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editorial
Vážení čtenáři, naši milí zákazníci!

Stanislav Němec

Jan Miller
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Po delším čase jsme pro Vás připravili další číslo
našeho občasníku Mléčné listy.
Od posledního vydání se na obou našich farmách
změnilo mnohé nejenom po stránce podnikatelské,
technologické či výrobní, ale spousta nového je
i v našem okolí a v našich rodinách.
A protože se s Vámi na našich prodejních zastávkách
setkáváme již téměř čtyři roky a chceme, aby náš
vztah nebyl jenom obchodní, ale také pokud možno
přátelský, rádi se s Vámi podělíme i o informace
řekněme osobnějšího rázu.
To, že jsme například pořídili novou technologii na
výrobu pařených sýrů či zmrzliny, že jsme postavili
nové garáže, aby k Vám naše rozvozová auta dojela
vždy včas a v pořádku, že je v provozu nová dojírna
nebo že kravky krmíme novým krmným automatem, je
jistě důležité, aby naše farmy fungovaly a mohly Vám
poskytovat svou službu.
Mnohem důležitější však pro nás je to, že do řízení
a provozu obou našich farem se naplno zapojují i naši
nedávno dostudovaní potomci a jejich životní partneři.
To je pro nás největší radost a naděje do budoucna.
Věříme, že mladá generace přinese nové nápady, aby
naše služba „Mléko z farmy“ byla stále kvalitnější a pro
naše zákazníky pohodlnější, příjemnější a přátelštější.
Začínající „generační výměna“ je tak i hlavním
tématem těchto Mléčných listů.
V listech se ale můžete dočíst i o našich aktivitách
mimo farmy, v našem okolí a obcích, ve kterých žijeme.
Skutečný sedlák, nebo chcete-li moderně farmář,
totiž nežije izolovaně za plotem svého statku, ale je
důležitou součástí života na vesnici a v krajině. I my
se proto snažíme přispívat k tomu, aby naše okolí bylo
upravenější a přívětivější a aby se v našich obcích
příjemněji žilo.
Chceme, aby naše farmy byly v době všeobecného
nadávání na poměry a tak trochu uměle vyvolávané
„blbé nálady“ místy, odkud se naopak šíří optimismus
a pozitivní pohled na svět a na život. A pokud k tomu
může alespoň trochu přispět i naše služba a kontakt
s Vámi, našimi zákazníky, budeme jenom rádi.
Přejeme Vám příjemné dny a veselou mysl!
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Po loňském prestižním ocenění „Českých 100 nejlepších“
v oboru zemědělství a potravinářství se letos Němcova selská
mlékárna stala v konkurenci 260 firem „Firmou roku 2014 ve
Středočeském kraji“ a postoupila tak do celostátního kola mezi
čtrnáct finalistů z celé České republiky!
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Přátelské posezení.

POHODA ZVÍŘAT
JE NA PRVNÍM MÍSTĚ
„ANIMAL WELFARE“ NEBOLI POHODA ZVÍŘAT JE POJEM, KTERÁ SE V SOUVISLOSTI
SE ZEMĚDĚLSTVÍM VYSKYTUJE TÉMĚŘ V KAŽDÉM NOVINOVÉM ČLÁNKU.

V

ětšina lidí si ale s tímto termínem nedokáže spojit žádné
konkrétní podmínky, kromě možnosti hospodářských zvířat pohybovat
se svobodněji ve větším prostoru. Na
farmě u Millerů je ale skutečná pohoda
zvířat dotažena do řady ne zcela obvyklých detailů.
Důvody jsou prosté – jednak máme
zvířata opravdu rádi a jednak dojnice
v dobrém fyzickém, ale i psychickém
stavu produkují kvalitnější mléko, ze
kterého lze pak vyrábět kvalitnější mlékárenské výrobky, což má samozřejmě
významný vliv na ekonomiku. To
v našich zemích nebylo po řadu let
bráno zas tak vážně, ale my jsme se
rozhodli tyto dva zdánlivě protikladné
pohledy, tedy lidský vztah k zvířatům
a ekonomiku, propojit s použitím nejmodernějších technologií. Všechno je
možná trochu paradoxně založeno na
tom, že právě lidé se do života dojnic
zas tak moc nemíchají a řadu druhdy
standardně lidských činností tak
přenecháváme robotům.
Slova „robotizace farmy“ zní strašně, ale v principu se jedná o vytvoření
takových podmínek pro naše zvířata,
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které bychom leckdy ocenili i my. Například optimální teplota. Řadě z nás jistě
nejsou příjemné vysoké teploty a úplně
stejně na tom jsou dojnice, které mají
ještě větší tendenci k přehřívání než
lidé, včetně z toho vznikajících potíží.
Ideální teplotní podmínky ve stáji proto
hlídá systém, který umí analyzovat
vnitřní i venkovní teplotu a podle nich
reguluje větrání a optimální teplotu
v této stáji pomocí automatického shrnování závětrné plachty na jižní stěně
stavby. V souvislosti s dobře izolovanou střechou zaručí odpočívajícím
dojnicím o několik stupňů menší teplotu s porovnáním s teplotou venkovní.
Další systém zase hlídá pohyb
Tak bude se dnes číst nebo ne?

dojnic, obdobně, jako když při fotbalovém utkání hráčům měří přístroje počet
naběhaných kilometrů. To má
i u dojnic svou logiku, neboť se tak
podle zvýšené pohybové aktivity
dozvíme, že kráva má říji a můžeme
ji připustit, aby měla další telátko.
Dalším robotickým prvkem ve
stáji je plně automatický přihrnovač
krmiva, kterému říkáme Václav. Václav
má jediný úkol, a to, aby bylo krmivo
pravidelně přihrnuto do krmného žlabu.
Naše rohaté holky totiž příliš nedbají
na etiketu, a tak když si pochutnávají
třeba na voňavé vojtěškové senáži,
trochu „drobí“ a rozhazují svůj oběd
nebo večeři ze žlabu. A právě to je

MLÉČNÉ LISTY

chvíle pro Václava, který přijede
a krmení jim nahrne zpátky až pod nos.
Paralelu s lidmi lze nalézt i zde – mnohé maminky, jejichž ratolesti odmítají
sníst připravené jídlo, si jistě vybaví situace, kdy za svými potomky běhají se
lžící plnou pokrmu s potřebnou dávkou
kalorií či vitamínů.
Využití robotů pro zajištění neustále
se opakujících stájových činností je
v mnohém lidštější než přímá práce
člověka ještě z jednoho důvodu: robot
totiž na zvíře nepřenáší své negativní
emoce, což u člověka zcela vyloučit
nelze. Zvířata jsou totiž velmi citlivá
a „blbou náladu “ od lidí rychle přebírají.
Pro vytvoření maximální pohody
zvířat slouží i celá řada dalších prvků,
souvisejících s „denním programem“.
To, že dojnice nemusí stát celý život
ve stájových boxech, ale mohou volně
korzovat ve venkovním prostoru, je
naprostou samozřejmostí. Další prvky
používané na naší farmě ale zas tak
úplně obvyklé nejsou. Například existence „mateřské školky“ pro telata,
což je v praxi společné ustájení skupin
zhruba stejně starých telat
s volným přístupem k automatu
s krmnou dávkou obohacenou mlezivem. To umožňuje této mládeži chodit
v partě do blízkého mléčného baru
a konzumovat svobodně podle potřeby příslušný mléčný koktejl. Automat
zvířata několikrát denně zváží, a když
konkrétní tele během dne nevypije
zadanou dávku, nahlásí to přes počítač
ošetřovatelům. Ve většině případů je
to první indikace nějakého zdravotního
problému daného telátka a platí zde
znovu stejně jako u lidí, že čím dříve
se takový problém řeší, tím se zvyšuje
procento uzdravení a vyloučení trvalejších zdravotních následků.
Další robotické systémy jsou
v současné době ve fázi projekce,
v nejbližších letech bychom chtěli plně
robotizovat nejen míchání a zakládání
veškerých krmných dávek, ale i samotné dojení.
Na první pohled to tedy vypadá,
jako by u Millerů na farmě už nechtěli
lidé pracovat. Opak je však pravdou,
pohoda zvířat je u nás na prvním místě
a roboti toto napsané pravidlo jen
pomáhají realizovat na ještě vyšší
úrovni. ❚

Robot Václav v akci.

Sedlák a jeho ochranka.

Mléčný dorost chováme jako v peřince.
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NAŠI LIDÉ

CÍTÍME SE JAKO V RODINĚ
ŘÍKÁ HANNA ZELDI, VEDOUCÍ
PROVOZU NĚMCOVY SELSKÉ
MLÉKÁRNY RADONICE.
Jste původem z Ukrajiny, jak jste se
sem do mlékárny a vůbec do Čech
dostala?
V České republice a v Němcově selské
mlékárně jsme již 18 let. Pracovala
jsem v mlékárně v Užhorodě, kde se
jednoho dne objevil pan Němec s tím,
že shání pracovníky do své tehdy
nedávno postavené mlékárny. Dohodli
jsme se velmi rychle, a tak už za pár
dní jsem spolu s dalšími čtyřmi nebo
pěti děvčaty vystupovala z vlaku na
pražském Hlavním nádraží a další den
jsme již vyráběly první sýry
v Radonicích.
Práce v mlékárenství vyžaduje
vysokou odbornost, je to vaše
původní profese?
Ano, vystudovala jsem mlékárenskou
V mlékárně pracuje sehraný tým.
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technologii na vysoké škole u nás
doma, stejně jako moje sestra – dvojče. I ta ostatně pracuje v naší mlékárně. Také ostatní děvčata, která tvoří
jádro našeho pracovního kolektivu,
pracují v mlékárenství prakticky celý
život. Zkušenosti i vzdělání tedy
máme, ale protože náš šéf si stále
„vymýšlí“ nové druhy výrobků, musíme
nejenom oprašovat leckdy už zasuté
vědomosti, ale samozřejmě se snažíme
získávat také nové poznatky. A asi
v tom budeme muset pokračovat až
do penze, protože i mladý nastupující
„šéf“ Tomáš přichází s novými nápady,
naposled třeba s velikonočními sýry
nebo se zmrzlinou.
Mluvíte o Tomášovi jako o šéfovi, ale
když jste u Němců už osmnáct let,
musíte ho znát vlastně od dětství...
To je samozřejmě pravda, poznala jsem
Tomáše jako osmiletého kluka a měla
jsem možnost sledovat, jak se z něj

Hanna Zeldi.
stává opravdový sedlák a náš nový šéf.
Sama mám syna v jeho věku, takže
to pro mě bylo zajímavé i z tohoto
pohledu.
Vydržet takovou dobu v jednom místě
není úplně běžné. Jak se to podařilo
ve Vašem případě?
Je to skutečně dlouhá doba, vlastně
naprostá většina našeho profesního
života, ale z původní party, se kterou
jsme sem v roce 1996 přišly, odešla
pouze jedna z nás, což mluví samo za
sebe. Nejdůležitější asi je, že celá firma
a atmosféra v ní je skutečně rodinná,
přestože dnes už v ní pracuje několik
desítek lidí. Naši zaměstnavatelé se
nám snaží vytvořit dobré podmínky
nejen pro práci či bydlení, ale často
s námi prožívají i naše osobní strasti
i radosti. Zejména paní Hana
Němcová je takovou dobrou duší firmy
a mnohokrát pomohla nejen nám, ale
třeba i našim blízkým, nikdy nezapomene na naše narozeniny, často spolu
probíráme i takové ty úplně obyčejné
ženské věci. Občas samozřejmě také
lítají hromy blesky, to když se našemu
šéfovi něco nezdá nebo najde nějaký
nepořádek, ale tak to asi musí být, jako
v každé dobře fungující rodině. Cítíme
se tady zkrátka dobře. ❚

NAŠI PARTNEŘI

MLÉČNÉ LISTY

SORTIMENT MLÉKA Z FARMY
OBOHATILA ČERSTVÁ VEJCE
Z KLÍČAN
OD LETOŠNÍHO LÉTA MAJÍ ZÁKAZNÍCI „MLÉKA Z FARMY“ MOŽNOST
ZAKOUPIT SI KROMĚ MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TAKÉ ČERSTVÁ VEJCE.
NĚKDEJŠÍ ZVYK VOZIT SI Z VENKOVA VAJÍČKA OD BABIČKY JE OSTATNĚ
STÁLE NEZAPOMENUTELNOU ČESKOU TRADICÍ. BABIČKU VŠAK V TOMTO
PŘÍPADĚ NAHRADIL FARMÁŘ ONDŘEJ BAČINA, KTERÝ CHOVÁ NOSNICE
NA SVÉM STATKU V KLÍČANECH U PRAHY.
Jak se vlastně vejce z vašeho chovu
dostala do rozvozových dodávek
Mléka z farmy?
S oběma provozovateli služby „Mléko
z farmy“ jsme nejenom kolegové, ale
pojí nás i dlouholeté přátelství. Stejně
jako Němcovi a Millerovi se snažíme
i my dostat výrobky z naší rodinné
farmy co nerychlejší a nejkratší cestou
ke konečným zákazníkům a tak naše
spolupráce vznikla vlastně docela přirozeně. Navíc čerstvá vejce jsou jako typ
potravinářského produktu k mlékárenským výrobkům docela vhodným
doplňkem.
Jak na nabídku vašich vajec
reagovali zákazníci?
Zájem je skutečně velký. Přestože jsme
s prodejem začali o prázdninách, což
je hlavně v Praze nejhorší možné období pro odbyt, postupně jsme zvyšovali

prodej i v tomto období, takže
v současné době prodáváme přes bučící dodávky zhruba čtvrtinu své produkce a předpokládáme, že se tento počet
v nejbližší době zdvojnásobí.
Co je podle Vás důvodem
k takové poptávce?
Myslím, že je to optimální kombinace
ceny a kvality. Zákazníci určitě ocení
čerstvost vajec - od nosnice se vejce
ke spotřebiteli totiž dostanou do tří,
maximálně do pěti dnů. To je i jedním
z našich cílů – maximálně zkrátit cestu
z farmy k zákazníkovi. Důležitý je
i ve všech směrech
dohledatelný
původ
nejen vajec
samotných, ale
i krmiv, která pocházejí z našich polí.

Ondřej Bačina.
Nosnice chováme podle nejnovějších
zásad pohody zvířat ve voliérových
chovech, kde se mohou volně pohybovat. Malé klece, kde se slípky prakticky
nemohou ani hnout, u nás nenajdete.
V podstatě se dá říci, že se v celé řadě
parametrů blížíme podmínkám biochovů, ale zároveň jsou naše vejce oproti
biovejcím pro spotřebitele cenově mnohem dostupnější. Vajíčka jsou balena
po 6 kusech a díky čistě přírodnímu
krmivu bez jakýchkoliv chemických přídavků má vaječný žloutek správnou tmavě žlutou
barvu a samozřejmě
i tradiční poctivou
chuť. ❚
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NOVINKY
V MLÉKÁRNĚ I NA POLI
ABY MOHLA NAŠE FARMA A MLÉKÁRNA DÁL ÚSPĚŠNĚ FUNGOVAT A NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
POSKYTOVAT STÁLE LEPŠÍ SLUŽBY, MUSÍME POŘÁD BUDOVAT A ZLEPŠOVAT.

Sýrové nitě na korbáčiky je třeba
správně vytvarovat, ...

A

tak v poslední době přibyly
v mlékárně například nové
stroje na výrobu pařených sýrů
nebo udírna. Škoda, že není technicky
možné, aby naši zákazníci mohli ochutnat čerstvě napařené a ještě teplé
voňavé sýry vytažené přímo z udírny…
To bychom asi nestačili vyrábět!
Novinkou je i stroj na výrobu zmrzliny, který nebylo zas až tak jednoduché sehnat. Chtěli jsme totiž, aby

...zchlazené rychle předat kolegyni...
uměl zmrzlinu udělat z opravdového
mléka a tvarohu a nikoli z „prášku“
rozředěného vodou, a to byl trochu
problém. Ale nakonec se podařilo
a zmrzlinu jsme mohli zařadit do
sortimentu.
Je samozřejmě trochu jiná než právě
ony „prefabrikované“ zmrzliny, které
lze koupit na leckterém rohu, a tak
jste si ji vy, naši zákazníci zvyklí na
poctivé výrobky, brzy velmi oblíbili.

...nechat odkapat, ...

...a teprve nakonec uvázat do uzlíků.

Rozvozová flotila dostala nové garáže.
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Navinout správnou parenici není
úplně jednduché.

MLÉČNÉ LISTY

Zmrzlina chutná
i mladé paní Němcové ;-)
Aby se naše výrobky dostaly včas
na vaše prodejní zastávky, musíme
mít spolehlivou flotilu rozvozových

dodávek. Dnes už jich denně na trasy
vyjíždí dvanáct a udržet tuto smečku
v chodu není někdy úplně snadné. Aby
se i naši plechoví pomocníci cítili lépe,
postavili jsme pro ně nové garáže,
kde nejen odpočívají po příjezdu
z trasy, ale kde o ně a zejména jejich
čistotu pečují jejich kapitáni, vám
dobře známí rozvozci.
Vedle mlékárny samozřejmě běží
i zemědělská část farmy a i ta potřebuje stále nové stroje a zařízení.
Kromě nejviditelnějších novinek, kombajnu Claas Lexion 670, který nám
pomáhá rychleji zvládnout žně,
a dalšího silného traktoru John Deere,
jsme pořídili i několik drobnějších (no,
drobnějších – každý má několik tun)
strojů jako jsou diskeler, mulčovač

Bez moderních a výkonných strojů se neobejdeme,

Na trasu právě vyráží Ondřej Dohnal.
nebo cambridgské válce. Netrapte se
tím, že vám jejich krkolomné názvy nic
neříkají – jsou to zkrátka hračky, se
kterými naši traktoristé dovádějí
v pracovní době a ještě si k tomu
pustí klimatizaci a rádio a zapnou
laserového autopilota, aby měli
rovnou „líchu“. Jedinou vadou těchto
hejblátek, jak asi správně tušíte, je
jejich cena, ale co naplat, bez nich to
zkrátka nejde. ❚

...třeba takový kombajn nemusí sloužit jenom ke sklizni, ale může se z něj stát i svatební vozidlo.
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CO SE DĚJE NA FARMĚ... U NĚMCŮ

KDYŽ JE FARMA
DOMOVEM
Jana Němcová.

R

BRATR SE OŽENIL A POMALU NA FARMĚ PŘEBÍRÁ AGENDU SPOJENOU S MLÉKÁRNOU
A SLUŽBOU MLÉKO Z FARMY. ŠVAGROVÁ NEJEN ŽE OBSTARÁVÁ ÚČETNICTVI FIRMY, ALE TÉŽ
SE V ROLI KULTURNI REFERENTKY PILNĚ STARÁ O SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V RADONICÍCH, JEJÍM
NOVÉM DOMOVĚ.

odiče se odstěhuji do nového
domu, aby uvolnili „grunt” mladým.
A já? Je na této „nové” Němcově
farmě pro mě ještě vůbec místo?
Vzpomínám si, jak jsme si jako děti
s bráchou malovali budoucnost. On
bude sedlák, to bylo prostě dané.
Vždycky to chtěl, nikdy nezaváhal.
Tomu uzpůsobil vyběr vysoké školy,

by mi naši traktoristi pánové Spálenka
a Matějec nikdy neodpustili. A navíc,
řekněme si to upřímně, šikovnosti jsem
zrovna moc nepobrala. Co tedy se
mnou?
Musela jsem se vrhnout do zcela neprobádaných vod a zakotvila – já, holka
ze statku – na pravém břehu Vltavy, co
by kamenem dohodil od Pražského hradu, ve slovutné budově hrdě nesoucí
označení Právnická fakulta. Mám před
sebou poslední rok studií a tak nějak
tuším, že letošním létem skončila jedna
z etap mého života. Ta první, skoro
čtvrt století dlouhá. Etapa života na
farmě. Jaké to tedy bylo?

Život na farmě,
to jsou také zvířata...
termíny dovolených a potažmo
i svatby. Bylo totiž třeba oženit se až
poté, co oba snoubenci uspěšně složí
státnice na zemědělské univerzitě,
a zároveň dříve, než dozraje řepka,
protože to by pak dobrá třetina
svatebčanů namísto do kostela musela
na pole.
Bratrova představa se tedy zatím
plní. A ta moje? Onehdá mi řekl, že
když nenajdu práci, ať nemám obavy,
že on mě zaměstná. „Třeba u krav, budeš kydat hnůj a dojit a já tě budu peskovat, že to děláš špatně.” Tato vidina
však záhy vzala za své, dobytek jsme
prodali a zůstali jen u rostlinné výroby.
Že bych tedy jezdila na kombajnu? To
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...od těch úplně maličkých...
Když je Vám pět, obyčejný stoh
slámy Vám připadá stejně vzrušující
jako tisícovky let stará socha Buddhy
kdesi v Indii. Když je Vám pět, jediné,
co chcete, je na ten stoh nebo sochu
vylézt nebo se jich aspoň dotýkat.
Rozdíl je v tom, že na Buddhu vylézt
nemůžete a dotýkat se smíte jenom

zlehýnka, aby tu ten tlustý ošklivý pán
vydržel ještě pro další děti, jako jste
vy. Možná dokonce i pro děti vašich
dětí. Ale stoh slámy? Ten musí vydržet

...přes ta odrostlejší...
jenom do dalšiho léta a je vcelku jedno,
jestli ho maličko ušpiníte nebo uválíte.
Kterou atrakci jste si vybrali? Už jste
ve slámě zachumlaní od hlavy až
k patě? Skáčete a dovádíte? Ale ale,
co je to s Vámi? Že vás teď svědí celé
tělo? Omlouvám se, nenapadlo mě,
že nevíte, že ječný prach štípe. Příště
už jen do pšenice! Ale stálo to za to,
co říkáte?
Když je Vám osm, začnete si
uvědomovat své, řečeno dneska tolik
populárnim spojením, „genderové zařazení” ve společnosti. V případě, že jej
přijmete, dívenky jistě budou toužit vařit tak jako maminka a v chlapcích se
probudí vášeň pro automobilismus. Ale
je Vám osm, v kuchyni byste se pletli
a na silnici nesmíte, protože je to moc
nebezpečné. Ale co když Vaše mamin-
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ka třikrát denně sama vaří pro dvacítku
pracovníků a bez alespoň drobné pomoci se zkrátka neobejde? („Neupekla
bys bublaninu, Jani?”) Co když se Váš
otec od rána do večera prohání džípem
po strništi, kde není do čeho nabourat
a kde nehrozi žádná policejní kontrola?
(„Zařaď jedničku a pomalinku pouštěj
spojku... Říkal jsem pomalinku!”) Patrně
se ve druhé třídě stanete poloprofesionálními pekařkami či řidiči. Anebo
obojím, mně osobně nikdy ono striktní
rozdělení rolí nesedělo.
Když je Vám dvanáct, máte už
spoustu přátel a poprvé si uvědomíte,
že to, že s nimi nemužete jít k vodě,
protože pomáháte mamince v kuchyni,
nezní moc „cool”. Vyřešíte to však šalamounsky. Začnete své přátele brát na
pole s sebou. Slyšeli jste, kolik mladých
kluků brigádničí na traktoru? A co
teprve, když je tak nesnesitelné vedro,
že odkládají trička a odhalují vypracované hrudi, o nichž si Vaši spolužáci
mohou nechat zdát! Polonazí výrostci
Vás nezajímají? Tak si běžte sednout
do traktoru sami, jistě už Vás nechají
popojíždět pod kombajnem nebo klidně
i zorat celé pole. A na tu vodu s přáteli
máte taky čas. Co by to bylo za rodiče,
kdyby Vás nepustili?
Když je Vám patnáct, Vaši vrstevníci

se poohližejí po brigádach, a to je počátek Vaší skutečné popularity. V létě se
totiž na farmě vždycky něco najde. Je
libo vážit obilí? Zarovnávat manipulátorem ječmen do skladu? Jezdit traktorem? Vyrábět sýry v mlékárně? Nebo
snad připravovat a rozvážet hladovému
osazenstvu proviant? Možnosti jsou
nepřeberné, odměna příznivá a vděk
Vašich přátel neutuchající.

...až po ta největší.
Když se Vám přehoupne dvacítka
a přestěhujete se do garsonky v Praze,
bude pro Vás pravděpodobně náročné
vyrovnat se s tím, že život, který jste
doposud žili, je diametrálně odlišný od
toho, který žijí lidé, se kterými přicházíte do styku. Dá Vám práci stále
dokola vysvětlovat, že to, že ve Vaší
rodině neexistuje jasná dělící čára
mezi soukromým a pracovním životem,
nepociťujete jako hendikep, ale naopak
jako zcela přirozený a svým způsobem

romantický prvek života svázaného
s přírodou. Když je Vám dvacet a právě
jste začali studovat vysokou školu,
pořád si ještě nepřipouštíte, že jednou
budete muset tento romantický život
opustit a jít svou vlastní cestou.
Když je Vám 24, už to všechno víte.
Užijete si své poslední žně na vážnici
ječmene (desáté, jak symbolické!),
naposledy hodíte očkem po Vašich starých známých traktoristech, kteří od
chvil, kdy jste spolu laškovali poprvé,
poněkud zmoudřeli, oženili se, usadili.
S nostalgickým úsměvem přehlédnete
všechny ty mladíky, kteří jsou letos na
žních poprvé či podruhé, a víte, že sem
již nepatříte.
*****
Sedím v pátém patře knihovny jedné
britské univerzity, kde jsem na ročním
studijním pobytu, prohlížím si všechny
ty budoucí právníky pocházející ze
všech koutů světa a konečně mám
pocit, že jsem našla vnitřní klid, že
jsem mezi svými. Nyní již jsem si jistá,
že ačkoliv vrata Němcovy farmy pro
mě zůstanou nadále otevřena, už sem
budu jezdit jenom na návštěvu. A jednou, až mým dětem bude pět, možná
u strýčka poprvé zažijí, jak umí štípat
ječný prach. ❚
Jana Němcová

MEZI NEJLEPŠÍMI V OBORU
I díky Vám, našim zákazníkům,
jsme se stali držiteli prestižního ocenění „Českých
100 nejlepších“ v oboru
zemědělství a potravinářství.
Soutěž pořádá již téměř dvě
desítky let nadace Comenius
a za tuto dobu si získala svou
prestiž. Ocenění jsme převzali
ve Španělském sále pražského hradu z rukou ministra
zemědělství a velmi si ho
vážíme, neboť jedním z hodnocených kriterií byla právě
spokojenost zákazníků.
Děkujeme za vaši přízeň!
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NAŠI LIDÉ

ABY SE ZÁKAZNÍCI ČERSTVÉ PŘÍMO
Z FARMY
RÁDI VRACELI
JEDNÍM Z PARTY PRODEJCŮ MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ V PROJEKTU „MLÉKO Z FARMY“ JE JIŘÍ FRENZL.
PATŘI MEZI „SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍ“ A TAKÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ.

Jak dlouho už jsi vlastně součástí
prodejního týmu Mléka z farmy?
Obchodním zástupcem této služby
jsem se stal před třemi roky, farmář
Honza Miller je můj dlouholetý kamarád. Žijeme v jedné obci a naše rodiny
mají k sobě poměrně blízko. Sám jsem
před šesti lety začal s podnikáním na
vlastní kůži, takže vím, co přináší, ale
také co bere. Příjemné pocity z dobře
vykonané práce, úspěch z nějakého
projektu, svoboda v rozhodování, ale
na druhé straně nekonečné hodiny
mimo rodinu, ztráta nebo omezení volnočasových aktivit a koníčků, neustálý
stres a mnohdy i pocity nejistoty.
Práce, kterou dělám nyní, mi ale
plně vyhovuje. Neschází jí trochu toho
podnikatelského adrenalinu, mám možnost své seberealizace, dennodenně
potkávám desítky různých lidí a mám
radost, pokud jsou spokojeni s naší
službou. Ve svém životě nyní prožívám
to lepší období.

Jiří Frenzl.
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A jak vypadá takový pracovní den
rozvozce selských mlékárenských
výrobků?
Začíná zhruba kolem desáté dopoledne. Potkáme se s kolegy u Millerů
na farmě, odkud vyráží naše „sudé“
rozvozové trasy. Poklábosíme, kolikrát
se i špičkujeme, kolik a kde kdo prodal,
na pořadu jsou i úsměvné historky
ze samotného prodeje. S dispečerem
probereme případné dotazy či výtky
zákazníků, které stahuje každý den z
emailu či facebooku služby Mléko z farmy. Pokud je trochu času, zahrajeme si
s kolegy i stolní fotbálek tak, abychom
nastartovali naše prodejní buňky, jak
říká náš šéf.
Mezitím přiveze velký chladící náklaďák čerstvé zboží z radonické mlékárny, my si ho rozdělíme do jednotlivých
dodávek a kolem poledne vyrážíme na
rozvozové trasy. Vracíme se kolem
osmé až deváté hodiny večer, kromě

MLÉČNÉ LISTY

Rozvozci Ondřej Škácha, Michal Javůrek, Jiří Frenzl a Zdeněk Doubek za chvíli vyrazí na rozvozové trasy.
soboty, kdy prodáváme od rána asi do
dvou hodin odpoledne.
Máte své oblíbené trasy nebo dokonce oblíbené zákazníky?
Samozřejmě, a je jich celá řada. Já
konkrétně mám ale nejraději lokalitu
Zbraslav, kde mě tamní zákazníci nenechají po příjezdu pomalu ani vydechnout a vždy mě očekávají, a to bez
ohledu na roční období nebo počasí.
Každá trasa má však svá specifika
a po těch letech jsou moji stálí zákazníci vlastně mými přáteli. V mnohých
případech znám i ostatní členy jejich
rodin a sortiment, který u mě s oblibou
nakupují. Když není u mého auta
velká fronta, je čas prohodit pár slov
o jejich i mém soukromém životě,
prostě probereme, co se dá, jak tomu
je mezi přáteli.
A co výrobky, které rozvážíte? Máte
některý osobně obzvlášť v oblibě?
Všechny jsou samozřejmě výborné,

ale u mě vítězí jogurtový nápoj Jonáš,
který mi dělá dobře na trávení a zároveň je velmi chutný, takže se v něm
spojuje příjemné s užitečným. Výtečné
jsou i pařené a uzené sýry, s oblibou si
je doma připravuji na grilu.
Bez konkurence je i náš selský
tvaroh, který z rukou mé manželky
většinou končí na ovocných knedlících
či v tvarohových buchtách. Potom mají
„boule za ušima“ i moji dva kluci.
Máte při tom všem čas ještě na nějaké své koníčky?
Ano, pár let se zabývám ornitologií,
kroužkováním ptactva. Tento koníček
mě uspokojuje z několika důvodů. Mám
rád přírodu a trávím v ní hodiny svého
volného času úplně sám. Manželka mi
říká, že jsem tichý blázen, ale já se za
pár hodin venku absolutně odreaguju
a zbavím všech stresů. Prostřednictvím této záliby jsem poznal a seznámil
se s mnoha druhy ptactva, které žije
v našich končinách, o kterých jsem

dříve neměl ani potuchy. Nepopsatelné
jsou chvíle, kdy se vám do stejného domácího hnízda vrátí po roce z obrovské
dálky mnou okroužkovaná vlaštovka.
Je to podobné, jako když potkáte po
dlouhé době dobrého známého, což se
v případě naší paní vlaštovky opakuje
již třetím rokem.
Není však ani výjimkou, že potkám
svého kroužkovance i po několika
letech. Když si uvědomím, že tento
malý tvoreček absolvoval jenom svou
vlastní energií a za pomoci přirozené
navigace několik tisíc kilometrů dlouhou cestu třeba do Afriky a zpět
a navíc našel své malé hnízdo, naplňuje mě to k přírodě obrovským obdivem
a pokorou.
Jenom si tak někdy říkám, že by nebylo marné si okroužkovat své dobré
a věrné zákazníky… To by se jim asi
ale příliš nelíbilo, a tak mi nezbude,
než k nim být i nadále milý, vstřícný
a ochotný, aby se rádi vraceli stejně
jako ty moje vlaštovky. ❚
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NASTUPUJE NOVÁ GENERACE

KORMIDLO PŘEBÍRÁ
NOVÁ GENERACE

ČASTO ZMIŇOVANÝM PROBLÉMEM ZEMĚDĚLSTVÍ NEJEN V NAŠÍ ZEMI JSOU STÁRNOUCÍ HOSPODÁŘI, Z NICHŽ
ŘADA NEMÁ POKRAČOVATELE V DALŠÍ GENERACI. TO ALE VĚTŠINOU NEPLATÍ V PŘÍPADĚ RODINNÝCH FAREM
HOSPODAŘÍCÍCH NA VLASTNÍ PŮDĚ, DO KTERÉ PŘEDCHOZÍ GENERACE HOSPODÁŘŮ DOSLOVA ZAPUSTILY SVÉ
KOŘENY. TO JE PRO BUDOUCÍ GENERACE PŘIROZENÝM ZÁVAZKEM I MOTIVACÍ K POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI
PŘEDKŮ. NEJINAK JE TOMU I NA FARMĚ V RADONICÍCH, KDE SE POSTUPNĚ UJÍMÁ ŘÍZENÍ SYN HOSPODÁŘE,
TOMÁŠ NĚMEC.

Tomáš Němec.
Kdy jste začal přebírat firmu od svého
otce a co to všechno obnáší?
U rodinných farem to většinou nefunguje jako v klasických podnicích, kde
se k určitému datu změní vedení a od
tohoto data začne firmu řídit. U nás
je to postupný proces, který spočívá
v neustálém předávání zkušeností
z generace na generaci, bez nějakého časového plánu, od kdy se řízení
nějaké činnosti někdo ujímá. U nás
tento proces začal vlastně už někdy
v mých patnácti letech, kdy mi otec
vyčlenil deset hektarů polí, na kterých
jsem hospodařil takzvaně „na vlastní
triko“. Znamenalo to, že jsem veškeré
práce od orby přes setí až po sklizeň
musel buď udělat traktorem sám, nebo
výjimečně, když mi to školní povinnosti nedovolovaly, zorganizovat naše
traktoristy, aby příslušnou operaci
udělali oni. K tomu jsem musel zvlášť
evidovat všechny náklady, které jsme
na konci po sklizni odečetli, a výsledek
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bylo moje kapesné na příští rok. Táta
mi samozřejmě radil a vše probíhalo
přirozeně v rámci celé farmy, ale já
jsem se jednak naučil nejen všechny
práce, které se za rok na poli dělají,

klasické zemědělství, ale i produkce
mlékárenských výrobků, jejich rozvoz
ke konečným zákazníkům... Které
z těchto činností se nejvíce věnujete?
Hlavní náplní mé činnosti je v současné době rozvoj projektu „Mléko
z farmy“. To znamená především organizaci rozvozových tras a rozvozců.
S tím souvisí propagace našich výrobků, reklama, kontakt se zákazníky na
webu nebo facebooku, tedy vlastně
marketing. A základem je samozřejmě
výroba v mlékárně, její běžná organizace, ale i vymýšlení nových výrobků
a především udržení jejich vysoké
kvality, což je naše cesta, jak si udržet
zákazníky a postupně zvyšovat jejich
počet. Zatím se nám to daří, také proto, že se na výrobě podílí dostatečný
počet kvalitních lidí.

A JE TU TAKÉ TEN ZÁVAZEK
K PŘEDCHOZÍM GENERACÍM, KTERÝ
ČLOVĚK PROSTĚ MÁ V SOBĚ, AŤ
CHCE NEBO NECHCE, A NAPLŇUJE
HO MOŽNÁ I PODVĚDOMĚ.

Jinými slovy – Vaší hlavní doménou
je mlékárna.
Tak jednoduché to samozřejmě na
rodinných farmách není. Když je třeba,
děláme všichni všechno, takže je zcela
běžné, že když je třeba, strávím den
za volantem traktoru. Nejvíce času mi
ale skutečně zabere mlékárna, zatímco
vlastní zemědělství stojí ještě stále
hlavně na tátovi.

ale také poznal, jak na sebe navazují
nebo jak se musí práce zorganizovat
a hlavně, jestli mi na konci z té práce
něco zbude, nebo ne. Tímto způsobem
jsme fungovali po celou dobu střední
školy, pak během vysoké už jsem se do
práce na farmě a jejího řízení postupně
zapojil v podstatě regulérním
způsobem.

Byla pro Vás od počátku myšlenka
pracovat na rodinné farmě jasnou
volbou?
Určitě, nad ničím jiným jsem ani nepřemýšlel a podle toho jsem si vybíral
i vysokou školu. A samozřejmě bych
si přál, aby v tom pokračovala i další
generace třeba mých dětí, které ale
ještě nejsou na světě.

Rozsah aktivit Vaší rodinné farmy
je poměrně značný – není to jen

Už víte, jak je k takové cestě
přesvědčíte?

MLÉČNÉ LISTY

Já myslím, že úplně stejně, jako mí rodiče přesvědčili mě – tím, že se v tom
prostředí rodinné farmy pohybujete po
celý život, že je to něco důvěrně známého a když se daří, vidíte za sebou
hmatatelné výsledky své práce.

Na rodinné farmě je navíc člověk
v mnohém svobodnější než v normální
práci, žije v neustálém kontaktu
a sepětí s přírodou, což se málokomu
poštěstí. A je tu také ten závazek
k předchozím generacím, který člověk

prostě má v sobě, ať chce nebo
nechce, a naplňuje ho možná i podvědomě. Ostatně s manželkou jsme se
poznali stejně jako mí rodiče na zemědělské univerzitě, takže v tomto směru
v tradici již pokračuji... ❚

KLÍČE OD RODINNÉ FARMY
SE POMALU PŘEDÁVAJÍ I MILLERŮ

Nastupující hospodáři u Millerů – Jan Karfilát, Tomáš Brožek a Jan Miller mladší.

Č

as nejde zastavit a člověk si
najednou uvědomí, že více než
dvě desítky let soukromého hospodaření uběhly jako voda, že jsme ještě
nestačili vybudovat to, co jsme si na
začátku našeho soukromého hospodaření předsevzali, a už musíme (tady
podotýkám, že s velkým potěšením,)
pomalu, ale jistě předávat pomyslné
klíče od farmy nové generaci.
Možná jsem již v některých příspěvcích minulých Mléčných listů uváděl,
že naše velká rodina žije a hospodaří
na jednom místě, tedy v Holubicích čp.
2, již od roku 1672. V takto vzdáleném
letopočtu našel archivář první zmínku
o Matěji Millerovi v Holubicích u Prahy.

Pro mnohé čtenáře je to možná v době,
kdy se téměř vše měří a porovnává
pouze vahou ekonomiky, nepochopitelné, ale v selských rodinách je naplňování tradic neopomenutelným faktorem
samotného hospodaření.
Naše dvě dcery se postupně provdaly a do rodných Holubic přivedly
partnery, kteří shodou okolností vyrůstali v rodinách, které se zemědělstvím
také zabývají. Oba dva vystudovali
pražskou zemědělskou univerzitu a oba
se přirozeně zapojili do práce na farmě.
Zeťové Tomáš Brožek a Honza
Karfilát spolu s mým synem Honzou
tak vytvořili sehranou trojici, která postupně přebírá nejen faremní administ-

rativu, ale hlavně se čím dál více podílí
na pracích na polích, v sadech, ale i na
organizaci služby Mléko z farmy. Naplňujeme tak systém klasické moderní
rodinné farmy, kde kromě několika
dlouholetých zaměstnanců převážnou
část provozu zajišťuje majitel a jeho
nejbližší rodinní příslušníci.
Přestože jsme si jednotlivé segmenty našeho různorodého podnikání rozdělili, nastávají chvíle, kdy se v sezóně
všichni potkáváme na našich polích
jako obsluha strojů a technologických
linek. Jsou to okamžiky, kdy celá rodina
táhne úplně hmatatelně za jeden provaz, a to pro mě má kolikrát větší váhu
než sebelepší hektarové výnosy. ❚
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NAŠE FARMY A ŽIVOT KOLEM NICH

Rodinný par Amerika je chloubou Radonic i jejich starosty.

NĚMCOVA FARMA

NEŽIJE JEN PRO SEBE
P

řestože si to již značná část
současných obyvatel naší země
nepamatuje, byli kdysi sedláci nedílnou
součástí života na vesnici a také se
na něm aktivně podíleli. Na tuto tradici
se snaží navázat i rodina Stanislava
Němce, který je už nějakou dobu mimo
jiné starostou obce. Spojení podnikání
v zemědělství s rozvojem venkova má
přitom velkou logiku, třeba i proto, že
zájmem zodpovědného hospodáře je
chovat se v krajině tak, aby si zachovala přirozený ráz a aby si jej zachovala

nejen tady a teď, ale na dlouho dobu
dopředu. Z takového přístupu a detailní
znalosti terénu pak může těžit celá
obec.
Z krajiny kolem Radonic zmizely
v posledních několika letech četné
černé skládky, na jejichž likvidaci se
podíleli zaměstnanci farmy. Likvidací
skládek ale aktivity Stanislava Němce,
hospodáře a starosty v jedné osobě,
zdaleka neskončily. Na místě jedné
z nich například vznikla kaplička,
demonstrující odvěké spojení selského

Nová kaplička byla postavena na místě bývalé černé skládky.
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stavu s krajinou, jejímž autorem je
známý architekt Jindřich Synek. Místo,
které má sloužit občanům obce
i pocestným k odpočinku a rozjímání, je
symbolickým poděkováním hospodáře
za dary přírody i za to, že se rodinné
farmě dobře vede.

Z KRAJINY KOLEM RADONIC
ZMIZELY V POSLEDNÍCH
NĚKOLIKA LETECH ČETNÉ
ČERNÉ SKLÁDKY, NA JEJICHŽ
LIKVIDACI SE PODÍLELI
ZAMĚSTNANCI FARMY.
Likvidace dalších skládek pak
přispěla k oživení turistické atraktivity
okolí obce, kterým vede nově zbudovaná naučná stezka. Porosty kolem
stezky i mimo ní pak obohatilo několik
set nově vysázených stromů, které
nahradily někdejší skládky pneumatik,
houštiny bezinek, ostružiní a náletových invazních rostlin.
Stanislav Němec v roli starosty je
ale hybatelem i mnoha dalších aktivit
v obci. Za posledních několik let tak
Radonice viditelně ožily a zkrásněly.
Kromě dokončení veškerých inženýrských sítí a komunikací v obci bylo
vybudováno i další zázemí, které by
Radonickým mohlo závidět nejedno
větší město. Obecní dům s moderním
sálem pro sto lidí, prodejnou, ordinací

lékaře a obecními byty, rodinný park
s koupalištěm, sportovními prvky pro
všechny generace a amfiteátrem
s letním parketem, rekonstruovaná
a zvětšená školka či tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem, to
všechno jsou věci, které činí život
v Radonicích velmi příjemným.
Obec je pod vedením starosty
Němce navíc vybudovala výhradně
ze svých prostředků bez dotací nebo
dluhů. Za největší úspěch však Stanislav Němec považuje to, že se v obci
podařilo vytvořit skutečně sousedskou atmosféru a Radonice žijí čilým
společenským a kulturním životem.
Každoročně se koná dlouhá řada dnes
již tradičních akcí od pálení čarodějnic
s lampionovým průvodem přes dětské
dny a večery rodičů, letní zábavy,
loučení s prázdninami, zájezdy pro seniory, divadelní přestavení, posvícenské akce až po vánoční zpívání koled
a inscenování adventních příběhů pod
širým nebem. Všech těchto akcí se
pravidelně zúčastňuje okolo dvou až
tří set lidí, což je při počtu obyvatel
Radonic kolem 800 úctyhodné číslo.
A to není zdaleka všechno, v Radonicích se cvičí zumba, funguje taneční
kroužek Babaletky a velkou oblibu si
získal i ochotnický divadelní spolek,
ve kterém je starosta Němec nejen
hercem, hudebníkem a režisérem, ale

Otec a dcera Němcovi v bláznivé
scéně na jevišti radonického divadla.
také kulisákem, zvukařem a samozřejmě sponzorem. A není z rodiny sám
– dcera Jana je herečkou i autorkou,
snacha Míša pak hudební a pěveckou
oporou, syn Tomáš zvukařem
a osvětlovačem…
Na dnešní vesnici se zkrátka
dá žít pestrý a plnohodnotný život
a sedláci jsou opět jeho součástí
a hybateli. ❚

Součástí dožínek v Úholičkách byla i výstava historických strojů.

DOŽÍNKOVÉ SETKÁNÍ

PO SEDMAŠEDESÁTI LETECH
A
ni Millerova farma v Holubicích se
neuzavírá okolnímu světu, lidé na
ní jsou naopak iniciátory a organizátory
řady akcí v obci i v okolí. Tradicí se
staly například masopustní průvody
nebo myslivecké plesy, které by se bez
rodiny Millerů a jejich pomoci vůbec nekonaly. V letošním roce pak Jan Miller
s dalšími kolegy sedláky z okolí uspořádali v areálu úholičského zámečku
a jeho parku dožínkové setkání
a obnovili tak tradici přerušenou plných
šedesátsedm let!
Sedláci pozvali kromě svých rodin
a nejbližších spolupracovníků také
řadu hostů, mezi nimiž byli například
starostové dvanácti okolních obcí,
nejvýznamnější vlastníci půdy, kteří
farmářům již více než dvě desítky let
pronajímají své polnosti nebo kolegové
sedláci z Bavorska, ale samozřejmě
i sousedé – nezemědělci, kteří s farmáři
každodenně sdílejí venkovský prostor.
Bohatý program byl zaměřen právě
na oslovení široké venkovské veřejnosti a především dětí a mládeže.

V malebném prostředí zámeckého
parku se sešlo více jak čtyři stovky návštěvníků, kteří měli možnost
zdarma ochutnat zabíjačkové produkty,
opékané selátko, tradiční posvícenské
koláče a spoustu dalších dobrot, včetně našich výrobků Mléka z farmy.
Ti nejmenší se mohli projet na
ponících, shlédnout poučný program
s ukázkou dravých ptáků, zahrát si
spousty her, ale třeba i zkusit řízení
moderního traktoru nebo navštívit
loutkové divadlo.
Pro dospělé po celý vyhrávaly
hudební skupiny, ve speciálně
upraveném stanu se promítaly filmy
s venkovskou a zemědělskou tématikou, pořádající farmáři uspořádali
výstavku svých moderních i historických traktorů.
Přípravy na tuto akci a její organizace nebyly jednoduché, ale výsledek
stál za to. Ukázalo se, že sedláci
prostě na vesnici nejenom patří, ale
že jsou důležitými hybateli života na
ní v mnoha směrech. ❚

Dožínky proběhly
i v Radonicích, nechyběl
samozřejmě ani dožínkový
věnec předaný hospodářům.
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MLÉČNÝ KALEIDOSKOP

JAK

SI SPOLU ROZUMÍ
MLÉKO A KÁVA?

PROČ V NĚKTERÝCH KAVÁRNÁCH VAŠE OBLÍBENÉ CAPPUCCINO DOSLOVA POHLADÍ CHUŤOVÉ BUŇKY A JINDY
BYSTE HO NEJRADĚJI VYLILI DO ODPADU? ROZDÍLY MEZI KÁVOU ZÁVISÍ NEJEN NA JEJÍ KVALITĚ, ZKUŠENOSTI
A UMU TOHO, KDO JI PŘIPRAVUJE, ALE TAKÉ NA POUŽITÉM MLÉKU. A JAK JE TO PRÁVĚ S KÁVOU A MLÉKEM, JSME
SE ZEPTALI ODBORNÍKA NA SLOVO VZATÉHO. MLÉKO Z FARMY SPOLUPRACUJE S BARISTOU JAROSLAVEM
PETROUŠEM, KTERÝ JE NEJEN MISTREM KÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, ALE TAKÉ ÚSPĚŠNÝM SPORTOVCEM.
Spojených států, zjistil
jsem, že být baristou
neznamená absolvovat
jenom jednu soutěž, ale
jde o poměrně složitý obor,
který stojí za to studovat.
A studuji ho stále…

Jaroslav Petrouš.

Barista není zrovna běžné
povolání, jak jste se
k němu vůbec dostal?
Popravdě, až do roku 2003
to pro mě bylo naprosto
neznámé slovo. Tehdy zde
vlastně tato profese teprve
začínala vznikat, a to i díky
soutěži Mistr kávy a jejímu
mentorovi Robertu
Trevisanovi. Tomu já
vlastně za svou současnou
profesi vděčím, protože
do té doby jsem pracoval
jako obchodní zástupce
pro jednu velkou kávovou
společnost. Až díky vítězství v roce 2004 jsem měl
možnost se v této oblasti
rozvíjet a hlavně vzdělávat.
Když jsem v roce 2005
odletěl reprezentovat na
mistrovství světa do
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V souvislosti s kvalitou
kávových nápojů se často
hovoří o kvalitě samotné
kávy či její přípravě, proč
je ale také důležitá kvalita
mléka, které se do kávy
přidává?
Víte, tohle si člověk pořádně uvědomí, až když má
možnost porovnání. Já před
soutěží v USA odletěl na
týden trénovat do Dánska
k mistrovi světa z roku
2002 a s sebou jsem měl
přibalenou tehdejší novinku
„mléko na cappuccino“.
Hrdě jsem ho během přípravy vybalil a dal ochutnat
svému trenérovi. Co následovalo, mi bylo poměrně
nepříjemné. Okamžitě ho
totiž vyplivnul a zbytek vylil
do odpadu. Koukal jsem
na něj jako blázen a on, že
jedeme do obchodu. Běžný
supermarket, ale v chladícím boxu neskutečný výběr
čerstvého mléka. Koupil
několik druhů a během toho
týdne jsem poznal, co je
to opravdu pravé mléko.
Neříkám, že každé mléko
u nás v supermarketech je
špatné, ale když si mohu

vybrat, zvolím mléko
z Němcovy selské mlékárny Radonice. Vždy se mi
totiž po jeho konzumaci
vybaví moje vzpomínky na
Dánsko…
Jaký kávový nápoj, při
jehož přípravě se používá
mléko, máte nejraději?
Dostávám spoustu otázek
na spojení kávy a mléka.
Vždy ale doporučuji, aby
mléko do kávy přišlo teplé.
Mléko je silný neutralizátor
a ve větším množství
a studeném stavu dokáže
kávu totálně znehodnotit.
Proto je můj oblíbený nápoj
cappuccino. Silné espresso
se zpěněným mlékem ve
formě mikropěny je opravdová lahůdka, hlavně tedy

KDO JE TO
BARISTA?
Barista je odborník
na kávu. Musí zvládat
celou řadu činností
a dovedností, které se
týkají výroby a přípravy kávy. Musí umět
připravit šálek dokonalého espressa i dalších
kávových nápojů na
espressu založených.
Dovednosti baristů se
hodnotí v různých
soutěžích, a to jak na
národní, tak i mezinárodní úrovni.

po ránu. Často si ho dávám
jako snídaňovou kávu.
Smutné je, že stále spousta barmanů, záměrně nepíši
baristů, neumí s mlékem
pracovat a v restauraci,
baru či kavárně s ním vytvářejí naprostá zvěrstva.
Přepálené mléko, nápoj
vypadající jak bublifuk
nebo pěna „nakydaná“ jako
Mount Everest. Majitelé
podniků mají často kávovary za statisíce, ale ty vám
samy krásné cappuccino či
latte macchiato nepřipraví.
Stále v naší zemi chybí
větší osvěta v oblasti kávy.
Někdy mi připadá, že to ty
majitele ani moc netrápí.
Jeden Pohlreich pro českou
gastronomii je málo…
Vy ale se ale nezabýváte
jenom kávou, ale jste také
mimořádně úspěšný sportovec, angažujete se
i v charitě…
Sportu se věnuji už od
svých šesti let. Pocházím
z fotbalové rodiny, jejíž
kořeny jsou mimochodem
právě v Radonicích, a hrát
fotbal u nás byla skoro
povinnost. Do mého prvního
vážného úrazu tomu tak
bylo i u mě. Momentálně
rodinné „žezlo“ převzal můj
syn Tadeáš, který je myslím
i šikovnější, než jsem byl já.
Já sám se teď již šestým
rokem věnuji

MLÉČNÉ LISTY

S MLÉKEM Z FARMY
NA DIVOKÉ VODĚ

J
atletice tělesně handicapovaných a troufám si říct, že
i celkem úspěšně reprezentuji
nejen svůj domovský klub
Hvězda Pardubice, ale
i Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Jsem
vrhač a mezi mé disciplíny
patří hod diskem a oštěpem.
Před pár týdny jsem se vrátil
z mistrovství Evropy a přivezl
si bronzovou medaili v hodu
diskem. Bohužel se mi
zranění nevyhýbala ani zde
a o některé velké podniky jako
je mistrovství světa nebo
paralympijské hry, jsem přišel.
Stále ale patřím v disku mezi
světovou špičku a určitě
o medaile na těchto soutěžích
ještě zabojuji. Nedávno jsem
dostal v Pardubicích nabídku
reprezentovat klub i mezi
zdravými sportovci, a to
je pro mě velká výzva
a motivace. V roce 2011 jsem
podstoupil amputaci nohy nad
kolenem, ale život s protézou
mě v ničem neomezuje.
Jsem autorem charitativního
projektu Výstup na Sněžku
a ještě letos s jedním
úžasným člověkem založíme
nadační fond, který bude
zaměřen na pomoc dětem
po amputaci. ❚

ednou z našich dlouholetých zákaznic
je i KATKA KUDĚJOVÁ, česká reprezentantka ve vodním slalomu. Jsme velmi
rádi, že několikanásobné mistryni světa
do 23 let a mistryni světa v závodě hlídek

z MS dospělých v roce 2013 naše výrobky chutnají a pravidelně je zařazuje do
svého jídelníčku. Ještě více nás těší, že
můžeme být jejím partnerem a přejeme jí
co nejvíce sportovních úspěchů! ❚

Víte že:
NA CELÉM SVĚTĚ SE CHOVÁ VÍCE NEŽ 240 MILIONŮ DOJNIC?
Z nich zhruba desetinu mají ve svých stájích a na pastvinách farmáři v EU, velkým
chovatelem jsou i Spojené státy, kde se dojí asi 9 miliónů krav. V České republice je
to něco málo přes půl miliónu. Z nich máme nejradši ty dvě stovky našich.

CELKEM EXISTUJE ASI 350 PLEMEN KRAV?
Z toho je asi 200 plemen uznaných různými chovatelskými svazy, rozhodující význam
z nich má ale pouze cca 15-20. My chováme pouze dvě, holštýnky a jerseyky.

40% POTŘEBY BÍLKOVIN ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN VE VÝŽIVĚ
PRŮMĚRNÉHO EVROPANA JE KRYTO MLÉKEM?
A ideální samozřejmě je, když je to „Mléko z farmy“.

PLEMENO JERSEY BYLO VYŠLECHTĚNO NA STEJNOJMENNÉM
ANGLICKÉM OSTROVĚ?
Jerseyky jsou starým anglickým plemenem z ostrova Jersey, kam bylo již od roku
1763 zakázáno dovážet jiná plemena skotu. Čistokrevnou plemenitbou tak bylo
vyšlechtěno toto unikátní plemeno, které vyniká drobnější tělesnou stavbou, klidnou
povahou, ale zejména svým mimořádně kvalitním mlékem s vysokým obsahem tuku.
Proto jsme taky Jerseyky zařadili do našeho stáda…

NEJVĚTŠÍMI KONZUMENTY ZMRZLINY JSOU AMERIČANÉ?
Spotřebují průměrně 24 litrů zmrzliny za rok, následují je Australané se 20 litry. Zmrzlina je oblíbená i v chladném Finsku, kde jí za rok snědí 13 litrů na osobu. Naproti tomu
obyvatelům tak slunných zemí, jako jsou Itálie nebo Španělsko, stačí pouhých 7 litrů.
Češi s pěti litry jsou na úplném chvostu, ale doufáme, že radonická zmrzlina toto číslo
alespoň trochu zvedne!

19

MLÉČNÝ KALEIDOSKOP

HANA MAŠLÍKOVÁ
V PROFESI ZOOTECHNIČKY,
MLÉKAŘKY A PRODEJKYNĚ
PRODUKTŮ
„MLÉKA Z FARMY“

U telátek jí to šlo lépe…

S MODELKOU V DOJÍRNĚ
S

lužba Mléko z farmy získala za
dobu své existence poměrně
slušnou popularitu, a tak jsme čas od
času i středem zájmu různých novinářů a reportérů z rozličných médií.

Hana Mašlíková byla
u krav poněkud nesvá…
Zemědělstvím se dnes zabývá opravdu malé procento lidí a činnostmi okolo mléka ještě méně, takže i obyčejné
dojení krav nebo výroba sýrů může
mít svou atraktivitu i pro zábavné
pořady. Asi proto se na nás obrátila
televize Nova se záměrem natočit na
našich farmách reportáž pro pořad
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„Na vlastní kůži“, v němž si modelka
a moderátorka Hana Mašlíková zkouší
různé profese. Tentokrát to byla profese zootechničky, mlékařky a prodejkyně produktů „Mléka z farmy“.
Natáčení začalo ještě dávno před
rozedněním. Trochu promrzlá a lehce
nervózní Hana Mašlíková tentokrát
místo módní róby oblékla montérky
a za odborného doprovodu naší
zootechničky Terezy nenastoupila na
přehlídkové molo, ale do dojírny. Držela
se poměrně statečně, ale přece jenom
respekt k našim kravkám převážil, takže nasazení dojicího aparátu bylo nad
její síly. Lepší už to bylo při setkání
s malými telátky, kterým bylo úplně
jedno, že k nim přichází modelka,
a když jim nabídla svůj prst, dumlali ho
úplně stejně, jako od kohokoliv jiného.
Spolu s cisternou s nadojeným
mlékem pokračoval celý televizní
štáb do mlékárny, aby sledoval, jak
se mléko zpracovává. Tady už byla
moderátorka úspěšnější a po krátké
instruktáži plnila pasterované mléko
do lahví jako zkušená mlékařka. Možná
to bylo i tím, že bílý mlékařský úbor jí

byl přece jenom bližší, než zootechnické montérky. Zkusila si i porcování
a balení sýrů a pak už naložila hotové
zboží do bučící dodávky a vydala se
na prodejní trasu, aby poznala
i konečnou fázi celé mléčné cesty,
tedy jeho prodej zákazníkům. Pravda,
ti byli poněkud specifičtí, protože
se jednalo o její televizní kolegy
z barrandovského studia, ale i tak
Hana Mašlíková prokázala, že by se uživila i jinde než na přehlídkovém mole. ❚

…ale v bílém úboru už
byla jako ve svém živlu.
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SOUTĚŽ O VÍKENDOVÝ POBYT V KRKONOŠÍCH
Vylosovaný
výherce ob
drží poukaz
na víkendo
vý pobyt
s plnou pen
zí pro dvě
osoby v “Pe
nzionu
Ve Volském
dole“
v Krkonošíc
h.

Víte, kolik bučících
dodávek „Mléka z farmy“
denně vyjíždí na prodejní
trasy?

Napište svou odpověď na mailovou
adresu soutez@mlekozfarmy.cz
do 30. listopadu 2014.
DALŠÍ TŘI VÝHERCI PAK ZÍSKAJÍ POUKÁZKU NA NÁKUP NAŠEHO ZBOŽÍ V HODNOTĚ 300 KČ.

JSOU SÝRY A „SÝRY“
V poslední době lze na trhu leckde objevit tzv. „alternativní sýry“. O jaký výrobek vlastně jde a jsou
to skutečně sýry? Mléčné bílkoviny a tuky je v těchto výrobcích nahrazovány bílkovinami a tuky
rostlinnými, dalšími složkami jsou kasein, voda a různá ochucovadla nebo konzervanty. S klasickými
sýry tedy tyto produkty nemají téměř nic společného, ale proti gustu žádný disputát…

PO SÝROVÝCH VELIKONOCÍCH
PRO VÁS CHYSTÁME I SÝROVÉ VÁNOCE

S

vé zákazníky rádi příjemně překvapujeme
a děláme jim radost, a proto se před velikonočními svátky do našich dodávek nastěhovaly
dva speciální přírůstky, které na krátký čas
rozšířily naši mléčnou kolekci. Jednalo se o pařené velikonoční sýry ve tvaru zajíčka a vajíčka,
vybrat jste si mohli mezi dvěma variantami
- sýrem přírodním a uzeným.
Pokud Vás tyto sezónní sýry zaujaly, máme
pro vás dobrou zprávu. Po velikonoční sadě
totiž chystáme i vánoční speciality, na které
se můžete těšit již začátkem prosince. Kromě
již tradičních adventních sýrů provoněných
pomeranči nebo ořechy tentokrát připravujeme
i pařené sýry, které na sebe vezmou podobu
vánoční komety, stromečku a kapra. Doufáme,
že vám budou nejen chutnat, ale že také přispějí
k příjemné adventní a vánoční atmosféře. ❚

Sýroví zajíčci zpestřili letošní velikonoce.
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Jak se co dělá

PAŘENÉ SÝRY
PŘED NĚKOLIKA MĚSÍCI JSME DO NAŠEHO SORTIMENTU ZAŘADILI TAKÉ
TAKZVANÉ „PAŘENÉ SÝRY“ PARENICU, KORBÁČIKY A KOLIBU.

T

yto tradiční výrobky
dostaly svůj název podle
technologie, kterou se vyrábějí. Jsou totiž skutečně „pařené“
za teploty okolo 70°C. Na trhu se
můžete setkat i se sýry, které různí
výrobci, často podomácku, vyrábějí
z odřezků eidamu nakoupených
v mlékárnách. Tyto odřezky pak napaří v horké vodě a vzniklou „žvýkačku“ pak vyformují do požadovaného
tvaru a prodávají jako skutečné
korbáčiky nebo parenicu.
S takovou technologií se ovšem
u nás nesetkáte. Aby pařené sýry
měly správnou chuť konzistenci
a šťavnatost, musí se surovina na
ně vyrábět specielním způsobem.

Už samotné mléko proto
pasterujeme velmi šetrně, pro zakysání používáme zvláštní mlékařské
kultury, a hlavně doslova
po minutách sledujeme
kyselost vyrobené sýřeniny
(stačí totiž třeba jenom desetina
pH a místo vláčného jemného sýra
bychom vyrobili tvrdou bílou „gumu“).
Ve správný okamžik tedy sýřeninu
paříme a hněteme přímo v horké
syrovátce, abychom nevyplavili
mléčný tuk a zachovali tak jemnost
a chuť sýra. Horká hmota z pařičky
pak prochází formovacími rastry,
ze kterých pak vycházejí dlouhé
sýrové stuhy nebo nitě. Ty se ihned
zchladí ve studené slané vodě a po
krátkém nasolení pak ručně vážou
do vám již známých korbáčiků nebo
parenic. Jejich část potom rovnou

balíme, ale zbytek putuje do udírny,
kde je několik hodin uzena bukovým
kouřem. Možná jste si všimli, že
uzené parenice a koliby jsou baleny
vakuově, zatímco ty neuzené
a korbáče nikoliv. Neuzené výrobky
nevakuujeme proto, že při tomto
způsobu balení vzniká uvnitř obalu
podtlak, který pak sýry deformuje
a narušuje jejich konzistenci. Naproti
tomu uzené sýry mají přece jenom
poněkud pružnější strukturu, takže
vakuování bez problémů snesou,
a navíc je tímto způsobem lépe
zachována jejich vůně.
Trvalo nám několik měsíců,
než jsme vyladili všechny postupy
a drobné nuance a mohli vám pařené
sýry nabídnout na rozvozových
trasách, ale jsme přesvědčeni, že
výsledek stojí za to.
Ostatně – ochutnejte sami!

ZMRZLINU SI MŮŽETE UŽÍT I V ZIMĚ!
V naší zmrzlině
žádná éčka
nenajdete.

a
n
i
l
z
r
m
z
Radonická
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Dobrá zmrzlina musí být připravena z mléka,
mléčného tuku a cukru – tedy surovin kaloricky
poměrně vydatných. A kalorie naše tělo spíše
zahřívají, než ochlazují. Paradoxně by se tedy
zmrzlina měla jíst více ve dnech, kdy je zima.
Ale pozor! Vybírejte z nabídky zmrzlin na trhu
opravdu pečlivě! Když se totiž podíváte na
složení běžně prodávaných zmrzlin a mražených
krémů, jsou často plné chemických a konzervačních látek, jako jsou levné rostlinné tuky, barviva
či umělá arómata, které zřejmě zdraví příliš
neprospívají.
Takové přidané složky v našich produktech
opravdu nikdy nenajdete. Zmrzliny totiž vyrábíme
„pouze“ z mléka a vlastního tvarohu a k ochucení
přidáváme buď mražené jahody, nebo kvalitní
kakao a trochu cukru. Žádná umělá barviva,
stabilizátory, emulgátory či podobné vymoženosti u nás prostě nemají šanci.

MLÉČNÉ LISTY

vaříme s Mlékem z farmy
Naše mléko a mléčné výrobky samozřejmě chutnají samy
o sobě, ale připravit z nich můžete i nepřeberné množství
dalších dobrot. tady je jedna z nich:

Podzimní voňavý koláč
s tvarohem a skořicí
Tento koláč je nejenom výborně chutná, ale je i zdravý
a navíc ho zvládne opravdu každý.
Těsto:
• 250 ml Selského mléka • 1 šálek kokosu
• 2 ks vanilkového pudingu v prášku • 2 ks vajec
• 1 balíček vanilkového cukru • 1 balíček prášku do pečiva
• 250 ml ovesných vloček • 1 lžíce medu
• 1 lžíce třtinového cukru • 2 lžíce rozinek
• 2 lžíce hnědého rumu • 5 ks jablek • 1 lžička skořice
Nádivka:
• 500 g Selského tvarohu (250 g) • 250 ml Selského mléka
• 3 – 4 lžíce třtinového cukru • 3 – 4 lžíce hnědého rumu
Postup:
Rozinky si namočíme v rumu a předehřejeme troubu na cca. 175 stupňů. Mezitím si v míse
smícháme všechny přísady na těsto a nakonec přidáme rozinky. Těsto vlijeme do vymazané
formy (koláč můžete dělat i v pekáči). Rovnoměrně rozetřeme a pečeme v troubě cca 15 – 20 minut.
Poté těsto zalijeme nádivkou a necháme ještě v troubě dopéct asi 10 minut, dokud není nádivka
ztuhlá a neteče. Upečený koláč posypeme skořicí a servírujeme pokapaný javorovým sirupem
nebo medem.

JAK S NÁMI MŮŽETE KOMUNIKOVAT?
MLÉKO Z FARMY NA FACEBOOKU
Na facebooku můžete sledovat každodenní aktuality například o trasách, soutěžích, nových výrobcích
nebo se zapojit do diskuse z ostatními zákazníky.

☎

TELEFONNÍ INFORMAČNÍ LINKY
Na telefonech 608 747 929 pro „liché“ trasy a 739 086 372 pro trasy „sudé“
Vám rádi zodpovíme ty nejaktuálnější dotazy týkající se rozvozových tras.

INTERNETOVÉ STRÁNKY www.MLEKOZFARMY.cz
Na našem webu najdete ty nejúplnější a neustále aktualizované informace.

Přihlašte se k odběru upozorňovacích SMS zpráv!

Na našem webu si můžete aktivovat službu, která vám zdarma pošle SMS zprávu s upozorněním,
že naše rozvozové auto se blíží na Vámi vybranou zastávku. Zpráva přichází ve Vámi nastaveném
předstihu, takže příjezd Mléka z farmy nezmeškáte!

KŘÍŽOVKA

Tajenku křížovky tvoří citát, jehož autorem je irský dramatik a spisovatel George Bernard Shaw. Pošlete znění tajenky do 30. 11. 2014
na mail soutez@mlekozfarmy.cz. TŘI VYLOSOVANÍ AUTOŘI OBDRŽÍ POUKÁZKU NA NÁKUP V HODNOTĚ 300 KČ.

www.mlekozfarmy.cz

