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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. 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 dodavatelů: farmářů, pěstitelů, výrobců, 
chovatelů či distributorů v Královéhradeckém kraji, kteří se snaží dbát na kvalitu nabízeného 
zboží a na šetrné zacházení se zdroji – např. půda, voda, obalové materiály apod. Protože víme, 
že je pro vás obtížné plnit kritéria Skutečně zdravé školy, které souvisejí s kvalitou ryb, 
s nedoslazovanými nápoji či s používáním některých sterilovaných výrobků bez nežádoucích 
aditiv, přidali jsme do katalogu také distributory, které tyto skupiny potravin 
v Královéhradeckém kraji nabízejí, byť se nejedná o lokální produkt.  Mějte však na paměti, 
že u potravin, které jsou v kraji dostupné, je pro program Skutečně zdravá škola lokálnost, 
čerstvost, sezónnost a kvalita na prvním místě.  

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

 

Tým Skutečně zdravé školy 

 



   

Řeznictví si zakládá na českém původu masa, kvalitě a tradičních recepturách.  

 

Vepřové a hovězí maso, masné výrobky; Kuřecí maso jako vedlejší sortiment  

Ano, každý den, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Pec pod Sněžkou, Vrchlabí 

Ne 

Ing. Verner Hampl 

Tel. číslo 731170988 

E-mail ver.hampl@volny.cz 

Jaroslava Hamplová 

Tel. číslo 499812505 

E-mail ver.hampl@volny.cz 

Webová stránka www.rezniktrutnov.cz/ 

 



   

Farma Vrchní Orlice je malá sociální farma ležící na území Chráněné krajinné oblasti Orlické 
hory, kde o volně chovaná zvířata pečují lidé s postižením. Všechna zvířata chováme ve volném 
výběhu a striktně podle principů wellfare. Maso dodáváme čerstvé, vakuově zabalené. 

 

Hovězí maso (hovězí zadní a přední, morkové kosti, žebra, játra a jiné vnitřnosti atd.) - 
maso z mladého býka z volného chovu nabízíme přibližně jednou měsíčně. 

Vepřové maso (maso i vnitřnosti) - maso z Přeštického prasete z volného chovu, 
nabízíme několikrát ročně Kuřecí maso (maso i droby) - maso z brojlerů z volného 
výběhu, nabízíme několikrát ročně 

Ano, rozvážíme po celém regionu, termín a cena dle dohody. 

Zdenka Burešová 

Tel. číslo +420737403308   

E-mail farmavrchniorlice@gmail.com 

Dominik Malík 

Tel. číslo +420604277931   

E-mail farmavrchniorlice@gmail.com 

Webová stránka farmavrchniorlice.cz 

Certifikát ekologického zemědělce (vydává Certifikační orgán KEZ – Kontrola 
ekologického zemědělství) 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Jsme rodinná farma hospodařící v malebném Podkrkonoší. Obhospodařujeme více jak 500 
hektarů zemědělské půdy, chováme přes 200 kusů dobytka, vyrábíme elektřinu a teplo v 
bioplynové stanici a poskytujeme zemědělské služby. 

 

Vyzrálé vakuované hovězí maso plemene Aberdeen Angus z našeho chovu, salátové 
okurky 

Ne 

Jan Basař 

Tel. číslo 777053505   

E-mail basarovi@seznam.cz 

Jan Basař 

Tel. číslo 777053505   

E-mail basarovi@seznam.cz 

Webová stránka www.farmabasarovi.cz 

KRKONOŠE originální produkt 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. působí na českém trhu od roku 1990 a 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.   

Certifikace „Marine Stewardship Council“ (MSC), Certifikace Aquaculture Stewardship 

Council (ASC) 

 

 

 

Chlazené a mražené ryby 

Prodej probíhá tak, že zákazník zavolá objednávku svému obchodnímu zástupci nebo na 
zákaznické centrum. Nejoblíbenějším způsobem objednávání je 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 + 420 737 219 318 

E-mail pavel.melich@bidfood.cz  

V Růžovém údolí 553 
Kralupy nad Vltavou 278 01 
Tel: +420 315 706 111 
e-mail: bidfood@bidfood.cz 

Webová stránka https://www.bidfood.cz/ 

 
 

 

mailto:pavel.melich@bidfood.cz
https://www.bidfood.cz/


   

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 zákaznického manažera pana 
Miroslava Formánka. 

  

Miroslav Formánek 

Tel. číslo +420 725225569 

E-mail miroslav.formanek@makro.cz  

  

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. 
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika 
IČ: 26450691, DIČ: CZ26450691 

Webová stránka https://www.makro.cz/ 

mailto:miroslav.formanek@makro.cz
https://www.makro.cz/


   

ZDRAVÉ JÍDLO Z FARMY, KTERÉ VÁM CHUTNÁ 

Hledáte kvalitní výrobky od regionálního výrobce? Hledáte klobásy, které jsou opravdu z masa a 
bez lepku, jogurty bez konzervačních látek a zbytečných éček, chcete jíst opravdové jídlo a nejen 
samé náhražky? Pak jste u nás dobře. Jsme rodinná farma, která se zabývá výrobou potravin 
nejvyšší kvality a produkcí kvalitního masa pocházejícího z domácího chovu. 

 

Mléko, jogurty, máslo, tvaroh, atd. z mléka, klobásy, šunka, paštika 

Ano, minimu je 1000 Kč 

Petr Sokol 

Tel. číslo 775869555   

E-mail objednavky@farmasokol.cz 

Petr Sokol 

Tel. číslo 775869555   

E-mail petr.sokol@farmasokol.cz 

Webová stránka www.farmasokol.cz 

Regionální potravina 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Dovolte nám, abychom Vám představili naši farmářskou minimlékárnu, ve které připravujeme 
chutné domácí sýry,  lahodné jogurty, šlehané tvarohy, zákysy a další dobrůtky! Myšlenka vzniku 
farmářské minimlékárny byla iniciována neustále se zvyšující poptávkou po kvalitních mléčných 
produktech české provenience. A protože zemědělská společnost Farmers vyrábí kvalitní syrové 
mléko, které bylo vyváženo mimo území České republiky, rozhodli se vlastníci část této 
produkce zpracovávat ve vlastní minimlékárně a nabídnout tak českému spotřebiteli kvalitní 
mléčné výrobky. Základní surovinou pro výrobu je pasterované vysoce kvalitní kravské mléko, 
které je nadojeno z českého plemene ČESTR. 

 

Mléko, jogurty, máslo, tvaroh, zákysy, ad. 

Ano, po domluvě. 

Jan Novák 

Tel. číslo 603 783 938 

E-mail j.novak@anguso.cz 

Webová stránka www.anguso.cz 

Regionální potravina 

 



   

Ekofarma se nachází na území obce Bělý v centru CHKO Broumovsko. V místě ptačí oblasti a 
potokem s losovou vodou. Celé údolí se skládá pouze z bylinných luk a lesů. Dokonalý ekosystém 
pro hospodaření, odpočinek, načerpání nových sil a positivní energie. 

 

Ve větším množství nic. Vše je dodáváno dle aktuálního množství prodejem ze dvora. 
Výrobky z mléka, sýry, máslo..., vejce, husy, hovězí, med 

Ne 

V současné době neděláme, ale jsme schopni u nás na ekofarmě exkurzi po předchozí 
domluvě udělat. Můžete se k nám přijet podívat a vše, co na naší ekofarmě vyrábíme, 
ochutnat. 

Tomáš Ekrt 

Tel. číslo 731108395   

E-mail farma@farmabilydvur.cz 

Tomáš Ekrt 

Tel. číslo 731108395   

E-mail farma@farmabilydvur.cz 

Webová stránka www.farmabilydvur.cz 

Ekofarma – ekologické zemědělství 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Nacházíme se v klidném prostředí podkrkonošských hor ve vesnici Kunčice nad Labem. Mléko, 
které nám krávy dávají, neprodáváme do mlékárny, ale zpracováváme v naší faremní mlékárně. 
Vzhledem ke způsobu výroby, kterým mléko zpracováváme, můžeme svým zákazníkům nabízet 
pravé „selské“ mléčné výrobky.  

 

Mléko a mléčné výrobky (tvaroh, kefír, bílý jogurt, smetana) 

Rozvážíme do okruhu 50 km od sídla firmy, minimální cena závozu 500,-Kč 

Alois Mejsnar 

Tel. číslo 737551418   

E-mail aloismejsnar@tiscali.cz 

Alois Mejsnar 

Tel. číslo 737551418   

E-mail aloismejsnar@tiscali.cz 

Webová stránka www.mlekoazdodomu.cz 

Regionální značkua Krkonoše – originální produkt 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Rodinná farma se zaměřením na chov krav s mléčnou užitkovostí a vlastní minimlékárnou, 
rostlinná výroba se specializuje na pěstování a celoroční skladování brambor a cibule, produkci 
potravinářské pšenice, řepy cukrové aj. zemědělských komodit 

Brambory, cibule, mléčné výrobky – mléko, jogurty, kefír, sýry, některé mléčné výrobky 

Rozvoz pouze po HK v závislosti na množství zboží a domluvě, jinak odběr na farmě v 
pracovní dny od 8.00 - 18.00 hod. 

1. Ukázka výroby sýrů. Výroba může probíhat na statku či u vás ve škole. 2. Zemědělská 
výroba obecně, zemědělské komodity od obilnin, olejnin, okopanin až po mléko. 

Ing. Vlasta Kejklíčková 

Tel. číslo 604410745   

E-mail niagara@email.cz 

František Kejklíček 

Tel. číslo 603570033   

E-mail roman.kejklicek@email.cz 

Webová stránka www.farmakejklicek.webnode.cz 

Ocenění Regionální potravina 4x - Selský sýr Krakonošovo koření, Nakládané kostky ve 
slunečnicovém oleji Plotišťské tajemství, Selský jogurt černý rybíz, Přírodní sýr 
balkánského typu. 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Při vzniku katalogu byli osloveni producenti vajec s označením 0 – 3, avšak vejce s číslem 0 – 2 
jsou v současné době nedostatkovým zbožím. Producenti v KHK sice jsou, ale mají zajištěný 
vlastní stabilní odbyt, proto je v katalogu nenajdete. Pokud chcete poradit s plněním kritérií SZŠ 
– stříbrné S11 nebo zlaté Z4, kontaktujte regionální koordinátorku programu.   

 



   

Na Rychnovsku je společnost DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. největším producentem vajec a 
vepřového masa. V současné době produkuje 30 000 000 kusů vajec a 2500 tun vepřového masa 
ročně. Společnost DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. má 3 provozy a zaměstnává 45 pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvá vejce, vaječná melanž pasterovaná 

ano, dle domluvy 

Tomáš Jedlička 

Tel. číslo 602646690   

E-mail dzv.rk@unet.cz 

Tomáš Jedlička – prokura 

Tel. číslo 602646690   

E-mail dzv.rk@unet.cz 

Webová stránka www.dzv-rk.cz 

HACCP, IFS 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Předmětem činnosti společnosti je produkce vajec, jatečných prasat, selat 

 

Čerstvá slepičí vejce 

Ano, dle dohody tel. č. 702 124 868, 725 043 219 

Ing. Kateřina Novotná 

Tel. číslo 725043219   

E-mail obchodni@mavejicin.cz 

Ing. Milena Koudelková – ředitelka 

Tel. číslo 602101194   

E-mail mave@mavejicin.cz 

Webová stránka www.mavejicin.cz 

IFS Food verze 6 

 

 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

 

Vždy dle aktuální sezóny: třešně, švestky, broskve, jablka, hrušky, včelí med, jablečný 
mošt – bez chemických konzervantů. 

O aktuální možnosti nákupu se informujte na telefonu 777 791 621. Informace o 
nabízených odrůdách, množství a cenách 495 585 331. 

Tel. číslo info v pracovní dny (07.30 - 15.00) - telefon 777 781 070 

E-mail nfo@zdlibcany.cz 

Webová 
stránka 

www.ceske-ovoce.cz 

Ověřená firma 

 



   

Zemědělské družstvo Dolany patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Ovocnářskou 
výrobu družstvo provozuje na 262 ha intenzivních ovocných sadů. Nejvýznamnějším druhem 
ovoce jsou jabloně na výměře 204 ha, dále družstvo pěstuje hrušně na 29 ha, višně na 25 ha, 
slivoně na 4 ha a třešně 0,5 ha. Již řadu let je družstvo držitelem ochranné známky SISPO pro 
integrované systémy pěstování ovoce šetrné k životnímu prostředí. Nejpřísnější systém je pro 
nás cílené pěstování jablek jako suroviny pro dětskou výživu, kde na vyčleněných sadech 
produkujeme jablka s 10x nižšími limity reziduí chemických látek oproti konzumnímu 
ovoci. Zemědělské družstvo Dolany je zakládajícím členem odbytového družstva CZ FRUIT Praha 
a většinu ovoce prodává prostřednictvím této odbytové organizace. Je jedním z rozhodujících 
prodejních pracovišť tohoto odbytového družstva, v jeho rámci je držitelem certifikátů pro 
systém výroby bezpečných potravin FSSC 22000 a GlobalG.A.P. 

 

Jablka, hrušky, švestky, mošt 

Ne – prodejny Česká Skalice a Dolany 

Tel. číslo Prodejna v Dolanech 736 633 192 

Tel. číslo Prodej ve skladu ovoce Česká Skalice – Zájezd 5, tel. 491 451 105 

Webová stránka zddolany.cz 

SISPO 

 



   

Rádi Vás přivítáme v naší podnikové prodejně, kterou najdete přímo v objektu skladu v areálu 
VŠÚO Holovousy. 

Najdete u nás pestrou nabídku námi vypěstovaného ovoce různých odrůd, dále medy, mošty a 
také zajímavou nabídku pálenek. 

 

Jablka, hrušky, třešně, broskve, mošt – vše dle sezónnosti  

Ne  

Tel. číslo 605 530 995 

Webová stránka www.vsuo.cz 

Podkrkonoší – regionální produkt 

 

 



   

Naše zelenina je pěstována šetrným způsobem bez používání chemie a umělých hnojiv. Naše bio 
zelinářství je držitelem certifikátu ekologického zemědělství, jsme dvojnásobní držiteli ocenění 
"Biopotravina roku". 

Brambory, mrkev, papriky, zelí, dýně, cibuli, lilek, petržel, česnek 

Ano 

Miloš Kurka 

Tel. číslo 734110270   

E-mail kurka@wo.cz 

Ing. Miloš Kurka 

Tel. číslo 734110270   

E-mail kurka@wo.cz 

Webová stránka www.biozelenina-bedynky.cz 

Certifikát ekologického zemědělství 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Pokud kupujete naši zeleninu, můžete si být jisti, že pochází z místní farmy na samém okraji 
Hradce Králové. Na Váš stůl se tak dostává zelenina, která je naprosto čerstvá, svěží a plná 
vitamínů, protože nemusela cestovat přes půl světa. Zeleninu pěstujeme v souladu se systémem 
integrované produkce, což nás zavazuje k šetrnému způsobu pěstování bez použití škodlivých 
chemických hnojiv a pesticidů.  

Brambory, kořenová zelenina, cibule, sezónní zelenina, kysané zelí 

Pro aktuální možnosti nákupu nás kontaktujte. 

Tel. číslo – prodejna 777 555 346 

Miroslav Hak 

Tel. číslo 602 488 837  

E-mail info@zdravazelenina.cz 

Webová stránka www.zdravazelenina.cz 

GLOBALG.A.P. a IPZ 

 

 

 



   

Produkty vypěstovány na malé ekofarmě s velkým podílem ruční práce, široký sortiment, 
celoroční provoz 

 

Bio zelenina, bio čerstvé bylinky, bio ovoce 

úterý Chrudim (+-17h), čtvrtek Pardubice (+-17h), výhledově pondělí Hradec Králové a 
Pardubice 

Jitka Píchová 

Tel. číslo 608981450   

E-mail bio-zelenina@seznam.cz 

Jitka Píchová 

Tel. číslo 608981450   

E-mail bio-zelenina@seznam.cz 

Webová stránka www.bio-zelenina.cz 

BIO na všechny produkty, regionální potravina na cibulku (letos končí)  

 

 

 

 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

Nabízíme celoročně konzumní a loupané brambory z vlastní produkce, výběr z několika odrůd s 
vlastním rozvozem.  

 

Loupané brambory, konzumní brambory 

pondělí – čtvrtek, okres Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, dále dle dohody, cena je 
včetně závozu. 

Oldřich Bednář 

Tel. číslo 494594285   

E-mail info@zdobnice.cz 

Webová stránka www.zdobnice.cz 
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Jedná se o syrové kravské mléko s přirozeným obsahem všech složek, tuk cca 4.2 %, mléčná 
bílkovina cca 3,4%, zchlazené na 3 stupně. 

Syrové kravské mléko 

Rozvoz mléka je prováděn do cca 20 km ve všední dny. Cena závozu je v ceně výrobku, 
pokud je vytvořena trasa a odbyt na dostatečné množství mléka.  

Ing. Jaromír Musil 

Tel. číslo 731457987   

E-mail Musil 

Ing. Jaromír Musil 

Tel. číslo 731457987   

E-mail musilholovousy@centrum.cz 
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Skupina Všestary Agriculture Group a její vlajková loď mateřská společnost Zemědělské družstvo 
Všestary patří mezi 3 největší producenty v Evropě. Každý rok zasejeme 160 - 200 ha cibule a na 
stoly našich odběratelů doputuje až 14 tis. tun tohoto kulinářského „zlata“, což je přes 14% 
spotřeby cibule v České republice. Historie velkoplošného pěstování cibule ve Všestarech sahá 
do roku 1964 a tak nejen díky tomu garantujeme vysokou odbornost nejen v pěstování, ale i v 
náročném skladování cibule. Využíváme nejspolehlivější zpracovatelské technologie tak, aby si 
cibule uchovala své nutriční, zdravotní výživové hodnoty, zralost, pevnost, štiplavost. Pyšníme se 
mimo jiné i značkou kvality TOP DELIKATESA a vlastní certifikaci pro BIO potraviny. Na FLORA 
Olomouc 2017 získala kolekce všestarské cibule 1. místo.  

 

Cibule kuchyňská – žlutá, červená 

Ano 

V rámci ZD – kravín, teletník, cibulová hala (po dohodě) 

Ing. Leoš Vakula 

Tel. číslo 725883674   

E-mail l.vakula@vsestary.cz 

Jan Bruinsma 

Webová stránka www.vsestary.cz 

ISO 22000:2006, HACCP, GlobaGAP, KLASA, KEZ BIO 
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Farma se nachází v obci Stará Skřeněř nedaleko Nového Bydžova. Její rozloha je zhruba 42 
hektarů, z čehož 15 hektarů tvoří jabloňový sad. Zbývající část pokrývá polní zelenina – mrkev, 
petržel, brambory, červené a bílé zelí, česnek, hrášek, kapusta, dýně či fazole. Velká plocha je 
také věnována rozvoji zelených zón, které chrání farmu před okolním konvenčním 
zemědělstvím. Pro tento účel jsme vyčlenili asi 4 hektary půdy. Farma Skřeněř je součástí 
skupiny českých biofarem Naše úroda. 

Brambory, dýně, mrkev, červená řepa, petržel, cibule 

ano 

Ing. Miloš Kurka 

Tel. číslo 734110270   

E-mail kurka@wo.cz 

Tomáš Zídek 

Tel. číslo 603702910   

E-mail tomas.zidek@rsj.com 

Webová stránka www.biofarmaskrener.cz 

Certifikát ekologického zemědělství 
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Více než dvacet základních jablečných odrůd pěstují v Synkově. Některé z nich jsou navíc 
prošlechtěné a mají ještě své mutace nebo odrůdové klony se specifickými názvy.  

Kromě jabloní pěstují také hrušně a slivoně. Výsadbou nových rezistentních odrůd, 
zdokonalováním systémů skladování a důsledným dodržováním zásad integrované produkce 
včetně sledování kvality laboratorními rozbory plodů a půdy, se snaží dosáhnout kvalitní a 
zdravé produkce ovoce, zlepšení pracovních a životních podmínek a celkového zlepšení 
životního prostředí. 

Jablka, brambory, švestky, hrušky 

ano – pondělí, okolí Rychnova nad Kněžnou 

Janeba Stanislav 

Tel. číslo 603528101   

E-mail sadysynkov@seznam.cz 

Holoubek Jiří – jednatel, Janeba Stanislav, Holoubek Petr 

Tel. číslo 603528101   

E-mail sadysynkov@seznam.cz 

Webová stránka www. synkovská-jablíčka.cz 

GLOBALGAP, ochranné známky SISPO a certifikát kvality HACCP  
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Postupem času se sortiment rozrostl i o jemné pečivo (koláče, vánočky, koblihy…), celozrnné 
pečivo, listové apod. V současné době si může zákazník vybrat z nabídky několika druhů chleba, 
pečiva pšeničného i jemného, ale také zákusků a dortů, které firma vyrábí a rozváží do obchodní 
sítě po celém Broumovsku. Firma zásobuje také Pec pod Sněžkou, Trutnov, Červený Kostelec, 
Náchod a Hronov. Vyrábí i na zakázku pro malospotřebitele. Kromě toho prodává firma své 
výrobky ve dvou prodejnách na náměstí v Polici nad Metují a v samoobsluze ve Žďáře nad 
Metují. Polický chléb je držitelem certifikátu “Broumovsko regionální produkt”. 

Běžné pečivo, jemné pečivo, speciální pečivo, chléb, droždí, kvas, strouhanka ad. 

Ano, po domluvě. 

Helena Krtičková, Miloslava Vichterová 

Tel. číslo 491 541 100 

E-mail kvicerovska.pekarna@seznam.cz 

Webová stránka www.kvicerovskapekarna.cz 

 



   

Řemeslné pekařství rodinného charakteru. Oceněné výrobky: Chutné preclíky (Klasa), 
Bělohradský chléb (Regionální potravina), Kremrole (Regionální potravina), celý sortiment 
(Podkrkonoší regionální produkt).  

Již nyní dodáváme některým školním jídelnám a kioskům a věřím, že k oboustranné 
spokojenosti. 

Denně vyrábíme cca 80 druhů výrobků z těchto skupin: běžné pečivo, jemné pečivo, 
speciální pečivo, chléb, droždí, kvas, listové těsto ad. 

denně v regionu ohraničeném Hořice v P., Dvůr Králové, Lomnice n/Pop., Sobotka 
Hradec Králové – 2x v týdnu (Po, Čt) 

Jaroslav Voves 

Tel. číslo 493792573 

E-mail pekarna@josefrydl.cz 

Josef Rýdl 

Tel. číslo 493792573   

E-mail pekarna@josefrydl.cz 

Webová stránka www.josefrydl.cz 

Certifikovaný systém HACCP. 
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Společnost COUNTRY LIFE s.r.o. je největším dovozcem, obchodníkem s bioprodukty a jedním 
z největších obchodníků s produkty zdravé výživy v České republice. Ve velkoobchodu nabízejí 
více jak 2 500 výrobků, z toho většinu položek v biokvalitě.  

 

Obiloviny a luštěniny, mouky, vločky, otruby, klíčky, těstoviny, rýže a pečivo, semena a ořechy 

koření a bylinky, oleje a tuky, fermentované omáčky a octy, čaje a nápoje, chlazené potraviny  

bio ovoce a zelenina, čerstvé bio pečivo z vlastní pekárny 

Pro objednání zboží používejte elektronický velkoobchodní objednávkový ceník, který si 
vyžádejte u Ing. Zdeňka Hladíka. 

Pokud hodnota zboží při závozu přesáhne 2500,- pak je rozvoz zdarma. Společnost poskytuje 
pro školní jídelny 10% slevu z velkoobchodního ceníku. 

Ing. Zdeněk Hladík (manažer kulinářských projektů Country Life) 

Tel. číslo +420 602 451 803   

E-mail hladik@countrylife.cz 

Webová stránka https://www.countrylife.cz/ 
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PRO-BIO, obchodní společnost s r. o. je první český výrobce a významný dodavatel širokého 
sortimentu kvalitních biopotravin. Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, svou 
činností přispíváme k zachování zdravé planety. Vracíme zapomenuté tradiční plodiny 
a biopotraviny do života lidí. Rosteme společně s našimi zaměstnanci a zákazníky. 

  

Obiloviny a luštěniny, mouky, vločky, otruby, klíčky, těstoviny, rýže, semena a ořechy, 
koření a bylinky, čaje a nápoje 

Pro navázání prvního kontaktu se obraťte na p. Zuzanu Jahuňákovou. 

Zuzana Juhaňáková, specialista na péči o zákazníky 

Tel. číslo 777 744 360  

E-mail juhanakova@probio.cz 

Další objednávky 

E-mail objednavky@probio.cz 

Webová stránka www.probio.cz  

Koření dodáváme od firmy Sonnentor. Věděli jste, že např. měsíček či sléz dodává firmě 
farma z Bozetic (KHK)? Navštivte farmu v rámci exkurze.  

http://www.probio.cz/
https://www.countrylife.cz/


   

Jsme rodinná manufaktura vyrábějící bylinkové sirupy a džemy, tak jak se dříve dělaly v každé 
chalupě. Bylinky a ovoce si sami pěstujeme na naší permakulturní zahradě, případně odebíráme 
od farmářů v okolí. Vše zpracováváme v čerstvé podobě v době vrcholné sezóny konkrétní byliny 
či ovoce. Sirupy i džemy jsou konzervovány pasterizací, bez použití umělých sladidel, barviv, 
konzervantů. 

Bylinkové sirupy, džemy a marmelády 

Zatím Královehradecký kraj nezavážíme, záleží dle domluvy a objednávek. 

Exkurze zaměřená na pěstování bylinek, jejich poznávání, zpracování a ochutnávání 
přímo na naší permakulturní zahradě, ideální měsíce květen, červen. Délka exkurze cca 2 
hod., cena 1500 Kč/ třída 

Helena Bilerová 

Tel. číslo 608726323   

E-mail helena.bilerova@gmail.com 

Helena Bilerová 

Tel. číslo 608726323   

E-mail helena.bilerova@gmail.com 

Webová stránka www.bilerbin.cz 

Regionální potravina Pardubického kraje – Šalvějový sirup Cena hejtmana Pk – 
Hruškovo-jablečný džem s ořechy. 
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Jsme rodinná firma, která zpracovává léčivé včelí produkty do kosmetiky a potravinových 
doplňků. K výrobě používáme kvalitní český med. Chovem včel se zabýváme již od roku 1969 a 
zpracování včelích produktů od roku 1990. Náš med pochází z České republiky, je to 
nejdůležitější včelí produkt a velmi hodnotná dietetická potravina. A proč mít český med? Z 
hlediska stravy a zdraví doporučuji konzumovat med z oblasti kde žijeme - zde je náš organismus 
zvyklý na prostředí, potraviny, pyly apod. Dejte proto při výběru medů důležitost na původ. Med 
obsahuje jednoduché cukry, které tělo lehce zpracuje, jdou přímo do krve.  

Český med 

ne, jedině poslat poštou / PPL 

Lukáš Pleva 

Tel. číslo 605919505   

E-mail lukas@pleva.cz 

Lukáš Pleva 

Tel. číslo 605919505   

E-mail lukas@pleva.cz 

Webová stránka www.pleva.cz 
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Jsme rozvíjející se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a 
prodejem včelích produktů z vlastních včelstev. O včely se snažíme pečovat v souladu s 
přírodou. Naším cílem je výroba kvalitních medových produktů vyrobených s láskou, které 
uspokojí a dlouhodobě potěší spotřebitele. 

Med a včelí produkty Perga – Ambrosie, včelí pyl – rouskový, propolis 

Záleží na vzdálenosti, obvykle v rámci Hradce Králove, Pardubic, Smiřic rozvážíme 
zdarma.  

Od dubna do konce července je možnost pro ZŠ a MŠ navštívit naši včelařskou farmu, 
kterou si můžete bezpečně prohlídnout a bez obav se žihadla se podíváte na včelaře a 
budete ho pozorovat přes sklo při práci ve včelstvech.  Vše samozřejmě s odborným 
výkladem přizpůsobeným věku dětí. Návštěva včelařský farmy je určena pro všechny, 
který by se rádi dozvěděli více o životě včel, poznali zákulisí vytáčení medu a výrobu 
medových produktů. O významu včely medonosné tuší asi každý, více než 90% přínosu z 
činnosti včel pro lidstvo tvoří opylovaní rostlin a plodin. A jen necelých 10% přínosu včely 
medonosné tvoří med, vosk a další včelí produkty. CENA: 30Kč, možnost doplatku 15 Kč 
v případě zájmu o občerstvení (chleba s máslem a medem + medové pití) a ochutnávku 
medu Návštěvu u nás je potřeba objednat předem na tel.č +420 605 222 286 nebo e-
mailem: dolezaluv.med@gmail.com * Délka exurze cca 1-2 hod.  Fotogalerie zde 
http://www.dolezaluvmed.cz/a/exkurze-a-prohlidky-vcelarskeho-arealu-organizovane-
pro-materske-a-zakladni-skoly-73/ 

Mgr. Zuzana SAMLEKOVÁ 

Tel. číslo +420605222286   

E-mail dolezaluv.med@gmail.com 

Vladimír Doležal  

Tel. číslo +420774153490   

E-mail dolezaluv.med@gmail.com 

Webová stránka www.dolezaluvmed.cz 

Ano, přehled ocenění najdete na stránkách http://www.dolezaluvmed.cz/a/oceneni-14/ 

tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803
tel:+420%20602%20451%20803


   

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.  

Z nabídky doporučujeme 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 jeden ze dvou kontaktů na 
obchodní zástupce společnosti – Pavlu Černou, Editu Hájkovou (viz Kontakt). 
 

Pavla Černá 

Tel. číslo +420 725 525 136  

E-mail CernaPavla@seznam.cz 

Edita Hájková 

Tel. číslo +420 725 523 534  

E-mail hajkova@hame.cz  

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

Webová stránka http://www.hame.cz 

http://www.hame.cz/


   

SEVEROFRUKT je akciová společnost založená jako nástupnická organizace původního 
společného zemědělského podniku založeného v roce 1971. Hlavními podnikatelskými 
aktivitami jsou výroba sušené zeleniny a ovoce, ovocných koncentrátů a sterilované zeleniny. 
Severofrukt, a.s. zavedla a používá systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních 
bodu HACCP. 

BIO produkce – odběr od certifikovaných zemědělců a pěstitelů, 1x do roka si Severofrukt   sám 
vyhotovuje rozbor na těžké kovy, pesticidy rezidua a patulin. 

Značka KLASA – ovocné koncentráty jablečný, višňový a hruškový – nadstandardní kvalita. 

Značka Regionální potravina – sušená jablka/místní výroba, bez konzervantů. 

 

sušená zelenina 
sušené ovoce 
ovocné koncentráty (bez cukru přidaného a konzervačních látek) 
sterilované okurky slazené cukrem – balení 4 l, pevný podíl 1 750 g  

BIO jablečný koncentrát – 5 l koncentrát v kanystru 
Obal kanystru splňuje migrační test Státního zkušebního ústavu, je tedy vhodný pro tepelný 
ohřev a pasteraci kyselých potravin. 

Pro objednání a informace o produktech kontaktujte obchodního zástupce pana Kubíka.  
Společnost zajišťuje rozvoz zboží. Při vzdálenějších lokalitách se rozvoz realizuje přes 
spřátelené společnosti. Aktuální ceník bude zaslán na požádání emailem. 

Tomáš Kubík 

Tel. číslo +420 778 424 204 

E-mail severofrukt.kubik@email.cz  

SEVEROFRUKT, a.s.  
Trávčice čp. 178 
411 55 Terezín 

Webová stránka http://www.severofrukt.cz/ 
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Ing. Karolina Kallmünzerová 
manažerka programu 
e-mail: karolina@skutecnezdravaskola.cz  
 
Mgr. Tomáš Václavík  
předseda 
e-mail: tom@skutecnezdravaskola.cz 
 

Skutečně zdravá škola, z. s. 

Bendlova 150/26 

613 00 Brno 

IČ: 032 20 231 

 

Vydavatel brožury:   Skutečně zdravá škola, z.s. www.skutecnezdravaskola.cz 

Zpracovala:     Mgr. Zdeňka Trummová 

Zpracováno v rámci projektu „Školní jídelny KHK vaří z regionálních potravin, aneb Cesta za 
poznáním může vést i přes talíř“  

 

 Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 
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