Občasník Němcovy farmy Radonice a Millerovy farmy Holubice.
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naše farmy

„Mléko od dědových kraviček je nejlepší!“

A když to říká Natálka, tak to tak je!

EDITORIAL

Vážení čtenáři, naši milí zákazníci!
Dostáváte do ruky první číslo našeho nového občasníku
„Mléčné listy“.
K jeho vydávání jsme se rozhodli, abychom vás pravidelně
informovali nejen o našich výrobcích a prodejních trasách,
ale také, abychom vás seznámili s našimi farmami a životem
na nich i s našimi spolupracovníky.
V pravidelných rubrikách se budete moci dočíst třeba
o postupu zpracování jednotlivých výrobků nebo o tom, co se
právě v daném období děje na poli či ve stáji. Chceme, abyste
věděli, nejen co si kupujete, ale také od koho si to kupujete.

Stanislav Němec

Být sedlákem, nebo chcete-li farmářem, je totiž v dnešní globalizované a anonymizované společnosti často vnímáno jako
nějaký anachronismus nebo rarita. Proto vám chceme ukázat,
že život na farmě není ani životem v JZD ani ve skanzenu,
ale že je to způsob života založený na osobní svobodě
a odpovědnosti, pevně ukotvený v rodině a spojený s přírodou, ale zároveň život dynamický a různorodý, využívající
moderní technologie a způsoby zemědělského hospodaření

Jan Miller

i podnikání jako takového.
Mezi ony „moderní“ způsoby podnikání řadíme, možná paradoxně, i náš projekt „Mléko z farmy“ a způsob prodeje přímo
vám, konečným zákazníkům bez prostředníků, velkoobchodů,
či supermarketů. Možná někdo tento prodej považuje za
překonaný a zastaralý, ale my jsme přesvědčeni, že lidé
potřebují nejenom plné regály zboží, ale také individuální
a přátelský přístup a zájem o vlastní osobu. Zkrátka mít
svého pekaře, řezníka a v našem případě mlékaře.
Mimochodem platí to i v našem společném podnikání,
které je založeno v prvé řadě na nejtěsnějším přátelství
a kamarádství.
Věříme, že náš časopis pro vás bude zajímavý a že přispěje
k tomu, že u nás budete rádi nakupovat.
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Němcova farma Radonice
ROD NĚMCŮ JE STARÝM SELSKÝM RODEM S HISTORIÍ PÍSEMNĚ DOLOŽENOU
AŽ DO R. 1621, KDY SE NARODIL NEJSTARŠÍ ZNÁMÝ PŘEDEK MIKULÁŠ NĚMEC.

T

en již v roce 1654 obdělával v Cerhenicích

1/3 technické plodiny jako řepka, cukrovka, hrách mák

u Kolína 60 strychů polí a choval 2 potahy,

a podobně.

4 krávy 2 prasnice a jednu jalovici. V obci Radonice je

Z důvodu nedostatku místa v původní usedlosti byla

rodina usazena od 70. let 19. století. Otec současného

v roce 1994 na zelené louce vystavěna zcela nová farma

majitele farmy Miloslav Němec po komunistickém puči

se skladovacími halami, dílnou a v prvé řadě mlékárnou.

hospodařil soukromě jako jeden z posledních sedláků

Vznikl tak rozlehlý moderní areál poskytující veškeré

v okolí až do r. 1958.

potřebné zázemí pro zemědělské hospodaření, jehož

Na rodinnou tradici navázali současní majitelé farmy

skladovací kapacity využívají pro svou úrodu i zemědělci

Stanislav a Hana Němcovi, oba zemědělští inženýři, kteří

z širokého okolí.

naopak jako jedni z prvních v okolí začali soukromě
hospodařit hned v roce 1990.

SRDCEM FARMY JE MLÉKÁRNA, ve které se denně

Výměra farmy rostla z počátečních 27 ha v r. 1990, přes

zpracuje 5-6 tisíc litrů mléka na výrobky, které si můžete

výměru 40 ha v roce následujícím, na 220 v roce 1992, až

zakoupit nejen v běžné obchodné síti, ale především

na současných 850ha, na kterých farma hospodaří od

prostřednictví naší služby „Mléko z farmy“. Dodavateli

r. 2009.

mléka jsou další čtyři soukromí zemědělci především Jan

V roce 1991 byl v původní usedlosti v Radonicích

Miller z Holubic a rodinná farma Brodských z Nehvizd.

zrekonstruován kravín s volným ustájením a dojírnou

Menší množství mléka pak dodává Josef Roubíček ze

a až do roku 2002 ﬁrma chovala cca 60 kusů skotu

Staré Boleslavi a Vlastimil Strnad z Rostoklat.

plemene Montbeliarde. Užitkovost se pohybovala okolo

Provoz je pod stálou státní veterinární kontrolou

6.200 litrů na dojnici. Z důvodu omezeného prostoru,

a plně vyhovuje všem standardům EU, jsme držitelem

umístění uprostřed obce a problémů s pracovními silami

mezinárodního certiﬁkátu systému kritických bodů

byl chov skotu v r. 2002 zcela zrušen.

HACCP, naše výrobky „Radonický Balkán“

Obdělávané pozemky se nacházejí ve velmi úrodné

a „Balkánský sýr v slaném nálevu“ byly oceněny

řepařské výrobní oblasti, proto je hlavní důraz kladen

národní značkou kvality KLASA.

na rostlinnou výrobu. V současné době je na 1/3 výměry
pěstována ozimá pšenice, na 1/3 sladovnický ječmen, na
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TRAKTORY
POTŘEBUJEME…

MLÉKÁRNA MUSÍ BÝT
VŽDY JAKO ZRCADLO.
Ve ﬁrmě pracuje kolem 20 zaměstnanců, z toho 5

...KONĚ JSOU NAŠE RADOST.
Ambicí ﬁrmy je být neustále mezi nejlepšími zeměděl-

v zemědělské výrobě, 8-10 v mlékárně a dalších 6 jako

skými podniky v ČR. V roce 2006 byl farmě udělen titul

prodejci v rámci služby „Mléko z farmy“. Management

„Zemědělský hospodář Středočeského kraje“ spolu

ﬁrmy tvoří majitelé Stanislav a Hana Němcovi a jejich

s cenou ministra pro místní rozvoj. Na farmě i mlékárně

syn Tomáš, stranou nezůstává ani dcera Jana, která má

se vystřídaly desítky exkurzí z celého světa a mnohé

na starosti právě tento časopis. V sezoně jsou najímány

významné návštěvy včetně prezidenta republiky Václava

další síly hlavně do zemědělské výroby, takže třeba

Klause, premiéra Topolánka či řady ministrů, novinářů

o žních můžete na naší farmě potkat

a zahraničních diplomatů.

i přes padesát pracovníků.

Majitel farmy Stanislav Němec založil a dlouhá léta vedl

Firma rozvíjí vlastní sociální program, takže většina

Asociaci soukromého zemědělství ČR, jejímž je nyní

zaměstnanců bydlí ve ﬁremních bytech. Pro využití vol-

čestným předsedou, aktivní je i ve své obci,

ného času mládeže z okolí slouží vlastní jezdecký oddíl,

kde vykonává funkci starosty. •

ﬁrma je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Soukromá obchodní akademie Neratovice, sponzoringem
jsme pomohli základní škole či Počernickému divadlu.
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Farma Miller
TO, ŽE SI KAŽDÝ TÝDEN MŮŽETE POCHUTNAT NA ČERSTVÉM SÝRU NEBO LAHODNÉM
JOGURTU, NENÍ JEN ZÁSLUHOU KVALITNÍ VÝROBY NA MLÉKÁRNĚ V RADONICÍCH. ABY
MOHLY BÝT SÝRY, MUSÍ BÝT MLÉKO, A ABY MOHLO BÝT MLÉKO, MUSÍ BÝT KRÁVA.

V

našem případě však ne jedna, nýbrž více jak 250

a přírodních šťáv). Hrušky a třešně se prodávají buď

holštýnských stračen. Ty chová Ing. Jan Miller

přímo, nebo se moštují.

na své rodinné farmě v Holubicích a Svrkyni na
Praze- západ.

SKLIZEŇ JE UŽ LETOS ZA NÁMI.

Historické kořeny této farmy sahají již do roku 1672, kdy
dle dobových záznamů v obci Holubice, číslo popisné 2,
vyrostl menší statek. Ten se rozrůstal až do násilného
združstevnění v roce 1951. Po Sametové revoluci manželé Jan a Ivana Millerovi (tehdy čerstvě vystudovaní a plní
mladistvého elánu) ihned započali s obnovou rodového
dědictví. Od roku 1993 již obhospodařovali cca 600 ha
orné půdy a chovali 250 kusů mléčného holštýnského
skotu. K tomu přidali pár vepřů, určených k „domácí“
porážce, a odchov bažantů.

CO NAJDEME NA POLÍCH
V rostlinné výrobě se pěstuje potravinářská a krmná

JAK VYPADÁ CHOV

pšenice, sladovnický ječmen, řepka, cukrovka a samo-

Na mléčné farmě ve Svrkyni se chová ve volném, boxo-

zřejmě krmné plodiny, jakou jsou kukuřice, vojtěška a

vém ustájení asi 250 kusů skotu, z nichž denně se podojí

víceleté trávy určené k výrobě siláží a senáží pro výkrm

asi stovka. Nenechte se však zmýlit, o „kusech skotu“

mléčného skotu. V nedávno založených sadech pak

se mezi sedláky běžně nemluví. Pro rodinu Millerovu

Millerovi

a jejich čtyři zaměstnance jsou to „holky“, označené

a mladí Brožkovi pěstují višně, třešně a hrušky. Višně

nejen číslem, ale především jménem. Na farmě se dbá

se zpracovávají převážně v konzervářském průmyslu

o pohodu, klid a spokojenost zvířat, která se mohou po

(do budoucna se uvažuje o výrobě domácích džemů

celý den volně pohybovat mezi místem pro odpočinek
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na slámě a krmným stolem. Pokud dlouhodobě neprší,
mohou navíc zvířata během dne i noci přebývat ve ven-

MANKA – DOJNICE S ABSOLUTNĚ
NEJVYŠŠÍM ROČNÍM NÁDOJEM V ČR.

kovních výbězích.

NAŠE REKORDMANKY
Mezi našimi stračenami jsou i opravdové šampionky.
Netrhají sice rekordy v běhu ani rychlobruslení, za to
NERUŠIT, OBĚDVÁME!
Když se narodí telátko, první tři dny je ponecháno
s matkou. Pak ho zaměstnanci přemístí do tzv. venkovního individuálního boxu, kde je zhruba týden krmeno
z lahve mlezivem od jeho matky. Starší telata dostávají
mléčné náhražky a obilnou směs, které se říká starter.
A opravdu její vliv na zdárný komplexní vývoj telete je

v dojivosti se jim jen tak někdo nevyrovná.
Například naše Manka je šampionkou hned dvojnásobnou, protože v roce 2008 a 2009 nadojila nejvíce mléka
mezi všemi svými kolegyněmi v ČR, a to více než 21 tisíc
litrů za laktaci.
Mezi pravé vytrvalkyně pak patří Bába a Princezna,
které za svůj život nadojily více než 100 000 litrů
mléka a tím se zařadily mezi TOP 50 dojnic v ČR. •

neopominutelný. Mladé černobílé slečny – jalovičky,
se stěhují z budky do stáje pro mladý skot asi ve dvou
měsících stáří. Poté postupují krok za krokem do vyšších
věkových kategorií. V šestnáctém až sedmnáctém měsíci
je čeká první rande, bohužel jen s inseminátorem
(…není láska jako láska). No a poté přichází více než
devět měsíců čekání na nového potomka a také na první
litry mléka.

ING JAN MILLER, SYN JAN, KTERÝ KRÁČÍ
V OTCOVÝCH ŠLÉPĚJÍCH A BÁBA, REKORDMANKA
V POČTU NADOJENÝCH LITRŮ MLÉKA BĚHEM
CELÉHO ŽIVOTA.

Denně ho u Millerů nadojí zhruba 2.500 litrů, které se
pak zchlazené vozí do mlékárny v Radonicích ke zpracování na mléčné výrobky.

MALÁ NATÁLKA SVŮJ
PŮVOD NEZAPŘE…

7
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P

říroda se pomalu chystá k zimnímu spánku, takže
i práce na polích se chýlí ke svému závěru. Na

podzim jsme zaseli ozimou pšenici a řepku, ošetřili je
proti plevelům a škůdcům a připravili je na přezimování. Možná se vám bude zdát divné, že i polní plodiny se
musí správně „zazimovat“, ale pro nás je to dnes samozřejmost. Například řepka letos vlivem teplého podzimu
rostla „jako divá“ a aby nám v zimě nevymrzla, museli
jsme ji dokonce dvakrát brzdit speciálním postřikem.
Nebojte se – je to sice chemie, ale taková ta „hodná“,
která jenom ty naše „kytky“ trochu přidrží při zemi,
aby si vytvořily silný kořen a vydržely mrazy.
Abychom mohli doorat a skončit tak všechny práce na
poli, musíme ale nejdříve sklidit ještě zhruba 60 hektarů
cukrovky. Kdyby to záleželo jenom na nás, jistě by už

…ALE CO NÁM TO ROSTE TADY?
ZKUSTE SI ZASOUTĚŽIT! (VÍCE NA STR. 15)

cukrovka byla z pole, ale protože cukrovar potřebuje mít
rozloženy dodávky řepy do delšího období, máme smluvní dodávky rozvrženy do pěti termínů od poloviny září
až do konce prosince. Nic příjemného to není, ale to víte:
náš zákazník, náš pán. V loňském roce jsme cukrovku
dodávali na Štědrý den a vše nasvědčuje tomu, že tomu
tak bude i letos. Naštěstí řepu sklízíme pomocí najaté
ﬁrmy a z pole si ji pak z obrovských hromad odváží
vlastními silami cukrovar, takže s tím nemáme prakticky
žádnou práci. Ale starost to samozřejmě je. Mimochodem z naší řepy se vyrobí zhruba 1.250 tun cukru, takže
kávu nebo čaj se určitě nebojte osladit – cukru je dost!

JEDEN DEN
V MLÉKÁRNĚ
Místem, kde se však neodpočívá ani v zimě, je však
samozřejmě mlékárna, která musí běžet každý den,
v pátek i svátek, po celý rok. Jak tedy vypadá takový
obyčejný den v mlékárně v Radonicích? Snad vám to
přiblíží následující reportáž.
Abych Vám mohla přinést ty nejčerstvější informace,
musela jsem zapomenout na několik hodin spánku,
které bych si za normálních okolností v den státního
svátku, kdy nemusím na přednášky ve škole, dopřávala.
Na rozdíl od našich děvčat v mlékárně, které musí
zpracovat čerstvé mléko denně, svátek nesvátek. Ani
Millerovic kravky totiž svátky nedrží…
Šichta začíná v sedm ráno, kdy Naďa začíná krájet sýr.
Není to žádná legrace, na těžkou kovovou řezačku se
musí pořádně zatlačit, aby vytvořila zhruba dvoumetrové pláty bílého sýra, které se pak ještě krájejí na
stejnoměrné kvádříky. Na chvilku mě k tomu pouští,
ale jak poznamená „dřív přijde děda Mráz, než ta holka
bude hotová“, a tak se radši dobrovolně zařadím mezi

CUKROVKU ASI POZNÁTE…

8 I www.mlekozfarmy.cz
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se k paletě pro lahev, položit lahev do chlívečku, zmáčknout čudlík, posunout lahev… Co se zdálo zprvu jako
monotónní záležitost, teprve nabývá pořádných rozměrů, když lahve z palety neberu bez rozmyslu, ale začnu
si vybírat, pro kterou sáhnu.
Z nepoužitých lahví tak tvořím pavoučky, hvězdičky,
nebo jen abstraktní obrazce. Kolegyně však pro umění
nemají pochopení, a ve snaze pomoci mi každou chvíli
obrazec zboří neuváženým zásahem. Kolem osmé
večerní už mám dost i já a na obrazce rezignuji. Poslední
stovku lahví v duchu odpočítávám. Vedoucí Anička mě
několikrát posílá domů, že už si můžu jít odpočinout

VANILKOVÝ RADOŇÁČEK
– TVAROHOVÁ LAHODA…
Nestávají se ze mě puzzle, jen lepím etikety na krabičky

(Těžko říct, zda tím nechce říct, že by si beze mě třeba
mohly i ony jít odpočinout dříve. ), ale co bych to byla za
člověka, kdybych odešla od rozdělané práce!

dnešního a jarního sýra a hotové je pak skládám do
beden. Už zase se mi někdo směje. Tentokrát však Anička neprokoukla můj plán: „Jani, ty nápisy nemůžeš lepit
takhle šejdrem, radši ta víčka vyměň. To by ti táta dal,
kdyby to viděl!“ Schválně jsem víčka nevyměnila, chtěla
jsem po sobě zanechat stopy. Pokud jste si tedy, milí čtenáři, zakoupili sýr s šikmo přilepenou etiketou, nezakoupili jste jen tak ledajaký sýr, zakoupili jste sýr, který jsem
s vypětím všech sil pro vás zabalila já! :-)
Potom, co jsme se sýry hotovy, ještě nasypeme sůl do
obrovské vany, kde si do večera pohoví kostky budoucího balkánu.
Než mě holky propustí na oběd, drhneme ještě společně Jarem a Savem veškeré použité náčiní. Teprve večer

UŽ VÁM TO TOČÍME!

doma lituji, že jsem odmítla nabízené rukavice, ruce pálí
jako čert. Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam!

Kolem půl deváté už je vše hotovo. Mléko, Radoňáčky,

Oběd zhltnu jedna dvě a už nedočkavě podupávám

sýry, jogurty, tvarohy, Jonáše a Jonášky, to vše čeká

u ohromného mixéru, v němž se smíchá smetana spolu

v chlaďáku na zabučení dodávek, které se přiřítí zítra.

s tvarohem, eventuálně i vanilkou nebo kakaem. Správně

Já si domů odnáším krom výrobků i pár cenných

– budou se dělat Radoňáčky a já se těším, že budu moct

poznatků. Zaměstnankyně tvoří nerozlučnou partu,

„hodnotit správné složení a konzistenci“, čili že mě čeká

která pracuje od slunka do slunka s úsměvem na tváři

sladká tečka. Bohužel musím nejdřív nalepit štítky s

a písní na rtech. Svou práci a požadavky na hygienu

daty spotřeby na víčka, ale po zhruba hodině úmorné

berou nesmírně vážně, a tak, když mě uviděly v o tři

dřiny se na mě konečně dostane. Lžičkou si smím

čísla větších bílých pracovních kalhotách,

dlábnout do čerstvého vanilkového zázraku. Mňam!

ohromném bílém triku, nepadnoucí čapce

Když dokončíme Radoňáčky, opět se všechny nástroje

a gumákách, smály se mi jen maličko. •

umývají, ale to už se mě netýká. Já se stavím ke stroji

Jana Němcová

na plnění lahví mlékem. Sehnout se k paletě pro lahev,

9
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technika
n a f a rm ě

…u Němců
prací je totiž třeba palubní počítač
naprogramovat tak, aby správně
a úsporně fungoval nejen traktor
sám, ale také příslušné přívěsné
nářadí, ať už je to třeba pluh nebo
sečka.
Vypadá to poměrně složitě, ale naši
traktoristé to bravurně zvládají. Odměnou jim pak je komfortní práce,
kdy si pouze nastaví klimatizaci,
zapnou rádio nebo CD přehrávač
a pak už se jenom „drží volantu
a mačkají čudlíky“. A to je pravděJEDEN KŮŇ VENKU, 330 UVNITŘ.

Technika na farmě

podobně v brzké době zbavíme
i té povinnosti s volantem, protože
plánujeme instalovat řízení prostřednictvím GPS…

NĚMECKÁ ZNAČKA FENDT PŘEDSTAVUJE MEZI TRAKTORY
ABSOLUTNÍ SVĚTOVOU ŠPIČKU JAK CO SE TÝČE VÝKONU,
VYBAVENÍ, POHODLÍ OBSLUHY I TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ.

N

e nadarmo se jí říká „Mercedes

k akci. Ale uvést je do chodu není

mezi traktory“, což bohužel

žádná legrace. Už několikrát jsem se

samozřejmě platí i o ceně. My jsme

vsadil, že nepoučený, byť zkušený,

svůj strojní park obohatili o tuto

řidič nemá šanci se s traktorem ani

značku před dvěma roky.

rozjet, natož pracovat.

Již při vstupu do kabiny vás zaujme

Řazení je totiž u tohoto stroje plně

příjemné polstrování a desítky

automatické, v několika režimech

ovládacích prvků, kterým vévodí

pro různé druhy práce, samozřej-

barevný displej palubního počítače.

mostí je tempomat. Takže jenom

Po nastartování se ozve tlumené

samotné rozjetí určitě není tak jed-

To je tedy Fendt 930.

zaburácení, kterým se hlásí o slovo

noduché jako v autě. A to jsme ještě

Tahle dvanáctitunová zelená

330 koňských sil připravených

nezačali pracovat. Před každou

hračka má pouze dvě nepříjemné

KTERÝ ČUDLÍK JE TEN PRAVÝ?

vlastnosti – cenu rovnající se
dvěma osobním Mercedesům
a nádrž, ve které za směnu zmizí
500 litrů nafty. Její pracovní výkon
a pohodlí pro obsluhu však obojí
ospravedlňuje. •

NENÍ KOLO JAKO KOLO…
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…u Millerů

Z

ima se přihlásila i na naší
mléčné farmě ve Svrkyni.

Za starých časů hospodář doslova utemoval všechna stájová
okna a dveře, tak, aby bylo
kravičkám a telatům teplo, aby
nezamrzla voda v napáječkách
a nakonec, aby ani moc nefoukalo na samotnou obsluhu zvířat.
Těmto úkonům věnovali naši
předci a následně i zaměstnanci
zemědělských podniků velkou
spoustu času a úsilí. Zkrátka
platilo staré české přísloví: „
smrádeček, ale teploučko “
Dnes je situace úplně jiná. Volné

ZIMA ZVÍŘATŮM NEVADÍ.

boxové stáje jsou totiž koncipovány tak, aby vše vyho-

tepla si moc neužijí. V dojírně sice topí svojí obrovskou

vovalo hlavně ustájeným zvířatům. Ty se mohou po celý

energií hlavně samotné dojnice, ale ve venkovních stá-

den i noc volně pohybovat po celé stáji, popřípadě mo-

jích je i venkovní teplota. Je pravda, že většina stájových

hou navštívit i venkovní výběhy. Jdou baštit či pít, kdy

prací je mechanizována – krmení je prováděno mícha-

se jim zachce, dvakrát denně je podestýláme čerstvou

cím krmným vozem řízeným počítačem, dojí se dvakrát

slámou a dvakrát denně jim teleskopickým nakladačem

denně na poloautomatické dojírně a vyhrnování

vyhrnujeme chlévskou mrvu.

a odklízení mrvy zase zajišťujeme pomocí traktorů,

Většina návštěvníků se při prvním pohledu na stáje

ale bez lidí to samozřejmě nejde.

okamžitě ptá, jestli není zvířatům zima?

Celodenní šrumec můžeme sledovat i zpětně na obra-

Odpověď zní: samozřejmě, že ne. Holštýnský skot, který

zovce počítače, neboť ve stájích máme nainstalovány

na farmě chováme, má sice trochu větší nároky na teplo,

webové kamery, které nikdy nic nezkreslí ani neutají. •

než je tomu třeba u masných plemen, ale i tyto dojné
krávy bez problémů krátkodobě snášejí mrazy -25°C, no
a teploty kolem -5°C, které u nás v zimě převládají, jsou
pro ně takřka ideální.
V otevřené stáji se rodí i všechna naše telata. Ta potom
stráví jeden až tři dny se svojí matkou v individuální
porodní sekci a posléze putují do své „ boudičky“, kde
vyrůstají až do stáří 2 měsíců. Se svojí mamkou se
potkají znova až někde v dojírně za dva roky, to je doba,
kdy se i ony stávají matkami. Je pravda, že nikdy nepoznají své otce. Řízená inseminace, kterou ve 100% používáme na oplodňování matek, má prostě tuto nevýhodu.
A co lidé, kteří na mléčné farmě pracují? Ti mají v zimním období oproti kravičkám trochu smůlu, protože
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naši lidé

Jeden rok s bučící dodávkou
USMĚVAVÝ HUBERT RAJTR JE SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍM ČLENEM NAŠEHO TÝMU ROZVOZCŮ
MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. BYL TO ON, KDO V ZAČÁTCÍCH STRÁVIL V AUTĚ DESÍTKY
HODIN A KILOMETRŮ, ABY POMOHL VYBRAT TA NEJLEPŠÍ ZASTÁVKOVÁ MÍSTA. BYL TO TAKÉ
ON, KDO NA TA MÍSTA ZAČAL JAKO PRVNÍ JEZDIT S BUČÍCÍ DODÁVKOU, A JE TO TAKÉ ON,
KOHO MŮŽETE PRAVIDELNĚ POTKÁVAT NA TRASÁCH ČÍSLO 1, 3, 5, 7, 9, 11.

R

ozhovor s Hubertem neprobíhal v klidu v kavárně
nad horkým nápojem a dortíkem, nýbrž za pocho-

du v kanceláři na mlékárně. Zatímco on počítá pondělní
tržbu, já se mu snažím klást otázky. Když se ho, celá
zmatená z čísel, která Hubert sčítá nahlas, zeptám,
jestli by mohl vyjmenovat všech dvanáct set dvacet tři
výrobků, které máme v nabídce, nezaváhá ani na vteřinu
a opáčí: „ Sto Jonášů, sto dvacet Jonášek, padesát sedm
Radoňáčků, dvě stě pět jogurtů…“ Se smíchem se radši
rozloučím a nechám Huberta soustředit se. I za tu
chviličku toho na sebe prozradil víc než dost.

Huberte, jak ses ke službě Mléko z farmy
vlastně dostal?
Pana Němce jsem znal dlouho před tím, než tato služba
vznikla – např. jsem u něj brigádně pracoval při žních
apod. Po prázdninách roku 2010 slovo dalo slovo a po
hlavě jsem se pustil do tohoto projektu.
V této službě jsem viděl a vidím velikou perspektivu,
neboť jsem věděl, že po podobných službách a hlavně

HUBERT RAJTR

kvalitních výrobcích je v naší zemi veliký hlad.

Zákazníci si chválí, že se na ně usmíváš
a nebereš je jako obtížný hmyz, dokonce se
prý i zajímáš o jejich zdravotní stav nebo
třeba rodinné záležitosti. Kde se vzala taková
empatie? Je to tvoje přirozenost, nebo ses jí
musel trošku učit?
Ano, je to má přirozenost – nemám rád naučené

Chtějí si zákazníci povídat, nebo se najdou
i tací, co je tvé vystupování otravuje?
Dokážeš už od pohledu odhadnout, jak se
ke komu chovat?
Ano, myslím, že již dokážu dobře odhadnout, jak se
k jakému zákazníkovi chovat, i když se snažím nedělat
rozdíly. Každý z nás má lepší a horší dny, ale já se snažím i v těch horších najít pozitiva a udělat den lepším.

a strojené obchodní fráze. V obchodu jako takovém
ky hovořit nejenom o obchodu, ale též o jejich a svých

Přerostl někdy vztah prodavač – stálý
zákazník v pevnější přátelství?

strastech a radostech každodenního života. Snažím se

Ano, to mohu potvrdit. Dá se říci, že na každé

se všemi svými zákazníky navázat přátelský a leckdy i

z mých tras mám zákazníky, u kterých lze slovo přátel-

kamarádský vztah.

ství použít a kde se o obchodě jedná až naposledy.

pracuji již 16 let a za tu dobu jsem se naučil se zákazní-
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Pomáhal jsi vytvářet některé trasy, nemýlil
ses při tehdejším výběru zastávek? Zůstaly
všechny zachovány, nebo se musely některé
pro nedostatek zájmu zrušit?

Kromě soboty pracuješ odpoledne. Jaký je
tvůj dopolední program?

Na počátku projektu „Mléko až do domu“ byla vize tako-

a zařizuji vše, aby náš projekt co nejlépe fungoval.

Dopoledne odpovídám na dotazy našich zákazníků,
vytvářím a snažím se vylepšovat stávající trasy a zastávky

vá, že naše výrobky budeme rozvážet opravdu až domů
však ukázalo, že tudy cesta nevede, neboť zájem byl tak

A jak relaxuješ v neděli, kdy bučící dodávky
stojí celý den zaparkovány na dvoře?

veliký – za což jsme pochopitelně velice rádi - , že nebylo

V neděli například sportuji, jezdím na výlety či za přáteli

z časových důvodů možné denní poptávku pokrýt. Při-

a rodiči a podobně. V každém případě si volno snažím

stoupili jsme tedy na zastávková místa v daný den a čas.

užít, jak jen to jde! •

– na konkrétní adresy našich zákazníků – velice brzy se

A tady se dostávám k tvé otázce – museli jsme vytvořit
ony trasy a místa. Postupem času se ukázalo, že některá
fungovat budou, a proto došlo k jejich zrušení a vytvoření

S kým si píšete

zastávek nových.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, stížnost, připomínku

vytipovaná místa nefungují, jak jsme se domnívali, že

a komunikujete s námi prostřednictvím mailové

Stalo se ti někdy po cestě na zastávku nebo
přímo na zastávce něco, co tě vyvedlo z míry
natolik, že ti ujely nervy?

adresy trasy@mlekozfarmy.cz, na druhé straně
internetových linek sedí a odpovědi vám zasílají
naše bakalářky MÍŠA NOVÁKOVÁ a ELIŠKA

Stalo. Mám rád dochvilnost a přesnost. Stalo se mi

MILLEROVÁ. Pokud se někdy opozdí s reakcí, není

a stává, že na některé zastávky dorazím s menším

to způsobeno jejich mládím, ale tím, že mají také

zpožděním. Je to způsobeno v horším případě dopravní

své studijní povinnosti.

situací a v lepším případě velkým zájmem našich
zákazníků na předchozích zastávkách.

A naopak dochází při styku se zákazníky
i k úsměvným situacím?
Jéje, k mnoha a naštěstí téměř stále. Myslím, že
k obchodu dobrá nálada a vytváření úsměvných situací
prostě patří.

Máš oblíbenou trasu nebo zastávku?
Nedá se říct, že bych měl některou z tras rád více a jinou
méně. Každá je jiná. Někdy se více těším na tu jindy zas
na onu. Každá z mých tras i zastávek má něco svého, na

BC. ELIŠKA MILLEROVÁ
BC. MÍŠA NOVÁKOVÁ

co se vždy těším – známé tváře, prostředí atd.

Dostaneš ještě někdy chu´ třeba na
Radoňáčka nebo Jonáše, nebo už máš
všeho mléčného plné zuby?
Určitě dostanu! Je pravda, že to nějak nepřeháním, ale
každý týden si alespoň jednou Radoňáčka či Jonáše dám.
Ze všeho nejvíc mám však rád náš tvaroh, mléko
a Balkánský sýr ve slaném nálevu.

13

13

Mléčný
kaleidoskop
Vařte s Mlékem z farmy

TVAROHOVÁ STŘECHA
PODLE NAŠÍ BABIČKY
INGREDIENCE
Selský tvaroh: 500 g, Máslo: 200 g, Banány: 2–3 ks
Čokoláda na vaření: 2 ks, Moučkový cukr: 150 g
BeBe sušenky světlé: 1 balení, BeBe sušenky tmavé: 1 balení
Rum
PŘÍPRAVA
Utřeme máslo s cukrem, přidáme tvaroh a ochutíme rumem – vše ušleháme. Na alobal klademe vedle sebe střídavě světlé a tmavé sušenky ve třech
řadách po sedmi. Vrstvu sušenek potřeme polovinou tvarohového krému
a pokládáme další vrstvu – na světlou sušenku klademe tmavou. Potřeme
krémem a na střed položíme banány. Pomocí alobalu přehneme delší
okraje ke středům banánů, takže se sušenky spojí do jakési „střechy“.
Alobal opatrně odstraníme a celý moučník polijeme rozehřátou čokoládou.
Poté necháme v lednici utuhnout.

a
k
š
á
Jon
N

áš syrovátkový nápoj Jonáška
– obsahuje celou škálu živin

totožných s mlékem (mléčné bílkoviny, laktózy, minerální látky, vitamíny),
přitom se vyznačuje příjemnou ovocnou chutí. Syrovátkový nápoj předsta--

trávení, čistí střeva a pomáhá obno

Obsah bílkovin se podílí na stavbě

vit přirozenou mikroﬂóru, podporuje

svalstva. Je nízkokalorickým

činnosti ledvin, upravuje metaboliz-

nápojem i potravinou, vhodná při

mus, zlepšuje látkovou výměnu

snižování nadváhy.

a účinně napomáhá snižování chole-

Dodává plnohodnotné mléčné živiny

sterolu. Zabraňuje zánětům žaludku

– mléčné bílkoviny – albuminy

a střev, dodává tělu důležité minerály.

a globuliny, laktózu, vitamíny,

Pozitivně ovlivňuje stavbu zubů

minerální látky. Obsahuje lecitin, jenž

a kostí.

napomáhá při zvýšeném cholesterolu
v krvi. Dále obsahuje L-karnitin, který

vuje potravinu moderního zdravého

je vhodný proti únavě.

životního stylu. Působí blahodárně

Důležitou složku Jonášky představuje

svými účinky na celý organismus.

pomerančová nebo jablečná šťáva,

Jonášku vyrábíme ze syrovátky

které jsou významným zdrojem

vznikající při takzvaném „sladkém“

přírodního vitamínu C. Obsahují

srážení mléka při výrobě sýrů.

i další látky důležité pro výživu

Syrovátka je významná přírodní

člověka, jako například pektin,

surovina obsahující celou řadu tělu
prospěšných látek.
Napomáhá odvádět toxické látky
z organismu, celkově pročišťuje
organismus a podílí se na lepším
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V ýrobek
měsíce

vlákninu, bioﬂavonoidy a kryptoxanin.
Pomerančová i jablečná šťáva
dodává Jonášce lahodnou
a osvěžují chuť.
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SOUTĚŽ
Poznáte, která plodina
s modrými květy
je na obrázku na
straně č. 8 ?
Pošlete svou odpověď do
10. ledna 2012 na mailovou
adresu soutez@mlekozfarmy.cz ,
tři vylosovaní autoři správné
odpovědi obdrží poukázku
na nákup v hodnotě 300 Kč.

Mléčný kaleidoskop
Věděli jste, že:
• Ročně se u nás průměrně spotřebuje kolem 250 litrů mléka na
člověka? Teď ještě, aby to bylo mléko od nás!
• Na světě se nejvíce konzumuje mléko kravské? Představuje 85,26%
světové spotřeby mléka. Následuje mléko buvolí (10,76%), kozí (2,24%),
ovčí (1,5%) a velbloudí (0,23%).
• V Číně se spotřebují průměrně pouze dva litry mléka na člověka
za celý rok? Proto tam nemáme prodejní zastávky.
• Největší množství mléka, až dva litry denně, pijí Finové, Dánové,
Norové, ale také Novozélanďané? Že bychom tam zavedli trasy?
• Japonci začali nechávat přebytky mléka vykvasit a pak
z něj vaří pivo, kterému říkají „bilk“ (z anglického beer – pivo
a milk – mléko)? Výsledek je údajně velmi chutný se slabě ovocnou
příchutí. Nicméně my radši zůstaneme u tvarohu a Jonáše!

KŘÍŽOVKA
„Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ………………………………… nad ním moc, nevědí.,“
řekl před 2500 lety řecký ﬁlozof Démokritos. My dodáváme, že ku pomoci jsou vám i naše mléčné výrobky!

Vyluštěnou tajenku pošle do 10. 1. 2012 na mail soutez@mlekozfarmy.cz
VYLOSOVANÝ AUTOR SPRÁVNÉ TAJENKY OBDRŽÍ POUKAZ NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 300 KORUN.

ši zeáfkaarzmnyíci
naa
n š

Dovolená na farmě
MEZI NAŠE MILÉ ZÁKAZNÍKY PATŘÍ PANÍ DANA PECKOVÁ Z ČELÁKOVIC, KTERÁ SE
STALA VÍTĚZKOU NAŠÍ LETNÍ SOUTĚŽE „DOVOLENÁ NA FARMĚ“ A STRÁVILA SE SVOU
RODINOU TÝDEN V PENZIONU NAŠICH KOLEGŮ FARMÁŘŮ MAUREROVÝCH VE VYŠŠÍM
BRODĚ NA ŠUMAVĚ. PANÍ PECKOVÁ SE S NÁMI O SVÉ ZÁŽITKY Z JIHOČESKÉ FARMY
PODĚLILA V KRÁTKÉ REPORTÁŽI.
Krásná příroda, nádherné ubytování, samé lahůdky od paní Maurerové, ochota a vstřícnost pana
Maurera. To vše v posledních letních
dnech.
Každý z nás si našel to své. Mladí
jsou vášnivými cyklisty a okolí
farmy nás přímo svádělo k výletům.
Tak jsme střídavě i společně navštívili nejjižnější místo naší republiky,
okolí Lipna s přívozem a novou

zvířata. Roční vnučka si zase báječně rozuměla s králíčky a morčaty.
Asi proto, že byli menší než ona.
Děda oslavil svátek společně

V

letošním roce jsem se zúčast-

s panem majitelem a třešničkou

nila soutěže DOVOLENÁ NA

na dortu naší dovolené byl výlov

FARMĚ, kterou vyhlásila Němcova

rybníka.

selská mlékárna Radonice. Patříme

Jsme velice rádi, že jsme statek

k pravidelným a stálým zákazní-

poznali a určitě to nebyla naše

kům a bučící automobily vyhlížíme

poslední návštěva u Maurerových.

každou sobotu s vnoučaty.

Dlouho budeme vzpomínat! •

K mému velikému překvapení jsem
vyhrála první cenu – týden dovolené

Za celou rodinu ještě jednou

Na Farmě pro čtyři osoby s polopen-

děkuji!

zí ve Studánkách, Vyšší Brod. Klídek, vypnutý mozek, nějaké čtivo,

cyklotrasou i Novohradské hory,

občas dřímota, snad se ještě mírně

které jsou krásné a ještě tolik

kochat zelení kolem. Kouzlo takové

nedotčené komercí, jako Šumava.

dovolené v posledních krásných

Vyšplhali jsme také na Čertovy

dnech babího léta je v jejím

kameny a prohlédli Poštovní muze-

„obsahu“. Tedy možnosti přičich-

um a Klášter ve Vyšším Brodě.

nout k nefalšovanému dennímu

Vnoučátka byla zase nadšená tou

tepu farmy. Na to vše jsem se moc

spoustou hraček, trampolínou,

těšila já s mužem, syn s manželkou,

pingpongovým stolem, domečkem,

ale nejvíc vnoučata.

houpačkami a hlavně živými

Musím přiznat, že takový týden

zvířátky. Čtyřletý vnuk ještě teď

s celou rodinou jsem již dlouho

pořád mluví o tom, jak jezdil na

neprožila.

koni a krmil kozy, ovečky a ostatní

www.mlekozfarmy.cz

Dana Pecková, Čelákovice

