Sklizeň a výkup švestek v letošní sezóně (str. 1)
Distillery Land PRAHA – už stavíme! (str. 1)
Jelínkovy lesní lázně (str. 2)
Destiláty a barová scéna (str. 2)
Představte si žít uprostřed sadu s ovocem! (str. 2)
V správny čas na správnom mieste ... (str. 3)
Výročí 10 let R. JELINEK Chile (str. 3)
Ohlédnutí za letošním 50. Trnkobraním (str. 3)
Hruškovice šampionem (str. 3)
Vizovická slivovice se může pochlubit dalším
puncem kvality - Českou cechovní normou (str. 3)
Valašská zabijačka (str. 3)
Rok Zlatého Kohouta (str. 3)
Život nám připravuje stále nějaká překvapení (str. 4)

30/17

M

str. 2

Představte si žít uprostřed
sadu s ovocem!

ožná je ten správný čas se zastavit a naladit
své myšlenky jinak!

J

e tomu už téměř 12 měsíců od předání pomyslné
chilské štafety ...

V správny čas
na správnom mieste

R

UDOLF JELÍNEK a slovenské hory už tradične patria k sebe. Zvlášť v zime návštevníci lyžiarskych stredísk oceňujú možnosť...

G

Rok Zlatého
Kohouta

old Cock Whisky má za sebou velmi zajímavý,
a v pravdě přelomový rok.

Sklizeň a výkup švestek v letošní sezóně
T

éma letošní sklizně ovoce bylo
velmi diskutované nejen mezi
pěstiteli, ale i v médiích, a věřím, že nikoho nepřekvapí informace, že sklizeň
a výkup ovoce byly nejhorší za posledních dvacet let. Naše sady jsou jedny
z mála, které se mohou radovat alespoň
z částečné úrody.
Sklizeň v našich sadech byla už druhým
rokem postižena mrazy a nepříznivým
počasím v průběhu kvetení, což zapříčinilo
následné problémy s opylením. Nicméně
i přes tuto skutečnost, především díky
kvalitní péči a vyváženému hnojení,
jsme sklidili více švestek, než tomu bylo
loni. Úrodou 245 tun vizovických švestek jsme se dostali přibližně na polovinu
výnosu roku 2015, kdy jsme se těšili
z prozatím největší sklizně z našich stromů.
Vývoj sklizně v letech 2012 - 2017 (v t)
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Z pohledu výkupu ovoce nebyla situace lepší. V letošním roce jsme vykoupili
pouze 16 % plánovaného objemu švestek.
Ohlédneme-li se zpět, je to nejhorší stav

od roku 1995. U meruněk byla situace radostnější. Díky nadúrodě ve všech jižních
státech se nám podařilo vykoupit více než
jeden a čtvrt tisíce tun meruněk ze 6 zemí,
a to za přijatelné ceny. Jedná se o druhý
nejvyšší výkup meruněk v dějinách společnosti.
V souladu s naší dlouhodobou strategií i nadále investujeme do rozšiřování našich vlastních sadů. K dnešnímu
dni máme následující počty stromků/keřů:

Švestkových stromů - 25 300 ks
Meruňkových stromů - 17 200 ks
Třešňových stromů – 6 000 ks
Maliník – 4 440 ks
Švestkové stromy najdeme převážně
ve Vizovicích, malou část v okolí Ranče
Kostelany, třešně pouze v Kostelanech
a meruňky ve dvou lokalitách na jižní
Moravě, ve Velkých Němčicích a ve Starovicích.
Kromě výše uvedených stromků vysa-

zujeme i další ovocné druhy především
jaderničky, oskeruše, dále také rakytník
(letos jsme sklidili první úrodu), mišpule,
jeřáby, třešeň ptačí i další druhy nejen
do produkčních sadů, ale také do alejí
podél cest ve Vizovicích i v Kostelanech.
V tomto roce máme v plánu ještě pilotní výsadbu produkčního jalovce. Vzhledem k obtížnosti jeho pěstování však
uvidíme, kdy budeme moci ohlásit první
Jiří Koňařík
sklizeň.

Distillery Land PRAHA – už stavíme!
Naše společnost již od roku 2011 usiluje o výstavbu
návštěvnického centra v Praze na Malé Straně.
Fotografie z období kolem roku 1900.

T

ento záměr se 10. října 2017 konečně dostal do fáze pravomocného stavebního povolení. Zároveň byl
vybrán zhotovitel stavby, kterým je
ENERGIE stavební a báňská a.s. Společnost má mnoho zkušeností s prováděním staveb pod zemí i se stavbami přímo
na Praze 1. Zahájili jsme první fázi bouracích prací včetně dokončení archeologického průzkumu a od začátku prosince bude zahájena samotná stavba, která
bude trvat minimálně jeden rok. Pokud
vše půjde, předpokládáme zahájení provozu nejpozději do Vánoc 2019.
Pražský DISTILLERY LAND bude vybudován v prostorách renesančního domu
U Bílé botky z počátku 17. století. Dům
byl součástí osady Rybáře, která velmi
dobře prosperovala a rychle se rozrůstala.
Osada se rozprostírala u řeky v těsné blíz-
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kosti prastaré obchodní cesty, která spojovala Prahu se severem Čech. Na sever
od domu stával kostel sv. Petra, který byl
v roce 1784 zrušen. V letech 1969 - 1980
byla na domě provedena přestavba, kdy
k objektu na jeho jižní straně byla přistavěna v podobném historizujícím vzhledu
nová patrová budova. Zdánlivě dva samostatné domy dnes tvoří jeden stavební
a funkční celek.
Celý areál bude sloužit jako reprezentační firemní prodejna, doplněna o degustační
bar a prostory pro prezentaci výrobků firmy. V podzemí bude umístěn archiv destilátů a společenský prostor Spolku přátel
Jelínkovy slivovice a největší část bude věnována expozici výroby ovocných destilátů a ovocnářství v Českých zemích včetně
historie páleničářství ve Vizovicích.
Michal Kapoun

Život nám připravuje
stále nějaká překvapení

A

dvokát, kterého Mladá Fronta Dnes označila
jako jednoho z „TOP 10 advokátů“ v České
republice ...

Vážení kolegové,
přátelé,
tradičně na tomto místě vyjadřuji
názor, že předvánoční čas je pro
nás synonymem firemního shonu díky
zájmu Vás – zákazníků. Jsem rád, že
letos tomu není jinak. S velkým respektem
vnímám, že všichni kolegové s pokorou
vše zvládnou a s enormním nasazením
se šťastně unaveni opět dočkáme Štědrého
dne.
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem,
vidíme řadu úspěšných investičních akcí.
Ve spolupráci s Tatry Mountain Resort
jsme otevřeli specializovanou prodejnu
a degustační bar přímo v srdci Vysokých
Tater, ve Starém Smokovci. Podařilo
se nám dokončit rozsáhlou rekonstrukci
prostor nad vizovickou podnikovou prodejnou a vybudovat tak exkluzivní prostředí pro konání kulturních, společenských
či soukromých akcí, a tím vylepšit nabídku
a možnosti Distillery Landu.
Rozšířili jsme také nabídku služeb
v našich rekreačních střediscích. V Kostelanech „vyrostla“ 12 m vysoká umělá
lezecká stěna, v Lesním penzionu Bunč
se nám podařilo obnovit wellness nabídku
v podobě Jelínkových lesních lázní.
Zásadní investicí letošního roku jsou
nákupy pozemků pro sady, a to především
na jižní Moravě, a zahájení jejich scelování v našich meruňkových sadech včetně
přípravných prací pilotního intenzivního
meruňkového sadu se závlahou. V této
souvislosti však musím zmínit i skutečnost,
která nám letos radost neudělala. Tou je
nejhorší švestková sezóna od roku 1995
a to jak z pohledu výkupu ovoce, tak i z pohledu vlastní úrody ve vizovických sadech.
I přes opakovanou nepřízeň počasí vnímáme, že vlastní sady a vlastní zpracování
ovoce jsou strategickou podstatou našeho
podnikání, kterou každoročně investičně
rozvíjíme a nehodláme v tomto našem úsilí
polevit!
Letošní rok byl také rokem jubilejního
ročníku Vizovického Trnkobraní. Věřím,
že jsme důstojně zvládli organizaci festivalu plného hvězd a také samostatné
projekty jako uvedení divadelní hry Vivat
Trnkobraní!, vydání elektronické knihy
či putovní výstavy trnkového sadu popisující všechny předcházející ročníky. Vizovické Trnkobraní si za 50 let svého trvání
prošlo řadou změn a reflektovalo změny
celé společnosti. Vždy však bylo výsledkem
snahy mnoha lidí z Vizovic zviditelnit město a ovoce, které nás proslavilo ve světě.
Všem generacím podílejících se na realizaci festivalu a všech souvisejících akcí
patří srdečné poděkování!
Děkuji všem svým kolegům za jejich
pracovní nasazení, výdrž a práci pro společnost v roce 2017. Zákazníkům, obchodním partnerům a příznivcům děkuji
za podporu.
Přeji Vám všem pohodové a krásné Vánoce strávené se svými blízkými, veselého
Silvestra a především zdraví a energii, optimismus a pokoru do nového roku 2018!
Váš,
Pavel Dvořáček
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Jelínkovy
lesní lázně
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Jelínkovy lesní lázně
lázní si necháte „umíchat“. V každém případě budete mít vanu plnou příjemně teplé
vody obohacenou o epsomskou sůl. Ta je
bohatá na minerály, hořčík a síran. Tradičně
se používá pro úlevu svalových bolestí,
zmírňuje stres a uvolňuje tělo.

Švestkovou, hruškovou,
rakytníkovou
nebo snad lesní lázeň?

Obchodní domy jsou vánočně nazdobené a plné
pospíchajících lidí, z trouby už voní cukroví, své
domovy ladíme více svátečně. Ale většina z nás
má stejně pocit, že „to“ nestihnou! Možná je ten
správný čas se zastavit a naladit své myšlenky jinak.
V Lesním penzionu Bunč znovuotevřeli
prostor wellness, který k tomu přímo vybízí. Prostor prošel částečnou rekonstrukcí

a novou dominantou čistě privátního spa
se staly dvě stylové měděné vany. Je
na Vás, kterou ze čtyř nabízených variant

Hojivý rakytník, antidepresivní pomeranč a osvěžující grep slouží pro dokonalou
očistu těla a unavené mysli. Lesní lázeň
s jalovcovým koupelovým olejem přináší
pokožce během koupele příjemné osvěžení
a zároveň uleví od rýmy a nachlazení. Každá lázeň je doplněná ochutnávkou produktů
značky R. JELÍNEK. Švestková slivovicí,
hrušková hruškovicí s hruškou, rakytníková
Pálenkou z rakytníku a lesní tradiční Slováckou borovičkou. Ve stejném duchu Vám
personál naservíruje i konvičku čaje, který
můžete ve vaně popíjet.
Součástí Jelínkových lesních lázní je
i finská a parní sauna, ochlazovací nádrž
s oblázky, odpočinková zóna. Samozřejmostí je relaxační hudba, svíčky a provoněný vzduch.
Podrobné informace najdete na webových stránkách penzionu, www.bunc.cz.

Destiláty a barová scéna
D

louhodobě spolupracujeme s nejlepšími barmany z České i Slovenské republiky, ať už ve spolupráci s Českou barmanskou asociací či s využitím
našich brand ambassadorů, Achima Šipla (ČR) nebo Tomáše Gyéna (SR). Jednou
z významných příležitostí setkání s barmany je soutěž RUDOLF JELÍNEK
CUP.
Letos proběhl už 17. ročník, a to
v nových prostorách Jelínkovy koštovny
ve Vizovicích. Nové nebyly jen prostory, ale také pravidla. Největší novinkou
bylo, že soutěžící předem nevěděli, z čeho

se koktejly budou míchat a teprve na místě tvořili receptury. O titul se utkalo
15 špičkových barmanů z různých zemí
Evropy, ale vítězství nakonec zůstalo pomyslně doma. Nejlepším se stal drink jménem IRENA (pozn.: po Ireně Jelínkové,
manželce Rudolfa), který umíchal Martin
Vogeltanz z plzeňského Zapa Baru.
RUDOLF JELÍNEK CUP byl vyvrcholením dalších letošních soutěží, které
probíhaly dlouhodoběji v koktejlových barech napříč Českou republikou, a účastnili
se ho také vítězové ze slovenské soutěže
Irena Konečná
R. JELÍNEK MIXOLOGY.

Hana Holubová

Představte si žít uprostřed sadu s ovocem!
Je tomu už téměř 12 měsíců od předání
pomyslné chilské štafety do rukou Ľubomíra
Čula. Prvotní oťukání Ľuba i celé jeho rodiny
je dávno za nimi a zpověď od zkušeného
Chilana, Martina Dévy, se tedy přímo nabízí.
Přečtěte si, jak se našemu kolegovi v sesterské
společnosti R. JELINEK Chile daří, co ho
trápí, jak tráví dny za oceánem…

P

latí rčení, které se traduje o jižanských a jihoamerických národech
„mañana, mañana ...“?
Všetko tu v Chile trvá, všetko vyžaduje množstvo času, všade sú rady, kde sa
čaká, na úradoch, v obchode, v lekárni.
Pracovné tempo je tu tiež omnoho pomalšie jak v Európe, všade máte možnosť vidieť množstvo zamestnancov v službách,
v supermarketoch takmer dvojnásobný
počet zamestnancov, na ktorý sme zvyknutý v Česku alebo na Slovensku.

C

o Ti po pracovní stránce připadalo nejvíce obtížné?
Neviem, či najzložitejšie, ale dosť zložité pre mňa bolo zaradiť sa do pracovného systému vo firme RJ Chile. Všetci Chilania pracujú totiž ako roboty, na čo ich
naprogramujete, tak to robia, nepremýšľajú moc nad tým, čo robia, a keď chcete
niečo zmeniť alebo vylepšiť, tak najskôr
sa na Vás dívajú s nedôverou, čo od nich
chcete, alebo nebodaj, čo budete po nich
chcieť viac. Keď ale potom vidia pozitívne
zmeny, tak z toho majú radosť.

C

o považuješ za své největší cíle
3letého pobytu v Chile?
Zabezpečiť dobrý chod spoločnosti

RUDOLF JELÍNEK a.s. l Razov 472 l 763 12 Vizovice l Czech Republic l www.rjelinek.cz

C

o tě po pracovní stránce nejvíce
příjemně překvapilo a co naopak
nepříjemně?
Po pracovnej stránke ma najviac prekvapilo, koľko ovocia spracuje RJ Chile
počas sezóny (v tomto roku 8,5 mil. kg)
s celkovým počtom zamestnancov 10 stálych a 3 sezónní. Páči sa mi tiež postupný
rozvoj firmy aj v rámci výsadby vlastných
sadov. K dnešnému dňu má RJ Chile
vysadených cca 12 ha vlastných sadov,
budúci rok plánuje vysadiť ďalších 8 ha.
Na čo si stále neviem zvyknúť, je komunikácia s obchodnými partnermi v rámci
predaja hotových výrobkov. Takmer každý chilský manažér pri osobnom rokovaní
reaguje vždy veľmi pozitívne so záujmom
o obchod, ale neskôr, keď odídete z rokovacej miestnosti, všetko sa zmení, nedvíha telefón, neodpovedá na emaily, nemá
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čas na ďalšie stretnutie. Spôsob komunikácie je pre mňa veľmi odlišný. V Chile je
priam nevyhnutné vždy všetko každému
potvrdzovať a vyžadovať potvrdenie viac
krát po sebe. Človek tu musí byť až otravný, keď nie, tak má smolu, pretože Vám
nik neodpovie, alebo jednoducho na Vás
zabudne.

J

ak sis zvykl na chilskou španělštinu a její výslovnost?
Chilská španielčina „chilenismo“ je
fakt zážitok a keď sa ešte k tomu pridá
ich rýchlosť prejavu, tak to dá človeku
niekedy zabrať. Aj samotný Chilania Vám
povedia, že hovoria nespisovne a rýchlo.
Čím viac na juh od Santiaga, tým hovoria rýchlejšie. Určite odporúčam študovať
chilskú španielčinu tu v Chile, pretože
s tou Európskou tu môžete mať problémy.

RJ Chile, vykúpiť dostatočné množstvo
kvalitného ovocia.
Rozvoj predaja hotových výrobkov
R. JELÍNEK, vybudovať vlastnú špecializovanú predajňu s exkurznou trasou.
Pokračovať vo výsadbe vlastných sadov
2018 – 8 ha, 2019 – 8 ha.

S

tihl jsi za téměř rok získat nějaké
přátele?
Chilania sú veľmi priateľskí, ale k cudzincom sa niekedy správajú s odstupom.
Radi sa stretávajú pri rôznych príležitostiach, medzi ich najobľúbenejšie patrí
tradičná grilovačka „asado“, kde sa vždy
konzumuje veľké množstvo rôzneho druhu mäsa.

Z

vykli si jednotliví členové rodiny
na nové prostředí? Co se vám jako
rodině v Chile nejvíce líbí, s čím naopak
bojujete?
Rodina si zvykla rýchlo, život na vidieku „campe“ nám vyhovuje. Predstavte
si žiť v strede sadov s ovocím, na jednej
strane hruškový sad, na druhej slivkový
sad, potom orechy, čerešne .....
Veľmi sa nám páči príroda a jej rôznorodosť na malom území, napr. keď chceme
ísť na pláž k oceánu (blízko mesta Con-

cepción), tak je to cca 80 km, cca hodina
cesty, keď chceme ísť do hôr na lyžovačku alebo na turistiku (stredisko Nevados
de Chillán - Andy), tak je to cca 140 km,
2 hodinky cesty.
To, čo by sme Chilanom mohli vytknúť, je zmysel pre poriadok, ich prístup
k životnému prostrediu (spotreba plastov)
a množstvo túlavých psov na uliciach.

J

ak se Tvoji synové zapojili do školní docházky a výuky?
Naši synovia Markus, Artúr a Gregor
navštevujú španielsku štátnu školu Amanda Chavez Naverrete v Quillóne. Chalani
sa etablovali dobre, našli si kamarátov,
ktorých vyučujú slovenské slovíčka. Spolupráca s profesormi je na dobrej úrovni
a je to zaujímavá skúsenosť pre obidve
strany.
V rámci mimoškolských aktivít chalani
hrajú tenis v miestnom tenisovom klube
Quillón. Markus jazdí na koni v miestnom
jazdeckom klube Las Nieves de Chillán.

J

aký je pro vás běžný život v Chile,
nákupy, lékaři, sport … ?
Nakupovať sa dá v moderných supermarketoch, kde môžete nakúpiť aj množstvo európskych potravín. Na druhej strane miestne trhy „mercado tradicional“
majú svoje čaro, nakúpite tam čerstvé
a veľmi kvalitné potraviny za dobré ceny.
To, čo je v Chile odlišné, je osobné
číslo RUT, niečo ako naše rodné číslo,
ktoré dostane každý občan po narodení.
Cudzinec ho dostane taktiež po získaní
pracovného víza. Toto číslo po Vás potom
vyžadujú takmer na každom mieste ako
osobnú identifikáciu.
Všetci Chilania sú veľkí vyznávači futbalu a rodea. Rodeo je súčasťou miestnej
kultúry a histórie, ktorá je spojená so životom ľudí na vidieku „campo“ v spoločnosti zvierat. Veľký počet miestnych obyvateľov ovláda jazdu na koni. Dôležité pre
miestnych je poznať ich futbalové kluby
a obľúbených hráčov. Náš obľúbený klub
je Colo Colo.
Děkuji za rozhovor. ¡Hasta la vista!
Martin Déva

Výročí 10 let R. JELINEK Chile

V správny čas
na správnom mieste ...
RUDOLF JELÍNEK a slovenské hory už tradične patria
k sebe. Zvlášť v zime návštevníci lyžiarskych stredísk
oceňujú možnosť odmeniť sa za námahu a zohriať
sa po športovom výkone našim „tekutým svetrom“.

2007

2017

Dne 4. prosince 2007 v Santiagu de Chile akcionáři
RUDOLF JELÍNEK a.s. a Inversiones Itata S.A.
založili společnost R. JELINEK L.A. - S.A. Tento
akt byl výsledkem první cesty do Jižní Ameriky,
kterou uskutečnila čtveřice ve složení
Pavel Dvořáček, Martin Déva, Miroslav Rychna
a Jaromír Hloupý v říjnu 2007.

S

polečnost zahájila fungování
v areálu o rozloze 33 ha s jed-

Hruškovice
šampionem
S

lovenský Rad rytierov destilátov a společnost EXPO CENTER a.s. uspořádaly v listopadu
letošního roku již XI. ročník mezinárodní soutěže ovocných a obilných
destilátů.
Odborná komise se skládala z nejlepších slovenských a zahraničních
degustátorů. Samotné vyhodnocení
proběhlo v rámci výstavy VINUM
LAUGARICIO 2017. Šampionem výstavy alias nejlépe hodnoceným vzorkem byla Hruškovice Williams 42%
R. JELÍNEK. Úspěšní jsme byli i v kategorii meruňkovic, ve které jsme získali stříbrnou medaili.

nou destilační kolonou a zpracovávala
2,5 mil kg hrušek. Aktuálně společnost

vlastní 170 ha pozemků, disponuje
dvojnásobnou destilační a kvasnou kapacitou, zpracovává 8,5 mil. kg hrušek
Williams, obhospodařuje vlastní sady
hrušní Williams, mirabelek a ořechů,
provozuje vlastní fotovoltaickou elektrárnu a generuje roční tržby přesahující 2 miliony EUR.
Popřejme naší chilské firmě k jejím
10. narozeninám další úspěšné rozvojové
roky.
Martin Déva

opri našich vlajkových lodiach
v Nízkych a Vysokých Tatrách,
kde patríme k základnej výbave Apres
Ski barov a ostatných pohostinských
zariadení, máme tento rok v pláne
premaľovať do farieb RJ stredisko populárne nielen medzi Slovákmi, ale aj
turistami z Česka a Poľska – Snow Paradise Veľká Rača a uskutočniť viacero
menších promo aktivít v strediskách ako
Donovaly, Kubínska Hoľa, Mýto pod
Ďumbierom, Jahodná, či mnohé ďalšie.
Produktovo sa popri už zavedenom Jägertee od Strohu budeme venovať rozšíreniu ponuky v spolupráci s Red Bullom
a jeho Winter Edition, ktorá priam volá
po spojení so slivovicou, ale rozumie si
rovnako dobre aj s hruškovicou, či Strohom Fire. No a na Slovensku by bol navyše
hriech nevyužiť ponúkajúce sa kombinácie
so značkou MONIN. Aktuálnu novinku

Ohlédnutí za letošním 50. Trnkobraním
J

ubilejní ročník nabídl zvučná jména jako ELÁN, No Name, Lenny,
Thom Artway, Jelen, Michal Hrůza…
Díky zajímavému doprovodnému programu se účastníci bavili i přes nepřízeň
počasí. Speciální obsazení měla i tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Po letech se jí zúčastnil americký
profesionální jedlík a držitel rekordu,
Patrick Bertoletti, který nakonec soutěž
vyhrál (198 knedlíků).
Mimo klasický festivalový program
připravila společnost RUDOLF JELÍNEK
v letošním roce i úplné novinky – speciální
divadelní představení VIVAT TRNKOBRANÍ!, bar s nabídkou míchaných koktejlů, z nichž bezkonkurenčně vítězil drink
KOZIČKY (bezový likér a tonik) a e-knihu o Trnkobraní. A nejlepší na závěr – už
nyní můžete kupovat lístky na 51. ročník!
Irena Konečná

Rok Zlatého Kohouta
Gold Cock Whisky má za sebou velmi zajímavý,
a v pravdě přelomový rok. Právě v tomto roce
se totiž základem naší nabídky stal sladový destilát
z roku 2008, který představuje budoucnost značky
a stavební kámen, jak my věříme, úspěšného
pokračování příběhu nejstarší české whisky.

J

ednoduše po úspěchu ročníků 1992
a 1995 jsme se museli začít věnovat

destilátům mnohem mladším, destilovaným již ve Vizovicích.

V březnu jsme s velkým úspěchem prezentovali právě Gold Cock z roku 2008
na Whiskyfestivalu v Malé Morávce, kde
jsme na zcela vyprodané masterclass dali
návštěvníkům nahlédnout do výrobních
postupů a finální úpravy před stáčením
do lahví. Světovou premiéru si zde odbyla
také první limitovaná edice tohoto roku –
single cask plnění Gold Cock z roku 2008
zrající v novém sudu, označované jako
virgin oak. Při jeho přípravě jsme chtěli
důsledně zachovat původní charakter, a tak
byla tato whisky plněna do lahví bez ředění, tedy v sudové síle alkoholu, bez filtrace
a dobarvování – jednoduše ze sudu rovnou
do lahve. Správnost našeho úsudku potvrdilo jednak to, že se tato limitovaná edice
vyprodala během dvou týdnů, a také vynikající výsledek v hodnocení Whisky Bible
Jima Murrayho, kde tato whisky získala
96 bodů, čímž se zařadila mezi nejlepší
světové whisky roku 2017.
Na začátku listopadu jsme se stejně jako
loni účastnili akce Whisky Life! Prague
konající se v Novoměstské radnici v Praze. Zde měli návštěvníci možnost poprvé
ochutnat druhou limitovanou novinku tohoto roku – Gold Cock z roku 2008 dozrávající v sudu po meruňkovici. Opět jsme
se rozhodli tuto whisky bez jakýchkoli

úprav rovnou ze sudu naplnit do lahví.
I tato limitovaná edice se vyprodala
během několika málo dní, a jak se ukazuje, dobrá whisky si zákazníky hledá
rychle.
Vedle těchto dvou limitovaných edic
jsme s radostí připravili Gold Cock na míru pro Cloud 9 Sky Bar & Lounge, jeden
z nejlepších hotelových barů Evropy, v nejvyšším patře pětihvězdičkového hotelu
Hilton na Pobřežní ulici v Praze.
A konečně, naši nabídku letos doplnila vedle single malt whisky i single
grain whisky z roku 2008. Jde o obilnou
whisky, na jejíž výrobu je vedle sladu
z ječmene použita i pšenice. Právě díky ní
je její chuť mírně sladší a svěžejší, čemuž
napomáhá i zrání v sudech, které již minimálně jednou byly použity na zrání single
malt whisky.
Příští rok bude celý ve znamení jedné
zásadní změny – základní Gold Cock single malt whisky z roku 2008 bude desetiletá! A to je jednak důvod k oslavě, a vedle toho naplnění naší dlouhodobé vize, mít
jako základní stavební kámen portfolia desetiletou single malt whisky, v budoucnu
doplněnou patnáctiletou a dvacetiletou variantou. Máme se na co těšit…

Winter Spice preto zapojíme do punčového programu s našimi ovocnými destilátmi.
Takže, ak náhodou budete v správny
čas na správnom mieste, môžete nás nájsť
v plnom nasadení už 26. 1. 2018 v legendárnom Happy Ende v Jasnej na Horkýže
Slížovici a potom na ďalších veľkých outdoorových eventoch v už spomínanom Snow
Paradise v termínoch 21. 2. a 7. 3. 2018.
Tešíme sa na Vás a poriadnu zimu.
Michal Kredátus

Vizovická slivovice
se může pochlubit
dalším puncem
kvality - Českou
cechovní normou
Systém Českých
cechovních norem
pro kvalitní potraviny byl spuštěn
v roce 2015 - je
odpovědí
výrobců potravin a nápojů
na dlouhodobé připomínky odborné
i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Česká cechovní
norma má být tedy základní normou,
která stanoví kvalitativní parametry
potraviny, pro níž byla zpracována,
a ze které vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší
od jiných srovnatelných potravin.
Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s.
je držitelem cechovní normy na skupinu výrobků Vizovická slivovice bílá
i zlatá od 9. října 2017.
Irena Konečná

Valašská zabijačka

Listopad, Spolek přátel Jelínkovy
slivovice a Pravá valašská zabijačka
patří tradičně k sobě. Letošní program
byl vskutku pestrý. Divadelní představení Vivat Trnkobraní!, koncert skupiny Fleret či valašské klání Spolkařů
bez hranic. Již tradičně proběhla i degustace jednoodrůdových slivovic z vizovických sadů, sklizně roku 2016.
Mezi pěti degustovanými slivovicemi
zvítězila odrůda Čačanská rodná, která
bude stočena v limitovaném počtu lahví
a do prodeje uvedena v březnu 2018.
Hana Holubová

Miroslav Motyčka
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Život nám připravuje stále nějaká překvapení
M

ůžete nám knihu a jejího autora představit? Jaký jste měl
k JUDr. Čermákovi osobní vztah?
Pan profesor Vladimír Čermák byl andělem s mečem. Na jeho pomoc, lidskou
i odbornou, stály řady, a tak jsem se i já
k němu dostal na počátku své profesní
kariéry, tuším v roce 1975, kdy odešel
z justice, aby nakonec jako soudce Ústavního soudu vykonával spravedlnost tak,
aby fenoménu soudcovské nezávislosti
vracel jeho mravní obsah.
Jeho odchod z justice, ve které nemohl
po normalizaci dále setrvávat, měl pozitivní dopad v tom směru, že v Kovopodniku započal s prací na pětisvazkovém díle
Otázka demokracie, kterou dokončil asi
po 15 letech. Byl jsem u toho, když si psal
na kartičky sentence jednotlivých autorů,
takže si pamatuji, jak při jedné z častých
návštěv, naprosto seriózně, a já jsem to
také tak akceptoval, mi sdělil, že právě
promlouval s Platónem a svatým Augustinem a tak jsem pochopil, jaký význam
má hodnotová kontinuita ve světě, ve kterém se musíme vyrovnat s otázkou odkud
a kam jdeme. Pan profesor Čermák byl
ovlivněn řeckou filozofií a řeckým dramatem. Stál oběma nohama na zemi a vzhlížel
ke hvězdám. Když se ho studenti ptali,
jakým pojmem by definoval demokracii,
odpověděl, že pojmem svár (polemos).
Život pro něj byl procesem selhávání
a povstávání a právě ve schopnosti vždy
znovu povstat je skryta naše velká naděje.
Z hlediska tápání současných politických
elit bych připomněl, že ve svém díle užívá pojmu titánská pokora. Toto souvisí
s lidským fenoménem zpupnosti, kdy člověk začíná vzhlížet s obdivem sám k sobě,
sám sebe staví na místo, které patří bohům
a výsledkem jsou četní naši politici, kterým nejde o to, aby v pokoře a skromnosti
usilovali o dokonalé (zlepšení věcí veřejných), ale zabydlují se do pozice držitelů pravd, propůjčují moudrosti ostatním
a zejména si zajišťují dobrá místa
a z nich poletují z pozice na pozici.

Advokát, kterého Mladá Fronta Dnes označila jako jednoho z „Top 10
advokátů“ v České republice, člen Spolku přátel Jelínkovy slivovice, nadšený
sportovec, vášnivý cestovatel a dlouholetý jelínkovský přítel nejen na poli
práva, JUDr. Jaroslav Brož. Momentů, kdy se cesty pana Brože a naší
společnosti zkřížily, bylo již několik. Ten poslední právě vrcholí. V době, kdy
vznikají řádky tohoto rozhovoru, jedou tiskařské stroje na plné obrátky
a dávají vzniknout druhému vydání díla, které nemá v evropském prostoru
obdoby. Kniha Otázka demokracie je celoživotním dílem politického filozofa
Vladimíra Čermáka (1929–2004).

N

ašel byste ve svém životě něco/někoho před čím/kým byste nejraději

utekl?
Život nám připravuje stále nějaká překvapení, která nemohou obsáhnout naše
fantazie ani po pozření lysohlávek, takže
upřímně nevím. Myslím, že nejdůležitější
je svědomí, před kterým stejně neutečete.

V

Pro Čermáka elitou jsou ti, kteří jsou připraveni i k oběti.
Bez nadsázky mohu říci, že pro mne,
i pro moji manželku, bylo setkání s profesorem Čermákem doslova osudové, neboť
zcela zásadním způsobem ovlivnil naše
životy. Díky panu profesorovi pro mne
idea spravedlnosti není prázdným pojmem,
je jakousi cílovou kategorií, o kterou má

smysl usilovat, tedy byť člověk ve střetu s mocí naráží a padá, má zároveň sílu
povstat a znovu o přízeň této dámy, zvané
spravedlnost, se ucházet v kauzách, které
neberou konce.

C

o byste jejímu druhému vydání popřál?
Popřál bych čtenářům odvahu se do tohoto díla pustit, byť se v náročnosti zpracované tématiky budou často ztrácet, neboť jsem hluboce přesvědčen, že toto dílo
může být pramenem poznání a nápovědou
právě v současném světě, kdy je tak těžké
se ve věcech vyznat a kdy se společnost
pohybuje na povrchu a uvízla v tenatech
konzumu.

P

amatujete si na okamžik, kdy jste
poprvé stál tváří v tvář naší vizovické společnosti a při jaké to bylo příležitosti?
Již v samých začátcích při koupi podílu
ve společnosti jsme s Pavlem Dvořáčkem
čelili temným silám.
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M

ediálně známá byla kauza se švýcarskou likérkou Diwisa Willisau. Vyráběli slivovici s názvem J. Relínek, kopírovali naši etiketu i tvar láhve.
Vzpomínáte si na tento spor, ve kterém
jste nás zastupoval?
Samozřejmě, že si na tuto kauzu vzpomínám. Šlo o klasický typ nekalé soutěže
s tou nevýhodou, že jsme museli bojovat
na cizím hřišti. Nakonec jsme to vyřešili
i bez soudu, protože pravda stála na naší
straně.

J

ste majitelem archivního boxu
v soukromém archivu přátel Jelínkovy slivovice. Jaký je Váš vztah k produktům nosící značku R. JELÍNEK?
Jedna věc je kvalita destilátu, o které
se nemusíme vzájemně přesvědčovat. Přiznám se, že mám pocit jakési sounáležitosti
se společností RUDOLF JELÍNEK, neboť
má baťovský tah na branku. Její produkty
jí nekalí rozum, neboť se úspěšně prosadila
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ceti let, je stav jakési rovnováhy soustředěné mysli a těla, připomínající chod
švýcarských hodinek. Inspirativní je nápis
v cíli závodu „Ve stopách otců k budoucím vítězstvím“.
Když už jste se zmínila o expedici, tak
se musím pochlubit, že jsme letos čtyři
blázni absolvovali na horských kolech
cestu v Tibetu z Lhasy do base campu
pod Mount Everest a dále až k hranici
s Nepálem, celkem 1 000 km s pěti pětitisícovými horskými sedly, vše ve výškách
od 4 000 do 5 200 m. n. m. za 13 dní
v sedle. S odstupem se na to dívám jako
na neuvážený počin, ve kterém jsme měli
více štěstí než rozumu. Vše nakonec dobře dopadlo.

nejenom v podnikatelsky těžké konkurenci, ale má záběr i sociální a společenský,
čehož zřejmým důkazem je i sponzoring
knihy Otázka demokracie, která má velký
potencionální význam pro tzv. věci veřejné. V tomto širokém a smysluplném záběru
společnosti vidím příslib její úspěšné budoucnosti. Musím v této souvislosti připomenout, že úspěchy, kterým se společnost
těší, odvisí od výkonu jednotlivců, tedy
zejména Ing. Pavla Dvořáčka a dalších,
se kterými jsem měl čest se potkat.

V

roce 2008 jste se zúčastnil s dalšími
kolegy z firmy expedice do Chile.
S jakými pocity jste se z Jižní Ameriky
vracel?
Vědomí, že v této daleké zemi zapustila
společnost RUDOLF JELÍNEK kořeny,
mi činilo velkou radost a hrdost. Pohled
z břehu Patagonie, kde se mísí Atlantik
s Pacifikem, do dálav, evokujících konec
světa, mne naplňoval obdivem. Expedice
nebyla rozhodně výletem s cestovkou, ale
opravdu dobrodružstvím. Výstup do národního parku Huerquehue mi připomínal
přírodními scenériemi cestu do pravěku,
sjíždění sněhových čepic sopek byla radostná klukovina, aby nakonec plavba
na raftu, kdy jsme se všichni tzv. udělali,
nám na celý večer vzala řeč a byli jsme
rádi, že jsme živí.

V

asův běh neboli Vasaloppet je závod v běhu na lyžích, který se běží
na památku útěku švédského šlechtice,
budoucího krále Gustava Vasy před dánským králem a jeho délka činí 90 kilometrů. Je pravda, že jste se tohoto závodu také
zúčastnil?
Ano, pětkrát jsem se zúčastnil Vasova běhu, startoval jsem rok co rok pěkně
popořadě nejprve z desáté pozice, mezi
posledními z patnácti tisíc účastníků. Při
takové distanci jsem se řídil dobrou radou – chlapče, závod začíná až po padesáti kilometrech, takže se na kilometrovníky
moc nedívej. Pocit, který ještě přetrvává
v mé mysli s odstupem již dobrých dva-

aše manželka Iva je bývalá česká
soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu, váš syn je zároveň Vaším kolegou v advokátní kanceláři. Jaká témata
řešíte u společné večeře? Točí se vše kolem práva?
Ta představa, že by se vše mělo točit kolem práva, mi bere chuť k jídlu. Práci jsme
brali vážně, ale snažil jsem se, abychom
sportovali a těšili se i jinak z daru života.
Založil jsem indiánskou osadu Yukon, takže jsme si hráli a dosud hrajeme na indiány,
pořádám různé srazy, třeba lyžníků, to je
těch, co se stylizujeme doma i v zahraničí
na závodníky, rok co rok se nás na konci
sezóny schází kolem 50, od nejmladších
až po osmdesátileté dědky. Sázím stromy,
cvičím tibeťany, koupu se v Yukonu (Moravě), prostě neblbnu z práva.

V

aší ženě jste koupil první tenisky
a dovedl ji tak k pravidelnému běhání. Z jejích úst zaznělo, že se všechno
dá rozběhat. Jaké je Vaše životní krédo?
No, nebýt člověkem jednorozměrným.
Jinak z titulu mé profese by člověk nebyl
schopen nahlédnout do osudu druhých a pomoci mu, co je v jeho silách, neboť i z pozice advokáta nejde jenom o paragráfky.

J

akých pracovních či osobních úspěchů si ve svém životě nejvíce ceníte?
Když jsem měl v polovině osmdesátých
let vážné problémy se státní bezpečností
díky obhajobám, tak jsem neuhnul, byť,
musím se přiznat, měl jsem strach. Měl
jsem radost, že jsme kauzu studentů architektury, kteří se měli omluvit předsedovi
ZO KSČ za výraz nedůvěry po listopadových událostech, nakonec u soudu po 24 letech vyhráli. Jinak je to nahoru dolů, takže
na nějaké dojímání nad úspěchy není ani
čas a chápu to jako jistou pošetilost.
Za osobní úspěch, spíše štěstí, považuji,
že ode mě manželka neutekla a že syn jde
v mých šlépějích jak profesně, tak i sportovně.
Velice Vám děkuji za rozhovor.
Hana Holubová
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