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Jak efektivně zlepšit kvalitu školního stravování? Takovou otázku jsme si v týmu Skutečně
zdravé školy pokládali, když jsme začínali s osvětou zdravého školního stravování. Od té doby
došlo ke značnému posunu k lepšímu, a to je dobře. Jsme rádi, že rok od roku zaznamenáváme
vyšší zájem škol o zdravější stravování a využívání regionálních produktů.

Vám, pracovníkům a pracovnicím školních jídelen, klíčovým hráčům na poli správného
fungování školního stravování, přinášíme ucelený přehled vhodných dodavatelů: farmářů,
pěstitelů, výrobců, chovatelů či distributorů pro Jihočeský kraj. Výjimku tvoří společnost
Country Life, s.r.o. a Hame s.r.o. Zařadili jsme je do příručky záměrně, jako doplněk kvalitního
sortimentu, a také z důvodu distribuce po celé ČR. Dodavatelé jsou v příručce rozřazeni
do jednotlivých kategorií dle potravin, které jsou schopni dodávat. Avšak v mnohých
případech, se nevěnují pouze jedné kategorii. K rychlému zorientování se, slouží stručný
přehled uvedených dodavatelů na konci příručky.

Pevně věříme, že vám tato příručka zjednoduší proces výběru dodavatelů a bude vám
praktickou pomůckou.

Tým Skutečně zdravé školy
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Divoké farmy jsou relativně malá farma specializovaná na chov prasete přeštického
černostrakatého. Také se věnují chovu drůbeže (kuřata, kachny, husy) a produkci vajec
slepičích a křepelčích. Maso z vlastní farmy zpracovávají dle ověřených receptů a všechny
produkty pocházejí z vepřového a drůbežího masa z vlastních chovů, kde jednoznačně
preferují kvalitu před kvantitou. Produkty neobsahují žádné konzervační látky, stabilizátory,
zvýrazňovače chuti, barviva atd., ale pouze kvalitní maso, sůl a koření.

Vepřové a kuřecí maso, kačeny, husy, křepelky a holoubata, uzené vepřové maso, klobásy,
čabajky, paštiky, tlačenky, vepřové a drůbeží bujony
Produkty jsou prodávány přes vlastní e-shop, který funguje tak, že do úterní půlnoci
přijímají objednávky, které v pátek rozváží. V případě dotazů můžete kontaktovat paní
Markétu Tlapákovou.
Ing. Markéta Tlapáková
Tel. číslo
E-mail

+420 775 965 785
obchod@divokefarmy.cz

Mgr. Pavel Tlapák
Šebrov 195
679 22 Lipůvka
IČ: 15190003
Webové stránky
Facebook

www.divokefarmy.cz
https://cs-cz.facebook.com/divokefarmy/

Obrázek 1 - Ukázka produktů (zdroj: https://www.facebook.com/divokefarmy/?tn-str=k*F)
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Farmbox.cz je unikátní projekt, který je distributorem zeleniny a ovoce od místních farmářů,
ale také poctivého kváskového chleba, uzenin od místního řezníka, farmářské jogurty, tvaroh
či máslo, ale i kuřata nebo vajíčka.

Drůbež, vejce, ovoce a zelenina, pečivo, mléčné produkty
Trvanlivé potraviny jsou schopní zaslat na dobírku po celé ČR. Pro objednávky nastavena
uzávěrka na každé pondělí, distribuce pak probíhá stejný týden ve středu nebo ve čtvrtek
s rozvozem přímo na místo. Distribuují prozatím pro Brno a jeho blízké okolí.
Pro objednávky kontaktujte paní Irenu Šnekovou.
Irena Šneková
Tel. číslo
E-mail

+420 721703 100
irena.snekova@farmbox.cz

Syrovice 348
664 67 Syrovice
IČ: 71767011
DIČ: CZ8358023839

Webové stránky

https://www.farmbox.cz/

Obrázek 2 - Ukázka zeleniny (zdroj: https://www.farmbox.cz/zeleninove-boxy/219-farmbox-zeleninovy-maly.html)
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Horňácká farma pracuje v ekologickém režimu a zabývá se chovem skotu, prasat, ovcí, koz
a drůbeže. Všechna zvířata chovaná na této farmě mají možnost volného pohybu a jsou
krmena pouze krmivem, které si sami na farmě, loukách a polích vypěstují. Tyto plochy
nejsou nijak chemicky ošetřeny. Farma současně také zpracovává ovoce a zeleninu z vlastních
sadů.

Hovězí maso, vepřové maso a drůbeží maso
Zelenina a ovoce v bio kvalitě, výběrové džemy, kompoty, ovocné a bylinné sirupy,
sterilovaná zelenina, chutney a pesta
Nabízené maso je možné vyzvednout v prodejní den přímo farmě v Hrubé Vrbce od 15.00
do 17.00 nebo nechat si zavést na několik výdejních míst viz webové stránky.
Objednávky ovoce a zeleniny na stávající týden probíhají do pondělního dopoledne
a rozvoz probíhá ve středu. Závoz masa farma provádí pouze jednou měsíčně.
Objednávky provádějte u paní Ivy Novákové Pavlíkové.
Iva Nováková Pavlíková
Tel. číslo
E-mail

+420 723 167 756
hornackafarma@centrum.cz

Horňácká farma s.r.o.
Hrubá Vrbka 120
696 73
IČO: 276 97 061
Webové stránky

http://www.hornackafarma.cz/

Obrázek 3 - Ukázka zeleniny (zdroj: https://www.facebook.com/Hor%C5%88%C3%A1ck%C3%A1-farma-151867754856674/)

7

Jedná se o podnik, který sdružuje celý sortiment masa z lokálních ekofarem. Hovězí maso
z farmářských chovů, bio jehněčí maso z volného chovu, vepřové maso z farmářských vepřů
a čerstvá kuřata z volného chovu. K masu vám jsou schopni přibalit rodokmen a na každém
kousku masa najdete informaci o způsobu chovu a době zrání.

Hovězí maso, vepřové maso, telecí maso, drůbež a králičí maso, zvěřina, výrobky z masa
Kváskové pečivo, zelenina, mléčné výrobky
Veškeré objednávky probíhají přes Ing. Romanu Hájkovou (Po – Pá 9:00-18:00). Objednávky
přizpůsobí vašemu individuálnímu požadavku.
Objednané zboží lze vyzvednout na prodejně nebo je možné domluvit závoz, který zajišťují
vlastními chladícími vozy.
Závoz probíhá v rámci Brna, Brna-venkov a Bílovic nad Svitavou. Cena závozu je na domluvě
dle množství a pravidelnosti odběru.
Ing Romana Hájková
Tel. číslo
E-mail

+420 720 392 975
romana.hajkova@mikrofarma.cz

MIKROFARMA s.r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno
IČO: 01843249
DIČ: CZ01843249
Webové stránky

http://www.mikrofarma.cz/

Obrázek 4- Ukázka Brněnské prodejny (zdroj: http://www.mikrofarma.cz/galerie/jak-to-vypada-u-nas-v-prodejne/)
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Rodinná firma Zelenka s.r.o. se již více než 20 let specializuje na chov a zpracování krůt.
O zvířata se na farmě starají od jejich narození až do porážky. Řezníci porážejí a porcují
vykrmené krůty v novém provozu v Židlochovicích. Na farmě jsou zvířata odchovávána
v halách a mají podestýlku přírodního původu, mohou hrabat a k dispozici mají dostatečný
životní prostor. Během výkrmu se postupně vystřídá šest krmných směsí s vyrovnaným
obsahem bílkovin a energie. Základ tvoří kukuřice, pšenice a sója. Krmivy živočišného původu
nekrmí. Hormony a jiné růstové stimulátory se na farmách nepoužívají. Krmiva jsou vyráběna
podle přísných předpisů a jejich původ i složení je dohledatelné. V provozu mají zaveden
funkční systém kritických bodů HACCP. Společnost Biokont, inspekční a certifikační orgán
v ekologickém zemědělství, jehož hlavní činností je inspekce a certifikace BIO, udělila
společnosti certifikát pro BIO Krůtí porcované maso.

Chlazené i mrazené krůtí maso (porcované)
Uzeniny z krůtího masa
Objednávky probíhají skrz e-shop a maso nejlépe objednat v týdnu vždy do středy do 12
hod. Objednávku je následně možné si vyzvednout na různých výdejních místech viz
webové stránky. Pokud objednáte alespoň 20 kg masa a jste v Brně nebo na některé z
rozvozových tras, mohou vám maso po předchozí dohodě dovézt až na místo.
V případě velkoobchodního odběru masa kontaktujte Mgr. Vladislava Bobčíka.

Mgr. Vladislav Bobčík
Tel. číslo
E-mail

+420 737 243 107
bobcik@krocan.cz

Zelenka s.r.o.
Topolová 910
667 01 Židlochovice
IČ: 60722932
DIČ: CZ60722932
Webové stránky

http://www.krocan.cz/

Obrázek 5- Ukázka porcování krůt (http://www.krocan.cz/nase-nabidka/chlazene-maso)
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Pstruhařství Skalní mlýn se nachází v Moravském krasu, lokalitě CHKO, kde díky absenci
aplikace chemických posypů nedochází ke znečištění podzemních vod. K chovu pstruhů
využívají vodu z říčky Punkvy, která vyvěrá v ekologicky čisté lokalitě. Věnují se kompletnímu
chovu včetně produkce jiker a plůdku a garantují stabilní vysokou úroveň produkce. V areálu
se nachází i zpracovna ryb, která odpovídá normám EU, kde jsou zpracovávány ryby. Od roku
2008 mají zaregistrovanou ochrannou známku Punkevní pstruh.

Pstruh duhový, Siven americký, Pstruh lososovitý – ryby jsou pouze kuchané (neporcované)
Pstruh uzený
Zájemci si mohou ryby koupit přímo v areálu pstruhařství, a to každý pátek od 9.00 do 17.00
hodin. Objednávky vyřizují dle požadavků každý pracovní den. Prodej a dovoz živých ryb
zajišťují po předchozí domluvě po telefonu (Po-Pá 7-17 hod.) v Brně a okolí. Aktuální ceník
ryb je k dispozici na webových stránkách farmy.
Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 602 550 140
rybarna@smk.cz

Pstruhařství Skalní mlýn
Lažánky 200
678 01 Blansko
Webové stránky
Facebook

http://www.punkevnipstruh.cz/
https://www.facebook.com/punkevnipstruh

Obrázek 6- Ukázka rybárny (zdroj: https://www.facebook.com/punkevnipstruh/)
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V rybárně – Josef Šopík mají vlastní sádky, místo, kde ryby zpracovávají a prodejnu. To vše
na jednom místě. Čerstvé filety ze sladkovodních i mořských ryb průběžně připravují po celý
den.

Chlazené filety - kapr, pstruh, jeseter
V sezóně - lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik, bílá ryba
Ryby zatím nerozvážejí. Je možné zakoupit na prodejně v Brně.
Po – Pá
So

9:00 – 18:00
8:00 – 12:00

Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 541 240 205
kapr@rybarna.cz

Rybárna – Josef Šopík
Božetěchova 6
612 00 Brno
IČO: 74294695
Webové stránky

http://www.rybarna.cz/cz/

Obrázek 7- Ukázka ryb (zdroj: http://www.rybarna.cz/)
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MAKRO Cash&Carry ČR s .r .o . je velkoobchod potravin a dalších produktů. Společnost si
zakládá na čerstvosti a kvalitě zboží, které prochází propracovaným systémem kontroly kvality
všech produktů. Jsou držiteli certifikátu IFS, mezinárodní normy pro systémy řízení kvality.

Z nabídky doporučujeme především následující produkty:

Pro domluvu spolupráce, objednávky a závoz, prosím kontaktujte, zákaznické centrum.
Je třeba udělat registraci a domluvit se na smlouvě o distribuci. Bude třeba uvést IČ, název
zařízení, adresu závozu, kontaktní osobu za školu/školku
Zákaznická linka pro objednání
+420 281 083 083
Tel. číslo
info@makro.cz
E-mail

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
Sídlo: Jeremiášova 1249/7 , 155 80 Praha, Česká republika
IČ: 26450691
DIČ: CZ26450691
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Firma se specializuje na dodávky mražených potravinářských produktů do gastronomických
provozů. Dodávají po celé ČR v pracovní dny 2x až 5x týdně dle regionu. Produkty pocházejí
od spolehlivých domácích producentů nebo od renomovaných zahraničních firem.

Mořské i sladkovodní ryby (kuchané nebo filety), kuřecí, hovězí i vepřové maso, mléčné
výrobky, mražená zelenina a ovoce, kořenící směsi
V případě informací nebo objednávek prosím kontaktujte telefonicky obchodního zástupce
společnosti, paní Janu Zacpalovou. Ta Vás podrobně seznámí s aktuálním sortimentem a
možnostmi odběru zboží.
Jana Zacpalová
Tel. číslo
E-mail

+420 736 484 178
jzacpalova@seznam.cz

Garant Food Service s.r.o.
Dobronická 1257, Praha 4
IČ: 27414477

Webové stránky

http://www.gfs.cz/
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Farma hospodaří v systému ekologického zemědělství se šetrným přístupem k půdě
a vytvořením kvalitních podmínek pro ustájení a chov zvířat. Mimo rostlinnou a živočišnou
výrobu se zaměřují na zpracování vlastního BIO mléka. Stádo 200 ks dojnic, plemeno České
strakaté, produkuje vysoce kvalitní biomléko, které dále zpracovávají ve vlastní mlékárně
zaměřené především na výrobu čerstvých sýrů, tvarohů a kysaných nápojů. Společnost je
pravidelně kontrolována v rámci systému ekologického zemědělství kontrolní organizací KEZ
o.p.s. Chrudim. Farma nabízí i možnost exkurze, komentované prohlídky farmy a ovocných
sadů či ochutnávky.

Čerstvé sýry (ochucené i neochucené), balkánský sýr, hermelín, eidam, tvaroh tučný,
ochucená jogurtová mléka, jogurt (bílý a ochucený), plnotučný zákys, čerstvé mléko.
Vše v bio kvalitě.
Na tyto BIO - produkty vlastní ekofarma certifikát.
V případě objednávek se obracejte na paní Mikeskovou.
Příjem objednávek probíhá vždy do 9:30 den před závozem.
Produkty rozváží na předem domluvené místo.
Rozvoz funguje také na základě rozvozových dní.
 V pondělí rozváží na trase: Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Újezd
a Slavičín.
 V úterý rozváží na trase: Uherský Brod, Uherské Hradiště. Veselí nad Moravou, Hodonín.
 Ve středu rozváží na trase: Vizovice, Slušovice, Zlín, Otrokovice, Kroměříž, Přerov.
 Ve čtvrtek rozváží na Brno. Na Brno jezdíme každý sudý týden.
 V pátek rozvážíme na trase: Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Vsetín, Vizovice, Zlín,
Napajedla, Luhačovice a Slavičín.
V případě, že se vaše objednávka "potká" se závozovým dnem, tak není potřeba určovat
minimální množství či minimální částku objednávky. Pokud je závoz na místo mimo
závozový den, tak minimální částka objednávky je 500 Kč, jestliže je nižší, tak si farma
účtuje minimální poplatek za dopravu.
Paní Mikesková
Tel. číslo
E-mail

+420 773 746 859
objednavky@javor-st.cz

Ekofarma Javorník
Štítná nad Vláří
Webové stránky

http://www.ekofarmajavornik.cz/
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Farma klade důraz na kvalitu a nejmodernější technologie, které spojují se staletými
zkušenostmi a dovednostmi selského stavu. Farma rodiny Němcovy byla založena v roce 1990.
Začínala hospodařit na dvaceti hektarech půdy a s dvanácti kusy skotu. V současné době
hospodaří farma na zhruba sto šedesáti hektarech zemědělské půdy a vlastní sto padesát kusů
hovězího dobytka. Farma rodiny Němcovy se specializuje na zpracování mléčných produktů
a v současnosti produkuje 400 000 litrů mléka ročně a nepoužívají krmiva s GMO. Farma rodiny
Němcovy se řadí mezi nejlepší obdobné podniky ve zpracování mléčných produktů. Od roku
2007 zpracovává mléko ve vlastní mini-mlékárně. Některé produkty (jogurt, tvaroh) získaly
ocenění Regionální produkt Vysočiny. Na farmě je možno využít exkurzí pro veřejnost
po farmě. Mimo to, se na farmě také věnují chovu kuřat a vepřů.

Mléko a mléčné produkty
Masné produkty, pečivo, vejce, ovoce a zelenina
Objednávky probíhají skrz e-shop na webových stránkách společnosti. V případě dotazů se
obracejte na tel. číslo nebo e-mail.
Distribuci produktů z této farmy dělá také MyFoodMarket s.r.o. (Sklizeno)
Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 737 288 854
info@farmanemcova.cz

Farma rodiny Němcovy
Netín 78
594 44, Radostín nad Oslavou
IČO: 28872169
Webové stránky

https://www.farmanemcova.cz/

Obrázek 8 - Farmářský jogurt z farmy (zdroj: https://www.farmanemcova.cz/farmarsky-jogurt-bily-150g-p5230/)

15

Farma Mlsná koza navázala na myšlenku pradědečka majitelky, který přišel s odhodláním
a nadšením vybudovat hospodářství, které by zpracovávalo ovoce, to bylo těsně před druhou
světovou válkou. Myšlenka o hospodaření se sice trochu změnila, ale odhodlání a nadšení
majitelce po jejím pradědovi zůstalo. Hospodaří se zde v režimu ekologického zemědělství a se
zaměřením na chov dojných koz a krav. Farma získala ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017.

Kozí a kravské sýry, které se vyrábí ve faremní mlékárně. Ta zpracovává vlastní kozí
a kravské mléko
Sušené maso „Jerky“
Objednávky probíhají skrz e-shop na webových stránkách farmy. Sušené maso odesílají
nejpozději do 7 dní po obdržení objednávky.
Mléčné výrobky jsou vyráběny vždy čerstvé a nejsou vhodné k zasílání poštou. Je možné si
je vyzvednout ve výdejně v Želešicích. Po domluvě rozvážejí i do Brna. V případě dotazů se
obracejte na paní Barboru Spiltzovou.
VÝDEJNA U MLSNÉ KOZY:
24. dubna 338, 664 43 Želešice
Barbora Spiltzová
Tel. číslo
E-mail

+420 602 721 448
barbora.spitz@email.cz

FARMA MLSNÁ KOZA
664 43 Želešice
Webové stránky

http://www.umlsnekozy.cz/

Obrázek 9 - Ocenění farmy (http://www.umlsnekozy.cz/2018/01/19/zlata-chut-jizni-moravy-2017/)
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Mlékárna Olešnice, RMD je tradiční český výrobce mléčných výrobků, zejména másla, tvarohů,
bílých sýrů, čerstvých sýrů, sýrů zrajících pod mrazem a čerstvého mléka, bílé sýry. Mlékárna
Olešnice splňuje požadavky legislativy České republiky, ES a požadavky mezinárodních
standardů jakosti a bezpečnosti potravin. Je držitelem certifikátů BRC a IFS.
Mléko a mléčné výrobky (máslo, tvarohy, čerstvé sýry)
V případě objednávek se prosím obracejte na paní Doskočilovou, Vodákovou nebo
Juránkovou. Společnost poskytuje i výrobky v gastro-baleních.
Helena Doskočilova
Tel. číslo
Květa Vodáková
Tel. číslo
Anna Juránková
Tel. číslo

+420 516 528 568, +420 736 531 933
+420 516 528 564
+420 516 528 565

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD
Tržní 376, 679 74
Olešnice na Moravě
IČO: 489 11 020
DIČ: CZ489 11 020
Webové stránky
E-mail

www.mlekarnaolesnice.cz
info@mleko.cz

Obrázek 10 - Ukázka produktů (zdroj: http://www.mlekarnaolesnice.cz/produkty/)
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Společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. působí na českém trhu od roku 1990. Společnost
Bidfood své služby nabízí ve stejné kvalitě v rámci celé České republiky. Zmrazené, chlazené
a čerstvé potraviny i související nepotravinářské zboží rozváží zdarma po celém území ČR.
Část produktů Bidfood vyrábí ve vlastních potravinářských továrnách v České republice.
V Kralupech nad Vltavou provozuje zpracovny čerstvého hovězího a vepřového masa,
mořských ryb i největší bourárnu zvěře v ČR.
Vejce
Vejce s označením 2 - z podestýlky (cena 2,60 Kč/ks)
Vejce s označení 1 (cena 4,40 Kč/ks) - pouze na objednávku, nejsou skladem
Vejce dovážejí v jednotném balení 6 x 30ks. Ceny vajec jsou uvedeny bez DPH.
Vedlejší produkty:
ryby, hovězí maso a drůbež, ovoce a zelenina, těstoviny, mléčné produkty
Prodej probíhá tak, že zákazník zavolá objednávku svému obchodnímu zástupci nebo
na zákaznické centrum.
Nejoblíbenějším způsobem objednávání je pak e-shop, který obsahuje i veškeré informace
o produktech (složení, alergeny, nutriční hodnoty), řadu receptů s kalkulacemi a mnoho
užitečných informací.
Pokud ještě nemáte přiděleného obchodního zástupce, prosím kontaktujte pana Pavla
Melicha, který vám následně přidělí a předá kontakt na obchodního zástupce.
Rozvozy probíhají třikrát denně, 6 dní v týdnu. Pro školní jídelny není stanovený minimální
závoz.
Pavel Melich
Tel. číslo
E-mail

+ 420 737 219 318
pavel.melich@bidfood.cz

V Růžovém údolí 553
Kralupy nad Vltavou 278 01
Webová stránka

https://www.bidfood.cz/

Tel. Čísla
E-mail

+ 420 605 642 643, +420 414 113 415
zakaznickecentrum@bidfood.cz

Pondělí – Pátek
Neděle

7:00 – 16:00
8:30 – 16:00
18

Zelenina a ovoce jsou zde pěstované bez chemie a umělých hnojiv. Ovocné sady se rozléhají
na ploše 5 ha a na polích obdělávají a pěstují převážně zeleninu.
Zelenina: brambory, cibule, česnek, mrkev, petržel, petrželovou nať, pór, ředkvičky,
kedlubny, květák, hlávkový salát, hrášek, okurky, rajčata, dýně, cukety, lilek, brokolici,
libeček, pažitku, celer, zelené fazolky.
Ovoce: třešně, jahody, meruňky, broskve, jablka, rybíz, hrušky, švestky, ořechy.
Ovocné a zeleninové zavařeniny, ovocné sirupy, vejce (5 Kč + DPH/ks - slepice jsou na volno
v ovocném sadě).
Objednávky probíhají skrz Email nebo telefonicky (ozve se vám paní Dagmar Komendová).
Doprava je možná po předchozí domluvě.
Dagmar Komendová
Tel. číslo

+420 733 665 790

Dagmar Komendová
Žerotice 114
671 34 Horní Dunajovice
Webové stránky
E-mail

http://zelinarstvi-komendovi.cz/
objednavky@zelinarstvi-komendovi.cz

Obrázek 11 - Ukázka ovoce a zeleniny z farmy (zdroj: http://zelinarstvi-komendovi.cz/)
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Farma Ráječek je ekologická farma a získala certifikát integrované produkce zeleniny.
S pěstováním zeleniny farma začala v roce 1997, kdy navázala na rodinnou tradici. Současně
hospodaří na 23 hektarech orné půdy. Na začátku pěstovali klasické druhy zeleniny, jako jsou
zelí, květák, kapusta a brambory. V posledních letech se specializují především na pěstování
listové zeleniny. Zelenina z Farmy Ráječek splňuje přísná kritéria systému integrované
produkce zeleniny. Jsou také držiteli certifikátu nevládní organizace Global G.A.P., která
nastavuje standardy bezpečnosti a kvality zemědělských produktů po celém světě
Listová zelenina (cca 10 druhů), košťálová zelenina (kedlubny, červené a bílé zelí, pekingské
zelí, kapusta, květák), bylinky (máta peprná a petržel hladkolistá, petržel kadeřavá.
Cukety, dýně hokkaido a česnek (český paličák)
V případě objednávky se prosím obracejte na paní Lenku Vítečkovou. Zboží je k vyzvednutí
pouze na prodejně (adresa viz kontaktní údaje). Farma aktuálně rozvoz neposkytuje.
Distribuci provádí společnost Badeko.
Lenka Vítečková
Tel. číslo
E-mail

+420 604 200 406
info@farmarajecek.cz, obchod@farmarajecek.cz

Josef Sklenář
Ráječek 557/5b
620 00 Brno
telefon: +420 603 820 684
Webové stránky

http://farmarajecek.cz/cz

Obrázek 12 - Ukázka salátů (zdroj: http://farmarajecek.cz/portfolio/cz/salanova)
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Firma se věnuje především pěstování obilovin a olejnin a také se věnuje pěstování cibule
a odrůd brambor od velmi raných až po pozdní na uskladnění. Cílem je produkovat a prodávat
pouze české potraviny, u kterých dbají na kvalitu.
Brambory, cibule
Objednávku a dopravu na konkrétní místo závozu je možné řešit telefonicky nebo e-mailem
(v čase Po-Pá 8-16h).
Zboží je také možné zakoupit přímo na adrese prodejny „ze skladu“ (probíhá každý všední
den od 7:30 - 17:00 a v sobotu od 7:30 do 12:00)
Adresa prodejny: Nádražní (areál bývalého cukrovaru) 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou.
Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 734 319 919
objednavky@juhas-dp.cz

JUHAS DP s.r.o.
Hevlín 435
671 69 Hevlín
Webové stránky

http://www.juhas-dp.cz/

Obrázek 13 - Pole na farmě (zdroj: http://www.juhas-dp.cz/co-pestujeme/)
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Společnost MK Fruit, s.r.o. je velkoobchodní dodavatel, který se věnuje prodeji ovoce
a zeleniny již více než dvacet let. Díky vyzkoušeným dodavatelům, mohou zaručit dlouhodobé
dodávky kvalitního ovoce a zeleniny za příznivé ceny i související servis. Současně také
zpracovávají a předpřipravují zeleninu i ovoce pro její další využití v gastro zařízeních. Je také
možné se zapojit do projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Ovoce a zelenina
Pro objednávky se obracejte na pana Pavla Špičku.
Rozvoz dělají vlastními chladícími auty.
Pavel Špička
Tel. číslo
E-mail

+420 583 212 611, +420 777 730 336
spicka@mkfruit.cz

MK Fruit s.r.o.
Pekařská 348/20,
779 00 Olomouc
Webové stránky
Facebook

https://www.mkfruit.cz/
https://cs-cz.facebook.com/mkfruitsro/

Obrázek 14 - Ukázka zeleniny (zdroj: https://www.mkfruit.cz/)
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Pospíšilovi hospodaří na této farmě již po několik generací. Při pěstování nepoužívají umělá
hnojiva ani pesticidy. Aktuálně obdělávají okolo 20 ha půdy, kde je většina ornou půdou a část
ovocný sad. Mimo pěstování zeleniny se také věnují chovu krav, prasat, ovcí, koz a slepic.
Farma vlastní bio certifikát
Brambory, kořenová zelenina (mrkev, petržel, pastinák), cibuli, naťovou cibulku, pórek,
ředkvičky
Objednávky a dopravu lze řešit telefonicky s paní Lídou Pospíšilovou. Zboží zaváží každý
týden do Brna (Minimální objednávka je cca 1000 Kč). Mimo jiné produkty z farmy lze
koupit i přímo ze dvora.
Lída Pospíšilová
Tel. číslo

+420 608 267 931

Ekologická farma POSPÍŠILOVI
Holubí Zhoř 21
595 01 Velká Bíteš
blog: tiliaekoinpospisilovi.blogspot.com
Webové stránky
E-mail

http://www.ekofarmy-vysocina.wz.cz/holubi_zhor/holubi_zhor.html
ekofarma.lp@email.cz.

Obrázek 15 - Farma (zdroj: http://ekofarmy-vysocina.wz.cz/holubi_zhor/fotogalerie/slides/mala_MG_5428_mod.html)
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Farma, která se specializuje především na pěstování a prodej brambor a zeleniny.
Brambory konzumní, pšenice, řepka olejka, mák modrý, zelí
Brambory nabízí téměř celoročně - balí po 25 kg, odrůdy viz. webové stránky.
Zelí nabízí cca od poloviny září po dobu sklizně (nejpozději pak do konce roku) i krouhané.
Rozváží vlastní dodávkou, kdy rozvozový den je pondělí. Po domluvě lze zavést i jiný den.
Objednávky provádějte nejlépe telefonicky - volejte na pevnou linku ráno do 7 hod, nebo
večer na mobil, je možné i po SMS)
Kateřina Machů
E-mail
Tel. číslo – pevná linka
Tel. číslo - mobil

katerina30.machu@seznam.cz
+420 577 102 635
+420 607 641 696

Za humny 655
Zlín - Kostelec
Tel.: 577 102 635
IČ: 712 52 428
DiČ: CZ7601204127
Webové stránky
Facebook

http://www.farma-machu.cz/
https://www.facebook.com/farma.machu/

Obrázek 16 - Sklizeň brambor (zdroj: https://www.facebook.com/farma.machu/photos/)
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Ekofarma Deblín se od roku 1991 zabývá ekologickým hospodaření. Začínali s odbytem bio
brambor, postupně se k tomu přidalo zpracování mléka (tvaroh a čerstvé sýry). V roce 1996
prostřednictvím Svazu PRO-BIO vstoupili do jednání o dodávkách bioproduktů
do supermarketů a začali dodávat do většího obchodního řetězce brambory a mrkev v bio
kvalitě. V roce 2004 postavili novou halu pro zpracování bio zeleniny do tržní úpravy.

Čerstvé ovoce a zelenina v bio kvalitě
Mléčné produkty (tvaroh, čerství sýr)
Pro objednávky se obracejte na Ing. Šárku Štěrbovou.
Distributorem je také Badeko nebo FarmBox.
Ing. Šárka Štěrbová
Tel. číslo
E-mail

+420 732 546 569
info@ekofarmadeblin.cz nebo sarka.sterbova@ekofarmadeblin.cz

Deblín 50
66475 Deblín
Tel.: +420 732 546 569
Fax.:+420 549 430 241
Webové stránky
E-mail

http://www.ekofarmadeblin.cz/
info@ekofarmadeblin.cz
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Společnost se zabývá především zásobováním restaurací, hotelů, jídelen, výroben lahůdek,
školních jídelen a dalších gastronomických provozů. V jejich sortimentu najdete, mimo jiné,
především standardní sortiment ovoce a zeleniny a čerstvé bylinky. V rámci sezónních měsíců
využívají spolupráce s místními farmáři.
Ovoce, zelenina a bylinky, vejce
V případě objednávek se obracejte na paní Lenku Míčovou nebo pana Lukáše Procházku.
Rozvoz dělají vlastními vozy.
Ing. Lenka Míčová
Tel. číslo
E-mail
Lukáš Procházka
Tel. číslo
E-mail

+420 739 581 667
lenka@mica-bagonova.cz
+420 734 440 084
lukas@mica-bagonova.cz

Míča-Bagoňová
Božice 362
671 64, Božice
Webové stránky

www.mica-bagonova.cz

Obrázek 17 - Rozvozové auto (zdroj: http://www.mica-bagonova.cz/galerie.php?id=16)
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Paní Kubová začala sušit ovoce pro syna místo přeslazených bonbónů, a protože měly úspěch,
následně je začala prodávat i veřejnosti. Jak říká sama paní Kubová: „Se sušením ovoce začala
moje maminka asi v roce 2000. V té době jsem měla malé děti a můj syn byl velký mlsoun
a měl rád sladkosti. Babička mu dávala sušené ovoce místo bonbonů. Když jsme k ní přišli
příště, už se sám natahoval na stůl po misce se sušeným ovocem. V té době mu byl rok. Začali
jsme tedy i my doma v troubě a pak i v malé sušárně sušit ovoce dětem a sami sobě.“

Sušené ovoce, směsi ovoce a ořechů, müsli plné ovoce, povidla, medy, džemy
Pro objednávky se prosím obracejte přímo na paní Janu Kubovou.
Produkty paní Kubové dodává také společnost Sklizeno.
Jana Kubová
Tel. číslo
E-mail

+420 724 937 966
kubova@domaci-dobroty.cz

Domácí dobroty, s.r.o.
Ostašov 50
675 52 Lipník na Vysočině
IČ: 28351070
DIČ: CZ2835107
Webové stránky

https://www.domaci-dobroty.cz/

Obrázek 18 - Domácí dobroty s.r.o. (zdroj: https://www.domaci-dobroty.cz/)
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Jedná se o malý rodinný podnik nedaleko Brna v obci Bořitov, který se specializuje především
na pěstování a prodej brambor, cibule a česneku.
Brambory, cibule, česnek
Produkty prodávají přímo ve farmářském obchodě v Bořitově. V případě zájmu jsou schopni
zajistit větší odběry. Více informací telefonicky nebo přes e-mail.
Distributorem je také společnost Míča-Bagoňová.
Pondělí
Čtvrtek
Sobota

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 11:00

Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 777 676 006, +420 516 437 363
crhakboritov@centrum.cz

Jaroslav Crhák
Nám. U Václava 48
679 21, Bořitov
Webové stránky

http://www.crhakboritov.cz/

Obrázek 19 - Ukázka zeleniny (zdroj: http://www.crhakboritov.cz/index.html#)
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Rodinná pekárna Sokol byla založena v roce 1992, kdy se začali vyrábět pekařské výrobky
a postupně rozšiřovat tento sortiment. Jedná se o malou rodinnou pekárnu, všechny výrobky
vyrábí dle tradičních receptů, zaměřují se na kvalitu, nikoliv na kvantitu a jejich práce je pro ně
srdcovou záležitostí. Základním mottem této rodinné pekárny je „vše podřizujeme kvalitě“.
Pekárna je držitelem Regionální potraviny pro Jihomoravský kraj za rok 2018 v kategorii
Pekařské výrobky. A již několikátý rok po sobě získali ocenění Chuť jižní Moravy.
Slané i sladké pečivo, chléb žitný nebo pšenično-žitný
Pro objednávky kontaktujte paní Lenku Vávrikovou Sokolovou.
Lenka Vávriková Sokolová
+420 724 514 424
Tel. číslo
pekarnasokolbzenec@email.cz
E-mail
RODINNÁ PEKÁRNA SOKOL s.r.o.
Veselská 591
696 81 Bzenec
Facebook

https://www.facebook.com/rodinnapekarnasokol/
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Zaměřují se především na kvalitu produktů, mají vlastní mlýn a také vlastní pěstitelskou
činnost obilí. Vyrábějí široký sortiment chlebů nejvyšší kvality, které mají díky používání
vlastního přírodního kvasu a mouky nezaměnitelnou chuť.
Chléb, sladké pečivo
V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce dle konkrétního regionu:
Viktor Pagáč - Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk
Marie Kubánková - Brno-město, Brno venkov, Třebíč, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Břeclav,
Hodonín, Uherské Hradiště, Brno venkov, Blansko
Viktor Pagáč
Tel. číslo
E-mail
Marie Kubánková
Tel. číslo
E-mail

+420 775 705 274
pagac.pekarna@seznam.cz
+420 733 122 886
marie.kubankova@rasnerovapekarna.cz

Rašnerova pekárna s.r.o.
Sušilova 39/6, 682 01 Vyškov
Webové stránky

http://www.rasnerovapekarna.cz/

Malá rodinná pekárna v obci Kunštát.
Žitný kvasný chléb, sladké pečivo
Pro objednávky a další informace o konkrétních produktech kontaktujte telefonicky
majitelku pekárny, paní Hanu Bartošovou. Doprava je na individuální domluvě a zavážejí
do 20 km v okolí Kunštátu a také do Brna. Pekařství nemá webové stránky.
Hana Bartošová
Tel. číslo

+420 608 886 777

Pekárna Kunštát
Brněnská 134
679 72 Kunštát
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Pekařství Křižák se zaměřuje na kvalitu produktů, které neobsahují žádné zbytečné přídatné
látky a výroba je inspirována starými recepturami a výrobními postupy. K přípravě těsta jsou
využívány přírodní kvas vlastní výroby. Do náplní používají čerstvé ovoce a ořechy z vlastních
sadů nebo od lokálních pěstitelů.
Mezi nejvýznamnější ocenění pekařství patří vítězství v soutěži O nejlepší řemeslný chléb
v České republice a pro Kloboucký rohlík získali ocenění Regionální potravina a ocenění Zlatá
Chuť jižní Moravy.
Chléb kvasový kulatý, Boleradský chléb, Samožitný chléb, Samožitný chléb
vícezrnný/slunečnícový, slané i sladké pečivo
Objednávky můžete provést telefonicky, e-mailem nebo vyplněním objednávkového listu,
který vám v případě zájmu pekařství pošle.
Do objednávkového listu je třeba vyplnit: název odběrného místa, datum, kdy pečivo
chcete přivézt, číslo nebo název výrobku, počet kusů.

Objednávky
Tel. číslo
E-mail

+420 519 441 311 nebo +420 725 742 645
objednavky@pekarstvikrizak.cz

Pekařství Křižák, s.r.o.
Boleradice 235, 691 12 Boleradice
IČ: 26233517, DIČ: CZ26233517
Webové stránky

http://www.pekarstvikrizak.cz/

Obrázek 20 - Špaldový chléb (zdroj: https://www.facebook.com/pekarstvikrizak/?ref=page_internal)

31

Společnost MyFoodMarket s.r.o. provozuje síť obchodů Sklizeno. Potraviny, které zde
nakoupíte, neobsahuje žádná škodlivá éčka, žádné škodlivé přísady a ctí zásady poctivé
produkce, tradice a kladou důraz na ochranu životního prostředí.
Obiloviny a luštěniny, ovoce a zelenina v bio kvalitě, maso a masné výrobky, mléko a
mléčné výrobky, oleje a tuky, pečivo, rýže, med, těstoviny, vejce, čaje, džemy a marmelády,
konzervované a nakládané potraviny, koření, kořenící směsi a bujón, luštěniny
Školním jídelnám nabízejí především českou produkci ovoce a zeleniny v bio kvalitě, maso a
masné výrobky, čerstvá vejce (označení 0, 1, 2) mléko a mléčné výrobky a konzervované
potraviny. Lze objednat gastrobalení.
Rozvoz zajišťují v rámci Brna. Další lokality v Jihomoravském kraji jsou na individuální
domluvě.
V případě objednávek se obracejte na pana Davida Kuklu (jednatel společnosti)
David Kukla
Tel. číslo
E-mail

+420 721 159 741
kukla@sklizeno.cz

MyFoodMarket s.r.o.
Březina 103
666 01, Březina
Webové stránky

www.sklizeno.cz
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Společnost COUNTRY LIFE, s.r.o. je největším dovozcem a obchodníkem s bioprodukty
a jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výživy v České republice.
V sortimentu velkoobchodu je téměř 3000 výrobků, z toho většina v biokvalitě. Od počátku
roku 2016 velkoobchod sídlí v Rudné u Prahy. Společnost je vlastníkem certifikátu: „Osvědčení
o uzavřené smlouvě s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM“.
Obiloviny, luštěniny, semena, ořechy, sušené plody, za studena lisované oleje, těstoviny,
ochucovadla (fermentované potraviny, umeocet, bujony, lahůdkové droždí) celozrnné a
bezlepkové mouky
Návod na provedení objednávky:
1. Soubor Objednavkový ceník_VO_Country Life si stáhněte do počítače.
2. Soubor si uložte do složky, kterou si nazvete např. OBJEDNÁVKY COUNTRY LIFE.
3. Soubor otevřete a vyplňte úvodní hlavičku = vše o zákazníkovi.
4. Soubor uložte jako např. PRÁZDNÁ OBJEDNÁVKA S HLAVIČKOU, už nikdy nebudete
muset vyplňovat hlavičku.
5. Do tohoto souboru vyplňte kusy, najdete úplně všechno, na konci je gastro balení a
velké balení. Jakmile vyplníte kusy, tak se Vám objevuje hned cena.
6. Až budete mít vše objednané, tak uložte jako např. OBJEDNÁVKA č.1, ta se Vám uloží.
7. Prosím, dodržte minimální hodnotu závozu, najdete v příloze s názvem: Rozvozový plán
a minimální hodnota závozu.
8. Vyplněnou objednávku pošlete jako přílohu mailem na objednávkové oddělení:
objednavky@countrylife.cz.
9. Pokud jste škola nebo školské zařízení, tak vždy uveďte žádost o 10% slevu.
10. Z objednávkového oddělení Vám přijde potvrzení.
Na území ČR je rozvoz zboží z velkoobchodu zdarma, pokud hodnota zboží při
závozu přesáhne minimální hodnotu pro daný region.
V případě dotazů, kontaktujte pana Zdeňka Hladíka.
Aktuální ceník je možné na požádání zaslat.
Ing. Zdeněk Hladík
Tel. číslo
E-mail

+420 602 451 803
hladik@countrylife.cz

Velkoobchod Country Life
K Vypichu 1 039
252 19 Rudná
Webové stránky
YouTube

https://www.countrylife.cz/
https://www.youtube.com/user/CountryLifecz
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Společnost Bujónka založili tři sestry, které vaří rády a zdravě. Používají především kvalitní
a čerstvé suroviny. Nejprve svůj bujón vařili pouze pro osobní potřebu a pro své přátele. Díky
pozitivním reakcím se rozhodli Bujónku poskytnout i široké veřejnosti.
Bujón hovězí, kuřecí, zeleninový, houbový
Objednávky probíhají skrz e-shop. V případě objednávky kontaktujte paní Kateřinu
Gazdačko.
Dodávají také gastro balení v gramaži 900g, po domluvě mohou vyrobit i větší.
Kateřina Gazdačko
Tel. číslo
E-mail

+420 724 649 451
gazdacko@bujonka.cz

Komenského 548
Kyjov
Webové stránky

http://www.bujonka.cz/

Obrázek 21 - Ukázka produktů (zdroj: https://www.bujonka.cz/)
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Badeko se zabývá především distribucí farmářských potravin zákazníkům přímo
do domácností. Mimo potraviny mají v sortimentu také ekologickou drogerii české firmy Feel
Eco.

Biomošty 100% obsah ovoce, mošty 100% obsah ovoce (zeleniny)
Obiloviny a těstoviny, luštěniny, rýže, mouky, mléčné výrobky, ovoce a zelenina, produkty
Feel Eco
Školkám i školám mohou nabídnout cokoliv ze sortimentu z e-shopu na www.badeko.cz.
Po domluvě mohou nabídnout i širší sortiment zeleniny a ovoce (v neBIO kvalitě).
Podmínkou je objednávka nad 1000 Kč (včetně DPH), ke které se váže sleva 15-20 % z ceny
na e-shopu.
Rozvoz dělají každý týden po Brně a okolních obcích do 20 km od Brna (po domluvě i dále).
Mohou zavážet 1 x týdně, po domluvě i 2x (úterý a čtvrtek například).
V případě dotazů a objednávek se obracejte na pana Mgr. Borise Hanáka
Mgr. Boris Hanák
Tel. číslo
E-mail

+420 775 420 984
info@badeko.cz

Badeko
Jiránkova 11
618 00, Brno
Webové stránky
Facebook

https://www.badeko.cz/
https://www.facebook.com/badeko.cz/
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Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých i
chlazených potravin. Její tradice sahá k 20. letům minulého století a díky stabilnímu růstu se
po roce 1989 dokázala vypracovat z malé konzervárenské dílny na firmu středoevropského
významu.
Nakládaná zelenina
Z nabídky doporučujeme především následující produkty, které nejsou slazeny umělými
sladidly, ale cukrem (nebo neslazeny), jsou bez GMO a bez transmastných kyselin a jsou to
Gastro balení.










Okurky 7 - 9 Znojmia S 4/1 (Sklenice 4 litry)
Okurky 9 - 12 Znojmia S 4/1
Kysané zelí Znojmia S 4/1
Salát pro školy Znojmia S 4/1
Paprikový salát Znojmia S 4/1
Halali (směs pro výrobu svíčkové omáčky) Znojmia S 4/1
Kopr sterilovaný Hamé TO 280 (sklenice 280 ml se šroubovacím uzávěrem)
Kopr sterilovaný Hamé TO 735 (sklenice TO 735 ml se šroubovacím uzávěrem)
Halali (směs pro výrobu svíčkové omáčky) Hamé TO 735

V případě objednávek nebo informací o cenách se obracejte na obchodního zástupce
společnosti pro tento region (Dalibor Csefay).
Dalibor Csefay
Tel. číslo
E-mail

+420 725 525 603
dcsefay@centrum.cz

Na Drahách 814
686 04 Kunovice
IČ: 282 13 556
DIČ: CZ28213556
Webové stránky

http://hame.cz/

Obrázek 22 - Ukázka produktů (zdroj: http://hame.cz/products/brands/cs?categoryId=69063&brandId=659)
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Firma Tropico je dodavatel mražených ovocných a zeleninových koncentrátů a také pyré
pro přípravu 100% přírodních džusů. Šťávy jsou vhodné, mimo jiné, na ochucení mléčných
výrobků jako jogurtů, tvarohů a mléka. Do produktů není přidáván žádný cukr, aroma ani
barvivo. Tím, že jsou produkty mražené, neprošly silnou pasterizací a jsou v nich zachovány
potřebná množství vitamínů a dalších tělu prospěšných látek.
100% přírodní koncentráty, 100% přírodní pyré, ovocné a bylinné čaje
Objednávky se řeší telefonicky a přes přiděleného obchodní zástupce – podle regionu.
Pro přidělení obchodního zástupce kontaktujte společnost přes uvedené telefonní číslo
nebo email.
Minimální množství odběru je 6kg. Balení koncentrátu je 1kg plastový sáček – z kterého se
udělá cca 8 litrů džusu. Závoz je pravidelně 1x měsíčně a doprava je zdarma.
Společnost
Tel. číslo
E-mail

+420 516 417 979
centrum@tropico.cz

Tropico, spol. s r.o.,
Olomučany 299
679 03 Olomučany
Webové stránky

http://tropico.cz/

Obrázek 23 - Ukázka 100% hruškového koncentrátu (zdroj: http://www.vitaminyuledu.cz/detail/hruska)
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Společnost Sonnentor s.r.o. naplňuje ideu trvale udržitelného rozvoje - od pěstování, nákup
bylinek přes jejich zpracování a výrobu až po samotnou distribuci a prodej. Využívají
alternativní zdroje energie. Úrodná půda, pečlivá práce a mnohaleté zkušenosti přinášejí
kvalitní suroviny, ze kterých šetrným zpracováním vznikají produkty, které vyhovují
ekologickým standardům a přísným podnikovým požadavkům na kvalitu.
Čaje, koření a bylinné směsi
V případě objednávek se obracejte na pana Petra Šebu (obchodní zástupce pro severní a
jižní Moravu). Pro dodání do Čech se obracejte na pana Vladimíra Kadlece.
Petr Šeba – obchodní zástupce pro severní a jižní Moravu
+420 518 362 687, +420 702 123 110
Tel. číslo
petr.seba@sonnentor.cz
E-mail
Vladimír Kadlec – obchodní zástupce pro Čechy
+420 518 362 687, +420 777 657 740
Tel. číslo
vladimir.kadlec@sonnentor.cz
E-mail
Příhon 943
696 15, Čejkovice
Webové stránky
Facebook

https://www.sonnentor.com/cs-cz/
https://www.facebook.com/SonnentorCejkovice

Obrázek 24 - Ukázka sady ovocných čajů (zdroj: https://www.sonnentor.com/cs-cz/eshop/caje)
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Mgr. Tomáš Václavík
předseda
E-mail: tom@skutecnezdravaskola.cz
Ing. Karolina Kallmünzerová
manažerka programu
E-mail: karolina@skutecnezdravaskola.cz
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