
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu a balené ovocné a zeleninové šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl

či tuky.

Již pátým školním rokem se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k

trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová

skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Díky kvalitní práci schválených

žadatelů se podařilo v roce 2013/2014 zapojit do projektu 85 % základních škol v ČR. Je třeba rovněž ocenit spolupráci jednotlivých škol v projektu

Ovoce do škol, kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností pomáhají předávat produkty žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity

zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, způsobu jejich úpravy ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu pro zdraví. Produkty jsou dětem

dodávány zdarma, bez finančního příspěvku rodičů.

Informace o dodávaných produktech a způsobu dodávek produktů dodavatelů (schválených žadatelů) v projektu Ovoce do 

škol ve školním roce 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 se projektu Ovoce do škol účastní celkem 456 233 žáků z 3 530 škol ve všech regionech ČR. Oproti minulému školnímu

roku to znamená nárůst počtu dětí zapojených do projektu o více než 9 %. Distribuce ovoce, zeleniny a ovocných šťáv je zajišťována prostřednictvím

14 schválených žadatelů, kteří byli Státním zemědělským intervenčním fondem schváleni pro dodávání produktů podle nařízení vlády č. 478/2009 Sb. 

Pro snadnější orientaci škol při výběru dodavatelů a ve způsobu dodávání produktů v projektu Ovoce do škol připravil Státní zemědělský intervenční

fond přehled informací o dodávaných produktech a schválených žadatelích. Údaje v přehledu se vztahují ke školním rokům 2012/2013 a 2013/2014.

Údaje o dodávaných produktech, způsobu distribuce a četnosti dodávek byly získány především ze žádostí o podporu podaných jednotlivými

schválenými žadateli na Státní zemědělský intervenční fond ve školním roce 2012/2013, ostatní údaje jsou aktuální. Schváleným žadatelům byla

poskytnuta možnost tyto údaje doplnit podle svých potřeb a zkušeností s prováděním projektu, například o své kontaktní údaje, doprovodné

programy nebo loga. Takto získané podklady byly Státním zemědělským intervenčním fondem redakčně upraveny do přehledné a jednotné formy.

Pro informaci dodáváme, že v průběhu školního roku není školám umožněno měnit schváleného žadatele, se kterým uzavřely smlouvy o dodávání

produktů. Ke změně mohou přistoupit pouze po skončení školního roku.

1 z 15



Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

LAKTEA, o.p.s. Počet žáků: 162 981, počet škol: 1 747

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Blumy, banány, broskve (nektarinky), jablka, kiwi, 

mandrarinky, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, šťávy ovocné či zeleninové;

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou v nevratných kartónových přepravkách, baleny v igelitových obalech k rozdělení dětem ve 

třídách; 

• 100% ovocné šťávy jsou v obalech PET nebo v krabičkách s brčkem o objemu 200 – 300  ml; 

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1-2 kusy ovoce/zeleniny/šťávy obvykle 2x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: všechny kraje ČR

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: MADETA, a.s., ACCOM, a.s. 

V obou případech je k dispozici síť distribučních skladů po celé ČR.

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.ovocedoskol.eu, www.laktea.cz 

Kontaktní údaje: LAKTEA, o.p.s. - Krajní 680, Jesenice u Prahy; PSČ 252 42; kontaktní osoba: Tvrdíková Simona; 

e-mail: laktea@laktea.cz; tel.: 266712812; fax: 266712812, 800 100 525 – bezplatná tel. linka;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Na webových 

stránkách jsou uveřejňovány pravidelné informace o dodávkách a produktech. Každá škola má k dispozici vlastní 

schránku s výhradním přístupem, prostřednictvím které probíhá pravidelná komunikace mezi žadatelem a 

školou. 

*ostatní: blumy
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

COME vending s. r. o. Počet žáků: 76 026, počet škol: 292

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Balení čerstvého ovoce a zeleniny, hrachové lusky, hroznové 

víno, jablka, kiwi, pomeranče, saláty a šťávy ovocné či zeleninové;

Způsob distribuce: 

• Distribuce prostřednictvím chlazeného výdejního automatu Happysnack, ideální pro školy bez skladovacích 

prostor s minimálními nároky na čas a pracovníky; 

• nebo klasická distribuce hygienicky balených produktů, určená k přímému předání produktů dětem do tříd. 

Produkty jsou hygienicky baleny v  průhledných kelímkách,  vaničkách nebo na tácku, obalené potravinovou 

fólií, s etiketou obsahující název druhu ovoce a jeho původ.  Ovocné šťávy, vyrobené lisováním čerstvého ovoce, 

jsou v kelímkách s praktickým víčkem a se speciálním otvorem usnadňující pití. 

Novinkou ve školním roce 2013/2014 jsou ovocné salátky z čerstvých krájených jablek v průhledných sáčkách se 

zvířecími motivy z Happíkova.

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1 balení na tácku nebo 1 průhledný kelímek obvykle 2x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský,

Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: OVOCENTRUM V+V, s.r.o., Vitaminátor s.r.o.

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.happysnack.cz

Kontaktní údaje: COME vending  s. r. o. - Rolnická 1551/146,  Opava; PSČ 747 05; kontaktní osoba: Ing. 

Kubínková Petra; e-mail: obchod@come.cz; tel.: 553731920, 737286005; 

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Aktuální informace

na www.happysnack.cz, kde je možné stáhnout si hry s ovocnou tématikou, dozvědět se informace o

produktech či o pávě pořádaných soutěžích.

*ostatní: hrachové lusky
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

OVOCENTRUM V+V s.r.o. Počet žáků: 71 534 , počet škol: 421

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Ananas, banány, blumy, broskve (nektarinky), grepy, 

hrachové lusky, hroznové víno, hrušky, jablka, jahody, kedlubny, kiwi, maliny, mandarinky, meruňky, okurky, 

pomeranče, rajčata, ředkvičky, saláty ovocné či zeleninové, sweetie, šťávy ovocné či zeleninové;

Způsob distribuce: Způsob distribuce záleží na sortimentu a volbě školy. Zboží je dodáváno vždy v nevratných

kartonech. 

• Doposud byly dodávány - ovoce a zelenina volně v kartonech, balené v krabičkách o gramáži 200-350 g, v

sáčcích po několika kusech, několik kusů zabalených na táccích; 

• Nápoje ve spotřebitelských krabičkách 250 ml, pro každé dítě nebo v aseptických katronech po 3 - 5 l k

rozlévání - dle volby školy;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: obykle 2-4 kusy ovoce/zeleniny/štávy 2x za měsíc. Školy obdrží

vždy v září přesný plán dodávek zboží po celý školní rok - kalendář závozů.  

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký,

Pardubický, Zlínský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Petr Křenek

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: http://www.ovocentrum.cz

Kontaktní údaje: OVOCENTRUM V+V s.r.o. - Palackého 243, Valašské Meziříčí; PSČ 757 01; kontaktní osoba:

Vašíčková Ivana; e-mail: vasickova@ovocentrum.cz; tel.: 571777717, 777755997; fax: 571777724;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Informace o zboží,

které žadatel dodává - ke každému druhu, případně odrůdě posílá informace o pěstování, obsahu prospěšných

látek a vitamínů, prospěšnosti lidskému organizmu a podobně. Školní rozvrhy s tématikou OVOCE DO ŠKOL,

obrázky, říkanky a doplňovačka. Výtvarná soutěž pro děti. Dárky pro děti s tématikou OVOCE DO ŠKOL (pexeso s

českým i anglickým názvem jednotlivých druhů). Odborná exkurze ve skladech firmy OVOCENTRUM V+V s.r.o. s

ukázkami a ochutnávkou vybraných druhů.

*ostatní: blumy, hrachové lusky, maliny, sweetie
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

BOVYS, s.r.o. Počet žáků: 38 420 , počet škol: 238 

Dodává tyto produkty: Ananas, banány, blumy, broskve (nektarinky), hrušky, jablka, kiwi, mandarinky, 

meruňky, pomeranče, rajčata, šťávy ovocené či zeleninové, švestky; 

Způsob distribuce: Produkty jsou v označených přepravkách, standardně připraveny samostatně pro jednotlivé

třídy a počty žáků v každé z nich.

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1 kus ovoce/zeleniny/šťávy 4 x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Pardubický, Plzeňský, Praha,

Středočeský, Vysočina

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: BOCOMP spol. s r.o.

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.bovys.cz

Kontaktní údaje: BOVYS, s.r.o. - Rozkošská 2287, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01; kontaktní osoba: Nikl Jiří; e-mail:

bovys@bovys.cz; nikl@bovys.cz; tel.: 569425471-2, 602419545; fax: 569424178;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): 

Ve spolupráci se školou spolupořádání dne dětí a jiných školních aktivit.

*ostatní: blumy
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

MK Fruit s.r.o. Počet žáků: 24 406, počet škol: 196

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, blumy, hrachové lusky, hroznové víno, hrušky, jablka, 

jahody, kiwi, mandarinky, meruňky, mrkev, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, saláty a štávy ovocné či 

zeleninové, švestky;

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou v igelitových sáčcích zvlášť pro každé dítě, obsahují  4-5 kusů ovoce a zeleniny; 

• Šťávy jsou v krabičkách o objemu 250 ml;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: balíček obsahující 4-5 kusů ovoce/zeleniny/štávy 1x za měsíc.

Četnost dodávek je možno řešit individuálně na základě telefonické dohody.

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký,

Pardubický, Vysočina

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: FRUIT SERVIS s.r.o., Krňávek František, Štolc Radek, Tyl Martin

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.mkfruit.cz

Kontaktní údaje: MK Fruit s.r.o. - Žerotínova 87, Šumperk; PSČ 787 01; kontaktní osoba: Kolek Luděk; e-mail:

mkfruit@mkfruit.cz; tel.: 583221922, 777730333; fax: 583212611

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): konferenční schůzky

s řediteli škol, návštěvy jednotlivých škol – přednášky, exkurze ve firmě MK Fruit s.r.o. s výkladem zaměřeným

na ovoce a zeleninu.

*ostatní: blumy, hrachové lusky
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875
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V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

Fresh Fast Food s.r.o. Počet žáků: 24 245, počet škol: 209

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, blumy, broskve (nektarinky), fíky, granátová jablka, 

hrachové lusky, hrušky, jablka, jahody, kaki, kiwi, mandarinky, meruňky, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, 

štávy ovocné či zeleninové, švestky. 

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou v plastových krabičkách pro každé dítě zvlášť, obsahují 3 a více kusů ovoce a zeleniny; 

• Šťávy jsou v krabičkách o objemu 250 ml;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: obvykle 3 a více kusů ovoce/zeleniny/štávy 1x za měsíc 

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: všechny kraje ČR

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Ludvík Kacer - Gastrofresh 

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.freshfastfood.cz, www.gastrofresh.cz

Kontaktní údaje: Fresh Fast Food s.r.o. - Pod Klamovkou 3/1268, Praha 5; PSČ 150 00; kontaktní osoba:

Homolová Alena; e-mail: ahomolova@eiso.cz; tel.: 257324531; fax: 257324533;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.

*ostatní: blumy, fíky, granátová jablka, hrachové lusky, kaki
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tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

HOKA, spol. s r.o. Počet žáků: 22 172 , počet škol: 123

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, broskve (nektarinky), hrušky, jablka, kiwi, 

mandarinky, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, saláty a šťávy ovocné či zeleninové;

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou volně v přepravkách k rozdělení dětem ve třídách; 

• Šťávy jsou v krabičkách o objemu 250 ml;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1 kus ovoce/zeleniny/štávy 2-4x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Ústecký

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: REKL Žatec, s.r.o.; DROTEP s.r.o.

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.hoka-sro.cz

Kontaktní údaje: HOKA, spol. s r.o., Dubská 2873, Teplice; PSČ 415 01; kontaktní osoba: Anelt Richard; e-mail:

anelt@hoka-sro.cz; tel.: 774174929

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

BAT oz s.r.o. Počet žáků: 10 269, počet škol: 70

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, blumy, broskve (nektarinky), grepy, hrušky, jablka, 

jahody, kedlubny, kiwi, květák, mandarinky, meruňky, okurky, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, šťávy 

ovocné či zeleninové, zelí;

Způsob distribuce:  

• Produkty jsou napočítány v přepravkách k rozdělení dětem ve třídách; 

• Šťávy jsou dodávány v krabičkách o objemu 250 ml v několika příchutích; 

• Žadatel dodává sortiment zeleniny dle požadavků škol, které ji v některých případech využívají i na přípravu

salátů do hodin rodinné výchovy;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 3 kusy ovoce/zeleniny/štávy 1x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Královéhradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Batlička s.r.o., Karel Čižinský, Vladimír Janda

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.batlicka.cz

Kontaktní údaje: BAT oz s.r.o. - Hrubý Rohozec 7, Turnov; PSČ 511 01; kontaktní osoba: Hejzdral Petr; e-mail:

hejzdral@seznam.cz; tel.: 602285702

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.

*ostatní: blumy, květák, zelí
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V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

Wastex, spol. s. r.o. Počet žáků: 9 483, počet škol: 87

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Ananas, banány, blumy, broskve (nektarinky), grepy, 

granátová jablka, hroznové víno, hrušky, jablka, jahody, kedlubny, kiwi, mandarinky, manga, meruňky, mrkev, 

okurky, papriky, pomelo, pomeranče, rajčata, ředkvičky, šťávy ovocné či zeleninové, švestky;

Způsob distribuce:  

• Produkty jsou volně v přepravkách k rozdělení dětem ve třídách nebo podle dohody se školou jsou baleny po

několika kusech v igelitových sáčcích připravené zvlášť pro každé dítě; 

• Šťávy jsou v krabičkách od výrobců;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 3-4 kusy ovoce/zeleniny/štávy 2x za měsíc 

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Tomáš Vasko s.r.o.  

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: žadatel neuvedl

Kontaktní údaje: Wastex, spol. s. r.o. - Osvobození 1378, Holešov; PSČ 769 01; kontaktní osoba: Ing. Vasko 

Pavel; e-mail: wastex@wastex.cz; tel.: 573394034-7, 602735962;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.

*ostatní: blumy, granátová jablka, manga
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

EFES, spol. s r.o. Počet žáků: 3 925, počet škol: 28

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Ananas, banány, blumy, broskve (nektarinky), hroznové víno, 

hrušky, jablka, jahody, kedlubny, kiwi, mandarinky, melouny, meruňky, mrkev, papriky, pomeranče, rajčata, 

ředkvičky, šťávy ovocné či zeleninové, švestky;

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou volně v přepravkách k rozdělení dětem ve třídách; 

• Produkty jsou baleny po několika kusech v igelitových sáčcích připravené zvlášť pro každé dítě;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1 kus ovoce/zeleniny/štávy 1 – 4 x za měsíc; balíček obsahující 2-

3 kusy ovoce/zeleniny/štávy 1-2 za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Karlovarský, Pardubický, Praha, Středočeský, Vysočina,

Zlínský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: CENTRUM-OVO, spol. s r.o., ZEMKO, spol. s r.o., Rostlislav Čáp,

Oldřich Bartoň, Štěňuk Jiří, SEOF FRUIT s.r.o., Karolína Kočicová

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.efes.cz

Kontaktní údaje: EFES, spol. s r.o. - Hábova 1516, P.O.Box 29, Praha 5; PSČ 155 00; kontaktní osoba: Váňa

Tomáš; e-mail: efespardubice@seznam.cz; tel.: 466670390, 602174732;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.

*ostatní: blumy
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

CZ FRUIT, odbyt. družstvo Počet žáků: 3 788, počet škol: 35

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, broskve (nektarinky), hrušky, jablka, kedlubny, kiwi, 

mandarinky, meruňky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, saláty a šťávy ovocné či zeleninové, švestky;

Způsob distribuce: 

• Produkty jsou volně v přepravkách k rozdělení dětem ve třídách; 

• Produkty jsou baleny po několika kusech v igelitových sáčcích připravené zvlášť pro každé dítě; 

• Šťávy jsou v krabičkách o objemu 250 ml či v nádobách o objemu 5 l k rozlévání ve třídách;

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1-4 kusy ovoce/zeleniny/štávy 1-4x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Praha,

Středočeský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Lužanská zemědělská a.s., Ovocnářské družstvo, TORA s.r.o.,

ÚSOVSKO a.s., UNIKOM a.s., ZD Dolany;

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.czfruit.cz

Kontaktní údaje: CZ FRUIT, odbytové družstvo - Pláničkova 443/7, Praha 6; PSČ 162 00; kontaktní osoba: Ing.

Pfauserová Kamila; e-mail: pfauserova@czfruit.cz; tel.: 235094446, 731540001; fax: 235362992;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): žadatel neuvedl.
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

Beskyd Fryčovice, a.s. Počet žáků: 3 749, počet škol: 43

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Blumy, broskve (nektarinky), jablka, kiwi, mandarinky, 

meruňky, pomeranče, šťávy ovocné či zeleninové, švestky;

Způsob distribuce: Dodávané produkty jsou baleny po několika kusech v igelitových sáčcích připravené zvlášť

pro každé dítě, obsahují 3-4 kusů ovoce a zeleniny, šťáva je dodávána v plastových lahvičkách o objemu 0,23 l a

0,33 l a je součástí balíčku pro každé dítě.

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: balíček obsahující průměrně 3-4 kusy ovoce/zeleniny/štávy 1x za

měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihomoravský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Praha,

Vysočina, Zlínský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Agro Měřín, a.s.

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.beskyd.cz

Kontaktní údaje: Beskyd Fryčovice, a.s. - Fryčovice 606; PSČ 739 45; kontaktní osoba: Ing. Bajtek Jan; e-mail:

jan.bajtek@beskyd.cz; tel.: 558422214, 724259615; fax: 558422213;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Dodávané šťávy

mají vlastnosti čerstvé právě připravené šťávy. Díky lisování za studena a konzervací unikátní vysokotlakou

technologií bez nutnosti pasterizace si zachovávají veškeré pro organismus prospěšné látky.

Ve školním roce 2013/2014 zaváží Beskyd Fryčovice a.s. výše uvedené regiony, je však schopen reagovat na

poptávku  celorepublikového rozsahu.

*ostatní: blumy
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

GIRA fruit, s.r.o. Počet žáků: 3 738, počet škol: 33

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, blumy, broskve (nektarinky), grepy, hrušky, jablka, 

kedlubny, kiwi, mandarinky, papriky, pomeranče, rajčata, ředkvičky, šťávy ovocené či zeleninové;

Způsob distribuce: Produkty jsou baleny po několika kusech v igelitových sáčcích připravené zvlášť pro každé

dítě.

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: dle dohody se školou balíček obsahující 4 kusy

ovoce/zeleniny/štávy 1x za měsíc nebo balíček obsahující 2 kusy ovoce/zeleniny/štávy 2x za měsíc 

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Praha, Středočeský, Vysočina

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: Jiří Bareš – GIRA 

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.girafruit.cz

Kontaktní údaje: GIRA fruit s.r.o. - Svatá Kateřina 134, Kutná Hora; PSČ 284 01; kontaktní osoba: pí. Krajíčková;

e-mail: gira.fakturace@seznam.cz; tel.: 327571506, 777918743; fax: 327571691;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Možnost exkurze ve

firmě Jiří Bareš – GIRA a po skladech, na webu hra pro děti.

*ostatní: blumy
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 620

fax: 222 871 875

e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 25.11.2013

Dodavatelé v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014

ZEO TRADE, s.r.o. Počet žáků: 1 497, počet škol: 8

Dodávané produkty ve školním roce 2012/2013: Banány, broskve (nektarinky), hroznové víno, hrušky, jablka, 

kiwi, mandarinky, papriky, pomeranče, rajčata, šťávy ovocné či zeleninové, švestky;

Způsob distribuce: Produkty jsou v přepravkách, šťávy 300 ml;  

Četnost dodávek ve školním roce 2012/2013: 1-2 kusy ovoce/zeleniny/štávy 2-4x za měsíc

Tento dodavatel zaváží kraje/regiony: Jihočeský

Distribuci produktů do škol provádějí zejména: KLAS s.r.o., Prachatice; VELKOOBCHOD OVOCE-ZELENINA,

Zdeněk Cimbura s.r.o., Písek

Odkazy na weby žadatele nebo na jeho distributory: www.zeotrade.cz

Kontaktní údaje: ZEO TRADE, s.r.o. - Radčice u Vodňan 62, Vodňany; PSČ 389 01; kontaktní osoba: Ing.

Kabourek Pavel; e-mail: pkabourek@zeotrade.cz; tel.: 383313318, 739507300; fax: 383385100;

Další doplňující informace (např. doprovodné programy, soutěže pro zapojené děti atd.): Informační letáky k

méně známým druhům ovoce a zeleniny.
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