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Pane Tich˘, sortiment peãiva které do-
dáváte zákazníkÛm je velmi ‰irok˘; proã
povaÏujete právû Bene‰ovsk˘ chléb za
‰piãku va‰í produkce?

Samozfiejmû v‰e, co dodáváme na trh,
je v poÏadované, velmi dobré kvalitû; jed-
ná se o bûÏn˘ sortiment v‰ech vût‰ích pe-
káren. Bílé peãivo, speciální chleby, slad-
ké koláãe, stejnû jako mládeÏí oblíbené
housky se zapeãenou slaninou, ãi s˘rem.
Je to celkem na 50 rÛzn˘ch druhÛ v˘rob-
kÛ, ze kter˘ch bych rád upozornil na no-
vinky – ‰paldov˘ chléb a fitness chléb,
kter˘ dodáváme také krájen˘ balen˘. 

Ov‰em kaÏdá pekárna má nûco, ãím vy-
ãnívá nad ostatní v˘robce. U nás je to prá-
vû fiemesln˘ Bene‰ovsk˘ chléb, se kter˘m
slavíme úspûchy nejen u spotfiebitelÛ, ale
také na odborn˘ch pekafisk˘ch soutûÏích,
kter˘ch se úãastníme uÏ 12. rok.

O jakou soutûÏ se jedná?
Je to kaÏdoroãnû pofiádaná soutûÏ v˘-

robcÛ fiemesln˘ch chlebÛ, kterou organi-
zuje Podnikatelsk˘ svaz pekafiÛ a cukráfiÛ
v âR; úãastní se jí pekafii z celé republiky.
V roce 2008 ná‰ chléb tuto soutûÏ vyhrál
a od té doby se vÏdy umísÈujeme na pfied-

ních pfiíãkách, s ohodnocením kvality „vy-
nikající”.

Dosáhnout takového ocenûní je urãitû
úspûch, stejnû tak je dÛleÏité dosaÏenou
kvalitu a vysoké hodnocení udrÏet i do
budoucna.

Ano a fieknu na ro-
vinu, Ïe to chápeme
jako problém. Kvalitní
v˘robek mÛÏe vznik-
nout jen z kvalitních
surovin, kvalitního
zpracování, které zaji-
stí jen zku‰ení, dobfie
placení zamûstnanci.
Kvalitní, chutn˘ chléb
nemÛÏe b˘t proto lev-
n˘ - a to je kámen úra-
zu. JiÏ dlouho probíhá
cenová válka, která
v reÏii obchodních fie-
tûzcÛ nutí v˘robce ke
sniÏování nákladÛ, bo-
huÏel i za cenu niÏ‰í
kvality v˘robkÛ. Není
totiÏ moÏné udrÏet
nízkou cenu kvalitní-

ho v˘robku, kdyÏ se stále zdraÏují vstupy;
napfiíklad v souãasnosti je cena mouky na
historickém maximu. Od poãátku se na‰e
spoleãnost snaÏila o produkci pouze kvalit-
ního peãiva vyrábûného z kvalitních suro-
vin; toto pfiedsevzetí jsme dosud neopustili.
Naopak, stále se snaÏíme vylep‰ovat na‰e

v˘robky; napfiíklad letos jsme zavedli ozna-
ãování Bene‰ovského chleba jedlou etike-
tou proto, aby zákazníci ná‰ chléb snadnûji
rozeznali od podobn˘ch v˘robkÛ jin˘ch pe-
káren. Ov‰em je tfieba fiíci, Ïe souãasná po-
litika nadvlády obchodních fietûzcÛ smûfiu-
je nejen k likvidaci místních pekáren, ale
také k trvalému sniÏování kvality peãiva. 

Kde v‰ude si zákazníci mohou koupit
vá‰ chléb a dal‰í peãivo?

Abychom udrÏeli stávající produkci, mu-
síme roz‰ifiovat oblast, do které na‰e záso-
bovací vozy dodávají peãivo. Z obchodních
fietûzcÛ je to jen ãesk˘ COOP, jinak dodává-
me do sítû men‰ích prodejen v oblasti bla-
nenského okresu, ãásteãnû na Svitavsko,
Jedovnicko, Ti‰novsko a Prostûjovsko.
Máme vlastní prodejny v Boskovicích,
v Prostûjovû a zde v Bene‰ovû. V na‰ich
prodejnách prodáváme za námi stanovené,
reálné ceny; i kdyÏ jsou vy‰‰í neÏ v super-
marketech, je prodej stále na dobré úrovni.
To svûdãí pfiedev‰ím o tom, Ïe kvalitu peãi-
va dokáÏí spotfiebitelé ocenit. 

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek, foto: DOPES

Prodejna DOPESu v Boskovicích 
a DIPLOM z roku 2013.

Spoleãnost DOPES s.r.o vznikla v roce 1997, její hlavní ãinností je v˘roba a prodej peãiva. V souãasné dobû disponuje moderním vyba-
vením, které umoÏÀuje vyrábût ‰irok˘ sortiment kvalitního bûÏného i speciálního peãiva. Ov‰em „vlajkovou lodí” DOPESU je Bene‰ovsk˘
chléb, kter˘ je dlouhodobû oblíben u zákazníkÛ, ktefií preferují kvalitní v˘robky. Jednatele firmy Antonína Tichého jsem se zeptal:

Ve dnech 22. 6. - 23. 6. 2013 se Ivo zúãastnil evropského pohárového závodu v nûmeckém Elzachu. Tento závod
se sestává z nároãné horské ãasovky na 18 km a velmi technického silniãního kriteria vedeného centrem Elzachu. 

Pekárna DOPES v Bene‰ovû
dodává fiemesln˘ chléb ‰piãkové kvality
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I sportovní aktivity mohou pomáhat nemocn˘m
V pátek 14. 6. 2013 se v Boskovicích

v rámci 4. Roãníku Cyklotour zastavil
peleton cyklistÛ veden˘ panem

Josefem Zimovãákem. Cyklotour je
vefiejnou akcí, kterou známe i pod ná-
zvem Na kole dûtem a úzce souvisí

s Nadaãním fondem na
podporu onkologicky ne-
mocn˘ch dûtí. 

My‰lenka vznikla
pfied lety a pan
Zimovãák uvádí, Ïe
najezdil desetitisíce
kilometrÛ po celém
svûtû, vyhrával závo-
dy a tvofiil rekordy.
S vûkem a se zku‰e-
nostmi si uvûdomil,
jak dÛleÏitá je pokora.
Bez zdraví, které má-
me, bychom závody
nevyhrávali, rekordy
nepfiekonávali. Ten,

kdo nemá to ‰tûstí, Ïe je zdrav˘,
musí bojovat se zákefin˘m nepfiíte-
lem, s nemocí. Jedná-li se o onko-
logické onemocnûní v dûtském vû-
ku, je to o to nelítostnûj‰í boj.
Proto pan Zimovãák stojí a jede
v ãele peletonu lidí, ktefií chtûjí
nemocn˘m dûtem pomáhat a pod-
pofiit je.

Mûsto Boskovice podpofiilo pro-
jekt ãástkou 5.000,- Kã. I my, jed-
notlivci, jsme se mohli pfiipojit do
peletonu a podpofiit my‰lenku za-
koupením triãka, náramku, zaslá-
ním finanãní ãástky na úãet. 

Cyklotour není pouze sportovní
akcí, ale pfiedev‰ím akcí na podporu
hluboké my‰lenky, nesobecky po-
máhat druh˘m.

Ing. Jaromíra Vítková

Po dojezdu pelotonu do Blanska – Ing.
Jaromíra Vítková s manÏelem a se sy-
nem. Foto: Ing. Petr Koudelka

Josef Zimovãák a Ing. Jaromíra Vítková.
Foto: Lubo‰ Su‰il

Závod je vÏdy stfiedem diváckého zá-
jmu obyvatelstva, které vytváfií neopako-
vatelnou atmosféru. Do sobotní ãasovky
Ivo nastoupil se zámûrem tuto vyhrát
a získat na soupefie ãasov˘ náskok pfied
nedûlním kriteriem. V̆ sledky ãasÛ obou
dnÛ se sãítají a vítûzí cyklista s nejlep‰ím
ãasem. V ãasovce Ivo vyhrál a na své sou-
pefie získal náskok 47 vtefiin. Tento náskok
ho opravÀoval k urãitému pocitu jistoty
pfied nedûlním závodem. Ale nebyla by to
cyklistika, která by si tro‰ku nezahrála se
závodními kartami. Do nedûlního závodu
nastoupil Ivo plnû koncentrován a od za-
ãátku nenechával nikoho na pochybách,
Ïe chce získat celkové prvenství v tomto
závodû. Ve ãtvrtém kole pfii prÛjezdu tech-
nick˘mi pasáÏemi mu vycvakla levá noha
z pedálu a neÏ se mu ji podafiilo  zpátky
nacvaknout ztratil cenn˘ch 25 vtefiin.
Následnû se samostatnou jízdou za vedou-
cí skupinkou 4 paralympijsk˘ch medailis-
tÛ snaÏil udrÏet náskok ze sobotní ãasov-
ky. PrÛbûÏnû vedoucí skupinka získala ná-
skok aÏ 45 vtefiin, aby v závûru Ivo tento

náskok zredukoval na 33 vtefiin, které mu
v celkovém souãtu vynesly vítûzství o 13
vtefiin. Tento heroick˘ v˘kon Iva byl pat-
fiiãnû ocenûn aplaudujícími diváky. 

Listy regionÛ se pfiipojují ke gratulaci

k tomuto bravurnímu v˘konu.
Text: RePo

Foto: Ivo Koblasa sen.

Paralympionik Ivo Koblasa opût zlat˘

Ivo Koblasa se sv˘m otcem trenérem.

Po dojezdu do vítûzného cíle.


