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R. JELINEK L.A.

Primárním cílem investice do destilérie v Chile 

bylo zajištění vlastního zdroje destilátu...

Marketingovými kroky... 

Marketingové počínání bylo ve Vizovicích 

opravdu pestré a výsledkem je množství 

změn... 

Modernizace ve výrobě

V letošním roce jsme měli v investicích naplá-

novanou modernizaci malé i velké linky...

Sklizeň 2009

Po první sklizni v našich sadech na Těchlově 

v loňském roce jsme se letos dočkali bohaté 

úrody.

Valašská zabijačka

Letošní zabijačka byla v mnoha ohledech vý-

jimečná. Pro účastníky byl připraven bohatý 

program.
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JELÍNEK ovládl DRACULU
Jak jistě mnozí z vás již zaznamenali, naše společnost 
od počátku září 2009 začala vyvíjet zvýšenou obchodní 
aktivitu v oblasti Rumunska. Rozhodli jsme se ka-
pitálově vstoupit do nejvýznamnějšího výrobce ovoc-
ných pálenek, firmy VALCO. Tomuto zásadnímu kroku, 
kdy v této společnosti držíme majoritní podíl akcií, 
předcházelo téměř roční „sondování“ místního terénu.  
Tímto krokem jsme jenom potvrdili náš zájem o trhy 
zemí na jihovýchod od Vizovic.

obsahu alkoholu, který je typický pro da-

nou oblast Rumunska – Horinka, Palinka, 

Tuica. Tak jako u nás tyto výrobky musí 

být označeny kolkem. Novinkou v portfo-

liu fi rmy bude nabídka vybraných výrobků 

RUDOLF JELÍNEK a.s.  (Slivovice bílá 

budík, Plum likér, Praděd Bitter, Plum 

vodka a další). Tyto naše výrobky nebudou 

konkurovat VALCO výrobkům,  spíše se 

bude jednat o vhodnou alternativu k dovo-

zovým produktům.

Firma VALCO má dlouholetou tradici 

ve výrobě alkoholických nápojů. Vznikla 

transformací ze státem vlastněného pod-

niku VIN-ALKO, který v době socialis-

mu tvořil páteřní síť rumunských výrobců 

alkoholu.  Ve městě SEINI společnost 

produkuje (je zde kvasírna, pálenice, stá-

čírna a také sklad hotových výrobků) nejen 

ovocné destiláty (slivovice a jablkovice), 

ale také zde vyrábí z dodaných polotovarů 

licenční výrobky nizozemské fi rmy UTO, 

která je také významným spoluvlastníkem 

společnosti.  Samotný obchod se realizuje 

z pobočky, která má sídlo v Bukurešti.

VALCO se již od počátku své novodo-

bé existence orientuje především na prodej 

výrobků do řetězcových sítí, kde má téměř 

dominantní postavení v rámci ovocných 

destilátů. Novou obchodní strategií, kterou 

bychom zde rádi implementovali, je změna 

obchodního podílu ve prospěch distribuce 

do nezávislého velkoobchodu a gastrono-

mie.

Věřím, že tato další akvizice posílí pově-

domí o naší fi rmě a fi rmě VALCO přinese 

záruku stability a prosperity.

Radovan Seibert

Firma VALCO sídlí v oblasti býva-
lého Sedmihradska (dříve součást 

Rakousko – Uherska) v malém městečku 
SEINI, které se nachází mezi městy Baia 
Mare a Satu Mare a velikostí a počtem 
obyvatel je podobné Vizovicím (cca 750 
km od Vizovic).  

Rumunsko je další ze zemí, kde popula-

rita ovocných destilátů je na vysoké úrovni 

– především u slivovic. Bohužel stinnou 

stránkou této skutečnosti je vysoký podíl 

výroby „černého“ alkoholu (odhady hovoří 

o více než 90 %). Ovocné destiláty se v Ru-

munsku dělí do několika skupin vždy dle 

Novinky v distribuci společnosti R. JELÍNEK
Na tomto místě bychom se s Vámi rádi 
podělili o novinky v distribuci naší 
společnosti. Jak možná víte, v průběhu 
jarních měsíců roku 2009 jsme začlenili 
do našeho sortimentu produkty pols-
kého partnera, společnosti Bartex. Ta 
je jedním z největších výrobců vodky 
v Polsku, kde je trh s alkoholem 
orientován převážně na vodku. Bar-
tex se tradičně specializuje na vý-
robu vodky, my jsme si vybrali 
do distribuce jejich řadu vodka.pl, 
a to jak čistou ve variantách premium 
a gold, tak ochucenou s příchutí med 
a pepř a brusinka. 

portfolio produktů distribuovaných pod 

značkou RUDOLF JELÍNEK a.s. Navíc 

samozřejmě věříme, že v budoucnu nám 

tyto výrobky mohou pomoci získat ješ-

tě zajímavější postavení nejen na českém 

trhu, ale i na trzích exportních.                    

Miroslav Motyčka

Tyto vodky dnes prodáváme pře-
devším v maloobchodních sítích 

na území celé České republiky a setkat 
se s nimi můžete i na nezávislém trhu 
a v gastronomii.

Další novinkou v řadách našeho sorti-

mentu jsou výrobky našeho obchodního 

partnera z Bulharska, společnosti VINEX 
PRESLAV, která je největším výrobcem 

vín a vinných brandy na bulharském trhu. 

Důvody, proč jsme se rozhodli uvést 

výrobky VINEXu na český trh, jsou dva. 

Jednak stoupající popularita bulharských 

nebo obecně balkánských vín na našem 

trhu a také fakt, že některé z uváděných 

výrobků již český zákazník zná, především 

se jedná o brandy. Vzhledem k dobrým ob-

chodním vztahům a výše uvedeným sku-

tečnostem jsme se rozhodli uvést do naše-

ho portfolia čtyři řady vín různých úrovní 

a odrůd a také brandy Pliska a Slnčev brjag, 

které jsou stále ještě v povědomí českých 

zákazníků z dob nedávno minulých. Na-

bídku doplňují ročníkové brandy a jejím 

vrcholem je špičkové padesátileté brandy 

v krásné dřevěné kazetě. 

Nejčerstvější novinky v distribuci naší 

společnosti jsou výrobky z portfolia likér-

ky Metelka. Smlouva o distribuci zahrnuje 

všechny dostupné trhy vyjma České republi-

ky, kde i nadále bude distribuce probíhat v re-

žii likérky Metelka. Produkce této společnos-

ti je zaměřena především na absinthy, likéry 

a vaječné likéry a zásadní roli ve výrobě těch-

to produktů hraje design a marketing jejich 

prodeje. Některé z výrobků likérky Metelka 

dokonce získaly ocenění na výstavách zamě-

řených na design. Je zřejmé, že tyto produkty 

mohou být velmi zajímavým doplněním na-

šeho sortimentu. 

Všechny tyto formy spolupráce jsou ve-

deny především snahou nabídnout ucelené 

Dárkové balení - Dárkové balení - 
Palinca VALCO.Palinca VALCO.
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Prostory pro zrání destilátu, VALCO, Rumunsko.

Hospodaření 
v roce 2009

RUDOLF JELÍNEK a.s. dosáhl 
za prvních jedenáct měsíců letoš-

ního roku celkových výnosů ve výši 
352 mil. Kč, což je ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku pokles o více než 
14 %. Na celkových výnosech se nejvíce 
podílí tržby za vlastní výrobky a zboží, 
které činí 268 mil. Kč.

Nejvýznamnějším faktorem poklesu vý-

nosů a tím zisku k 30. 11. 2009 bylo sní-

žení prodeje našich výrobků především 

v 1. čtvrtletí. Od měsíce dubna bylo vedení 

společnosti nuceno učinit několik úsporných 

opatření k zefektivnění hospodaření a také 

hledat nové možnosti využití našich kapacit 

– nové distribuce.  Po problémech v prvních 

měsících roku se hospodářské výsledky začaly 

zlepšovat a ke konci měsíce listopadu vykazu-

je naše společnost zisk před zdaněním ve výši 

25 mil. Kč.

Poslední měsíce roku bývají vždy ve zna-

mení zvýšených tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a v letošním roce je to navíc umoc-

něno předzásobením našich odběratelů 

zbožím v důsledku zvýšení spotřební daně 

z lihu od 1. 1. 2010. Proto se dá předpoklá-

dat, že splníme plánované tržby i zisk pů-

vodního plánu hospodaření.               

František Vlček
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R. JELINEK L.A. Chile – 1. sezóna na vlastní kůži
Chile je země s velkým obchodním potenciálem. Naše dceřiná společnost zde prožila první sezónu, kdy byla spravována přímo 
českým managementem, a tak se s vámi můžeme podělit o průběh a výsledky dosavadního chilského snažení. 

Primárním cílem investice do 
destilérie v Chile bylo zajištění 
vlastního zdroje destilátu z hru-

šek Williams, a proto se činnost fi rmy 
zaměřila zejména tímto směrem. Z le-
tošní sklizně se nám podařilo vykoupit 

a zpracovat necelých 7 milionů kilo-
gramů hrušek Williams a vyrobeným 
destilátem zásobovat jak mateřskou 
společnost ve Vizovicích, tak i některé 
další partnery zejména v západní Ev-
ropě. 

Období výkupu ovoce i jeho průběžné 

zpracování probíhalo obvyklým způsobem, 

bez vážnějších problémů nebo komplikací. 

V průběhu sezóny jsem především získával 

zkušenosti, poznával nové obchodní partne-

ry a sžíval se s novým prostředím. Možná 

nejvýraznějším poznatkem je téměř neustálá 

snaha Chilanů o vylepšení a renegociaci již 

dohodnutých podmínek. Jeden den v sadu 

s jeho majitelem rukoudáním stvrdíte cenu 

hrušek, ale již další den volá, zda by cena ne-

mohla být o 10 pesos vyšší. Jako vhodná se 

ukázala reakce – poděkování za telefonát, ne-

boť jsem je právě chtěl požádat o snížení vče-

ra dohodnuté ceny o 10 pesos. Sklizeň hrušek 

probíhala od konce ledna do konce března 

a v dalším období jsme zpracovávali William-

sky od exportérů a provozovatelů chladíren. 

Technologie fi rmy fungovala bez zásadních 

problémů a též pracovní výkon zaměstnanců 

můžeme hodnotit jako velmi dobrý.

Pověstná pomalost vyjádřená heslem 

„mañana“ bohužel funguje i v Chile. Kro-

mě obrnění se trpělivostí je třeba vše plá-

novat s dostatečným předstihem a následně 

kontrolovat a vymáhat nejen ujednaný vý-

sledek, ale i cestu k němu.

Letošní rok fungování naší společnos-

ti R. JELINEK L.A.-S.A. byl završen 

velmi příjemným a pozitivním setkáním 

s místními politiky, podnikateli a banké-

ři u příležitosti návštěvy ministra země-

dělství ČR pana Jakuba Šebesty přímo 

v naší fi rmě, které proběhlo v pozitivní 

a neformální atmosféře a stalo se tak spo-

lečenským vyvrcholením letošní úspěšné 

sezóny.

Saludos cordiales de Chile – se srdečnými pozdravy 

z Chile

Martin Déva, Chillán, 18.11.2009

Marketingovými kroky vpřed
O  tom, že Jelínkova slivovice 

nezná hranice geografi cké 
ani časové, svědčí dopis, kte-

rý jsme obdrželi od Susan Gordon 
a Michaela Enav z Tel Avivu. Paní 
Gordon našla mezi láhvemi, které si 
její otec uchovával ve svém domácím 
baru pro zvláštní příležitosti, oprav-
du velký skvost – Slivovici kosher for 
Pesach z roku 1956 v originálním ba-
lení. 

Při převozu láhve z New Jersey, kde 

býval Susanin otec obchodníkem s li-

kéry, do Izraele se neztratila ani kapka. 

Po otevření láhve a ochutnání obsahu 

byli majitelé velice překvapení a jejich 
Michael Enav a Susan Gordon, 
Tel Aviv, Izrael.

Novou zajímavou 
tvář získala řada 

Netradičních destilá-
tů. Původní klasickou 
láhev 0,35 l nahradí 
oblíbený budík o ob-
jemu 0,2 l, který bude 
ukrytý v nové, moderně 
střižené krabičce. Řadu 
obohatily dva nové uni-
káty – Trnkovice a 

Mirabelkovice, na-
opak Douglasku, 
Bez černý, Černý 
jeřáb a Lískový 
oříšek již v nové 
podobě nenajde-
te. 

Svou cestu si 

našel i projekt ex-

kluzivní láhve pro 

slivovici. Z dílny 

londýnské krea-

tivní společnosti 

Dhandafoss vyšlo 

několik velmi so-

fi stikovaných a po-

zoruhodných návr-

hů. Po důkladném 

zhodnocení pos-

toupil jeden z návr-

hů do fi nální-

ho zpracování.

Delegace ministra zemědělství v Chile při návštěvě v RJ L.A.(zleva: ministr J. Šebesta, velvyslanec ČR v Chile Z. Ku-
bánek, člen představenstva RJ L.A. H. Männle, předseda představenstva RJ P. Dvořáček, prezident společnosti RJ L.A. 
M. Rychna).

Nezadržitelně se blíží konec roku a tedy i čas poohlédnout se zpět a zhodnotit 
své roční úsilí. Marketingové počínání bylo ve Vizovicích opravdu pestré 
a výsledkem je množství změn především na poli designu nových a redesignu 
stávajících výrobků. 

Vítězné drinky RJ CUP 2009

Dalším významným počinem, který se 

projeví v rámci celého portfolia, je redesign 

stávajících uzávěrů. Hlavním cílem nové 

koncepce je zharmonizovat jednotlivé oba-

lové prvky našich produktů. Nové uzávěry 

zaznamená zákazník již na počátku příštího 

roku. Tento krok je navíc u části portfolia 

podpořen aplikací samolepicích etiket s vy-

užitím moderních materiálů a efektů.

V neposlední řadě je novinkou letoš-

ního roku Vizovická slivovice 2008, kte-

rá v sobě ukrývá úrodu z vlastních sadů 

na Těchlově. Vizovická slivovice refl ektu-

je sadařskou tradici, která je pro Valašsko 

typická. Tato ročníková slivovice nahradí 

řadu jubilejních slivovic. Ty ale nadále zů-

stávají do vyprodání zásob v nabídce naší 

společnosti.                            Hana Holubová

Objev v New Jersey
hodnocení bylo doslova „magnifi cent“ 

(velkolepé). „Jsme nadšeni, že si více než 

50 let starý destilát může uchovat svou 

chuť a své bohatství,“ zdůrazňuje Susan 

Gordon.

Short drink BITTER 
SWEET SYMPHONY

2 cl Pradědu BITTER, 

2 cl vermutu extra dry, 

větvička rozmarýnu, 

2 cl pomerančové šťávy 

a 1 cl Hruškovice WILLIAMS

Long drink CRUEL 
INTENTION

3 cl Hruškovice WILLIAMS, 

2 cl peach likéru, 2 cl sirupu 

passion fruit, 1 cl limetové šťávy, 

lístky máty 

a dolít minerální vodou 

Martin Déva 
v chilské fi rmě.

RU
D

O
LF

 J
EL

ÍN
EK

 a
.s

. !
 R

a
zo

v 
47

2 
!
 7

63
 1

2 
V

iz
ov

ic
e 

!
 C

ze
ch

 R
ep

u
b

lic
 !  

w
w

w
.rj

el
in

ek
.c

z



Modernizace ve výrobě

Sklizeň 2009

Zvýšení spotřební 
daně pro výrobce 

i pro pěstitelské pálení
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Valašská zabijačka 

V letošním roce jsme měli v investicích naplánovanou modernizaci malé 
i velké linky na stáčírně. V obou případech se nám podařilo plán úspěšně splnit. 

Na velké lince jsme měli již dlouho-
dobější potíže s udržením bezchyb-

ného chodu vystřikovačky lahví, a proto 
byla s českou fi rmou ALTEC Chotěboř 
zrealizována obměna tohoto již zasta-
ralého stroje. Na malé lince jsme byli 
nuceni řešit jiný problém – etiketování 
budíků. Nastavit starší italskou etiketo-
vačku OXE a poté ji udržet ve správném 
chodu se stávalo čím dál těžší. Dalším 
důvodem byl také požadavek na aplika-
ci různých materiálů etiket (průhledné 
etikety, alu materiály, využití embossu), 
které by lépe reprezentovaly náš vlajko-
vý výrobek. 

Po společné diskuzi útvarů obchodu, 

marketingu a výroby bylo rozhodnuto, že 

bude provedeno výběrové řízení na doda-

vatele etiketovacího stroje na samolepky. 

Vzhledem k ochabnutí poptávky po těch-

to strojích z důvodů krize bylo výběrové  

řízení na dodávku tohoto stroje nezvykle 

dlouhé a snaha ze strany výrobců získat 

tuto zakázku byla opravdu veliká. 

čenou německou fi rmu KRONES, pod jejíž 

křídla spadá italská fi rma KOSME, od nichž 

jsme nakonec etiketovací stroj zakoupili. 

Pořízený stroj EXTRA AD 6/720 může jet 

maximálním výkonem 3000 lahví za hodi-

nu a má 4 etiketovací stanice, tzn. že může 

aplikovat na jednu láhev až 4 etikety. Počet 

stanic byl zvolen hlavně z důvodu aplika-

ce etiket na láhve budík 0,5 a 0,7, kde jsou 

4 etikety. Nový stroj je vybaven formáty 

pro všechny láhve, které na malé lince stá-

číme, tj. budík 0,5 a 0,7, karafa 0,5, whisky 

0,7, kosher 0,7 a 0,75 a václavák 0,2.

Tento krok nám otevírá širokou pale-

tu možností v oblasti designu etiket, což 

se jednoznačně pozitivně projeví na vý-

sledném vzhledu našich produktů.

                Jiří Koňařík

Většina z nás o tom již slyšela, státní rozpočet hledá 
peníze, aby vyrovnal schodkové hospodaření, kde 
může. A co prvního většinou přijde na přetřes? Spo-
třební daně. A když spotřební daně, tak i na alkohol. 
Nás výrobců se to dotkne jako prvních a poté 
samozřejmě také našich zákazníků.

Zvýšení spotřební daně na alkohol 
bude z 265 Kč/la na 285 Kč/la. 

Například Moravská švestka 40% 0,5 
l má nyní spotřební 
daň 53 Kč a po zvý-
šení bude spotřební 
daň na tento výrobek 
57 Kč. Kdybychom ke 
spotřební dani připo-
čítali pouze DPH, tak 
na tomto výrobku 
jsou v součtu daně 
před změnou SD a 
DPH 63,07 Kč/ks 
a po změně SD a DPH 
z 19% na 20% budou 
daně 68,40 Kč/ks.  

Toto navýšení si u-

vědomujeme, jen mož-

ná neznáme přesná čísla, co už si 

uvědomujeme méně je zvýšení spo-

třební daně na pěstitelské pálení 

ze 133 Kč/la na 143 

Kč/la, a to vše je již 

schváleno s platností 

od 1. 1. 2010. 

Kdo si chce ještě 

vypálit za starou daň 

levněji, musí to stih-

nout do konce roku. 

Do 31. 12. 2009 je cena 

pěs-titelského pálení 

u nás ve fi rmě 220 Kč/

la, ale od 1. 1. 2010 

bude o schválenou daň 

vyšší, tj. 235 Kč/la.

  

Jiří Koňařík

Letošní zabijačka byla v mnoha 
ohledech výjimečná, ať už to 
bylo porážkou živého prasete, 

rekordní účastí či využitím nově zrekon-
struovaných prostor nad podnikovou 
prodejnou. 

Nový etiketovací stroj na samolepky.

Díky příznivým podmínkám a vy-
trvalosti našich pracovníků, za 
což jim patří velký dík, se po-

dařila sklidit celá úroda prakticky beze 
ztrát. Značný podíl na urychlení práce 
měl také nákup nového setřasače pecko-
vého ovoce.  

Plody tak padaly přímo na roztažené 

plachty, které se svinuly k transportéru. 

Ten pak vše dopravil přes ventilátor na 

odfuk listí přímo do připravených bedý-

nek. Výsledkem jsou fermentační tanky 

plné švestek vypěstovaných přímo ve Vi-

zovicích. 

Vzhledem k tomu, že nám postupně 

začínají plodit i mladší výsadby, můžeme 

i v dalších letech očekávat nárůst objemu 

vlastního ovoce. Toho je však možno do-

sáhnout pouze za předpokladu, že nepole-

víme v důsledném sledování a doplňová-

ní živin a také všestranné ochraně našich 

sadů.                                         

V nově zrekonstruovaných prosto-

rech byl pro účastníky připraven bo-

hatý program. Mohli si zatancovat 

u cimbálu, odreagovat se u laserové lo-

vecké střelnice nebo u Jelínkova netra-

dičního trojboje, občerstvit se míchaným 

nápojem z produktů RUDOLF JELÍNEK 

či pernštejnským pivem, ale hlavně si do-

syta vychutnat zabijačkové pochoutky. 

V programu akce bylo i hledání nových 

předsedů degustačních komisí příštího 

ročníku Jelínkova vizovického koštu. 

Těmi se stali pánové Rainet, Jurák, Bur-

kart, Veselík, Jelínek a Dřímal, kterým 

ještě jednou blahopřejeme. 

Petr Marek

Jako již tradičně, i letos jsme pro členy 
Spolku přátel Jelínkovy slivovice připravili pravou 
valašskou zabijačku.

Po první sklizni v našich sadech na Těchlově v loň-
ském roce jsme se letos dočkali bohaté úrody. 
Zaplodil zejména nejstarší sad založený v roce 
2003, největšího objemu dosáhla odrůda Gabrovská 
- 63 350 kg, ale nezklamala ani Stanley a Čačanská 
lepotica, z mladších výsadeb pak Valjevka a Hanita. 

Pavel Hurta

Reprezentovat náš 
vlajkový výrobek

”
“

Už jen to, že jsme oslovili pouze 4 vybra-

né fi rmy a 5 dalších fi rem, které se o naší 

poptávce dozvěděly, nám bez jednání před-

ložily nabídku, svědčilo o velkém zájmu o 

tuto investici. Nakonec jsme vybrali osvěd-
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André, jak vypadá Váš všední den? 
Máte jako rentiér hodně pracov-

ních povinností?
Bohužel pracovních povinností s věkem 

ubývá, dají se shrnout na pár telefonátů 

a e-mailů, přítomnost v dozorčí radě R. JE-

LÍNKA a několik cest do Toulouse, kde mám 

podíl ve fi rmě, která vyrábí převážně profe-

sionální přístroje pro estetiku (lymfodrenáž, 

celulitida a vrásky). Můj všední den vypadá 

v jihozápadní Francii jinak než ten v Praze 

nebo v Paříži. Na jihozápadě Francie neda-

leko od Bordeaux se nachází moje dost velké 

sídlo s parkem a je tam vždy co dělat. Kromě 

toho hraji golf, tenis a plavu. Ve velkoměs-

tech spíše navštěvuji divadlo, kino a koncer-

ty. Všude potom čtu knihy v několika jazy-

cích. Ale jak škodolibě říkám: „Starat se sám 

o sebe je práce na plný úvazek.“ 

Kolik času v roce trávíte v ČR a ko-
lik ve Francii?

Ve Francii pobývám od května do za-

čátku října a v Praze na podzim a v zimě. 

V té době jezdívám taky do Paříže, a když 

to vyjde, tak trochu za teplem a na lyže.

Jak došlo k prvnímu kontaktu se spo-
lečností RUDOLF JELÍNEK po roce 

1989 a jaký jste z toho měl pocit?
Pan Ing. Pavel Dvořáček mě „našel“ 

přes společné známé z Vizovic asi v roce 

2003. Zaujal mne svým mládím, dynamič-

ností a - proč to neříct - touhou navázat na 

rodinnou tradici Rudolfa Jelínka.

Jak se díváte na více než desetileté pů-
sobení pana Dvořáčka a jeho týmu 

ve Vizovicích?
Jak jsem se již zmínil, pracovitost, dy-

namičnost a jasné vytýčení cílů se vyplácí. 

Stačí se podívat na areál Razova a na mezi-

národní síť fi rmy, a je vidět, jaký kus práce 

byl za tak poměrně krátkou dobu udělán.

Společnost RUDOLF JELÍNEK za-
kládá dceřiné společnosti po celém 

světě. Do které z těchto destinací byste 
se chtěl podívat a proč?

Měl jsem to štěstí podívat se minulý rok 

do Bulharska při příležitosti zasedání do-

zorčí rady v Trojanu. Tím, že jsem ve své 

bývalé bankovní činnosti byl zodpovědný 

za bývalou východní Evropu, by mě sa-

mozřejmě víc přitahovala cesta do Chile. 

V Jižní Americe jsem totiž kromě Brazílie 

nikde nebyl.

Připravujeme vizovickou slivovici, 
která je vypálená ze švestek z našich 

sadů. Byl jste se tam někdy podívat, a jaký 
dojem na Vás tato návštěva zanechala?

Jak jsem Vám již řekl, nebývám tady 

v sezóně, kdy rostou a zrají švestky (my ří-

káme trnky). Samozřejmě vím,  jaká je roz-

loha sadů a jejich úroda švestek. Viděl jsem 

sady v dokumentu o fi rmě RUDOLF JELÍ-

NEK a znám pana Baču, který o ně pečuje.

Starat se sám o sebe je práce na plný úvazek... 
Uběhl již nějaký čas, kdy jsme v Trnkovinách otiskli rozhovor s panem André Lenardem, prasynovcem Rudolfa Jelínka. Dozvěděli 
jsme se o jeho rodině, o jeho dětství na Razově a vůbec o jeho vzpomínkách na mládí. V dnešním rozhovoru Vám přinášíme jeho 
současný pohled na společnost RUDOLF JELÍNEK i to, jak tráví všední dny. Věříme, že rozhovor s panem Lenardem Vás přiměje 
na chvilku se zastavit v předvánočním shonu.

Účastnil jste se někdy procesu výroby 
našich destilátů, ať už sběru ovoce,  

přípravy kvasu nebo samotného pálení? 
A jestli ne, lákala by Vás tato příležitost?

Kromě pálení destilátů, kde pan Kalenda 

předváděl svoje umění, jsem neměl příleži-

tost se zúčastnit jiných výrobních procesů. 

Ale připomínám, že jsem žil na Razově 

v letech 1946 - 1949, vzpomínám na ná-

klady švestek a meruněk z Jugoslávie, 

na kvašení v dřevěných sudech a na vůni, 

která celý Razov obklopovala.

Jak se Vám líbí nově zrekonstruovaný 
Lesní penzion Bunč? Už jste si tam 

oblíbil nějaký apartmán?
Na Bunči po rekonstrukci jsem byl je-

nom jednou asi před měsícem. Rekonstruk-

ce je velice povedená, vše připomíná desti-

laci, kuchyně je výtečná a čtyři hvězdičky 

si apartmány určitě zaslouží. Já jsem náho-

dou přenocoval v mysliveckém apartmánu 

a těch parohů je tam na jednoho muže až 

moc. Žerty stranou, rád bych příště přeno-

coval v apartmánu, který připomíná právě 

pálení slivovice.

Začali jsme distribuovat výrobky ze 
společností Vinex Preslav a Metelka 

a.s. Jak se díváte na tuto novou aktivitu 
společnosti RUDOLF JELÍNEK a který 
výrobek Vás nejvíce oslovil?

Musím přiznat, že jsem výrobky Vinex 

Preslav a Metelka neochutnal, ale v kaž-

dém případě se jedná o dobrou diverzifi ka-

ci. Věřím, že díky našim znalostem zahra-

ničních trhů se podaří prosadit se v cizině.

Jako každoročně, tak i letos fi rma při-
pravuje vánoční večírek a ples. Za 

ta léta, kdy tyto akce pravidelně navště-
vujete, si hlavně dámy nemohly nevšim-
nout Vašeho tanečního umění. Kde jste 
získal tyto zkušenosti?

Zdá se mi, že mi lichotíte. Přiznávám se, 

že jsem za mlada rád tancoval, ale kromě 

taneční školy jsem svoje „znalosti“ nějak 

zvlášť neprohluboval. Víte, všechno je 

o rytmu, intuici a dobré tanečnici.

K těmto společenským událostem pa-
tří i dobré pití. Čemu dáváte před-

nost v Čechách a čemu ve Francii? Naučil 
jste ve Francii své přátele pít slivovici?

Neměl bych to přiznat, ale nějak jsem 

v té Francii přivykl pití červeného vína. 

Tím, že sídlím u Bordeaux, jsem si 

zvykl na vína, která jsou tam doma, a 

taky kdyby tam člověk vyžadoval bur-

gundské, tak by to bylo brané jako vtip 

nebo  jako urážka. Víno nesmí chybět 

ani u oběda, ani u večeře. V létě neo-

povrhnu pivem, nejraději plzeňským, 

a v zimě zase slivovičkou nebo hruškovicí 

a ve Francii armaňakem nebo koňakem.

Slivovici se mi moc prosadit nepodařilo, 

ale zato večeře, které někdy pořádám, končí 

požadavkem: „A co, André, kdybys nám na-

lil trochu té hruškovice od tvojí babičky?“

André, na svůj věk vypadáte velmi 
vitální. Místním zvykem je dát si 

po ránu štamprlku slivovice na zdraví. 
Prozradíte nám svůj recept na to, jak 
zůstat ve formě? Dodržujete taky něja-
ký rituál? 

Rituál? Snad každodenní ranní rozcvič-

ka. Jinak mám štěstí, že nemám tendenci 

tloustnout, i když jím vše, ale s mírou. Jak 

jsem již řekl, vínečko a slivovička taky 

nezaškodí a nakonec pohyb, zahrada dá 

zabrat, a sport. K tomu štěstí, že náš rod 

se za normálních podmínek dožívá obvyk-

le vysokého věku a hlavně to, co člověk 

v apatyce nekoupí - zdraví.

Děkujeme za rozhovor.
Petra Voříšková a Olga Kmínková

str. 4
14. vydání, zima 2009

Obchodní zastoupení v ČR
Praha a střední Čechy

tel.: +420 724 814 035, e-mail: region13@rjelinek.cz

Západní Čechy

tel.: +420 724 814 036, e-mail: region14@rjelinek.cz

Praha, Plzeň a střední Čechy

tel.: +420 724 814 029, e-mail: region15@rjelinek.cz

Jižní Čechy

tel.: +420 724 814 034, e-mail: region16@rjelinek.cz

Východní Čechy

tel.: +420 724 814 028, e-mail: region17@rjelinek.cz

Severní Morava

tel.: +420 724 814 032, e-mail: region18@rjelinek.cz

tel.: +420 725 653 113

Jižní Morava

tel.: +420 724 814 033, e-mail: region19@rjelinek.cz

Valašsko

tel.: +420 725 653 121, e-mail: ambulant@rjelinek.cz

Zlínsko

tel.: +420 725 653 122, e-mail: ambulant@rjelinek.cz

Obchodní zastoupení v SR
Bratislavský kraj a Záhorie – Tomáš Takacs

tel.: +421 911 104 902, e-mail: takacs@rjelinek.sk

Trnavský, Trenčianský a Nitrianský kraj – Karol Czabany

tel.: +421 911 104 903, e-mail: czabany@rjelinek.sk

Banskobystrický a Žilinský kraj – Luboš Škvarka

tel.: +421 911 104 906, e-mail: skvarka@rjelinek.sk

Prešovský a Košický kraj – Peter Hreško

tel.: +421 911 104 905, e-mail: hresko@rjelinek.sk

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

Úspěchy naší 
společnosti

Již tradičně bylo 
vyhlášeno sto 
nejúspěšnějších českých 
firem uplynulého roku.  

V letošním ročníku celonárodní sou-
těže „ČESKÝCH 100 NEJLEP-

ŠÍCH” patří společnosti RUDOLF JE-
LÍNEK 79. místo.

Dne 24. listopadu 

vyhlásilo Sdružení 

CZECH TOP 100 vý-

sledky soutěže o nej-

lepší výroční zprávu 

za rok 2008. V letoš-

ním ročníku patřilo společ-

nosti RUDOLF JELÍNEK 38. místo.
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Z BUNČE NA KAMÍNKU 2009
Od ukončení stavebních prací a znovuotevření zrekonstruovaného Lesního 
penzionu Bunč uplynulo sedm měsíců. Od 1. května jsme začali nabízet hostům 
kvalitní služby ve stylovém prostředí nového penzionu. 

Nabídky stravování, ubytování a ide-
álního prostředí Chřibů pro aktivní 

odpočinek využilo od zahájení provozu 
na 25 tisíc návštěvníků. Atraktivní bylo 
ubytování ve čtyřhvězdičkových apart-
mánech, relaxační centrum a lovecká la-
serová střelnice. Žádané byly celoročně 
obyvatelné sruby s úschovnou kol a za-
střešená terasa s krbem. V letním obdo-
bí turisté nejvíce využívali venkovní bar 
se sluneční terasou, rodiny dětské hřiště 
s lanovkou.

Blízký Rekreační areál Kamínka je hlav-

ně využíván, na rozdíl od Bunče, k pořá-

 Chtěl bych poděkovat všem zaměstnan-

cům Bunče a Kamínky za náročnou práci,  

protože střediska – to jsou lidé, kteří svou 

prací vytváří jejich atmosféru, a jsou to 

především lidé, na kterých nejvíce záleží, 

zda poskytované služby budou kvalitní. 

ZVEME 
VÁS: 

30. PROSINCE 
NA  PŘEDSIL-
VESTROVSKÝ 

VÝŠLAP 
NA BRDO.

Start na Bunči i 

na Kamínce. Kdo 

zvolí obtížnější tra-

su - zahájí i zakončí 

výšlap na Kamínce, 

bude odměněn pa-

nákem zdarma!

Rostislav Dozbaba

”

“

Čas adventu na Kamínce.

dání rozmanitých akcí. V letošním roce 

jsme jich zatím provozně zabezpečili nebo 

zorganizovali 125. Největší měrou byly za-

stoupeny školní akce - výlety, školy v příro-

dě, sportovní a turistické kurzy. 

K nejznámějším a nejnavštěvovanějším 

akcím, pořádaným naším střediskem, pa-

třily opět tradiční srpnové Slavnosti piva 

a květnová Pohádková i Hudební Kamín-

ka. Areál navštívilo v tomto roce přibližně 

31 tisíc hostů.

Těší nás, že tisíce spokojených klientů 

Bunče i Kamínky dokazují, že se nám daří 

plnit náročný cíl, který jsme si stanovili 

před rekonstrukcí Bunče: 

Nabízet a zabezpečit těmito 
dvěma středisky komplexní 

kvalitní služby 
a ideální prostředí 

k aktivnímu odpočinku 
návštěvníkům 

a milovníkům Chřibů.

Přejeme 

vám krásné 

a pohodové 

Vánoce 

a do nového 

roku 2010

hodně zdraví, 

štěstí 

a pracovních 

úspěchů.

RUDOLF JELÍNEK a.s.
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