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Při pohledu do statistik nových členů za první pololetí letošního roku jsem se neubránil velké radosti. Jsme opět o něco 
silnější, připojilo se k nám 268 nových členských rodin. Jsem velmi rád, že se nám v posledních letech daří dynamicky 
zvyšovat členskou základnu, nejvíc ze všech družstev skupiny COOP v České republice. Vždyť za poslední tři roky to je 
téměř tisíc nových členů. Nyní je nás celkem přes čtyři tisíce, a to už je opravdu reálná síla něco dokázat. 

Někdy si pokládám otázku, jestli noví členové nevstupují do družstva pouze a jenom kvůli slevám a výhodám, které se 
snažíme dělat co nejatraktivnější. Když si procházím seznamy se jmény, z nichž mnohé znám, tak ale vím, že to tak není, 
že za tím stojí ještě něco víc. Vím, že to jsou rodiny, které dobrovolně chtějí sdílet s námi naše podnikání, naši cestu za 
zkvalitněním života v tomto regionu, naše benefity, náš svět. 

Je jasné, že pro každého má členství jiný význam a hodnotu. Pro někoho na malé vesničce má možná největší smysl to, že vůbec provozujeme 
prodejnu v jeho obci, kde by jinak žádný obchod nebyl. Pro někoho z většího města, kde je obrovská nabídka zahraničních řetězců, že mu 
zajistíme lepší potraviny od regionálních výrobců a z místních farem. Pro někoho má význam, že vytváříme alternativu globální ekonomice. 

A pro nás, pro nás členy – zaměstnance, je důležité i to, že nám KONZUM dává práci. KONZUM se o toto všechno snaží již 115 let a zasáhl 
mnoho generací našich rodin. Já jsem jen rád, že mohu být alespoň na chvíli u toho. 

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Je nás opět o něco víc, a to je dobře!



Mgr. Martina Luxová má už dva roky na 
starost naše obchodní oddělení v Ústí nad 
Orlicí. Do jejích kompetencí tak mimo jiné 
spadá i koordinace farmářské nabídky, 
která se mezi našimi zákazníky těší velké 
oblibě. Proto jsme jí položili několik zví-
davých otázek.

Slečno Luxová, na prodejnách KONZUM se 
během léta opět rozjely Farmářské dny. Co 
si pod tímto pojmem mohou naši členové 
představit? 
Farmářské dny v KONZUMu je speciální celo-
roční projekt, pod kterým si můžeme předsta-
vit zcela jiný způsob nakupování. Zákazníkovi 
se tak nabízí možnost zakoupit produkty, které 
se dají vypěstovat či vyrobit v našem regionu 
a nejsou běžně k dostání na prodejně. Vlaj-
kovou lodí mezi všemi produkty je farmářská 
bedýnka s ovocem a zeleninou, díky které celý 
projekt vznikl. 

Symbolem Farmářských dnů se tedy stala 
bedýnka. Není divu, vždyť „bedýnkování” je 
dnes především ve velkých městech opravdu 
trendy. Co obsahuje ta naše?
Bedýnka s ovocem a zeleninou se skládá z plo-
dů našeho regionu, které se v daném období 
dají vypěstovat. Obsahuje minimálně 8 kg 
ovoce a zeleniny. Samotné složení bedýnky je 
proměnlivé, protože závisí na aktuální úrodě 
pěstitelů a samozřejmě i na klimatických pod-
mínkách tohoto regionu. V každé bedýnce na-
jde zákazník její přesné složení, původ ovoce 
i zeleniny a často také recept, který se vzta-
huje např. k méně obvyklým plodinám, jaký-
mi je dýně hokkaido, cuketa aj., jež bedýnka 
mnohdy obsahuje. Cena bedýnky je již druhý 
rok stejná (199 Kč), přestože cena ovoce a ze-
leniny stále roste. Na zachování ceny mají svůj 
podíl i zákazníci, kteří nám prázdné bedýnky 
vracejí k opětovnému použití, my je díky nim 

nemusíme ve velkém dokupovat a poté zatěžo-
vat zákazníka případnou zálohou. 

Jakým způsobem se farmářské bedýnky dají 
objednat? Můžete nám to upřesnit? 
Farmářské produkty si můžete objednat na 
jakékoliv prodejně KONZUM či COOP dis-
kont. Systém objednávání je velmi jedno-
duchý – v pondělí si objednáte a v pátek na té 
samé prodejně vyzvednete.

Proč ale zboží přichází až po čtyřech dnech? 
Zboží chceme zajistit zákazníkovi maximálně 
čerstvé, proto dochází ke sklizni ovoce a zele-
niny či porážce zvířat až na základě konkrét-
ních objednávek.

Takže čekání stojí za to. Vraťme se ale k cel-
kovému konceptu Farmářských dnů. Kolik 
se jich účastní dodavatelů a z jak širokého 
regionu jsou? 
Do farmářské nabídky je zapojeno několik de-
sítek větších či menších dodavatelů. Jsou to 
pěstitelé ovoce a zeleniny, chovatelé skotu, 
jehňat, ovcí atd. Spolupracujeme převážně 
s dodavateli z našeho regionu. Výjimku tvoří 
BIO nabídka uzenin a masa, na které spolupra-
cujeme s Biofarmou Sasov z Českomoravské 
vrchoviny, jelikož v regionu se nenachází zpra-
covatel, který by měl výrobu s biocertifikací.

Je hodně složité sehnat dostatek místních 
dodavatelů čerstvého ovoce a zeleniny? 
Pěstitelů není nikdy dostatek. Jde o mravenčí 
práci - udržování kontaktů, navazování nových 
obchodních vztahů tak, aby byly všechny anga-
žované strany spokojené a výsledek pro zákaz-
níka stál za to. 

Odkud konkrétně pochází maso, které je 
pak distribuováno ve farmářských balíčcích? 
Je nějak garantován regionální původ tohoto 
masa?
Dodavatel hovězího, skopového i jehněčího 
nám garantuje původ z podhůří Orlických hor, 
případně Pardubického a Královéhradeckého 
kraje. BIO maso je z Českomoravské vrchoviny. 
U každého balíčku masa se může zákazník sám 
přesvědčit, najde v něm informaci o původu, 
stáří apod. 

Jak zákazníci přivítali možnost objednání 
BIO výrobků? Konkrétně máme na mysli BIO 
uzeniny, které KONZUM nově nabízí. 
BIO výrobky jsou specifickou kategorií pro vel-
mi úzkou skupinu zákazníků. Nejedná se o pro-
deje velkých objemů masa či uzenin, přesto 

si své příznivce tato nabídka našla. 
Potěšující je hlavně to, že zákazní-
ci, kteří produkty vyzkoušeli, se pro 
ně znovu vracejí.

Kolik farmářských produktů takto 
KONZUM již prodal? Naplnil pro-
jekt Vaše představy? 
Celý projekt nás velmi mile překva-
pil. Již při svém vzniku v roce 2011 
se těšil velké oblibě. Zákazníci si 
sdělovali své dojmy na prodejnách 
i prostřednictvím sociální sítě Face-
book. Dokonce nám jedna fanynka 
poslala níže uvedený recept, který 
si můžete s námi vyzkoušet. S kole-
gy jsme velmi rádi za každou reak-
ci, a to ať pozitivní, tak negativní. 

Pochvala „dobíjí baterky“ všem, kteří na pro-
jektu pracují. Kritika nás zase motivuje k vy-
lepšení projektu a odstranění nedostatků. Co 
se týče konkrétních prodejů, tak v roce 2012 
jsme prodali více jak 9 tun ovoce a zeleniny, 10 
tun hovězího masa či 30 tun brambor. Letošní 
sezona nám opět dělá radost. Jen pro zajíma-
vost se v červenci každý týden objednalo prů-
měrně 50 bedýnek s ovocem a zeleninou.
  
V regionu vzniká řada poctivých a chutných 
produktů. Chystáte na letošní rok nějaké no-
vinky? Co třeba mléčné farmářské výrobky či 
domácí vajíčka? 
V letošním roce jsme zařadili hned několik 
novinek. Jedná se o tři druhy nefiltrovaného 
a nepasterovaného piva z Rychnovského pi-
vovaru nebo 100% jablečnou šťávu zcela bez 
konzervantů či barviv. Snažíme se přizpůsobit 
poptávce ze strany zákazníků, proto se s nad-
cházejícím podzimem pokusíme přijít s nabíd-
kou domácích mléčných výrobků. 
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„Zboží chceme zajistit zákazníkovi maximálně čerstvé, 
proto dochází ke sklizni ovoce a zeleniny či porážce 
zvířat až na základě konkrétních objednávek,” 

vysvětluje Mgr. Martina Luxová, vedoucí obchodního oddělení KONZUMu.

Nejzajímavější reakce zákazníků
z našeho Facebooku:

Kamila N. 
Bedýnku jsem také vyzkoušela a byli 
jsme spokojeni. Jen jsem si říkala, co 
s dýní, a on tam byl recept. Vyzkoušeli 
jsme a moc nám chutnalo. Uvítám re-
cept i na jiné druhy zeleniny. Třeba i na 
květák, cuketu a podobně. Díky všem, 
co mají co do činění s bedýnkou.  
 

Kateřina F. poslala svůj oblíbený recept 
z ingrediencí farmářské bedýnky:

Kapustové karbanátky
(bezlepková verze) 

Kapustu omyje-
me, vložíme do 
hrnce s osole-
nou vodou a ne-
cháme minutku 
přejít varem. 
Vaření můžeme 

nahradit napařením v parním hrnci po 
dobu asi 5 minut. Vystydlou kapustu 
promeleme na masovém strojku. Může-
me najemno přistrouhat čerstvou mr-
kev, celer, petržel. 
Přidáme 1 - 2 vejce, asi 2 hrsti oves-
ných (pohankových) vloček, špaldovou 
(bezlepkovou) mouku, špetku pepře 
a osolíme. Mouky přidáme jen tolik, 
abychom vytvořili lepivé těsto. 
Z těsta lžící nabíráme hromádky, které 
obalujeme ve strouhance (kukuřičné 
krupici) a tvarujeme kuličky, válečky 
nebo karbanátky. 
Hotové karbanátky osmažíme a po-
dáváme se zeleninou, bramborem či 
bramborovou kaší. 

Dobrou chuť :-)
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Proč KONZUM podporuje neziskové organizace
v našem regionu?

Nejde nám o to zviditelňovat se, ale skuteč-
ně pomáhat. KONZUM je družstvo, které bylo 
založeno před více než sto lety na demokra-
tických a svobodných principech proto, aby 
pomohlo zlepšovat každodenní život svým 
členům. K tomu vedle prodeje potravin patří 
i podpora trvale udržitelného rozvoje společ-

nosti, jejíž nedílnou součástí jsou neziskové 
organizace. Většina z nás si již celkem ochot-
ně zvykla podporovat formou dárcovských SMS 
velké celonárodní „televizní“ sbírky, ale už si 
zdaleka neuvědomujeme, kolik menších, ale 
neméně důležitých, neziskových organiza-
cí působí v našem okolí. Na ně bohužel často 

zapomínáme, nebo prostě jen nemáme příle-
žitost, jak je jednoduše podpořit. A přitom 
pro nás mají daleko větší význam, protože 
jsou tady s námi a každý den.  Prostřednictvím 
„Společně za úsměv“ bychom chtěli umožnit 
nám všem, abychom jim mohli alespoň symbo-
licky poděkovat za vše, co pro nás dělají.

Dětský Domov Dolní Čermná
www.dddolnicermna.com
Ze zahraničí nám stručně odpověděl
Mgr. Pavel Skřeček, ředitel

Jak jste se dozvěděli o letošním inovova-
ném programu Společně za úsměv?
Od loňského účastníka.

Zapojili jste se letos poprvé? Pokud ano, co 
bylo tím hlavním impulsem?
Ano poprvé, zaujala nás nabídka projektu 
a možnost spolufinancování našich potřeb.

Jakým způsobem jste vybírali ten pravý 
projekt, který do programu přihlásíte? 
Bylo to jednoduché – projekt se spouštěl ve 
chvíli, kdy jsme řešili otázku financování te-
rapeutické dílny.

Motivujete své příznivce, aby vás ve sbírce 
podpořili? 
Snažíme se o osobní kontakt s příznivci.

Zkusíte odhadnout, jaká částka bude po 
ukončení veřejné sbírky na vašem kontu? 
Odhaduji 3 000 Kč.

Občanské sdružení PAS
- Poruchy autistického spektra 
http://www.os-pas.g6.cz/
Odpovídá Mgr. Zuzana Poláková, DiS., 
předsedkyně

S KONZUMem se programu Společně za 
úsměv účastníme již potřetí, také jsme ho 
nominovali za jeho práci na společensky 
odpovědnou firmu roku, kterou organizoval 
KONEP. O letošním ročníku jsme se dozvědě-

li tak, že jsme byli s ostatními neziskovými 
organizacemi z regionu pozváni na setkání 
v sídle KONZUMu, kde nám byl letošní nový 
kabát Společně za úsměv prezentován.

Proč se účastníme Společně za úsměv? 
O. s. Poruchy autistického spektra vzniklo 
před třemi roky a snažíme se psát projekty na 
dotace, díky nimž můžeme financovat naše 
aktivity pro rodiny s dětmi s postižením.

Jakým způsobem jste vybírali ten pravý 
projekt, který do programu přihlásíte? 
V současné době potřebujeme získat finance 
na materiální vybavení, výtvarné, hudební 
a sportovní akce, hry a odměny na naše akti-
vity a pobyty pro rodiny s dětmi s autismem, 
mentálním, tělesným a kombinovaným po-
stižením. Také bychom potřebovali nakoupit 
literaturu, laminovačku a tablet a pomoci 
tak rozvíjet děti s autismem.

Motivujete své příznivce, aby vás ve sbírce 
podpořili? Jakým způsobem šíříte povědomí 
o vaší účasti ve sbírce?
O sbírce se dozvěděli naši členové a asistenti 
z našich facebookových stránek, e-mailovou 
poštou. Na našich akcích šíříme letáky s kódy. 
Plánujeme také článek do novin z našich akcí, 
kde bude odkaz na sbírku.

Zkusíte odhadnout, jaká částka bude po 
ukončení veřejné sbírky na vašem kontu?
Vzhledem k tomu, že se akce účastní 30 nezis-
kových organizací, máme silné soupeře s velkou 
členskou základnou. Sbírka je pouze regionální, 
tudíž se jí nemohou účastnit všechny naše rodiny 
a přátelé, kteří se do míst, kde lze sbírku podpo-
řit nákupem, nedostanou (nebydlí zde). Odhadu-
jeme výtěžek sbírky na 5 000 až 10 000 Kč.
Děkujeme za podporu všem, kteří již uplatnili 
dárcovský kupon pro náš projekt. 

Charita Svitavy
www.svitavy.caritas.cz 
Odpovídá Bc. David Šmída, DiS., asistent

Jak jste se dozvěděli o letošním inovova-
ném programu Společně za úsměv?
O novém formátu grantového programu jsme 
se dozvěděli na setkání zástupců neziskových 
organizací s představiteli KONZUMu.

Zapojili jste se letos poprvé? Pokud ano, co 
bylo tím hlavním impulsem?
Do grantového programu Společně za úsměv 
jsme se dosud nezapojili. Toto je naše první 
zkušenost. Jedním z impulzů bylo, že KON-
ZUM podporuje organizace v regionu a okolí.

Jakým způsobem jste vybírali ten pravý 
projekt, který do programu přihlásíte? 
Rozhodli jsme se, že projekt musí směřovat 
přímo k uživatelům, kterým pomáháme. Proto 
jsme vybrali projekt, jehož realizace pomůže 
udržet, popřípadě zlepšit, kondici a zdravotní 
stav našich uživatelů z řad seniorů, zdravotně 
postižených i lidí s chronickým onemocněním.

Motivujete své příznivce, aby vás ve sbírce 
podpořili? Jakým způsobem šíříte povědomí 
o vaší účasti ve sbírce?
Vzhledem k tomu, že ve Svitavách a nej-
bližším okolí KONZUM své pobočky nemá, 
jsme odkázáni na informace zveřejněné na 
internetových stránkách a Facebooku. Také 
se snažíme rozdávat informační letáky ro-
dinným příslušníkům uživatelů, přátelům 
a lidem v nejbližším okolí.

Zkusíte odhadnout, jaká částka bude po 
ukončení veřejné sbírky na vašem kontu? 
Byli bychom rádi, kdyby na našem účtu bylo 
nashromážděno alespoň 5 000 Kč.

Zeptali jsme se náhodně vybraných organizací, zapojených do projektu Společně za úsměv, na několik otázek.
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01 CEMA, o. s. - Posiluje hodnoty rodiny, seberealizaci dětí a rodičů a pomáhá v těžkých životních 
situacích.

Žamberk

02 BERENIKA, o. s. - Individuální podpora těžce mentálně i fyzicky postižených osob 
prostřednictvím denního stacionáře, chráněného bydlení a chráněné dílny.

Vysoké Mýto

03 CEDR Pardubice, o. p. s. - Pomáhat lidem s duševním onemocněním zvládat jejich 
problémy a umožnit jim návrat na běžný trh práce.

Ústí nad Orlicí

04 Dům dětí a mládeže KAMARÁD - Využití volného času dětí a mládeže formou 
pravidelné, příležitostné, prázdninové činnosti, soutěží a přehlídek.

Česká Třebová

05 Dětský domov - Péče o děti, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Dolní Čermná

06 Domov pod hradem - Péče o osoby se zdravotním postižením. Žampach

07 Domov pro seniory - Poskytování pobytových služeb seniorům z celé ČR, přednostně 
občanům s trvalým pobytem v obci Sloupnice a v Pardubickém kraji.

Horní Sloupnice

08 Fond ohrožených dětí, o. s. - Pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, 
opuštěným či jinak sociálně ohroženým dětem a jejich rodinám.

Pardubice - Orlickoústecko
/ Rychnovsko / Náchodsko

09 Oblastní charita - Pomoc lidem v oblasti zdravotní péče, sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti.

Ústí nad Orlicí

10
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Klub Hvězdič-
ka, o. s. - Pomoc dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám s plnohodnotnou 
péčí v rodině.

Česká Třebová

11 KONTAKT, o. s. - Provozování Linky důvěry, která poskytuje telefonickou krizovou pomoc 
a odborné sociální poradenství.

Ústí nad Orlicí

12 LEDAX, o. p. s. Domov pro seniory  - Umožnění důstojného prožití stáří seniorům 
a zabránění sociálnímu vyloučení.

Vysoké Mýto

13 Mateřské centrum MEDVÍDEK, o. s. - MC slouží k setkávání rodičů s dětmi předškol-
ního věku. Děti se učí přirozeně zapojovat do kolektivu a rodiče účelně tráví svůj volný čas.

Ústí nad Orlicí

14 Místní skupina ČČK - Poskytování humanitární, sociální a zdravotní pomoci lidem. Vraclav

15 Naděje, o. s. - Dům pokojného stáří Naděje pečuje už od roku 1992 o seniory, kteří 
potřebují v důsledku nemoci nebo vysokého věku pomoc druhých.

Vysoké Mýto

16 Oblastní spolek ČČK - Předchází a zmírňuje utrpení, chrání zdraví, život a úctu k lidské 
bytosti.

Ústí nad Orlicí

17
Poruchy autistického spektra - PAS, o. s. - Pořádání volnočasových aktivit, 
psycho-relaxačních a ozdravných pobytů pro rodiny s dětmi s autismem, mentálním, 
tělesným i kombinovaným postižením.

Ústí nad Orlicí

18 Péče o duševní zdraví, o. s. - Usnadnění života závažně duševně nemocným lidem 
a pomoc při vyrovnání se s jejich nemocí.

Pardubice - Ústí nad Orlicí

19
ROSA rodinné centrum, o. s. - Zajištění aktivit pro rodiče s malými dětmi. Orga-
nizování aktivizujících činností a aktivit pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené 
a jejich děti.

Česká Třebová

20 ROSKA, o. s. - Pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Organizování cvičení, týdenních 
rekondičních pobytů a zprostředkování konzultací s lékaři.

Ústí nad Orlicí

21
SKP-CENTRUM, o .p. s. - Vybavení dětského koutku v nové budově Azylového domu 
pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě (přebalovací pult, dětský stůl, školní tabule, 
hračky, knihy, ...).

Pardubice - Vysoké Mýto

22 Sociální služby - Pomoc lidem s mentálním i tělesným postižením a jejich rodinám. Lanškroun

23 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s. - Pomoc lidem 
s mentálním i tělesným postižením a jejich rodinám.

Ústí nad Orlicí

24 Za jeden provaz, o. s. - Organizace spolupráce studentů a veřejnosti se znevýhodně-
nými spoluobčany formou přednášek, workshopů a beneficí.

Česká Třebová

25 Charita - Podpora seniorů, lidí se zdravotním postižením a chronickým onemocněním 
v plnohodnotném způsobu života.

Svitavy

26 Mateřské a rodinné centrum Krůček, o. s. - Komunitní a integrační, výchovné 
a vzdělávací, informační, poradenské a multigenerační centrum pro rodiny s malými dětmi.

Svitavy

27 Sdružení Neratov, o. s. - Rozvoj života v Neratově, pomoc pěstounským rodinám 
a dospělým i dětem s postižením.

Bartošovice v Orlických 
horách

28 Šťastný domov, o. s. - Pomáhá začlenit se do společnosti osobám s postižením – chrá-
něné dílny, zážitkové programy pro děti zdravé a pro děti s postižením.

Kostelec nad Orlicí - Líšnice

29 Canisterapie, o. s. - Zlepšování psychického a tělesného zdravotního stavu zdravé 
i postižené mládeže a dětí, dospělých a důchodců.

Studnice u Náchoda

30 Základní škola speciální NONA, o. p. s. - Vzdělávání žáků s mentálním postižením, 
kombinovanými vadami a autismem.

Nové Město nad Metují
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Tentokrát jsme v naší pravidelné rubri-
ce zamířili více na sever. Pekárna Marta 
z Dobrušky má ale dobré jméno nejen na 
Rychnovsku. A vypovídá o tom významné 
ocenění od společnosti Soliditet - certifi-
kát nejvyšší úrovně kredibility v ČR. Však 
posuďte, milí čtenáři, sami.

Začněme tradičně histo-
rií, která tentokrát není 
zase tak dlouhá. Ing Svo-
boda popisuje počátky 
své firmy takto: „Já jsem 
byl z oboru, pracoval 
jsem v Hradeckých pekár-
nách. Měl jsem ale jiné 
ambice, než čekat na de-
finitivní konec skomírají-

cího podniku, takže jsem se domluvil ještě 
s dalšími třemi společníky a založili jsme svou 
vlastní firmu. Tři z nás jsou z Dobrušky, takže 
jsme se vrátili domů. Sehnali jsme si přímo 
tady první nemovitost a začali jsme podnikat 
jako s. r. o. Zakládací listina je ze 16. dubna 
1991, ale potom jsme teprve začali pekárnu 
stavět a připravovat, a provoz jsme tak za-
hájili 25. října téhož roku. A to tak, že nás 
bylo pouze sedm a všichni dělali všechno. Za-
čínalo se na jedné peci, s minimální zásobou 
surovin, každý nůž, který jsme potřebovali, 
jsme si museli koupit, na rozdíl od privati-
zovaných firem. Startovali jsme tedy jenom 
s pekařinou, a to ještě jenom s pečivem, ná-
růst byl ale obrovský a už v roce 1992 jsme 
si v Dobrušce pronajímali další objekt, kde 
jsme zprovoznili cukrárnu. Roku 1996 jsme 
koupili budovu bývalé Jednoty v Trnově, 
a tu jsme přestavěli na další pekárnu - zlatá 
devadesátá léta. V Trnově jsme v roce 1998 
začali péct chleba, a tím jsme dotáhli výrobu 
pekařskou a cukrářskou. V roce 1999 v červnu 
jsme nechtě přišli k výrobně lahůdek. Pramen 
IK Východ přeinvestoval, nám dlužili obrov-
skou částku peněz, tak nezbývalo, než od 
nich něco koupit, jinak bychom peníze nevi-
děli. Přebrali jsme tedy stroje, suroviny a trh 
a lahůdkářská výroba byla na světě. Budovy 
tedy teď vlastníme na dvou místech v Dobruš-
ce - pekárnu, výrobnu lahůdek a cukrárnu ve 
vedlejší ulici. Zaměstnanců máme 117, jsme 
tedy významným místním zaměstnavatelem. 
Nejdále se dojíždí z České Skalice.“ 

Možná i vám vrtá hlavou, proč zrovna Marta. 
Kdo očekává vtipnou historku, nebude zkla-
mán. A nečekaně v tom má prsty i jedno druž-
stvo. Hradecká Jednota vymyslela kdysi spe-
cifický systém pojmenovávání svých prodejen 
dle dívčích jmen, nakupovat jste tak mohli jít 
do Jany, Jitky či Jiřiny. Ing. Svoboda pokračuje: 
„Hrozně se mi to líbilo, že to je vtipné, každý 
si ta jména dobře pamatoval, ne žádné zkrat-
ky, které jsou teď tak moderní. My jsme se na 
začátku hned v roce 1991 rozhodli, že půjdeme 
také touhle cestou, a opravdu to funguje, na 
Martu se nedá jen tak zapomenout. Jsme čtyři 
společníci a jedna z našich žen, která jediná 
na této schůzi nebyla, se jmenuje Marta.” Tak 
vidíte, i tak originálním způsobem může vznik-
nout jméno firmy.

Sortiment výrobků firmy je opravdu rozmanitý. 
A na co jsou v Martě nejvíce hrdí? „Určitě na 
naše základní výrobky - na chleba, na pečivo, 
na rohlíky, pak máme špičkový výrobek - Krá-
lovský chleba, který se prosazuje sám, ten se 
nám vyloženě povedl. Sortiment máme široký 
a zavážíme vše najednou - pekařinu, cukrařinu 
i lahůdkařinu. Máme dělená auta - první oddíl 
je chlazený, takže si to můžeme dovolit, což 
zákazník velmi oceňuje, že má vše k dispozici 
hned ráno a naráz, jsme vlastně tři dodavate-
lé v jednom. Z pohledu ekonomiky provozů to 
vše musí být podpořeno  dostatečnou výrobou  
pečiva, chleba a řekněme knedlíků na výrobně, 
to je opravdový a potřebný základ výroby,” vy-
světluje Ing. Svoboda.

Neméně zajímavé je jeho povídání o surovině 
nejzákladnější - mouce: „Pečeme z české mou-
ky a jsem v tomto ohledu velmi konzervativní 
- takže pšeničnou bílou mouku jsme změnili 
poprvé a naposledy ještě v roce 1991 - začínali 
jsme s Mlýnem Předměřice a po pár měsících 

jsme s nimi skončili a vzali jsme mlýn Týnec 
nad Labem a od té doby sem vozí on. Když 
jsme začali péci chleba, tam jsou potřeba dal-
ší mouky, které nám v současné době dodává 
mlýn Hrubý Polička. U ostatních surovin, kro-
mě mouky, mi změna dodavatele nevadí, pod-
statnou roli může sehrát cena suroviny. U mouk 
je to jinak, na jinou mouku si pekárna musí 
„zvyknout“, než jí sedne, a chvíli to trvá, než 
se najde vhodná technologie pro nejkvalitnější 
pečivo. Podporujeme také prodej regionálních 
surovin, produktů a místní řemeslníky, i proto 
jsme zapojeni v projektu Jsme tu doma.”

Pekárna peče i na zakázku, když budete grilo-
vat prase a potřebovat 50 speciálních chlebů, 
víte kam jít, v Martě není nic nemožného. To 
je sice obvyklé u malých pekáren, Marta se ale 
svou velikostí poněkud vymyká. „My jsme větší, 
ale chováme se a žijeme z toho, že jsme pružní 
a jiní než ty velké pekárny, proto tady možná 
ještě jsme,” směje se ředitel společnosti.

Marta dohromady provozuje dvanáct prode-
jen. Dvě své kamenné prodejny v Dobrušce, 
tři pronajaté prodejny v Bačetíně, Houdkovi-
cích a Třebechovicích. Dále čtyři menší pro-
dejny o jednom člověku, někde jen na pár 
hodin denně. Podstatnou součástí strategie 
prodeje jsou ale pojízdné prodejny. V roce 
2008 zafungovaly jako záchrana před krizí, 
kdy odběratelé - především malé prodejny na 
vesnicích - končily. Kapacita linek je v součas-
nosti plná, takže nového odběratele je možné 
vzít, až když se někdo jiný vyřadí. 

Plány společnosti do budoucna jsou nemalé. 
V letošním roce Martu čeká velká investice 
v řádu několika miliónů Kč - přístavba expe-
dice na pekárně. Loni se radikálně zvýšila vý-
roba, takže jde o existenční nutnost. Prosto-
ry se zvětší a zároveň zmodernizují. Počítá se 
i s dostavbou zázemí pro dopravu a garáž pro 
pojízdné prodejny. Bude to zatím největší 
investice v rámci historie firmy.

Malá perlička na závěr. Tipněte si, jak rych-
le je možné uplést vánočku. Chvilka napě-
tí - Ing. Svoboda zvládá samotné pletení za 
!pět! vteřin. Hospodyňky, přiznejte se, která 
by takového pomocníka především v předvá-
noční době doma nebrala! 

www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

„Naše společnost se všemožně snaží vyrábět výrobky 
především z kvalitních českých surovin a pozměnit 
jejich vlastnosti tak, aby si chuťové pohárky co  nejvíce 
užily a žaludku dlouhou práci nečinily,” 

vypráví Ing. Vít Svoboda, ředitel společnosti Marta s. r. o.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

kva
litni

J sm
e tu doma.

chutne

za ferovou cenu
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„Spolupráce s KONZUMem patří k dlouhodobé péči 
o obyvatele města a blízkého okolí, ale i členy, kteří 
navštíví rekreační služby z větší dálky.”

Se společností TEPVOS spolupracuje KON-
ZUM již od roku 2011. Díky pronájmu kry-
tého plaveckého bazénu se mohlo více než 
4 200 našich členů přijít vykoupat a užít 
si doplňkových aktivit za velmi příznivou 
cenu. Nabídku jsme inovovali, využívání 
atrakcí TEPVOSu je opět o něco lákavější, 
a tak vám při této příležitosti přinášíme 
rozhovor s Markétou Vojvodíkovou, která 
má ve firmě na starost marketing a ob-
chod, a Bc. Veronikou Krajovou - vedoucí 
úseku rekreačních služeb.

Většina z nás vnímá společnost TEPVOS 
především jako dodavatele vody a podob-
ných služeb. Poskytujete ale i mnoho re-
kreačních aktivit, které to jsou?
Ano, je to tak, TEPVOS je vnímaný přede-
vším jako firma, která dodává vodu a ener-
gie včetně správy a údržby města – komuni-
kace, péče o městskou zeleň, zimní údržbu 
a městský mobiliář. Tím ale naše nabídka 
nekončí. Obyvatelé města Ústí nad Orlicí 
a i členové družstva KONZUM mohou využí-
vat služby poskytované úsekem rekreačních 
služeb, který spravuje rekreační zařízení 
- Krytý plavecký bazén, Aquapark, Saunu, 
Zimní stadion a Skatepark.

Kolik zaměstnanců se o tato rekreační zaří-
zení v Ústí nad Orlicí stará?
Na Úseku rekreačních služeb je zaměstnáno 
cca 30 lidí.

Krytý plavecký bazén po své rekonstrukci 
začal nabízet podstatně víc služeb než jen 
klasické plavání. S jakými sporty se zde 
můžeme setkat?
Součástí Krytého plaveckého bazénu je Re-
laxační centrum, Solárium s Vibra systémem 
a centrum RIO, které nabízí zajímavé po-
hybové aktivity, jako jsou TRX (cvičení na 
závěsných pásech), K2 hiking (cvičení na 
pohyblivém pásu), Flowin (posilovací cviče-
ní na kluzných podložkách) a Spinning (jízda 
na stacionárních kolech). Centrum Rio bude 
od září 2013 vybaveno novými spinningo-
vými koly špičkové kvality. Dále nabízíme 
pohybové aktivity pro všechny věkové kate-
gorie - Plavání kojenců a batolat, Plavání 
rodičů s dětmi, Plaveckou školu, Aquaaero-
bic, Kondiční plavání pro dospělé a připra-
vujeme i víkendové školy výuky plaveckých 
způsobů. Novinkou od poloviny září bude 

plavecký oddíl, který u nás na Krytém pla-
veckém bazénu bude zajišťovat organizace 
SPORTSTEAM Jiřího Jedličky.

Jak jste spokojeni s návštěvností Krytého 
plaveckého bazénu? Pozorujete nějaká 
zlepšení, nebo občané města  začali še-
třit i na sportovních a rekreačních akti-
vitách?
Zhoršující se ekonomická situace obyvatel 
má samozřejmě dopad na návštěvnost všech 
rekreačních zařízení, a to nejen v našem 
městě. Svůj podíl na odlivu návštěvníků má 
i velmi rychlá výstavba nových obdobných 
zařízení v okolních městech.

Pro naše členy od roku 2011 pravidelně 
v předem určené dny pronajímáme celý 
Krytý plavecký bazén. Je KONZUM jedinou 
organizací, která tuto možnost využívá?
Pronájem bazénu je běžnou záležitostí, liší 
se pouze v četnosti. Spolupracujeme s Čes-
kou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, 
bazén si pronajímají i základní a střední 
školy. Na podzim 2013 budeme spolupraco-
vat s Centrem pro zdravotně postižené Par-
dubického kraje a pravidelným klientem je 
i místní Klub seniorů. 

Jak tuto dlouhodobou spolupráci s KON-
ZUMem vnímáte?
TEPVOS je městskou firmou a jako taková 
vnímá partnerství s KONZUMem jako veli-
ce důležité. Jednotliví členové jsou také 
obyvateli města Ústí nad Orlicí a využívají 
služby naší společnosti. Spolupráce s KON-
ZUMem patří k dlouhodobé péči o obyvatele 
města a blízkého okolí, ale i členy, kteří na-
vštíví rekreační služby z větší dálky.

Má ústecký bazén nějakou zajímavost, 
proč stojí za návštěvu?
Zajímavostí je slaná voda v areálu Krytého 
plaveckého bazénu. I když je využití slané 
vody poměrně drahá technologie, myslíme 
si, že zdraví plavců z našeho regionu za tuto 
investici stojí. Takto ošetřená voda je cel-
kově lépe snesitelná a vytváří pocit svěžesti 
moře, odpadá nepříjemný zápach z chlóru. 
Složení slané vody lze přirovnat ke složení 
slz, takže otevření očí při potápění v našem 
bazénu není nepříjemné. Sůl má přirozený 
antiseptický účinek, léčí kožní onemocnění, 
odstraňuje alergie.

Jak hodnotíte probíhající letní sezónu 
v ústeckém Aquaparku?
Zatím je poměrně krátký čas na hodnocení 
probíhající sezóny, ale časté střídání výkyvů 
teplot samozřejmě ovlivňuje stabilní ná-
vštěvnost Aquaparku. 

Můžeme se těšit na nějaká vylepšení stá-
vajících služeb, plánují se např. v Ústí 
nová sportoviště, která by provozoval 
TEPVOS? 
Pro letošní sezónu jsme si pro návštěvníky 
Aquaparku připravili nové atrakce Bumper 
Boat – lodička na motorek, která je určena 
pro děti od 3 do 9 let, Aquapaddler – lodička 
pro děti na ruční pohon do 10 let. A také dvě 
trampolíny pro malé i velké návštěvníky. 
Plánujeme výstavbu nového multifunkčního 
hřiště na Aquaparku místo dřívějšího „Ori-
ent baru“. Mělo by jít o hřiště s umělým 
travnatým povrchem, nízkou lezeckou stě-
nou, dětskými prvky a případně venkovními 
posilovacími stroji. V současné době probí-
há zpracování projektové a rozpočtové do-
kumentace.

Můžete našim čtenářům přiblížit městskou 
kartu, jejíž spuštění se dle našich infor-
mací v Ústí plánuje? Půjdou na ni čerpat i 
tyto rekreační služby?
Jde o elektronický systém umožňující jed-
noduchým a pohodlným způsobem využívat 
výhod a služeb, které město poskytuje svým 
občanům a pravidelným návštěvníkům.  
Městská karta je plastová kartička ve veli-
kosti kreditní karty. Obsahuje elektronickou 
čipovou aplikaci s řadou informací. Její dr-
žitel tak nemusí nosit u sebe celou řadu prů-
kazů a vstupenek, nemusí mít při sobě ne-
ustále drobnou hotovost. Městskou kartou, 
na kterou předem vložil zvolený finanční 
obnos, se pohodlně prokazuje při vstupu do 
placených prostor. Jedná se o vstupy do Kry-
tého plaveckého bazénu, Aquaparku, Sauny, 
Skateparku a Zimního stadionu. K zajištění 
plné využitelnosti městské karty dojde při 
jejím zavedení k úpravě systému parkování 
ve městě a k osazení závorových a turnike-
tových prvků do vstupů a vjezdů v místech, 
kde to přispěje k pohodlí obyvatel města – 
uživatelů městských karet.

Od září letošního roku - i právě v souvis-
losti s ústeckou městskou kartou - chystá-
me v našich společně poskytovaných člen-
ských výhodách zásadní změny. Kde vidíte 
jejich největší pozitiva?
Skvělé je především rozšíření nabídky pro-
vozní doby pro členy, ve které budou moci 
využívat speciálních výhod. V ceně je za-
hrnutý vstup na 1,5 hodiny, je možné vy-
užít plavecký bazén, tobogan, parní kabi-
ny, vířivku a navštívit relaxační centrum. 
Každý člen bude mít možnost zakoupit si 
čtyři vstupenky, které budou s výraznou  
slevou.
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Zprávičky z KONZUMu

MC Medvídek Na Štěpnici

V upravených prostorách našeho nákupního 
centra Na Štěpnici můžete nyní najít nové-
ho nájemce - Mateřské centrum Medvídek, 
který v Ústí nad Orlicí rozjíždí zcela novou 
službu - Dětský klub Fialka. Ten vznikl na 
základě potřeby rodičů, jejichž děti ne-
byly přijaty do státní MŠ, ať už z kapacit-
ních či věkových důvodů. Cílem klubu je 
poskytnout rodičům chybějící službu jed-
norázového, krátkodobého, pravidelného 
i dlouhodobého hlídání, vzdělávání a péče 
o děti předškolního věku. Iniciátory zřízení 
byli členové a příznivci Mateřského centra 
Medvídek o. s. v Ústí nad Orlicí. MC Medví-
dek o. s. je současně i zřizovatelem klubu. 
Vznik klubu významně podpořil KONZUM, 
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, který 
zdarma propůjčil prostory k užívání. Poskyt-
nuté prostory zůstaly víceméně zachovány 
v původním stavu z důvodu plánované re-
konstrukce celého objektu v příštích dvou 
letech. V rámci možností však byly uprave-
ny pro potřeby Dětského klubu Fialka. Cílem 
úprav bylo vytvořit esteticky příjemné, pod-
nětné a bezpečné prostředí pro děti. Prosto-
ry klubu zahrnují vstupní chodbu s možností 
odkládání kočárků, šatničku pro děti, hernu 
s jídelním koutem, kout na přípravu jídla se 
sporákem a lednicí. Dále je zde sociální za-
řízení pro děti a zvlášť pro personál. Dětský 
klub Fialka má k dispozici část zahrady MŠ 
Heranova, Ústí nad Orlicí. Další informace 
naleznete na www.fialka-uo.cz.

Školení PC gramotnosti pro zaměstnance KONZUMu
Již od června probíhají v nové počítačové 
učebně kurzy PC gramotnosti pro THP pra-
covníky naší firmy. Jsou zdarma, pořádané 
mimo pracovní dobu a s interními lektory.
V průběhu dvou měsíců se tak uskutečnila 
školení Základy práce s PC, Open Office - 
text, Základy internetu či Online nástroje 
s celkovou účastí 47 šikovných kolegů. 

Další prodejny s výsekovým masem
Dle plánu průběžně přibývají prodejny, 
kde si naši zákazníci mohou zakoupit sor-
timent výsekového masa, o kterém jsme 
podrobně informovali dříve. Nakoupit si 
maso za skvělé ceny můžete nyní i v Lan-
škrouně a Jablonném nad Orlicí. V Dolní 
Dobrouči a Žamberku byl stávající prodej 
převeden do nového konceptu.

Demolice části bývalého 
velkoobchodního skladu 
v Letohradě

Při přípravě stavby letohradské prodej-
ny COOP Diskont byla městem Letohrad 
vznesena podmínka pro výstavbu - opuště-
ní provozu areálu velkoobchodního skladu 
s přesunem do areálu U Pily s následnou 
demolicí části objektů. Demolice měla 
proběhnout postupně, avšak po zvážení 
rizik postupného ubourávání a následném 
projednání, byly všechny etapy spojeny 
do konečného data v roce 2013. V součas-
né době je zde zachována pouze budova 
Ústecké ulice s minimálním využitím pou-
ze provozního charakteru. Ostatní plochy 
jsou zabezpečeny a případně zpevněny 
štěrkopískem. V současné době připravuje-
me možné varianty využití této plochy na 
frekventované komunikaci téměř ve středu 
města. Nejdále jsme zatím s přípravou 
umístění mobilní čerpací stanice COOP 24 
(stejný model jako v Ústí nad Orlicí), která 
by byla umístěna na bývalé rampě s mož-
ností zajetí právě z Ústecké ulice.  

Změna sortimentu
v našich prodejnách

Možná pro některé čtenáře nová in-
formace - pravidelně každé čtvrtletí 
aktualizujeme sortiment našeho zboží 
- zařazujeme novinky a přelistovává-
me položky, které jsou ukončeny. Vždy 
se snažíme brát na zřetel pravidla ca-
tegory managementu, tedy zachovat 
nabídku ve všech kategoriích pro naše 
zákazníky, ale přinášet oživení a zpest-
ření sortimentu. 

Od července si tak mimo jiné můžete 
pochutnat na sýrech GRAN MORAVIA, za 
kterými stojí opravdu silný příběh. Jde 
o českou značku sýrů, které se dokázaly 
prosadit dokonce až v Itálii. Vyrábí je 
mlékárna ORRERO v Litovli v Olomouc-
kém kraji, do které dodávají mléko 
farmáři a zemědělci ze Severní Moravy, 
Jeseníků, ale i Orlických hor, tedy z na-
šeho regionu.
Jde ale v podstatě o mezinárodní pro-
dukt - mlékárna patří italské rodině, 
která krachující podnik před lety kou-
pila. Výroba probíhá v Litovli, dozrá-
vání sýrů v Itálii. Sýry GRAN MORAVIA 
si získaly svou kvalitou takové jméno 
u italských zákazníků, že ji považují 
skoro za svou a porážejí i tradiční ital-
ské značky extra tvrdých přírodních 
sýrů, důkazem je i uznání od organiza-
ce Slow Food Italia.
U nás doma získaly sýry značky GRAN 
MORAVIA několik ocenění v rámci soutě-
že „Mlékárenský výrobek roku 2013“.

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME
TYTO SÝRY:

GRAN MORAVIA
přírodní extra tvrdý sýr
parmazánového typu
čerstvě strouhaný

• 12 měsíců zrání
• 45 % tuku v sušině
• sáček 60 g
• MOC Kč 21,90 za sáček

info - http://bit.ly/13x1LUS

GRAN MORAVIA
přírodní extra tvrdý sýr
parmazánového typu

• 12 měsíců zrání
• 45 % tuku v sušině
• porce, bloček ve fólii 100 g
• MOC Kč 41,90 za porci

info - http://bit.ly/166YOgV
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Spotřební družstva v Evropě – Velká Británie 

V současné době zde působí družstva pod 
společným názvem The co-operative. Vedle 
klíčového prodeje potravin provozují i vlast-
ní banku, pojišťovnu, síť lékáren, cestovní 
kancelář, internetový obchod s elektronikou. 
Kromě toho poskytují svým členům právní 
poradenství, ale i takovou věc jako pohřeb-
ní služby. Některá družstva v poslední době 
zahájila provoz poštovních služeb nebo napří-
klad mateřských školek.

Britská družstva podporují v nebývalém 
rozsahu neziskové a zájmové aktivity svých 
členů, férový obchod s rozvojovými země-
mi a jsou synonymem pro etiku v podnikání. 
Mnoho potravin pochází z důvodu garance 
kvality a původu z vlastních farem, které 
provozují přímo spotřební družstva.

Symbolem členství v The co-operative je 
malá plastová karta s obrázkem včelí plást-

ve, protože asi neexistuje lepší přirovnání ke 
spolupráci a sounáležitosti, než je včelí spo-
lečenství. Všichni členové získávají benefity 
podle výše svých nákupů v prodejnách.  Dva-
krát ročně se nákupy všech členů spočítají 
a zisk se mezi ně spravedlivě rozdělí tímto 
poměrem.

Více informací o britském spotřebním družstev-
nictví najdete na www.co-operative.coop

Velká Británie

Počet obyvatel Počet spotřebních 
družstev

Počet členů
družstev Počet zaměstnanců Počet prodejen Maloobchodní obrat 

v mld. Kč/rok

63 mil. 24 10 mil. 102 tis. 5 000 527 mld. Kč

Jestli lze o některé zemi říci, že je Mekkou či baštou 
družstevnictví, tak je to Velká Británie. Samozřejmě, že 
je to i z toho důvodu, že zde to v roce 1844 vše začalo.  Ano, 
družstevnictví nebylo vymyšleno ani v Rusku, ani v socialis-
tickém Československu, ale právě v malém anglickém 
městečku Rochdale nedaleko Manches-
teru v době raného kapitalismu. Je to 
forma vlastnictví, která nespoléhá na 
stát, ale na sounáležitost komunity lidí, 
kteří si vzájemně pomáhají. Lidí, kteří 
vědí, že nic není zadarmo a že pečení 
holubi nikomu do pusy nelétají.

Od té doby uplynulo již mnoho času, ale na výsostném postavení britského družstevnictví to nic 
nemění. Britská spotřební družstva jsou největším družstevním systémem na světě.
Při jednoduchém propočtu zjistíme, že členem některého ze spotřebních družstev je každý šestý 
obyvatel Spojeného království. Je to až neuvěřitelné, jak hlubokou tradici a kořeny v této zemi 
družstva mají. A ještě více překvapivé je to, že v posledních letech členů družstev dynamicky při-
bývá, hlavně mezi mladými lidmi. 

▪ The Co-operative food (potraviny)▪ The Co-operative food (potraviny)

▪ The co-operative travel (cestování)

▪ The co-operative funeralcare (pohřebnictví)

▪ The co-operative farms (farmy)

▪ The co-operative pharmacy (lékárna) ▪ Družstevní slavnosti

▪ The co-operative bank (banka)

▪ Supermarket Carterton
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Výbor členů ve Slatině nad Zdobnicí
Po Těchonínu, kde má 
naše družstvo pevně 
zapuštěné své kořeny 
a místní výbor členů je 
příkladný množstvím 
svých aktivit, jsme se 
tentokrát vydali do Sla-
tiny nad Zdobnicí - obce, 
kde sídlí ještě donedáv-
na náš nejmladší výbor. 
Slatina leží v nádherné 
krajině, ukrytá v malém 
údolí mezi kopci s dech-
beroucími výhledy. 
Z 800 obyvatel tu je 
28 rodin našimi členy a 
další tři již letos stihly 
vyplnit přihlášku. U sto-
lečku před prodejnou 
jsme si příjemně popo-
vídali s naší nejmladší 
předsedkyní výboru 
paní Pavlínou Duškovou 
a vedoucí prodejny paní 
Ivou Jedlinskou. 

Jistě i vás zajímá, jak se to stane, že z niče-
ho nic vznikne nový členský výbor. Proto jsme 
touto otázkou naše povídání zahájili: „Původ-
ně jsme patřili pod výbor v blízké Kameničné, 
ale v roce 2011 jsme se odloučili, protože nás 
místních už byl dostatečný počet potřebný k 
vytvoření samostatné jednotky. Jak víme, 12 
členů si už dle stanov družstva může utvořit 
vlastní výbor. 19. října 2011 se tu tak konala 
ustanovovací schůze, které se zúčastnil i před-
seda představenstva Ing. Jan 
Šváb, kde bylo učiněno zadost 
všem potřebným náležitostem. 
V letošním roce se chystáme 
schůzi zopakovat,” vysvětluje 
paní Dušková. 

Výhoda malého výboru - před-
sedkyně zná všechny „své” 
členy osobně, většinou tu jde 
o rodiny s dětmi. Je opravdu 
velký rozdíl mezi takto nově 
vytvořeným výborem a těmi 
velkými, jak je známe z Ústec-
ka - tady mají své historické 
kořeny, členství se předává z 
generace na generaci, ve Sla-

tině stojí ale před zcela odlišnou situací - jak 
začít fungovat bez pevných základů a tradic. 
Je to ale zároveň obrovská příležitost začít 
nově, bez předsudků a s nadšením, které by 
ve Slatině mohli rozdávat. V začátcích oprav-
du zabralo aktivní nabízení členství zákazní-
kům přímo personálem na prodejně. Pak už se 
členové nabalovali samovolně a dnes chodí s 
přihláškou díky doporučení svých známých. 

Obě dámy jsou opravdu podnikavé a hýří ná-
pady, v plánu je organizace akcí, především 
na podporu místních dětí. Minulý rok byly pro 
členy připravovány balíčky na Vánoce, kaž-
dý si do něj mohl vybrat, co mu vyhovova-
lo. Z členských výhod rodiny využívají plavání 
v ústeckém bazénu, několik jich vyrazilo i na 
lyže, o prázdninách zamíří na zámky. Většina 
těchto aktivit je ale příliš vzdálená, slatinští 
členové by velmi uvítali cílení i na Rychnovský 
region, což samozřejmě bereme v potaz. 

Prodejna je opravdovým srdcem obce. Její 
původní modrý nátěr zářil zdálky - vždycky 
se říkalo, dáme si sraz u modré, byl to skvě-
lý orientační bod. Byla postavená před 7 
lety s podporou obce, vznikla na zelené lou-
ce, jiná prodejna v obci není. Ohledně její 
unikátnosti se dočtete více v samostatném 
okénku. Paní Jedlinská zrovna hledala práci 
po mateřské dovolené a byla oslovená býva-
lou instruktorkou družstva paní Kacálkovou, 
vše klaplo a po zaučení v Kameničné se stala 
vedoucí prodejny vonící novotou. S prodejem 
jí pomáhají ještě tři další kolegyně (zástup-
kyně Pavla Lebrušková, Janečková Hana a Še-

dová Kateřina) a jedna důchodkyně (paní Iva 
Dostálová) na výpomoc, všechny jsou místní, 
jedna paní dojíždí z vedlejší vesnice Javor-
nice. V létě prodejna zažívá velký nárůst 
objednávek z řad táborů, kterých je v okolní 
krásné přírodě několik. Takže táborové jídel-
ny zásobuje slatinský KONZUM. Vše tu funguje 
téměř ukázkově - a tato pochvala budiž tomu 
důkazem (redakčně kráceno):

Vážené představenstvo,
rád bych touto cestou kladně ohodnotil pří-
stup vaší prodejny KONZUMu ve Slatině nad 
Zdobnicí. Již mnoho let dojíždím do této ob-
lasti na rekreační chatu. Dříve jsem měl na 
výběr ze dvou vašich prodejen, a to v Bohou-
sové a v Žamberku. Před rokem jsem objevil 
vaši prodejnu ve Slatině, a byť je pro mne dál 
než obě jmenované, radši zajedu na nákup 
tam. Je to rozhodně kvůli personálu, který 
je velmi milý a obětavý. Dále pak perfekt-
ně vyrovnané zboží a čistota je ozdobou této 
prodejny. V neposlední řadě k tomu přispěl 
párek v rohlíku a zmrzlina pro vnoučata 
a pro mne po nákupu zasloužená kávička. ... 
K dokonalosti a pomyslné třešince na dortu 
mi chybí pouze stáčené víno, které si rád ku-
puji v Žamberku. Touto cestou bych rád ještě 
poděkoval celému kolektivu prodejny, včetně 
obětavé paní vedoucí Jedlinské. A popřál jim 
spoustu pracovních a osobních úspěchů.
S úctou Josef Korbel, Pardubice

Technické okénko Ing. Motyčky

Na konci roku 2005 byl KONZUM kontakto-
ván panem starostou ze Slatiny nad Zdob-
nicí, zda bychom neměli zájem provozovat 
prodejnu ve stávajících prostorech prodej-
ny, kde byl ukončen provoz. Po vyhodno-
cení a projednání v představenstvu byla 
tato možnost zamítnuta a jako náhradní 
řešení byla v lednu 2006 nabídnuta vý-
stavba nové prodejny. Nabídka obsahovala 
specifikaci vzájemné spolupráce při vý-
stavbě, kdy obec poskytne volný pozemek 
uprostřed obce, na které přivede přípoj-

ky inženýrských sítí, vybuduje parkoviště 
a základové patky pod modulární stavbu. 
Takto připravená plocha nadále zůstane 
v majetku obce a KONZUM ji dostane pou-
ze do dlouhodobého pronájmu. KONZUM se 
zavázal na připravených základových pat-
kách osadit modulární prodejnu sestávající 
ze čtyř kusů kontejnerů 3 x 9 m spojených 
do jednoho celku - nové, moderní prodej-
ny splňující veškeré požadavky hygieny 
a dalších předpisů.  Mimo výše uvedené 
přednosti je zde ještě jedna zásadní a sice 
rychlost celé realizace stavby. Považte, je 
možné provést a otevřít jakoukoliv stavbu 
již v říjnu toho roku, když ještě v lednu 
nevíte jestli budete vůbec něco stavět 
a nemáte nic nachystané?
Modulární výstavba je velice moderní 
a efektivní způsob budování, a to přede-
vším v západní a severní Evropě. Životnost 
těchto staveb je jen o něco delší nežli je-
jich morální životnost, a proto je možné 
je následně odvézt, zrecyklovat a dovézt 

novou budovu splňující aktuální požadavky 
na využití apod.
Ve Slatině nad Zdobnicí byl tento revo-
luční postup proveden poprvé a může-
me říct, že víc než úspěšně. Prodejna 
si zde našla své místo a neustálý nárůst 
tržeb přiměl KONZUM k rozšíření prodej-
ny o další dva moduly. Tato další výhoda 
modulární výstavby byla využita v roce 
2008, kdy obec rozšířila základové patky 
v rámci vzájemné spolupráce a během 
listopadu jsme prodejnu zvětšili z 50 m2 
na 100 m2 prodejní plochy s uzavřením 
prodejny pouze na jeden víkend!
Po této prodejně následovala další výstav-
ba prodejen tohoto typu a vždy s pozitiv-
ním ohlasem. Pokud měl někdo nějakou 
připomínku, tak většinou k vnějšímu vzhle-
du, a proto jsme zde přikročili k nátěru 
fasády do dnešní podoby. Jednotlivé stěny 
jsou již kompaktní v šedém provedení 
a žlutou barvou jsou pouze zvýrazněna ná-
roží budovy a atika.

Předsedkyně výboru
Pavlína Dušková

Vedoucí prodejny
Iva Jedlinská

Personál prodejny
Slatina nad Zdobnicí

Recept na meruňkový koláč

korpus:
125 g másla
250 g hladké mouky
50 g moučkového cukru
4 lžíce studené vody
1 žloutek

náplň:
50 g mandlí
50 g strouhanky
300 g meruněk
50 g meruňkové
       zavařeniny

1. Mouku přesejte do mísy, přidejte 
moučkový cukr, žloutek a změklé máslo. 
Vše spojte, přilijte studenou vodu a vy-
pracujte hladké těsto.

2. Těsto rozválejte na kulatý plát a vylož-
te jím koláčovou formu o průměru 26 cm. 
Vytvořte okraj a ten nožem zarovnejte.

3. Spodní část korpusu potřete meruň-
kovou zavařeninou a posypejte strou-
hankou. Meruňky rozpulte a vypeckujte. 
Rozložte je do formy na strouhanku a po-
sypejte mandlemi. Pečte při 180 °C asi 
30 minut. Nechte vychladnout ve formě. 
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Připravujeme nové stanovy
Neméně zajímavým bodem programu byla 
informace představenstva o přípravě no-
vých stanov družstva. Tato problematika se 
dostala na pořad jednání v důsledku záko-
na 90/2012 Sb., který nabude účinnosti od 
1. 1. 2014. I když k naplnění prováděcích 
předpisů nového Občanského zákoníku, 
kterého je zákon o obchodních korporacích 
součástí, chybí ještě jejich schválení par-
lamentem, příprava nových stanov je ak-
tuální. Představenstvo družstva si při kon-
strukci stanov stanovilo tři základní cíle:
 
 • Zachování právní jistoty družstva
 • Petrifikace práv jednotlivých členů
 • Demokratický způsob práce

Nový zákon řeší některá práva a povinnosti 
členů odlišně od stávající podoby. Jedná se 
hlavně o tyto okruhy:

Výše členského vkladu. Současné stanovy 
družstva určují základní členský vklad na 
500 Kč a upravují další členské vklady, které 
jsou buď 1 000 Kč nebo jejich násobek. Tuto 
úpravu sice nový zákon umožňuje, ale za 
podmínky, že s členy, kteří mají další člen-
ské vklady bude uzavřena písemná smlouva.
 
Komise pro stanovy diskutovala i o dalších 
možnostech řešení, např.:
 1. zachovat členský vklad 500 Kč a další 
členské vklady vrátit 
 2. nebo zvýšit členský vklad na Kč 1 500.
Nakonec převládl názor, že bude lépe po-
stoupit náročný proces uzavírání 1 300 smluv, 
protože snížení nebo zvýšení členského vkla-
du by bylo pro členy nepřijatelné.
 
Stanovení volebních obvodů. Za stávajících 
pravidel vyplývajících z platných stanov má 
na konferenci delegátů každý delegát jeden 
hlas. Toto ustanovení zásadně mění § 684, 
který praví, že každý delegát má tolik hlasů, 
kolik hlasů mají členové zařazení do voleb-
ního obvodu. To znamená, že delegát zastu-

pující početnější obvod bude mít více hlasů 
než obvod s malou členskou základnou. To 
před nás staví úkol určit velikost volebního 
obvodu, protože není nikde řečeno, že vý-
bor členů je totožný s volebním obvodem. 
Naskýtá se opět několik možných řešení:
 
1. Stanovit volební obvody o stejné velikosti 
– to není proveditelné.
 2. Stanovit volební obvod o velikosti do 100 
členů. To v praxi znamená rozdělit větší výbory 
členů na více volebních obvodů. Velké výbo-
ry členů by musely uspořádat volby v každém 
volebním obvodu. Problém spočívá v tom, jak 
a podle jakého klíče. Podle bydliště? Podle 
abecedy? V praxi by tento návrh natolik zkom-
plikoval situaci, že by byla v mnoha místech 
neřešitelná. 
Nakonec zvítězil názor stanovit volební ob-
vod v počtu od 12 do 300 členů, což snižuje 
problém jen na jeden výbor členů.
 
Snahou znemožnit ovládnutí družstva jed-
notlivci byl motivován návrh, který zpřísňuje 
požadavky na kandidáty do představenstva 
a kontrolní komise. Navrhuje, aby kandi-
dát musel být členem družstva minimálně 
5 let a mít trvalé bydliště v okresech, kde 
družstvo působí  – tj. Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Rychnov nad Kněžnou a Náchod. 
 
Tyto informace, které byly publikovány na 
Shromáždění delegátů, prezentují jen nej-
závažnější problémy, vyplývající z jednání 
komise. Změn je však daleko víc. Do schvá-
lení návrhu zbývají ještě čtyři měsíce, a ty 
bychom měli využít k diskusi.
 
Návrh stanov je tedy zpracován a je k dispozi-
ci v zabezpečené členské sekci na webových 
stránkách KONZUMu www.konzumuo.cz. Člen 
tuto stránku otevře, když se přihlásí v od-
díle „Moje karta“, kde najde znění stanov. 
Komise uvítá každou připomínku a návrh na 
e-mailu clen@konzumuo.cz.

Ing. Jan Šváb

Shromáždění delegátů 2013
Dalo by se to vyjádřit stručně: V hotelu 
UNO v Ústí nad Orlicí proběhlo 17. 6. toho 
roku pravidelné shromáždění delegátů 
KONZUMu, obchodního družstva. A přece se 
jedná o vrcholné setkání zástupců členů, 
kteří rozhodují o základních věcech. Toto 
setkání zástupců družstva má 
oporu v zákoně a jeho hlav-
ním úkolem je schválit roční 
účetní uzávěrku a rozdělení 
zisku.

Ale přece něco z této udá-
losti si zaslouží větší pozor-
nost.
 
Shromáždění se zúčastnilo 66 
zvolených delegátů družstva, 
což je 96,1 %. Podle schvále-
ného programu byli účastníci 
informováni jak o činnosti 
představenstva družstva, tak i o hospodář-
ské situaci. Po schválení účetní závěrky za 
rok 2012 bylo předmětem jednání rozdě-
lení zisku. Družstvo vyprodukovalo v minu-
lém roce zisk 10,8 milionů Kč, z toho bylo 
fondu členů a funkcionářů přiděleno 800 
tis. Kč. 

Zajímavé informace zazněly z referátů 
předsedy představenstva a ředitele druž-
stva. KONZUM má ke dni konání shromáž-

dění 4 302 členů. Potěšitelné je, že zájem 
o členství v družstvu v posledních letech 
stoupá. Jen za poslední dva roky se do 
družstva přihlásilo 722 nových členů a jen 
20 své členství ukončilo. Názorně je to vi-
dět z grafu.

Na tomto zájmu se významně podílejí 
členské výhody, které jsou vázány na ná-
kupy v prodejnách družstva. Nákupy členů 
dosáhly v období od března 2012 do konce 
I. čtvrtletí 2013 173 milionů Kč, za což jim 
byl poskytnut návratek ve výši 4 miliony 
620 tisíc Kč.

Vzrůstající oblíbenost členství je také dů-
kazem dobré pověsti, které se KONZUM 
těší mezi zákazníky regionu.

Moje karta online
www.konzumuo.cz/mojekarta

Vážení členové,
na našich internetových stránkách 
www.konzumuo.cz je pro vás stále k dis-
pozici zabezpečená členská sekce s infor-
macemi pouze pro členy. Zde si můžete 
procházet vaše nákupy, při nichž jste 
předložili u pokladny vaši členskou kartu, 
a sledovat aktuální stav vašeho finančního 
konta a kreditu. Nyní se na tomto místě 
můžete seznámit také s návrhem nových 
stanov platných od 1. 1. 2014.

K přihlášení a vstupu do členské sekce 
potřebujete zadat na adrese 
www.konzumuo.cz/mojekarta
vaše uživatelské jméno a heslo.

�

Adresní štítek na obalu, v kterém
jste obdrželi tento magazín

• VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO
  (to zadáte jako heslo)

Najdete ho ve vaší členské knížce 
nebo také na adresním štítku na oba-
lu, v němž jste obdrželi tento magazín. 
Následně  se dostanete do formulá-
ře na změnu hesla, kde si vaše heslo 
budete muset změnit (platí pouze pro 
první přihlášení). 

Po úspěšném přihlášení již můžete 
procházet přehled vašich nákupů 
s členskou kartou a také zhlédnout 
návrh stanov. Budete-li si přát, svůj 
názor či připomínku nám můžete 
sdělit prostřednictvím e-mailu clen@
konzumuo.cz. Vaše ohlasy uvítáme.

�

Ze sekce Moje karta se odhlásíte po-
mocí tlačítka vpravo nahoře.

�

Přihlašujete-li se poprvé, zadejte

• ČÍSLO VAŠÍ ČLENSKÉ KARTY
  (slouží jako uživatelské jméno) 

�
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Pro volný čas

www.konzumuo.cz

Správné řešení zašlete do 30. 9. 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: Jiřina Marešová - Horní Čermná, Oldřich Stejskal - Choceň, MUDr. Eva Radová - Jablonné nad Orlicí
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Společně za úsměv“.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 9. 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:
Anna Matějková, Brandýs nad Orlicí
Milada Faltusová, Verměřovice
Zdena Bučková, Letohrad

Správné řešení
z minulého čísla


