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Setkání EURO ...

Jak je na tom Zlínský kraj a co žádají zdejší pod-

nikatelé? To byly dvě hlavní otázky, které mělo 

zodpovědět diskusní setkání EURO Regional ... 

U slivovičky s ... 

V roce 2006 byl pan Burkart uvolněný z pozice 

ekonomického ředitele společnosti RUDOLF 

JELÍNEK a.s. do funkce místostarosty města ...

Písničky jsou jako ...

Fleret je kapela z Vizovic, k Vizovicím patří 

Trnkobraní, k Trnkobraní patří Fleret.

Vizovice zase v srpnu ...

Neuplynulo ani čtrnáct dní od rockového festi-

valu Masters of Rock a Vizovice se připravují 

na další hudební událost. 43. ročník festivalu...

15/10
15. vydání, léto 2010

Váš osobní výtisk
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JAK TO CELÉ VLONI DOPADLO

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. vytvoři-
la za rok 2009 zisk před zdaněním ve vý-

ši 32.182 tis. Kč. Celkové výnosy dosáhly 
422.944 tis. Kč, z toho tržby za vlastní výrobky 
činily 331.588 tis. Kč, což je pokles ve srovnání 
s rokem 2008 o 8,8 %. Po zaúčtování daně z pří-
jmů právnických osob ve výši 6.340 tis. Kč činí 
čistý zisk 25.842 tis. Kč. Export se na tržbách 
za vlastní výrobky podílel cca 23,5 % a abso-
lutně představoval částku 77.760 tis. Kč. Vý-
voz na Slovensko činil 66 %, do Evropy 26 % 
a do ostatních států světa 8 %.

 Společnost v roce 2009 celkem mimo fi nanč-

ních investic proinvestovala do dlouhodobého 

majetku 38 mil. Kč. V loňském roce byla dokon-

čena rekonstrukce Lesního penzionu Bunč, který 

byl v loňském květnu slavnostně otevřen a svými 

tržbami a návštěvností předčil fi remní očekávání. 

Dokončena byla investice do nového logistického 

centra včetně vnitřního vybavení a řídícího soft-

waru, který byl součástí celkové modernizace IT 

v celé fi rmě.

V souladu s celkovou fi remní strategií – půso-

bit v zahraničních produkčních oblastech ovoce 

a zároveň v regionech s tradicí výroby a spotřeby 

ovocných destilátů – jsme v roce 2009 investovali 

cca 11 mil. Kč do koupě 51% podílu společnosti 
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převážně společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. 

s možností dalšího mezinárodního rozvoje skupiny 

včetně dalších investic v zahraničí a standardizace 

řízení a fi nancování celé skupiny.

Projekt rozdělení se nedotkne majetku akcioná-

řů a vzhledem k zachování stávajícího identifi kač-

ního čísla a veškerých právních vztahů společnosti 

RUDOLF JELÍNEK a.s. se nemění žádné podstat-

né skutečnosti podnikání společnosti ani ve vztahu 

k zaměstnancům nebo dalším subjektům.

Výše uvedené změny byly schváleny valnou hro-

madou (a to 100% přítomných akcionářů), kte-

rá se konala 24. 6. 2010 v sídle společnosti. 

K dalším významným rozhodnutím akcionářů pa-

tří změny v orgánech společnosti. Představenstvo 

bude pracovat ve složení Ing. Pavel Dvořáček, 

Ing. Zdeněk Chromý a Ing. Markéta Matějčná,

ve tříčlenné dozorčí radě zůstávají Ing. Miroslav 

Rychna, pan André Lenard a RNDr. František Vl-

ček.

Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat všem 

členům představenstva a dozorčí rady, kteří se 

svědomitě věnovali výkonu své funkce v předchá-

zejícím období a také všem zaměstnancům, ob-

chodním partnerům a akcionářům společnosti za 

odvedenou práci, podporu a důvěru ve fi rmu RU-

DOLF JELÍNEK v roce 2009.              Pavel Dvořáček   

Group Valco Beverages B. V., která je výrazně 

většinovým vlastníkem rumunské společnos-

ti S.C. VALCO S.A. Tato fi rma sídlící v Seini 

v Transylvánii je největším producentem ovoc-

ných destilátů v Rumunsku.

Odvod daní do státního rozpočtu v České re-

publice dosáhl výše 301.098 tis. Kč na spotřební 

dani, 65.451 tis. Kč na dani z přidané hodnoty 

a na dani z příjmu právnických a fyzických osob 

včetně záloh 16.120 tisíc Kč. Významným plát-

cem spotřební daně jsme také na Slovensku, kde 

odvod činil 2.100 tis. EUR.

Vzhledem k očekávanému vývoji na nejdůleži-

tějších trzích a chování spotřebitelů v roce 2010 

představenstvo společnosti schválilo manage-

mentem vypracovaný plán na rok 2010. Plánova-

ný hospodářský výsledek je zisk před zdaněním 

ve výši 26,8 mil. Kč při výnosech 370 mil. Kč.

Velmi důležitou změnou pro další rozvoj spo-

lečnosti je rozhodnutí akcionářů a statutárních 

orgánů společnosti realizovat projekt rozdělení 

společnosti odštěpením sloučením části jmění 

s nástupnickou společností R. JELINEK GROUP 

SE s rozhodným dnem 1. 1. 2010.

Cílem reorganizace je oddělení majetku 

a činností, které jsou společné pro všechny fi rmy 

skupiny od těch, které se týkají především nebo 

Nová výsadba na Těchlově

Po letech údržby a všestranné péče o fi rem-
ní sady na Těchlově v systému integrované 

produkce, citlivé k životnímu prostředí a míst-

nímu ekosystému, nám naše stromky začínají 
přinášet úrodu.  Jak již bylo zmíněno dříve, 
první sklizeň jsme realizovali v roce 2008 

a z tohoto ročníku již byla připravena Vizo-
vická slivovice. 

Po velmi příjemné a povzbudivé loňské sezó-

ně, kdy nám naše sady daly 125 tun kvalitního 

ovoce, jsme se rozhodli pro převedení dalších 

fi remních pozemků na Těchlově z kultury trva-

lých travních porostů na švestkový sad. Na pod-

zim plánujeme osadit přibližně 5 ha osvědčenými 

odrůdami Gabrovská a Valjevka.  K první z nich 

bude z důvodu vyšších požadavků na cizospraš-

nost a kvalitnější opylení v menší míře přidána 

i odrůda Stanley. Jako v předešlých letech i nyní 

se bude jednat o čtvrtkmeny zapěstované na my-

robalámové podnoži, která svými vlastnostmi 

a zejména mohutným kořenovým systémem nejlé-

pe splňuje náročné požadavky valašské přírody. 

V rámci založení nových sadů budeme žádat 

o dotaci z národních zdrojů, titul Mze 1.R.a. 

– Podpora restrukturalizace ovocných sadů. 

V případě příznivých podmínek dosáhne spo-

lečnost RUDOLF JELÍNEK a.s. v letošním roce 

celkově téměř 50 ha výsadeb, na kterých bude 

produkováno kvalitní ovoce, navíc s prestižní 

ochrannou známkou SISPO.
Pavel Hurta

Velice mě těší, že i přes nestabilní hospodářskou situaci Vám mohu oznámit příznivé 
hospodářské výsledky naší společnosti.
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Chile po „terremotu“

Zemětřesení je jedním z přírodních úkazů, které 

stávající stav vědy a techniky neumí předpo-

vídat.

Příběh vizovické slivovice 
se začal psát již 
v 18. století, kdy vizovičtí 
palírníci odhalili význam 
kvalitních švestek 
a kouzlo pravé slivovice. 
Podnebí valašského 
kraje jim více než přálo 
a švestky byly hýčkány 
dostatkem životadárné 
vláhy a slunečního svitu. 

Díky tomu bylo možné na konci 19. sto-
letí spatřit na vizovických kopcích 

více než 70.000 švestkových stromů. 
Na tuto tradici jsme navázali a v ro-

ce 2003 jsme osázeli vlastními švest-

kovými stromy jižní stráň vizovické-

ho údolí, část Vizovic zvanou Těch-

lov. Pět let poté jsme sklidili mod-

ré plody, které jsou základem pro 

první ročník Vizovické slivovice.

Důsledně střežená zralost plodů 

a sběr po jednotlivých odrůdách, 

jichž je v sadech celkem devět 

– Čačanská lepotica, Stanley, Ga-

brovská, Hanita, Presenta, Valjev-

ka, Toptaste, Katinka a Čačanská 

rodná, je téměř zárukou kvalitního 

vyzrálého destilátu.

Tato jedinečná Vizovická slivo-

vice je spojením sadařského umu, 

dokonalého pálení jelínkovských 

mistrů a také přirozeného zrání mi-

nimálně po dobu 365 dnů. Má zla-

tavou barvu a svou plnou ovocnou 

chuť získává destilát díky sušeným 

švestkám, které jsou do slivovice 

přidávány během zrání.

Její exkluzivitu podtrhuje fakt, že 

z „panenské“ úrody 2008 bude k do-

stání pouze 3 414 kusů lahví.  Láh-

ve č. 11 – 222 byly vyčleněny z pro-

deje pro členy Spolku přátel jelín-

kovy slivovice a pro ostatní věrné 

příznivce tohoto destilátu. Vizo-

vická slivovice 2008 bude mít svou 

prodejní premiéru 20. srpna 2010 

na 43. ročníku Vizovického Trn-

kobraní.                         Hana Holubová

Tajemství 
Vizovické slivovice 

R. JELÍNEK
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Netradiční – krok správným směrem
V posledním čísle Trnkovin jsme vás informovali 
o nové tváři řady třinácti netradičních destilátů. 
Mirabelkovice, Douglaska nebo Jahodovice 
v budíčku 0,2 l mají za sebou již 6 měsíců 
na pultech specializovaných prodejních míst. 
S klidným svědomím můžeme říct, že to byl krok 
správným směrem.

Součástí nové identity zůstává nadále 
barevné ovoce, které odlišuje jed-

notlivé druhy. Podoba nového obalu je 
originální, na první pohled působí velmi 

moderně, dynamicky a zároveň pré-
miově, čímž podtrhuje jedinečnost 
celého výrobku. 

V přední části je krabička opatře-

na kruhovým výsekem, který umož-

ní rozeznat jednotlivé druhy prá-

vě přes viditelné kresby ovoce. 

Na boku krabičky dominuje embos-

sované logo R. JELÍNEK. Celko-

vé přijetí nového obalu a láhve 

pro netradiční destiláty bylo 

zákazníky hodnoceno vel-

mi pozitivně. Hlavním ukaza-

telem je především rostoucí 

prodej. Největší oblibě se těší 

Trnkovice, Oskerušovice a Mali-

novice.         

Hana Holubová

”

k obavám některých municipalit z rabování 

byl v nejpostiženějších oblastech vyhlášen 

noční zákaz vycházení. Toto opatření bylo 

použito poprvé od konce vojenské diktatury 

generála Pinocheta a jeho uplatnění podtr-

huje vážnost situace po zemětřesení.

Výrobní závod v obci Quillón byl po-

škozen málo, neutrpěl žádné fatální újmy. 

Veškerá poškození byla opravitelná. Reali-

zaci oprav komplikoval absolutní nedosta-

tek odborných pracovníků a do jisté míry 

též materiálů, nicméně 

vše se nám podařilo 

zajistit a realizovat. 

Narozdíl od mnoha 

vinařů, kterým prask-

ly nebo se zhroutily tanky, naše nerezové 

zásobníky odolaly „statečně“ přírodním 

silám a čeká je generální revize po skon-

čení sezóny. Plné tanky díky otřesům po-

skakovaly na místě a částečně vybíjely 

betonové podloží, prázdné odskákaly až 

30 cm ze svých původních pozic. Sídlo naší 

společnosti ve městě Chillán zaznamenalo 

pouze drobné škody a rozbité předměty.

Přímou materiální škodou, kterou naše 

společnost utrpěla, byla ztráta a zkažení 

hrušek, ať již přímým pádem plných obalů 

Chile po „terremotu“Zemětřesení je jedním z přírodních 
úkazů, které stávající stav vědy a te-

chniky neumí předpovídat. Proto i letošní 
velmi silné zemětřesení překvapilo Chila-
ny (včetně nás) v časné sobotní ráno o po-
sledním prázdninovém víkendu.

Do historie se zapsalo jako 5. nejsilnější 

mezi měřenými zemětřeseními a vedle ze-

mětřesení v roce 1939 a v roce 1960 je po-

važováno za 3. největší v rámci Chile. Ze-

mětřesení zasáhlo celé tzv. centrální údolí. 

Zemětřesení bylo mimořádné svojí inten-

zitou a délkou trvání. Epicentrum se na-

cházelo u pobřežního městečka Cobquecu-

ra, které je vzdušnou čarou vzdálené cca 

70 km od města Chillán a cca 50 km od ob-

ce Quillón, kde sídlí naše výrobní společ-

nost. Chile je zemí s vysokou seismickou 

aktivitou a díky historickým „zkušenos-

tem“ s předchozími 

zemětřeseními má 

přizpůsobenou sta-

vební legislativu. 

Letošní silné země-

třesení proto zasáhlo 

a poničilo zejména 

historická města 

v centrálním údolí, 

která byla vysta-

věna ještě z nepálených cihel („adobe“). 

Centrální části měst Cucricó a Talca byly 

nebo především ochromením provozu fi r-

my v důsledku přerušení dodávek elektric-

ké energie. Již vykoupené a naskladněné 

hrušky během několika horkých dnů vel-

mi rychle dozrály a přezrály, takže jejich 

další použití pro výrobu hruškového desti-

látu nebylo možné. Celkové ztráty ovoce 

v důsledku zemětřesení a růst poptávky po 

něm se v krátké době projevily i na mak-

roekonomické úrovni růstem cen veške-

rého ovoce (nejvíce vinných hroznů). Po 

obnovení provozu naše společnost zahájila 

standardní výrobu a až do současné doby 

pokračuje ve výkupu a zpracování hrušek. 

Stálá přítomnost na trhu 

a dostatek fi nančních 

prostředků nám umož-

ňují zajišťovat výkup 

a dodávky hrušek od na-

šich partnerů. Závěrečný „účet“ bude-

me moct spočítat až po skončení výkupu 

ovoce. Naší snahou je samozřejmě zajistit 

ovoce v množství odpovídajícím letošnímu 

plánu výroby.

Martin Déva, Chillán, červenec 2010.

prakticky srovnány se zemí. Otře-

sy země se též projevily tam, kde 

investor nebo stavební fi rma „šet-

řili“ a nedodrželi předepsané sta-

vební postupy.

Jak říkají Chilané „gracias díos“ 

jsme ani my, ani zaměstnanci naší 

společnosti neutrpěli žádné zdravotní újmy. 

Z tohoto pohledu byla nejvážnější situace 

na pobřeží Pacifi ku, kde tsunami způsobila 

větší škody a ztráty na životech, než vlast-

ní zemětřesení. Úvodní šok a bezmocnost 

byly brzy vystřídány obavou o stav majetku 

a zejména snahou o zajištění energie (tudíž 

komunikace), pohonných hmot (tedy mobi-

lity) a potravin. Úvodní nákupní panika po 

několika dnech opadla a nejvíce omezujícím 

byl nedostatek elektrické energie. Vzhledem 

HESLO: terremoto 
– hýbající se země.

R. JELÍNEK 
VODKA

Základní údaje:
• datum:  27. 2. 2010

• čas: cca 3:35 ráno

• trvání: 3 minuty

• 8,8° Richterovy stupnice

• 5. nejsilnější v historii

• Epicentrum Cobquecura

Kosher design z Londýna 

Po deseti letech přichází změna desig-
nu a dotkne se podoby etiket a bale-

ní všech tří kosher výrobků. Naším po-
žadavkem byla vyšší atraktivnost obalů 
a snadnější rozlišitelnost jednotlivých 
druhů. Součástí zadání bylo zároveň 
výrobky vizuálně více propojit a tím vy-
tvořit „kosher řadu“. V neposlední řadě 
jsme chtěli respektovat tradici naší spo-
lečnosti, která sahá až do roku 1894.

Po předchozích zkušenostech z pro-

jektu exkluzivní láhve jsme se rozhodli 

pro spolupráci s londýnským studiem 

Dhandafoss. 

Práce na proměně image kosher řady 

trvala téměř půl roku. Nový design plně 

odráží kvalitu a exkluzivitu výrobků 

a pozici značky na trhu. Etikety a balení 

pro tuto řadu se vyznačují především mo-

derní a stylově čistou grafikou. Význam-

ným krokem vpřed byl přechod k novým 

materiálům.

Nový vzhled Gold Slivovitz Kosher 

10yr, pesachové Silver Slivovitz a Pear 

Williams Kosher bude zákazníkům před-

staven na podzim tohoto roku na specia-

lizovaných prodejních místech a ve vyš-

ším gastru.

 Hana Holubová

Gold Slivovitz Kosher 10yr a Pear Williams Kosher v budíkových láhvích jsou 
destiláty, které si díky své kvalitě a výjimečné chuti již vybudovaly pozici nejen 
na českém trhu, ale především na trhu americkém. Společně s pesachovou 
Silver Slivovitz, která je nyní dostupná pouze v USA, patří mezi top prémiové 
výrobky portfolia R. JELÍNEK. V současné době vystupují více jako individuální 
produkty, neboť byly na trh uváděny postupně.

Stávající design kosher produktů.

Na základe dlhodobé-
ho dopytu čistej kva-

litnej vodky od spoločnos-
ti RUDOLF JELÍNEK 
pre Slovenský trh vznikol 
produkt R.JELÍNEK 
VODKA 40% 0,7l.

Tento produkt sa 

vyznačuje vysokou 

kvalitou veľmi jem-

ného obilného liehu 

spracovaný unikátnou 

destilačnou technoló-

giou.  Samotný dizajn 

tohto výrobku je mo-

derne ladený pričom 

zachováva tradičné 

prvky značky RU-

DOLF JELÍNEK.
Lubomír Čúl

Slivovice R. JELÍNEK chutnala i členům anglické posádky při mezinárodním jach-
tařském závodu Euroregatta 2010 v Chorvatsku.
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Lesní penzion Bunč zaujal i odborníky
Letos se uskutečnil již VIII. ročník 

 a o stoupající prestiži této soutěže 
nejlépe svědčí 55 přihlášených staveb, což 
je zatím nejvyšší počet soutěžících. 

Stavby mohly být přihlášeny do 6 kate-

gorií. Zvláštní kategorii pak tvořily stavby, 

které realizovaly společnosti ze Zlínského 

kraje mimo území tohoto kraje. V každé 

kategorii byla vyhlášena jedna hlavní cena 

Stavba roku 2009 Zlínského kraje a mohla 

být vyhlášena až 3 čestná uznání. 

Odborná porota, která osobně navštívila 

všechny přihlášené stavby, neměla jedno-

duché rozhodování. Všechny stavby byly 

zajímavě architektonicky a stavebně řešené, 

respektovaly okolní prostředí a také potřeby 

a požadavky jejich uživatelů. Soutěž také 

nabídla zajímavou ukázku toho, jak jsou 

využívány prostředky z evropských fon-

dů, protože spousta z přihlášených staveb, 

především rozvojové projekty měst a obcí 

a projekty z oblasti cestovního ruchu, byly 

spolufi nancovány z evropských dotačních 

titulů. Mnohé ze soutěžících staveb jsou 

výjimečné a stanou se lákavým turistickým 

cílem pro prázdninové výlety. 

Rekonstrukce Lesního penzionu Bunč 

byla přihlášena do nejvíce obsazené kate-

gorie staveb občanské vybavenosti a v této 

U slivovičky s ... místostarostou Vizovic Ing. Jaroslavem Burkartem
V roce 2006 byl pan Burkart uvolněný z pozice ekonomického ředitele společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. 
do funkce místostarosty města Vizovic.  Měli jsme příležitost se ho na pár otázek zeptat u jelínkovské slivovičky.

Práce ve státní správě versus práce 
v privátním sektoru. Zkušenosti máte 

z obou stran. Jaké jsou hlavní rozdíly 
a jak se liší pracovní dny?

Rozdíly jsou obrovské. Ve fi rmě máte 

jasně danou hierarchii a odpovědnost. 

Směřuje se rychle k cíli a nehledí se, že ně-

kdy lítají třísky. Zato u města musíte sdílet 

většinový systém demokracie, což zname-

ná, že o zásadních věcech musí rozhodnout 

nadpoloviční většina zastupitelstva. Proto 

je proces někdy zdlouhavější, preciznější 

a bolestivější. Taky si musíte uvědomit, 

že nemáme téměř žádné podřízené - úřed-

níci vykonávají státní správu a nejsou 

primárně určeni pro Vizovice a tudíž dr-

tivou většinu věcí musíme dělat sami, což 

v praxi znamená, že řešíme zatoulané psy, 

strategický plán města či  realizaci stavby 

současně.

A jak se liší pracovní dny? Časově 

to vyjde skoro stejně, ale časové rozvržení 

je jiné. Jako osoba sloužící lidem přesou-

vám své aktivity do časů, kdy většina lidí 

je doma tzn., že večery ve všední dny trá-

vím na zastupitelstvech, radách, politických 

schůzích apod. Víkendy zas pro změnu na 

svatbách jako oddávající, či jinak zastupuji 

město na společenských akcích.

Více než rok jste pracoval přímo ve 
vizovické likérce. Jaký je Váš vztah 

ke slivovici a ostatním produktům R. JE-
LÍNEK?

Jistě je o mně známo, že můj vztah k sli-

vovici a vašim výrobkům je velmi „vřelý“ 

a velmi mě potěšilo, že tento rok možná 

budu vést jednu degustační komisi na tra-

dičním vizovickém koštu. A Vizovice, které 

jsou hlavním městem slivovice, nelze ani 

jinak zastupovat, bez vztahu by to nešlo.

Trnkobraní, festival, který neodmysli-
telně patří již 43 let k Vizovicím. Jak 

se na tuto akci díváte okem místostarosty 
Vizovic?

Trnkobraní neodmyslitelně patří k Vi-

zovicím a každým rokem se rozrůstá. 

Tato akce přitáhne do města spoustu tu-

ristů z blízkého či dalekého okolí, což pro 

město má obrovský význam jak ekono-

mický, tak i společenský. Jsem velmi rád, 

že tuto tradici převzala fi rma RUDOLF 

JELÍNEK a tato tradice neumřela. Jako 

každý rok se na akci velmi těším a musím 

se přiznat, že při plánování letní dovole-

né, je vždy termín Trnkobraní zaznačen 

jako první.

Na podzim nás čekají další komunál-
ní volby. Co se vám nejvíce povedlo 

a co plánujete pro příští volební obdo-
bí?

Vy se mě ptáte, jako byste mě ne-

chtěla zpátky do fi rmy a automaticky 

předpokládáte, že budu kandidovat? Ne, 

nebojte, určitě chci v příštím volebním 

období kandidovat, protože mě k tomu 

vede několik důvodů. Hlavním důvodem 

je dokončení započatých věcí, jako je 

kanalizace, bezbariérovost chodníků či 

cyklostezka. Druhým důvodem jsou již 

získané konexe a orientace v oblasti do-

tací. Měli bychom si uvědomit, že dotač-

ní období skončí v roce 2013 a již nikdy 

se nebude opakovat! Promarnit tuto šanci 

by byla neomluvitelná chyba. A pak jsou 

menší důvody - práce mne baví, mám 

se stále co učit a hlavně si chci ověřit 

u občanů, zda jdeme správným směrem.

A co se povedlo? Rozdělil bych to 

na věci, které jsou vidět a které nejsou 

vidět. K těm viditelným patří určitě za-

teplení a výměna oken školy, školky či 

domu pro děti a mládež nebo vybudování 

víceúčelového hřiště a skateparku. Určitě 

je to instalace rozhlasu a bezpečnostního 

systému či investice do zeleně. Obnova 

kompletního vozového parku technic-

kých služeb či zřízení komunitní kom-

postárny apod.

A k těm neviditelným patří jednoznač-

ně restrukturalizace městského rozpočtu 

a zefektivnění hospodaření všech měst-

ských složek tak, že město je schopno 

v dnešní době krize přežít bez jakýchko-

liv úvěrů.

Díky za rozhovor a přeji Trnkovinám 

mnoho náruživých čtenářů.

Hana Holubová

silné konkurenci se nám podařilo získat cen-

né Čestné uznání. Porota ocenila originalitu, 

nápaditost a zároveň funkčnost celého pro-

jektu ing. arch. Jana Konečného CSc., citli-

vé rozšíření rekonstruovaného objektu, které 

přirozeně zapadá do okolních lesů, použití 

přírodních materiálů a v neposlední řadě 

i řemeslné zpracování dodavatelskou fi rmou 

MALDREV ing. Lubomíra Mainuše. 

Vybrané stavby byly oceněny na slav-

nostním vyhlášení 18. května na zámku 

v Holešově. Hlavní cenu v kategorii staveb 

občanské vybavenosti získala velmi zdařilá 

rekonstrukce téměř rozpadlého Augustini-

ánského domu v Luhačovicích na luxus-

ní čtyřhvězdičkový hotel, Cenu hejtmana 

Zlínského kraje si odnesl Přestupní terminál 

veřejné dopravy v Otrokovicích, novináři 

udělili svou cenu projektu Zkvalitnění vol-

nočasových aktivit v obci Chvalčov. Všech-

ny stavby a ocenění si můžete prohlédnout 

na www.publicity.zlin.cz. 

Věřím, že ti z vás, kteří již Lesní penzion 

Bunč navštívili, dají odborné porotě a její-

mu rozhodnutí za pravdu, a vás ostatní, kteří 

ještě Lesní penzion Bunč neznáte, srdečně 

zveme, abyste si sami na místě udělali svůj 

vlastní názor. 

Markéta Matějčná

Setkání EURO Regional poprvé v likérce
Jak je na tom Zlínský kraj a co žádají zdejší 
podnikatelé? To byly dvě hlavní otázky, které mělo 
zodpovědět diskusní setkání EURO Regional 
s názvem „Rozvoj podnikání na pozadí ekonomické 
situace“ uskutečněné 15. dubna 2010 v areálu 
společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. 

Tohoto setkání se zúčastnili přední 
manažeři Zlínského kraje a před-

stavitelé státní správy. 
Pozvání k panelové diskusi přijali Ju-

raj Chmiel, ministr pro evropské záleži-

tosti, Libor Lukáš, statutární náměstek 

hejtmana Zlínského kraje, Erik Geuss, 

náměstek ministra průmyslu a obchodu 

ČR, Miroslav Lukšík, předseda Krajské 

hospodářské komory Zlínského kraje, 

Lubomír Kovařík, generální ředitel Čes-

ké Zbrojovky, Tomáš Úlehla, poslanec 

a člen Rady města Zlína, Pavel Dvořáček, 

generální ředitel společnosti RUDOLF 

JELÍNEK a hostitel akce. 

Celkový dojem z tohoto setkání byl vní-

mán velmi pozitivně. Po diskusi se všichni 

zúčastnění spolu s Pavlem Dvořáčkem vy-

dali na prohlídku prostor Distillery Landu, 

kde jim byla, více než důkladně, představe-

na naše společnost. 

Petr Marek           

Ing. Markéta Matějčná přebírá Čestné uznání pro Lesní penzion Bunč z rukou pana Petra Mikulce, 

předsedy krajské společnosti SPS.

Stalo se již tradicí, že vždy na jaře vyhlásí Krajská 
stavební společnost při Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR, Česká komora architektů 
a Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě spolu se Zlínským 
krajem soutěž Stavba roku Zlínského kraje. 

Pozvánka 
na akce 2010

KAMÍNKA
! 6.–8.8. - SLAVNOSTI PIVA – 

XIV. ročník. Program aktuálně na www.

kaminka.cz         

! 4.9. - VOLEJBALOVÝ  TURNAJ 
XXVI. půlročník pro 16 družstev        

! 17.–19.9. - ŽHAVENÍ   KAMÍ-
NEK. Třetí (čtvrtý) ročník sportovně 

– recesního třídenního víceboje smíše-

ných družstev

! 2.10. - PODZIMNÍ  HECTUR-
NAJ  V  MINIKOPANÉ. XII. ročník pro 

8 družstev 

! 23.10. - TROUBENÍ  S R. JELÍN-
KEM – XIII. ročník. Košt vína, ochutnávka 

destilátů vizovické likérky RUDOLF JE-

LÍNEK a.s., zvěřinové speciality, tombola. 

K poslechu i tanci hraje cimbálová muzika.

! 11.–14.11. - KOŠT  SVATOMAR-
TINSKÉHO VÍNA. Ochutnávka prvního 

letošního vína, speciality kuchyně. 

! 26.–28.11. - VEPŘOVÉ  HODY  
NA  KAMÍNCE. Jitrničky, jelítka, ovárek 

přímo z kotle...

! 28.11. - ADVENT  NA  KAMÍNCE 
Tvořivá dílna pro děti, prodejní výstava vá-

nočních dekorací.  

! 30.12. - PŘEDSILVESTROVSKÝ 
VÝŠLAP NA BRDO. Restaurace otevře-

na od 8.30 hodin!

! 31.12. - SILVESTR. Rozloučení 

se starým rokem a přivítání roku nového. 

Hudba, zpěv,  tanec, tombola, ohňostroj.

www.kaminka.cz  

LESNÍ PENZION BUNČ
! 28.10. - VÝŠLAP NA BRDO 

6. výročí slavnostního otevření rozhledny 

Brdo

! 5. – 7. 11. - ZVĚŘINOVÉ HODY 

6. 11. od 18 h večerní posezení u cimbá-

lové muziky

! 30. 12. - PŘEDSILVESTROVSKÝ 
VÝŠLAP NA BRDO

! 31. 12. - SILVESTR. Rozloučení 

se starým rokem a přivítání roku nového.

Celoročně vás zveme na týdenní a ví-
kendové relax pobyty.

www.bunc.cz

8. Jelínkův 
vizovický 

košt
Opět po roce se nezadržitelně blí-

ží termín Jelínkova vizovického 
koštu. 8. ročník proběhne dne 20. srp-
na 2010. Informujte proto vaše přáte-
le, známé a sousedy, kteří mají zájem 
se také zúčastnit, aby poslali soutěžní 
vzorek nejpozději do 11. srpna 2010.

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou 

nebo osobně doručte společně se vzor-

kem v množství 0,35 l na adresu sídla 

fi rmy RUDOLF JELÍNEK a.s. 

Každý vzorek musí být řádně označen 

dle následujících dispozic: jméno, adre-

sa, telefon, e-mail, kategorie, ročník.

V případě dotazů nás neváhejte kon-

taktovat na tel. číslech: 577 686 129 nebo 

577 686 117, případně navštívit náš web 

www.rjelinek.cz.                       Petr Marek
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Písničky jsou jako moje děti ...
Fleret je kapela 

z Vizovic, k Vizovicím patří Trnkobraní, 
k Trnkobraní patří Fleret.

Vše do sebe zapadá. Co pro vás tento 
festival znamená?

Trnkobraní je pro Fleret jedinečný, oje-

dinělý a zároveň jediný festival, kde kape-

la hrála od svého vzniku pokaždé. Rovněž 

jsme jediná domácí kapela na Trnkobraní 

vystupující. Vzhledem k tomu, že existuje-

me již 27 let, znamená pro nás Trnkobraní 

věrnost, lásku k rodné hroudě, k Valašsku, 

k Jelínkovi, kde se pořádá, samozřejmě 

taky výdělek, mraky fanoušků, spoustu pro-

bdělých a prozpívaných nocí s kamarády, 

se kterými se po roce ve Vizovicích sejde-

me. Fleret už i podle pořadatelů patří k Trn-

kobraní stejně, jako trnky, Bolek, slivovica, 

Mgr. Žabka, Vizovice, knedlíky atd.

Úspěch kapely se dá někdy těžko změ-
řit, přesto zkus odhadnout, kdy a kde 

jste hráli před nejpočetnějším publikem, 
kolik jste vydali alb a naopak kolik zlatých 
a platinových desek posbírali.

Myslím, že i v muzice se dá úspěch změ-

řit a měřítkem jsou lidi – fanoušci. Není to 

o počtu zlatých desek, ale o tom, kolik lidí 

písničky poslouchá, zpívá, hraje na svých 

večírcích atd. Pokud si osvojí tvoje písničky 

a ty je provázejí životem – to je pro muzi-

kanty ten nejhezčí úspěch. Ale ať zodpovím 

otázku, natočeno máme 1LP, 12 CD, 13. – je 

roztočená, 1 DVD, spousty videoklipů. Víc 

než polovina CD je zlatých, některé platino-

vé. Pro nejvíce lidí jsme účinkovali v Pol-

sku na festivalech world music, kde bylo asi 

50 000 lidí. Na Portách jsme hrávali pro 

30 000 lidí, hodně bývá i na Masters of Rock. 

Čím větší masa lidí, tím se dá vytvořit bouřli-

vější atmosféra – viz např. Trnkobraní.

Na webu Fleretu máte hlasování 
o nejoblíbenější písničku, kde celkem 

s přehledem vede ZAFÚKANÉ. Ty osobně 
bys pro ni také hlasoval?

Písničky jsou jako moje děti, tam by 

člověk taky neměl dělat rozdíly a někoho 

(něco) upřednostňovat. Jsou jen období, kdy 

se oblíbenost či náklonnost střídá. Zafúka-

né mám rád, neboť z té písně sálá ta zim-

ní romantika a hlavně ji mám ještě raději 

od té doby, co si ji fanoušci zpívají na na-

šich koncertech s námi a někdy i za nás. No 

a jako valašský patriot jsem hrdý na písně 

od nás o Vizovicích a okolí, např. Vizovice, 

Čistá jak Vizovice, Trnkobraní, Vizovické 

pečivo, Chladná studňa atd.

Jak se zrodila spolupráce Fleret & Jar-
mila Šuláková? Napadlo někoho z vás 

v roce 1995, že začíná něco výjimečného 
a že to trvá dodnes?

Jako všechno dobré na světě – náhodou. 

Seděl jsem v hospůdce Na Kovárně se svým 

kamarádem Luborem Tokošem a on mě 

pozval do Jasenné do kostela na Vánoční 

pásmo Cimbálové muziky Technik s Jan-

kem Rokytou a Jarmilou Šulákovou. Lu-

bor to celé uváděl. Vzal jsem děti, koncert 

navštívil a Lubora poprosil, zdali by mě 

s Jarmilou Šulákovou neseznámil. Slo-

vo dalo slovo, já jsem potom hodil lanko. 

Jarmila se chytla a už spolu koncertujeme 

sedmnáctý rok. To, že vznikne tak silné 

Vizovice zase v srpnu ožijí
Neuplynulo ani čtrnáct dní od rockového festivalu 
Masters of Rock a Vizovice se připravují na další 
hudební událost. 43. ročník festivalu Vizovické 
Trnkobraní.

Tento multižánrový festival pořádá 
společnost RUDOLF JELÍNEK 

společně s Agenturou Publikum, Kul-
turně společenským sdružením Vizo-
vické Trnkobraní, městem Vizovice 
a nadací 1. Lidský klub. 

Malou ochutnávkou na blížící se Trn-

kobraní byla výstava nazvaná „TRN-

KOBRANÍ - VALAŠSKÝ FENOMÉN“, 

která se konala v obchodním domě Centro 

Zlín-Malenovice a následně se přestěho-

vala na sever Moravy do obchodního 

centra Galerie v Ostravě-Třebovicích. 

Návštěvníci zmiňovaných center mohli 

shlédnout 30 velkoplošných panelů, kte-

ré mapují historii a současnost festivalu, 

a obří sochu Jožina z bažin. Nemalou 

pozornost návštěvníci věnovali i cenné 

sbírce historických lahví a stroji na výro-

bu whisky, jež byly zapůjčeny z archivu 

společnosti RUDOLF JELÍNEK.

A na co se můžete v letošním ročníku 

těšit? Stejně jako v loňských letech festi-

valem ožije celé město. Na ulici Štěpské 

můžete během soboty a neděle shlédnout 

Jarmark řemesel, ulovit si vlastního pstru-

ha na Vizovickém pstruhobraní na Ry-

bárně, navštívit Státní zámek Vizovice. 

Točili jsme v květnu v tropických vedrech 

vánoční CD, zpívali koledy o duši. Těžko se 

nám však dařilo najít tu správnou atmosféru. 

Zaměstnanci studia nám sice napekli v květnu 

vánoční cukroví, nazdobili stromek, ale stejně 

to ještě nebylo ono. Tady nám pomohl provi-

ant od JELÍNKA. Vlastně nás na tu myšlenku 

navedla okna v šatně studia, kde jsme vše kon-

zultovali, poslouchali nové nahrávky, kouřili, 

popíjeli, přijímali návštěvy… Říkali jsme si, 

koledy se zpívají v kostele, vybavili jsme si 

půlnoční. Na malá okna u stropu jsme vysklá-

dali dle barev jako mozaiky veškerý proviant 

nafasovaný v likérce. Červenou griotku jsme 

střídali s bílou borovičkou, zlatou slivovicí, 

nahnědlým rumem a tak pořád dokola, až jsme 

si vytvořili vitráže (okna jako v kostele) a to se 

to potom natáčelo, zpívalo, koledovalo …

S kým by sis chtěl jednou zahrát a zazpí-
vat?

Já bych to přání postavil jinak. Nemám 

vyložené osobnosti, vedle kterých bych se 

chtěl zviditelňovat, jak je to u nás v módě. Já 

si radši přeji, abych mohl ještě aspoň pár let 

hrát a zpívat se svou kapelou Fleret, aby to 

ještě i po 27 letech našeho hraní lidi bavilo.

Na závěr tě poprosím, abys nám poodha-
lil plány Fleretu do blízké budoucnosti.

Před rokem jsme si roztočili další řadové 

autorské album Fleretu bez Jarmily. Loni 

jsme ale vydali CD k Jarmilčiným kulati-

nám a tudíž naše CD zakonzervovali. Teď 

jsme doskládali a nazkoušeli další nové pís-

ně a přichází čas, kdy je budeme chtít na-

hrát a vydat na 13. CD Fleretu. To je otázka 

začátku příštího roku. Teď musíme dohrát 

spousty venkovních koncertů a festivalů.

Děkuji za rozhovor!

Zdeněk Chromý

V centru města můžete v sobotu shlédnout 

přehled národopisných písní, tanců a zvy-

ků. Klub českých turistů pořádá již 8. roč-

ník turistického pochodu ZA VIZOVICKÚ 

TRNKÚ. Organizátoři neopomenuli ani 

trnkovláček, který vás přepraví mezi are-

álem a jednotlivými body doprovodného 

programu. V areálu likérky se bude pořádat 

8. ročník Jelínkova vizovického koštu.

Bezpochyby celý festival bude žít hlav-

ní scénou v areálu likérky RUDOLF JE-

LÍNEK. Ta bude věnována plejádě popu-

lárních i méně známých interpretů a kapel. 

Páteční program rozzáří hvězdy jako Chi-

naski, Nightwork, Desmod, navštíví nás 

i Ruda z Ostravy společně se svojí skupi-

nou Libido na večerní zábavě. V sobotním 

programu vynikají kapely J.A.R., Visací 

zámek, Gipsy CZ nebo Mňága & Žďorp. 

V neděli se můžete těšit na Michala Hrůzu 

s kapelou, Terezu Černochovou. Kapela, 

která nemůže na festivalu chybět, je vizo-

vická skupina Fleret s nezapomenutelným 

hlasem Jarmily Šulákové. Festival poctí 

účastí i Bolek Polívka, který odhalí svoji 

sochu z dílny slovenského akademického 

řezbáře Cyrila Kocúrka.

K trnkobraní neodmyslitelně patří sou-

těž Grand Prix Vizovic v pojídání švest-

kových knedlíků. Co myslíte, obhájí svůj 

titul loňský vítěz? Anebo se vepíše do dě-

jin pojídání švestkových knedlíků jiný 

soutěžící? Tak se přijďte podívat a pobla-

hopřát největšímu „jedlíkovi“ soutěže.

A co popřát letošnímu ročníku Trn-

kobraní? Hodně spokojených a dobře na-

laděných fanoušků, vlídné počasí a orga-

nizátorům hodně sil při realizaci festivalu. 

Tak přijďte a staňte se součástí 43. roční-

ku Vizovického Trnkobraní. 

Jitka Čerešníková

 

PROGRAM 

PÁTEK 20. SRPNA 2010
CHINASKI

NIGHTWORK

DESMOD

TOMÁŠ KLUS

XINDL X

THE CELL

NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ ZÁBAVA: KOSOVCI 

+ RUDA Z OSTRAVY a THE LIBIDO

T4 

ELEKTROŠROTBAND NADORAZ 

KISS SHOW

SOBOTA 21. SRPNA 2010
J.A.R.

MIRO ŠMAJDA

VISACÍ ZÁMEK

GIPSY CZ

MŇÁGA & ŽĎORP

PETR BENDE  

LUCIE REDLOVÁ A GARDE

ČANKIŠOU

MCH BAND

CHARLIE STRAIGHT

TOMÁŠ KOČKO

TRAKTOR 

LE PNEUMATIQ

EVOLUTION DEJA VU

POWER 5

SECOND END

PANTTANEČNÍ ZÁBAVA – STREET 69

SEMIFINALISTÉ SOUTĚŽE RGM LIVE 

SPACE

KISS SHOW

NEDĚLE 22. SRPNA 2010
MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY BOLKA 

POLÍVKY

SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ ŠVESTKOVÝCH 

KNEDLÍKŮ

FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ 

NO HEROES

TEREZA ČERNOCHOVÁ

F-DUR JAZZ BAND

BIG BAND HOLEŠOV

SEMIFINALISTÉ SOUTĚŽE RGM LIVE 

SPACE, JACKYE a další... 

Více informací naleznete 
na www.trnkobrani.cz.

hudební pouto mezi královnou lidové písně 

a rockovou kapelou, to nečekal nikdo z nás. 

I podle hudebních kritiků, je to zcela ojedi-

nělý hudební úkaz na naší scéně. I ortodoxní 

folkloristi nám děkují, že jsme tímto spoje-

ním přiblížili a zpřístupnili lidovou písničku 

či folklor mladší generaci. Co víc si přát.

Hrášku, vzhledem k tomu, že vám 
vždycky na nahrávání přibalíme Je-

línkovy dobroty, poděl se se čtenáři o něja-
kou „historku z natáčení“.

Je pravda, že bez Jelínkových dobrot by 

spousta naší muziky ve studiu nevznikla. 

Vždycky to do studia bereme přes JELÍN-

KA, ve Valmezu přes Krásno a potom se za-

vřeme do studia Českého rozhlasu v Ostravě 

a týden nás venku nikdo neuvidí. 

Historka z natáčení vánočního CD Tož 

ščasné a veselé:

Od 1. 4. 2010 jsme v našem obchodním týmu přivítali 
nové obchodníky, tři české a dva slovenské obchodní zástup-
ce. Důvodem je vyšší specializace našich obchodních zástup-
ců. Regionální obchodní manažeři se budou věnovat klíčo-
vým zákazníkům z řad velkoobchodů, maloobchodních sítí a 
dalším. Obchodní zástupci pro gastronomii se naproti tomu 
budou věnovat skutečně koncovým zákazníkům především z 
řad gastronomických a maloobchodních provozoven.

Obchodní zastoupení v ČR
Regionální obchodní manažeři:
Praha, Střední a Jižní Čechy
region15@rjelinek.cz, 420 724 814 029

Západní a Severní Čechy
region14@rjelinek.cz, 420 724 814 036

Severní Morava a Východní Čechy
region11@rjelinek.cz, 420 725 653 113

Jižní Morava a Vysočina
region19@rjelinek.cz, 420 724 814 033

Obchodní zástupci pro gastronomii:
Jižní Čechy
region16@rjelinek.cz, 420 724 814 034

Praha a Střední Čechy
region13@rjelinek.cz, 420 724 814 035

Praha a Střední Čechy 
region12@rjelinek.cz, 420 725 653 131

Severní a Východní Čechy
region17@rjelinek.cz, 420 724 814 028

Ostravsko
region18@rjelinek.cz, 420 724 814 032

Olomoucko, Jesenicko a Svitavsko
region21@rjelinek.cz, 420 725 653 132

Brno a okolí
region20@rjelinek.cz, 420 725 653 133

Přímý prodej:
Valašsko
ambulant@rjelinek.cz, 420 725 653 121

Zlínsko
ambulant@rjelinek.cz, 420 725 653 122

Obchodní zastoupení v SR
Regionální obchodní manažeři:
Bratislavský, Trenčianský, Trnavský, Nitrianský kraj
region02@rjelinek.sk, 421 911 104 903

Prešovský, Košický, Žilinský, Banskobystrický kraj 
region01@rjelinek.sk, 421 911 104 905

Obchodní zástupci pro gastronomii:
Bratislavský, Trnavský kraj
region05@rjelinek.sk, 421 911 104 902

Prešovský a Košický kraj
region04@rjelinek.sk, 421 911 104 904

Žilinský a Banskobystrický, Prešovský kraj

region03@rjelinek.sk, 421 911 104 906
Trenčianský, Žilinský, Nitrianský kraj
region06@rjelinek.sk, 421 911 104 907
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