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Nově! Předměřická mouka bez dřiNy!
počátkem února byla spuštěna nová plně automatická balící linka do papírových ventilových pytlů 15kg a 25kg

 vyloučení ruční manipulace ušetří práci lidem ve mlýně i ve zpracovatelských provozech
 snadnější manipulace ve výrobních provozech
 tvar a provedení obalu zajistí maximální využití skladovacích prostor
 papírový obal významně sníží prašnost na pracovišti

TakTo
už ne!

S polečnost Mlýny J. Voženílek z
Předměřic nad Labem patří mezi
největší výrobce mlýnských vý-

robků v zemi. K tomu si zakládá také
na více než stoleté tradici a kvalitní ne-
bělené mouce s přirozenou barvou a
typickou vůní.
„Vize a představy zakladatele společ-

nosti naplňujeme dodnes,“ říká jedna-
tel společnosti a pravnuk jejího zakla-
datele Jaroslav Horák.
Můžete stručně představit vaši fir-
mu?
Jsme česká rodinná společnost s více
než stoletou tradicí a největší produ-
cent mouky v regionu.
Čím je mouka z Předměřic charak-
teristická?
Mouka s naším logem je v duchu rodin-

né tradice vždy čistě přírodním pro-
duktem bez chemických aditiv a růz-
ných zlepšovadel. Jedině špičková švý-
carská moderní technologie značky
Bühler ve spojení s vysokokapacitním
silem nám umožňuje celoročně vyrá-
bět mouku se stabilní kvalitou. A v
tom je základ spokojenosti našich od-
běratelů, kteří oceňují právě mouku
bez výkyvů a změn v kvalitě.
Kdo jsou vaši dodavatelé?
Přednostně spolupracujeme s produ-
centy kvalitního obilí z našeho regio-
nu. Obilí podrobujeme důkladné kont-
role v naší moderně vybavené labora-
toři. Díky tomu splňuje široká škála
druhů pšeničné a žitné mouky veške-
ré nároky všech výrobců moučných
výrobků a dobrot.

V jakémbalenímohou vaši zákazní-
ci mouku odebírat?
Velikost balení mouky maximálně
přizpůsobujeme jejich potřebám.
Nově spouštíme balicí linku na 15 a
25 kilogramů mouky do papírových
ventilových pytlů. Kromě snadnéma-
nipulace umožňují tyto obaly svým
pevným tvarem maximální využití
skladových prostor a papírový obal
zase minimalizuje prašnost.
Jaké další novinky chystáte?

V letošním roce startujeme další vý-
znamný a rozsáhlý projekt realizace
nového systému nakládky krmných
produktů. Zvýšená skladovací kapaci-
ta, rychlost, snadnost a variabilita na-
kládky krmných produktů bude spuš-
těna v polovině roku 2019. Loni jsme
též zahájili úzkou spolupráci s vědec-
kými týmy na vysokých školách na roz-
víjení možnosti zavedení nových tech-
nologických směrů a trendů. Tuto no-
vou spolupráci chápeme jako význam-
ný vklad do naší budoucnosti.
Jak se vám daří realizovat investice
domodernizace výroby?
Velmi rozsáhlé investice by v tomto
tempunebylymožné bez podpory sys-
témudotací především z projektu Pod-
pory rozvoje venkova.

INZERCE

Předměřická mouka je zárukou
tradice a kvality. Pečte s námi

„Vize a představy zakladatele 
společnosti naplňujeme do-
dnes,“ říká jednatel společnosti 
a pravnuk jejího zakladatele 
Jaroslav Horák.

Předměřická mouka je zárukou 
tradice a kvality. PEČTE S NÁMI
Společnost Mlýny J. Voženílek z Předměřic nad Labem 
patří mezi největší výrobce mlýnských výrobků v zemi. 
K tomu si zakládá také na více než stoleté tradici a kvalitní 
nebělené mouce s přirozenou barvou a typickou vůní.

Můžete stručně představit vaši 
firmu?
Jsme česká rodinná společnost  

s více než stoletou tradicí a největší 
producent mouky v regionu. Můj 
pradědeček a zakladatel firmy Jo-
sef Voženílek byl v oboru mlynář-
ství vizionářem a jeho vize a před-
stavy naplňujeme dodnes.
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rábět mouku se stabilní kvalitou.  
A v tom je základ spokojenosti 

našich odběratelů, kteří oceňují 
právě mouku bez výkyvů a změn  
v kvalitě.
Kdo jsou vaši dodavatelé?
Přednostně spolupracujeme  

s producenty kvalitního obilí z na-
šeho regionu. Obilí podrobujeme 
důkladné kontrole v naší moderně 
vybavené laboratoři. Díky tomu 
splňuje široká škála druhů pšenič-
né a žitné mouky veškeré nároky 
všech výrobců moučných výrobků 
a dobrot.
V jakém balení vaši zákazníci 
mouku odebírat?
Velikost balení mouky maximálně 

přizpůsobujeme jejich potřebám. 
Nově spouštíme balicí linku na 15 
a 25 kilogramů mouky do ventilo-
vých pytlů. 
Kromě snadné manipulace bez 

dřiny umožňují tyto obaly svým 
pevným tvarem maximální využití 
skladových prostor a minimalizují 
prašnost.

Jaké další no-
vinky chystáte? 
V letošním roce 
startujeme vý-
znamný a roz-
sáhlý projekt 
realizace nového systému 
nakládky krmných produktů. Zvý-
šená skladovací kapacita, rychlost, 
snadnost a variabilita nakládky 
krmných produktů bude spuštěna  
v polovině roku 2019. Vloni jsme 
též zahájili úzkou spolupráci s vě-
deckými týmy na vysokých školách 
na rozvíjení možnosti zavedení 
nových technologických směrů  
a trendů. Tuto novou spolupráci 
chápeme jako významný vklad do 
naší budoucnosti.
Jak se vám daří realizovat investi-
ce do modernizace výroby?
Velmi rozsáhlé investice by v tom-

to tempu nebyly možné bez pod-
pora systému dotací především  
z projektu Podpory rozvoje venkova.

Zakladatel firmy Josef Voženílek 


