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Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení kolegové,
až při prvním zamyšlení nad úvodníkem těchto Trnkovin

jsem si uvědomil, že už jsme zase o rok starší a celý rok 2006
uběhl zase o něco rychleji než rok předcházející. Jako by to
bylo včera: pamatuji si na to, jak jsem o minulých Vánocích
třídil papíry na svém stole a sliboval si, že v roce 2006 určitě
nedopustím kupení nevyřízených věcí a neotevřených emailů,
budu důslednější, bude se snažit žít i něčím jiným než prací.
Jaká byla skutečnost?

Především jsme všichni tvrdě pracovali: realizovali jsme
projekt vymrazování, zefektivnili jsme výrobu na stáčírně

(robot, konec malé linky), vybudovali jsme sklad pro zrání whisky, převezli a ins-
talovali většinu technologií a lihovin z Dolan a Těšetic, zvýšili kvasnou kapacitu,
připravili a začali realizovat největší investici v historii firmy, tj. přesun a moder-
nizaci pálenice, rozšířili exkurzní trasu, zrekonstruovali restauraci na Kamínce,
pořídili novou techniku a zdvojnásobili naše sady, zvládli Masters of Rock, Košt
a Trnkobraní, koupili firmu s vlastními sady a vlastní značkou v Bulharsku,
zrealizovali fúzi mezi mateřskou společností a RUDOLF JELÍNEK a.s. a tím si
vytvořili prostor pro budoucí investice, uvedli na trh staro/nové značky, dobudovali
dealerský tým a dokončili projekt PDA, zvládli jsme výbornou sezonu výkupu ovoce
a celou dobu jsme samozřejmě vyráběli a prodávali naše výrobky a služby tak, že
již dnes můžeme říci, že se jednalo o nejúspěšnější rok v historii společnosti.

Určitě jsem zapomněl na spoustu dalších věcí, které tvoří mozaiku
každodenního života naší firmy. Nicméně ty papíry a maily jsem všechny pořád
ještě nezvládl…

Chtěl bych poděkovat Vám všem svým kolegům za vysoké pracovní tempo
a práci pro společnost v roce 2006, dále obchodním partnerům, všem zákazníkům
a veřejnosti za podporu firmy. Přeji Vám pohodové a krásné Vánoce strávené se
svými blízkými, veselého Silvestra a zdraví do nového roku 2007.

…a také, aby se Vám vyplnila všechna novoroční předsevzetí pro příští rok.
Hádejte jaké předsevzetí do nového roku budu mít já?

Možná Vám to prozradím na těchto stránkách přesně za rok.
Váš Pavel Dvořáček

Dynamický rozvoj společnosti za
posledních osm let se dotýká všech oblastí
života firmy – nové odbytové trhy, nové
výrobní technologie, nové prodejní a mar-
ketingové postupy, na hlavní předmět
podnikání navazující investice – sady,
nové značky a výrobky, aktivity v ces-
tovním ruchu atd. Rychlý rozvoj spo-
lečnosti a vysoké pracovní tempo klade
vysoké nároky na nás všechny, kteří jsme
nositeli a realizátory pracovních činností
a především na naši vzájemnou komuni-
kaci a organizaci firmy jako celku. Pod-
mínkou pro vstřebání rychlého rozvoje
a jeho udržení je především personální
rozvoj firmy: 1. kvalitativní – neustálé
vzdělávání a zdokonalování se, školení,
tréninky, rotace ve funkcích a pracovních
pozicích; 2. kvantitativní – obměna a při-
bírání nových kvalifikovaných a moti-
vovaných spolupracovníků. Vše výše
uvedené při zachování možnosti dlouho-
dobého pracovního poměru ve firmě za
respektování výše uvedeného a možnost
kariérního postupu v rámci firmy.

S ohledem na výše uvedené před-
stavenstvo společnosti rozhodlo o ně-
kolika následujících změnách platných
od 1. 1. 2007. Do nově vytvořené pozice
výkonného ředitele společnosti byl
jmenován RNDr. Zdeněk Kohn, do jehož
kompetencí bude mj. spadat veškerá
zodpovědnost za realizaci ročních plánů
jako celku a operativní řízení firmy
ve Vizovicích.

Na jím uvolněné místo výrobně-tech-
nického ředitele se po úspěšné přípravě
a zahájení projektu přesunu a moder-
nizace pálenice vrátí Mgr. Jiří Koňařík.
Vzhledem k přesunu a modernizaci
výroby na Razově se vedoucím pálenice
a zástupcem výrobně-technického
ředitele stane Ing. Petr Mareček za spo-
lupráce pana Oldřicha Kalendy před jeho
odchodem do důchodu v roce 2008.

Organizační a personální
změny ve společnosti

Obchodní ředitel Ing. Lumír Zakravač
rozšíří svou zodpovědnost za obchod jako
celek, tzn. včetně exportu výrobků se
značkou R. JELÍNEK a prodeje výrobků
vyráběných v Bulharsku. Zástupkyní
obchodního ředitele a manažerkou
obchodu a logistiky zůstává Ing. Marké-
ta Matějčná, novým zaměstnancem
společnosti a manažerem pro export se
zodpovědností za prodeje na Slovensku
se stává pan Ľubomír Čul. Ing. Martin
Déva se přesune do pozice manažera pro
export – Evropa (zodpovědnost pře-
devším za Polsko, Rakousko, Německo,
Rusko) a Ing. Radovan Seibert bude nově
manažerem pro všechny obchodní
partnery v ČR.

Ing. Zdeněk Chromý v pozici mar-
ketingového ředitele k Distillery Landu
nově převezme zodpovědnost za areály
Bunč a Kamínka přímo řízené ma-
nažerem pro cestovní ruch Mgr. Ros-
tislavem Dozbabou.

Vzhledem k dočasnému uvolnění
Ing. Jaroslava Burkarta do funkce
místostarosty obce Vizovice společnost
vypsala interní výběrové řízení na obsa-
zení postu ekonomického ředitele,
ve kterém zvítězila Ing. Dagmar Dévová.
Své funkce se ujme k 1. 1. 2007.

Generálním ředitelem společnosti
nadálé zůstává Ing. Pavel Dvořáček, který
se bude věnovat především větším
projektům a projektové týmové práci
v rámci společnosti RUDOLF JELÍNEK,
zahraničním dceřinným společnostem,
majetkovým účastem a celkovou strategií
skupiny.

Pevně věřím, že všechny personální
a organizační změny dále zvýší dynamiku
rozvoje společnosti a současně zkvalitní
všechny probíhající procesy. Přeji všem
kolegům výrazné úspěchy a chuť do Vaší
práce!

 Pavel Dvořáček

Legendární švec Tomáš Baťa navštívil krátce firmu RUDOLF JELÍNEK a.s.
v pondělí 7. srpna. Prohlédl si přitom exkurzní trasu Distillery Landu. Zastávka
dvaadevadesátiletého dědice obuvnického impéria má svůj symbolický význam.
Firma RUDOLF JELÍNEK a.s. se totiž ve skromnosti snaží navázat na vše dobré,
co obnáší pojem baťovských tradic – to znamená vycházet z potřeb a možností
tohoto kraje a nebát se s jeho specifiky a umem představit světu.               -slad-

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK
Slovakia s.r.o. zorganizovala v spo-
lupráci s SKBA – IBA member
Slovenskou barmanskou asociáciou,
hotelom Partizán a partnermi súťaže
(MONIN s.a., RAUCH Slovensko, Kláš-
torná a ďalší) v prekrásnom prostredí
Nízkych Tatier na Táloch už po šiestykrát
medzinárodnú barmanskú súťaž
profesionálnych barmanov RUDOLF
JELÍNEK CUP 2006. Mediálnymi
partnermi súťaže boli televízia TVA,
časopisy Gastro a Výber a rádio MAX.
Barmani z troch krajín, Slovenska, Českej
republiky a Poľska, súťažili celkom v
troch súťažných disciplínach.

Fancy LONG drink – súťažiaci museli
pripraviť alkoholický dlhý miešaný
nápoj, kde museli použiť Plum vodku
R. JELÍNEK, sirup alebo likér značky
MONIN a jednu ďalšiu ingredienciu od
partnerov súťaže. Prvé miesto v tejto
kategórii obsadila súťažiaca z Českej
republiky Šárka Jánová. Víťazná recep-
túra s názvom Slepá vášeň sa skladala
zo 4 cl Plum vodky R. JELÍNEK, 2 cl

Barmanská súťaž RUDOLF JELÍNEK
CUP sa zamerala na teplé nápoje

likéru Passoa, 2 cl sirupu MONIN ka-
ramel, 1 dcl vermutu Primat BITTER
a 8 cl marhuľového džúsu.

Fancy HOT drink – súťažiaci museli
pripraviť teplý miešaný nápoj, kde museli
použiť jeden z predpísaných produktov

RUDOLF JELÍNEK (absint, Praděd,
slivovica, hruškovica, Plum likér alebo
griotka) a jeden ďalší produkt od part-
nerov súťaže. Prvé miesto v tejto kate-
górii obsadil súťažiaci zo Slovenska
Stanislav Koudela. Víťazný nápoj s náz-
vom Hot RJ obsahoval 4 cl hruškovice
R. JELÍNEK, 15 g medu, 1 g klinčekov,
70 g čerstvých hrušiek a 3g čerstvého
zázvoru.

V kategórii free style súťažiaci museli
namiešať ľubovoľný miešaný nápoj tak,
aby čo najviac zabavili publikum, ktoré
ich aj hodnotilo. Prvé miesto obsadil
súťažiaci zo Slovenska Martin Jendreas.
Absolútnym víťazom celej súťaže
s najväčším počtom bodov sa stal
barman Stanislav Koudela, ktorý si
odniesol aj finančnú výhru 10 000 Sk.
Hodnotiacu komisiu tvorili prezident
Českej barmanskej asociácie Miroslav
Novák, viceprezident Poľskej bar-
manskej asociácie Piotr Dziadkowiec, na
čele bol prezident Slovenskej bar-
manskej asociácie Jozef Roth.

Ľubomír Čul

Stanislav Koudela připravuje
vítězný nápoj Hot RJ

RUDOLF JELÍNEK a.s. dosáhla za
prvních deset měsíců letošního roku
celkových výnosů v rekordní výši 292
mil. Kč, což je v porovnání se stejným
obdobím roku loňského nárůst o 44%.
Na celkových výnosech se pochopitelně
nejvíce podílí tržby za vlastní výrobky,
které činí 226 mil. Kč. Oproti loňskému
roku je to nárůst o 26%. Podíl exportu
na celkových tržbách za vlastní výrobky
činí cca 22 %. Další významnou část
tržeb za prodej vlastních výrobků
vytváří naše podniková prodejna
a ambulantní prodejci, kteří společně
dosáhli tržeb 7,7 mil. Kč. Pokud
bychom vzali v potaz tržby včetně
spotřební daně, tak již dnes společnost
překročila obrat půl miliardy korun.

Od počátku roku byly provedeny

Jak firma hospodařila v tomto roce
investice celkem za 35 mil. Kč. Z této
částky byly dvě třetiny proinvestovány
na pořízení hmotného majetku.
Nejvýznamnější jednotlivou akcí byla
celková rekonstrukce restaurace na
Kamínce. Dále byla pořízena nová
technologie vymrazování včetně
stavebních úprav, na kterou jsme získali
dotaci z projektu Phare ve výši 2,2 mil.
Kč. V současné době probíhá výsadba
dalších dvou sadů na Těchlově, která
bude částečně financována z dotací
Ministerstva zemědělství, a to ve výši
1,8 mil. Kč. Naše společnost v letošním
roce investovala i do nákupu akcií
a získala tímto majoritní podíl v bul-
harské společnosti DESTILA AD,
Teteven.

Během měsíce srpna proběhla fúze

s naší mateřskou společností MORA-
VIA holding, a.s. Po zaúčtování všech
účetních operací spojených s tímto
sloučením došlo k posílení vlastního
kapitálu na 308,17 mil. Kč. Díky
prodejům výrobků a také díky fúzi
společnost vykazuje ke konci měsíce
října hospodářský výsledek ve výši
29 mil. Kč.

Poslední dva měsíce kalendářního
roku bývají ve znamení zvýšených tržeb
z prodeje vlastních výrobků, ale
zároveň je to období vysokých nákladů
a to především všech ročních vyúč-
tování, energií, bonusů atd. I přes tyto
skutečnosti je velký předpoklad, že
plánovaný zisk na rok 2006 bude
splněn.

Alexandra Mazalová

Tomáš Baťa navštívil Vizovice
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Vizovické trnkobraní bylo ozdobeno rekordním přípitkem
Nezdá se být tak dávno doba, kdy areál

likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. i celé
Vizovice žily hudbou a pestrým prog-
ramem, kdy Vizovice vítaly tisíce návš-
těvníků a valašský král Bolek Polívka
spolu s 2 918 pomocníky překonal
světový rekord v hromadném přípitku
slivovicí. Přesto již od posledního
srpnového víkendu uplynulo dost času,
abychom se za 39. ročníkem Vi-
zovického trnkobraní mohli ohléd-
nout.

Vizovické trnkobraní je jedním
z nejstarších kulturně společenských
festivalů ve Zlínském kraji. Mottem
celého festivalu je oslava švestky ve
všech podobách. Na konání festivalu se
podíleli kromě zakladatele festivalu,
Kulturně-společenského sdružení
Vizovické trnkobraní, firma RUDOLF
JELÍNEK a.s. a město Vizovice. Cílem
pořadatelů bylo připravit multižánrový
festival pro všechny věkové skupiny
v celých Vizovicích.

Vizovice navštívilo během Trn-
kobraní přes 25 tisíc návštěvníků.
Z bohaté programové nabídky ve Vi-
zovicích bych rád vzpomenul Tradiční
vizovický jarmark řemesel, II. vizovické
pstruhobraní ve vizovické rybárně, kde
si mohli návštěvníci ulovit svého
pstruha, II. Folklórní a dechovkový
festival s účastí valašských folklórních

souborů, nebo výstavu historických
automobilů.

Hlavní program byl jako obvykle
situován do areálu likérky RUDOLF
JELÍNEK. Zahájení 39. ročníku se ujali
zástupci Valašského království zažeh-
nutím putovního ohně Valachiády, která
se po celou dobu konala v areálu naší
likérky. Na několika podiích byl přip-
raven hudební mix opravdu pro každého.
Rád bych vzpomenul vystoupení kapel
jako No Name, Support Lesbiens, Tři
sestry, Mňága a Žďorp, Petra Bendeho,
Vašo Patejdla, Fleret s Jarmilou
Šulákovou, Turbo, UDG, Svatý pluk
s hostem Pepou Vojtkem, Clou a mnoho
dalších.

To, co dělá trnkobraní trnkobraním je
soutěž Grand Prix Vizovic v pojídání
švestkových knedlíků. Již od roku 1967
se tato tradice neporušila. Cílem soutěže
je sníst v hodinovém intervalu co nej-
více švestkových knedlíků. Kuchařky
ve Vizovicích uvařili přesně 1 200 ks
knedlíků. Vítězem letošního ročníku se
stal Kamil Hamerský, který za hodinu
spořádal 144 knedlíků.

Areál společnosti RUDOLF JELÍ-
NEK nabídl i další zábavu. Cirkusový
stan, který byl přes den útočištěm pro
děti s vystoupením Michala Nesvadby
a Jaroslava Uhlíře, nabídl ve večerních
hodinách taneční hudbu. Amatérské

Členové Spolku přátel Jelínkovy
slivovice zůstali věrni tradici a přijeli na
každoroční zabíjačku v hojném počtu.
Celkově i s doprovodem se nás ve Vi-
zovicích sešlo na 150. Kromě ovaru,

Pravá valašská zabíjačka proběhla
v odborném degustátorském duchu

tlačenky, prejtu a dalších zabíjačkových
specialit jsme pro spolkaře připravili
soutěžní odpoledne pod heslem Mladý
degustátor 2006. Většina disciplín byla
totiž převzata ze zkoušek pro odborné

začínající skupiny nejrůznějších žánrů
dostaly prostor na „hudebním Radegast
kamionu“, kreslíři časopisu TRNKY –
BRNKY zase kreslili své kresby přímo
na kůži návštěvníků a velký úspěch měla
i „Stage v obýváku“ s diskotékou Leoše
Mareše.

Rád bych se však vrátil k události,
která byla výjimečná nejen pro po-
řadatele, ale také pro návštěvníky tím,
že se mohli stát světovými rekordmany.
Po loňském vytvoření světového rekordu
v hromadném přípitku slivovicí jsme se
rozhodli letos tento rekord překonat.
Za pomoci valašského krále Bolka I.
Dobrotivého jsme našim návštěvníkům
v sobotním podvečeru rozdali panáky
s tou nejlepší Jelínkovou slivovicí a za
bedlivého dozoru rozhodčích z agentury
Dobrý den z Pelhřimova jsme si připili.
Naše přání se splnilo a za hodinu
pečlivého sčítání vrácených prázdných
panáků bylo konstatováno, že nový
světový rekord v hromadném přípitku
slivovicí má po 39. ročníku Vizovic-
kého trnkobraní hodnotu 2 918 při-
píjejících. Byl také překonán český
rekord v hromadném přípitku alko-
holickým nápojem, který bude zapsán
do české knihy rekordů.

Už v těchto týdnech pořadatelský tým
pilně připravuje program a technické
zajištění příštího jubilejního 40. ročníku

Vizovického trnkobraní, který se usku-
teční 24. – 26. srpna příštího roku. Na
závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
se na organizaci Vizovického trnkobraní
podíleli, projektovému týmu společnosti
RUDOLF JELÍNEK za trpělivost a úsilí,
členům Kulturně-společenského
sdružení Vizovické trnkobraní za příp-

ravu Grand Prix Vizovic v pojídání
švestkových knedlíků, městu Vizovice
a všem partnerům, kteří nám finančně
pomohli, abychom mohli tuto krásnou
a tradiční akci ve Vizovicích uskutečnit.
Tak nashledanou ve Vizovicích na jubi-
lejním čtyřicátém Vizovickém trn-
kobraní!                             L. Zakravač

Když jsem odjížděla, všichni říkali,
ber to jako dobrodružství... Brala jsem
a beru! A teď mám příležitost vám
kousek toho dobrodružství představit.
A také místo, prostředí a lidi, kteří mě
jím provází...

Malé a milé městečko, které se na
několik měsíců stalo mým náhradním
domovem, se jmenuje Teteven. Nachází
se zhruba 120 km východně od Sofie,
hlavního města Bulharska. A firma,
ve které každé ráno usedám na židli
v koutku a zapínám počítač, se jmenuje
DESTILA. DESTILA se zrodila z dří-
vější společnosti Vinprom Teteven,
neboli Likérka Teteven, a do budoucna

se opět plánuje návrat k tomuto pů-
vodnímu tradičnímu jménu. V této malé
společnosti se vyrábí destiláty – v Bul-
harsku zvané rakija. Nejtypičtějším
druhem v Bulharsku je rakija grozdová
(hroznová), ale v Tetevenu se hroznová
nevyrábí vůbec, zato jsou zde odborníci
na ovocné destiláty, zejména švestkové.
I to je jeden z důvodů (vyjma podílu na
bulharském trhu ovocných destilátů
a možnosti zpracování místního ovoce),
proč se tato společnost natolik zalíbila
vedení naší společnosti, že zde koupilo
většinový podíl.

Tím se firma stala členem skupiny
R. JELÍNEK a naše společnost si vzala
za cíl postavit bulharskou společnost
opět na nohy. V DESTILE pracuje 19
zaměstnanců, na které dohlíží osoba
dvacátá – ředitel Borislav Radulov.
A pak jsme tu dva externí „pomocníci“,
oba vysláni z České republiky. Já a ko-
lega Vladko, původem ze Slovenska,
kterého většina z vás ani nezná. Objevil
se ve Vizovicích jen párkrát a vždy na
krátko, protože hlavní náplň jeho práce
je zde v Bulharsku, zejména bulharské
překlady a realizace rozhodnutí před-
stavenstva společnosti. Nyní se společně
snažíme začít v Bulharsku pracovat
po nebalkánském způsobu. Zahájit zde,
za přispění všech, „pořádnou“ výrobu,
prodej a třeba tak někdy dostat
Tetevenskou rakiju na světové – no,
buďme skromnější, tak alespoň na bal-
kánské – výsluní.

Cesta to bude ale dlouhá... Ale jak se

říká, když se chce – všechno jde! V malé
kanceláři se mnou sedí Vladko a tři
bulharští kolegové. Mladá paní Rosica
má na starosti administrativu a také zvlá-
dá grafické programy, Stanislav je eko-
nom a vyzná se ve všech číslech a Ivajlo
zajišťuje výrobu a odbyt výrobků. A na
vše, ale zejména na výrobu a destilaci,
dohlíží pan ředitel Radulov. Jen pro
srovnání s Vizovicemi, ve výrobní a stá-
čecí hale pracují čtyři zaměstnanci.
Průměrná mzda v celé firmě je 131 euro.

Naším největším úkolem tady je
pokusit se změnit nebo alespoň trochu
upravit „bulharský styl“ práce, jednání
a myšlení... Bohužel v Bulharsku ještě

nejsou zvyklí vyjednávat o cenách,
nejsou zvyklí objednávat větší množství
najednou, protože by to bylo levnější,
nechávají si zpracovávat kalkulace na
vlastní láhve, aniž by řekli svou
představu nebo dokonce přinesli vzorek
či nákres láhve. Slova plynou a voda
teče! Co se tady řekne – ne vždy platí!
Co nemáte napsáno na papíře, tak s tím
nepočítejte. A pokud potřebujete vyřešit
nějaký specifický problém – nikdo vám
neporadí, a to z jednoduchého důvodu:
ještě se s tím nepotkali...

V současné době jsme společně
překonali mnoho nejrůznějších nástrah
a zpracovali etikety na novou řadu
ovocných destilátů. Začali pracovat na
registraci nové webové domény, za-
hájili práce na novém logu, zahájili
jednání se sklárnami o dodávkách lahví.
Stejně tak vedeme naše bulharské
kolegy k jednání přes internet, dopra-
cováváme interní dokumentaci v elek-
tronické podobě.

Všichni se snaží, protože už asi
pochopili, že to nejsou jen naše výmysly,
ale „evropské“ standardy práce a ko-
munikace. A těm se budou muset naučit
nejen vzhledem ke vstupu Bulharska do
Evropské unie k datu 1.1.2007, ale také
pro zjednodušení vlastní práce.

Myslím ale, že společně to zvládneme
a můžeme zde něco nového vybudovat.
Potřebují jen nasměrovat. Místo a pří-
roda zde je krásná, i když drsná a chudá,
a to víc jsou tu vstřícní, milí a vřelí lidé.

Petra Dvořáková

Dobrodružství v Bulharsku

degustátory, jako určování intenzity vůně,
intenzity barev, poznávání ovocných
destilátů, vůní a výrobků R. JELÍNEK.
Tyto náročné disciplíny byly doplněny
válením dřevěných sudů na čas nebo
složením básně obsahující slova slivovice
a švestka. Básničky byly veřejně reci-
továny při vyhlašování výsledků soutěže,
a aby kultury nebylo málo, soutěžní týmy
si mnohohlasně vyzkoušely zpěv při
karaoke. A jaké bylo výsledné pořadí
soutěžních týmů? Na prvním místě skončil
tým s názvem Meruňkovice, jako druhá se
umístila Pivní pálenka a bronz si odnesl
tým s názvem Slivovice. Celý zabíjačkový
den i večer se vydařil, stejně jako básničky.
Ostatně vítěznou můžete posoudit sami.

Zdeněk Chromý

Báseň 1 (tým Meruňkovice):
Švestka, trnka, durancie
na Valašsku, tam to žije!
V každém malém stavení

pálením to zavoní
Všemu tomu království

nejen Bolek, Jelínek tu vévodí
a na závěr: co přát si více?

Dobrý Bože, ať žije slivovice!

Na pódiu Trnkobraní zleva Lumír Zakravač (hlavní organizátor), Miloš Žabka
(zakladatel Trnkobraní), Bolek Polívka (Valašský král), Pavel Dvořáček (generální
ředitel RUDOLF JELÍNEK a.s.)

V poslední srpnový pátek se Vizovice
již počtvrté v novodobé historii staly
dostaveníčkem všech ctitelů dobré do-
mácí pálenky. Soutěžní klání Jelínkova
vizovického koštu se jako obvykle stalo
součástí zahajovacího dne Vizovického
Trnkobraní.

Do soutěže se podařilo získat 587
vzorků domácích destilátů, což je proti
loňským rekordním 686 vzorkům
znatelný pokles, ale v situaci, kdy
v posledních letech nebyla dobrá úroda
ovoce, a pěstitelské pálenice pracovaly
na menší výkon, se takový stav dal
předpokládat. Naproti tomu byl letošní
ročník teritoriálně pestřejší, protože
oproti loňsku, kdy se koštu účastnili jen
páleničáři z České republiky a Slo-
venska, se letos v soutěži objevily také
pálenky z Německa, Srbska, Bulharska,
Moldávie a USA. Zámořský vzorek byl
na koštu zaznamenán vůbec poprvé.
Mezi přihlášenými destiláty převládaly
slivovice a hruškovice, dále meruň-
kovice a jablkovice, poměrně méně se
sešlo třešňovic. Pestrá byla kategorie
ostatních destilátů, kde se objevily
pálenky ze špendlíků, broskví, višní,
malin, kdoulí, oskeruší, černého jeřábu,
bezu, bylo i několik terkelic.

Zatímco v loňském roce daly chuťové
buňky degustátorů přednost hruško-
vicím, letos svou přízeň rozdělily celkem
rovnoměrně mezi slivovice a hruškovice.
Absolutním vítězem koštu se ziskem

Trofej z Jelínkova koštu putovala do Čech

19,31 bodů z 20 možných se stala
hruškovice Petra Šlosara z Chrudimi.
Poprvé v dějinách koštu tak na nejvyšší
příčku pronikl destilát z Čech.
Východočeský palírník tím potvrdil svůj
vysoký standard, protože už vloni bral
se svou hruškovicí bronz. Stříbrnou
příčku si vysloužila slivovice Pavla
Mráčka z Kroměříže, třetí místo získala
slivovice Pavla Suchánka z Radějova.

Pohár pro obec s nejlépe hodnocenými
vzorky se tentokrát stěhuje daleko: do
již zmíněné Šlosarovy Chrudimi. Pro
moravské páleničáře to může být výzva
k tomu, aby se v jubilejním pátém
ročníku Jelínkova vizovického koštu
v příštím roce pokusili neúprosné
degustátory přesvědčit, že „tá najlepší
slivovica sa dycky pálila na Moravě.“

Marcel Sladkowski

Areál DESTILY - vpravo administrativní budova
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Jak pokračuje výsadba sadů na Těchlově

Nová technologie v rektifikaci

Stavba
nové haly

Tak už to začalo. Ti z vás, kteří
nechodí kolem rektifikace každý den,
budou možná překvapeni, co se tam
najednou děje. Všude kolem bagry,
náklaďáky, vrtací soupravy, drticí
soupravy, obrovské sbíječky apod.
Jednoduše řečeno: stavba nové kvasírny
začala. Jen je potřeba připomenout, že
se nejedná pouze o stavbu haly, ale také
obslužných komunikací a příjmového
místa na ovoce. Kromě těchto prací to
jsou také přeložky páry, plynu a dál-
kových kabelů z nadzemního vedení pod
zem.

V minulých Trnkovinách jsem vás
informoval o firmě, která prováděla
projektovou přípravu. Poté, co byl
projekt předán, následovala fáze
výběrového řízení na dodavatele stavby.
První výběrové řízení na dodavatele
stavby proběhlo již před zpracováním
projektové dokumentace a z něj pos-
toupily do dalšího kola (tj. naceňová-
ní stavby dle realizační projektové do-
kumentace) tři firmy. Samotné výběrové
řízení proběhlo tříkolově a výběrovými
kritérii byly cena, termín zahájení
a ukončení stavby, platební podmínky,
záruční doba a reference. Z výběrového
klání nakonec vyšla vítězně firma
Pozemní stavitelství, a.s. Zlín. Stavba
byla zahájena 30. října 2006 a termín
ukončení byl stanoven na 15. května
2007.

Z důvodu prací byl stavební prostor
oddělen plotem od ostatního areálu
firmy, takže je v současné době ztížená
možnost přístupu k zadní bráně.

Jiří Koňařík

V květnu letošního roku byla slavnost-
ně otevřena nově zrekonstruovaná res-
taurace v rekreačním areálu Kamínka u
Roštína, který patří firmě RUDOLF
JELÍNEK a.s. Jednalo se o téměř totální
přestavbu původní jídelny s kuchyní,
která byla postavena v roce 1988 pro
potřeby tehdy zřízeného pionýrského
tábora. O razantní přeměně objektu bylo
rozhodnuto na podzim 2005 – projekt
dvorního firemního architekta Jana
Konečného počítal s radikální přístav-
bou a nástavbou objektu, jejímž cílem

Setkání
s�Karlem Lustigem

Na večírku věnovaném slivovici, kte-
rý se konal 5. listopadu 2006 v Los An-
geles, se marketingový ředitel firmy
RUDOLF JELÍNEK a.s. Zdeněk Chro-
mý setkal s Karlem Lustigem, třiade-
vadesátiletým synovcem Rudolfa Jelín-
ka. Synovi nejstarší sestry Rudolfa
Jelínka Karly a jejího manžela Hugo
Lustiga se před nacistickou okupací
podařilo uprchnout do Argentiny. Po
druhé světové válce se přestěhoval do
USA, kde žije dodnes. S firmou RU-
DOLF JELÍNEK a.s. udržuje živý
a přátelský kontakt, věnoval jí také řadu
rodinných památek.

Dotace z�programu
Marketing pro Rusko

V průběhu letošního roku se nám
podařilo získat dotaci na podporu pro-
deje našich výrobků v Ruské federaci.
Z programu Marketing, který řídilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
jsme získali celkem 132 tis. Kč, což
představovalo dotaci ve výši 46% uzna-
telných nákladů na vybrané marke-
tingové aktivity.                    M. Déva

Soutěž „S Plum
vodkou na golf“

zná výherce
K 30. listopadu byla ukončena soutěž

„S Plum vodkou na golf“. Soutěž
probíhala v České republice v průběhu
října a listopadu a její hlavní cenou byl
letecký pobytový zájezd do Tuniska pro
šest osob, s golfovým trenérem a plnou
golfovou výbavou. Soutěž se setkala
s úspěchem, takže se kromě zájezdu
rozdalo tisíc originálních kšiltů Plum
vodka a tisíce dalších soutěžících
získalo zvonění do mobilu s motivem
písně René, já a Rudolf. Šťastnou
výherkyní zájezdu do Tuniska s přáteli
se stal paní Irena ze Sušice (ČR).
V souběžně probíhající týmové soutěži
zvítězil Švestka tým a vyhrál tak zájezd
do vizovického Distillery landu pro 40
osob. Výhercům srdečně blahopřejeme
a všem ostatním děkujeme za přízeň
a věříme, že s Plum vodkou prožili
krásné chvíle. S chutí do švestek!  -red-

Společnost patří
mezi Českých
100 nejlepších

Soutěž s názvem Českých 100
nejlepších pořádá již od roku 1996
společnost COMENIUS – Panevropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vě-
decko-technickou spolupráci. Soutěž si
klade za cíl zviditelnit a ocenit české
firmy dosahující vynikajících, mimořád-
ných anebo pozitivně pozoruhodných
výsledků. Od roku 2004 se na výsled-
kových listinách objevuje i RUDOLF
JELÍNEK a.s. a v letošním roce se v ní
umístila na 88. místě.

Zkušební vývoz
do Lotyšska

Ve dnech 6. - 9. září 2006 se konal
mezinárodní potravinářský veletrh Riga
Food. Naše společnost se výstavy zú-
častnila ve skromném rozsahu ve spo-
lupráci se zastupitelským úřadem ČR
v Lotyšsku a místní kanceláří Czech-
Trade s jasným cílem najít distributora
pro tuto zemi nebo všechny tři pobaltské
státy, které jsou stejně tak jako naše
země členy EU.

Skoro by se dalo říct: „Jako už tradičně
každý rok, na podzim vysazujeme
švestkové sady“. V letošním roce jsme
si ale nachystali pořádný kus práce.
Naplánovaná výsadba necelých 18 ha
nových sadů. Tolik najednou jsme ještě
nesadili, ale zvládlo se, vysadili jsme
bezmála 7000 ks stromků a to vše za
pomoci a obětavosti pracovníků v sadu
pod vedením již zkušeného ovocnáře
Jiřího Bači. V letošním roce se sadily
odrůdy Čačanská rodná, opět Stanley
a jedna raná odrůda Katinka.

Kromě výsadby sadu jsme letos
podpořili výsadbu krajových odrůd
ovoce a to výsadbou ovocných alejí
na Těchlově na našich pozemcích. Tato
výsadba proběhla za podpory Mini-
sterstva životního prostředí ČR
a takto bylo vysazeno přes 200 ks
vysokokmenných stromků krajových
odrůd jablek – valašská jadernička,
valašská reneta, panenské a dále třešně
ptačí, ořešáku a jeřábu. Myslím, že za
pár let se můžeme těšit na krásně kve-
toucí aleje kolem našich sadů.

V rektifikaci došlo k hlavním změ-
nám v prostoru destilace. Nejdříve bylo
potřeba sladit zájmy dodavatelů stavby
s našimi tak, aby v průběhu stavby
mohla co nejdéle probíhat výroba na
rektifikaci. Co jednoznačně stálo
v cestě, byly chladicí věže, bez kterých
výroba samozřejmě probíhat nemohla.
Protože jsme si tento fakt uvědomovali
již dříve, byla podepsána smlouva
s firmou Alfa Laval, s.r.o. Praha, která
zajistila dodávku nového chladicího
systému. Navíc jsme společnými silami
vymysleli i takový přechod na nové
chlazení, který umožnil výrobu v pod-
mínkách stavby haly. Konečné řešení
chlazení bude připraveno až po do-
končení celé stavby.

Dalším krokem v realizaci nové tech-
nologie byla stavební příprava prostoru
pro instalaci nové destilace. Byly vy-
bourány čtyři destilační kotle na přímý
ohřev (z kraje od velína), k tomu byla
srovnána podlaha a obloženy stěny.
Konečné uspořádání nové destilace bude
následující: čtyři stávající kotle na přímý
ohřev plynem, dva stávající parní kotle

a čtyři nové kotle na parní ohřev. Změna
čtyř kotlů na přímý ohřev na parní kotle
si vynutila nejen přeložení parovodu pod
zem, ale také změny v požadavcích na
množství přepravované páry. Došlo
k jejímu trojnásobnému navýšení.

Koncem října byla dovezena nová
destilační technologie Arnold Holstein
a ve druhé polovině listopadu umístili
montéři dodavatele této technologie
všechny kotle na svá místa. Novou
technologii bylo nutné napojit na
jednotlivá média tak, abychom mohli
zahájit zkušební provoz. Na zprovoznění
nové destilace se hlavně podílely
následující firmy: Arnold Holstein, Alfa
Laval s.r.o., Bet s.r.o., Esonic s.r.o.,

KOVO Prudík, Zlínterm s.r.o., Maldrev
s.r.o. Zkušební provoz by měl být
zahájen v polovině prosince.

Rozjezdem destilace ve zkušebním
provozu však budeme teprve na začátku
dlouhé cesty ke spuštění celého procesu
příjmu, kvašení suroviny a destilace na
Razově. Po dostavbě haly v příštím roce
nás čeká přesun a modernizace kvasných
tanků a jejich napojení na destilaci, nová
CIP stanice, nové výpalkové hospo-
dářství, předehřev kvasu a k tomu všemu
samozřejmě nový řídicí systém. Celá
technologie musí být funkční do začátku
nové sezóny v roce 2007, která už bude
plně probíhat na Razově.

Jiří Koňařík

K otevření restaurace na Kamínce
byla rekonstrukce a rozšíření restaurace,
stavba sauny, venkovní kryté terasy
a ubytovacích prostor v patře. Z původní
stavby zůstala jen zděná část skladu,
zbytek byl zbourán a nově vystavěn.
Rekonstrukce měla původně trvat do
konce tohoto roku, podařilo se ji však
provést tak rychle, že zbrusu novou
chloubu Kamínky mohli návštěvníci
obdivovat už na jaře. Patří za to velké
uznání všem, kdo se na práci podíleli –
probíhala totiž v podmínkách nejtvrdší
zimy za posledních padesát let!   -slad-

V loňském roce jsme získali dotaci od
Evropského sociálního fondu na projekt
Vzdělávání zaměstnanců společnos-
ti RUDOLF JELÍNEK a.s. ve výši
1 000 384 Kč. Celkový rozpočet projek-
tu je stanoven na 1 247 480 Kč a dosud
bylo schváleno a proplaceno z prostřed-
ků EU 455 500 Kč.

Projekt byl zahájen
v září 2005 a skončí po
vyhodnocení všech aktivit
v srpnu 2007. Cílem pro-
jektu je zvýšení kvalifi-
kace a posílení osobnostního rozvoje
zaměstnanců. Na podzim 2005 bylo vyh-
lášeno výběrové řízení na dodavatele, do
kterého se přihlásilo 13 společností.
Výběrovou komisí byla vybrána společ-
nost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Na základě předcházejících zkušeností
bylo do projektu zařazeno 43 pracov-
níků, kteří tvoří tři cílové skupiny: vr-
cholný management, obchodníci a pra-
covníci podnikové prodejny, odbytu
a pěstitelské pálenice. Ti všichni se
zúčastní celkem 15 školicích cyklů. Ke

konci měsíce října 2006
bylo uskutečněno celkem
10 školení, a to jak dvou-
denních (management,
obchodníci), tak jednoden-
ních (podniková prodejna,

odbyt, pěstitelská pálenice), které se
konaly na různých místech Zlínského
kraje (Pustevny, Interhotel Moskva Zlín,
Valašský šenk Vizovice, Hotel Adaman-
tino v Luhačovicích, areál Kamínka
v Roštíně).                 Dagmar Dévová

Proběhla jednání s firmou RIMI (su-
per- a hypermarkety), Double Coffee
(síť kaváren), Švejkovým restaurantem,
Latvijas balzams (nejznámějším
lotyšským výrobcem alkoholických
nápojů) a několika specializovanými
distributory a importéry alkoholických
nápojů. Jako výsledek těchto jednání
byla koncem listopadu zrealizována
první zkušební dodávka našich destilátů
ve spolupráci s firmou Unibeverages.
Lotyšský trh projevuje zájem zejména
o slivovici bílou a zlatou, absint a plum
vodku. Poděkování za spolupráci patří
paní Ludmile Jánočkové, která pracuje
jako obchodní rada na ambasádě v Rize
a aktivně podporuje naše i ostatní české
produkty.                          Martin Déva

Plum vodka
v�dárkovém balení
Na vánoční trh

připravila RU-
DOLF JELÍ-
NEK a.s.  dár-
kové balení oblí-
bené Plum vod-
ky – ochucené
vodky se švest-
kovou příchutí,
která se vryla do
paměti spotře-
bitelů nejen svoji
lahodnou chutí,
ale také televizní reklamou René, já
a Rudolf. V elegantní tmavě modré kra-
bici jsou po stranách štíhlé láhve Plum
vodky 0,5 l přibaleny dvě originální skle-
nice s recepturami na míchané long
drinky. Sklenice o objemu 0,33 l mají
netradiční tvar švestky a na bocích
vyraženo reliéfní logo společnosti
R. JELÍNEK. Autorem sklenic je
oceňovaný designér Rony Plesl
a společnost SAHM s.r.o. Praha.

RUDOLF JELÍNEK na
evropských veletrzích:

SIAL v Paříži
Největší evropský potravinářský ve-

letrh SIAL 2007 proběhl v Paříži
ve dnech 23. - 26. října v pravidelné
dvouleté periodě. Veletrhu jsme se zú-
častnili společně s André Lenardem,
členem dozorčí rady naší firmy. Pro-
dukty naší firmy jsme v Paříži prezen-
tovali v rámci společné expozice čes-
kých producentů držících značku kva-
lity KlasA, kterou organizoval Státní
zemědělský intervenční fond. Během
veletrhu jsme získali velké množství
kontaktů prakticky z celého světa,
některé nadějnější, jiné s mizivou šancí
na proměnu v obchodní spolupráci.
Většina návštěvníků pocházela z Evro-
py a Afriky, částečně též ze Severní
Ameriky.

POLAGRA Poznaň
Ve stejném KlasA aranžmá proběhla

prezentace výrobků R. JELÍNEK
v polské Poznani. Účast na tomto ve-
letrhu prospěla zejména propagaci
našich klasických (slivovice, hruškovice)
i „nových“ produktů (plum vodka,
absint, plum likér) u široké vrstvy pols-
kých konzumentů. Potenciální obchodní
partneři přijížděli zejména z Polska,
Pobaltí, Ukrajiny a Běloruska. Návš-
těvníkům z řad odborné i laické veřej-
nosti jsme se věnovali společně s ob-
chodním ředitelem našeho polského
importéra, firmy GURU Distribution.

Martin Déva

Vraťme se ale k hlavní výsadbě. Je
nutno podotknout, že v zájmu ochrany
stromků pracovníci v sadu také hlídali
přes noc, aby se ze skládky stromků nic
neztratilo. Co se dá uhlídat na jednom
místě, nedá se uhlídat na 18 ha. Bohužel
i v letošním roce jsme byli svědky toho,
jak několik desítek stromků zmizelo ze
sadu až po výsadbě. Co se na to dá říct?
Asi nic, ale je to smutná písnička.

Podívejme se teď na naše sady z jiné
perspektivy. K dnešnímu dni máme
vysazeno cca 43 ha sadů švestek, v tom
jsou samozřejmě započítány také obs-
lužné cesty a manipulační plochy
v sadech. Na této ploše máme vysazeno
16 000 ks stromků v následující
odrůdové skladbě: Stanley 25,5%,
Čačanská rodná 14%, Katinka 14%,
Čačanská lepotica 11,5%, Gabrovská
11,5%, Valjevka 9%, Hanita 9%,
Presenta 3,5%. Ostatní odrůdy, které jsou
vysazeny na zkoušku vždy po několika
kusech jsou např. Toptaste, Haganta,
Belamira, Durancie, Mira Grande,
Althanova, Top, Opal, Topper, Tophit

apod. U těchto odrůd uvidíme, jak se jim
u nás bude dařit a třeba je vysadíme
ve větších množstvích v našich sadech
někdy v budoucnu.

Pokud jste tento článek dočetli až sem,
jistě vás napadla otázka, jak to s vý-
sadbou bude dál. Firma ještě vlastní
pozemky, na kterých by mohla pok-
račovat výsadba, a to přibližně
v rozsahu 7 ha. Bohužel uprostřed této
plánované výsadby je jeden soukromý
pozemek, který majitel zatím nechce
prodat, i když se o něj dlouhodobě
nestará. Pokud se firmě podaří tento
pozemek odkoupit, mohli bychom
celkovou osázenou plochu zaokrouhlit
na 50 ha a počet stromků na cca 19000
ks. Nechme se překvapit, jak to dopadne.
Pro nás je teď hlavně důležité se o danou
výsadbu řádně starat tak, abychom co
nejdříve mohli sklízet bohatou úrodu
a hlavně abychom už mohli s hrdostí
prohlásit: „To je ta naša pravá Jelínkova
vizovická slivovica z našich trnek toť
hore ze sadu“.

Jiří Koňařík
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Webové prezentace společnosti
RUDOLF JELÍNEK a.s.

Palírník mezi Orientem a Valašskem
Rozhovor s destilatérem Jánem Balogem

Webová prezentace představuje v současnosti
nejprogresivnější formu marketingových aktivit.
Partnerem pro tvorbu webových prezentací pro
společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. je pražská
agentura European Network Company s.r.o., která
vystupuje na trhu pod jménem EUNECO.COM.
Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. má
v současné době tři webové prezentace, které se
od sebe liší nejenom grafickým zpracováním, ale
především cílovými skupinami, pro které jsou
určeny.

Základní webová prezentace společnosti je
umístěna na adrese www.rjelinek.cz. Tento web
obsahuje kromě základního představení
společnosti také kompletní výrobní sortiment,
který je možné díky integrovanému e-shopu také
on-line objednat. Webová prezentace je vytvořena
v českém, německém, anglickém, polském,
slovenském a ruském jazyku.

Mezinárodní portál umístěný na adrese
www.rjelinek.com je globálním rozcestníkem na
další prezentace společnosti. Prezentace obsahuje
kromě české verze také mutace ve slovenštině,
angličtině, němčině, ruštině a polštině. Webová
prezentace na adrese www.rjelinek.us je určená
výhradně pro americký trh.

V nejbližším období očekáváme přírůstek do
rodiny jelínkovských webů v podobě tvorby
nových webových prezentací pro rekreační areál
Kamínka – www.kaminka.cz a pro lesní penzion
Bunč www.bunc.cz. Jejich spuštění plánujeme na
konec ledna.

J. Balog (druhý zleva) s egyptskými spolupracovníky

INZERCE

Jak jste se k firmě RUDOLF JE-
LÍNEK a s. dostal?

Po tříleté praxi s aparáty Arnold
Holstein v Obilním lihovaru Kralupy
nad Vltavou, který byl uzavřen, jsem
chtěl zúročit své zkušenosti řekněme
u perspektivnější firmy…

Byl jste také na roční stáži v Egyptě.
Na základě čeho jste se tam dostal?

Prostřednictvím generálního ředitele
Pavla Dvořáčka jsem se dostal k nabídce
od firmy Heineken.

Co obnášela vaše práce pro Hei-
neken?

Pracoval jsem ve funkci oficiálně
nazvané „master distiller“, v praxi něco

jako výrobní ředitel. Naše továrna se
nacházela v Gianaclisu asi 60 km od
Alexandrie a krom tvrdého alkoholu
a čistého lihu vyráběla také víno. Já jsem
odpovídal za výrobu lihu a asi 30 druhů
tvrdého alkoholu (vodka, whisky,
brandy, zibbiba atd.) a navíc také za
výrobu nízkoalkoholických limonád
RTD (ready to drink). Naše továrna
patřila do skupiny Al Ahram, kam náleží
ještě další tři továrny: největší egyptský
pivovar z 90% podílu na trhu, továrna
na Fayrouz, což je nealkoholická sladová
limonáda, která se v Egyptě prodává lépe
než Coca-Cola, a konečně moderní
sladovna sloužící jak onomu pivovaru,
tak i Fayrouzu. Al Ahram má v Egyptě

téměř monopol ve výrobě alkoholických
nápojů a spadá pod Heineken Inter-
national.

V čem vám byl pobyt v Egyptě
užitečný?

Naučit se něco od obra, jakým je
Heineken, je vždy užitečné. Některé
jejich systémy řízení jako TPM (total
productive managment), jednání
v krizových situacích ve výrobě anebo
kontrola kvality výrobku, jsou dokonale
propracované metody, které se dají
aplikovat kdekoliv na světě a téměř
v jakékoliv výrobě. Jsem rád, že jsem
měl šanci vidět tyto systémy zavádět
a odzkoušet si je sám v praxi.

Egypt je muslimská země s od-
mítavým postojem k alkoholu. Jak

z tohoto hlediska vidíte svůj pobyt v této
zemi?

Egypt má asi 70 milionů obyvatel
a z tohoto množství je okolo 7 milionů
koptských křesťanů, kteří alkohol
zakázaný nemají, navíc se tam ročně
otočí zhruba stejný počet turistů hlavně
z bývalého východního bloku. Když
Egypt prosperuje hlavně díky turistice,
bylo by logické úplně zakázat prodej
alkoholu? Navíc korán si vykládá každý
po svém a dle určitých výkladů v něm
prý výslovný zákaz pití alkoholu není.
V 80. letech se tam pivo běžně prodávalo
i muslimům, dnes se prodává taky, ale
jenom tajně. Co se týče tvrdého alkoholu,

nejprodávanější láhev tam je o objemu
150 ml. Hádejte proč? Lehce se
schovává…

A domorodci pracující v lihovaru byli
křesťané?

Tak na vyšších pozicích to byli koptští
křesťané, ale většina dělníků byli
muslimové, i když se s tím moc
nechlubili, kde pracují. Složité to bylo
hlavně během ramadánu, kdy mi dalo
dost úsilí je přesvědčit, že nemohou na
měsíc přerušit práci. Ale domluvit se
s nimi šlo.

Vaším úkolem po návratu z Afriky
byl rozjezd výroby whisky. Máte

k tomuto nápoji zvláštní vztah, nebo je
to jen jeden z úkolů, který je potřeba
zvládnout?

Whisky je jeden z nejkomplexnějších
nápojů, co znám, a jsem její fandou.
Schválně neříkám znalcem, protože
k tomu bych ještě potřeboval „nachut-
nat“ hodně… Jednosladové whisky jsou
po ovocných destilátech taky mým
neoblíbenějším nápojem z tvrdší kate-
gorie.

V čem je specifická výroby whisky
oproti jiným destilátům?

Řekl bych to asi tak: pro výrobu dobré
whisky musíte být dobrým zemědělcem

a umět vybrat ten nejlepší ječmen,
výborným sládkem – vyrobit slad a pak
sladinku, samozřejmostí je vyznat se
v kvašení a destilaci, být expertem pro
výběr dřeva (respektive sudu) pro zrání
a nakonec mít fajnový nos a jazyk pro
namíchání vhodné kompozice. Takže
všestrannost a hlavně je potřeba tam
vložit i trochu svého srdce.

Bylo jednodušší převzít již zrající
destilát z původní Likérky Dolany

nebo je výhodnější sledovat a tím i
ovlivňovat proces výroby whisky od
samého začátku?

Je určitě nejjednodušší zdědit nějaké
zásoby, hlavně když jsou kvalitní, což o
těch dolanských mohu klidně prohlásit.
Je otázkou, jestli by se něco z toho, co
jsem popsal v předešlé otázce, dalo
udělat lépe v naší režii, než jak to zvládli
v Dolanech. To se ovšem dovíme
nejdříve za tři roky…

Co vás na vaší práci destilatéra těší
nejvíce?

Že si nepotřebuji kupovat alkohol
a vyrábím si ho sám… Ale vážně: dělat
alkohol je pro mne ani ne tak prací, jako
koníčkem, vědou, ale i uměním.
Neumím malovat ani zpívat, tak se
realizuji jinak. Marcel Sladkowski


