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COOP Energy - rozhovor s Michalem Kudlíkem o energiích

Pekařství Adamec Nekoř - představitel tradičního pekařského řemesla

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti našich členů

FÉROVÝ OBCHOD



je o více než 10 % levnější
(za silovou elektřinu v tarifu D02d v cenové kategorii NášČlen)

NašeElektřina

je o více než 10 % levnější
(za odebraný plyn v pásmu 20-25 MWh/rok v cenové kategorii NášČlen)

NášPlyn

Výhodná 
energie pro Vaši 
domácnost

k dostání ve všech prodejnách Konzum
Ceny porovnáváme s cenovou nabídkou dominantních dodavatelů energií  
v našem regionu. Více informací o tom jak ušetřit na www.coopenergy.cz
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Ta revoluce začala před 115 lety 6. 11. 1898 v Ústí nad Orlicí, kdy našich 84 odvážných předchůdců založilo po vzoru 
anglických spotřebních družstev „Konzumní, výrobní, zásobní, skladní, stavební a úvěrní jednotu pro Ústí nad Orlicí“. 
Byla to revoluce, která nastala v myslích lidí a zcela změnila principy podnikání. Bylo to poprvé v dějinách, kdy 
nějakou firmu vlastnili její zákazníci.

Možná si to ani neuvědomujeme, ale to, že dnes KONZUM patří 3 837 členům – svým zákazníkům z našeho regionu, 
nám dává obrovskou sílu realizovat věci jinak nemožné. Prospěšní můžeme být jak sami sobě, tak svému okolí. Mů-
žeme nakupovat ve sto vlastních obchodech s největším podílem regionálních a českých potravin ze všech obchodů 
v České republice. V loňském roce jsme všichni dohromady získali na slevách z našich nákupů na členské karty 3,43 

milionů korun a na slevách z členských kuponů přes 1 milion korun. To je průměr 1 173 korun na člena. 

A to není vše. Díky společné síle jsme dokázali podpořit neziskové organizace v regionu částkou téměř 300 tis. Kč. Dokázali jsme zacho-
vat prodejny potravin v asi dvaceti malých vesničkách, kde by jinak žádný obchod nebyl. Podařilo se nám převzít k provozování pošty 
ve čtyřech obcích, kde by již nyní možná také nebyly. Zprovozněním samoobslužné čerpací stanice v Ústí nad Orlicí jsme způsobili další 
malou revoluci v prodeji pohonných hmot v širokém okolí. Zahájením prodeje energií zase přiděláváme vrásky zaběhnutým monopolům 
energetických firem.

Nechceme dobýt svět, chceme lepší život pro naše členy.
Oslovme své přátele a připojme je k naší revoluci! Společně toho dokážeme ještě víc!

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Připojte se k revoluci!



Rozhovor s Michalem Kudlíkem o NašíEnergii

KONZUM se stal sou-
částí pilotního pro-
jektu COOP Energy. 
Obyvatelé našeho 
regionu tak mají 
jako první v České 
republice jedineč-
nou možnost s tímto 
projektem ušetřit 
na svých výdajích 
za energie. Nejspí-
še jste již v našich 
prodejnách zazna-
menali stojany s bí-
lo-oranžovými kra-

bičkami a možná jste zatím neměli odvahu 
pátrat po podrobnějších informacích. Proto 
vám přinášíme rozhovor s panem Michalem 
Kudlíkem, který má v našem družstvu na 
starost veškeré energie, a proto do jeho 
kompetencí logicky spadla i COOP Energy. 
Právě na něj tak míří všechny dotazy ohled-
ně projektu, i ty vaše.

Pane Kudlíku, v minulém měsíci jsme 
představili nový produkt pro naše čle-
ny COOP Energy. Co si pod tím máme 
představit?

Jedná se o prodej elektřiny a plynu v pro-
dejnách Skupiny COOP. Jde nejen o rozší-
ření obchodní nabídky, tj. služeb pro naše 
zákazníky, ale zejména o velmi prospěšný 
krok k posílení postavení jednotlivých pro-
dejen v regionech. Našli jsme tak podporu 
začít obchodovat v bezmála 3 000 prodej-
nách na území celé republiky.  

Kdo je vůbec majitelem COOP Energy a kde 
se energie nakupuje?

COOP Energy, a. s. je obchodní společnost za-
měřená na prodej elektřiny a zemního plynu, 
založená Svazem českých a moravských spo-
třebních družstev a společnostmi EP ENERGY 
TRADING, a. s. a Ideas Area CZ, a. s. 

Strategické spojení největšího domácího 
maloobchodního řetězce prodejen sku-
piny COOP, největšího dodavatele tepla 
a druhého největšího domácího výrobce 
elektřiny v ČR EP ENERGY našim zákazní-
kům přináší trvale výhodnou cenu energií 
a záruku kvalitních služeb souvisejících 
s jejich dodávkou.

Jak výhodní jsme? Dá se to nějak lehce vy-
jádřit - např. poměry u plynu a elektřiny?

Záleží na celkové roční spotřebě elektrické 
energie a plynu. Od toho se odvíjí celková 
úspora. Velmi zjednodušeně se dá říci, že 
úspora je pro zákazníky cca 10 % u každé 
komodity zvlášť a každý člen našeho druž-
stva má navíc ještě další slevu. Na webo-
vých stránkách COOP Energy máme k bližší-

mu propočtu kalkulačku, do které si zadáte 
údaje z poslední faktury, a kalkulátor vám 
vypočte daleko přesnější úsporu energií. 
V naší republice v současné době existuje 
kolem 300 prodejců energií, my se v ceno-
vých relacích pohybujeme asi na 3. mís-
tě. Z toho vyplývá, že naše energie jsou 
opravdu výhodné. Navíc jsme společnost, 
pro kterou zdaleka není prioritní tvorba 
maximálního zisku, ale služby pro všech-
ny naše zákazníky, a tím především jejich 
spokojenost.

Mnoho zákazníků nerozděluje silovou 
energii a distribuci. Můžete nám vysvětlit 
rozdíly?

Dvě hlavní složky účtu za elektřinu jsou 
část regulovaná a část neregulovaná. Do 
regulované složky zahrnujeme především 
cenu za distribuci elektřiny (tedy za její 
přenos). Neregulovaná složka pak zahrnu-
je poplatek za silovou (tedy odebranou) 
elektřinu, který platíme svému dodava-
teli elektřiny. 

První zátěžový test - 
pilotní projekt COOP 
Energy - běží od za-
čátku ledna pod kříd-
ly našeho KONZUMu. 
Proč právě zde?

Cílem tohoto projek-
tu je podpořit výhod-
nost členství v našem 
družstvu a my jakou-
koliv takovou inovaci 
samozřejmě vítáme. 
Chceme, aby naši čle-
nové platili za ener-
gie, pokud možno, co 
nejnižší cenu. Jsme 
také družstvo s velkou 
členskou základnou, 
proto je u nás k tako-
vému zátěžovému testu ideální půda.

Rozhodli jsme se prodávat trochu 
zvláštně - oranžovými krabičkami. Jak 
velký zájem o službu je? 

Myslím, že zájem je poměrně velký. Tro-
chu nás to překvapilo, neboť zákazní-
ci nejsou zvyklí se o tyto výdaje starat 
i z toho důvodu, že ne každý výpočtům 
za spotřebované energie zcela rozumí. 
Možným důvodem je i podpora prodeje - 
hned od začátku roku jsme nabídli našim 
zákazníkům, kteří uzavřou smlouvu do 
31. 1. 2013, cenu za odebrané energie 
ještě o 30 Kč nižší, než je cena v našem 
standardním ceníku. 

To zní opravdu lákavě. Připravuje se podob-
ná nabídka i pro firmy?

Nabídky pro firmy sa-
mozřejmě máme, navíc 
jsme připravili zvýhod-
něnou nabídku pro firmy 
spolupracující s COOP. 
Jedná se o cenovou ka-
tegorii NášPartner, bliž-
ší informace najdete 
na webových stránkách 
projektu.

Co se od zákazníků 
čeká? Často mohou 

považovat přechod k jinému poskyto-
vateli za docela problematický. Co je 
k tomu potřeba? 

Právě proto, že se to zdá našim zákazní-
kům složité, tak se chceme o vše postarat 
sami. Od zákazníků potřebujeme pouze 
vyplněnou smlouvu včetně plné moci a my 
vše ostatní již zařídíme a zákazníka bude-
me poté průběžně informovat. 

Jak se tedy jednoduše stanu odběrate-
lem COOP Energy?

Je to zcela jednoduché. Na prodejně si 
při nákupu vyzvednete krabičku, ve které 
najdete návod, smlouvu a obchodní pod-
mínky. Vyplněnou smlouvu zanesete na 
nejbližší prodejnu COOP.
Personál prodejny vše překontroluje, po-
kud bude třeba, tak společně dokumenty 
opravíte, a pak je zašle na naší adresu. 
Tím je vše zařízené, o víc se už starat 
nemusíte.  

Na jak dlouho zá-
kazníci podepisují 
smlouvu? Můžu od 
ní kdykoliv od-
stoupit?

Běžným zákaz-
níkům nabízíme 
smlouvu na dobu 
určitou 24 měsíců. 
Člen družstva se 
vázat nemusí, po-
depisuje smlouvu 
na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.
 
V čem je COOP 
Energy jiná, jak se 
odlišuje od ostat-
ních dodavatelů? 

Nakupujete také zelenou energii?

Trochu jsem to nastínil již v jedné z pře-
dešlých odpovědí. Společnost COOP Energy 
není založena na tvorbě maximálního zis-
ku, ale na rozšíření služeb pro naše členy 
a pravidelné zákazníky. Domníváme se, 
že energie není luxus a nemusí být drahá. 
Věříme, že rozumné snižování spotřeby 
energií šetří nejen peněženky nás všech, 
ale i životní prostředí. 
S nákupem zelené energie jsem se také 
již setkal, i toto budeme umět vyřešit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 
nových spokojených zákazníků.

Podrobnější informace o COOP Energy 
a v rozhovoru zmíněnou kalkulačku najdete 
na webu www.coopenergy.cz.

říká Michal Kudlík, vedoucí údržby a hlavní energetik v KONZUMu.
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Grant byl v roce 2012 udělen těmto organizacím
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Společně za úsměv
v novém

„Je důležité podporo-
vat neziskové sociální 
organizace z našeho 
regionu. KONZUM na 
tuto podporu v roce 
2013 věnuje 100 000 Kč. 
Zapojte se i vy!“ 

Naše družstvo již od 
roku 2001 podporuje 
nestátní neziskové or-
ganizace v regionu vý-
chodních Čech pracují-

cí na poli sociální integrace a poskytování sociálních služeb. Jsme velmi 
úzce spjati nejen s touto domácí lokalitou, ale rovněž s lidmi, kteří ji 
obývají. Cítíme zodpovědnost za to, co se zde děje. Není a nesmí nám 
být lhostejné, jak se žije lidem v našem kraji. Proto se alespoň ně-
kterými formami zasazujeme o zkvalitnění zdejšího života a životního 
prostředí v regionu. Od začátku programu Společně za úsměv bylo 
v našem regionu obdarováno na devadesát sociálních organizací část-
kou převyšující dva miliony korun. I v roce 2013 bude vyhlášen grantový 
program pro neziskové organizace v našem regionu (Orlickoústecko, 
Náchodsko, Rychnovsko), tentokrát však ve značně modifikované 
podobě. Ta v současné chvíli dostává své obrysy, zásadní změna 
přitom spočívá v možnosti podpořit vybrané projekty spolu s námi.
O tom, komu máme při-
spět a kolik, nechceme 
rozhodovat sami a rádi by-
chom proto spolupracovali 
s vámi, našimi členy a zá-
kazníky. Podrobnější infor-
mace a výzvu k přihlašo-
vání do letošního ročníku 
čekejte v květnovém čísle 
zpravodaje Náš Konzum 
nebo sledujte náš web 
www.konzumuo.cz.

ORGANIZACE MĚSTO CÍL ŽÁDOSTI

1 Domov pod
hradem Žampach,
příspěvková o. 

Žampach Doplnění a obnovení pomůcek pro 
bezpečný pohyb ve vodě a umožnění 
pravidelné návštěvy veřejného krytého 
plaveckého bazénu. (plavecké desky, 
vodní nudle apod.)

2 Přátelství, o.s. Česká 
Třebová 

Nákup zvedáku od firmy Medicko
a polohovací vak Spastik Rins.
pro přijetí nového klienta

3 Naděje, o.s. Praha / 
Vysoké 
Mýto 

Sociální automobil - zajištění pravi-
delné a bezpečné dopravy zdravotně 
postižených osob a seniorů na dílčí 
lékařská vyšetření, jednání s úřady, 
vyřízení nezbytných osobních záleži-
tostí apod.

4 Oblastní charita 
Červený Kostelec 

Červený 
Kostelec 

Nákup hrazd, rukojetí na hrazdu a jí-
delních desek k polohovacím postelím 
do Hospicu Anežky České v Č. Kostelci

5 Sdružení
Neratov,o.s. 

Rokytnice 
v Orlických 
horách 

Zkvalitnění služeb chráněné dílny 
Kuchyň – nové stoly, nástavce nohou

6 CEDR Pardubice 
o.p.s. 

Pardubice/ 
Ústí nad 
Orlicí 

Realizace rekondičního pobytu 
uživatelů na agroeko farmě Kadeřá-
vek. Nákup materiálu a pomůcek do 
volnočasových aktivit uživatelů.

7 Domov pro se-
niory Sloupnice, 
příspěvková o. 

Horní 
Sloupnice 

Nákup přepravního vozíku pro nákupy 
klientů.

8 Oblastní spolek 
ČČK Ústí nad 
Orlicí 

Ústí nad 
Orlicí 

Uskutečnění přednášek o první pomoci 
pro žáky škol a nákup pomůcek pro 
tyto přednášky.

9 Občanské sdružení 
CEMA Žamberk 

Žamberk Nákup materiálu na zlepšení hygienic-
kých podmínek – lůžkoviny

10 Rodinné centrum 
Dětský svět, o.s. 

Lanškroun Nákup stolů a židlí do „Kavárničky“ 
pro seniory

Od středy 10. 4. do 
neděle 14. 4. 2013 
můžete v ústecké 
Malé scéně navští-
vit filmový festival 
Jeden svět. Uvidíte 
pestrý výběr skvě-
lých dokumentů, 
některé projekce 
jsou doprovázeny 
besedami se zají-
mavými osobnost-
mi. Již v tuto chvíli 
je přislíbena účast 
paní Věry Čáslav-
ské, která přijede 
společně s paní 
režisérkou Olgou 
Sommerovou bese-
dovat po projekci 
jejich společné-
ho filmu Věra 68. 
K filmu Dejte nám 
peníze, který se 
zamýšlí nad způso-
by a problematikou humanitární pomoci, zveme ředitele spo-
lečnosti Člověk v tísni Šimona Pánka, který předběžně vyjádřil 
ochotu do Ústí přijet. Další zajímavé hosty hledáme, z celko-
vých 16 filmů se bude besedovat po šesti filmech. 

Festival doprovodí v pátek 12. 4. zcela otevřený divadelně-
hudební improvizační večer pražského divadla Vosto5, které 
přijede s představením Stand´artní kabaret. Mnohdy náročná 
témata promítaných dokumentů tak letos proložíme poněkud 
odlehčujícím večerem. Schopnost divadla Vosto5 uchopit omše-
lý motiv, téma, situaci či atmosféru - které dřímají v povědomí 
naší společnosti – zasadit je do souvislostí dneška a upozornit 
tak na jejich jedinečnost  oceňují diváci po celé republice.

Další doprovodnou akcí festivalu budou dvě fotografické vý-
stavy. Přímo v Malé scéně to bude výstava fotografa Jindři-
cha Štreita s názvem Jsme z jedné planety, kterou pořádá 
Charita Česká republika. Fotografie zobrazují cizince žijící 
v Česku a jsou doplněny krátkým textem, který zachycuje 
jejich příběh a pohled na život v naší zemi. Na ústeckém ná-
městí pak bude k vidění osvětová výstava projektu 12plus12, 
kde známé osobnosti podporují organizaci DebRA ČR  na fo-
tografiích Lucie Robinson. 12 známých osobností našeho spo-
lečenského života touto formou podporuje uvedenou organi-
zaci v péči o lidi s nemocí motýlích křídel.

Vstupné na jednotlivé projekce je 50 Kč, výtěžek festiva-
lu bude letos opět věnován na charitativní účely. Výnos ze 
vstupného obdrží rodina šestiletého Michala Bednáře, chlap-
ce z Dolní Dobrouče. Michalova diagnóza zní Duchennova 
svalová dystrofie (DMD). Jedná se o vrozené neurosvalové 
onemocnění, které není doposud léčitelné. Získané finanční 
prostředky použije rodina na Michalův lázeňský pobyt a také 
na plat asistenta, kterého bude vzhledem ke svému postižení 
v budoucnu potřebovat.

Vše o programu festivalu najdete na www.spousti.cz.
Srdečně Vás všechny zveme na festival Jeden svět. 
Spousti, o. s.

KONZUM letos podpoří
festival Jeden svět
v Ústí nad Orlicí





To, že se v Nekoři ukrývá pekařství rodiny 
Adamcových, prozrazuje jen malá tabule na 
jejich rodinném domku. Přitom ukrývá i je-
den opravdový unikát.

Karel Adamec, pradědeček současného ma-
jitele pekárny Petra Adamce, se narodil 
v roce 1880. Pekařem se vyučil ve mlýně 
v Těchoníně, kde, jak tehdy bylo obvyklé, 
byla i pekárna. Proto si také mohl 24. dub-
na 1906 zažádat na okresním živnostenském 
rejstříku v Žamberku o vydání živnostenské-
ho listu na pekařskou živnost a s tím spo-
jenou činnost. A od té doby se také začalo 
pekařské řemeslo v rodině Adamcově dědit 
z otce na syna -  dnes se v pekárně ohání již 
čtvrtý z generace pekařů, Petr. 

V roce 1944 otec Petra, Karel Adamec, 
nechal postavit novou pec, která slouží 
v téměř nezměněné podobě dodnes. Tato 
parní pec od firmy Brázda z Prostějova 
je na uhlí, topí se mimo pečící prostor, 

v topeništi jsou topná tělesa naplněná ze 
dvou třetin destilovanou vodou. Takto se 
převádí teplo z topeniště, kde se konec 
trubky nahřívá, do pečícího prostoru. Přes-
tože pára nepřichází do styku s pečivem, 
nazývá se tento typ parní pecí. Má dva pečí-
cí prostory, původně byl dolní ostrý a horní 
přepékací. Do pece se na jedno zasazení 
vejde 200 kusů housek na 10 plechách, či 48 
malých nebo 36 velkých vánoček. Pečivo se 

do pece sází i vydělává ručně, 
pomocí lopaty. Pan Petr Ada-
mec dodává: „Dnes je v pekař-
ské praxi běžné používat nová 
pečící zařízení, jsme v tomto 
opravdu unikátní. Pec nemá 
snad ani žádnou velkou výhodu, 
ale pečivo z ní je rozhodně jiné 
než mají ostatní. Přikládat je 
nutné každých 15 minut, hous-
ky se pečou cca 12 min.  Je to 
prostě stará klasika. To, v čem 
pečeme, nijak nepropagujeme, 
odborníci ale vědí, co za poklad 
Nekoř skrývá.“

Něco na tom asi bude, vždyť pekařství je vy-
hlášené svými výbornými výrobky: „Děláme 
hlavně housky, děda je kdysi pletl ručně, 
dnes z důvodu úspory času razíme. Krátce 
(2,5 roku) pečeme i žitno-pšeničný chleba 

a chléb vícezrn-
ný, ale stále se to 
učíme.“ Kdo ale 
zmiňovaný chleba 
ochutnal tuší, že 
v Nekoři jsou zby-
tečně skromní, je 
totiž opravdu de-
likátní.

Pokud někdo ve 
vašem okolí plá-
nuje svatbu, měli 
byste zpozornět. 
U Adamců vám 
upečou i výborné 
svatební koláčky, 
které už učarovaly 
nejedné generaci. 
Rodiče často vodí 

své potomky, aby si objednali stejnou dob-
růtku, jakou měli na své hostině kdysi oni.

Velmi sympatická je i preference tuzem-
ských surovin. „Pečeme z české mouky, 90% 
výroby je z českých produktů, ten zbytek 
jde ze zahraničních zdrojů. Ze surovin se dá 
sehnat českého původu všechno, ale občas 
to nemá bohužel potřebnou kvalitu,“ upřes-
ňuje Petr Adamec.

Pracovat v pekárně není žádný 
med. Abychom se ráno mohli 
zakousnout do čerstvého roh-
líku, musí se večer v 22 hodin 
zatopit, zadělat na první těsto, 
zpracovat, zadělat podruhé, po-
třetí až třeba popáté, a peče se 
zhruba do 8 hodin do rána. Na 
směnách se na zajištění provozu 
střídá sedm zaměstnanců. Práce 
je přesto baví a dokonce pečou 
i doma. „Ale ne z kynutého,“ 
dodává s úsměvem paní Monika.

A jak se k pekařině dostal sou-
časný majitel Petr Adamec? Ač 

vyučený mechanik opravář textilních strojů, 
neměl na vybranou: „Děda řekl - Půjdeš do 
pekárny!, a bylo to. Začal jsem na rozvozu, 
pak postupně ve výrobě. Udělal jsem si re-
kvalifikaci, pak následovaly ještě další kurzy 
a po smrti tatínka je provoz pekárny již celý 
na mě,“ říká. 

Nejspíš se vám již sbíhají sliny, takže kde 
se tedy s místními výrobky můžete setkat?  
„90% výroby jde do prodejen KONZUMu. 
Rozvážíme po našem nejbližším okolí  - 
region Jablonné, Žamberk a Králíky - nyní 
jsme nově začali zavážet i prodejny v Ústí 
nad Orlicí a České Třebové,“ vysvětluje 
Petr Adamec. Tak dobrou chuť.

www.jsme-tu-doma.cz Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

„Odborníci dobře vědí, co za poklad Nekoř skrývá,”         
usmívá se pan Petr Adamec, majitel malého pekařství v Nekoři.
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Podívejte se na video s prezentací firmy Pekařství 
Adamec Nekoř na našich stránkách:

www.jsme-tu-doma.cz/adamec

Použitý zdroj:
KAREL ADAMEC PEKAŘSTVÍ. Pekařství se 
100letou tradicí: 1906 - 2006. Nekoř, 2006.

Otec a syn Adamcovi u unikátní pece
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Zprávičky z KONZUMu

Samoobslužná čerpací stanice COOP 24
- na co se nejčastěji ptáte?

Kde vaši čerpací stanici 
najdu?
Čerpací stanice COOP 
24 se nachází v Ústí 
nad Orlicí u hobby cen-
tra FORTEL - výjezdu na 
Českou Třebovou.

Je tankování se samoobslužným systémem 
složité?
Tankování je zcela jednoduché pomocí intu-
itivního naváděcího sytému. Pokyny na obra-
zovce jsou srozumitelné a přehledné. V přípa-
dě potřeby je k dispozici telefonický kontakt 
na odpovědného pracovníka.

Jaké pohonné hmoty nabízíte?
V naší nabídce je benzin Natural 95 a moto-
rová nafta. 

Kdo je dodavatelem pohonných hmot?

Novinky na Fortelech
Otevření „malých” Fortelů bude letos trochu komplikovanější z důvodu přechodu 
prodejen na pokladní systém. Ten ale přinese všem našim členům nemalé výhody - 
i zde tak už budete moci začít uplatňovat svou členskou kartu a čerpat slevy. Také 
ceny všech výrobků nyní budou shodné s hobby centrem Fortel v Ústí nad Orlicí. 
V průběhu března tak neváhejte a přijďte uplatnit svou 10% členskou slevu.

Jedlíci
Nová česká komedie, která má váhu.
Do právě otevřeného „hubnoucího“ sana-
toria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. 
A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, 
všichni tu teď pod dohledem asketického 
primáře podstupují nejroztodivnější pro-
cedury a cvičení, to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro většinu z nich 
pobyt v sanatoriu stává noční můrou.  Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i pošetilí, vtipní 
i dojemní, žádný z nich nepostrádá smysl pro humor. Všichni jsou vedeni láskou – k lidem, 
věcem, práci, a samozřejmě k jídlu – a každý z nich ji také nakonec najde. Jak už to prostě 
v dobrých filmech bývá.

Hrají: Milan Chára, Ivana Andrlová, Karel Heřmánek Jr., Tomáš Magnusek, Dáda Patrasová, 
Luboš Xaver Veselý, Martin Stropnický, Roman Skamene, Kamila Nývltová, Veronika Žilková, 
Ladislav Županič a další…

Natáčení probíhalo v regionu východních Čech a jedním z partnerů se stal i KONZUM. Vedle 
mnoha slavných hereckých hvězd se na plátně objeví i naše prodejna a její personál. Jako 
speciální benefit pro členy KONZUMu připravujeme zdarma dvě slavnostní promítání a se-
tkání s režisérem a herci v Malé scéně v Ústí nad Orlicí, den po oficiální premiéře filmu.

Porada předsedů výborů 
členů

Stalo se již tradicí, že se na začátku roku schá-
zejí předsedové výborů členů s představen-
stvem družstva, aby se vzájemně informovali 
o dění v družstvu. Tyto poznatky pak slouží jako 
podklad pro jednotlivé členské schůze i práci 
představenstva.
Letos se tato porada konala 22. ledna v hotelu 
Uno v Ústí nad Orlicí. Předseda představenstva 
ve své zprávě mluvil o vývoji a stavu členské zá-
kladny, jakož i o výhodách členství v KONZUMu.

V roce 2012 bylo dosaženo největšího nárůstu 
počtu nových členů za posledních 5 let. Vlivem 
zavedení nových členských výhod přistoupilo 
do družstva 461 nových členů, z toho 50 za-
městnanců. Již zmíněné nově zavedené člen-
ské výhody lze nejlépe ilustrovat na číslech:

• na slevách  bylo v roce 2012 vyplaceno 3,4 
mil. Kč, oproti loňským 1 641 tis. Kč
• z celkového počtu 3 837 využívá kartu na ná-
kupy 3 352 členů, což je 87,3 %
• nákupy na  kartu se v loňském roce podílely 
na maloobchodním obratu 26 mil. 451 tis. Kč
• průměrná členská sleva dosáhla 2,72 %
• kromě toho další čtvrtletní akce přinesla čle-
nům slevu 1 mil. Kč
• nejúspěšnějším kuponem bylo máslo, které 
zakoupilo 2 756 členů,  následoval kupon na po-
mazánkové máslo, jogurt, smetanu a vánočku 

Ředitel družstva pak informoval přítomné o no-
vých pravidlech v poskytování členských výhod. 
Jde zejména o snahu posílit přitažlivost člen-
ských schůzí tam, kde je problém s účastí. Těm 
výborům členů, kde účast dosáhne více jak 40 
% bude dotován rozpočet na občerstvení. Další 
změnou je posunutí hranice nákupů pro při-
dělení počtu  bodů. Přítomní byli také sezná-
meni s očekávaným hospodářským výsledkem 
za rok 2012.
Představenstvo by uvítalo iniciativu z jed-
notlivých výborů v pořádání přednášek a spo-
lečenské činnosti a je připraveno tyto akce 
podpořit.
Ředitel družstva pak vyzval přítomné k diskusi 
o některých diskutovaných záměrech v činnosti 
družstva. Zejména šlo o:

• provozování prodejen v malých obcích
• provozování pošt
• síť čerpacích stanic

Tyto činnosti bohužel nepřinášejí potřebnou 
míru zisku, jsou buď na hranici rentability, 
nebo jako třeba činnost prodejen v obcích 
s méně než 500 obyvateli, jsou ztrátové. Po 
dlouhé diskusi bylo toto směřování předsedy 
výborů odsouhlaseno. 
Další diskuse se zabývala možností členů zís-
kávat informace na internetu, a to v souvis-
losti s připravovaným internetovým obchodem. 
Krátkým průzkumem mezi přítomnými se zjis-
tilo, že možný přístup k internetu má cca 60 % 
výborů členů. Z průběhu porady měli přítomní 
dobrý pocit, setkání splnilo účel.

Ing. Jan Šváb

Prodejna v Dolních Libchavách v rozsahu
„mini supermarketu”

Také druhá prodejna v Libchavách, tentokrát v Dol-
ních, se ke konci loňského roku výrazně proměnila. 
Místní obyvatelé teď opět mohou pohodlně nakoupit 
v obchodě s novým příjemným interiérem v rozsahu 
„mini supermarketu” a širokým sortimentem. Zá-
kazníci také jistě uvítají i novinky v podobě občerst-
vení, domácí lékárny, sortimentu DIA, BIO a Fair Tra-
de výrobků nebo pestrou nabídku novin a časopisů.

Automaty na kávu v našich prodejnách
Nově si na dvaceti našich prodejnách můžete vychutnat čerstvou kávu 
či čokoládu. U obslužných pultů vaříme s pomocí kávovarů Tassimo kávu 
Jacobs Crema XL a čokoládu Milka za 9,90 Kč. Přijďte ochutnat!

Paliva nám dodává Paramo Pardubice, ČEPRO 
Cerekvice nad Bystřicí a Česká rafinérská Kra-
lupy nad Vltavou. 

Mohu zaplatit jenom platební kartou nebo 
přijímáte i hotovost?
Z důvodu bezpečnosti přijímáme výhradně 
platební karty VISA, VISA Electron, Master-
Card a Maestro. 

Mohu si levně natankovat i když nejsem 
členem KONZUMu?
Naše čerpací stanice bude vždy nejlevnější 
v Ústí nad Orlicí. Natankovat si u nás může 
každý, ale pokud jste členem a máte člen-
skou kartu, můžete navíc získat až 3 % slevu.

Máte jiný dotaz či připomínku? 
Napište nám na nazory@konzumuo.cz
nebo na www.facebook.com/konzumUO.
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personál sortiment služby

č. prodejna

celkové hodnocení
(vážený průměr) 619 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8 2,4 1,8 1,2 1,3 1,6

127 Albrechtice 1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
091 Bohousová 2 2,3 2,3 1,5 1,5 1,5 4,5 4,0 2,5 1,5 1,5 2,0
431 Brandýs nad Orlicí 30 1,8 1,8 2,0 2,0 1,4 1,8 2,5 1,8 1,1 1,6 1,8
110 Bučina 7 1,3 1,0 1,1 1,0 1,1 1,6 2,0 2,0 1,0 1,1 1,1
147 Bystřec 4 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 3,8 2,0 1,0 1,3 2,0
451 Červená Voda 8 1,4 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 2,6 1,5 1,0 1,1 1,3
361 Červený Kostelec 2 1,9 1,5 2,0 2,0 1,0 1,5 3,0 3,0 1,0 1,5 2,0
146 Česká Třebová - Brázdov 6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,8 1,5 1,0 1,3
112 Česká Třebová - Coop Diskont 6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 1,5 2,0 1,3 1,0 1,3 1,3
172 Česká Třebová - Lhotka 4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 1,7 1,0 1,1 1,0
199 Česká Třebová - Skalka 2 1,4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,0 1,0 1,0 1,5
144 České Heřmanice 1 2,9 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0
153 České Libchavy 9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,6 1,7 1,9 1,6 1,1 1,0 1,2
181 Dlouhá Třebová 9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 3,1 2,2 1,0 1,2 1,4
140 Dolní Dobrouč 11 2,0 1,5 1,7 1,6 2,1 2,3 3,3 2,3 1,5 1,5 2,4
204 Dolní Dobrouč 3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,0 1,7 2,7 1,7 1,0 1,5 1,5
183 Dolní Libchavy 14 1,4 1,0 1,1 1,1 1,4 2,2 2,1 1,7 1,0 1,2 1,2
109 Domoradice 2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,0 1,0 1,0 1,0
150 Doudleby nad Orlicí 1 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0
173 Džbánov 2 1,7 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 1,5 2,0 1,0 2,0 1,5
036 Helvíkovice 6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,0 1,8 2,2 1,5 1,0 1,5 1,8
185 Hnátnice 12 1,4 1,2 1,2 1,1 1,5 1,7 2,2 1,6 1,1 1,2 1,6
079 Horní Čermná 7 1,4 1,1 1,3 1,1 1,9 1,4 1,9 1,8 1,3 1,1 1,4
206 Horní Čermná 4 1,4 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 2,3 2,3 1,3 1,3 1,3
128 Horní Heřmanice 4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0
182 Hronov 1 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0
154 Hrušová 12 1,3 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3 2,0 1,4 1,0 1,4 1,1
157 Choceň 5 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,6 2,0 1,3 1,0 1,0 1,2
139 Choceň - Coop Diskont 8 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 2,6 2,5 1,4 1,4 2,0 2,0
207 Jablonné 36 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,8 2,1 1,5 1,0 1,1 1,4
131 Kameničná 4 1,8 1,8 1,5 1,8 1,5 2,5 2,0 2,0 1,8 1,5 1,3
092 Klášterec 6 1,6 1,5 1,5 1,8 2,0 1,7 2,7 2,0 1,0 1,0 1,3
164 Klášterec 14 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,6 2,1 1,8 1,1 1,0 1,1
196 Králíky 7 1,4 1,3 1,1 1,0 1,6 1,3 2,1 1,6 1,0 1,0 1,9
138 Králíky - Coop Diskont 6 1,9 2,8 3,2 3,0 1,2 2,0 2,0 1,0 1,2 1,3 1,5
094 Kunvald 6 1,2 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,8 1,0 1,0 1,2 1,0
210 Kunvald 5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,8 2,8 1,4 1,8 2,6
152 Lanškroun 3 2,0 1,7 1,7 1,3 2,7 1,3 2,7 2,7 1,0 2,0 2,7
143 Letohrad - Coop Diskont 20 1,6 1,3 1,8 1,5 1,6 2,2 2,7 1,6 1,0 1,4 1,5
163 Letohrad - Kunčice 5 1,8 1,2 4,0 1,6 1,6 1,8 2,4 1,8 1,0 1,2 1,4
174 Letohrad - náměstí 18 1,5 1,2 1,4 1,3 1,5 1,7 2,4 1,6 1,1 1,3 1,5
132 Letohrad - Orlice 7 1,4 1,1 1,1 1,1 2,0 1,7 1,7 1,8 1,1 1,0 1,5
166 Líšnice 10 1,6 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 2,7 2,3 1,1 1,2 1,7
155 Lukavice 18 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 2,0 2,1 1,4 1,2 1,1 1,2
119 Moravský Karlov 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
189 Nekoř 9 2,0 2,0 2,1 2,1 1,8 2,6 2,4 2,7 1,6 1,6 2,0
177 Němčice 11 1,4 1,3 1,3 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,1 1,2 1,4
120 Opočno - Coop Diskont 4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 3,0 1,3 1,0 1,0 1,0
076 Orličky 13 1,2 1,0 1,1 1,1 1,4 1,1 2,2 1,3 1,2 1,0 1,1
190 Ostrov 11 1,4 1,2 1,4 1,2 1,5 1,6 2,2 1,5 1,1 1,2 1,2
136 Pastviny 2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
033 Petrovice 7 1,8 1,1 1,7 1,4 2,0 2,1 2,7 2,2 1,1 1,4 2,4
135 Písečná 4 1,2 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 2,0 1,0 1,0 1,3 1,0
125 Rudoltice  4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 2,3 1,8 2,3 1,0 1,0 1,8
205 Rudoltice - Zámeček 2 1,3 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5
186 Řetová 1 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0
178 Semanín 15 1,6 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 2,8 2,1 1,2 1,1 1,5
086 Slatina nad Zdobnicí 4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0
203 Sloupnice 5 1,9 1,4 1,6 1,6 1,6 2,6 2,8 3,3 1,6 1,0 1,4
441 Sloupnice 7 1,2 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 1,7 1,0 1,0 1,0 1,3
401 Sopotnice 8 2,1 1,6 2,1 1,8 2,1 2,5 3,6 2,0 1,3 1,6 2,3
171 Sruby 8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,5 1,8 1,5 1,8 2,0
184 Tatenice 3 2,1 2,0 2,3 2,7 2,0 2,7 2,7 1,3 1,7 1,3 2,0
137 Těchonín 29 2,0 2,1 2,0 2,3 1,8 2,4 2,5 2,0 1,1 1,2 2,2
391 Třebovice 3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,0 1,3 2,0 2,3 1,0 1,0 1,7
170 Újezd u Chocně 2 3,2 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 3,5 3,5
197 Ústí nad Orlicí - Družba 9 1,6 1,2 1,4 1,2 1,7 2,1 2,7 2,0 1,3 1,3 1,3
198 Ústí nad Orlicí - Hylváty 4 2,9 2,5 2,8 2,3 3,3 4,0 4,3 2,5 2,5 2,3 2,8
195 Ústí nad Orlicí - u Vajnlicha 22 1,7 1,5 1,9 1,6 1,5 1,9 2,2 1,8 1,1 1,6 1,6
421 Ústí nad Orlicí Štěpnice 18 1,5 1,3 1,7 1,7 1,4 1,6 2,3 1,9 1,1 1,3 1,3
176 Vamberk 6 1,4 1,2 1,2 1,3 1,8 1,7 2,2 1,7 1,2 1,2 1,0
208 Vamberk - náměstí 1 3,2 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 5,0 5,0
187 Vamberk - Struha 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0
024 Velká Skrovnice 1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 - 2,0 3,0 5,0
134 Verměřovice 11 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,9 2,9 2,4 1,1 1,3 1,6
142 Vraclav 3 1,6 1,0 1,3 1,0 1,8 1,8 2,7 2,0 1,3 1,5 1,8
162 Výprachtice 12 1,4 1,1 1,3 1,3 1,3 1,9 2,3 1,7 1,2 1,0 1,3
411 Vysoké Mýto - Coop Diskont 4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
160 Vysoké Mýto - Karosa 2 1,4 1,0 1,0 2,5 1,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
193 Vysoké Mýto - u hřbitova 2 1,6 2,0 2,0 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,5 1,5
381 Žamberk 17 1,6 1,6 1,9 1,9 1,4 1,5 2,4 1,8 1,0 1,2 1,8
035 Žampach 3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
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hodnocení jako ve škole (1=nejlepší, 5=nejhorší)Vystavili jste nám „1-“
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členům 
družstva, kteří se zapojili do prosincového hodnocení 
prodejen. Přišlo nám 619 hodnocení, což je více než 
16 % ze všech členů. Hodnotili jste stejně jako loni 
celkem tři oblasti provozu prodejen. Celková známka, 
kterou jste nám vystavili, byla 1,58. To je o 0,22 lepší 
než před rokem. Jsme rádi, že jste  většinu oblastí 
hodnotili jako zlepšené.  
Největší zlepšení vidíte v oblasti personálu, přede-
vším ochotu a komunikaci. To nás těší, protože by-
chom chtěli, aby KONZUM nebyl pouhou prodejnou 
potravin, ale i místem, kam se všichni těšíme a kde 
spolu rádi mluvíme.
Naopak nejmenší zlepšení vidíte v otevírací době a čis-
totě prodejen, ale to je spíše tím, že známky za tyto 
oblasti se již nyní hodně blíží jedničce. Největší pří-
ležitostí ke zlepšení pro nás stále zůstává ovoce a ze-
lenina. Víme, že to je trvalá bolest, a v letošním roce 
máme naplánovány radikálnější změny v distribuci. 
Pomyslným vítězem mezi prodejnami, za které přišlo 
více než 10 odpovědí (méně než 10 odpovědí není 
dostatečně vypovídající) se stal KONZUM v Orličkách 
a prodejnou s největším zlepšením se stal KONZUM 
market v Brandýse nad Orlicí. Gratulujeme!

Celkové hodnocení

Hodnocení personálu prodejny

1. Jak hodnotíte ochotu personálu 
prodejny? Je Vám personál prodejny 
nápomocen?

1,40 1,67 -0,27

2. Jak jste spokojeni s odborností 
personálu na Vaší prodejně? 1,54 1,79 -0,25

3. Jak jste spokojeni s úrovní
komunikace našeho personálu? 1,51 1,78 -0,27

Hodnocení sortimentu a nabídky 
prodejny

1. Jak hodnotíte šíři sortimentu
pečiva na Vaší prodejně? 1,52 1,72 -0,20

2. Jak hodnotíte kvalitu uzenin v našich 
obslužných úsecích? 1,82 2,09 -0,27

3. Jak jste spokojeni s kvalitou naší 
zeleniny? 2,35 2,50 -0,15

4. Jak jste spokojeni s kvalitou
balíčkového masa z naší nabídky? 1,79 1,99 -0,20

Hodnocení kvality služeb na našich 
prodejnách

1. Jak jste spokojeni s otevírací dobou 
prodejny? Je dostatečně široká? 1,15 1,20 -0,05

2. Jak hodnotíte čistotu na Vámi
hodnocené prodejně? 1,29 1,36 -0,07

3. Je prodejna dorovnána zbožím 
k Vaší spokojenosti? Nechybí Vám 
často vaše oblíbené zboží?

1,55 1,74 -0,19

Celkové hodnocení všech
prodejen a oblastí 1,58 1,80 -0,22

prosinec
2012

prosinec
2011 změna

Nejlépe hodnocené
prodejny*

Prodejny s největším zlepšením*

č. prodejna celková
známka

076 Orličky 1,25

154 Hrušová 1,28

164 Klášterec 1,30

190 Ostrov 1,39

183 Dolní 
Libchavy

1,39

č. prodejna
celková
známka
2012

celková
známka
2011

zlepš.

431 Brandýs nad Orlicí 1,8 2,4 -0,61

137 Těchonín 2,0 2,5 -0,57

076 Orličky 1,2 1,8 -0,54

421 Ústí nad Orlicí 
Štěpnice

1,5 1,9 -0,36

183 Dolní Libchavy 1,4 1,7 -0,31

* s více než 10 hodnoceními
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Pro volný čas

www.konzumuo.cz

Správné řešení zašlete do 31. 3. 2013 na adresu:
KONZUM, o. d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí nebo na e-mail: clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč.

FÉROVÝ OBCHOD

Výherci z minulého vydání: Motlová Zdeňka - Ústí nad Orlicí, Bučková Zdena - Letohrad, Snítilá Lenka - Kostelec nad Orlicí
Blahopřejeme!          Správné znění tajenky: „POKOJNÉ SVÁTKY“. 

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte,...)
zašlete do 31. 3. 2013
na adresu:
KONZUM, o. d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. 
Tato tabulka je rozdělená na 
9x9 polí, která jsou seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba doplnit další čísla tak, 
aby platilo, že v každé řadě, 
v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita 
vždy všechna čísla jedna až 
devět. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

SUDOKU


