasti, jako 
je horní tok řeky Tibery, kraj Abruzzy 
a chráněná oblast Pollino v Kalábrii. 

Jak upravit lanýže, poradí italská ku-
chařka Annie Feoldeová: „Očistěte jej 
důkladně ostrým nožem a malým kar-
táčkem, nařežte na tenké plátky a uvařte 
jej v marinádě z másla a trochy zelenino-
vého vývaru. Pak směs rozprostřete na
vařící tagliolini – docílíte dokonalé sym-
fonie.“ 

Známý toskánský kuchař Aldo Fiorelli 
radí: „Můžete vašeho lanýže rozstrouhat 
rovnou na vaše těstoviny.“ Praví milovníci 
lanýžů prý používají kousky vážící kolem 
100 gramů.

V Itálii se draží zřejmě největší letošní lanýž 

www.agral.czl

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

Čtěte 
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Číňané na Vánoce osvětlují své domy pa-
pírovými lampiony, které v menších verzích 
věší i na stromečky (vedle papírových řetězů 
a ozdůbek). Podobně jako v Americe rozvě-
šují čínské děti po domě ponožky a očeká-
vají příchod Santa Clause, kterému říkají 
Dun Che Lao Ren – Vánoční stařec.

INDIE, PÁKISTÁN A NEPÁL
V Indii se Vánoce nesou v duchu vli-

vů z mnoha zemí, naleznete tu evropské 
smrčky i americkou výzdobu. Indové slou-
ží dvou až tříhodinovou půlnoční mši na 
Štědrý večer. Křesťané v Bangladéši zdo-
bí o Vánocích cesty ke kostelům klenbou 
z listů banánovníku a stonků bambusu. 
V Pákistánu se slaví 25. prosinec, ovšem 
v památce na zakladatele Pákistánu Jinna-
ha. Na Štědrý den se pro věřící slouží mše 
zvaná Bara din – Velký den. Nepál na po-
mezí Číny a Indie je hinduistickou zemí, 
a tak vánoční svátky neuznává.

V Číně k vánočním dobrotám patří kandované ovoce na tyči, které se prodávají volně na uli-
ci a je-li mráz, tak i na zamrzlých řekách a rybnících.

Vloni v Číně na Vánoce mrzlo, a tak si lidé chodili „zabruslit“ na zvlášť k tomu uzpůsobe-
ných sáňkách. Bývají to i židličky, stolky, na jejichž spodek se upevní nože jako u bruslí a jez-
dí se po ledě. 

Čína

Z Pekingu do šantungské metropole 
města Ti nan je to letadlem půldruhé ho-
diny a cena 1 500 juanů za letenku, což je 
zhruba 4 tisíce korun, a to není nic pře-

hnaného, spíš naopak. V říjnu se tam koná 
proslavený festival, který se spojuje s uctě-
ním památky zesnulých a předků. Je to 
ale něco jiného než třeba naše dušičky – 

Více než čtyřicet milionů Číňanů stále ži-
je v podzemí, většina z nich je z povodí Žlu-
té řeky. Jedná se o provincie Gansu, Henan, 
Shaanxi a Shanxi. Klimaticky, geograficky 
a geologicky k tomuto typu bydlení vybízejí. 
Malé množství srážek a sucho, větší teplot-
ní rozdíly mezi dnem a nocí, zimou a létem, 
to je ve stručnosti podnebí kontinentálních 
regionů. Krajina byla vytvarována řekou 
dlouhou čtyři tisíce osm set kilometrů a je-
jími přítoky. Geologicky řečeno, střední 
povodí Žluté řeky vytvořilo největší náno-
sy spraše a náplav z nahromaděného pra-
chu v období doby ledové. Vysoce konsis-
tentní půda je lehce způsobilá k obdělávání 
a při zavlažování dokáže být velmi úrodná. 
V těchto podmínkách se zemědělství daří 
a dají se vytvářet přebytky. Právě ve spra-
šových regionech již žila čínská civilizace 
v dávných dobách. Dříve neměli lidé pro-
středky na vybudování domu na povrchu, 

uchýlili se k vykopání jeskynního. Ačkoliv 
se tento typ bydlení nazývá jeskynní, prošlo 
to vývojem, stejně jako bydlení na povrchu. 
Na území podél Žluté řeky můžeme najít 
různé druhy sklepního bydlení, tradice žití 
v sklepních prostorách se předává z jedné 
generace na druhou. V čínštině se sklepní 
bydlení nazývá Yaodong, tento výraz zna-
mená klenutý tunel. 

Jeskynní bydlení se dělí na tři typy, pří-
rodní jeskyně, svěží jeskyně, kamenná jes-
kyně. Přírodní jeskyně je poměrně primi-
tivní. V přírodně vytvořeném vertikálním 
srázu nebo prudkém spádu lidé vykutali 
sekci stěn a vyhloubili v nich jeskyně. Jes-
kyně mají klenbovitý tvar, vložené dveře, 
chodbu, pokoje a jiné. Po dlouhém pocho-
du rudá armáda dosáhla provincie Shanxi, 
kde vojáci vykutali a žili v jeskynních stav-
bách. Zde čelili japonské invazi. Z jedné 
takové stavby vedl předseda Mao Zedong 

odpor proti Japonsku (1937–1945) a na-
psal mnohá z jeho děl. Svěží jeskynní obyd-
lí jsou většinou postaveny z cihel na jemně 
žluté půdě. Kamenné jeskyně jsou převáž-
ně postaveny proti skalám směřující na jih, 
kameny jsou vybrány podle kvality a barvy. 
Je většinou vytesána s různými druhy vzo-
rů a ornamentů. Jeskynní bydlení nezabírá 
obdělanou půdu a neničí topografické rysy 
země, místo toho podporuje ekologickou 
rovnováhu. K postavení jeskyně nepotřebu-
jete pilíře, cihly a dřevo. Další výhodou jes-
kynního bydlení je příjemné chladno v létě 
a teplo v zimě. Tohoto principu využívá mo-
derní architektura a obdobné stavby jsou 
známé nejen v Číně (existují i v Austrálii). 
Pro turisty je tato oblast velmi atraktivní 
a vozí si odsud nejen mnoho zážitků z folk-
lórních akcí, ale i hezké suvenýry. Jsou to 
například vystřihované obrázky s čínskou 
tematikou.  Text a foto Martin Bouška 

Pouť k tisíci budhům

Číňané na vrcholku hory Huangshan Ležící Budha

svátek zesnulých. V Číně se vzpomíná na 
předky s dobrým jídlem a pitím, dělají se 
túry na horu Huangshan anebo se obdi-
vují starobylé památky v Huizhou. Vše je 
koncentrováno do province Šantung, kam 
jsme se s kamarádem a spolužákem z Pe-
kingské univerzity, Řekem Janisem, pře-
místili. Vydali jsme se do místa, kam smě-
řovali stovky turistů, k hoře tisíce budhů, 
pod níž se rozprostírá jezero Taming. Pod 
širým nebem můžete shlédnout pravou ne-
falšovanou čínskou operu, ochutnat thang 
hu lu, v překladu sladkou dýni, což je dnes 
kandované ovoce všeho druhu. Na špejli 
jsou napíchnuté kandované maliny, bo-
růvky, ananas, kiwi, hroznové víno anebo 
samostatně zvláštní odrůda hlohu s bobu-
lemi velkými jako naše třešně. Kdo chce 
vylepšenou verzi, dá si tuto dobrotu ještě 
polít čokoládou.

Cestu od úpatí hory až do výšin lemují 
stánky s jídlem. Můžete tak ochutnat i tu-
recký med nebo kraby upečené na ohni. 
Nic se k tomu jiného nepřikusuje, jen Čí-
ňané mají s sebou nepostradatelné ter-
mosky s čajem. A tak posilněni masem 
z kraba a čajem šplháte na horu s výškou 
připodobitelnou naší Sněžce. Byli jsme je-
dinými Evropany a vlastně jedinými bělo-
chy, a tak ostatní turisté během stoupání, 
co pár kroků, nesměle žádali o společnou 
fotografii. Úžas u nich budilo zjištění, že 
mluvíme jejich mateřštinou a jen němě 
vždy s pootevřenými ústy zírali na pra-
zvláštní úkaz, bělocha, který mluví čínsky 

a jde na poutní místo k budhům pozdra-
vit jejich předky. Na samém vrcholu se 
totiž u speciálních pecí spalují posvátné 
svitky a zapalují dřevěné louče a vonné ty-
činky. Je to obřad, při němž se myslí na 
zesnulé a dochází k jakémusi duchovní-
mu spojení s těmi, co již jsou na pomy-
slném druhém břehu. Zastavení bývají 

u budhů v různých polohách, někteří tam
spočívají vleže. Z vrcholu je také nádher-
ný výhled do kraje, a pokud vám zrovna 
bude přát počasí jako nám, je to zážitek 
nad jiné krásný. A když si dáte dietu thang 
hu lu jako my, netíží vás plný břich a jen 
klidně šlapete slunci a krásným výhledům 
vstříc. Text a foto: Martin Bouška

I tentokrát se trochu porozhlédneme po Číně a v reportáži se podíváme do vý-
chodní části, do provincie Šantung, známé především dámám prostřednictvím nád-
herných látek.

Lidé z podzemí

Ukázka jeskynních bytů i obchodů

Vážení diváci, místo pořadu „Nikdo není dokonalý“ zařa-
zujeme přímý přenos ze zasedání vlády. Název pořadu 
zůstává stejný.  (sch)

Potravinářská Revue
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.

www.agral.cz
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Děkujeme všem našim obchodním partnerům
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přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2009
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