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Nová služba v KONZUMu: COOP-BOX

Pokračování stavby nákupní galerie Nová Louže

M. Karlík Vysoké Mýto - partner projektu Jsme tu doma

Nové zprávičky z KONZUMu

Výsledky volby členů představenstva a kontrolní komise
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Inovace, inovace, inovace
Často se sám sebe i svých spolupracovníků ptám, do jaké míry by měl být KONZUM inovativní firmou. Máme se 
neustále snažit zavádět novinky z oblasti obchodu a rozvíjet nové služby pro naše zákazníky, či máme spíše 
zůstat u klasického pojetí prodeje a jak se říká „nic nového nerozjíždět“? Nebylo by to jednodušší a jistější? Asi 
ano, ale většinou se shodneme, že tu jsme právě proto, abychom tyto nové aktivity svým členům a zákazníkům 
přinášeli. Ne vždy a ne za každou cenu, ale jsou-li to věci směřující ke zvýšení komfortu nakupování a kvality 
života, tak ano.
A tak jsme v posledních letech zavedli např. pokladní systém se snímáním čárových kódů. Spustili nové členské 
karty pro evidenci nákupů a poskytování lepších benefitů. Budujeme síť Pošta partnerů v obcích, kde by jinak 
asi pošta zanikla. Zapojili jsme se do celorepublikových projektů COOP Energy a COOP Mobil, abychom přinesli 
nižší ceny energií a volání. Před několika týdny jsme spustili loterii Sazka na pokladnách. A samozřejmě do toho 
postupně rekonstruujeme všechny naše prodejny a zavádíme nové sortimenty. Doslova hitem se např. ve vybra-
ných prodejnách stalo čerstvé výsekové maso od regionálních producentů a farmářské bedýnky a další místní 
produkty. V následujících měsících bychom chtěli přinést i možnost zaplatit složenky nebo neomezený výběr 

hotovosti z účtů Poštovní spořitelny přímo na našich pokladnách. V roce 2015 připravujeme i společný věrnostní program družstev 
COOP v České republice. Ne všechno se nám vždy úplně povedlo a některé služby možná i pro malý zájem zrušíme. To je život. 
Ale jednoznačně největší technologickou novinku, kterou nyní chystáme, je vstup do ON LINE prodeje potravin prostřednictvím 
nových jednotek COOP-BOX. A proč? Ne proto, že by to bylo jednoduché, ale proto, že jsme přesvědčeni, že je to nutné. Průzkumy 
trhu říkají, že do roku 2030 bude minimálně 30 % potravin prodáváno přes internet. To je hrozivé číslo. A kdo zaspí, může mít velké 
problémy. Proto jsme se rozhodli pro tento krok již nyní.  
Tak nám držte palce ať to zvládneme a ať je tato nová služba přínosem pro nás pro všechny.  

Přeji Vám hezký inovativní podzim
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva
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Mamutíkův vodní park
Ve vodním parku můžeš vidět, co všechno se dá dělat s vodou. 
Poznat, jak se voda chová, jakou má sílu a kde všude nám může pomáhat. 
Celý areál je jedno veliké vodní hřiště, kde můžeš sledovat říčku, která 
teče přes jezy, roztáčí vodní kola nebo vyrábí elektrický proud.
wwww.mamutikuvvodnipark.cz

využijte svůj kupon
na nákup vstupenky1+1zdarma

Platí pro zákazníky COOP Mobil.

 ve tvaru:

PRODEJNY

 

více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Pane řediteli, obchodní družstvo KONZUM se 
v našem regionu prezentuje hustou sítí ka-
menných prodejen. Proč se tedy rozhodlo
k zavedení nové služby pod názvem COOP-BOX?
COOP-BOX je zcela nová a unikátní služba 
jak v rámci našeho družstva, tak prakticky 
i v České republice. Jedná se o interneto-
vý obchod s potravinami, kde nakupujete 
formou click and collect, tedy objednej 
a vyzvedni. To znamená, že zákazník si 
zboží po internetu objedná a následně vy-
zvedne ve výdejním místě.  Výhodou je, že 
takovým výdejním místem může být men-
ší modulární jednotka a nemusí se stavět 
klasický velký kamenný obchod. My připra-
vujeme otevření prvního výdejního místa 
letos na podzim v Ústí nad Orlicí na parko-
višti u hobby centra Fortel, hned vedle čer-
pací stanice COOP 24. Koordinací celého 
projektu je pověře-
na kolegyně Helena 
Bednářová z vel-
koobchodu a spo-
lupracuje na něm 
s několika lidmi od 
IT pracovníků, přes 
technickou skupinu 
až po obchod a mar-
keting. 

Nemyslíte si, že je 
lepší objednávka po 
internetu a dodávka 
až do domu, kterou 
již někteří obchodní-
ci provozují ve vět-
ších městech?
Je to sice podobné, 
ale naše služba má 
přednost v tom, že 
nejste tak časově vá-
zaní. Nemusíte doma čekat, až přijede zboží 
a navíc neplatíte zbytečně za dopravu, což 
není levná záležitost.

Pro koho je tato služba vlastně určena?
Prakticky komukoliv, kdo má přístup k interne-
tu, nechce trávit zbytečný čas nakupováním 
v klasickém obchodě a zároveň chce ušetřit. 
Chtěli bychom uskutečnit takovou malou revo-
luci v nakupování. Budeme cílit na větší rodinné 

nákupy, minimální objednávka bude činit 500 
Kč. Všechny statistiky totiž ukazují, že končí 
doba okouzlení hypermarkety, kdy celé rodiny 
jezdily místo na výlety do nákupních center 
a trávily tam několik hodin. Lidé již pochopili, 
že opakované nakupování potravin není až ta-
ková zábava a trávit jím příliš mnoho času je 
nevýhodné. Basu piva, karton mléka, čtyřikrát  
cukr, jedno balení minerálky, tři limonády, 
šestkrát mouka, nějaké sušenky, čokoláda na 
vaření, tři paštiky, dvě másla, jedny vejce, osm 
jogurtů, toaletní papír, prací prášek, dvě zub-
ní pasty….. Přijde vám tento seznam natolik 

zajímavý, že byste 
jeho nákupem chtě-
li pravidelně trávit 
sobotní odpoledne? 
Všimli jste si, že 
tři čtvrtiny nákupů 
vaší rodiny většinou 
opakovaně dělají ty 
samé položky? Není 
lepší si tyto „těžké 
a nudné“ potraviny 
dvakrát, třikrát do 
měsíce objednat po 
internetu a následně 
autem vyzvednout 
v našem COOP-BOXu?
Zabere vám to da-
leko méně času, 
který pak můžete 
věnovat své rodi-
ně. No a ty „lehké 
a dobré“ potraviny 

jako čerstvé pečivo a uzeninu, lahůdky, zá-
kusky, ovoce a zeleninu apod. si pak koupíte 
několikrát v týdnu ve vašem KONZUMu. Ide-
ální kombinace. 

Můžete nám říci, jak si zákazníci budou moci 
vlastní zboží vyzvednout? 
Jednoduše se s číslem objednávky dostaví 
v zákazníkem vybraný den a čas do výdejního 
místa a tam mu přímo do kufru jeho auta bude 

nákup obsluhujícím personálem naložen. Ná-
kup zaplatí také v místě a to platební kartou. 
Jak vidíte velmi rychlé a jednoduché.

Uvažuje KONZUM o zřízení více takových 
výdejních míst? 
Jak již jsem zmínil, letos na podzim bychom 
chtěli zprovoznit zkušebně tento první 
COOP-BOX v Ústí nad Orlicí a když se osvěd-
čí, tak přijdou další.

Jaký sortiment bude zákazníkům a členům 
v této nové formě prodeje k dispozici?
Prozatím se bude jednat o sortiment pro-
dejen COOP Diskont, ale nabídka čerstvého 
zboží bude omezená. 

Zákazníky budou zajímat také ceny. Budou 
se nějakým způsobem lišit vůči cenám vý-
robků ve zbytku obchodní sítě KONZUM?
Ceny budou samozřejmě diskontní tak, jak 
je znáte z našich prodejen COOP Diskont. 

Kde jste čerpali inspiraci? Podobné pro-
dejní koncepty zavádí i jiné obchodní ře-
tězce? 
Přestože to, co jsem vám právě popsal, 
vypadá trochu exoticky, v západní Evropě, 
hlavně ve Velké Británii, Francii nebo Švý-
carsku to je již velmi rozšířená služba.

Existují taková výdejní místa i v ostatních 
COOP systémech v Evropě?
Například COOP ve Švýcarsku tuto službu již 
několik let úspěšně provozuje.

Nová služba v KONZUMu: COOP-BOX 
Rádi bychom vám představili novou službu prodeje potravin pod názvem COOP-BOX, který pro naše zákazníky obchodní 
družstvo KONZUM připravilo. Blíže o celém konceptu v rozhovoru s Ing. Miloslavem Hlavsou, ředitelem družstva.

Příklad nakupování click and collect v COOP
ve Švýcarsku Příklad nakupování click and collect ve Velké Británii Ukázka výdejního místa click and collect ve Francii
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Snažíme se na trh přinášet výrobky vyšší jakostní 
třídy,“ říká pan Miloš Karlík.

Pane Karlíku, vaše 
firma je součástí 
projektu Jsme tu 
doma již řadu let. 
Jaké byly počátky 
jejího vzniku a kam 
až sahá její histo-
rie?
Firma M. Karlík - dis-
tribuce s. r. o. byla 
založena v roce 1999 
a od roku 2001 má 
sídlo v nových prosto-

rách (Husova 735, Vysoké Mýto). V roce 2005 
jsme pořídili druhý objekt ve Vysokém Mýtě, 
kde jsme vybudovali kanceláře a obecně ad-
ministrativní část a měli jsme tam také skla-
dovací prostory. V roce 2011 jsme začali pře-
mýšlet o vlastní výrobě a v roce 2013 došlo 
k obnovení této myšlenky. Od společnosti TORO 
VM a. s. přišla nabídka, že bychom mohli spo-
jit výrobní a obchodní část a vytvořili bychom 
novou právnickou osobu česká FARMA s. r. o. 

To znamená, že od loňského 
listopadu funguje česká FAR-
MA s tím, že v této společnosti 
jsou vlastníky z 50 % TORO VM 
a z 50 % M. Karlík - distribuce. 
Od 1. 1. 2014 jsme jako čes-

ká FARMA pronajali ve Vysokém Mýtě masnou 
výrobu, kde jsme začali vyrábět výrobky pod 
značkou Farmářské uzeniny. 1. 7. 2014 jsme 
otevřeli druhý provoz, kde bychom chtěli dě-
lat uzená masa a různé speciality tohoto typu. 
Společnost M. Karlík - distribuce tedy funguje 
dál jako obchodní a distribuční společnost, 
která vlastní masnou výrobu česká FARMA, 
která je vysloveně výrobní společností.    

Čím konkrétně se vaše společnost zabývá? 
M. Karlík - distribuce se zabývá distribucí 
uzenářských, lahůdkářských a rybích výrobků 
po celé České republice s tím, že naší hlavní 
náplní je distribuce a prodej potravinářského 
chlazeného zboží. 

Vaše obchodní záměry se týkají pouze tu-
zemského trhu nebo se orientujete i na za-
hraničního zákazníka? 
Z 90 % je to působnost po celé České repub-
lice a část té působnosti je i v Polsku, kam 
vyvážíme některé potraviny. Ale jinak se za-
měřujeme vysloveně na český trh.

Můžete našim čtenářům představit výrobky, 
na které jste skutečně hrdí nebo je poklá-
dáte za výjimečné? 
V současné době jsou to výrobky společnosti 
česká FARMA. Tam jsme v podstatě převzali sta-
ré receptury se střední a vyšší jakostní třídou, 
kde se nám velmi dobře podařilo vytvořit vý-
robek sekaná pečeně. Máme populární libovou 
tlačenku a vařenou výrobu, to znamená jelita, 
prejt a jiný základní sortiment vařené výroby. 
V druhém provozu se nám podařilo vyrobit vel-
mi kvalitní uzená masa, například farmářskou 
krkovici, farmářskou kotletu a celou řadu uze-
ných mas v kategorii farmářský výrobek.  

Pane Karlíku, najdete něco, čím se vaše spo-
lečnost liší od konkurence? Je něco takového?
Česká FARMA se v podstatě liší hlavně svojí ja-
kostní třídou, to znamená, že na trh přinášíme 
střední a vyšší jakostní třídu s tím, že česká FAR-
MA bude produkovat ještě řadu Staročeské uze-
niny, což jsou výrobky nejvyšší jakostní třídy.

Lze vůbec v současné době ještě připravovat 
uzeniny a uzené maso tradičním způsobem? 
Lze je připravovat tradičním způsobem. Je 
pravda, že dneska zákazník už ani to tradiční 
nezná, takže je velmi složité potom v rámci 
barvy, v rámci vizuálního pohledu na ten vý-
robek a chuti, přesvědčit zákazníka, že se 
skutečně jedná o tu nejvyšší jakostní třídu, 
protože on už ji nezná. Tam je ten největší 
problém, kdy zákazník je zvyklý na nějakou 
kvalitu a standard. Takže opravdu ty klasické 
a staré receptury, co byly kdysi, jsou dneska už 
těžko prodejné a velmi těžko se obchodují. 

Přihlašujete vaše výrobky do potravinář-
ských soutěží? Máte nějaké úspěchy? 
V letošním roce jsme se účastnili soutěže MLS 
Pardubického kraje, kde jsme prezentovali 
čtyři výrobky s tím, že jsme dostali ocenění 
za farmářský párek, který byl vybrán jako nej-

lepší. Společnost česká FARMA je velmi mla-
dá, takže se této soutěže účastnila poprvé 
a hned získala ocenění. 

V současné době připravujete ve Vysokém 
Mýtě nové výrobní aktivity. Můžete je našim 
čtenářům přiblížit? 
Ano, jedná se o otevření nové výrobní kapa-
city, která se zkolaudovala a otevřela 1. 7. 
2014, jak jsem již zmínil. Je to úplně nová 
výrobní kapacita, kterou jsme vybavili nejmo-
dernější technikou, která existuje a tam od-
sud by měly být produkovány výrobky střední 
a vyšší, respektive nejvyšší jakostní kvality. 

Jak hodnotíte spolupráci s největším regio-
nálním obchodníkem, tedy s KONZUMem 
a jak dlouho vás pojí společná spolupráce? 
S obchodním družstvem KONZUM Ústí nad 
Orlicí je spolupráce dlouhodobá. Ta cesta se 
pojí už někdy od roku 1999 (odhaduji) a mu-
sím říci, že mezi sebou máme v rámci vedení 
obou společností velmi dobrý obchodní vztah. 
My jsme pořád byli ve škatulce velkoobchod-
ník, to znamená, že jsme měli nějakou filo-
sofii, stejně tak, jako KONZUM, který ji dnes 
rozvíjí. Takže tím, že jsme vytvořili výrobní 
kapacitu ve Vysokém Mýtě a tím, že jsme se 
stali regionálním výrobcem, protože M. Kar-
lík - distribuce v dané chvíli regionálním vý-
robcem nebyl, tak si myslím, že ten obchodní 
vztah je lepší a lepší a věřím tomu, že společ-
ně najdeme zákazníka, který bude chtít naše 
výrobky. Určitě máme rezervy a chtěli bychom 
také pro KONZUM připravit takovou nabídku 
a takový sortiment, abychom se vrátili a mož-
ná i vylepšili obraty, které spolu děláme.   

Můžete nám prozradit, co připravujete pro 
naše zákazníky v nejbližší době nového? Na 
jakou novinku se mohou zákazníci těšit? 

Partnerem projektu Jsme tu doma se stala také společnost M. Karlík- dis-
tribuce s. r. o., kterou společně založili manželé Karlíkovi ve Vysokém 
Mýtě. Z původních několika metrů čtverečních chladících prostor, 5 za-
městnanců a najímání autodopravy k rozvozu výrobků se stala firma, kte-
rá má v současnosti k dispozici 35 rozvozových vozidel, 60 zaměstnanců 
a nově pořízené a zrekonstruované nemovitosti. Nově je také spolumaji-
telem společnosti česká FARMA s. r. o. Na otázky nám odpovídal jednatel 
společnosti pan Miloš Karlík.M.Karlík - distribuce s.r.o.
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Co jsme teď za-
čali realizovat, 
je rozvoz volné-
ho zachlazené-
ho zboží. Přáli 
bychom si totiž 
nebalit výrobky 
do igelitů a měli podstatně rychlejší obrát-
ku zboží tak, aby se k zákazníkovi dostalo 
čerstvé, aby ho měl co nejrychleji na pultě 
a aby ta nabídka byla rychlejší než dosud. 
Také abychom zkrátili čas mezi výrobou 
a obchodním vztahem na prodejnách. Takže 
o to se snažíme. Musím říci, že teď poprvé 
se nám podařilo přivézt z nové provozovny 
uzená masa, která bychom rádi obchodova-
li dál. Ta uzená masa jsou na velmi dobré 
kvalitativní úrovni, vícekrát je přeuzujeme 
a mají vyšší jakostní třídu. Jak se ta kapa-

cita v tom základním sortimentu naplní, tak 
potom bychom chtěli dodávat výrobky s při-
danou hodnotou, mezi které patří různé ro-
lády, speciálky, pražská šunka, šunky nejvyšší 
jakosti, celosvalové šunky apod. To bychom 
rádi přinesli zákazníkovi.    

Jaká je vize vaší společnosti do budoucnosti?
V podstatě nabídnout zákazníkovi takové vý-
robky, za které bychom se nemuseli stydět. 
Aby zákazník přijal střední a vyšší jakostní 
třídu. Abychom zákazníkovi ukázali to, že 
se dá pořídit velmi dobrá jakostní třída ne-
jenom pod masírkou reklamních akcí, ale že 
to může být i na pultech obyčejných obcho-
dů a aby se zákazník, pro kterého to všech-
no děláme, vrátil právě pro tu jakostní třídu. 
Dále bychom byli nadále rádi aktivní v tomto 
regionu a dokázali oslovit. Nabídnout takový 

sortiment, který od nás zákazník přijme i bez 
nějaké velké mediální podpory. 

Podívejte se na video:
www.jsme-tu-doma.cz/karlik

Zprávičky z KONZUMu

Prodejna KONZUMu v Broumově si zahrála v seriálu Stopy života

Režisér Tomáš Magnusek, známý hlavně svojí 
trilogií Bastardi, se rozhodl pustit do dalšího 
kontroverzního tématu. Natáčí seriál Stopy 
života, mimo jiné i na prodejně KONZUMu 
v Broumově. Jedná se o sadu skutečných pří-
běhů lidí, kteří se ocitli buď na dně nebo na 
okraji společnosti. V jednotlivých dílech se 
tedy budeme setkávat s celou řadou lidí 
z různých profesí a především životních osudů. 
V seriálu, pod jehož scénářem je podepsaný 
známý psychiatr Jan Cimický, se objeví např. 
Marek Vašut, Jan Hrušínský, Libuše Šafránko-
vá, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Kateřina Brožo-
vá, Jan Přeučil, Ivana Andrlová, Josef Abrhám, 
Jan Kačer, Nina Divíšková, Martin Dejdar atd. 
Televize Barrandov uvede tuto šestnáctidílnou 
sérii na podzim tohoto roku.

„Je to opravdu originální projekt. Nejde o kla-
sický vztahový  seriál, ale setkáme se se všemi 
možnými situacemi, do kterých se člověk v ži-
votě může dostat, a to většinou kvůli někomu 
jinému. Musím říci, že toto natáčení mě vážně 
baví. Je skutečně zatím nejlepší, jaké jsem 
kdy zažil. Výborná látka, skvělí herci a fajn 
kolektiv. I když o adrenalin také není nouze, 
třeba ve chvíli, kdy musím nechat umřít jednu 
z postav,“ doplnil Tomáš Magnusek. 
Natáčení probíhalo ve vybraných lokalitách 
a objektech, mezi které patřila i prodejna 
KONZUMu v Broumově. Dne 18. 6. 2014 si tak 
naši zákazníci mohli vyzkoušet jaké to je na-
kupovat v prostředí, které obklopují kamery, 
světla a natáčecí štáb včetně známých čes-
kých herců. Panovala zde příjemná atmosfé-
ra, kdy se pobavil jak personál prodejny, tak 

samotní účinkující spolu s panem režisérem 
Magnuskem, který hýřil vtipy. Vše také probí-
halo s maximální profesionalitou a dle pláno-
vaného harmonogramu. Hereckou špičku se-
riálu zde zastupoval mimo jiné i herec Martin 
Dejdar, kterého jsme se během natáčecích 
scén zeptali na pár otázek.

Pane Dejdare, jak se 
Vám spolupracuje a na-
táčí s panem režisérem 
Magnuskem?
Vzhledem k tomu, že 
už je to po několikáté, 
tak dobře. Mně se líbí, 
že to je takové opravdu 
rodinné natáčení a kdo 
má ruce a nohy a kdo 
má kostým, jak se říká, 
tak jde za rakví, jak je 

to v Trháku. Tomáš točí rád venku, tedy
v exteriérech a v reálných prostředích, což já 
mám rád. Pro mě je to takový klid a pohoda.

Tomu také určitě přispívá prostředí vý-
chodních Čech.
Ano, pro mě je to blízké, já jsem Východo-
čech. Pocházím kousek od Chrudimi, z Chrasti 
od Chrudimi. Takže se tady cítím jako doma. 

Mohu se zeptat, co Vás teď v blízké době 
v rámci profese čeká?
Čeká mě ještě pokračování natáčení s Tomá-
šem, potom točím poslední díl televizního 
cyklu České století, což je revoluční díl, kde 
hraji Miroslava Macka. Na to se těším, to bude 
velká sranda a poté natáčím opět společně 
s Tomášem ještě jednu slovenskou věc, ce-
lovečerní film, který vlastně teď začínáme. 
S Jirkou Lábusem zde máme dvě hlavní role.
Mám také zprávy, že na podzim bychom měli 
pokračovat, ve stejném složení, v natáčení 
pořadu Máme rádi Česko. To bylo bezvadné 
a hodně jsem se bavil. 

A co se týká divadelního herectví?
Teď už delší dobu nezkouším, protože pracuji 
zejména pro televizi a na to divadelní zkou-
šení nemám moc čas. I kdybych zkoušel, tak 
zase nemám čas to hrát. Takže teď si tak dva 
roky dávám v rámci divadla přestávku, ale na 
druhou stranu už ho hraji 25 let, takže člověk 
si také rád odpočine. 

Svoji roli ztvárňujete přímo v naší prodej-
ně, musím se tedy zeptat, zda KONZUM 
znáte :-)
Jasně, že ano. Víte co, já jsem chodil do KON-
ZUMu jako 5letý kluk tam u nás Hroubovicích 
(pozn. bývalá prodejna Jednoty Hlinsko). Já 
jsem naopak rád, že se to konečně zase vrá-
tilo, mám to spojené s dětstvím, takže to je 
paráda. Super, já jsem z toho nadšený a brou-
movský KONZUM je skvělý :-)
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Prezentovali jsme se na 100leté výstavě v Chocni
Ve dnech 18. - 22. 6. 2014 se v přírodním 
parku Peliny v Chocni uskutečnila 100letá 
výstava jako připomenutí velké Živnosten-
sko-průmyslové a hospodářské výstavy, kte-
rá se konala v roce 1914. Tehdy se jí účast-
nilo přes 300 vystavovatelů a navštívilo ji 
přes 84 000 návštěvníků. O 100 let později 
nebylo hlavní myšlenkou uspořádat akci po-
dobných rozměrů, ale představit firmy z re-
gionu s jejich výrobky a činností. Výstavy se tak 
účastnily místní firmy, zemědělské podniky, 
spolky hasičů, sokolů nebo střední školy. 

Výstavu doprovodil i kulturní 
program v podobě koncertů 
a divadelních představení. 
KONZUM si pro choceňskou 
výstavu připravil ochutnáv-
ku regionálních produktů 
uzeniny, pečiva, moštu, 
medu apod. Návštěvníkům 
parku v Pelinách jsme tak 
nabídli k ochutnávce čerst-
vé produkty našich dodava-
telů.

Naši zákazníci podpořili
Orlickoústeckou nemocnici
částkou 75 960 Kč

Od května do 
července pro-
bíhala veřejná 
sbírka v rámci 
projektu Spo-
lečně za úsměv. 
Zákazníci všech 
prodejen druž-

stva přispívali pomocí speciálních dárcov-
ských kuponů na zvýšení kvality léčebných 
postupů, modernizaci a dosažení vyššího 
komfortu pokojů na interním oddělení v Or-
lickoústecké nemocnici. Naši zákazníci tak 
během dvou měsíců přispěli nemocnici 
v Ústí nad Orlicí částkou 75 960 Kč.
Vybrané prostředky byly v celé své výši 
převedeny nadačnímu fondu nemocnice 
„S námi je tu lépe!“.  
Obchodní družstvo KONZUM navýšilo tuto 
částku o finanční dar v hodnotě 10 000 Kč.

Děkujeme za vaši podporu!

Dobrovolnictví je příběh. Staň se jeho součástí i Ty!

Klárka H. je dobrovolnicí neziskové organiza-
ce Amalthea o. s., která pomáhá náhradním 
rodinám a rodinám ohroženým odebráním 
dětí. K dobrovolnictví se dostala náhodou: 
„V Amalthee hledali někoho, kdy by se stal 
kamarádem pro 14letou Mirku v pěstounské 
rodině, tak jsem si řekla, proč to nezkusit,“ 
říká třiadvacetiletá Klára, která se dobrovol-
nictví věnuje při škole. „Od pracovníků jsem 
se dozvěděla, že pro děti, které nevyrůstaly 
v rodině od počátku, je v pozdějším věku ob-
tížné navazovat dlouhodobější vztahy. Proto 
bylo mým úkolem s Mirkou sdílet její zážit-
ky, starosti i radosti běžných dní,“ vysvětluje 
Klára, která bezmála rok navštěvuje Mirku 
v pěstounské rodině a doplňuje: „Společně 
trávený čas není nijak náročný. Jdeme se tře-
ba projít, žehlíme si vlasy a u toho si povídá-
me, zkrátka takové ty holčičí věci“.

Právě k dětem v pěstounské péči hledáme 
průvodce, „starší kamarády“, kteří by podpo-
rovali děti v jejich dovednostech, při školní 
přípravě, i je učili díky vzájemnému přátelství 
důvěřovat lidem okolo nich. A jak to chodí 
v Amalthee? „Dobrovolníci, zpravidla ve věku 
17 - 33 let, dochází za dětmi jednou týdně po 
dobu min. půl roku. Tráví s dětmi čas přímo 
v domácnosti rodiny nebo děti doprovází při 
jejich volnočasové aktivitě v blízkém okolí,“ 
říká Kateřina Chocholová, koordinátorka dob-
rovolníků, která dobrovolníkům v průběhu 
jejich činnosti poskytuje potřebnou podporu 
a servis.
Aktuálně hledáme dobrovolníky pro rodiny 
s malými i většími dětmi s bydlištěm v Hyl-
vátech, Vraclavi, Letohradě, Lanškrouně, 
v České Třebové i v dalších lokalitách. Zájemci 
o dobrovolnictví se mohou hlásit koordinátor-
ce dobrovolníků na email: lucie@amalthea.cz 
nebo se více dozvědět o dobrovolnictví v Amal-
thea o.s. na webu www.amalthea.cz.

Kateřina Chocholová,
koordinátorka dobrovolnictví, Amalthea

Pokračování stavby nákupní galerie Nová Louže

Přinášíme vám obrazovou dokumentaci 
probíhající rekonstrukce nákupního centra 
Štěpnice v Ústí nad Orlicí. Stavba je v plném 
proudu. V současné době je uzavřena větši-
na nájemních smluv a další jsou předmětem 
jednání. Již se také upřesňují dispozice 
a způsob využití dle požadavků nájemců.
Budoucí nájemníci nákupní galerie byli 
oslovováni na základě vyhodnocených do-
tazníků, které se nám vrátily od veřejnosti 
na začátku letošního roku. Celkem dotaz-
ník odevzdalo 232 občanů, kteří se zde 
měli možnost vyjádřit, jaké služby a ob-
chody by si přáli v nákupní galerii mít. Nyní 

jsme se vám na základě vašich přání a po-
žadavků snažili nalézt vhodného provozo-
vatele a k dnešnímu dni je volných pouze 
10 % prostor z celkové plochy galerie. Také 
by se měl změnit návrh původního prove-

dení úpravy okolí galerie a vzniknout tak 
zajímavější realizace zpevněných ploch 
s možností posezení a to vše s ohledem na 
zachování zeleně. 

www.nova-louze.cz
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Dne 17. června se konalo Shromáždění de-
legátů obchodního družstva KONZUM v Ústí 
nad Orlicí. Shromáždění se schází každo-
ročně, aby schválilo roční účetní uzávěrku 
a odsouhlasilo rozdělení zisku za minulý 
rok. Letos se ale poprvé konalo podle no-
vých stanov, které byly schváleny v listopa-
du loňského roku. 
Předcházely tomu členské schůze, na kte-
rých byli zvoleni noví delegáti. Ti byli podle 
ustanovení zákona o obchodních korpora-
cích vybaveni pravomocemi zastupovat své 
členy podle počtu hlasů jednotlivých výbo-
rů členů. Tato nová pravidla zkomplikovala 
přípravy zejména tím, že bylo nutno změnit 
způsob hlasování. Každý delegát byl u pre-
zence vybaven kartičkou s číslem volebního 
obvodu a počtem hlasů, která sloužila ke 
sčítání a schválení, jak programu jednání, 
tak i jednotlivých komisí. Důležitým bodem 
programu byla volba členů představenstva 
a kontrolní komise. Představenstvo navrhlo 
a shromáždění delegátů to svým hlasováním 
odsouhlasilo, že volby 
budou tajné. Protože 
však každý delegát 
měl jiný počet hlasů, 
vyvstal úkol jakým 
způsobem utajit, jak 
jednotlivý delegát 
hlasoval a dále zajistit 
přesné sečtení. To byl 
úkol volební komise, 
která byla vybavena 
počítači včetně pro-
gramu, který tuto ná-

ročnou operaci urychlil. Volební komise také 
zajistila utajení zapečetěním  odevzdaných 
volebních lístků. Do představenstva byli ná-
sledně zvoleni:

Ing. Jan Šváb, Ing. Miloslav Hlavsa, Ing. 
Zdeněk Šembera, JUDr. Eva Vacková, Ing. 
Eduard Beneš, Miloslav Moravec a Ludmila 
Neumeisterová.

Do kontrolní komise byli zvoleni:

Vlastimil Jirout, Lidmila Vlčková, Hana 
Papáčková, Ludmila Štanglová a Vladimír 
Tomek.

Volbám předcházely zprávy z činnosti družstva.
Ve zprávě o činnosti představenstva shrnul 
jeho předseda výsledky aktivit tohoto orgánu 
za poslední 4 roky. Konstatoval, že se podaři-
lo naplnit některé cíle, které si představen-
stvo před čtyřmi lety stanovilo:
• Posílení členských výhod. Po zavedení po-
kladního systému, který umožnil, aby podíl 
člena na nákupu byl měřen podle režimu 
„Čím víc nakoupíš, tím větší slevu dostaneš“, 
se zvedl podíl z nákupu ze 2 % na 2,59 %. Za 
rok 2013 nakoupili členové v KONZUMu zboží 
za 213 milionů Kč, za které získali slevu ve 
výši téměř 5,5 milionů Kč. 
• Informovanost členů o dění v družstvu. Začal 
čtvrtletně vycházet zpravodaj Náš KONZUM, 
který zobrazuje dění v družstvu. Obsáhlejší 
informace jsou publikovány na internetových 

stránkách KONZUMu.
• Společenská a kul-
turní činnost. Podaři-
lo se pro členy zajistit 
výhody při účasti na 
sportovních a kultur-
ních akcích v regionu.
Ředitel družstva pan 
Ing. Hlavsa se ve své 
zprávě zaměřil na 
ekonomické výsledky 
družstva a to v kon-
textu s hospodářskou 

situací v republice. Družstvu se podařilo 
i v krizové době udržet růst maloobchodního 
obratu a stabilní ekonomiku. Došlo k rozvoji 
sítě prodejen. Síť byla obohacena o prodejny 
v Kvasinách,  Bohuslavicích, Provodově - Šo-
nově, Horní Čermné a v Meziměstí. KONZUM 
také citlivě reagoval na problémy s provo-
zem pošt v regionu a otevřel své provozov-
ny v celé řadě obcí – Klášterci nad Orlicí, 
Bohousové, Němčicích, Kunvaldě, Bystřeci, 
Českých Libchavách. 

Slavnostním bodem 
programu bylo oce-
nění dlouholetého 
předsedy a člena 
představenstva pana 
Václava Suchome-
la pamětní medailí 
Svazu českých a mo-
ravských spotřebních 
družstev, kterou mu 
předal Ing. Miloslav 

Hlavsa, člen představenstva SČMSD. 

Pan Václav Sucho-
mel pracoval od 
svého mládí v ob-
chodě a byl dlou-
holetým zaměst-
nancem Jednoty, 
kde působil jako 
vedoucí odboru 
prodejen. V roce 
1990 byl zvolen 
předsedou před-
stavenstva a tuto 
funkci vykonával 
po dvacet let.

Shromáždění de-
legátů obchodního 
družstva KONZUM splnilo své poslání. Tím, 
že se podařilo  přizpůsobit družstvo novým 
podmínkám podle zákona 90/2012 a jednat 
podle nových stanov, byl dán předpoklad 
k dalšímu úspěšnému podnikání. 

I v letošním roce zařídila cestovní 
agentura SLM letní zájezd mnoha 
spokojeným členům obchodního 
družstva KONZUM Ústí nad Or-
licí. Přestože již sezóna letních 
dovolených pomalu končí, vyplatí 
se sledovat stránky www.slm.cz 
a pomalu přemýšlet o dovolené 
na rok 2015, případně na zimní 
období. V roce 2014 byly opět 
velmi oblíbené pobytové zájezdy 
na Řecké ostrovy. Z nich mohu 
z vlastní zkušenosti doporučit ost-
rov Korfu s jeho velmi rozmanitou 
přírodou, památkami a plážemi 
na severním pobřeží. Měla jsem 
možnost sledovat východ slunce 
nad Albánií z nejvyšší hory ostro-
va i jeho západ z jeho severního 
výběžku s výhledem na ostrov 
Lefkada. Stálicí dovolených je 
Egypt s jeho nádherným mořem 
na potápění a šnorchlování a Tu-
recko s vynikajícím hotelovým 
servisem a animačními programy 

pro děti. Populární zůstává Chor-
vatsko, nově pak Bulharsko, kte-
ré je cenově výhodné především 
pokud využijete pobyt bez stravy, 
případně jen se snídaní. Cesto-
vatelům se vyplatilo zajistit si do-
volenou s předstihem, zájezdy na 
poslední chvíli byly často bohužel 
již nedostupné, přestože se v inze-
rátech stále nabízely. I v roce 2015 
budou zájezdy zařízené cestovní 
agenturou SLM pro členy družstva 
velmi výhodné, udělejte si pěknou 
dovolenou a radost sobě nebo svým 
blízkým. Již od září budou k dispo-
zici katalogy cestovních kanceláří 
pro rok 2015, které si můžete 
v naší kanceláři vyzvednout. Stále 
nás najdete v budově společnosti 
Rieter (2.patro), nejlépe nás však 
kontaktujte na náš email: rezer-
vace@slm.cz, případně v pracovní 
době telefonicky na telefonním čís-
le 605 146 146. 

Lydie Sloupenská

Shromáždění delegátů - podle nových pravidel

Cestujeme s agenturou SLM

PřEDNáŠKU

Výbor členů v Ústí nad Orlicí
pořádá pro své členy

TIENS
– tradiční čínská medicína

přednáší p. Ilona Chromcová
– ACICF, kouč zdraví

s mezinárodní platností.

Případní zájemci se mohou hlásit 
do 17. 9. 2014 předsedovi výboru 

členů V. Jiroutovi
na tel. 602 491 843 nebo na

e-mail: v.jirout@ktuo.cz

dne 19. 9. 2014 od 18,00 hod.
v ALI resturantu v HNáTNICI

na téma:
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Správné řešení zašlete do 30. 9. 2014 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.

Pro volný čas

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 9. 2014
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:
Lenka Kolářová - Choceň,
Josef Hýbl - Vysoké Mýto,
Olga Janoušková - Brandýs nad Orlicí

Správné řešení
z minulého čísla


