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KONZUM slaví 115. výročí založení družstva

Rozhovor s Tomášem Pokorným, vedoucím obchodní skupiny

KONZUM na Burze fi lantropie v Ústí nad Orlicí
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Nové zprávičky z KONZUMu
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V březnovém vydání Našeho Konzumu jsem se 
na tomto místě zmínil, že 6. listopadu 1898 bylo 
založeno po vzoru anglických předchůdců naše 
družstvo. Ano, právě před několika dny uplynulo 
115 let od této pro nás významné události, kdy 
84 snílků, občanů města Ústí nad Orlicí, v hos-
podě Na Dolnici založilo Konsumní, výrobní, zá-
sobní, skladní, stavební a úvěrní Jednotu. Spo-
lečnost, která by jim ulehčila každodenní život. 
Začátky nebyly jednoduché, vždyť se jednalo 

o skupinu amatérů, z níž nikdo v oboru nepracoval – strojník, tka-
dlec, sochař. První obchod byl zřízen v pronajaté místnosti v domě 
na Velkých Hamrech. Lidé se jim smáli a věštili jim brzký konec, 
ale oni to dokázali. Od té doby uplynulo mnoho času, KONZUM je 
tady s námi stále a my to bereme jako samozřejmost. 
Vždy, když o tom přemýšlím, tak obdivuji odvahu, vůli a vytrva-
lost, s jakou se toho ti lidé tenkrát ujali. Nedávno jsem si říkal, že 
nevím, jestli bychom dnes v sobě našli stejnou sílu a pustili se do 
založení družstva. Asi ne. Tolik problémů a starostí. Možná jsme 
si zvykli, že máme až příliš mnoho jistot a že se o sebe nemusíme 
sami tolik starat.
O to víc mě potěšilo, když mě před měsícem pozvali členové pří-
pravného výboru spotřebitelského družstva ve Varnsdorfu ve Šluk-
novském výběžku na festival lokální ekonomiky, abych se s nimi 
podělil o zkušenosti z provozování našeho družstva. Najednou 
jsem se ocitl v regionu, kde není žádný KONZUM, žádné družstvo, 
kde vládnou pouze zahraniční řetězce a místní ekonomika těžce 
trpí. Jsou tam však lidé – noví snílci, kteří s tím chtějí něco dělat. 
A situace se opakuje – ostatní se jim opět smějí a prorokují brzký 
konec, ale já vím, že budou-li odvážní a vytrvalí, mohou to do-
kázat. To ve mně vzbuzuje naději, že družstevní myšlenka může 
přežít minimálně dalších 115 let.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí do nového roku 2014, našeho již 116. společného. 

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Jsme tu již 115 let

ZE ZAČÁTKŮ „JEDNOTY“

V tomto domě na Velkých Hamrech v Ústí nad Orlicí byla umístěna prv-
ní prodejna „Jednoty“ roku 1898. Zde setrvala do doby, kdy se v roce 
1906 družstvu podařilo zakoupit dům na Pražské ulici. Po požáru domu 
v roce 1933 byla prodejna přemístěna do nové správní budovy.
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Prameny
družstevnictví
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Ke 115. výročí založení našeho družstva
jsme vydali publikaci



V tomto svátečně laděném čísle vám přiná-
šíme rozhovor s Tomášem Pokorným, který 
koordinuje celou obchodní skupinu, včet-
ně velkoobchodu se sídlem v Letohradě. 

Pane Pokorný, jak hodnotíte končící rok 
2013 z hlediska obchodních výsledků a mar-
ketingových aktivit?
Obchodní výsledky hodnotím pozitivně, protože 
u meziročního indexu v rámci obchodní skupiny 
COOP v ČR jsme nad průměrem zbytku družstev. 
Jako nejzajímavější v tomto roce v rámci 
obchodní skupiny bych vybral: rekonstrukci 
prodejny COOP Diskont v Chocni, kde jsme 
přišli s novým designem a s novými marke-
tingovými prvky a posilování členských vzta-
hů v oblasti aktivit pro členy. Dále posílení 
vzájemné spolupráce v rámci řetězce COOP 
Diskont mezi námi a kolegy z centrály 
v Praze a rozšíření nabídky v rámci projektu 
„Farmářské dny“. Nesmím opomenout ani 
realizaci a rozšíření nových prodejních míst 
čerstvého masa v rámci jednotného ob-
služného úseku, ve spolupráci s kolegyně-
mi z provozní skupiny. Zde vidím jako nejdů-
ležitější, že se nám podařilo najít partnery, 
kteří do projektu vstoupili, maso je výhradně 
české a z regionu – Pardubického kraje nebo 
Královéhradeckého kraje a mezi partnery 
jsou i ti, kteří mají tzv. uzavřený okruh, tedy 
vlastní chovy vepřového a hovězího, vlastní 
jatka, zpracování i distribuci. V rámci velko-
obchodu dále posilujeme jednotlivé katego-
rie sortimentu, ve kterých se snažíme odlišit 
od ostatních obchodníků a jít vlastní cestou, 
ve které naplňujeme své hodnoty a při-
nášíme našim členům a zákazníkům „jiný 
obchod“ – pouze české mléko, máslo, med, 
mouku, cukr, získali jsme mezinárodní oce-
nění za prodej pouze podestýlkových vajec 
z českých chovů a regionu GOOD EGG AWARD. 
K novým prodejnám – letos budeme otevírat 
novou prodejnu COOP Diskont v Meziměstí 
na Broumovsku a rekonstruovali jsme několik 
našich prodejen. Tento rok hodnotím klad-
ně především to, že se posílila spolupráce 
s Českou poštou – přibyly další pobočky přímo 
na našich prodejnách, které obsluhuje náš 
personál. Před rokem jsme otevřeli čerpací 
stanici COOP 24 v Ústí nad Orlicí a letos na 
podzim jsme pod stejnou značku překlopili 
a modernizovali naši další stanici v Opočně. 
Dále jednáme a hledáme možnosti, jak tuto 
síť bezobslužných čerpacích stanic posílit. 

U grantového programu Společně za úsměv 
jsme přišli s novinkou. Neziskovým organi-
zacím může letos přispět i veřejnost, tedy 
každý z nás. Jak na tyto dárcovské kupony 
zákazníci zareagovali? 
Nazval bych to takovou malou revolucí. Dlou-
hodobě k nám patří podpora neziskovek, je 

to jedna z našich hod-
not a patří to k druž-
stevnictví celosvěto-
vě. Do minulého roku 
standardně KONZUM 
každý rok vyčlenil ur-
čitou sumu a rozdělil ji 
mezi vybrané projekty 
v rámci grantového 
programu Společně za 
úsměv. Letos má ale 
nově dvě úrovně – jed-
na je veřejná sbírka 
schválená Pardubic-
kým krajem, kdy si 
zákazník na každé 
prodejně KONZUMu 
může vybrat svůj 
oblíbený projekt ze 
všech 30 přihlášených 

a podpořit ho. Inspirovali jsme se dárcov-
skými SMS, které v České republice fungují 
velmi dobře. Ve sbírce se celkem vybralo 
182 100 Kč - překročení magické hranice 
100 000 Kč mně osobně prohrálo sázku :-) 

Nečekal jsem to, ale je skvělé, že to tak je 
a že tato oblast není veřejnosti lhostejná. 
Dobrá zpráva je i to, že neexistuje projekt, 
který by měl na kontě nulu, nikdo neodejde 
s prázdnou. To je ta sbírková část. Ta dru-
há – KONZUM poskytne ze svých prostředků 
fi nanční dar ve výši 100 000 Kč, který nebude 
rozdělen na základě rozhodnutí interní ko-
mise vybraným deseti projektům jako dříve, 
ale na základě úspěšnosti jednotlivých pro-
jektů u veřejnosti. Každý projekt tedy získá 
z našeho daru dané procento, které následně 
předáme společně s částkou získanou ve ve-
řejné sbírce.

I členské aktivity prošly v letošním roce jis-
tými změnami. Můžete nám připomenout, 
co nového se pro členy družstva připravilo?    
V roce 2013 si troufám říct, že členské ak-
tivity dostaly nový náboj, svůj systém, a to 
i díky tomu, že jsme se rozhodli posílit oddělení 
marketingu. Mohli jsme se jim tedy začít pravi-
delně a cíleně věnovat a přinést našim členům 
řadu novinek. Např. pobytové balíčky v atrak-
tivních hotelích na Dolní Moravě a u Rychnova 
nad Kněžnou, výhodné vstupné do regionálních 
zámků, bezkonkurenční nabídku plavání v ús-
teckém krytém bazénu, 2D a 3D projekce fi l-
mů za velmi atraktivní cenu. Překvapila nás až 
nadstandardní úspěšnost – kdy např. vstupenky 
do bazénu na dva měsíce dopředu byly vypro-
dány během necelého týdne! Svou zásluhu má 
určitě i inovace prodeje. Podařilo se nám vy-
tvořit přívětivý prodej pro členy přímo na po-
kladnách našich prodejen – účtenka se stává 
vstupenkou a nám se v této oblasti otevírají 
netušené možnosti. Vznikl program, který nám 
umožní do budoucna tvořit a vymýšlet nové 
aktivity. To je pro mě zásadní, že jsme se posu-
nuli obecně – je jedno, jestli budeme prodávat 
bazén, kino nebo třeba koncerty, ale že máme 
nástroj  a můžeme dělat „skoro“ cokoliv. 

Teď se nám přímo nabízí otázka – budou se 
tedy členské aktivity v roce 2014 ubírat tímto 
směrem? 

Určitě. Učíme se a inspirujeme u našich ko-
legů v  zahraničí, nezapomínáme na to, jak 
a proč jsme vznikli a že tu jsme právě pro 
naše členy. Budeme pokračovat jak v nově 
nastartovaných aktivitách, které jsou našimi 
členy vnímány jako úspěšné, tak i již těmi 
tradičními. Kupony pro členy, např. to, že 
jsme začali pracovat s položkou čerstvého 
mléka. Je to právě čerst-vost a denní návště-
va našich prodejen, které patří ke KONZUMu. 
A potom tu jsou zážitkové aktivity – nastar-
tovali jsme letos dva hotely, možná přibude 
další, uděláme maximum proto, abychom 
zase mohli jet s KONZUMem do Orlických hor 
lyžovat, tak jako už několikátou sezonu, bu-
deme pokračovat ve speciální letní nabídce, 
možnosti jsou opravdu nesmírné.

Můžeme tedy říci, že členů družstva stále 
přibývá? S jakým konečným číslem byste 
byl spokojen, existuje nějaká meta, kam 
bychom se jako KONZUM chtěli dostat?
Členů družstva je aktuálně přes 4 000. Cíl – 
co nejvíc, ale v uvozovkách. Členství musí 
být přirozené. Zájemci o něj musí vědět, 
proč se chtějí zapojit, že nevyplňují přihláš-
ku do klubu či zájmové aktivity, ale že se 
stávají členy KONZUMu, že si kupují členský 
podíl a s ním i určitý hlas v rámci KONZUMu. 
Proto neděláme cílenou náborovou kampaň, 
ale je až překvapivé, že počet členů enorm-
ně roste a lidé jsou aktivní, sami si berou 
letáčky na prodejnách, sami se informují 
o podrobnostech telefonicky, e-mailem nebo 
na Facebooku. A toto je ta naše cesta a já si 
myslím, že je správná, protože takový člen 
bude pak ten správný člen – kterého to bude 
zajímat a bavit, i přesto, že občas uděláme 
chybu, a bude ji i umět odpustit a pochopí 
ji. Když nastane masivní kampaň, tak počet 
členů vzroste, dostaneme se třeba k deseti-
tisícům - ale bude to správné? Znovu opakuji 
- členství je otevřené a zcela dobrovolné 
a musí být chtěné, ne nucené. Členství musí 
být postaveno na hodnotách lidí. Je to jistým 
způsobem vyjádření a zhmotnění hodnot, 
které cítí a jsou jim sympatické.

Ale přesto jsme teď v srpnu spustili něco 
na způsob náborové kampaně – co projekt 
Členství na zkoušku? 
Podnikáme v lokalitách, kde máme historii 
opravdu těch 115 let jako na Orlickoústecku. 
Zde jsme známí, zákazníci znají naše dobré 
i špatné stránky, nakupují u nás, někdo nás 
má radši, někdo méně, ale víme, kdo jsme, 
víme, že tu KONZUM přirozeně byl, je a bude.  
Ale jsou i lokality, do kterých jsme expando-
vali, přišli jsme do obcí, kde KONZUM nemá 
takové zázemí. Jsou to oblasti Rychnovska, 
Náchodska, ale i Orlickoústecka, kde jsme 
historicky podnikali před rokem 89 a v 90. 
letech jsme prodejnu opustili, prodali nebo 
ji museli vrátit a v té době se KONZUM roz-
hodl, že tu nebude. Po dvaceti letech je si-
tuace jiná, změnilo se fungování KONZUMu 
a vidíme, že daná obec by pro nás mohla být 
atraktivní, že zrovna aktuálně hledá řešení 
potravinové obslužnosti pro své občany a že 
máme model, kterým bychom jim mohli vyjít 
vstříc. Za poslední dva roky jsme tak otevřeli 
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„V KONZUMu mě to stále baví,“ říká Tomáš Pokorný – vedoucí obchodní skupiny.
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KONZUM a partneři projektu Jsme tu doma se zúčastnili 
Burzy filantropie v Ústí nad Orlicí

Ve středu 16. října proběhla v Ústí nad Orlicí 
za účasti KONZUMu a partnerů projektu Jsme 
tu doma konference Burza filantropie. Hu-
manisticky motivovanou činnost podporující 
realizaci projektů nevýdělečných organizací 
tradičně organizuje sdružení Koalice nevlá-
dek Pardubicka.
Jednalo se o shromáždění aktivních nezisko-
vých organizací, významných představitelů 
kraje, města Ústí nad Orlicí, zástupců firem 
a těch, kteří cítí společenskou odpovědnost 

v regionu. Průběh konference byl inspirován 
pořadem České televize Den D, kdy se jed-
notlivé organizace představovaly potencio-
nálním dárcům svých projektů.
Donátoři postupně vyslechli všech šest pre-
zentovaných projektů s jasně definovanými 
cíli a na základě toho je ohodnotili jak ver-
bálně, tak příslušnou finanční částkou, po-
případě věcným darem, čímž vyjádřili svou 
podporu i sympatie. Témata projektů letošní 
burzy zahrnovala různé formy pomoci jako 
je podpora v nezaměstnanosti zdravotně 
znevýhodněných občanů, rozvoj praktických 
dovedností dětí a mládeže ve spolupráci 
s aktivními seniory, hlídání a péče o děti ne-
přijaté do MŠ, sociální starostlivost pro rodi-
ny v náročných situacích, aktivizující činnos-
ti pro rodiny s dětmi nebo oblast sociálních 
a sociálně terapeutických služeb.
Úspěšnost programu dokazuje částka 300 000 
Kč, kterou investoři rozdělili mezi jednotli-
vé subjekty. Partneři projektu Jsme tu doma 
uvolnili navíc dalších 70 000 Kč projektům, 
které se burzy přímo neúčastnily a neměly 

zde možnost se představit.
„Burza filantropie se nesla v úspěšném ryt-
mu, všechny projekty byly podpořeny částkou, 
kterou potřebovaly a spíše naopak ještě vět-
ší, což není úplně běžné. I my jsme s finanční 
podporou spokojeni,” hodnotí konferenci Ing. 
Gabriela Šelongová, zástupkyně o. s. CEMA 
Žamberk. Bc. Eva Černá za o. s. Amalthea do-
plňuje: „Překvapilo mě, že na burze v Ústí nad 
Orlicí mají donátoři celkem velký rozpočet 
a panovala zde úžasná atmosféra. Naše očeká-
vání to splnilo nad míru a všechny prezentova-
né projekty považuji za zdařilé.”
Neziskový sektor, veřejná správa a podni-
katelské subjekty se bezesporu vzájemně 
prolínají. Je na místě podporovat dobročin-
nost, kooperovat, klást důraz na společen-
ské hodnoty a priority, proto se i KONZUM 
a partneři projektu Jsme tu doma aktivně 
každoročně zapojují.
Příspěvek nakonec získaly všechny projek-
ty přihlášené do letošní Burzy filantropie, 
dokonce i ty, které do finálové části ne-
postoupily.

Organizace podpořené všemi donátory v rámci finále Burzy filantropie:

podpořené organizace - projekty
poskytnutá částka

(z toho KONZUM a partneři projektu 
Jsme tu doma poskytli)

CEDR Pardubice o. p. s. - projekt Vánoční pohlazení 22 000 Kč (5 000 Kč)
Rodinné centrum Rosa Česká Třebová - projekt Mami, tati, jedu taky... 20 000 Kč (10 000 Kč)
Občanské sdružení Amalthea - projekt Autem do terénu
- efektivní a dostupná služba pro rodiny s dětmi 57 000 Kč (20 000 Kč)

Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí - projekt Dětský klub Fialka 50 000 Kč (20 000 Kč)
Občanské sdružení CEMA Žamberk - Dědečkova dílna 42 000 Kč (20 000 Kč)
Rytmus Chrudim o. p. s. - projekt Na cestě za prací 40 000 Kč (20 000 Kč)

Organizace podpořené KONZUMem a partnery projektu Jsme tu doma, které se neúčastnily finále Burzy filantropie:

podpořené organizace - projekty poskytnutá částka
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - projekt Bez domova neznamená bez potřeb 10 000 Kč
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - projekt Expoziční voliéra pro pěvce 10 000 Kč
Česká abilympijská asociace o. s. - projekt Pryč s bariérami na Orlickoústecku 10 000 Kč
Občanské sdružení Poruchy autistického spektra - projekt Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením 10 000 Kč
Občanské sdružení KONTAKT - projekt Zavedení SKYPE na lince důvěry Ústí nad Orlicí 10 000 Kč
Bacrie o. s. - projekt Živá doba kamenná 10 000 Kč
Fond ohrožených dětí, o. s. - projekt Zvýšení kvalifikace pracovníků pobočky FOD 10 000 Kč

prodejnu např. v obci Rybník, městysu Kva-
siny, obcích Bohuslavice a Provodov-Šonov. 
Ve všech případech jsme tam byli chtění 
a prodejna vznikla vždy po dohodě s obcí. Na-
jednou jsme si uvědomili, že máme aktivitu, 
kterou nenabízíme, ale že bychom ji v tomto 
případě mohli zkusit – naše členství. V pilot-
ním projektu jsme nabídli tzv. členství na 
zkoušku a oslovili jím obyvatele těchto obcí. 
Na necelé čtyři měsíce jsme z nich udělali 
plnohodnotné členy, kteří nemají majetkový 
podíl na družstvu, ale výhody mohou čerpat 
shodné. Cílem tohoto projektu je představit 
členství v našem družstvu se všemi jeho výho-
dami – členská karta, časopis, slevové kupony 
pouze pro členy, zážitkové aktivity, atd.

Blíží se vánoční svátky. Jaký je tento čas 
pro největšího regionálního obchodníka? 
Vánoce jsou pro každého obchodníka vrcho-
lem roku. V KONZUMu mají navíc přídavek 
Naše Vánoce, regionální svátky. Jejich pod-
statou je spolupráce – všichni naši regionál-
ní pekaři, lahůdkáři, cukráři a uzenáři mají 

možnost se prodat a sami sebe prezentovat 
v duchu Vánoc, ať je to od těch nejmenších, 
kteří mají řemeslnou výrobu, používají par-
ní pece, přes ty střední až po ty největší, 
kterým můžeme téměř říkat průmyslové, 

ale jsou skutečně pořád ti naši a oproti těm 
velkým, celorepublikovým mají odlišné tech-
nologie a nabízí jinou chuť a kvalitu. Výji-
mečné u nás v KONZUMu je to, že nenabí-
zíme jednu vánočku, jeden koláč, cukroví, 
ale několik druhů a zákazník si může vybírat 
a probarvovat si to – prožít a strávit Vánoce 
s různými chutěmi a dodavateli. Jsou to sku-
tečně poctivé, tradiční regionální Vánoce. 
Nesmím zapomenout na naši výrobnu lahů-
dek a studené kuchyně – takže už tradičně 
vyrábíme pařížský, vlašský a bramborový sa-
lát, na objednávku i na prodejnách, oblože-
né mísy, vše nejen na vánoční stůl. Nechybí 
ani prodej kaprů na objednávku včetně je-
jich tradičního venkovního prodeje před ús-
teckou prodejnou „U Vajnlicha”. Díky tomu, 
že jsme minulý rok otevřeli hobby centrum 
Fortel v Ústí nad Orlicí, využíváme jeho ven-
kovní plochu a prodáváme vánoční stromky 
od pěstitelů z našeho regionu.
Připravujeme také speciální nabídku pro naše 
členy – další unikátní kolekci moravských vín 
z malého vinařství REISTEN.
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Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

S klesajícími teplotami, rychlým stmíváním, 
blížící se sváteční náladou nebo prostě z čis-
tě praktických důvodů – po kapesníku sahá 
častěji každý z nás – se naším nejoblíbeněj-
ším nápojem stává čaj. A možná netušíte, 
když v prodejnách KONZUMu saháte do re-
gálu pro čajové směsi bylináře Pavla Váni, že 
jsou vyráběny fi rmou, která je hrdá na svůj 
původ z našeho regionu. O Mediate s. r. o. si 
s námi povídal Zdeněk Hubálek – obchodní 
manažer pro Českou republiku.

Zakladatel fi rmy, 
pan Koditek, za-
čal podnikat jako 
soukromá osoba 
v roce 1995 na 
poli lékárenském, 
kde nabízel pro-
dukty od několika 
výrobců a takto 
fungoval do roku 

1998, kdy koupil fi rmu Mediate s. r. o. Majitel 
a část jádra fi rmy pochází z obce Hnátnice, 
žádné personální zemětřesení se zde dosud 
nekonalo. „Firma dosud 100% patří jemu, je 
česká a nevím o tom, že by měl v budoucnu 
v plánu ji odprodat,“ doplňuje pan Hubálek. 
Práci dnes tak dává 42 místním zaměstnancům.
V roce 2001 se na trhu začala projevovat globa-
lizace a bylo jasné, že se standardní distribucí 
fi rma neuspěje, takže majitel zajistil prostory 
v kasárnách v České Třebové a podařilo se mu 
koupit od italského výrobce jeden stroj na vý-
robu ovocných čajů. Ta v tomto čase započala 
a fi rma mohla začít růst do dnešní velikosti. 
O rok později pak byl pořízen stroj druhý, na 
kterém bylo možno plnit i bylinné směsi. 
Po různorodých peripetiích s provozovnami 
fi rmy (kterou byste jeden čas našli i na Lan-
šperku) v roce 2006 Mediate zahájilo stavbu 
vlastních prostor v Libchavách. 2008 byl při-
stavěn sklad a úpravna bylin a letos přibyla 
administrativní část budovy. V budoucnu by 
fi rma ráda měla i nějaké vlastní pozemky, na 
kterých by si mohla byliny sama pěstovat, ale 
není to tak jednoduché, jak se na první po-
hled může zdát.
„Zpracováváme ročně více jak 150 tun sušených 
bylin, takže s políčkem bychom si nevystačili,“ 
směje se Zdeněk Hubálek. „Pár hektarů by se 
nám líbilo mít, ale při naší potřebě – kolem 

120 druhů bylinek – bychom vlastní produkci 
ani nezvládli. Suroviny se snažíme primárně 
nakupovat v České republice, dokonce ně-
které jsou i přímo z našeho okresu (např. kmín 
či ostropestřec), je ale smutné, že místní ze-
mědělci ani často nemají o produkci bylin zá-
jem. Mnohým z nás známé výkupy bylin nejsou 
možné kvůli hlídání jejich kvality a splnění 
hygienických norem. Byliny, které nakoupíme, 
laboratorně 
testujeme, 
nebo rozbor 
vyžadujeme 
od dodava-
tele. Hlavní 
nosné bylinky 
– meduňka, 
máta, heřmánek 
a další široko obrát-
kové bylinky pěstují ze-
mědělci na polích, méně frekventované byliny 
se řeší nejspíš organizovaným sběrem, pro nás 
je zásadní doklad, že jsou suroviny v pořádku. 
BIO byliny mají speciální certifi kaci – při jejich 
pěstování jsou používána jen přírodní hnojiva 
a je zakázáno použití herbicidů a pesticidů.“ 
Převážná část používaných surovin má původ 
v České a Slovenské republice, ale třeba pro 
takové Psyllium a koření (zázvor, skořice) se 
musí až do Indie, ty jinde neseženete. Psyllium 
nabízí unikátní přírodní řešení zažívacích pro-
blémů a Mediate má ve svém portfoliu celou 
sadu produktů, které jsou vhodné na podporu 
detoxikace organizmu – při pravidelném pou-
žívání dochází ke kvalitnějšímu vyprazdňování 
střev. I další výrobky ale stojí za popsání.

V řadě Apotheke najde-
me zhruba 70 bylinných 
porcovaných čajů, 30 
ovocných čajů, 7 sirupů 
a 3 druhy mastí, v Natur 

tea pak čajů 18. A Pharma řeší 10 druhů potra-
vinových doplňků v tabletách či kapslích.
Do řady Bylinář Váňa patří asi 30 porcovaných 
čajů a 45 sypaných jedno druhových bylin. 
A komu že tato řada vděčí za své jméno? Reál-
né osobě, o které se pan Hubálek rád rozhovo-
řil: „Známý bylinář Pavel Váňa bohužel v loň-
ském roce zemřel.  Za svého života se zabýval 
fytoterapií, tvořil bylinné směsi a nám se s ním 
podařilo navázat spolupráci a uzavřít smlouvu 
o vytvoření unikátních směsí přímo pro nás, 
které pak prodával i na svém webu a doporu-
čoval je. Ne všechno, co bylinkář vymyslí, lze 
však legálně dávat do našich čajů – jsou by-
linky, které se nemohou používat třeba vůbec 
nebo jen v omezeném množství. Dnes je v této 
řadě 30 čajů, ale stále ještě máme mnoho re-
ceptů, které čekají na zrealizování, o novinky 
se tedy spotřebitelé bát nemusí.“ Nutno dodat, 
že mezi našimi zákazníky jsou tyto čaje velmi 

oblíbeným artiklem.  Mediate ale 
nabízí i licencované výrobky, z kterých budou 
určitě nadšeni vaši potomci – čtyři druhy Hur-
vínků a Krtečkovy čaje – zde najdete i speciální 
zimní čaj. Všechny dětské čaje jsou schválené 
Českou pediatrickou společností od 6., 9. nebo 
12. měsíce.
Tomu se říká výběr, viďte. A co zákazníkům 

zachutnalo nejlépe? 
„Nejvíce se 

nám prodává 
dětský fe-
nyklový čaj 
v biokvalitě 
od 1. týdne. 
V KONZU-
Mu jde pak 
nejvíce na 

odbyt Citron se zázvorem z řady Apotheke,“ 
doplňuje pan Hubálek.
A jak tedy vůbec začala spolupráce fi rmy 
s KONZUMem? Pan Hubálek vykresluje situaci: 
„V roce 2007 jsme uspěli ve výběrovém řízení 
KONZUMu na jednoho z dodavatelů do projek-
tu Domácí lékárny, kdy v prodejnách potravin 
chtěl nabízet výrobky, které do té doby v jeho 
sortimentu chyběly. Postupem času se rozvi-
nula spolupráce i s dalšími obchodními druž-
stvy – jak českými, tak moravskými. Přitom 
ne všechna družstva s námi obchodují jen na 
základě tohoto projektu. COOP jako partner 
je pro nás velmi zajímavý – co se týká podílu 
obratu na nefarmaceutických trzích, tam jsou 
pro nás struktury COOP a družstevní prodejny 
jednoznačně nejstrategičtějším partnerem.“  
„Jsem velkým příznivcem projektu Jsme tu 
doma – toho, abychom spolupracovali v rámci 
našeho území, a považuji za ideální, když se 
produkt vyrobí a prodá v jednom regionu tak, 
aby se peníze točily tady mezi námi,“ dodává 
na závěr Zdeněk Hubálek a vede nás do výrob-
ních prostor, kde vedle automatických linek po-
řád mají své místo i šikovné lidské ruce.
V oddělení vývoje a kvality se vyvíjejí receptury 
s ohledem na českou legislativu tak, aby bylo 
dosaženo rovnováhy mezi funkčností směsi 
a chuťovou atraktivností pro zákazníky. Defi nují 
se tak přesné receptury směsí a podle nich se 
pak ve výrobě míchají z nakoupených surovin 
konkrétní čaje. Představte si, že až 7 % směsi 
bylin se při tomto procesu odpráší! Pan Koditek 
ale našel elegantní a velmi ekologické řešení – 
část prachu je použita pro výrobu těch nejvoňa-
vějších pelet, kterými si pan majitel topí.

„Spolupráce s družstevníky je pro nás opravdu významná,“
vysvětluje Zdeněk Hubálek.

Podívejte se na video
s prezentací společnosti
Mediate na našich
stránkách:

www.jsme-tu-doma.cz/mediate

„Nejvíce se 
nám prodává 
dětský fe-
nyklový čaj 
v biokvalitě 
od 1. týdne. 

Mu jde pak 

zachutnalo nejlépe? laboratorně 
testujeme, 
nebo rozbor 
vyžadujeme 
od dodava-
tele. Hlavní 
nosné bylinky 
– meduňka, 

MEDIATE s. r. o.
Dolní Libchavy
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Zprávičky z KONZUMu

V sobotu 6. září 2013 jsme se stali součástí 
slavnosti Perla žije!, která na svůj bohatý 
program přilákala kolem 2 500 návštěvní-
ků. Co bylo vlastně cílem akce a jak jsme 
se u ní ocitli právě my?
Hlavní organizátoři – občanské sdružení 
SPOUSTI – již předem avizovali, že by tímto 
rádi s velkou úctou udělali čáru za jednou 
érou tohoto komplexu staré textilní továrny 
a zahájili éru novou. Éru nasměrování vize 
a přípravy projektu, který umožní nové vyu-
žití tohoto vzácného prostoru v jádru města 
Ústí nad Orlicí na místo setkávání lidí, aktiv-
ního života občanů a spolků a smysluplného 
uplatnění našich podnikatelů. 
A KONZUM byl osloven, aby představil svou 
koncepci farmářských dnů – projektu, který 
se již od chvíle svého vzniku těší mezi našimi 
zákazníky velké oblibě. Bylo opravdu výzvou 
naši farmářskou nabídku přetransformovat 
do podoby stánku / speciálního obchůdku, 
vždyť většina z tohoto sortimentu je pouze 
na objednávku. Což se ale ukázalo jako ob-
rovská výhoda pro nakupující – šlo opravdu 
o jedinečnou možnost prohlédnout si tyto 
výrobky naživo. V regálech mohli návštěv-
níci najít i speciální zboží, které na našich 
prodejnách zatím není možné nalézt – mno-
ho malých regionálních farmářů bohužel 
není schopno každý den zásobovat celou síť 
našich prodejen, komu ale na akci učarova-
ly sýry pana Páchy z Rokytnice v Orlických 
horách, nemusí smutnit, jedná se o možnos-

ti pravidelné vzájemné spolupráce.  
V průběhu celého dne probíhaly tři bloky 
přednášek a diskuzí na téma revitalizace 
a znovuzabydlení průmyslových areálů, kde 
vystoupil i ředitel KONZUMu, Ing. Miloslav 
Hlavsa, s prezentací Fandíme Perle. Právě 
forma družstevního vlastnictví je totiž jed-
ním z možných směrů, kterým by se areál 
mohl dále ubírat. Nechyběl pestrý kulturní 
program, stánky ústeckých spolků a sdruže-
ní, komentovaná prohlídka prostor či pro-
mítání filmů – a vysoká účast celých rodin 
je důkazem, že si zde opravdu každý mohl 
najít to své.
Náš farmářský obchůdek byl již od rána v ob-
ležení zákazníků a výsledná tržba přes 30 000 
Kč je důkazem dobře odvedené práce všech 
zainteresovaných - kterým patří velké díky!

Perla ožila i našimi farmářskými trhy S enormním zájmem se setkaly inovované 
členské výhody prezentované v zářijovém 
čísle zpravodaje Náš Konzum. Během něko-
lika dní zmizelo z pokladen našich prodejen 
800 vstupenek na měsíce září a říjen do kry-
tého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, 
ani po navýšení jejich počtu se v pokladním 
systému dlouho neohřály. Nabídli jsme nově 
i možnost vyrazit s námi do žambereckého 
kina na klasickou či 3D projekci. Všechny 
uvedené snímky (Titanic 3D, Čtyřlístek, Car-
men 3D a Asterix a Obelix ve službách jejího 
veličenstva 3D) zhlédl sál vždy zcela zapl-
něný našimi členy. Tento zájem nás velmi 
těší a v těchto aktivitách rozhodně budeme 
pokračovat.

S KONZUMem do bazénu
či 3D kina

Pozitivní změny na naší čerpací stanici v Opočně 

Kompletní rekonstrukcí prošla během mě-
síce září a října prodejna KONZUM market 
v Brandýse nad Orlicí. V přízemí bývalého 
nákupního centra byla vyměněna podlaha, 
osvětlení i regálová technika. Členové a zá-
kazníci v Brandýse nad Orlicí tak budou moci 
využívat moderního prostředí supermarketu. 
Sortiment prodejny bude také rozšířen o do-
mácí potřeby či vybrané položky rychlého 
občerstvení. Prodejna byla v novém kabátu 
otevřena v pátek 11. října 2013. 

Rekonstrukce prodejny v Brandýse nad Orlicí  

úterý 24. prosince
Štědrý den

Všechny prodejny
otevřeny jako v sobotu 

(max. do 12:00).

středa 25. prosince
1. Svátek vánoční

Všechny prodejny 
uzavřeny.

čtvrtek 26. prosince
2. Svátek vánoční

Všechny prodejny 
uzavřeny.

úterý 31. prosince
Silvestr

Všechny prodejny
otevřeny jako v sobotu 

(max. do 12:00).

středa 1. ledna
Nový rok

Všechny prodejny 
uzavřeny.

Vánoční prodejní doba
v našich obchodech

Čerpací stanice v Opočně, kterou naše 
družstvo provozuje od roku 2008 u diskont-
ní prodejny COOP Diskont, prošla komplet-
ní změnou vzhledu. Čerpací stanice je nově 
přejmenována na COOP 24 a nabízí svým 
zákazníkům bezobslužný prodej pohonných 
hmot. Design je stejný jako u provozované 
čerpací stanice v Ústí nad Orlicí. Hlavními 
barvami se stala kombinace oranžové a čer-
né, která více komunikuje naši příslušnost 
k systému COOP v České republice. Nově 
lze díky inovovanému softwaru také uplat-
ňovat členské slevy. 

aktuální prodejní dobu najdete na
www.konzumuo.cz
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KONZUM poskytuje poštovní služby v dalších prodejnách

Prameny družstevnictví
ve fotografi i

V průběhu letošního pod-
zimu jsme otevřeli několik 
dalších poboček České pošty 
v našich prodejnách. Poštov-
ní služby nyní nově nabízíme 
také v Bystřeci a Němčicích 

(v rozsahu Partner II České pošty) a v Písečné 
(v rozsahu Výdejního místa II České pošty).

Na všech přepážkách provádíme prodej poš-
tovních cenin a zboží (obálky apod.). Činnost 
podle druhu smlouvy:

Výdejní místo II - Příjem a výdej zásilek vč. sle-
peckých vnitrostátních i do zahraničí
1. obyčejných psaní i balíků
2. doporučených psaní, balíků, cenných psaní 
i cenných balíků všech druhů
3. příjem poštovní poukázky typu A, C a SIPO
4. příjem stvrzených dodejek a vybraných peně-
žitých částek od příjemců pošt. zásilek a odesí-
latelů zásilek a poštovních poukázek.

Partner II – navíc k výše uvedeným službám pro-
vádí tyto služby:
5. výplata poštovních poukázek B, C, D a vráce-
ných A, výplata uložených a doslaných důchodů, 
příjem a výplata poukázek D
6. prostřednictvím Maxkarty: vklad hotovosti na 
účet, výběr hotovosti z účtu, příkaz k úhra-
dě z účtu, bezhotovostní platba za poskytnuté 
služby a zboží
7. na účtě: hotovostní příjem Složenek, vpla-
cení dobírkových Složenek, bezhotovostní 
úhrada Složenky a pošt. Poukázky A, příjem 

vplacených šeků, vklady a výplaty na/z vkladní 
knížky, příjem příkazů k úhradě, příjem vklad. 
a úrokových poukázek, příjem vkladů na účet 
PS, výdej příjmových dokladů, výplata šeko-
vých poukázek.

Z pohledu zákazníka se tedy dá říci, že prodej-
na se službami Partner II je plnohodnotnou po-
bočkou České pošty se všemi svými službami. 
Co se týká otevírací doby, tak v řadě případů 
je na tom naše pobočka v prodejně KONZUMu 
dokonce i lépe, než dříve u České pošty.

Přehled dosud otevřených poboček České pošty:
KONZUM 091 Bohousová Partner II České pošty, s. p.
KONZUM market 147 Bystřec Partner II České pošty, s. p.
KONZUM 153 České Libchavy Výdejní místo II České pošty, s. p.
KONZUM market 210 Kunvald Partner II České pošty, s. p.
KONZUM 177 Němčice Partner II České pošty, s. p. 
KONZUM 135 Písečná Výdejní místo II České pošty, s. p
KONZUM 401 Sopotnice Partner II České pošty, s. p. 
KONZUM 391 Třebovice v Čechách Partner II České pošty, s. p.

a v budoucnu přibudou další

Prameny družstevnictví
ve fotografi ive fotografi i

Ke 115. výročí založení našeho družstva jsme 
vydali publikaci „Prameny družstevnictví ve 
fotografi i“.  Najdete zde přes 300 fotografi í, 
dokumentujících historii a vývoj KONZUMu 
v jednotlivých městech a obcích v okrese Ústí 
nad Orlicí. A to od počátků v roce 1898 až do 
současnosti. Pro inspiraci zde uvádíme něko-
lik fotografi í. Publikaci mohou získat členo-
vé družstva zdarma na základě objednávky 
v prodejnách (viz. přiložená speciální nabíd-
ka pro členy). V elektronické podobě je  též 
k dispozici na webových stránkách družstva 
www.konzumuo.cz v části O nás / Ke stažení.
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Správné řešení zašlete do 13. 12. 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.

Výherci křížovky z minulého vydání: Kamila Matějková (Brandýs nad Orlicí), Josef Hýbl (Vysoké Mýto), Josef Vašák (Brandýs nad Orlicí).
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Farmářské dny“.

Výherci sudoku z minulého vydání: Jaroslav Faltus (Verměřovice), Zdeňka Motlová (Ústí nad Orlicí), Jiří Hroch (Opočno).

Správné řešení
z minulého čísla

tel.: 723 675 123
gps: 49°55‘30‘‘ N 16°23‘21‘‘ E
www.ski-privrat.cz

Skiareál Přívrat
... nejlepší volba pro rodinné lyžování...

GPS: 49°55‘30‘‘ N 16°23‘21‘‘ E

Tel.: 723 675 123
www.ski-privrat.cz
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