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Seznam obcí, do kterých
se rozváží naše výrobky.

Bášť
Benátky nad Jizerou
Beroun
Brandýs nad Labem
Brázdim
Brozánky
Buštěhrad
Byšice
Čakovičky
Čáslav
Čečelice
Čelákovice
Černošice – Mokropsy
Černošice – Vráž
Český Brod
Chlumín
Chrudim
Chvatěruby
Císařská Kuchyně
Dobřichovice
Dobříš
Dolany
Dolín
Dolní Břežany
Dřevčice
Dřínov
Dubeč
Dubeček
Dvorce
Holubice
Hořín
Horoměřice
Horoušánky
Hoštice
Hostivice

Hovorčovice
Hradec Králové
Husinec
Jablonec nad Nisou
Jelenice
Jeneč
Jenštejn
Jesenice
Jesenice – Zdiměřice
Jílové u Prahy
Jirny
Kamenné Žehrovice
Kladno – centrum
Kladno – Kročehlavy
Kladno – Ostrovec
Kladno – Rozdělov
Kladno Na Vyhaslém
Kladno Švermov
Klecany
Kly
Kojetice
Kolín
Koloděje
Kolovraty
Kostelec nad Labem
Kozomín
Kralupy nad Vltavou
Králův Dvůr
Kutná Hora
Lázně Toušeň
Lety
Libčice nad Vltavou
Liběchov
Liberec
Líbeznice

Libiš
Liblice
Lidice
Litoměřice
Loděnice
Lysá nad Labem
Lysolaje
Malý Újezd
Máslovice
Mělník
Měšice
Milovice
Mírovice
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Mníšek pod Brdy
Mochov
Mratín
Nehvizdy
Neratovice
Nová Ves
Nové Jirny
Nové Strašecí
Nupaky
Nymburk
Obříství
Odolena Voda
Ovčáry
Panenské Břežany
Pardubice
Pečky
Plaňany
Poděbrady
Polerady
Popovice
Postřižín
Praha – Letná
Praha – Radlice
Praha 2
Praha Barrandov
Praha Běchovice
Praha Bílá Hora
Praha Bohnice

Praha Braník
Praha Břevnov
Praha Čakovice
Praha Černý Most
Praha Červený Vrch
Praha Čestlice
Praha Chodov
Praha Chrášťany
Praha Čimice
Praha Ďáblice
Praha Dědina
Praha Dejvice
Praha Dolní Chabry
Praha Dolní Počernice
Praha Háje
Praha Hanspaulka
Praha Hloubětín
Praha Holešovice
Praha Horní
a Dolní Měcholupy
Praha Horní Počernice
Praha Hostavice
Praha Hostivař
Praha Hrnčíře
Praha Jinonice
Praha Kamýk
Praha Karlín
Praha Kbely
Praha Klánovice
Praha Kobylisy
Praha Komořany
Praha Košíře
Praha Krč
Praha Křeslice
Praha Kunratice
Praha Kyje
Praha Lahovičky
Praha Letňany
Praha Lhotka
Praha Libeň
Praha Libuš
Praha Malešice
Praha Michle

Praha Miškovice
Praha Modřany
Praha Motol
Praha Nebušice
Praha Nusle
Praha Ořechovka
Praha Petřiny
Praha Petrovice
Praha Písnice
Praha Pitkovice
Praha Podolí
Praha Prosek
Praha Průhonice
Praha Radotín
Praha Řepy
Praha Řepy I
Praha Řepy II
Praha Ruzyně
Praha Satalice
Praha Šeberov
Praha Smíchov
Praha Spořilov
Praha Štěrboholy
Praha Stodůlky
Praha Strašnice
Praha Střešovice
Praha Suchdol
Praha Troja
Praha Újezd
Praha Újezd nad Lesy
Praha Vinohrady
Praha Vinoř
Praha Vokovice
Praha Vršovice
Praha Vysočany
Praha Záběhlice
Praha Zbraslav
Praha Žižkov
Praha Zličín
Předboj
Přelouč
Přerov nad Labem
Přezletice

Příbram
Řevnice
Řež
Říčany
Roudnice nad Labem
Roztoky
Roztoky – Žalov
Rudná
Sadská
Semice
Šestajovice
Slaný
Slivenec
Sluhy
Smečno
Stará Boleslav
Statenice
Stochov
Stratov
Středokluky
Svémyslice
Tišice
Tuchlovice
Turnov
Tursko
Uhříněves
Újezdec
Únětice
Úvaly
Veleň
Velenka
Velké Přílepy
Velký Borek
Velvary
Vestec
Větrušice
Vrbová Lhota
Všetaty
Zdiby
Zeleneč
Želízy
Zlonín

EDITORIAL

Vážení čtenáři, naši milí zákazníci!

O

d posledního vydání Mléčných listů uplynul již drahný
čas a tak jsme tu s naším občasníkem znovu, abychom

Vám přiblížili, co se za tu dobu na našich farmách událo
a kam se služba „Mléko z farmy“ posunula.
Snažíme se, abychom pro Vás stále vyráběli co nejkvalitnější
mléčné výrobky a v co nejčerstvějším stavu Vám je dodali.
V našem magazínu se tedy dočtete o investicích, které jsme
uskutečnili nejen do nákupu nových krav, ale i do přístavby
mlékárny a nových technologických zařízení.
Chceme Vám přiblížit i běžný život na našich farmách, takže

Stanislav Němec

se můžete dočíst třeba o tom, jak probíhají žně, či jak se
připravuje krmivo pro naše zvířata.
V měsíci květnu jsme na naší farmě v Radonicích pořádali
Farmářské slavnosti, při nichž k nám zavítalo více než devět
tisíc lidí a určitě mezi nimi byla i řada z Vás, našich zákazníků. Pro ně i pro ty, kteří na Farmářských slavnostech nebyli,
přinášíme z této akce odlehčenou reportáž.
Na dalších stránkách listů naleznete třeba rozhovor s jednou

Jan Miller

z našich rozvozkyň a poznaté ji tak i trochu jinak, než jako
paní, která Vám jednou za týden přiveze mléko a jogurty.
S Mléčnými listy si můžete i zasoutěžit a vyhrát víkendový
pobyt v Krkonoších nebo poukaz na naše výrobky.
Naše bučící dodávky, kterých denně vyjíždí už jedenáct, můžete zastihnout na více než čtrnácti stech prodejních zastávkách
ve značné části Čech v oblasti ohraničené Libercem
a Jabloncem přes Hradec Králové a Pardubice, Mladou
Boleslav, Mělník, Prahu až po Kladno, Příbram či Dobříš. Těší
nás, že Vám naše výrobky chutnají a že si k nám nacházíte
cestu. Velmi si Vážíme toho, že se spolu na našich prodejních

obsah čísla

zastávkách setkáváme již téměř dva roky a chceme udělat
všechno pro to, abychom si Vaši důvěru zasloužili. Snad
k tomu trochu přispějí i tyto Mléčné listy.
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MLÉČNÉ POSILY
NA NAŠÍ FARMĚ VE SVRKYNI CHOVÁME KRÁVY NA MLÉKO JIŽ DVACET LET. CELOU TUTO
DOBU SE SNAŽÍME, ABY SE NAŠE ZVÍŘATA MĚLA CO NEJLÉPE A DÁVALA NÁM TAKÉ CO
NEJVĚTŠÍ UŽITEK.

P

o krušných začátcích, kdy jsme po státním statku přebírali zdevastované stáje a stádo s katastrofálně nízkou

užitkovostí, jsme postupně vybudovali nové moderní stáje
s volným boxovým ustájením, takže dnes mají všechny naše
krávy i jalovice veškerou pohodu, kterou potřebují. To se
spolu s racionální a intenzivní krmnou dávkou projevilo
i na zvýšené užitkovosti, takže dnes máme průměrnou
roční dojivost přes devět tisíc litrů mléka. Čím je vyšší užitkovost, tím je ale náročnější docílit toho, aby mléko mělo
také patřičnou kvalitu a zachovalo si vysoký obsah bílkovin
a tučnost.
Pro vaši představu tzv. „normovaná laktace (tzn. doba, po

JERSEYKY MAJÍ TYPICKOU HNĚDOU BARVU...

kterou kráva mezi otelením a dalším porodem produkuje

v průměru 30 litrů za den. Zajistit, aby takto vysokodojné

mléko) trvá 305 dní a oněch 9.000 litrů mléka tedy znamená

krávy, které produkují někdy i 50 litrů za den, měly v mléce
potřebných 3,6% tuku a 3,2% bílkoviny, není vůbec jedno-

HOLŠTÝNKY JSOU VĚTŠINOU ČERNÉ,
ALE MŮŽOU BÝT I „ČERVENÉ“.

duché. I vědecky krmená kráva má zkrátka své limity dané
zejména geneticky.
Samozřejmě, že chceme a musíme vyrábět mléko co nejkvalitnější, ale na druhou stranu se k našim zvířatům nechceme chovat jenom jako ke strojům na mléko.
Proto jsme se rozhodli, že nepůjdeme cestou extrémního
doplňování krmné dávky sójou, minerálními přípravky
a dalšími komponenty, které nejsme schopni vypěstovat
na našich polích, ale že do stáda vysokoprodukčních krav
holštýnského plemene doplníme několik desítek specielního plemene jersey, které sice dojí o něco méně, ale zato jeho
mléko se například tučností blíží smetaně a rovněž obsah
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bílkovin je téměř o polovinu vyšší než u mléka ostatních
plemen.
Problém ovšem nastal v tom, že koupit v Čechách větší
stádo „jerseyek“je prakticky nemožné, neboť největší český
chov prodává cca 6 kusů ročně.
Proto jsme se v červenci vypravili na mléčnou farmu nedaleko Berlína, kde chovají tato krásná klidná zvířata, a po
hodinové prohlídce bylo rozhodnuto. V půli srpna jsme již
měli 15 německých jerseyských slečen doma na farmě ve
Svrkyni.

Od října
v nové dojírně
Naše kravky ustájíme, podesteleme, nakrmíme
a ony se nám odmění tím, že vyprodukují dostatek
kvalitního mléka. To ale musíme z jejich vemen
dostat nejen šetrně a rychle, ale také tak, aby byla
zachována ta nejpřísnější hygienická pravidla.
ZE ZELENÉ TRÁVY BÍLÉ MLÉKO.

...A JEJICH TELÁTKA VYPADAJÍ JAKO SRNKY.
V okamžiku, kdy píšeme tento příspěvek, jsou už mezi nimi
dvě šťastné maminky a od září začalo jejich mléko, které
může mít až 6% tuku a 4,5% bílkoviny, zlepšovat kvalitu
mléka jejich černobílých holštýnských kamarádek. Do konce října bude oteleno všech 15 jerseyek, na prosinec až leden
máme přislíbeno dalších 10 německých jalovic. Během jara
2013 bychom mohli dojit těchto 25 jerseyských krav
a v roce následujícím jich může být až 40 kusů. Tento počet
dojených zvířat zajistí, čistě přírodní cestou, nadstandardní
kvalitu našeho mléka, potažmo všech dodávaných výrobků. •

Naše stará dojírna již měla své odslouženo, a tak jsme
začátkem října provedli její výměnu za zcela novou,
modernější. Krávy si na ni zvykly během pár dnů,
možná i proto, že každá z nich dostala na nohu novou
ozdobu v podobě elektronického náramku. Ten však
není pro parádu, ale umožňuje nám sledovat přes
počítač veškeré údaje o tom, kolik která holka nadojila
či zda nemá zdravotní problémy.
KRÁVY SI NA NOVOU
DOJÍRNU RYCHLE ZVYKLY.

O DOROST SE STARÁME PEČLIVĚ.
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naši lidé

S úsměvem
za volantem
i mezi lidmi
JEDNOU Z KMENOVÝCH TVÁŘÍ SLUŽBY
MLÉKO Z FARMY JE I NAŠE OBCHODNÍ
ZÁSTUPKYNĚ EVA MATĚJCOVÁ. POTKAT
JI MŮŽETE NA ROZVOZOVÝCH TRASÁCH
NAPŘÍKLAD V MLADÉ BOLESLAVI, MĚLNÍKU,
PODĚBRADECH NEBO V PRAZE 4.

Evo, dokážeš si ještě vybavit svůj první
den v práci?
Ano, naprosto zřetelně. Mladý Tomáš Němec se mnou ráno
jel na ukázku trasy. Byla jsem v klidu do té doby, než po
mně chtěl, abych řídila jeho Toyotu. Bála jsem se, že zničím
zaměstnavatelům auto, ještě než vůbec nastoupím do práce.
Tomáš se tomu jen smál, a to mi taky nepřidalo, byla jsem
příšerně vystresovaná. Vrchol byl, když jsem se musela otáčet v nějaké slepé uličce. Couvám, couvám, když tu najednou se z auta ozve divný zvuk. Vylekala jsem se- A je to tady,
auto je rozbité, domů šlapu po svých. Tomáš mě ale uklidnil,
že se nic neděje, že to jsou jenom parkovací senzory, které

EVA MATĚJCOVÁ

značí, že je auto moc blízko překážky. „To je skvělé,“ říkám
a uvědomíc si, že stojíme, položím hloupou otázku: „A to

To se nedivím, že jsi tu ulici nemohla najít, když jsi ji hledala

to auto i samo zastaví, když hrozí, že by mohlo nabourat?“

v jiné vesnici a pokud tě tam takhle špatně vedla navigace…

Když se na mě Tomáš podíval, jako bych spadla z višně,

Ano, ale to není jenom navigací, nemám vůbec orientační

došlo mi, že auto nezastavilo díky žádným speciálním funk-

smysl, a to hlavně po tmě. Když je tma, zabloudím i doma

cím, ale jak jsem se lekla, nejspíš jsem nevědomky zadupla

na dvoře.

brzdu a milá Toyota čistokrevně chcípla. Odpoledne jsem
hned jela prodávat, ale vzala jsem si samozřejmě málo zboží, takže jsem musela volat, aby mě někdo v průběhu trasy
dozásobil, jinak by mě snad lidi snědli i s dodávkou.

Než jsi k nám nastoupila, pracovala jsi se
zvířaty. Jaké to bylo, vyměnit živé bytosti za,
byť bučící, ale přesto stroj?
Můj Renault, kterému neřeknu jinak, než Pepíno, je

Předpokládám, že teď už znáš trasy možná
dokonce líp než svoje boty, ale co zpočátku? Naplňuješ stereotypní obraz ženy, která
zabloudí, jen co vyjede z garáže, nebo jsi s
orientací neměla problémy?

v pohodě a mám ho ráda. Paradoxně jsem se při odchodu

Já byla ztracená pořád. První tři měsíce jsem bloudila

nejsou naladěni na stejnou vlnu. Je například těžké vysvětlit

denně. Nejlepší bylo, když jsem se slepě spolehla na navigaci

opilému člověku, že na prodej je jenom mléko a mléčné

a v Semicích jsem hledala ulici, ve které jsem měla zastavit.

výrobky, ne alkohol a už vůbec ne já. Mnozí zákazníci jsou

Když jsem projela celou vesnici křížem krážem a ne a ne ji

ale velice příjemní. Vždycky mě potěší úsměv, oční kontakt,

najít, jsem si všimla nějakého nápisu, který hlásal Velenka.

když se na něco zeptají…
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od dobytka zařekla, že nechci práci, kam budu daleko dojíždět a sedět za volantem, a vidíš, jak to dopadlo. (smích) Po
zvířatech se mi stýská, ale byla to dřina. Nynější práce je spíš
namáhavá psychicky, je umění vyjít s lidmi, kteří s tebou
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Můžeš říct, že se na některé zákazníky
vysloveně těšíš?

tady kdokoliv objeví, byť jsou to třeba jen děti a jdou si
natočit vodu.

Na spoustu z nich. Moje nejmilejší zastávka je v pondělí
v Praze na Chodově, v Petýrkově ulici. Ať jsou prázdniny,
svátek, nevlídné počasí, na tuto zastávku zákazníci vždycky
přijdou. Už jsem jim to i říkala, že je mám nejradši.

Krom čtyřnohých přátel máš také tři syny
a dceru. Co je náročnější – chovná stanice,
nebo početná rodina?
Chovná stanice je v porovnání s početnou rodinou procház-

Chováš psy plemene Akita Inu, které u nás
nepatří zrovna mezi masově rozšířená. Proč
zrovna Akita, proč ne třeba vlčák nebo
labrador, které vlastní každá druhá rodina?

ka rajskou zahradou. (smích) Děti jsou náročné, ale zase je

Skutečně je to málo početné plemeno. Před lety, když jsme

Pokud se k průšvihu přiznají a vysvětlí ho, sprdnu je, ale

si pořizovali první fenku, jsme o něm nevěděli skoro nic.

nikdy je nebiju. Pokud bych se však dozvěděla, že před námi

Viděli jsme jen jednu americkou fenku a netušili jsme, že

něco tajili a vymýšleli si, bylo by velké zle. Nejvíc to se mnou

existuje ještě nějaká japonská varianta. Stavěli jsme rodinný

asi umí nejmladší Marcel. Nedávno jsme se zasmáli, když

dům, manželovi se blížily narozeniny, a tak jsem se roz-

jsme jeli autem okolo čerstvě pohnojeného pole, puch jak

hodla, že mu pořídím psa. Řekl mi, že mám dvě možnosti,

od ropuch i přes zavřená okýnka a náš Marcel se ta okna

buď akitu, nebo mopse. Mops se mi moc nezamlouval, a tak

pokouší otevřít. Když jsem se mu to snažila překazit a ptala

jsem začala shánět akitu. Nechtěla jsem psa s rodokmenem,

se, proč nás musí dusit takovým smradem, s vážnou tváří

neplánovali jsme žádné výstavy ani uchovnění, ale nic bez

mi vysvětlil, že pokud má jednou být traktorista jako táta,

papírů se sehnat nedalo, a tak jsme se nakonec jeli podívat

bude v takovémto prostředí běžně pracovat, a tak teď musí

na čistokrevná štěňátka japonské akity. Tehdy jsme dostali

zhluboka dýchat, aby si na něj přivyknul.

s nimi hrozná sranda. Jednou jsme je chtěli, tak je máme,
a ať mají jakýkoliv problém, cokoliv udělají dobře, nebo
špatně, musejí vědět, že k nám patří. Vědí, že nesmějí lhát.

na výběr ze dvou holek, ale mně bylo hned od prvního mo-

si řekli, že zkusíme jednu výstavu a uvidíme. Dostali jsme

Ptala jsem se minule i Huberta a neodpustím si to ani u tebe. Dostaneš vůbec ještě
někdy chuť na radonické výrobky, nebo už ti
takzvaně „lezou ušima“?

tehdy známku „velmi dobrá“ a já si myslela, že je to úžasné,

Já jsem na našich výrobcích prostě a jednoduše závislá. Byla

nos jsem nosila nahoru, že mi do něj pršelo. Až později jsem

jsem zvyklá brát si mléko domů už na statku, když jsem

se dozvěděla, že to znamená, že jsme de facto skončili třetí.

dělala u krav, dokonce nepasterované, čili se všemi těmi

Když jsem se zprvu pohybovala mezi ostatními chovateli, ke

bakteriemi, které v něm určitě byly. Toto přepasterované mi

každému jsem přišla a bez okolků mu vpálila: „ Nesplňujete

chutná ještě víc, zdá se mi takové sladší. Mléka vypiju dva

standard, protože jste moc mrňaví nebo moc zkrmení, tohle

až tři litry denně, k tomu Jonáše, jahodového i borůvkové-

máte špatné a tohle taky.“ Tito majitelé se na mě samo-

ho, sem tam Radoňáčka. Také mám ráda Selský sýr, který

zřejmě naštvali, ale s mnohými z nich se dneska přátelím

nakládám do oleje nebo ho smažím. Dělám z těch zdravých

a všichni uznali, že jsem měla pravdu. Já jsem na oplátku

výrobků nezdravá jídla, ale zároveň velice chutná (smích).

musela uznat, že jsem mohla být maličko větší diplomat.

Přímo unikátní je tvaroh. Když si chci ráno pochutnat, dám

mentu jasné, že chci Doshinku. Manžel sice naoko brblal,
že místo ní bychom měli několik pytlů cementu na barák,
ale taky se mu moc líbila. Potom, co jsme dostavěli, jsme

si ho na chleba a je to prostě bomba. Když jsme zavedli ke-

Říká se, „jaký pán, takový pes“, údajně si
budoucí páníčci podvědomě vybírají zvířata,
která jsou jim podobná jak vzhledem, tak
dokonce i povahově. Myslíš si, že to u tebe
a tvých psů platí?

fír, vypila jsem ho celý a je bombastický. Až tu dopovídáme,

Já i Doshinka jsme asi stejně vznětlivé. A taky každého

mlékem třeba párky!

zrovna se chystám do mlékárny pro zásoby na víkend.
Ale nemysli si, povolila jsem si každý výrobek denně
jenom jednou, i když i tak bych měla svou závislost
asi ještě omezit, vždyť já jsem schopná zapíjet

sledujeme, když k nám jde do kuchyně. Je zvyklá se mnou
vařit, co upadne, hned uklidí. Obě víme, že když se vaří,
musí taky něco oběda zbýt, a tak si obě ostražitě hlídáme
jakýkoliv pohyb v kuchyni, Doshinka hned bystří, když se

Pokračování na straně 8

7

naši lidé

JIŘÍ APELTAUER ZA CHVÍLI VYRAZÍ NA KOLÍN…

Na závěr se ohlédněme za uplynulými
prázdninami. Jak jsi je strávila?

I kdybychom nic nevytáhli, potřebuji si sednout, koukat „do

Prázdniny jsem strávila pracovně, ale teď se těším na týden

výlet na houby, dobrá místa mám v merku, jak okolo jezdím

dovolené. Aspoň jedno odpoledne chci strávit na rybách,

s dodávkou. Jen se trošku bojím, že se svým orientačním

moc se těším. Koupila jsem si kvůli tomu i nový vlasec, jsem

smyslem se nebudu umět vrátit zpátky stejnou cestou, a tak

připravená (ukazuje). Půjdu se synem, taky rybaří velice rád

si budeme muset udělat okružní jízdu přes všechny moje

a naposledy jsme spolu byli před více než rokem.

zastávky. Ale co, aspoň bude nějaké dobrodružství. •

blba“ na splávek a relaxovat. Taky bych ráda vzala děcka na

Jana Němcová

…ZATÍMCO TÝM VE SLOŽENÍ MICHAL JAVŮREK, ZDENĚK DOUBEK,
JIŘÍ FRENZL A JAN KARFILÁT KŘIŽUJE ZÁPAD PRAHY.
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I V MLÉKÁRNĚ
SE BUDOVALO

V

Holubicích u Millerů nakoupili nové krávy a zrekonstruovali pro ně dojírnu, a tak ani my v Radonicích

MLÉKO K VÁM PUTUJE
I TOUTO SPLETÍ TRUBEK.

jsme nemohli zůstat pozadu, a vrhli jsme se na rozšíření
a modernizaci mlékárny. S rostoucím počtem výrobků a Vás
našich zákazníků, už jsme se do původních prostor jenom
velmi těžko dokázali vejít, a tak nezbývalo, než přistavět
nejen novou tvarohárnu, ale také rozšířit chladicí boxy na
hotové výrobky. Nové prostory jsme samozřejmě museli
vybavit i novou technikou, takže mléko, Radoňáčky i jogurty
plníme na nových plničkách, které nám umožňují pracovat
na ještě vyšším stupni hygieny, než tomu bylo doposud.
To hlavní – poctivá surovina, neošizené složení a tradiční
výrobní postupy však zůstávají. Doufejme, že Vám naše
výrobky budou chutnat i nadále! •
MLÉKO SE PŘI SÝŘENÍ
MUSÍ ŘÁDNĚ PROMÍCHAT.

V CHLADICÍM BOXU JE
CHLADNO NEJEN MLÉKU,
ALE I NAŠIM DĚVČATŮM.
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ŽNĚ OČIMA ODVÁŽNÉ VÁŽNÉ
KROM TOHO, ŽE O ŽNÍCH MUSÍME SKLIDIT A USKLADNIT VLASTNÍ ÚRODU Z VÍCE NEŽ SEDMI
SET HEKTARŮ OBILÍ, ŘEPKY A HRACHU, FUNGUJE NAŠE FARMA TAKÉ JAKO TAKOVÉ LOKÁLNÍ
VÝKUPNÍ A SKLADOVACÍ CENTRUM PRO SLADOVNICKÝ JEČMEN, KTERÝ PAK AŽ DO DALŠÍCH
ŽNÍ SKLADUJEME PRO NYMBURSKOU SLADOVNU.
o našich skladovacích hal svážejí obilí zemědělci

D

pana Křížka ze Svémyslic, a odebírám vzorek z jeho ječme-

z širokého okolí a já jsem letos již posedmé vážila

ne, zatímco kolegyně Maruška, přes rok studentka herectví

a odebírala vzorky z jejich dodávek. Celkem sem sedláci

na DAMU, datluje do počítače příslušné údaje. „PH 1112,

každý rok navezou okolo 90 tisíc metrických centů ječmene,

Křížek Jaroslav, brutto 257,40, vlhkost… Jani, kolik to má?“

což je sklizeň skoro ze dvou tisíc hektarů. Z této obrovské

„13,2,“ odpovím bleskově a kývnu na pana Křížka, že může

hromady zlatého zrna se pak vyrobí slad, a z něj pak více

jet svůj náklad sklopit. „Do haly, nebo na koš?“ přeptá se.

než 160 miliónů piv stejně zlatavého moku. A to nejen

„Do haly, ne vlastně už asi na koš…. Já nevím,“ přiznám,

u nás, ale třeba i v Japonsku, kam český slad často putuje.

„teď jsem přijela a nestihla jsem se zeptat kluků.“ „Nic se

Je čtvrt na osm a já mám za sebou další semestr práv

neděje,“ mrkne na mě vždy usměvavý sedlák ze Svémyslic

a prázdniny, převalím se slastně na druhý bok. Je čtvrt na

a jde se optat mého bratra Tomáše a jeho kamaráda Štěpá-

osm!, dojde mi vzápětí, a já žádné prázdniny nemám!

na, který, ač sám nezemědělec, je u nás na žňové brigádě

Za čtvrt hodiny už mám odebírat vzorky! Šoféři z Vinoře,

už čtvrtým rokem a má na starosti halu, do které se ječmen

vyslaní k nám ve snaze vyhnout se frontám pro jistotu

uskladňuje.

s hodinovým předstihem, si nejspíš hodili v traktorech

Nasnídat se stihnu, až když ten ranní frmol opadne. Mezi-

šlofíka, ale úplně před sebou vidím pana Králíka z Toušeně,

tím se vystřídají sympatický pan Králík, sice hned nervózní

už teď dozajista netrpělivě přešlapujícího před vypnutou

z každého sebedrobnějšího zdržení, ale na druhou stranu

váhou. Spěšně se oblékám, hřeben, kartáček, pastu na zuby

nikdy nezapomínající přidržet mi žebřík, abych při svém

i snídani házím do batohu, skočím do auta a už se řítím

výstupu za vzorky nepřišla k úhoně, sestava z ﬁrmy Vin

směr farma. Naštěstí je to, co by kamenem dohodil.

Agro – pánové Černý, Pešat, Malý, Brzoň… všechny je znám

V půl osmé už skutečně stojím na žebříku, opřená o valník

a všichni znají mě. Za neuvěřitelných sedm sezón, co sedá-

ŽNĚ MUSÍ ODSÝPAT.
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vám ve vážnici, se z nás stali staří známí, některé se nebojím

pytle s obilím, které budu tahat na váhu a z váhy. K čemu

nazvat přáteli.

jsem se to propůjčila, proboha?!

Pokračujeme v rozhovorech tam, kde jsme vloni přestali,

Realita je však poněkud jiná. Celý proces vážení

a když se přeci jen objeví nováček, spřátelíme se záhy.

sladovnického ječmene probíhá následovně. Na venkovní

Existuje totiž univerzální téma, o kterém se zemědělci

váhu o rozloze tenisového kurtu najede traktor či kamion

v době žní baví se zaujetím kdykoliv a s kýmkoliv. Tím téma-

naložený ječmenem. Poté, co do počítače zaznamenáme

tem není nic jiného než počasí. Zní to jako otřepané klišé:

její poznávací značku, jedna z nás si opře žebřík o valník

když dotyčného neznáte nebo vám není sympatický,

a dlouhou kovovou tyčí zvanou štechr nabere vzorek, pěkně

a přesto s ním musíte konverzovat, zabruste na počasí.

ze všech vrstev, a ten pak přeměří vlhkoměrem. Mezitím

V průběhu žňové sezóny však pro nás počasí vystupuje ze

počítač propojený s váhou uloží hmotnost plného vozu,

škatulky klišé a stává se skutečným tématem číslo jedna.

zapíšeme vlhkost, je-li vyhovující, a pošleme řidiče náklad

Kolikrát za den společně hypnotizujeme oblohu a přejeme

vysypat na koš. Košem se rozumí jakýsi rošt nad zhruba pět

si, aby se mraky rozplynuly, vysvitlo sluníčko a zafoukal

metrů hlubokou jámou, z níž je obilí dlouhou rourou se

mírný větřík! Mokré obilí totiž znamená nemožnost sklízet.

šnekovým dopravníkem přečerpáváno do skladovací haly.

I zcela nepatrný deštík může s vlhkostí zrn slušně zamávat

Zrna se však nemohou nechat spadnout jen tak bez ladu

a jakmile k nám někdo přiveze obilí obsahující více než 15

a skladu. Pomocí ovladače podobného tomu, který se pou-

procent vody, nemůžeme danou fůru do našeho skladu

žívá na dětská autíčka, Štěpán posouvá kovovou konstrukci

přijmout. To se pak někdy šoféři pokoušejí využít ať už staré

pod stropem s běžícím pásem po celé délce haly, aby byl

známosti se mnou, nebo naopak nezkušenosti mé kolegyně

ječmen uskladněn rovnoměrně. Každoročně pak soutěžme

Marušky.

sami se sebou v množství ječmene, které se nám

Maruška tu se mnou letos byla poprvé a původně si svou

podaří do haly vtěsnat. Rekord zatím drží

prázdninovou brigádu představovala podobně, jako si ji asi

loňský rok s číslem 6 500 tun.

představujete vy. Práce v zemědělství? To dostanu do ruky
vidle a půjdu kydat hnůj. Při žních? Takže budu něco sbírat
na poli. Vážit ječmen? Aha, nakonec mě tedy čekají stokilové

Pokračování na straně 12
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že je potřeba využít každé kloudné hodiny, protože už zítra
může přijít bouřka. Z takového stálého tlaku není divu, že
v období žní není nouze o zmatek, křik a hádky. Naše váha
je však oázou klidu. K nám si řidiči jezdí popovídat, zasmát
se a na zklidnění nervů ještě dostanou od cesty čokoládku.
Bláznění kolem ječmene trvá maximálně tři týdny,
v obzvláště deštivých letech třeba měsíc, a já si tak poté
mohu užít prázdniny stejně jako většina mých přátel. Ne
tak zemědělci jako takoví, ty ještě čeká sklizeň pšenice,
kukuřice, slunečnice, máku, cukrovky… a potom hned

JEN CO SKLIDÍME, OŘEME …

podmítání, orba a setí plodin na další rok. Zemědělci si léto
neužijí způsobem obvyklým pro většinu populace, ale věřte,

Řidiči, lehčí o vysypaný náklad, projíždějí opět přes váhu,

že si ho vychutnají i tak. Není nad to sledovat večer spoko-

kde jim počítač spočítá čistou hmotnost dodaného obilí,

jené kombajnéry chlubící se, kolik hektarů posekali, nebo

a s potvrzením o počtu přivezených metráků se vracejí zpět

sedláky, radující se, že je úroda konečně pod střechou.

na pole ke kombajnu.

Zemědělci jsou zvláštní kasta lidí. V sezóně se honí kolikrát

Takto se za den jeden vůz otočí zhruba pětkrát. Protože do

až na hranici svých možností, ale není to vidina klidu, který

našeho skladu dodává ječmen na třicet sedláků a podniků

přijde po práci, co je žene kupředu. Naopak, sklizeň pro ně

a většina z nich jezdí aspoň dvěma stroji, na váze není věru

představuje vrchol roku, hmatatelný výsledek celoročního

nuda a v nejpernějších dnech máme kolikrát co dělat, aby-

snažení, něco, co stojí za to si vychutnat. Zemědělci mají

chom se dostali domů před půlnocí. Zemědělci totiž vědí,

zkrátka svou práci rádi. •

A SEJEME NANOVO…
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VŠE ZAČÍNÁ NA POLI
PROVOZ A PRÁCE NA FARMĚ SE PŘIROZENĚ ODVÍJÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO ROČNÍHO OBDOBÍ.
DVOJNÁSOB TO PLATÍ PŘEDEVŠÍM PRO PRÁCE NA POLÍCH, KTERÝCH JE V NAŠEM PŘÍPADĚ
OKOLO ŠESTI SET TŘICETI HEKTARŮ.

N

a nich pěstujeme skoro všechny plodiny, které se

VÝROBA MLÉKA ZAČÍNÁ NA POLI.

v naší oblasti pěstovat dají. Všemu vévodí potravinář-

ská pšenice (cca 240 ha), dále sladovnický ječmen (cca 140
ha), následuje ozimá řepka (cca 120 ha) a cukrová řepa, kterou oséváme na 50 ha. Toto vše jsou tzv. tržní plodiny, které
se pěstují na přímý prodej, vedle nich však musíme pro
svá zvířata pěstovat také plodiny krmné, jež jsou základní
objemovou součástí krmné dávky pro naše mléčné stádo.
Hlavními krmnými plodinami u nás jsou silážní kukuřice
a vojtěška. Jen pro Vaši představu, pro celoroční ukrmení
cca 200 kusového stáda potřebujeme vyrobit asi 1.400 tun
(70 velkých kamiónů) silážní kukuřice a 900 tun vojtěškové
senáže (asi 30 kamiónů). Dále „holky“ zbaští asi 600 kulatých balíků nařezané krmné slámy (20 kamiónů) a 400 stejných balíků sena (12 kamiónů), 150 tun pšenice a ječmene
(6 kamiónů), 200 tun pivovarnického mláta (8 kamiónů),
250 tun cukrovarnických řízků (10 kamiónů), 50 tun

kvasinek, nařezat na 5 cm řezanku, převézt na senážní

různých minerálních přísad (2 kamióny), 60 tun sojového

plato a plynule vložit do takzvaného vakovacího stroje. Ten

a řepkového šrotu (3 kamióny). K těmto jednotlivým kom-

sklizenou hmotu natlačí do vaku o průměru 3 m a délce asi

ponentům musíme ještě připočítat asi 1300 kulatých balíků

50 m. Naplněný vak se zhruba 180 tunami senáže se potom

stelivové slámy, což představuje asi 40 velkých kamiónů.

uzavře speciálním zipem a opatří se tzv. plynovým ventilem,

Tím se již blížíme ke konečnému počtu asi 200 kamiónů,

kterým se po dobu mléčného fermentace (doba zrání sená-

které jsou každý rok potřeba navozit do areálu farmy ve

že je asi 5 týdnů), postupně odpouštějí plyny, které během

Svrkyni. Vidíte tedy, že než se dostaneme k nadojení mléka,

fermentačního procesu vznikají. Za šest týdnů vzniká voňa-

musíme si tak trochu zahrát na spediční ﬁrmu…

vá senáž, po které se kravky mohou doslova utlouci, a také jí

V dnešním čísle Vám chceme přiblížit výrobu vojtěškové

každá z nich za den zbaští okolo 15 kilogramů za den. •

senáže, která je základním článkem naší krmné dávky
a hlavním dodavatelem bílkoviny, bez níž kvalitní mléko
nevznikne. Vojtěška je víceletá pícnina, která na poli roste

TYTO BÍLÉ STOMETROVÉ HOUSENKY JSOU PLNÉ
VOJTĚŠKOVÉ SENÁŽE.

čtyři roky a během každého roku se sklízí asi 4 krát. Abychom ji uchovali v náležité kvalitě i pro zimní období, část
jí sušíme na seno, ale většinu konzervujeme takzvaným senážováním. To je v podstatě proces mléčného kvašení, který
znáte i z běžných domácností, když třeba nakládáte kysané
zelí. V našem případě je to jenom v trošku větším rozměru.
První seče vojtěšky začínají koncem května, poslední
seč může být i na konci září. Seká se těsně před květem,
tentýž den posekanou vojtěšku nahrabujeme do větších
řad, necháme zavadnout a do 20 hodin po sečení sbíráme
speciálním velkoobjemovým vozem. Tento vůz umí zavadlou vojtěšku z řádku sebrat, ošetřit roztokem mléčných

13

13

co se děje
ě
na farm…u

Němců

FARMÁŘSKÉ
SLAVNOSTI
V SOBOTU 19. KVĚTNA NAŠE FARMA OŽILA
NEZVYKLÝM RUCHEM. NA FARMÁŘSKÉ
SLAVNOSTI, KTERÉ SE U NÁS VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
A AGENTUROU TŘI VĚŽE KONALY, DORAZILO
BEZMÁLA DEVĚT TISÍC LIDÍ!

ale i jejich rodičům, život na vsi a nabourat zažitou představu zemědělců jakožto vidláků, kterým trčí sláma z gumáků.
Za tímto účelem byla pro děti připravena farmářská
a řemeslná stezka, na které si mohly podojit maketu krávy,
upéct chlebovou placku nebo třeba zasadit bylinku do
vlastnoručně nazdobeného květináčku. Lákadlem pro mlsné
jazýčky byla možnost vyrobit si vlastní koktejl z čerstvého

P

ředstavte si, že vám policista zabrání vjet na vlastní

mléka nebo najít Radoňáčka v kupce sena. Nejen odvážní

dvůr. Že vaše auto diriguje na jakési improvizované

kluci, ale i culíkaté holčičky v růžových šatičkách se do

parkoviště před oním dvorem a že vy se tam nadirigovat

druhého jmenovaného vrhali doslova po hlavě. Aby taky ne,

necháte, a to dokonce rádi. Na vašem dvoře je totiž nejspíš

když si krom radosti z úspěšného hledání na svém úlovku

bomba! Spěšně vbíháte dovnitř, abyste se ujistili, že je
všechno v pořádku. Za vraty zvolníte a vydechnete úlevou.
Bomba to skutečně je- je půl jedenácté, tj. půl hodiny před
oﬁciálním zahájením, a na farmě se to už teď návštěvníky
jenom hemží. Je sobota 19. května a váš statek má tu čest
hostit Farmářské slavnosti.
Projekt Farmářských slavností se zrodil před rokem jako
společné dílo Agentury Tři věže a Asociace soukromého
zemědělství pod záštitou Ministerstva zemědělství a za
tu dobu se již otevřela vrata bezmála dvou desítek statků.
Tentokrát to byla vrata naše.
Smyslem celé akce je v první řadě přiblížit zejména dětem,
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LOUKA, KDE JINDY BĚHAJÍ KONĚ,
SE PROMĚNILA V PARKOVIŠTĚ.

Podzim 2012

LIDÍ BYLO JAKO SMETÍ…

… A DORAZILI
ROZLIČNÝMI
DOPRAVNÍMI
PROSTŘEDKY.

FARMA SE STALA RÁJEM HRAČEK.

NA SVÉ SI PŘIŠLI VÝTVARNÍCI...

mohli i pochutnat! Celou takzvanou „farmářskou stezku“

a Standou, malování na obličej, až třeba po skupinové

absolvoval i ministr zemědělství Petr Bendl a vypadalo to,

bubnování.

že se docela rád stal na chvíli zase klukem.

Zatímco děti řádily, rodiče měli možnost nakoupit si kva-

Děti se mohly dále zapojit do rozličných aktivit od cvičení

litní čerstvé potraviny od místních farmářů, vinařů, pekařů

zumby přes hraní a zpívání se zábavným duem Vandou

nebo řezníků.

Pokračování na straně 16

…I ŠOFÉŘI…

…STEJNĚ JAKO HLEDAČI
POKLADU V KUPCE SENA.

15

15

naše farmy
MINISTR SI ZKUSIL
DOJENÍ A NAŠE MLÉKO
MU CHUTNALO.

Jedna z našich hal se kvůli slavnostem
proměnila v menší zvěřinec. Chovatelé
z okolí nám zapůjčili prasata se selaty,
telata, ovce s jehňaty, zakrslé kozičky,
mini koně, husy a housata, kuřata
a králíky. Mnozí malí návštěvníci se
s takovými zvířaty setkali poprvé v životě, a leckdy to samé platilo i o jejich
rodičích, a tak nebylo divu, že všichni
sledovali neutichající změť bučení,
kejhání, chrochtání, pískání a všelijakých jiných zvuků s očima navrch hlavy.
Kozičky a jehňátka byly navíc velice
přítulné a nechaly se ochotně hladit, což
oceňovaly hlavně malé slečny. Kluky
i jejich tatínky zase zajímaly kombajn

TECHNIKA BYLA ATRAKCÍ PRO MALÉ I VELKÉ.

a traktory nebo manipulátory, na které
mohli vylézt a v kabině se vyfotit.
Kromě koncertu ze zvířecí říše se návštěvníci odpoledne dočkali i koncertu
skutečného v podání známé country
skupiny Rangers. Zlatým hřebem celého
programu pak byla- alespoň pro mého
otce- píseň Pole s bavlnou, během níž se
táta, milovník country a vášnivý táborákový kytarista, zhruba na tři minuty
stal členem skupiny, a mohl si tak na
pódiu zazpívat s Honzou Vančurou. Celé
hudební vystoupení umocnilo a následně završilo příjemnou atmosféru, která
již tak po celý den panovala.
Ačkoliv jsme čekali bohatou návštěvnost,

FRONTA U PRODEJNÍHO STÁNKU
NEBRALA KONCE.

tak hojná účast nás přesto překvapila.
Parkoviště, vytvořené z louky, na které
se normálně prohánějí koně, praskalo ve
švech, po výrobcích se jenom zaprášilo
a ke konci odpoledne už se místo
Radoňáčků do kupky sena musely schovávat Selské sýry. Oné slunečné soboty
k nám dorazilo v historii Farmářských
slavností rekordních bezmála devět
tisíců návštěvníků, z čehož jsme pochopitelně měli obrovskou radost. Co nás
však těšilo nejvíce, byly veskrze pozitivní
ohlasy.
Všem, kdo jste dorazili, moc děkujeme
a doufáme, že se Vám u nás líbilo! •
Jana Němcová
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LECKDO NEVĚDĚL KAM DŘÍV:
...NEBO K OVEČKÁM?

...NA KONĚ?
...TO JEDNOHO UTAHÁ.

ZAHRÁT SI S RANGERS
SE NEPOVEDE KAŽDÝ DEN.

17

17

Mléčný
kaleidoskop
Vařte s Mlékem z farmy

SMAŽENÉ SYRNÍKY
Ingredience
SELSKÝ TVAROH: 500 g, POLOHRUBÁ MOUKA: 150 g,
CUKR: 150 g, VEJCE: 2-3 KUSY
Příprava
Veškeré ingredience ručně dokonale promícháme v míse nebo na
válu a ze vzniklého těsta uděláme placičky velikost asi deset
centimetrů. Placičky obalíme v mouce a z obou stran osmažíme
na oleji. Nejlepší jsou ještě teplé se šlehačkou a marmeládou.

Dobrou chuť!

SOUTĚŽ O VÍKEND
V KRKONOŠÍCH:
VÍTE, JAK SE JMENUJE PLEMENO KRAV, KTERÉ
DOSAHUJE NEJVĚTŠÍ MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI?
Napište svou odpověď na mailovou adresu
soutěž@mlekozfarmy.cz do 30. listopadu 2012.
Vylosovaný výherce obdrží poukaz na víkendový pobyt
v Penzionu Ve Volském dole v Krkonoších s plnou penzí
pro dvě osoby.
Další tři výherci pak získají poukázku na nákup našeho
zboží v hodnotě 300 Kč.
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Poukaz
na nákup zboží
v hodnotě
300 korun

Selský kefír
N

áš Selský
l k kefír
k f je vyráběn
b tradiční
d

má příznivý vliv
l na srdce,
d lledviny,

technologií z čerstvého pasterova-

játra i slinivku břišní. Napomáhá i při

ného mléka a kefírové kultury, která je

léčbě kožních chorob či revmatismu,

kombinací bakterií a kvasinek.

má prokázaný přímý vliv na hladinu

Bakterie kefírové kultury přeměňu-

cholesterolu.

jí mléčný cukr laktózu na kyselinu

Významný je i jeho vliv na střevní

mléčnou, která dodává kefíru speciﬁc-

mikroﬂóru a správné zažívání. A když

kou lehce nakyslou chuť. Pro kefír je

si k tomu přidáte, že také zpomaluje

typické, že obsahuje i malé množství

proces stárnutí, vyhlazuje a vylepšuje

alkoholu, zhruba do 1%.

pleť a snižuje neklid a deprese, zvyšuje

Kefír má široké pozitivní účinky na

energii a pocit spokojenosti, pak už

lidské zdraví. Posiluje například

nezbývá, než si ho u našeho rozvozce

imunitní systém, reguluje krevní tlak,

koupit a s chutí vypít!
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Mléčný kaleidoskop
VĚDĚLI JSTE ŽE:
věděli
jste že:
...tvaroh se používal k lepení
dřevěných střešních vazníků?
Metoda pojmenovaná po výmarském
konstruktérovi Hetzerovi spočívá
v lepení vazníků ze smrkových
a bukových lamel směsí tvarohu
a vápna. Originální lepidlo dokázalo
konstrukci spolehlivě slepit do 24
hodin. V Plzni právě probíhá rekonstrukce první stavby v Čechách postavené za pomoci tvarohu před téměř sto
lety. Lepší využití pro náš tvaroh je
ale přece jenom do buchet!
...sýr se vyráběl již před osmi
tisíci lety?
Nejstarší archeologické nálezy, které to
dokládají, pocházejí z Mezopotámie
z doby asi 6.000 let před Kristem.
O sýrech se lze dočíst ve Starém zákoně, výrobu sýru zvládali i staří Egypťané,
kteří nám zdech svých staveb zanechali
vyobrazení, jak zpracovávali mléko.

Už v této době znali dva základní typy
zpracování mléka, které přetrvaly až do
dneška: fermentaci mléka bez oddělení
syrovátky na jogurt, kefír a podobné
výrobky a další zpracování sraženiny
po oddělení syrovátky na sýry, kdy se
sýřenina vkládala do perforovaných
hliněných nádob či džbánů nebo se
zavěšovala do velkých hrubě tkaných
plátěných pytlů. No, to my sice ctíme
tradice, ale přece jenom děláme
sýry na trochu lepší technologii.

...krávě, původně stepnímu
zvířeti, začíná být teplo už při
10°C?
Při 20 stupních se již začíná přehřívat
a 30 stupňů jí už může způsobit

problémy. Proto naše holky mají
v létě zajištěn chládek a dostatek
čerstvého vzduchu.
...kráva vypije denně okolo 50
litrů vody, při vedrech ale také
až 250 litrů?
A to ještě nadojí 30 litrů mléka,
abychom z něj mohli udělat třeba
Radoňáčka!
...v některých zemích se konzumuje také třeba sobí, buvolí
nebo kobylí mléko?
Sobí mléko, které chutí připomíná ovčí,
můžeme najít na jídelníčku Laponců,
v některých asijských zemích se zase
těší oblibě mléko buvolí, s obsahem
tuku až 9%. Z kobylího mléka se
vyrábí tradiční nápoje kyrgyzských
pastevců. Kumys nejen že obsahuje
až 4,5% alkoholu, ale většině Evropanů také značně „zrychluje krok“.
Proto raději doporučujeme našeho
Jonáše!

inzerce

Zřizovatelem školy
je Němcova selská
mlékárna Radonice.

NEVÍTE KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? CHCETE SI ZVÝŠIT KVALIFIKACI PRO VAŠE ZAMĚSTNÁNÍ.
PŘIHLASTE SE KE STUDIU NA EKONOMICKÉM LYCEU A OBCHODNÍ AKADEMII SOVA
V NERATOVICÍCH.
CO NABÍZÍME:
• Individuální přístup ke studentům
• Důraz na výuku cizích jazyků
• Příprava studentů na VŠ
• Prospěchová stipendia
• Jazykové zkoušky + ECDL
• Státní zkouška z psaní na klávesnici
• Možnost dálkového studia

www.soaneratovice.cz, tel.: 315 682 065, e-mail.: info@soaneratovice.cz

a
křínžašoevfk
army

Tajenkou dnešní křížovky je dokončení citátu, který je připisován anglickému
dramatikovi Williamu Shakespearovi: „Choroba žárlivosti …“
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Vyluštěnou tajenku pošlete do 30. 11. 2012 na mail soutěž@mlekozfarmy.cz.
Vylosovaný autor správné tajenky obdrží poukaz na nákup zboží v hodnotě 300 korun.
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