
FIREMNÍ OBČASNÍK RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, Vizovice, tel. 577 686 120 Číslo 10, DUBEN 2008

Úvodní slovo ředitele 
logistiky a IT

Na základě více než dvouletých kon-
taktů a pracovní cesty na přelomu října 
a listopadu 2007 (viz. Trnkoviny č. 9) 
management naší společnosti rozhodl 
a schválil novou zahraniční investici.

Skupina zahraničních dceřiných fi -
rem zastřešovaných vizovickou desti-
lérkou RUDOLF JELÍNEK a.s. se v zá-
věru roku 2007 rozrostla o společnost 
R.JELINEK L.A. - S.A. v Chilské re-
publice. Písmena L.A. označují Latin-
skou Ameriku a RUDOLF JELÍNEK 
a.s. tak vlastní další fi rmu nejen v nové 
zemi, ale i na novém kontinentě.

Jedná se o uzavřenou akciovou spo-
lečnost, která sídlí v městečku Quillón, 
v malebném údolí řeky Itata, přibližně 
450 km jižně od hlavního města Santi-
aga mezi dálnicí Itata, směřující k pa-
cifi ckému pobřeží, a dálnicí č. 5, tzv. 
Panamerikanou, která prochází celým 
kontinentem od severu na jih. Nejbliž-
ším správním střediskem je město Chil-
lán s cca. 200 tis. obyvateli. Firma leží 
v jižní části tzv. Centrálního údolí, kte-
ré je hlavní zemědělskou oblastí Chile, 
a má tak dostupné surovinové zdroje.

Společnost byla založena 4. prosince 
2007 dvěma akcionáři a dne 20. prosin-
ce 2007 byla zapsána do Obchodního 
registru. RUDOLF JELÍNEK a.s. ve fi r-
mě ovládá 80 procent a zbývajících 
20 procent vlastní chilská fi rma Inver-
siones Itata S.A., která se také zabývá 
výrobou vína. Společnost má základní 
jmění 1,25 milionů EUR a zaměstnává 
15 pracovníků. Představenstvo společ-
nosti, tzv. „directorio“, tvoří Miroslav 
Rychna jako prezident společnosti a vý-
konní ředitelé Martin Déva a Heinrich 
Männle jako zástupce druhého inves-

Vážené ko-
legyně, vážení 
kolegové,

poprvé v ro-
ce 2008 se set-
káváte se strán-
kami Trnkovin 
a tak mi dovol-
te, abych Vás 
na tomto místě 

pozdravil a popřál Vám hodně sil při 
plnění úkolů, které jsme si pro ten-
to rok stanovili. Výsledky za první 
čtvrtletí ukázaly, že jsme od počát-
ku roku 2008 nasadili vysoké tempo 
a doufám, že nám síly a chuť 
do práce vydrží po celý rok. Také 
letošní rok totiž bude ve znamení 
výrazných investic do zásadních 
oblastí života naší společnosti a já 
bych Vás rád seznámil s tím, co nás 
v roce 2008 ještě čeká. 

Jak se dále podrobně dočtete, 
rádi bychom uskutečnili 3 vý-
znamné projekty – celkovou re-
konstrukci a přístavbu Lesního 
penzionu Bunč, stavbu nového 
skladu odbytu a v neposlední řadě 
chceme doplnit a modernizovat 
hardwarové a softwarové vybave-
ní naší společnosti. 

Z uvedeného výčtu vidíte, že cíle 
pro letošní rok jsou opravdu vysoké 
a já pevně věřím, že když se v pro-
sinci 2008 ohlédneme za letošním 
rokem, tak sice notně vyčerpáni, 
ale zato s výrazným uspokojením, 
budeme moci konstatovat, že se 
nám je podařilo splnit. 

František Vlček 

R.JELÍNEK L.(atinská) A.(merika) - S.A. v Chile

tora. Pan Männle trvale žije v Chile 
a zodpovídá za každodenní chod fi rmy.

R.JELÍNEK L.A. - S.A. představuje 
první přímou českou investici v Chi-
le. Slavnostního otevření společnosti 
a přestřižení trikolory na ambasádě ČR 
v Chile se 6. dubna zúčastnil ministr 
průmyslu a obchodu Martin Říman, 
který ocenil investiční a obchodní ak-
tivity naší společnosti.

Firma se specializuje na výrobu 
ovocných destilátů (zejména z hrušek 
Williams) a vinného destilátu urče-

ných pro prodej ve velkoobjemových 
obalech k dalšímu zpracování. Její pro-
dukce proto nachází uplatnění i u dal-
ších výrobců alkoholických nápojů, 
kteří dodaný destilát dále zpracovávají 
na konečný výrobek v láhvi. Destiláty 
budou směřovat téměř výhradně do 
Evropy, zejména Německa, Rakouska, 
Itálie a samozřejmě též pro potřeby ma-
teřské společnosti RUDOLF JELÍNEK 
a.s., neboť prodej hruškovice má stále 
vzestupný trend. V době, kdy bude vy-
tištěno toto vydání Trnkovin, budou 

kdesi mezi Amerikou a Evropou plout 
Atlantickým oceánem první 2 kontej-
nerové cisterny s hruškovým destilátem 
z letošní úrody.

Akvizice umožní mateřské fi rmě pod-
statně rozšířit nabídku zejména u hruš-
kovice Williams. Díky příznivým kli-
matickým a půdním podmínkám se tato 
odrůda hrušek v Chile pěstuje ve vý-
znamné míře, takže tato země patří po 
Číně, Argentině a Jihoafrické republice 
mezi největší producenty hrušek mimo 
Evropu.                   Dokončení na str. 2

Ministr průmyslu a obchodu M. Říman, generální ředitel R. JELÍNEK a.s. P. Dvořáček, velvyslanec ČR v Chile Z. Kulhánek, 
prezident R.JELINEK L.A. - S.A. M. Rychna a prezident chilského svazu podnikatelů seňor Mela při slavnostním přípitku.

Hospodaření společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. v roce 2007
Vážení čtenáři,

rád bych Vás seznámil s výsledky, 
kterých se nám ve společnosti RU-
DOLF JELÍNEK a.s. podařilo dosáh-
nout v roce 2007.

Společnost vytvořila v loňském roce 
zisk před zdaněním ve výši 31.708 tis. 
Kč. Celkové výnosy dosáhly 392.019 
tis. Kč, z toho tržby za vlastní výrobky 
činily 330.513 tis. Kč, což je ve srov-
nání s rokem předchozím v obou pří-
padech nárůst o 10 %. Po zaúčtování 
daně z příjmů právnických osob ve výši 
8.123 tis. Kč činí čistý zisk 27.415 tis. 
Kč, a to je ve srovnání s rokem 2006 ná-
růst ve výši 23 %.

Export se na celkových tržbách za 
vlastní výrobky podílel cca 26 % a ab-
solutně představoval částku 85.670 tis. 
Kč. Vývoz na Slovensko činil 63 %, 
do Evropy 30 % a do ostatních zemí světa 
7 %. Ve srovnání s rokem předcháze-
jícím vývoz vzrostl o 18 mil. Kč, což 
je meziroční nárůst 26 % a zboží jsme 
prodali do 17 států. Věřím, že dynamika 
růstu exportu a prodeje na trzích mimo 
Českou republiku budou v příštích ob-
dobích hlavním faktorem růstu fi rmy 
jako celku.

Celková aktiva společnosti za rok 
2007 vzrostla o 16 % na 604 mil. Kč. 
I přes historicky nejvyšší investice spo-
lečnosti se podařilo zachovat vyvážený 
podíl vlastního a cizího kapitálu. Zák-

ladní kapitál společnosti se nezměnil 
a zůstává 233,9 mil. Kč, vlastní kapitál se 
zvýšil o 8 % na hodnotu 315,9 mil. Kč. 

Společnost v roce 2007 celkem pro-
investovala do dlouhodobého majetku  

43,5 mil. Kč. V loňském roce byla do-
končena nejdůležitější hmotná investice 
- stavba budovy nové pálenice ve výši 
32 mil. Kč a zařazení další technologie 
za 16 mil. Kč. 

Vedle celkové modernizace výrobní-
ho areálu a technologií ve Vizovicích 
jsme v loňském roce navázali na akti-
vity zahájené v roce 2006 - strategické 
investice fi rmy v zahraničních produkč-

ních oblastech ovoce a zároveň v regio-
nech s tradicí výroby a spotřeby ovoc-
ných destilátů. V roce 2007 jsme inves-
tovali cca 51 mil. Kč (mimo R.JELINEK 
L.A.) do těchto fi nančních investic.

Díky akvizici společnosti DESTI-
LA AD Teteven v závěru roku 2006 se 
nám v březnu 2007 podařilo dokončit 
jednání o převzetí dominantního výrob-
ce rakije v Bulharsku – VINPROMu 
TROYAN AD a získat akciový podíl 
85,17 %. V průběhu celého roku jsme 
velice intenzivně pracovali na zapojení 
společnosti do vnitrofi remních procesů 
RUDOLF JELÍNEK a.s., změně systé-
mu obchodování v Bulharsku a novém 
designu výrobků. Potvrzením správné-
ho vývoje této společnosti je zvýšení 
prodejů v lahvích v Bulharsku v mezi-
ročním srovnání o 68 %, růst celkových 
výnosů o 40 % a nárůst zisku na deseti-
násobek ve srovnání s rokem 2006. 

V letních měsících loňského roku jsme 
založili společně se srbským partne-
rem, dlouholetým dodavatelem ovoce, 
výrobní společnost MILENIČ – R. JE-
LÍNEK d.o.o., s naším podílem ve výši 
51 %. Výše podílu odpovídá hodnotě 
výrobního zařízení z bývalé pálenice 
vloženého do společného podniku. 

Dále jsme založili distribuční dce-
řinnou společnost RUDOLF JELINEK 
POLSKA Sp. z o.o. se sídlem v Polsku, 
Bielsko Biala s podílem ve výši 100 %. 
Rok 2007 byl rokem vyřízení všech po-
třebných povolení a licencí k zahájení 
prodeje našich výrobků v Polsku přímo 
našim obchodním partnerům.

Investicí uskutečněnou na přelomu 

roku 2007/8 jsme vyřešili dlouhodobý 
nesoulad mezi našimi potřebami a mož-
nostmi našeho regionu v produkci hru-
šek. Založili jsme společný podnik 
v Chile R.JELINEK L.A. – S.A. Vkla-
dem 1 mil. EUR a poskytnutím provoz-
ního fi nancování jsme získali 80% podíl 
na základním kapitálu společnosti, kte-
rá následně po svém založení koupi-
la největší chilskou pálenici ovoce. 
V tomto roce tak již zrealizujeme prv-
ní dodávky chilského williamsového 
destilátu nejen do Vizovic, ale také pro 
potřeby našich obchodních partnerů.

Odvod daní do státního rozpočtu 
v České republice dosáhl výše 293.992 
tis. Kč na spotřební dani, 72.063 tis. 
Kč na dani z přidané hodnoty a na dani 
z příjmu právnických osob včetně zá-
loh 6.598 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 
2006 odvedla naše společnost do státní-
ho rozpočtu o cca 37 mil. Kč více. Vý-
znamným plátcem spotřební daně jsme 
se stali také na Slovensku, kde odvod 
činil 65,6 mil. Sk.

Závěrem mi dovolte, abych jménem 
představenstva poděkoval zaměstnan-
cům, obchodním partnerům a akcioná-
řům společnosti za práci, podporu a dů-
věru ve fi rmu RUDOLF JELÍNEK a.s.  
v roce 2007.

S přáním společného úspěchu
Ing. Pavel Dvořáček 

předseda představenstva        

Členové představenstva R.JELINEK L.A. – S.A.: zleva M. Déva, H. Männle 
a M. Rychna.
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o vzácné návštěvy na našem ofi ciálním 
stánku. Mimo ofi ciální bulharskou de-
legaci složenou z ministra ekonomiky 
a energetiky Petra Dimitrova, minis-
tra zemědelství Nichata Kabila a jeho 
řeckého kolegy Alexandrose Kondose, 
náš stánek navštívil a naše výrobky 
ochutnal i velvyslanec České republiky 

v Bulharsku pan Mar-
tin Klepetko.   

Kromě oblí-
bených degusta-
cí mohli na ve-
letrhu návštěv-

níci, milovní-
ci vín a sbě-
ratelé po do-
bu celé výsta-

vy zakoupit kvalitní vína a 
rakie značek r e n o m o v a -
ných fi rem. Musím říct, 
že o naše produkty byl eminentní zá-
jem, což nás samozřejmě velice těší, 
utvrzuje ve správném nastavení pro-
cesů ve fi rmě a dodává chuť a sílu při 
realizaci našich společních cílů.    

Vladislav Katrenčík, 
Troyan, Bulharsko

Znovu zlato pro VINPROM – TROYAN AD
Nejnovější kolekce vína a rakií, nej-

modernější technika a technologie - to 
všechno bylo součástí mezinárodního 
veletrhu vína a vinařství Vinaria 2008. 
Jedná se o největší veletrh svého dru-
hu ve střední a východní Evropě, jeho 
zatím poslední ročník se uskutečnil 
od 26. do 29. března v bulharském 
Plovdivu. Na ploše několika hektarů 
se tady každoročně setkávají pěstitelé 
a výrobci vína a obchodníci s alko-
holem z různých koutů světa. Vele-
trh Vinaria se tak v posledních letech 
stal největší specializovanou výstavou 
v oblasti zpracování hroznů, výroby 
vína a různých zařízení pro údržbu vi-
nic a ovocných sadů.  

Na veletrhu se se svými expozicemi 
představilo 556 fi rem z 32 zemí, převa-
hu měli přirozeně výrobci vína, v menší 
míře byli zastoupeni výrobci destilátů 
a lihovin. Jako jediný, úzce speciali-
zovaný výrobce ovocných destilátů, se 
na veletrhu prezentovala pro vás všech-
ny už dobře známá bulharská akvizice 
naší fi rmy Vinprom – Troyan AD. Dů-
kazem, že naše investice v Bulharsku 
byla správná, je udělení zlaté medaile 

RUDOLF JELINEK POLSKA Sp. z o.o. zahájila prodej
Polská republika byla vždy zajíma-

vým trhem a polští zákazníci již tra-
dičně vyhledávali výrobky se značkou 
R. JELÍNEK. Po několika letech spo-
lupráce s polskými distributory, např. 
se společností GURU DISTRIBUTI-
ON Warszawa, jsme se v loňském roce 
rozhodli, že nastal čas založit v Polské 
republice dceřinnou společnost. Jak jste 
se již dočetli v minulém čísle Trnkovin, 
v červnu loňského roku právně vznikla 
společnost RUDOLF JELÍNEK POL-
SKA Sp. z o.o. se sídlem v Bielsku-
Bialej. Ke konci roku 2007 již byla 
společnost držitelem licence pro ob-
chod s alkoholickými nápoji s obsahem 
nad 18 % alkoholu a současně obdržela 
status oprávněného příjemce nutný pro 
dovoz lihovin. Společnost RUDOLF 
JELÍNEK POLSKA Sp. z o.o. se stala 
výhradním dovozcem výrobků se znač-
kou R. JELÍNEK do Polské republiky 
a jejím základním úkolem je intenzivně 
se věnovat prodeji těchto výrobků. 

V I. čtvrtletí letošního roku proto za-
hájila naše dceřinná společnost aktivní 
distribuci a prodej výrobků, které jsou 
určeny pro polský trh. 
Kromě produktů, kte-
ré dodává společnost 
RUDOLF JELÍNEK a.s. 
pro český i exportní trh 
ve stejném provedení 
a z nichž bude v Pol-
sku nabízet bílou 
a zlatou slivovici 
ve vysoké láhvi 
a v budíku, Plum 
vodku, Absinth, 
zlatou 5letou kos-
her slivovici, Gold 
cock a Plum likér, 
byly vyrobeny ta-
ké speciální výrob-
ky určené výhrad-
ně pro polské zá-
kazníky. Jsou to 
Švejk tuzemski 

R.JELÍNEK L.(atinská) 
A.(merika) - S.A. v Chile
Dokončení ze str. 1

Namísto dovozu obrovského množ-
ství ovoce k vykvašení a vypálení do 
Vizovic z velkých vzdáleností, nyní 
R. JELÍNEK a.s. bude vozit williamso-
vý destilát, který ve Vizovicích projde 
dalšími fázemi zpracování a zráním. 
To fi rmě samozřejmě umožní pracovat 
efektivněji.

Investicí do dceřinné společnosti 
v nejdelší zemi světa tak R. JELÍNEK 
získal 5ha rozsáhlý výrobní areál, 25 ha 
sadů a významnou kvasnou a destilační 
kapacitu. Velmi důležitou skutečností 
je, že se k uvedeným pozemkům váží 
„3 práva vody“, neboť potřeba zavla-
žování, a v našem případě i chlazení 
destilačních kolon, je velmi významná. 
Být odkázán na cizí zdroje vody je ne-
ekonomickým luxusem. Firma vlastní 
veškerá povolení nutná pro výrobu 
destilátů a vhodné výrobní zařízení. 
Areál je plně funkční a soběstačný, což 
možná zní kuriozně, ale fi rma musí mít 

vše vlastní – zdroj vody, transformátor 
elektrické energie, zásobníky zemního 
plynu, vysílač pro telefonické a inter-
netové spojení. V letošním roce fi rma 
plánuje zpracovat více než 5 mil. kg 
ovoce. Z hrušek to bude odrůda Wil-
liams a Williams červená, a pro otes-
tování senzorických vlastností též cca. 
500 tun švestek, které jsou však křížené 
s blumami. Hospodářský plán společ-
nosti předpokládá tržby více než 1 mil. 
EUR.

Firma se také zabývá výrobou třeš-
ní a vinných hroznů v alkoholu, které 
dodává zejména výrobcům cukrovinek 
a sladkostí. Do budoucna společnost 
RUDOLF JELÍNEK a.s. plánuje v chil-
ské dceřiné společnosti vybudovat také 
stáčírnu pro lahvování produktů ur-
čených pro americký trh, ale i výrobu 
hruškovice s hruškou v láhvi. Firma  při-
pravuje nákup dalších pozemků a zalo-
žení dalších ovocných, zejména hruško-
vých, sadů.                       Martin Déva

40%, ale především Strong Vodka 
0,7l  a Strong Tuzemski 0,7l  o „síle“ 
79,5% alkoholu.

Prvním obchodním partnerem naší 
společnosti v Polsku se 
stal velkoobchod PHU 
KUBAMA z Radom-
ska. Tento velkoobchod 
má 6 svých obchodních 

zástupců a  dle slov 
majitele p. Janu-
sze se zaměřuje 
především na dis-
tribuci výrobků do 
maloobchodů. 

Dalšími zákaz-
níky jsou velkoob-
chody ARKADIA 
ve Warszawě (spe-
cialista na znač-
kový a kvalitní al-
kohol), GALE-
RIE ALKOHOLI 
v Lodži (24 pro-

dejen „speciálek“ zaměřených jen na 
prodej alkoholu) a POLPIW z Lodže, 
který je významným distributorem piva 
a alkoholu pro město Lodž. 

Společnost RUDOLF JELÍNEK 
POLSKA Sp. z o.o. jedná i s dalšími 
velkoobchody na polském trhu a věří-
me, že tato jednání budou úspěšná a naše 
společnost se bude významně podílet na 
prodeji a distribuci výrobků se značkou 
R. JELÍNEK.                   Milan Mirga

OSKERUŠE 2007
Věřím, že dnes již nemá smysl niko-

mu z Vás vysvětlovat, co jsou to netra-
diční destiláty. Všichni příznivci naší 
značky se již více než pět let setkávají 
se speciálními druhy destilátů jako jsou 
jahodovice, malinovice, ostružina, bo-
růvka, ale také červený a černý jeřáb, 
černý rybíz nebo douglaska. Celkem 
jich v nabídce společnosti RUDOLF 
JELÍNEK najdeme 16 a tradičně 
největší zájem vzbuzuje destilát 
z oskeruší. Je to ovoce opředené 
tajemstvím a jsou mu přisuzovány 
výrazné léčivé účinky. Vždyť kdo 
z Vás ví, že toto ovoce vzhledem 
připomínající malé hruštičky 
ve skutečnosti patří mezi jeřá-
by. A vypěstovat strom oskeru-
še, to je práce na léta a ne každý 
pokus skončí úspěchem a v pří-
rodě jich zase tolik nenajdete. 
Malý počet plodících stromů 
a také neúroda byly hlavním dů-
vodem, proč se nám opakovaně 
v letech 2005 a 2006 nepodaři-
lo toto ovoce vůbec vykoupit 
a nemohli jsme připravit dosta-
tečnou zásobu tohoto velmi žá-
daného destilátu. Pokud se mezi 
pěstiteli našel šťastlivec, který ovoce 
sklidil, šetřil si ho pro své použití. 

Teprve v roce 2007 se nám podařilo 
získat omezené množství ovoce, ze kte-
rého jsme vyrobili unikátních 35 kusů 

lahví o objemu 0,35l. Rozhodli jsme 
se dát této sérii dárkovou etiketu, která 
bude symbolizovat jedinečnost těchto vý-
robků a abychom byli spravedliví, chce-
me nabídnout všem zákazníkům stejnou 
šanci a vyhlásit stejné podmínky objed-
návky lahví pro všechny zákazníky. 

V prvním kole nabízíme k prodeji 
celkem 25 lahví destilátu, dalších 5 
je určeno pro speciální prodejní akci 
při 6. Jelínkově vizovickém koš-
tu v srpnu 2008 a posledních 5 lahví 
bude uloženo v archívu společnosti 
RUDOLF JELÍNEK a.s. Aby byla 
zajištěna objektivita, budou platné 

pouze objednávky zaslané mai-
lem na mailovou adresu notář-
ské kanceláře JUDr. Daňkové 
dankova.notarzlin@avonet.cz. 
Bude možné objednat vždy jen 
jednu láhev a cena včetně DPH 
bude symbolická: 2007,- Kč za 
jeden kus. Láhve dodáme prv-
ním 25 zákazníkům, jejichž ob-
jednávka bude zaslána 7.7.2008 
ve 20.07 hodin a později. Pokud 
někdo z přihlášených neuhradí 
prodejní cenu, láhev získají ná-
hradníci z pozice 26 a dalších. 

Takže rychle zaškrtněte ve svém 
kalendáři to správné datum a pro jistotu 
prověřte také rychlost Vašeho interne-
tového připojení!

Markéta Matějčná

Největší, respektive fi nančně nejná-
ročnější investiční akcí bude projekt 
celkové rekonstrukce a přístavby Les-
ního penzionu Bunč. Duší celého pro-
jektu je náš dvorní architekt ing. Ko-
nečný, který se v minulosti osvědčil 
mimo jiné při tvorbě návrhů exkurzní 
trasy, rekonstrukce útvaru marketingu 
a rekreačního areálu Kamínka. Pro pro-
jekt rekonstrukce penzionu jsme zpra-
covali žádost o dotaci z Regionálního 
operačního programu Zlínského kraje 
pro cestovní ruch a pevně věříme, že 
náš projekt na oživení tohoto turistic-
ky zajímavého místa zaujme a my bu-
deme moci při realizaci rekonstrukce 
v druhé polovině letošního roku vyu-
žít také zdroje z Evropských fondů. Po 
dokončení všech prací Lesní penzion 
Bunč nabídne svým návštěvníkům re-
stauraci se třemi salonky, které bude 
vzájemně možno propojit, celkem 
30 ubytovacích míst v hlavní budově 
v jedno-, dvou- a čtyřlůžkových poko-

Investiční projekty pro rok 2008
jích v kategorii *** a zajímavě vyba-
vených apartmánech kategorie **** 
a dalších až 35 míst v nových srubo-
vých chatách. Hostům bude k dispozi-
ci parní kabina, whirpool, kryté i ne-
zastřešené venkovní posezení, dětské 
hřiště i vnitřní dětský koutek, úschov-
na kol a lyží a také kvalitní technické 
vybavení pro pořádání školení a nej-
různějších prezentací. 

Důležitou akcí plánovanou na dru-
hou polovinu letošního roku bude 
kompletní přestavba skladu hotových 
výrobků. Tento projekt je pečlivě při-
pravován již delší dobu a vzhledem 
k poloze objektu byl klíčovým mo-
mentem souhlas všech příslušných 
úřadů Českých drah. Při realizaci 
projektu bude stávající objekt skladu 
zcela zbourán a bude postavena nová, 
moderní skladovací hala vybavená 
regálovým systémem. Součástí haly 
budou ve 2. podlaží kancelářské pro-
story odbytu včetně sociálního záze-

mí a šaten. V rámci projektu proběh-
ne modernizace systému paletizace 
a bude proveden přesun paletizačního 
robota do nově postavené haly. Vý-
robní prostory a nová skladovací hala 
budou propojeny dopravníkem formou 
přemostění stávající vozovky.

Poslední významná investice, která 
nás v letošním roce čeká, je celková 
modernizace informačních techno-
logií ve fi rmě. Rádi bychom doplnili 
a modernizovali stávající hardware, 
především posílili naše servery a poří-
dili HW vhodný pro evidenci výrobků 
využívající čárových kódů nebo RFID 
kódů. V oblasti softwaru pak chceme 
zlepšit fázi plánování výroby s ohle-
dem na optimalizaci výrobních dávek 
a současně skladových zásob, zauto-
matizovat systém skladování výrobků 
a jejich expedici a v neposlední řadě 
implementovat standardní CRM sys-
tém a nový manažerský informační 
systém.                      František Vlček

Zástupci společnosti VINPROM - TROYAN AD: P. Dvořáček, M. Račeva 

Rumenova, I. Stančeva, L. Zakravač a V. Katrenčík.

za Troyanskou 7letou Starou slivovou 
rakiji. Ofi ciálních degustací, které kaž-
doročně pořádá Bulharská vinařská 
komora, se tento rok zúčastnilo 838 
vzorků vína, rakie a brandy ze 49 fi rem. 
Vinprom – Troyan AD, který získal 
medaili jako jediný z výrobců ovoc-
ných rakií, tak kvalitou ochromil kon-
kurenci a chutí a vůní ohromil 
nejednoho návštevníka letošní-
ho veletrhu.         

Společně s portfo-
liem produktů na-
ší bulharské fi r-
my jsme před-
stavili i něk-
teré výrob-
ky z produk-
ce fi rmy RU-
DOLF JELÍ-
NEK a.s., kte-
ré byly pozitivně přijaty bulharskou ve-
řejností. Nejvíc ze všech chutnal Plum 
likér a také Absinth, který jeho degustá-
toři přijímali nejprve zdrženlivě, ale na-
konec odcházeli ze stánku velmi dobře 
naladěni.    

Také v letošním roce nebyla nouze 



Výkup švestek ještě neskončil
Asi každého, kdo začne číst tento 

článek, napadne, že si tady trošku zařá-
dil tiskařský šotek. Vždyť právě skon-
čila zima a začíná jaro. Věřte nebo ne, 
se šotkem to nemá nic společného. Od 
ukončení sezóny výkupu čerstvých 
švestek v loňském říjnu jsme začali 
vykupovat a zpracovávat švestky mra-
žené. Výkup a zpracování zmraženého 
ovoce nám umožnila výstavba nové 
pálenice, především nové kvasírny, 
kde ovoce nekvasí ve venkovních pod-
mínkách jako dříve.

Mražené švestky dovážíme ze Srb-
ska, kde je každoročně zamraženo 
velké množství švestek určených pro 
využití v potravinářském průmyslu. 
Zpočátku jsme měli obavy z kvality, 
ale jakmile jsme si odzkoušeli první 
kvas a výrobu lutru, zjistili jsme, že 
se není čeho obávat a můžeme v tom-
to zpracování pokračovat dále. Kvasy 
z těchto švestek se pohybují v obsahu 
alkoholu kolem 7 % a výtěžnosti jsou 
mezi 5,5-6 %. Alternativní výkup mra-
ženého ovoce nám umožňuje prodlou-

žit si sezónu výkupu švestek a zpra-
cování švestkového kvasu na celý rok 
a zvýšit tak celkový objem vykoupe-
ných švestek. Je samozřejmé, že když 
se nám tento způsob zpracování šves-
tek osvědčil, budeme se ho snažit vyu-
žít i v příštích sezónách. Kromě toho, 
že celkově vykoupíme více švestek na 
slivovici, bude tento rok také prvním, 
kdy na pálenici nebude plánovaná od-
stávka mezi starou a novou sezónou. 
Obrazně řečeno: „Kotle nám nevyhas-
nou“.                               Jiří Koňařík

vozem na zpracování na rektifi kaci. 
Je jasné, že toto není jejich konečné 
umístění. Po důkladném zvážení bylo 
rozhodnuto, že tyto tanky posílí skla-
dovací kapacitu v egalizaci II. Budou 
opatřeny nátěrem a umístěny v zadní 
části egalizace II za sudy, ve kterých 
zrají destiláty.                              JK

Brand manager 
značky Monin

Společnost RUDOLF JELÍNEK 
Slovakia spol. s r.o. je exkluzivním 
dovozcem barmanských sirupů a li-
kérů Monin pro Slovensko. Výraz-
ný zájem zákazníků o tyto výrobky 
vedl k vytvoření nové pozice – brand 
manažera značky Monin. Stal se jím 
dosavadní obchodní zástupce Bra-
nislav Hažík, jinak také poslední 
vítěz mezinárodní barmanské sou-
těže RUDOLF JELÍNEK CUP v ka-
tegorii short drinků. Značka Monin 
se tak ocitla v těch nejpovolanějších 
rukou.                                         MM

Recertifikace 
systému ISO 
9001:2000

V měsíci lednu (22.-23.1.08) pro-
běhl v naší společnosti audit v rámci 
prodloužení certifi kátu mezinárodní 
normy ČSN EN ISO 9001:2000 – sys-
témy managementu jakosti. RUDOLF 
JELÍNEK má kontrolní systém jakosti 
zaveden od roku 2001. Během tohoto 
období ve fi rmě působily celkem tři 
certifi kační společnosti: LRQA, ITC 
a v současnosti EFSIS. Recertifi kační 
audit proběhl bez připomínek a naší 
společnosti byl vydán certifi kát potvr-
zující splnění všech požadavků nor-
my.                                             AH

MASTERS OF 
ROCK 2008

Pořádající agentura Pragokoncert 
pomalu dokončuje dramaturgii již 6. 
ročníku největšího letního open-air 
festivalu v ČR - Masters Of Rock! 
Ve čtyřech prázdninových dnech 10. 
– 13.7.2008 v areálu likérky Rudolf 
Jelínek ve Vizovicích můžete shléd-
nout zářivé hvězdy světového meta-
lu či rocku, např. DEF LEPPARD, 
Apocalipticu či WITHIN TEMPTA-
TION doplněné českou a slovenskou 
hudební špičkou jako jsou Tři sestry, 
Horkýže slíže nebo Arakain!    MM

Budíky v novém

V závěru loňského roku obdrželi obchodní manažeři pro Českou republiku „vánoční dárek“. Stejně jako jejich slovenští 
kolegové v roce 2006 získali nová služební vozidla Škoda Roomster tmavě modré barvy. V Čechách jsme navíc zvolili netra-
diční podobu polepu a na svých cestách po českých zemích tak můžete narazit na hruškovou fl otilu v barvách R. JELÍNEK.
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Naše rada je jednoduchá – nejlepší by 
bylo se alespoň na víkendy na Kamín-
ku přestěhovat! Okolní příroda nabízí 
zajímavé trasy pro cykloturistiku i pěší 
turistiku a nedaleké čerstvě zrekonstru-
ované koupaliště v Roštíně bude k dis-
pozici dennodenně od prvních teplých 

Kdy vyrazit na Kamínku?
řádáme 8. května 2008 v rekreačním 
areálu Kamínka pohádkový den. Začí-
náme procházkou pohádkovým lesem, 
start i cíl příjemné „minituristické“ 
akce bude na Kamínce. V okolních 
lesích na vás čeká na třicet pohád-
kových postav a bytostí. Sněhurka, 
Ježibaba i s perníkovou chaloupkou, 
Krteček, Vodník, Rumcajs, Manka 
a Cipísek, Hejkal, Karkulka… Během 
dne najdete na Kamínce i bohatý kul-
turní a společenský program. Vystou-
pí kouzelník se svými kouzly, děti 
se mohou pobavit v indiánské vesnici, 
zasoutěžit si a od třinácti hodin vy-
stoupí hlavní hvězda programu - Jaro-
slav Uhlíř se svými písničkami. A co 
přijde na závěr? Diskotéka Radia Čas 
a určitě i nějaká sladká odměna. 

Hudební Kamínka 
 Léto s Kozlem 

Již desetkrát jste měli možnost strávit 
na Kamínce příjemný víkend spojený 
s písničkami. Dřívější Folkparádu jsme 
v jedenáctém ročníku trošku pozměnili 
a na světě je Hudební Kamínka 2008 
– Léto s Kozlem. Roštínský areál na-
bídne 23. a 24. května tradiční hudební 
akci s mírně pozměněnou dramatur-
gií. Pátek bude tradičně vyhrazen pro 
příchozí písničkáře. Čeká je posezení 
u ohně a na zastřešené terase u restaura-
ce. V sobotním odpoledním programu 
se na pódiu vystřídají skupiny Podjezd, 
Nebo co, Gympleři, Zich – revival 
a Cestující hudba. V hlavním večerním 
programu se mohou příznivci dobré 
muziky těšit na skupinu Buty, Robbie 

Williams – revival a tradiční nezdolné 
návštěvníky Kamínky – skupinu Fleret. 
Hostům Léta s Kozlem je k dispozici 
ubytování, možnost stanování, specia-
lity kuchyně i skvěle zásobené bary. 

13. ročník Slavností 
piva na Kamínce

Druhý srpnový víkend, tj. 8. - 9. 
srpna 2008, bude na Kamínce ve zna-
mení hudby, zlatavého moku, soutěží 
a pohody. Třináctka je pro některé lidi 
magické číslo a tak jsme se při přípravě 
snažili, aby se na tento ročník i magic-
ky vzpomínalo.

Hudební obsazení bude opravdu 
skvostné: slovenská kapela NO NAME 
s frontmanem Igorem Timkem, Divokej 
Bill (jeden z mála letních koncertů této 
kapely),  pro posluchače rocku a meta-
lu nabídneme hvězdnou sestavu kapel 
ARAKAIN a  ŠKWOR,  pro „starší 
a pokročilé“ zahraje kapela Walda 
Gang, která oprášila staré hity Walde-
mara Matušky anebo akustické sesku-
pení Legendy se vracejí v čele s Petrem 
Šiškou a Romanem Izaiášem.

Hvězdné, až magické bude také ob-
sazení pivních značek. Kromě „stá-
lic“ na českém pivním trhu, jako jsou 
značky Velkopopovický Kozel, Pilsner 
Urquell, Radegast, Bernard, Staropra-
men, Starobrno, Budvar, bude zají-
mavé ochutnat také méně známá piva, 
jako Svijany, nebo pivo Porter z pardu-
bického pivovaru.

Budeme se těšit na setkání s vámi 
na Kamínce na 13. ročníku Slavností 
piva.                    Markéta Matějčná

Není asi nikdo z příznivců znač-
ky R.JELÍNEK, kdo by neznal 
vlajkovou láhev naší společnos-
ti – budík. Dnes v této láhvi 
najdete několik druhů ovoc-
ných destilátů, od tradiční 
slivovice až po vynikající 
hruškovici williams. 

V průběhu měsíce 
března potkala základní 
řadu destilátů v budíkové 
láhvi výrazná změna. V dru-
hé polovině loňského roku 

naše společnost intenzivně spo-
lupracovala s mezinárodní agen-

turou COCOON a výsledkem 
této spolupráce byl redesign 

etiket slivovice v budíku. 
Základní a zároveň tra-
diční atributy používané 
pro etiketu slivovice se 
nezměnily, cílem prove-
dených úprav bylo etike-
tu omladit a dodat jejímu 

vzhledu moderní, dynamic-
kou tvář. Stejnou změnou 

jako slivovice poté prošly i ostatní de-
stiláty, které stáčíme do budíků, tedy 
hruškovice, třešňovice, meruňkovice 
a jablkovice. Jaro tak u Jelínků „budí-
me“ s novými budíky. 

První vlaštovkou se staly slivovice 
zlatá 0,7l a 0,5l, které byly vyrobeny 
v průběhu března a se kterými se již mů-
žete setkat na pultech obchodů. A bě-
hem měsíce dubna a května je budou 
rychle následovat všechny ostatní „bu-
díkové“ destiláty. 

Markéta Matějčná

květnových dní až do konce prázdnin. 
Kromě toho nás téměř každý víkend 
čeká zajímavý sportovní nebo kulturní 
program, o kterém se můžete dozvě-
dět bližší informace na www.kamin-
ka.cz. Rádi bychom Vás však pozvali 
na 3 nejzajímavější události – historic-
ky první Pohádkový den na Kamínce, 
již tradiční květnový písničkový víkend 
s Velkopopovickým Kozlem a magický 
třináctý ročník Pivních slavností.

Na Kamínku za 
pohádkou a J. Uhlířem

Pro radost a úsměv všech dětí po-

Jelínkův vizovický košt se blíží
Všichni, kdo máte zájem porovnat kvalitu svého vlastního destilátu s konku-

rencí, máte jedinečnou příležitost. Již nyní můžete přihlásit své vzorky do 6. roč-
níku Jelínkova vizovického koštu, který se uskuteční 15.8.2008 ve Vizovicích. 
Opět budou hodnoceny vzorky v 6 kategoriích – slivovice, hruškovice, meruňko-
vice, třešňovice, jablkovice a ostatní a soutěžit se bude i napříč kategoriemi o titul 
absolutního vítěze. Více informací najdete na www.rjelinek.cz

PŘIHLÁŠKA VZORKU DO 6. ROČNÍKU JELÍNKOVA 
VIZOVICKÉHO KOŠTU.

Jméno ..................................................................................................................................................................................

Příjmení ............................................................................................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................................................

PSČ: ............................................................................ Tel.: ....................................................................................

Kategorie

Souhlasím s uvedením svých osobních údajů zde uvedených v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
pro potřeby propagace firmy RUDOLF JELÍNEK  v souvislosti se soutěží Jelínkův vizovický košt.

slivovice

hruškovice

ročník ...................................... oblast ............................................................. odrůda ...........................................

datum ........................................................................ podpis ........................................................................................ 

meruňkovice

ostatní

jablkovice

třešňovice

Rozloučení 
s ubytovnou

V letošním roce se vedení společ-
nosti rozhodlo ukončit existenci naší 
UNIMO ubytovny. Sloužila už spíše 
pro občasné ubytování brigádníků 
nebo pracovníků stavebních fi rem, 
které pro nás pracovaly. Vzhledem 
k tomu, že pozemky pod ubytovnou 
a v jejím okolí  se do budoucna plá-
nují využít pro jiné investiční akce, 
bude lépe, když budou nachystány 
předem. Celá ubytovna bude de-
montována a odstraněna v průběhu 
druhého čtvrtletí.                         JK

Na Kamínku 
na tábor 

Po stopách Ghota! Každoroč-
ně mají menší i větší děti možnost 
strávit první dva prázdninové týdny 
v chřibských lesích. Letos půjdou 
ve stopách Ghota. A kdo to je? Ze-
ptejme se dětí! Určitě to zjistí a po 
návratu se s námi podělí o spoustu 
zážitků. Přihlášky najdete na www.
kaminka.cz.

Vizovgnac
Tradiční výrobky vi-

zovgnac original 40% a 
vizovgnac special 37,5%, 
které znají stálí zákazní-

ci značky R.JELÍNEK 
již několik desítek let, 
změnily svou tvář. Od 
dubna je nově najdete 
v čiré láhvi o objemu 
0,5l namísto 
hnědých lah-

ví 0,7l. Etiketa ovšem zů-
stala podobná té původní 
a hlavně vynikající kvalita 
a chuť výrobků, ta zůsta-
la naprosto stejná. Tak-
že věrní zákazníci se ur-
čitě nespletou a Vy, kdo 
je neznáte, určitě ochut-
nejte, nebudete zkla-
máni.                     MM

Skladovací 
tanky na lutr

Možná si někteří z Vás všimli, že 
kolem nové pálenice jsou směrem 
k železniční trati naskládané tanky, 
které se na staré pálenici používaly 
pro uskladnění lutru před jeho pře-
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Valašský šenk v Nitre

Chcete si posedět s přáteli, dát si 
s nimi skleničku kvalitního destilátu? 
Cestujete po České nebo Slovenské 
republice, máte hlad a nevíte, kde 
najdete zajímavou a kvalitní nabídku 
gastronomických specialit? Trávíte 
poznávací víkend v jiných koutech 
našich zemí a nevíte, kde si večer od-
počinout a příjemně se pobavit?

Společnost RUDOLF JELÍNEK 
a.s. vytvořila v roce 2004 projekt 
tzv. Jelínkovských gaster. Co to zna-
mená? Jedná se skupinu gastrono-
mických zařízení, v jejichž nabídce 
najdete nadstandardně zastoupenu 
značku R. JELÍNEK. Na smluvní 
bázi spolupracujeme s majiteli těchto 
provozoven na propagaci naší znač-
ky. Vždy si vybíráme partnery, kteří 
nabízejí svým zákazníkům kvalitní 
gastronomické nebo hotelové služby, 
partnery, kteří se snaží pro své hos-
ty vytvořit příjemné prostředí v za-
jímavém interiéru a v rámci svých 
služeb nabízet „něco navíc“, ať už 
jsou to speciality na jídelním nebo 
nápojovém lístku, tradiční krajové 
speciality, zajímavé netradiční druhy 

Petřínské terasy v PrazeKde najdete R. JELÍNKA?
piva nebo odlišný styl a prostředí své 
provozovny. 

Desáté číslo Trnkovin, které prá-
vě dočítáte, zahajuje novou tradici. 
Na našich stránkách bychom Vám 
chtěli postupně představovat naše 
partnerská Jelínkovská gastra, abyste 
na svých cestách vždy našli správný 
směr a trefi li k našim produktům. 

Prostor, který máme k dispozici, 
je omezený a naopak seznam našich 
partnerů a jejich nabídka velmi širo-
ká, takže se nám asi nikdy nepodaří 
představit všechna místa, která by-
chom chtěli. Nechceme hodnotit, 
které gastro je nejlepší. To je na Vás, 
zákaznících. Vaše spokojenost je tím 
nejdůležitějším měřítkem kvality po-
skytovaných služeb. Následující řádky 
berte spíše jako takovou „ochutnáv-
ku“, jako tip na zajímavě prožitý čas 
a hlavně jako cestu i k dalším našim 
Jelínkovským partnerům. Všechny je 
najdete na našich internetových strán-
kách WWW.RJELINEK.CZ v sek-
ci fi rma - Jelínkovská gastra. 

Pro toto číslo jsme pro Vás vybrali 
návštěvu Nitry a Prahy.

Celý šenk je veno-
vaný Valašskému krá-
ľovi Boleslavovi I. Dob-
rotivemu Nafurt, kto-
rý má v priestoroch 
šenku aj svoju vlastnú 
Galériu Bolka Polívku. 
Nápad otvoriť Galériu 
Bolka Polívku vznikol 
pri slivovičke na Farme 
Bolka Polívku. O sprá-
vnosti nášho veselého 
rozhodnutia nás pre-
svedčilo aj to, že všetci 
oslovení umelci pove-
dali: ÁNO!

Bolek Polívka to nie 
je len herec, režisér, 
farmár, mím, ornito-
lóg, klaun či kráľ. Ale 
je to aj veľká inšpirácia 
iných umelcov.

Táto galéria sa snaží 
aspoň trocha priblížiť 
obrazy, kresby, grafi ku, 
fotografi e, karikatúru 
a humor priamo či voľ-
ne inšpirované feno-
ménom Polívka.

Na jednom z nejkrásnějších míst matičky Pra-
hy - v Seminářské zahradě pod Petřínským vrchem 
s výhledem na celé hlavní město se nachází jedna 
z nejstarších Jelínkovských restaurací. Nabízí zde 
k posezení vyhlídkovou letní terasu se specialitami 
z grilu a udírny, panoramatickou zimní zahradu ve 
stylu koliby s živou cimbálovou muzikou a otevře-
ným ohništěm, s minutkovou kuchyní a zvěřinovými 
pochoutkami. Pro slavnostní příležitosti taktéž mů-
žete využít reprezentační prostory historické budovy 
kněžského refektáře.

TRNKOBRANÍ 
2008

Každý z Vás si pod slovním spo-
jením RUDOLF JELÍNEK představí 
něco jiného. Věřím, že každému se 
vybaví láhev dobrého destilátu, ale 
také kouzlo a tradice Valašska, půvab 
obsypaných švestkových stromů, vůně 
hrušek „williamsek“, dubové sudy 
plné zrajících destilátů a mnoho dal-
šího. Tato dvě slova vyvolávají jistě 
spoustu příjemných představ a neza-
pomenutelných vzpomínek.

My bychom Vám nyní na těchto 
místech rádi připoměli, že RUDOLF 
JELÍNEK je také synonymum pro 
živoucí, neustále pulzující a rychle 
se měnící organismus, který se snaží 
posouvat neustále dopředu a dobývat 
další a další mety. Chceme zde říct, 
že RUDOLF JELÍNEK, to jsou pře-
devším lidé. Bez jejich každodenní 
poctivé práce, bez jejich trpělivosti 
a nasazení a někdy i přes občasné 
hádky a stresující stavy by se naše 
společnost nedostala na svou součas-
nou pozici a nedařilo se jí každoročně 
zlepšovat své výsledky. 

V průběhu letošního roku bychom 
Vás chtěli na tomto místě Trnkovin 
postupně seznámit s prací jednotlivých 
útvarů naší společnosti. Chceme Vám 
představit jednotlivé částečky, které 
tvoří skládačku R. JELÍNEK. 

Naši exkurzi po jednotlivých útva-
rech zahájíme na největším útvaru 
společnosti – výrobně-technickém. 
Skládá se z pěti samostatných středi-
sek a laboratoře. 

Pálenice
Pod vedením Ing. Petra Marečka 

dnes ve středisku pálenice pracuje osm 
pracovníků, kteří zodpovídají za „vel-
kou“ hlavní pálenici s nepřetržitým 
provozem i za „malou“ pálenici Hos-
tein  využívanou pro destilaci netradič-
ních destilátů z nabídky naší společ-
nosti a pěstitelské pálení. Jak už název 
napovídá, toto středisko je zodpověd-
né za kompletní příjem a zpracování 
veškerého nakoupeného ovoce a jeho 
přeměnu na ovocný destilát. V nových 
výrobních prostorách přijímají, melou, 
čerpají a kvasí čerstvé ovoce a po vy-
kvašení zajišťují jeho destilaci a pří-
pravu pro další výrobu. Kromě výroby 
ovocných destilátů zajišťují i výrobu 

průtahových destilátů např. borovič-
ky a ginu. Jakmile je výroba destilátu 
dokončena, je destilát předán do ega-
lizace a začíná práce dalšího z našich 
středisek. 

 

Stáčírna 
a egalizace

Na středisku Stáčírna a egalizace 
pracuje dohromady 17 pracovníků. 
Vedoucím střediska je Marie Hromád-
ková. V egalizaci zajišťují dvě pra-
covnice veškerou přípravu polotovarů 
pro stáčení a také přípravu destilátů 
pro prodej na volno. Jsou zodpověd-
né za správnou kvalitu polotovaru 
pro stáčení, za namíchání správných 
poměrů všech určených ingrediencí 
i za správnou lihovitost připravova-
ných lihovin. Součástí přípravy a výro-
by lihovin, destilátů a likérů v egalizaci 
jsou také další činnosti – např. výro-
ba macerátů, vymražování destilátů 
a likérů, příprava a rozpouštění cukru 
a přečerpávání a míchání lihovin.

Na stáčírně pak probíhá poslední 
příprava lihovin před stáčením a poté 
už samotné stáčení lihovin na 
velké nebo malé lince. 
Jednotlivé pracov-
nice zde odpo-
vídají za bez-
problémový 
chod jed-
notlivých 
zařízení 
a dopl-
ň o v a n í 
materiá-
lů v prů-
běhu vý-
roby. Kro-
mě auto-
mat izované 
výroby na jed-
notlivých linkách 
jsou stále ještě některé 
výrobky vyráběny ručně - např. 
miniaturky, 3l budíky a dárkové vý-
robky. Pracovnice na stáčírně musí být 
nejenom zručné, ale musí mít přehled 
o celém výrobkovém portfoliu, aby 
dokázaly správně zvládnout výrobu 
jednotlivých druhů výrobků ke spoko-
jenosti zákazníka.

MTZ
Na středisku materiálně-technické-

ho zabezpečení pracují pod vedením 
Zdenky Churé čtyři pracovníci. Kom-
pletně zodpovídají za nákup, skladová-
ní, účetní evidenci a výdej veškerého 
materiálu a surovin, kromě čerstvého 
ovoce pro výrobu. Po zavedení kol-
kovaní výrobků odpovídá MTZ také 
za kompletní evidenci kolků. V sou-
časné době se v naší výrobě můžete 
setkat s kolky českými, slovenskými, 
polskými, maďarskými a bulharskými 
a sledování jejich pohybu musí být 
naprosto přesné. Každá země používá 
jiné rozdělení kolků podle stupňovi-
tosti lihoviny a objemu láhve, liší se 
způsob lepení kolků i jejich platnost. 
Důležitá je také lihová evidence, která 
je na tomto středisku vedena. 

Výkup a sady
Vedoucí střediska Ing. Pavel Hurta 

a jeho dva kolegové se věnují veške-
rým činnostem spojeným s péčí o ze-
mědělské pozemky a ovocné stromky. 

Celková plocha našich sadů osá-
zených švestkovými stro-

my dnes dosahuje 44 
ha. Časově nej-

náročnější čin-
ností je jarní 

výchovný 
řez strom-
ků. Po ce-
lou sezó-
nu jsou 
ve správ-
ných ter-
m í n e c h 

p r o v á d ě -
ny aplikace 

hnojiv a pes-
ticidů, jsou udr-

žovány příkmenné 
pásy a meziřadí, v letním 

období odstraňovány podnožové 
výhony, prováděny metody biologické 
ochrany. Součástí práce je pravidelná 
údržba sadařské techniky - dvou trak-
torů, mulčovače, postřikovače, rosiče 
a rozmetadla. Středisko zodpovídá za 
rozsáhlou administrativu související 
s legislativními požadavky a nároky 

RUDOLF JELÍNEK a.s.
organizací, jejichž jsme členy, a do-
tačními tituly. Vedoucí tohoto stře-
diska odpovídá také v průběhu hlavní 
sezóny nákupu ovoce za organizaci 
a dovoz čerstvého ovoce od jednotli-
vých dodavatelů. 

 

Laboratoř
Kompletní chod fi remní laboratoře 

zajišťuje Ing. Adriana Hajdíková. Je 
zodpovědná za vstupní kontrolu všech 
surovin i hotových výrobků po strán-
ce analytické i senzorické. Zajišťuje 
základní rozbory surovin a poloto-
varů z naší výroby, externí rozbory 
nutné pro dodržení platné potravinář-
ské legislativy a kontrolu kritických 
bodů HACCP. Kromě této základní 
činnosti zodpovídá za archivaci ho-
tových výrobků, podílí se na tvor-
bě technologických postupů ve vý-
robě, na vývoji nových výrobků a 
jako členka týmu generálního ředitele 
zodpovídá za plnění všech požadavků 
na certifi kaci  dle normy ČSN EN ISO 
9001:2000. 

Technický úsek
Technický úsek je samostatným 

střediskem se 6 zaměstnanci pod vede-
ním Radovana Hrabiny. Oblast, za kte-
rou zodpovídá technický úsek, by 
se jednoduše dala popsat jako vše, co 
se hýbe, stojí, svítí, topí, hraje nebo 
alespoň vrčí a má inventární číslo. 
Mezi nejčastější činnosti patří zajištění 
provozu stáčírny tj. přehazování, opra-
vy a údržba stáčecích linek, dále pak 
provoz pálenice, kotelny, pravidelné 
i havarijní údržby vodovodního ve-
dení, elektriky, topení ve všech svých 
větvích, kompletní údržba budov a vše 
co pod ni spadá, kompletní údržba ze-
leně, drobné zámečnické a svářečské 
práce, technické zajišťování akcí pořá-
daných v areálu (Masters of rock, Trn-
kobraní a další), sledování a kontrola 
spotřeb vody a energií, odpadních vod, 
zajišťování servisu, oprav a technic-
kých prohlídek vozového parku a VZV 
a také zajišťování kontrol, prohlídek 
a revizí přípojek plynu, trafostanic, 
budov, požárních a kamerových systé-
mů, zvedacích a dalších zařízení.

Jiří Koňařík

Letošní 41. ročník Trnkobraní se 
uskuteční ve dnech 15. - 17. srpna tra-
dičně v areálu RUDOLF JELÍNEK 
ve Vizovicích. Návštěvníky čeká ta 
největší porce muziky a festivalové 
zábavy v historii Trnkobraní. Na fes-
tival se letos sletí rekordní počet 
hvězd, které vás budou bavit celé tři 
festivalové dny - a to nonstop.

Trnkobraním i letos budou žít také 
celé Vizovice - připravuje se další 
ročník Pstruhobraní, na Štěpské ulici 
bude velký Vizovický jarmark řeme-
sel, fi rma RUDOLF JELÍNEK chys-
tá tradiční Jelínkův vizovický košt.

Jedním z absolutních vrcholů pro-
gramu 41. ročníku Trnkobraní bude 
společný projekt Lucie Bílé, feno-
menální slovenské romské kapely 
Cigánski diabli a zlínské Filhar-
monie Bohuslava Martinů. Tento 
koncert se zcela jistě zapíše do his-
torie Trnkobraní pro svou vyso-
kou uměleckou úroveň, ale i technic-
kou náročnost.

V průběhu festivalu vystoupí celá 
řada atraktivních jmen jako napří-
klad slavná irská skupina The Hogs, 
Monkey Business, Aneta Langerová, 
Buty, Visací zámek, zlínská rodačka 
Jana Kratochvílová, Žlutý pes, Jum-
ping Drums, Mňága & Žďorp, Peha, 
Ivan Mládek & Banjo Band, Michal 
Hrůza, Clou a mnoho mnoho dalších. 
Velkou bitvu očekáváme i v soutěži 
v pojídání švestkových knedlíků - ně-
kolikanásobnému vítězi a světovému 
rekordmanovi Kamilu Hamerskému 
se letos postaví pojídací mistři se za-
hraničí!!!                Zdeněk Jurásek


