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restaurace, nejvíce spřízněné sítě restaurací Ambiente podni-
katele Tomáše Karpíška. „Optimální je, aby to přeštické maso
dostal do ruky někdo, kdo tomu rozumí a dokáže ho ocenit
a připravit z něj nějaký unikátní výrobek. Určitě by to mělo být
nějak odlišené od řadových výrobků,“ pochvaluje si spolupráci
s Kšánou mladotický zootechnik Jaroslav Bejda.

Sám František Kšána přeštické prase objevil teprve před
dvěma lety. Do té doby byl přesvědčen, že toto zvíře v Česku
už vyhynulo. „Když jsem do Mladotic přijel poprvé, byli tu
velmi skeptičtí a málem chov zavírali. Odvedli přitom spous-
tu skvělé práce a bez nich by tu přeštík už nebyl. Snažím se
je teď tlačit do větší propagace plemene,“ říká Kšána, který
snad jako první odběratel za dlouhá léta dokázal specifiku
přeštického prasete ocenit i finančně.

Tučné prase,méně peněz
Ještě nedávno totiž chovatelé za toto plemeno dostávali na
jatkách kvůli jeho přirozeně tučnějšímu masu automaticky
nižší výkupní ceny. Nyní se situace obrací. Stačilo přitom „jen“
zapracovat na značce přeštické prase, a nabídka náhle nestíhá
uspokojit poptávku. „Přeštickému praseti se podařilo dát punc
originality a kvality a propojit to s byznysem. Nikdy to nebude
na pultech běžné maso, ale zároveň jde o to, aby to nebylo k do-
stání jen ve třech hospodách v Praze,“ říká Jan Stibal.
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BEZSTAROSTNÁ JÍZDA
S TOYOTA TONERO

PRO VAŠI BUDOUCNOST
PARTNER

NOVÝ STROJ
PŘESNĚ NAMÍRU

Je to na Vás – jakmile se rozhodnete, do-
stanete do Vašeho provozu zcela nový,
výkonný stroj Toyota Tonero (nos-
nost 1,5 - 3,5 tuny). V ceně vozíku jsou
zajištěny servisní prohlídky, technic-
ké kontroly, rychlý dojezd technika
a poskytnutí náhradního stroje.
Váš nový vozík si můžete sestavit pod-
le svých provozních potřeb včetně
přídavných zařízení a výbavy. Navíc je po
dobu platnosti smluvního vztahu možné
změnit vozík podle případných nových
podnikatelských podmínek nebo změny
požadavků na manipulaci.

Je to tak – s partnerem Toyota Vás ne-
čekají již žádné investice, odpisy ani ná-
klady na opravy. Naopak si vychutnáte
spolehlivou jízdu bez starostí.

stronger togetherwww.toyota-forklifts.cz
Volejte: +420 311 651 111
Pište: prodej@cz.toyota-industries.eu

EK
00
75
97

40
Taková je průměrná
roční spotřeba
vepřovéhomasa
na jednoho Čecha.
Polovina tohoto
množství se musí
dovážet.

kg

Druhým hlavním odběratelem z Mla-
dotic je firma Bidvest. I když je největ-
ším velkoobchodem potravin v Česku
(vznikla přejmenováním společnosti
Nowaco), i ona se ve vztahu k masu
z přeštických prasat musí chtě nechtě
spokojit s málem.

„Existuje tu segment zákazníků, který
by se rád vrátil k dřívější historické,
jiné kvalitě. Kapacita chovů je ale malá,
uspokojili bychom mnohem vyšší
poptávku. Dodávky můžeme garanto-
vat jen vybraným zákazníkům z oboru
gastronomie. Potenciál by byl určitě
mnohem vyšší,“ říká Jakub Trtík, který
je v Bidvestu garantem nákupu a prodeje
tohoto masa. Podobně jako firma Amaso
i Bidvest sežene na trhu maximálně
10 přeštických prasat týdně. „Masa je
zatím málo. Proto je to pořád jen omeze-
ný a exkluzivní produkt,“ říká Kšána.

Na výraznější navýšení kapacity
a produkce masa z přeštíků to ale
zatím nevypadá. „Současný stav je
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