
informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí květen 2013

Rozhovor s Renatou Pirklovou, manažerkou zahradních center FORTEL

Řeznictví Sloupnice - návštěva u partnera projektu Jsme tu doma

Reportáž z natáčení filmu Jedlíci, rozhovor s herci a tvůrci

Nápady pro vaši dovolenou od partnerské cestovní agentury SLM

Představujeme Výbor členů Těchonín a předsedkyni p. Marii Vágnerovou

FÉROVÝ OBCHOD



2

Nevím jak vy, ale já volby miluji. Vždy se na ně nejdřív těším a potom jsem často zklamán, jak to dopadlo. A když 
to náhodou vyjde podle mého přání, většinou mne vítěz nejpozději do roka a do dne svým chováním nekompromis-
ně přesvědčí, že jsem se mýlil. Je to velké zklamání, ale má to jednu výhodu. Alespoň se už mohu těšit na volby 
příští.
Volby nemusí být vždy pouze o politice. A také nemusí být vždy o zklamání. Představme si volby, ve kterých by nebyli 
poražení, ale pouze vítězové a nepřinášely by zklamání, ale pouze radost. 
V KONZUMu již přes deset let realizujeme grantový projekt Společně za úsměv, kterým podporujeme neziskové 
organizace ze sociální sféry. Snažíme se tak alespoň nepatrně přispívat k řešení různých lidských osudů okolo nás. 
Za tuto dobu jsme podpořili přes devadesát projektů souhrnnou částkou přes dva miliony korun. Naplňujeme tím 
základní smysl existence KONZUMu a principy, na kterých byl založen. 
Každý rok jsme o přidělení finančních prostředků rozhodovali v grantové komisi a vždy jsme se velice trápili tím, 

koho vybrat, protože všichni by si to zasloužili. Letos bychom chtěli tuto těžkou volbu přenechat veřejnosti - našim členům a zákazní-
kům. Každý z nás tak bude moci přispět drobnou částkou neziskové organizaci, kterou si zvolí a zároveň tak spolurozhodnout o přidělení 
grantů Společně za úsměv 2013.
Jestli se vše podaří (musíme získat povolení k veřejné sbírce), tak již během několika týdnů budeme moci všichni přistoupit k naší velké 
volbě, ve které nebudou poražení, ale pouze větší či menší vítězové. 
Garantujeme vám, že žádný váš hlas nepropadne. Společně toho prostě dokážeme víc.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Naše velká volba



S prvními jarní-
mi paprsky, kte-
ré na sebe letos 
daly čekat, vám 
přinášíme roz-
hovor s Renatou 
Pirklovou nejen 
o FORTELáckých 
novinkách, ale 
i úspěších a ma-
lých nezdarech, 
které ke každé-
mu novému po-
činu přirozeně 
patří.

Je to již rok, co se slavnostně otevřelo hob-
by centrum FORTEL  v Ústí nad Orlicí. Jak 
hodnotíte uplynulý rok jeho provozu?
Já osobně ho hodnotím jako dobrý. Těší mě 
ohlasy nakupujících na pěkné a upravené 
prostředí prodejny a také chvála na ochotný 
personál. Od začátku se s kolegy z družstva 
snažíme budovat největší hobby centrum v re-
gionu. Jsme samozřejmě omezeni prodej-
ní plochou, která nás trochu v sortimen-
tu limituje. Ale myslím, že si hobby 
centrum své zákazníky 
našlo. Na začátku jsme 
si také řekli, že chceme 
našim členům a zákazní-
kům nabízet jen kvalitní 
značkové zboží. Vyhý-
báme se tak neznačko-
vým produktům z Asie, 
které s sebou nesou jen 
reklamace a nespokoje-
né zákazníky. 

Jaké sortimentní skupiny zákazníky nej-
více zaujaly?
V každém období samozřejmě funguje něco 
jiného. Na jaře, kdy se zakládají zahrady a zá-
honky, jsou to určitě substráty, kterých máme 
široký výběr, dále sazenice a semena, které 
nabízíme za bezkonkurenční ceny. 
Letní měsíce jsou v tomto oboru slabší. 
Většina z nás je využívá k odpočinku a zá-
bavě a práce na zahradě se stává spíše nut-
ností. Proto jsme v tomto období prodávali 
především velké množství bazénů, bazénové 
chemie a lehátek. V českých domácnostech 
lze také pozorovat čím dál silnější trend ke 
grilování a aktivnímu odpočinku s přáteli. 
Řada zákazníků tak své domácnosti či zahrady 
vybavuje grily a kvalitnějším zahradním ná-
bytkem. Pro zajímavost mohu říci, že jsme za 
celou sezonu prodali několik palet s grilova-
cím uhlím či briketami. 
Na podzim a zvláště v zimních měsících je 
naše prodejna FORTEL trochu utlumena. A je 
těžké zákazníky zaujmout nějakým sortimen-
tem. Potěšil nás proto velký zájem o vánoční 
stromky, které nám dodal lokální pěstitel, či 
o speciální nabídku vánočních doplňků.

Jaké novinky chystáte na letošní rok? 
Mohou se zákazníci těšit na něco nového, 
co v prodejně chybělo?
Změna sortimentu se vlastně děje neustále 
(úsměv). Od letošní sezóny přicházíme s no-
vinkou. A tou je sortiment palubek a zakon-
čovacích lišt, které lze použít na obklady 
v interiéru, na obložení podhledů domků či 
ke stavbě altánů. Spolupracujeme s firmou 
SECA Borohrádek, která nám jako přední re-
gionální dodavatel toto zboží dodává. Sna-
žili jsme se, aby ceny tohoto materiálu byly 

minimálně srovnatelné jako v jejich podniko-
vé prodejně, a u některých položek dokonce 
nižší.
Od dubna také nabídneme zákazníkům novou 
řadu zahradní techniky značky McCulloch, kte-
rou přináší na český trh firma Husqvarna. Jak 
už jsem zmínila na začátku, chceme spolupra-
covat jen se značkami, které jsou kvalitativně 
na vyšší úrovni. A myslím, že značka Husqvar-
na má u českých zákazníků vynikající renomé. 
Ta byla vždy vnímána jako garant kvalitních 
výrobků s vysokým výkonem, proto jsme se 
také pro jejich novou značku rozhodli.

Jak zákazníci využívají možnost opravy 
a servisu zahradní techniky, který v ústec-
kém hobby centru nabízíte?
Tuto možnost jsme nabídli až v druhé polo-
vině roku spíše jako doplňkovou službu. Zá-
kazníci z regionu tak mají možnost nechat 
si odborně opravit i starší techniku, kterou 
nezakoupili u nás. Kromě oprav tento servis 
také nabízí nabroušení nožů a řetězů. Služba 

se zatím rozbíhá a očekáváme, že se 
plně využije až v letošní sezóně. 

Zákazníci nyní mají možnost 
v místě, kde v Ústí 
nad Orlicí stojí pro-
dejna FORTEL, na-
čerpat i pohonné 
hmoty. Došlo kvůli 
tomu k nějakému 
zmenšení venkovní 
zahrady?
Prostor venkovní za-
hrady zůstal ve své 
původní velikosti a po-

době. To znamená, že zde zákazníci od polo-
viny března opět najdou kompletní nabídku 
substrátů, rostlin a venkovního zařízení. 
K částečné redukci došlo pouze u parkova-
cích míst, které u FORTELu byly. Zde uvidí-
me až v průběhu silných jarních měsíců, zda 
míst k parkování bude dostatek. 

V minulém roce se před prodejnou FORTEL 
konalo několik venkovních prezentací. 
Jednou z nich bylo například školení pana 
Šťastného z místního zahradnictví o pře-
sazování květin. Chystáte něco podobné-
ho i na letošní rok?  
Akce chystáme, to určitě. Ale nebudou již 
v takovém rozsahu. Trochu jsme se poučili 
z minulého roku a chystáme podstatně větší 
propagaci těmto vzdělávacím akcím, kde se 
mohou například zahrádkáři i něco nového 
naučit. Je dle mého názoru rozdíl, když si 
o něčem přečtete na internetu či to uvidíte 
dělat odborníka na vlastní oči.  

Jak je to v letošním roce s otevírací dobou na 
ústecké prodejně? Chystáte nějaké změny? 
Určité změny v letošním roce přijdou. Po 
vyhodnocení loňského roku jsme se rozhodli 

zachovat otevírací dobu ve všední dny od 9 
do 19 hodin a o víkendech od 8 do 16 hodin, 
a to do 30. června, kdy končí jarní sezona. Od 
července pak uvažujeme o částečném zkrá-
cení otevírací doby. Ale konkrétní hodiny vám 
bohužel dnes nepředstavím, protože o nich 
ještě stále v KONZUMu diskutujeme.

FORTEL, to není jen velké hobby centrum 
v Ústí nad Orlicí, ale i pět malých sezónních 
prodejen, které naši zákazníci najdou v Le-
tohradě, Králíkách, Chocni, České Třebové, 
Žamberku a Opočně u našich COOP diskon-
tů. Jak se od sebe liší?
Liší se samozřejmě ve velikosti těchto pro-
dejen vůči ústeckému FORTELu. Zmiňované 
sezónní prodejny FORTEL byly od začátku 
koncipovány jako síť prodejen zaměřující se 
především na zahradničení a nabídku rostlin. 
Bohužel kvůli místu už se nám sem nevejdou 
různé zahradní stroje, pro které si zákazníci 
musejí dojet do naší ústecké prodejny. Ale ně-
které akční položky, které nabízí hobby cent-
rum v Ústí nad Orlicí, přebírají i výše zmíněné 
sezónní prodejny. 

V dotazníku spokojenosti mohli letos nově 
naši členové hodnotit i FORTEL Jaké byly 
nejčastější připomínky a jak na ně budete 
reagovat?
Nejvíce připomínek bylo právě ohledně „ma-
lých“ FORTELů. Na těchto prodejnách ještě 
nebyl v minulém roce zaveden pokladní sys-
tém a členové tak nemohli uplatnit slevy ani 
členské výhody. To se od letoška změní a vidím 
to jako veliký přínos pro zákazníky. Některé 
připomínky se týkaly i sortimentu. Jsme ome-
zeni prostorem, a tak nemůžeme reagovat na 
úplně všechny požadavky členů. Jako první 
vlaštovku odezvy na dotazník se podařilo roz-
šířit již zmíněný sortiment palubek a lišt.

říká Renata Pirklová, manažerka zahradních center FORTEL
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„Těší mě ohlasy nakupujících na pěkné a upravené 
prostředí prodejny a také chvála na ochotný personál,“ 
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KONZUM partnerem nového filmu
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

První letošní březnovou neděli návštěvníci 
prodejny KONZUM v České Skalici mohli pro-
žít nečekaný zážitek. A s trochou štěstí se 
i třeba v novém filmu Jedlíci mihnout. Ná-
kupní scéna ve filmu, který klade důraz na 
kvalitní potraviny, se totiž natáčela právě 
u nás. A my vám přinášíme exkluzivní rozho-
vor s Tomášem Magnuskem, vystudovaným 
učitelem s praxí, který se v 25 letech rozho-
dl, že začne točit filmy. A tak se také stalo.

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanato-
ria 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 proce-
dury a cvičení, to vše navíc bez jídla, alko-
holu 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 li-
dem, věcem, práci, a samozřejmě k jídlu 
– a každý z nich ji také nakonec najde. Jak 
už to prostě v dobrých filmech bývá.

Pane režisére, jak vůbec vznikl nápad nato-
čit komedii o trápeních lidí s nadváhou?
Film vznikl tak, že když jsem jednou v noci ra-
boval párky v ledničce, byla asi jedna v noci 
- to je moje ideální doba, kdy se totiž rád cho-
dím najíst - tak otevřu tu ledničku, vybírám si 
jídlo, a když ji zavírám, tak se vyděsím, proto-
že on za ní stojí s rukama v bok můj syn a říká: 
„Tati nežer, nebo umřeš.“ A já ho odpálkoval: 
„To si dobrej frajer jako, běž už spát!“ Ale než 
jsem došel z kuchyně do ložnice, tak si říkám, 
to je dobrý nápad, natočím film o těch, kteří se 
v noci přežírají. A tak takovouto jednoduchou 
historkou, kterou zavinil můj tehdy asi šestile-
tý syn, vznikl námět, potom na jeho základě 
scénář a tuhle historku, ten obraz, jsem do fil-
mu nezapomněl vsadit. 
 
Kdo je tedy nakonec autorem scénáře a kde 
jste ho objevil?
Autorem scénáře je filmový kritik, který jaksi 
vždycky kritizoval ty mé filmové projekty. Tak 

jsem mu napsal, že když je tak chytrej, ať mi 
něco pošle on sám. Nakonec jsem mu poslal 
onen námět já a on mi na něj napsal scénář, 
který prošel řadou změn, ale natočili jsme ho.

Takže tentokrát můžeme očekávat přízni-
vější kritiky.
No myslím, že příznivější nebudou, ale nebudu 
na ně sám (smích). Film je velmi hezký, pro-
blém je ten, že jsme si zjistili - a i někteří ti 
kritici to vědí a říkají mi to - že příjmení Mag-
nusek dneska působí na kritiky jako červený 
hadr na býka. To znamená, že někdy, aniž by 
kousek viděli, ten film rovnou odsoudí. Což mě 
neskutečně, ale neskutečně mrzí. Ale je to tak 
a nic s tím neudělám. Jsem zvědavej, co řek-
nou na to, že nyní máme za scénáristu filmové-
ho kritika, myslím, že ho shodí stejně jako mě, 
ale třeba ne. Protože ten film rozhodně není 
primitivní, není to trapný humor. Je to kome-
die v širším slova smyslu, takže vlastně sedíte 
celou dobu a neřehtáte se jak blázni, to ne, 
ale jste v takovém polo úsměvu a máte z toho 
prostě dobrý, hezký pocit. Ve filmu se můžete 
těšit na velmi pěknou hudbu, kterou složila Ve-
ronika Zaňková s Lukášem Černým.

Film byl převážně natá-
čen v regionu východ-
ních Čech. Víme, že jste 
se v Náchodě narodil 
a stále tam žijete, po-
važujete se za patriota.  
Jaká města a místa mů-
žeme ve filmu vidět?
Objeví se především Rych-
nov nad Kněžnou - lokace 
Studánka, což je hotel, 
v kterém se všechno na-
táčelo, a zvládli jsme to 
dokonce za provozu. Mně 
se líbilo, že ten název není 
zahraniční, že má prostě 
krásný český název. Točilo 
se také v Dačicích, což ale 

není náš region, a potom některé obrazy vznikly 
v Náchodě, na Novém Hrádku a v České Skalici, 
kde se točila právě scéna s KONZUMem.

Ve filmu uvidíme i známé české herce, někteří 
se na stříbrném plátně objeví po dlouhé době. 
Nebyl problém je přesvědčit k účasti, když se 
jedná o film o přejídání a lidech s nadváhou? 
Nedotklo se to některých oslovených?
To je velmi inteligentní dotaz, přesně tak. Ono 
opravdu není jednoduché volat herečce, a říkat 
jí: „Dobrý den, točím film o tlustých lidech, ne-
chtěla byste v něm hrát?” Takže bylo to občas 
velmi složité, nicméně nakonec nám herci kýv-
li, i když tento film se obsazoval opravdu velmi 
těžce. Jednak tím, že silných herců zase tolik 
není. A tak silný, jak jsem si představoval, není 
žádný, takže hraje neherec. A i další herečky, 
které mají ve filmu hubnout, což je třeba Dáda 
Patrasová, tak ona tak silná není a poslední ze 
skupiny hubeňourů je Ivana Andrlová, která vů-
bec není při těle. Naopak hubených herců je 

v Čechách velmi mnoho, proto ve filmu hrají 
takové hvězdy jako Martin Stropnický, Veroni-
ka Žilková a Jan Šťastný, takže z toho mám 
osobně velkou radost a pak se ve filmu objeví 
takové osobnosti jako Petr Janda, frontman 
kapely Olympic, nebo legenda českého filmu 
a divadla Ilja Racek. 
Ivana Andrlová dostala tímto filmem velkou 
příležitost po mnoha letech a myslím si, že je 
velká škoda, že nehraje, že si ji někdo někdy 
zaškatulkoval - ani vlastně nevím jako co, kaž-
dopádně je to škoda. Společně jsme teď rozto-
čili seriál Stopy života a myslím si, že je to he-
rečka, která prostě potřebuje velké příležitosti 
a ty se jí teď nedostávaly. 
 
Kdy má film přijít do kin a s jakou návštěv-
ností byste byl spokojen? 
Film by měl přijít do kin druhého května. 
Opravdu velmi spokojen bych byl s návštěv-
ností od 25 000 do 50 000 diváků, teď byla 
v kinech komedie Martin a Venuše, která měla 
i velkou billboardovou kampaň a na ni dorazi-
lo zhruba 60 000 diváků, což jsou velmi hez-
ké výsledky. Víme z minula, že celkově se do 
kina nechodí, to co se podařilo před měsícem 
Zdeňkovi Troškovi, to je zázrak, který tu ještě 
v Čechách nikdy nebyl, myslím, že se dlouho 
nezopakuje. Byla to jaksi konstelace několika 
věcí - jeho jméno, čas, který tomu dal, protože 
Babovřesky byly prvním českým filmem, který 
šel letos do kin, období, kdy není hezké počasí, 
a to se vše nasčítalo a bylo to. 

Budou filmy Jedlíci a Babovřesky hodně 
srovnávané? 
Těžko říct. Já si myslím, že Jedlíci rozhodně 
mají jiný styl humoru. Babovřesky jsou mís-
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ty opravdu vtipné, že se ti lidé úplně řehta-
jí. Čemu se smějí, nechci rozebírat, to je na 
těch divácích. A Zdeněk Troška dobře ví, pro 
koho točí, a vydělává to nejenom jemu, ale 
i všem jeho partnerům, což je zásadní. A ať 
si o něm myslí kdo chce, co chce, je to člověk 
velmi slušný, odpovídá každému fanouškovi. 
Já vím, že jsou podstatně větší umělci, než je 
Zdeněk, to je prostě pravda, ale já si myslím, 
že by se mělo ctít i to, jak se ti lidi chovají, jak 
jednají a komunikují, v tom je pro mě Zdeněk 
asi největší vzor mezi všemi filmaři. A funguje 
to. Zdeněk je spokojený šťastný muž, my jsme 
spolu asi před dvěma týdny seděli v jedné re-
stauraci, dali jsme si obrovský kotel velmi dob-
ré polévky, a tím jsme se poznali a jsem tomu 
velmi rád. 
Naproti tomu Magnusek si tady udělal jméno 
velmi kontroverzním projektem, který lámal 
televizní rekordy. Mé filmy jsou velmi úspěšné 
v televizi, a to prostě už samozřejmě nikdo 
nevidí, když třeba výsledek Bastardů prezento-
valy všechny televize, protože to byl historický 
rekord. Rovněž tak u druhého dílu a uvidíme, 
co bude s dílem třetím. Nicméně Jedlíci jsou 
úplně jiný žánr, já bych chtěl ukázat, že umím 
dělat i jiné žánry, komedie je složitější než 
vážný film, udělat dobrou komedii, je prostě 
podle mě zázrak. Naším cílem je, aby lidé ne-
odcházeli zklamaní, aby si řekli, tak my přijde-
me příště znovu, stálo to za to. 

Na malých městech se ještě tolik nesetká-
váme s digitální technologií projekce. Bude 
film distribuován i na klasickém filmu?
Na klasickém filmu už dneska vlastně nejsou 
žádné filmy, posledním byl, tuším, Ve stínu. 
Fakt je ten, že výroba klasických filmových 
kotoučů je drahá. A my, abychom nevyouto-
vali malá kina jako naši kolegové, tak do těch 
měst jezdíme i s vlastní projekcí, nebo kinařům 

posíláme DVD, snažíme se jim důvěřovat. Ne 
vždy se nám to vrátí, ale snažíme se, aby kinaři 
měli pocit, že na ně myslíme. Protože vím, že 
dneska, kdo není digitální, je obrovským způ-
sobem znevýhodněný. A to se pořád bavíme 
o stovkách kin.

Na filmu se podílelo i několik regionálních 
firem. Z jakého důvodu jste pro natáčení ná-
kupní scény oslovil právě KONZUM?
Když si chci koupit kvalitní pařížský salát, jdu 
do KONZUMu. Když si chci vybrat z kvalitních 
českých potravin, musím jít znovu do KONZU-
Mu. Každý den sledujeme v televizi, jak tamhle 
našli  shnilé rajče, tamhle myš v něčem jiném, 
já si ale nepamatuji, že by jediné zprávy byly 
o tom, že nějaký takovýhle prostě shnilý šunt 
se našel v COOPu nebo v KONZUMu. Já vím, že 
prostě ta prodejna může být dražší, ale prostě 
si myslím, že by lidé měli už pomalu začít mys-
let na kvalitu. Protože oni do daní za zdravotní 
výdaje potom při rakovinách tlustého střeva - 
a to ještě můžeme být rádi, že je vyléčí, dají 
víc. My žijeme v období šílených marketů, kte-
ré tady prakticky rozsekaly všechno. A já mám 
pocit, že KONZUMu a COOPu se začínají zvedat 
tržby, protože lidé začínají přicházet na to, že 
to není špatná cesta. Přál bych si to, hrozně 
moc. A pokud mým filmem tomu budu moci na-
pomoct, tak budu jenom rád. Protože Jedlíci 
jsou o kvalitních potravinách a partneři tohoto 
filmu byli vybíráni velmi pečlivě. A teď budeme 
doufat, že to těm lidem docvakne. 

Premiéra filmu se uskuteční 2. května a na 
webovkách  www.filmjedlici.cz si všichni bu-
doucí diváci filmu mohou najít místo a termín, 
kde se film bude hrát.

Paní Andrlová, víme,  že pocházíte z výcho-
dočeské Chocně. Jak často do svého rodné-
ho regionu zavítáte? 
V Chocni mám maminku a sourozence, takže 
se tam stále a ráda vracím, ale nevychází mi 
to moc často.
 
Jakou roli v novém českém filmu Jedlíci 
ztvárňujete a čím Vás oslovila?
V Jedlících hraju roli fanynky bývalé rockové 
hvězdy. Oba tito lidé jsou osamělí a uzavření 
a jejich setkání a následný vztah je trochu po-
divný a složitý. Ale nechte se překvapit.

Byl jedním z důvodů přijetí role i fakt, že se 
natáčelo ve Vašem rodném regionu?
To, kde se film natáčel, nebyl samozřejmě 
důvod, proč jsem ho točila. Ale pracovali 
jsme o prázdninách, tak jsem spojila příjem-
né s užitečným a jezdila do Chocně častěji.                        
 

Chystáte nějaké nové televizní či filmové pro-
jekty, nebo se věnujete převážně divadlu? 
Někdy na podzim se vrátím na obrazovku 
v dokončovaném pokračování seriálu Sanitka. 
S Tomášem Magnuskem jsem natočila pilotní 
díl seriálu Stopy života a čekám, co se bude 
dít dál. Dneska člověk nikdy neví, tak nám 
držte palce.  
 
V jaké hře Vás můžou naši čtenáři v součas-
né době vidět? 
V divadelním spolku Háta chystáme na konci 
dubna premiéru hry Vztahy na úrovni  v režii 
Antonína Procházky. Jinak  už dva roky velmi 
úspěšně hrajeme Světáky, loňskou premiéru 
Tři bratři v nesnázích a další už starší tituly.
     
Trochu osobnější otázka: Když jste v Chocni, 
chodíte nakupovat do KONZUMu? 
Abych řekla pravdu, když přijedu do Chocně, 
tak většinou nostalgicky obejdu náměstí, kte-
ré je moc hezké, ale dál se nedostanu. Slibu-
ju, že se polepším.

Několik otázek nám
zodpověděla jedna
z hlavních hvězd filmu,
herečka Ivana Andrlová

PERLIČKA Z NATÁČENÍ:
Herečka Veronika Žilková se své role 
recepční v komedii Jedlíci aneb Sto 
kilo lásky chopila s takovou vervou, že 
v rychnovském hotelu Studánka, kde se 
většina filmu natáčela, vykonávala práci 
recepční i ve chvílích, kdy se nenatáče-
lo. Objednávky na ubytování však přijí-
mala pod krycím jménem Zezulková. Na 
dotazy volajících, že má hlas podobný 
Veronice Žilkové, s hranou otráveností 
odpovídala, že tohle slyší pořád. Občas 
se jí však podařila „bota“ a takhle např. 
přijala objednávku, na kterou hotel ne-
měl kapacitu. Tehdy musela nastoupit 
skutečná recepční paní Zezulková a při-
jatou objednávku rušit.
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Nápady pro vaši dovolenou od partnerské cestovní 
agentury SLM

S přicházejícím jarem mnoho z nás začíná 
plánovat letní dovolenou. Věříme, že každá 
dobrá rada v této oblasti může přijít vhod, 
a proto vám přinášíme rozhovor s paní 
Lydií Sloupenskou, majitelkou naší partner-
ské cestovní agentury SLM.

Paní Sloupenská, vraťme se nejprve trochu 
do historie. Od jakého roku je Vaše cestov-
ní agentura na trhu a kde v Ústí nad Orlicí 
sídlíte?
Cestovní agentura SLM funguje již od roku 
1992 a internetový prodej jsme zahájili v roce 
2001. Sídlíme v budově Rieteru (nad prodej-
nou KONZUMu) na ul. Čs. armády.

Takže rozhodně nejste na trhu žádným 
nováčkem. Odkdy spolupracujete přímo 
s námi, s KONZUMem? 
O možné spolupráci s KONZUMem se bavíme 
již delší dobu, konkrétní návrh poskytování 
výhod členské základně družstva byl zrealizo-
ván v roce 2012.

Důležité je, že nyní naši  členové mohou při 
využití Vašich služeb čerpat výhody. Můžete 
je konkrétně popsat?
Výhoda pro členy KONZUMu spočívá v tom, že 
za zakoupený zájezd u naší cestovní agentury 
se jim na jejich konto u KONZUMu načte ob-
nos v hodnotě 50 % z celkové ceny zájezdu. 
To znamená, že část finančních prostředků se 
jim ve formě kreditu vrátí.

Mnoho našich čtenářů nejspíš nemá jasno 
v jedné věci. Jaký je vůbec rozdíl mezi ces-
tovní agenturou a cestovní kanceláří?
Rozdíl je v tom, že cestovní kanceláře samy 
vytvářejí a pořádají zájezdy. Cestovní agen-
tura je pak autorizovaným prodejcem cestov-
ních kanceláří a může zájezdy pouze prodá-
vat, sama žádné nevytváří ani neorganizuje. 
Zato ale má větší přehled a může tak klien-
tům nabídnout různorodější  výběr.

SLM je tedy cestovní agenturou. Na co kon-
krétně se zaměřujete?
Kalendářní rok můžeme v cestovním ruchu  
rozdělit na dvě části. Jedná se o tzv. „letní 
sezónu“, v jejímž období klienti směřují na 
pobytové, lázeňské a relaxační zájezdy např. 
k moři nebo i po České republice. Ve zbývající 
sezóně se zaměřujeme na nabídku zájezdů 

s poznávací a sportovní náplní. Ať už se jed-
ná o prodloužené „eurovíkendy“ ve světových 
metropolích, pobytové zájezdy v exotických 
destinacích nebo o sportovně-relaxační poby-
ty v horských střediscích. 

Forma cestování se neustále proměňuje. 
Jaké trendy jsou v současné době pozoro-
vatelné v této oblasti?
V posledních letech získávají na popularitě 
pobytové zájezdy v exotických destinacích 
v podzimních až jarních měsících. Naši klienti 
objevili kouzlo úniku ze sychravého středoev-
ropského počasí na vyhřáté pláže Dominikán-
ské republiky, Isla Margarity, Kuby, Thajska, 
Indonesie, Malediv, Keni a další.

To věříme. Týká se to ale i našeho regionu? 
Jaké má cestovatelské zvyklosti typický tu-
rista z Orlickoústecka?
Doba, kdy Češi směřovali výhradně k Jaderské-
mu moři je nenávratně pryč. Dnes můžeme říci, 
že každý klient = individuální představy o dovo-

lené. Z Orlickoústecka máme 
stálé klienty, kteří opakovaně 
míří do Egypta za krásným 
koupáním i dobrodruhy, co 
cestují na Island. Proto je vel-
mi těžké říci, zda je v našem 
regionu vůbec možná nějaká 
typizace turistů.

V současné době řada klientů 
objednává zájezdy přes in-
ternet. Má kamenná pobočka 
vůči němu nějaké výhody, 
nejedná se už o přežitek? 
Kamenná pobočka s sebou 
nese tu výhodu, že zákazník 
má kontakt s konkrétní oso-
bou na konkrétním místě, 
což je bezesporu velké plus. 

Jedná se o klasický prodej, na který je zvyklá 
většina klientů. Internetový prodej je nověj-
ší fenomén a využívají ho převážně mladší 
ročníky, kterým vyhovuje tento způsob ko-
munikace a s nakupováním online mají dobré 
zkušenosti.

Svou webovou prezentaci ale máte. Co 
všechno zde uživatelé mohou nalézt?
Naše internetové stránky poskytují klientům 
kompletní nabídku všech zájezdů, včetně 
předběžné kalkulace ceny zájezdu a detail-
ních popisů hotelů i s podrobnou fotodoku-
mentací. Stránky rovněž poskytují možnost 
okamžitého objednání vybraného zájezdu 
a to z pohodlí vašeho domova. 

Věčný problém a příčina stresu před odjez-
dem na dovolenou - balení zavazadel. Máte 
nějaké tajné tipy, jak tuto činnost zvlád-
nout v klidu a pohodě? Na co určitě žádný 
správný cestovatel nesmí zapomenout?
Dovolená je za odměnu, proto žádný stres není 
na místě, navíc na ní šetříme celý rok, a tak se 

vlastně těšíme už hodně dopředu na pohodu, 
která nás čeká.
Při odjezdu na dovolenou by klienti neměli 
zapomenout doma platné cestovní doklady 
nebo občanský průkaz, peníze a rozhodně 
by měli být pojištění na pobyt v destinaci. 
U exotických cílů je dobré navštívit svého 
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním, zda 
je vhodné očkovaní či ne. 

Mnoho z nás je v současné době zvyklých če-
kat na ty nejlevnější nabídky na poslední chví-
li - last minute. Jsou opravdu tak výhodné?
Zájezdy na poslední chvíli – last minute jsou 
zatím stále výhodné, ale jenom pro ty klienty, 
kteří nepožadují konkrétní hotel ve vybrané 
destinaci. Výběr je široký, přesto se některé 
hotely  v této nabídce již nevyskytují z důvo-
du předchozího vyprodání. Proto, pokud mají 
klienti oblíbený hotel, doporučuji zájezd za-
koupit již hned při zahájení prodeje a využít 
tak slevu za včasný nákup.

Zahraničí:
Mallorka - písečné pláže, pěkná příroda, 
výborná kuchyně, krátká doba letu 1,5 
hodiny.
Řecké ostrovy - domácí pohoda, chutné 
a zdravé jídlo, pěkné koupání, historické 
památky. 
Turecko - Turecká a Egejská riviéra - 
úžasné hotely, jedna z nejlepších kuchy-
ní, krásné koupání, historické památky.
Egypt - bezesporu nejkrásnější koupání 
a šnorchlování v Rudém moři, kvalitní služ-
by a historie. Situace v Egyptě, zvláště pak 
v hlavním městě Káhiře, je v poslední době 
nepřehledná. Přesto ve všech letoviscích 
(Hurghada, Marsa Alam, Sharm Sheikh), vy-
jma Sinajského poloostrova, je klid, hotely 
a služby fungují jako obvykle na profesio-
nální úrovni a personál se k hostům  chová 
přátelsky. Situaci samozřejmě sledujeme 
a jsme o ní pravidelně informováni.
Chorvatsko - v létě je to druhé Česko, 
krásné koupání, příroda, příjemní lidé.
Bulharsko - ideální destinace pro rodiny 
s dětmi - písečné pláže, kvalitní ubytování.

Tuzemsko:
Mám ráda hory, a tak tedy všechny, co 
u nás jsou, Jižní Morava - Lednicko-
valtický areál, jižní Čechy. U nás je krás-
ně všude a pokud je pěkné počasí, není 
co řešit. Určitě každý má to svoje místo, 
kam se rád vrací opakovaně.

TIPY PRO NAŠE ČTENÁŘE:
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www.jsme-tu-doma.cz Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

„Aby výrobky byly současně levné a současně kvalitní, 
to se vzájemně vylučuje. My víme, že naše  výrobky nebudou nikdy tak levné jako 
ty v supermarketech, a proto sázíme na dohledatelnost původu, čerstvost a vysokou kvalitu, kterou se chceme 
od konkurence odlišit,“ shrnuje krédo své firmy jednatel Řeznictví Sloupnice s. r. o. a předseda Zemědělského 
družstva Sloupnice, Ing. Jaroslav Vaňous.

V dalším dílu našeho seriálu, kde pravidelně 
představujeme partnery projektu Jsme tu doma, 
se dnes vše bude točit kolem masa a uzenářství. 
S panem Ing. Jaroslavem Vaňousem jsme si totiž 
povídali o Řeznictví Sloupnice s. r. o.

Počátky řeznické výroby ve Sloupnici sahají do 
začátku 90. let minulého století, kdy pod hlavič-
kou Zemědělského družstva Sloupnice začínala 
výroba masných výrobků. Ta vedla následně ke 
vzniku firmy Řeznictví Felgr s. r. o. jako spolu-
pracující firmy, rozšíření výroby a v roce 2004 
k výstavbě nových moderních jatek. V roce 2010 
tuto firmu v konkurzním řízení odkoupilo ZD 
Sloupnice prostřednictvím dceřiné společnosti, 
která změnila název na Řeznictví Sloupnice 
s. r. o.  K této ne zcela lehké době Ing. Vaňous 
dodává: „Konkurzní správkyně udržela provoz 
řeznictví v omezené míře i v průběhu konkur-
zu, činnost se nikdy úplně nezastavila. Přesto 
jsme začínali úplně od nuly, měli jsme jen čtyři 
zaměstnance a postupně se činnost rozšiřovala 
do té míry, že dnes jich je 42. Provoz stavíme na  
plném využití kapacity jatek, do kterých, ačko-
liv jsou jedněmi z nejnovějších ve východních 
Čechách, bylo nutno významně investovat.“

Ve Sloupnici tak vedle sebe existují a spolupra-
cují dvě firmy - zemědělské družstvo, které se 
zabývá zemědělstvím a příslušejícími službami 
a 100% vlastněná dceřiná firma Řeznictví Sloup-
nice s. r. o., která se dnes zabývá již jen řez-
nictvím, porážkou a masnou výrobou. Provádí 
výkup a porážku jatečného skotu, prasat, ovcí, 
koz a koní, výrobu a prodej vepřových půlek 
a hovězích čtvrtek, výrobních mas a tradičních 
vařených masných výrobků, uzeniny a uzených 
mas dle vlastních receptů.

A je čím se chlubit. Sloupnické výrobky již ně-
kolik let sklízejí ocenění v soutěži Mls Pardu-
bického kraje - komise pravidelně vyzdvihuje 
především místní vyhlášenou tlačenku. Situaci 
dobře vykresluje fakt, že v loňském roce je-
diné dvě firmy dostaly dva certifikáty a jed-
nou z nich  bylo právě Řeznictví Sloupnice.

Ing. Vaňous vysvětluje: „Chovem zvířat se za-
bývá ZD, vykrmí je, odveze na jatka a tam je 
družstvo prodá řeznictví. Pak si maso může 
zase družstvo od řeznictví koupit zpět do své 
kuchyně s jídelnou. Družstvo se zabývá rostlin-
nou a živočišnou výrobou, službami, servisními 
pracemi, prodejem strojů, máme brambo-
rárnu, již zmíněnou vlastní jídelnu. Řeznic-
tví v naší organizační struktuře považujeme za 
své další středisko, i když má svoje vlastní IČO, 
své zaměstnance a vedení. Vše je tedy v naší 
režii a uzavřené vertikále - od výkrmu zvířat 

po zpracování masa, naprostá většina našich 
výrobků pochází z našich vlastních chovů nebo 
nejbližšího okolí, vzdálenost mezi stájí a poráž-
kou je u vepřového 2 km, u hovězího do 8 km.“

Sídlo firmy je přímo ve Sloupnici, jednotlivá 
střediska jsou však rozprostřena i v okolních 
vesnicích. Pokud chcete vidět celé „králov-
ství“, chvilku vám to zabere. 
Jatka byla postavena na zelené louce v roce 
2004 a provází nás po nich vedoucí řeznictví 
Ing. František Kupka: „Na jatkách zabíjíme i pro 
další firmy i soukromníky, kteří si dovezou 
vlastní zvířata. V průměru ročně porazíme 21 
tisíc prasat a 1 600 kusů hovězího. Zabíjí se 
podle potřeby - dnes nás např. čeká 200 pra-
sat, včera to bylo 24 kusů hovězího.“ 

Pokračujeme pro-
hlídkou výrobny 
a vlastní jídelny, 
kde voní čerstvě 
napečené kolá-
če, není divu, že 
počet prodaných 
obědů stoupá. Pří-
jemný protiklad 
k předchozímu 
místu. Ing. Vaňous 
představuje zá-
měr, který právě 
s výrobnou  a ku-
chyní firma zamýš-
lí:  „Výrobnu nyní 
máme v pronaja-
tém objektu, tak-
že investice jsou 
obtížné a dnes 
nám již přestává 
stačit z hlediska 
kapacitního, legis-
lativního i hygie-

nického. V současné době tak připravujeme 
rekonstrukci objektu bývalé pekárny na novou 
výrobnu. Máme připravený projekt, rádi by-
chom využili podporu z Programu rozvoje ven-
kova. Výrobna by poté byla propojena přímo 
s jatkami, všechno bychom tak měli na jed-
nom místě, nic by se nemuselo převážet, což 
by nám přineslo nemalé výhody. V objektu se 
počítá i s prostorem pro kuchyň a jídelnu pro 
zaměstnance i veřejnost.“

Pokračujeme prohlídkou bramborárny - bram-
bory místní produkce naši zákazníci velmi dob-
ře znají z farmářské nabídky - a končíme ve 
středisku mechanizace, kde se nachází sklady 
obilí, čerpací stanice pohonných hmot, dílny, 
středisko prodeje strojů a jejich servis, který 
může využít i široká  veřejnost. Výhledově se 
tu počítá i s prodejnou náhradních dílů.

Jako významná místní firma je Řeznictví Sloup-
nice součástí mnoha regionálních aktivit. Za-
jišťuje občerstvení pro firmy, dodává rauty na 

míru, můžeme ji vidět ale i na nejrůznějších 
veřejných akcích. 

Své výrobky Řeznictví neustále inovuje - letos 
byla velmi úspěšná velikonoční vejce s překva-
pivou náplní - a jejich prodej zajišťuje něko-
likerým způsobem. „Začínali jsme v místním 
KONZUMu, ještě před rekonstrukcí. KONZUM 
se poté rozhodl rekonstruovat starou prodejnu 
na KONZUM market, což se sešlo s tím, 
že v té době na podzim 2010 jsme potřebovali 
svůj prostor a chtěli jsme si prodejnu prona-
jmout. Což bylo pro KONZUM nové, výsekové 
maso se pod jeho hlavičkou neprodávalo. Přes-
to se podařilo dojít k dohodě, využít zmiňova-
né rekonstrukce a v rámci marketu teď máme 
zcela ve své režii podnikovou prodejnu, kde 
prodáváme své výsekové maso.  Myslím si, že 
se tento koncept povedl a nákupní prostory vy-
padají opravdu pěkně, má to svou úroveň.“
Dále provozuje Řeznictví v našem regionu ješ-
tě dalších pět svých prodejen. Nově se také 
Řeznictví Sloupnice stalo dvorním dodavate-
lem nového konceptu KONZUMu - prodej výse-
kového masa v prodejně KONZUM market Ústí 
nad Orlicí - Štěpnice. Projekt  odstartoval 
již v minulém roce, více se o něm dočtete ve 
zprávičkách tohoto čísla zpravodaje. 

„Jsme rádi, že jsme byli ze strany KONZUMu 
osloveni a že jsme tu příležitost dostali, je to 
poměrně čerstvá záležitost, abychom ji doká-
zali nějak zhodnotit, cokoliv nového začíná, 
musí si nejprve „sednout“, aby to vyhovovalo 
oběma stranám. Výsekové maso se snažíme 
prodávat přes naše prodejny a KONZUM, ale 
kapacita jatek je mnohem větší, takže prodá-
váme sortiment od vepřových půlek a hově-
zích čtvrtí i výsekové maso dalším řezníkům, 
jídelnám, restauracím a prodejnám. Naprostá 
většina odběratelů je regionálních. Chceme se 
etablovat v našem regionu - projekt Jsme tu 
doma se dobře sešel se začátkem naší činnosti 
a naše ambice je být tady na regionálním trhu 
a dělat kvalitní výrobky, žádná dovozová masa, 
ani supermarkety. My prostě chceme být tady, 
domácí, regionální, kvalitní výrobci.“ uzavírá 
sympatickými slovy naše povídání Ing. Vaňous.

Podívejte se na video s prezentací Řeznictví 
Sloupnice s.r.o. na našich stránkách:

www.jsme-tu-doma.cz/sloupnice
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Seriál – „COOP v Evropě“ 
Možná to ani netušíte, ale první spotřební 
družstvo na světě bylo založeno v roce 1844 
v anglickém městečku Rochdale nedaleko 
Manchesteru.  Tam skupina 28 snílků založila 
Rochdale Society of Equitable Pioneers – Ro-
chdaleské družstvo poctivých pionýrů. Cílem 
družstva bylo ustavení obchodu s potravina-
mi, oblečením a tabákem a prolomení ceno-
vého monopolu místních obchodníků. Nej-
dříve začali prodávat pět základních potřeb 
– ovesné vločky, máslo, mouku, cukr, svíčky. 
Zakladatelé sice o obchodě nevěděli téměř 
nic, ale cíle si dali vznešené:
 • dobrovolné a otevřené členství;
 • demokratické principy – jeden člen, jeden 
 hlas;
 • podíl na kapitálu společnosti a dividendy  
 podle účasti na nákupu;
 • vzdělávání členů a dělníků;
 • prodej pouze za hotové;
 • politická a náboženská tolerance
 a neutralita

A světe – div se. Myšlenka se ujala, nejen že 
vyklíčila, ale dala i plody a družstevnictví 
se rozšířilo do celého světa. A tak o 54 let 
později v roce 1898 založilo 84 jiných snílků 
na stejných principech po vzoru anglických 
předchůdců náš Konzum v Ústí nad Orlicí. 
Inspirace, spolupráce  a vzory jsou v druž-
stevním podnikání velmi důležité. Myslíme 
si, že tak, jako se před 115 lety inspirovali 
naši předchůdci, můžeme se nyní  inspirovat 
i my svými kolegy z jiných evropských zemí. 
V současné době působí v Evropě přes 5 000 
spotřebních družstev s více než  30 miliony  

členů provozujících téměř 46 tisíc obcho-
dů,  o které se denně stará přes půl milionu 
zaměstnanců. Celkový maloobchodní obrat 
všech družstev v Evropě činí v přepočtu 2,3 
bilionů Kč ročně. Jinými slovy, spotřební 
družstva jsou největším prodejcem potravin 
v Evropě. 
Spotřebitelská družstva jsou demokratické 
organizace. Jsou postaveny zespoda nahoru, 
nikoliv ze shora dolů. Na národní úrovni mno-
zí spolupracují při nákupu zboží a služeb, 
mají společný marketing a řízení odměn pro 
své členy. Vzhledem ke své demokratické po-
vaze se družstva vyvíjela velmi různými způ-
soby v závislosti na konkrétních národních 
podmínkách.
Například družstva ve Velké Británii vy-
stupující pod společným názvem „The 
Co-operative“ jsou synonymem etiky a po-
ctivosti v podnikání. Jejich podpora ko-
munity svých členů je příkladná. COOP 
v Itálii, zemi milovníků dobrého jídla,  se 

naopak zaměřili na kvalitu a poctivost 
potravin v podobě nejlepších vlastních 
značek na trhu. Zeptáte-li se lidí  v Itálii, 
kterému obchodu s potravinami nejvíce 
věří většina řekne „to je jasné, přeci CO-
OPu“. Ve Finsku se zase zaměřili na člen-
ské výhody. Členové družstev zde mají 
takové slevy a benefity,  že již prakticky 
každá finská rodina vlastní členskou kar-
tu. Více než polovina všech potravin ve 
Finsku se prodá právě v prodejnách druž-
stev. Ostatní zahraniční řetězce se zde 
vyloženě „trápí“.

Na nadnárodní úrovni 
spolupracuje většina 
družstev v Evropském 
sdružení spotřebních 
družstev  EUROCOOP 
(zahrnuje 18 zemí Ev-
ropy včetně Česka) 
a v Mezinárodním 
družstevním svazu. 
Vedle této celoev-
ropské organizace se 
spojily některé země 
na regionální úrovni. 
Takto vznikly např. 
nákupní aliance COOP 
Norden (Švédsko, Dán-
sko, Norsko, Finsko) 
nebo Coop Euro (Čes-
ko, Slovensko, Maďar-
sko, Bulharsko).
No a my v KONZUMu 
bychom si rádi brali 
nejlepší příklady z těch 
nejúspěšnějších zemí.  
Chtěli bychom prodá-
vat ty nejkvalitnější 
potraviny jako v Itálii, 
být  poctiví jako Angli-
čané a poskytovat vám 
členům výhody jako 
ve Finsku. Věříme, že 
jsme v poslední době 
vykročili správnou ces-
tou a doufáme, že se 
nám to jednou v bu-
doucnu podaří.

Země
Počet 
druž-
stev

Počet 
členů
v tis.

Počet
zaměst-
nanců

Počet 
prode-

jen

Maloob-
chodní 
obrat v 
mld.Kč/

rok

Velká Británie 24 10 019 102 007 5 000 527,6

Švýcarsko 1 2 895 64 507 1 991 390,1

Itálie 114 7 702 56 951 1 474 328,5

Finsko 22 1 994 42 142 1 668 286,5

Španělsko 170 2 347 50 951 2 827 210,9

Dánsko 418 1 600 35 000 1 196 147,2

Švédsko 42 3 237 8 366 760 111,6

Norsko 117 1 306 22 500 955 101,2

Maďarsko 97 50 32 000 5 250 46,3

Německo 1 53 5 161 224 31,5

Slovensko 31 173 13 089 2 225 28,7

Česká republika 56 232 14 075 2 893 26,4

Nizozemí 1 780 4 547 211 18,5

Ukraina 2 163 470 54 872 9 675 12,2

Estonsko 19 83 4 400 358 9,8

Bulharsko 805 153 9 760 2 856 3,2

Rumunsko 899 27 7 916 6 303 2,1

Kypr 157 30 140 19 1,0

CELKEM 5 137 33 151 528 384 45 885 2 283,3

The Co-operative - Anglie

COOP - Maďarsko

S Market - Finsko

COOP - Itálie

čerpací stanice s prodejnou COOP
- Švýcarsko

KONSUM - Švédsko

COOP je mezinárodní označení družstev, které mohou, ale nemusí používat národní druž-
stevní svazy v jednotlivých zemích. Spotřební družstva v České republice toto označení 
přijala a vedle názvu Jednota či Konzum jej požíváme pro označení prodejen na celore-
publikové úrovni.   COOP jsou počáteční písmena anglického slova cooperative, což v pře-
kladu znamená družstvo, kooperaci či spolupráci. Proto se COOP vyslovuje  [koop] a nikoliv 
[ku:p], jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Co znamená označení COOP?



9

Výbor členů Těchonín
předsedkyně výboru paní Marie Vágnerová

Občasník Náš Konzum je především určen našim členům. A každý člen je 
vždy po svém přijetí přiřazen svému výboru členů. Rádi bychom vám zde ve 
zpravodaji postupně jednotlivé výbory představovali a jako první přichází na 
řadu Těchonín, kde je již dlouhá léta předsedkyní paní Marie Vágnerová.

Výbor členů v Těcho-
níně je totiž v mnoha 
ohledech unikátní. 
Takové množství akcí 
a aktivit se jen tak 
někde nevidí. Velkou 
zásluhu na této pest-
ré činnosti má právě 
Marie Vágnerová. Ta 
je naší hrdou členkou 
a neoficiální předsed-
kyní již od roku 1976.

Nejradši vzpomíná na již zmiňované akce, 
dříve se chodilo na brigády - třídění brambor, 
a za to se pak platily členům zájezdy za kul-
turou: „Vždycky jsme jim tam uvařili konev 
čaje, koupila se flaška rumu a každému jsme 
dali svačinu a pití.” Chodilo se několikrát 
a za vydělané peníze se jelo na výlet. Třeba 
do divadla - výbor brigádníkům zaplatil 
autobus a lístky. Paní Vágnerová pokraču-
je v líčení zážitků: „Byli jsme asi třikrát - 
v Karlíně, na Vlachovce, ráno byla prohlídka 
Prahy, projeli jsme se třeba i parníkem po 
Vltavě, to vše se většinou konalo za totality 
ve spolupráci s žambereckým Čedokem.”

Těchonínský výbor má v současnosti 129 členů 
a paní Vágnerová zná všechny osobně, vždyť 
mnoho let roznášela po domácnostech akční 
letáky družstva. Při počtu 700 obyvatel to zna-
mená, že téměř každá místní rodina je součás-
tí našeho družstva. Kdo není v KONZUMu jako 
by nebyl. V dřívějších dobách převyšoval ale 
v Těchoníně počet členů dokonce číslo 200, 
patřilo sem i blízké Celné, kde dnes nad stálý-
mi obyvateli převažují rekreanti. Stále jsou tu 
ale v rodinách i dva či tři členové a ve výboru 
najdeme i několik členů, kteří trvalé bydliště 
mají v okolních obcích a městečkách, Těcho-
nín je přilákal svou skvělou nabídkou zájezdů 
a členských výhod. Však čtěte dále!

Zástupci výboru léta gratulovali dětem členů, 
když se narodily. Když šly do školy, dostaly dá-
rek, když vycházely také. Nyní již není možné 
tyto náklady finančně pokrýt, přesto se stále 
chodí s květinou přát při příležitosti životních 
jubileí. Takže poukázky, na které má každý 

náš člen při významném životním výročí ná-
rok, předávají v Těchoníne stále osobně. Když 
jeden čas nešlo pořádat zájezdy, připravovaly 
se alespoň vánoční balíčky pro všechny členy. 

Určitě už jste napnutí jako struna - jak že se 
to tedy má s těmi proklamovanými zájezdy? 
Těchonínští toho procestovali nemálo. Na-
mátkou vyberme loňský výlet do Olomouce 
s návštěvou místní zoologické zahrady 
a zámku v Náměšti na Hané, v roce 2010 krás-
ná ZOO Lešná u Zlína, Obří akvárium Hradec 
Králové a zámek Nechanice s projížďkou par-
níkem po Labi v Pardubicích v roce 2009 či 
výstava Zahrada východních Čech v Častolovi-
cích před 11 lety. A když se loňské prázdniny 
pro naše členy podařilo vyjednat výhodnější 
vstupné v ZOO Dvůr Králové, Těchonínští vy-
razili společně.
Pořádá se vždy jeden zájezd za rok, naplní se 
autobus, program vymýšlí paní Vágnerová. Je 
kolem toho ale hodně starostí, přiznává. Ještě 
že se vždy najdou nějaké ochotné pomocnice 
jako např. paní Anča Malečková (pokladní vý-
boru). Vždy se svépomocí udělají plakátky, ty 
se rozvěsí všude po vsi a lidé se přihlašují. Už 
je to taková místní tradice. 

I tady se ale řeší problémy, které možná leckte-
rý předseda výboru velmi dobře zná. „Nemáme 
pořádnou místnost na uspořádání schůze, ni-
kam se nevejdeme. Místo schůze tak jezdíme 
na zájezdy. Největší problém je s občerstve-
ním, financemi, dřív tu byla jídelna, to bylo 
bez problémů - vzali jsme si tam párky a bylo 
to v pohodě. Ale teď? Opravdu není kde... Do 
kasáren mohou jen vojenští důchodci. Prostě 
tady není místnost, kde by si mohlo alespoň 40 
lidí sednout. K tomu lidi dneska nemají zájem 
někam jít,” stěžuje si paní Vágnerová. Jedno-
duché to v Těchoníně nemají ani s dopravním 
spojením. Autobusem je velmi špatné, spoje 
nenavazují. A auto především starší členové 
často nemají. I zde ale zafunguje vzájemná 
pomoc a často se domluví několik rodin a na-
kupuje se pro víc lidí najednou. 

Jde o činnost opravdu záslužnou a právem ob-
líbenou. Však také byla paní Vágnerová, která 
nikdy nevynechala aktiv předsedů výborů na-
šeho družstva, dvakrát vyznamenána předsta-
venstvem KONZUMu. Vedle své náročné práce 
zdravotní laborantky v těchonínské vojenské 
nemocnici zvládala a nyní v důchodu stále zvlá-
dá funkci předsedkyně výboru opravdu se ctí 
a věříme, že může být pro mnohé inspirací.

Paní Vágnerová vřele doporučuje následující 
recept - ingredience nakoupíte v KONZUMu :)

Koláčky kynuté
20 deka másla, 20 deka cukru, utřít
6 žloutků, 4 lžíce rumu, 3/4 kila hladké mouky, 
25 deka polohrubé mouky výběrové, 6 deka 
droždí, 0,5 l mléka, 2 lžíce sádla, 2 lžíce oleje, 
malá lžička soli a citronová kůra

Vypracuje se těsto - dlouho míchat a nechat 
vykynout, naplníme koláče náplní dle chuti 
(mák, tvaroh či povidla), potřeme vajíčkem 
a posypeme drobenkou, nakonec obalujeme 
ve vanilkovém cukru. Dobrou chuť!

Historické okénko pana Ing. Švába, bývalého ředitele KONZUMu

První zpráva o družstevnictví v Těchoníně 
pochází již z doby Rakouska-Uherska, kdy 
německé družstvo „Konsum und Spargenos-
senschaft fur Grulich und Umgebung“ založe-
né v roce 1901 zde v nejmenovaných letech 
zakládá svou prodejnu. Prodejna pravděpo-
dobně zanikla za protektorátu Böhmen und 
Mähren, protože nacistický režim družstev-

nictví nepřál a všemožně jej potlačoval.
Po roce 1945 došlo po odsunu Sudetských 
Němců k postupnému osídlování Sudet čes-
kým občanstvem. V té době byly bývalé ně-
mecké prodejny nabídnuty družstvům. Zda 
mezi nimi byla i prodejna v Těchoníně se 
z dostupných zdrojů nepodařilo zjistit, prav-
děpodobně však ano. Problematické je, že 
oblast Králicka patřila do sféry působnosti 
družstva Svornost Letohrad, ze kterého se té-
měř nedochovaly žádné historické materiály.
V roce 1950 patřily prodejny v Těchoníně do 
správy družstva Svornost v Letohradě. V roce 
1953 pak vznikla tzv. Selpa – malá družstva. 
V tomto případě vzniklo Selpo v Králíkách 
nebo v Letohradě (nepodařilo se přesně do-
hledat).  Sem patřily i prodejny v Těchoní-
ně. V roce 1956 se správa prodejen vrátila 
do řízení Svornosti Letohrad a v roce 1960 
byla zřízena Jednota lidové spotřební druž-

stvo v Ústí nad Orlicí se sídlem v Letohradě, 
a to z bývalých družstev Jednota a Svornost. 
Tím se celá oblast Králicka a nově i Červené 
Vody (dříve patřila na Moravu a prodejny ří-
dilo družstvo v Zábřehu) dostala pod správu 
Jednoty.
Původní prodejny byly umístěny v soukromých 
objektech a později 
byla v akci Z posta-
vena stávající pro-
dejna. Zde proběhla 
rekonstrukce a další 
úpravy (napojení na 
čistírnu odpadních 
vod). V Těchoníně 
bydlel dlouholetý 
předseda Kontrolní 
komise a následně 
předseda družstva 
Josef Kittlitz.
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Zprávičky z KONZUMu
COOP DISKONT v Chocni v novém designu Naše zdraví

Výsekové maso Na Štěpnici

Prodejna COOP DISKONT v Chocni, která patří mezi nejstarší diskontní prodejny našeho druž-
stva byla kompletně  zmodernizována. Celá rekonstrukce prodejny proběhla v rekordně krátké 
době a zákazníci v Chocni se tak nyní na prodejně můžou setkat s celou řadou nových prvků, 
jako jsou například nové moderní regály na pečivo, zeleninu či nové pojetí obslužného úseku. 
Prodejna nově nabízí také rozšířenou nabídku čerstvého masa od českých dodavatelů.

Bolí vás hlava? 
Nad ránem jste 
dostali teplo-
tu a k lékaři se 
vám nechce, 
myslíte si, že to 
zvládnete kli-
dem, vitaminy 
a jednoduchým 
přípravkem proti 
chřipce? Došly ve 
vaší lékárničce 
náplasti a vaše 
dcera se právě 
řízla do prstu? 
To všechno jsou 
drobné příhody, 
které náš život 
provázejí, ať 

chceme, nebo ne. Ne vždy je třeba návštěva 
ordinace odborníka, ne vždy složitých zásahů 
a sofistikovaných léků. Ani není nutné trmácet 
se autobusem do vzdálené lékárny...

Tyto prodejny jsou označeny logem Naše 
zdraví. Aby tomu tak mohlo být, jsou v kaž-
dé prodejně vyškolení zaměstnanci, kteří 
získali osvědčení o odborné způsobilosti 
prodejce vyhrazených léčivých přípravků. 
Jen ti jsou kompetentní zákazníka vést, vy-
světlovat, doporučovat, o tento segment se 
starat. Pečlivě se kontroluje skladování 
a teplota prostor, umísťování do stojanů, 
nakupovat se smí vyhrazené léčivé přípravky 
pouze od jejich distributorů nebo výrobců. 
Za vyhrazená léčiva se považují prostředky 
proti bolesti hlavy, svalů, zubů, při ženských 
obtížích, dále antipyretika, která se použí-
vají proti nachlazení a chřipce, i prostředky 
na dezinfekci a léčivé čaje, také sezonní 
přípravky pro domácí mazlíčky.

A tak když si dnes přijdete do COOP „lé-
kárny“ pro náplast či obvaz, prostředek na 
lepší trávení po příliš vydatném obědě, pro 
léčivý čaj nebo krabičku vitaminů, najdete 
mnohé z nich dokonce v obalech, které pro 
toto zboží byly připraveny, a to v souladu 
s koncepcí privátních značek COOP. To vše 
pod výjimečnou grafikou a zmíněným slo-
ganem COOP – Naše zdraví. V prodejnách 
naleznete tato léčiva ve zvláštních stoja-
nech.

Se svolením převzato z  http://www.jedno-
ta-milevsko.cz/cms/node/139

KONZUM pro své zá-
kazníky v roce 2012 
připravil zcela nový 
koncept prodeje výse-
kového masa, který od-
startoval již v dubnu té-
hož roku na prodejně 
v Brandýse nad Orlicí  
- dodavatel Řeznictví 
a uzenářství Morávek 
Vračovice a v červenci 

pak navázal ve Vysokém Mýtě s místním doda-
vatelem firmou Toro VM. Zákazníci si vždy mo-
hou vybrat z devíti položek, nabízíme: vepřo-
vou plec bez kosti, vepřovou krkovici s kostí, 
vepřovou pečeni s kostí, vepřovou kýtu bez 
kosti, vepřový bok s kostí, hovězí přední bez 
kosti a s kostí, hovězí plec bez kosti a hovězí 
kýtu bez kosti. V letošním roce s rozšiřováním 
prodeje pokračujeme, první vlaštovkou je 
pult s výsekovým masem v ústecké prodejně 
Na Štěpnici, kde maso dováží Řeznictví Sloup-
nice. Prodej byl zahájen 18. února a za první 
měsíc se nejprodávanějšího vepřového boku 
s kostí prodalo neuvěřitelných 494 kilogramů. 
Cílem pro rok 2013 je otevřít dalších devět 
prodejen s tímto jedinečným konceptem, 
v průběhu jara tak budou osloveni další doda-
vatelé. A co je naším záměrem? Přinášet vám 
nejlevnější maso v regionu se 100% zárukou 
místního původu.

Nové auto ve velkoobchodě
Ve vozovém parku našeho velkoobchodu 
v Letohradě přibyl začátkem roku nový pří-
růstek. Mercedes-Benz Atego tak nahradil 
starší model, s kterým naši řidiči od roku 
2003 najeli úctyhodných 388 000 km. 

KONZUM pomáhá pomáhat
Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže 
v Ústí nad Orlicí od 
roku 2011 pořádá ve-
řejnou finanční sbírku 
na podporu humanitár-
ních, sociálních a vzdě-
lávacích aktivit ČČK. 
V roce 2012 ve spo-
lupráci s KONZUMem 

umístil na vybraných 30 prodejen poklad-
ničky, do kterých je možné přispět. První 
výběr z pokladniček byl proveden koncem 
loňského roku, vybraná částka dosáhla výše 
23 876 Kč. Celkově se podařilo ve veřejné 
sbírce shromáždit 39 440,36 Kč (pokladnič-
ky, DMS - dárcovské SMS, platby na bankovní 
účet). Část prostředků z této sbírky ve výši 
17 000 Kč byla již věnována p. Duškové 
z Dolní Dobrouče na pomoc při obnově vy-
hořelého rodinného domu. Zbývající peníze 
budou využity pro další činnosti Českého 
červeného kříže v souladu s konáním veřej-
né sbírky převážně na území okresu Ústí nad 
Orlicí. Všem, kteří přispěli jakoukoli část-
kou, děkujeme.
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Váš pobyt v podh í Orlických hor
komfortní ubytování • špi ková gastronomie • wellness a další služby

PENZION ROZÁRKA***

LETOVISKO STUDÁNKA****

Nabízíme levné ubytování v podhůří Orlických hor
Kontakt: Ubytovací dům Rozárka, Kvasiny 209, PSČ 517 02
Telefon: +420 608 814 709  
Email: recepce@ubytovnarozarka.cz 
www: www.ubytovnarozarka.cz

Ubytování v 1+2+KK, 2+2+KK
Možnost i dlouhodobého 
pronájmu (ceny dohodou)

47 pohodlně vybavených pokojů
Kapacita 100 lůžek
Wi-Fi připojení
Kongresový sál pro 250 osob
Bezbariérový přístup
Wellness

Vodní svět
Svět saun, slunce a soli
Bowling, Babysitting…
Outdoorové aktivity – tenisový kurt, 
minigolf, lanové centrum MTB ….
Beauty a Spa – masáže

  CENA od 290,-/noc 

Nejčastější dotazy – ze Stanov družstva

1. Vznik členství 

Členem družstva může být bezúhonná fy-
zická osoba, která má způsobilost k práv-
ním úkonům (mimo jiné je starší 18 let). 
Prvním krokem k nabytí členství je vyplně-
ní písemné přihlášky, která je k dispozici 
na všech prodejnách KONZUMu, velkoob-
chodě a ústředí družstva,  na výborech čle-
nů,  jakož i na webu www.konzumuo.cz. Po 
zaplacení vstupního členského vkladu ve 
výši 1 500 Kč  na prodejně nebo v pokladně 
(ústředí nebo velkoobchodu), je přihláška 
postoupena představenstvu družstva, kte-
ré má rozhodovací pravomoc. Po schválení 
členství představenstvem, jehož schůze se 
konají pravidelně každý měsíc, obdrží člen 
dopis s členskou legitimací a vyjádřením, 
pod který výbor členů byl zařazen.

2. Členský podíl 

Podmínkou přijetí člena a vzniku členství je 
předchozí splacení vstupního členského vkla-
du ve výši 1 500 Kč (z toho je 500 Kč základní 
členský vklad a 1 000 Kč další členský vklad). 
Vstupní členský vklad je uložen na majetkovém 
účtu družstva KONZUM. Pokud dojde k zániku 
členství za trvání družstva a jeho standardního 
hospodaření, je členovi členský vklad vrácen 
do 3 měsíců od ukončení členství.

3. Převod členství 

Člen družstva může své členství převést na 

jinou bezúhonnou fyzickou osobu, nečlena 
družstva, a to za svého života. Podmínkou 
k tomuto úkonu je vyplnění tiskopisu „Žá-
dost o převod členství“ a podpisy stávající-
ho člena a přihlašujícího se člena. Žádosti 
jsou opět k dispozici na prodejnách KONZU-
Mu, velkoobchodu a ústředí, výborech členů 
a na stránkách www.konzumuo.cz. Žádost 
o převod členství je opět postoupena před-
stavenstvu družstva k vyjádření.

4. Dědictví členství 

Pokud nebylo členství převedeno nebo vy-
pořádáno za života člena, je nutno, aby 
dědicové  při jednání o vypořádání dědic-
tví  uplatnili členský podíl v pozůstalosti. 
Následně pak může oprávněný dědic zvolit 
jednu z variant:

a) Požádat o členství v družstvu formou pře-
vodu členství – k tomu je potřeba vyplnit 
písemnou přihlášku a doložit ji usnesením 
soudu o potvrzení dědictví členského podí-
lu. Členství pak vzniká obvyklou cestou.

b) Požádat o vyplacení majetkových účastí – 
v tom případě obdrží oprávněný dědic celou 
majetkovou účast po zemřelém členovi.

5. Připomínky k činnosti družstva 

Každý člen družstva má právo vznášet při-
pomínky, stížnosti a náměty k činnosti or-
gánů družstva, jakož i činnosti družstva, 

jeho prodejen, sortimentu, práci personá-
lu. K tomu slouží tyto nástroje:

a) Podávání připomínek elektronickou poš-
tou – pro připomínky členů byla zřízena  
elektronická adresa  clen@konzumuo.cz, 
kam je možno zasílat všechny připomínky 
k činnosti. Každá připomínka bude projed-
nána v představenstvu družstva a po pro-
šetření na ni bude odpovězeno.

b) Podávání připomínek dopisem – dopis 
s připomínkami lze adresovat na adresu 
KONZUM, obchodní družstvo, členské zá-
ležitosti, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad 
Orlicí.

c) Vznášení připomínek na členské schů-
zi – členové mohou vznášet připomínky na 
členské schůzi, které pořádá výbor členů. 
O schůzi pořizuje výbor členů zápis, který 
je následně projednáván v představenstvu 
družstva.

6. Výbor členů
 
Výbor členů se zřizuje v obci, kde je zare-
gistrováno 12 a více členů. Je nejméně tří-
členný a je volen členskou základnou v obci. 
Pomáhá družstvu v jeho činnosti tím, že 
sleduje činnost prodejen, získává nové čle-
ny družstva a vede jejich evidenci. Činnost 
výboru členů je finančně podporována KON-
ZUMem a to ve výši 50 Kč na každého člena 
své členské základny.

Na základě podnětu z aktivu předsedů výborů publikujeme text ze Stanov družstva, který naleznete 
rovněž na webu www.konzumuo.cz v části Pro členy.

POUZE
PRO ČLENY
KONZUMu

využijte speciální

pobytový balíček

z květnové

členské nabídky
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Pro volný čas

www.konzumuo.cz

Správné řešení zašlete do 31. 5. 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: Drábková Milada - Česká Třebová, Šisler Vladimír - Dolní Dobrouč, Fišerová Eva - Ústí nad Orlicí
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „S naší energií ušetříte“.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte,...)
zašlete do 31. 5. 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
Výherci z minulého vydání:
Faltus V. - Nekoř, Stejskal O. - Choceň,
Dostálková J. - Písečná.  Blahopřejeme!

Správné řešení
z minulého čísla


