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RUDOLF JELÍNEK – poselství příštím generacím
Slivovice je součástí našich tradic již od 16. století. Nesmí chybět na rodinné oslavě, při setkání
sousedů, ale i při smutnějších událostech, kdy zapíjíme žal… Neodmyslitelně patří k
moravskému folkloru stejně jako kroje, lidové písně či tradiční pokrmy.
Naše společnost RUDOLF JELÍNEK vyrábí slivovici a další ovocné destiláty již od roku 1894. Za
dobu své existence zažila horší i lepší časy. Rozmach před druhou světovou válkou, kdy Rudolf
Jelínek s úspěchem vyvážel slivovici až do dalekých Spojených států amerických a stal se
druhým největším dovozcem ušlechtilých destilátů na tamní trh. Na druhé straně tragický osud
židovské rodiny Jelínků v průběhu druhé světové války, zestátnění a neekonomické řízení
v průběhu komunistického režimu… Díky dobrému a věhlasnému jménu RUDOLF JELÍNEK,
které bylo zárukou kvality, se však firma vždy postavila znovu na nohy.
Dnes, v roce 2020, jsme největším výrobcem ovocných destilátů na světě a největším
pěstitelem švestek v České republice, kde hospodaříme na více než 180 ha. Ovocnářství
rozvíjíme i v jiných krajinách – v dalekém Chile rozšiřujeme hruškové sady a vyrábíme
výbornou hruškovici Williams. Výsadbu švestkových sadů jsme v listopadu roku 2018 započali
také v Bulharsku, kde aktuálně plocha 38 ha čítá 25 000 ks stromů. Kvalitu našich destilátů
oceňují nejen u nás, ale po celém světě. Třetinu produkce tvoří export, vyvážíme do 40 zemí
světa.
V březnu roku 2020 jsme si splnili dlouholetý sen a otevřeli Muzeum Slivovice v Praze.
Přinášíme tak část našeho kulturního dědictví dalším generacím. Historie a tradice pro nás
hrají významnou roli dlouhodobě. Historik Marcel Sladkowski nám pomohl do knižní podoby
zpracovat celou historii páleničářství na Vizovicku. Udržujeme také kontakt s posledním
potomkem rodiny Jelínků, André Lenardem, prasynovcem Rudolf Jelínka.
Tradice, kvalita a poctivá práce jsou pro nás zkrátka základní hodnoty, kterých se držíme v naší
práci. Nejlépe to vyjadřují slova Jozefa Holcmana, českého spisovatele a divadelníka, kmotra
našeho Jelínkova vizovického koštu:
„Firma R. JELÍNEK, která spoluvytváří regionální kulturu a je pro Vizovicko uzlem, který ctí vazby
minulosti s budoucností, čímž se stará o to, aby naše současnost nebyla médii i politiky
postupně rozmetána do řady sobeckých momentů, které se starají každý sám o sebe.
Valaši se vždycky uměli starat nejen o sebe, ale i o druhé. Je zdravé obracet myšlenky i k jiným,
například přípitkem: na vaše zdraví!“
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