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„Když na vesnici nebude obchod, tak asi dnes nikdo neumře 
hlady a nějak se k potravinám dostane, ale život přece není 
jenom o tom „neumřít hlady“, 

Pane řediteli, 
co pro Vás zna-
mená vesnický 
život a vesnice 
jako taková?
Já sice od naro-
zení bydlím ve 
městě, nejdří-
ve ve Vysokém 
Mýtě, později 
v Ústí nad Orlicí. 
V dětství jsem 
však často trávil 
prázdniny u mé 

babičky na vesnici ve středních Čechách 
a moje manželka pochází z Rudoltic 
u Lanškrouna. Takže lehké zkušenosti 
s vesnickým životem také mám. A vlastně, 
když někdy jedu na pracovní poradu do 
Prahy, tak se mě tam kolegové ptají, jak 
se máte tam u vás na vesnici v Ústí. Lidí, 
kteří žijí v malých obcích, si velice vážím. 
Život zde není jednoduchý, protože tržní 
prostředí odtud postupně vytěsňuje jed-
notlivé služby. 

Můžete popsat současnou situaci prode-
jen provozovaných na vesnicích?
Situace není vůbec jednoduchá, hlavně 
v malých obcích pod 500 obyvatel. Na 
jednu stranu si myslím, že zde KONZUM 
zajišťuje v rámci celé České republiky, 
jednu z nejkvalitnějších služeb. A to jak 
co se týče prodejního prostředí, tak i šíře 
a kvality nabídky zboží. Na druhou stra-
nu to je za cenu vysoké ztrátovosti té-
měř všech těchto prodejen a dále na úkor 
mzdového ohodnocení našich zaměstnan-
ců, kteří tam pracují. A to není fér. Jest-
li se v krátké době něco nestane, tak se 
velká část vesnických prodejen ocitne 
v existenčních problémech. A to buď 
z ekonomických důvodů nebo proto, že zde 
prostě nebude mít kdo prodávat. Stát si 
prostě nemůže brát zaměstnance prode-
jen za rukojmí a musí se rozhodnout, zda 
chce mít zajištěnou potravinovou obsluž-
nost nebo ne.

Jste schopen říci, kolik prodejen v rám-
ci sítě COOP už tuto situaci ekonomicky 
nezvládlo a ocitlo se na pokraji uzavře-
ní či se tak už skutečně stalo? 
Dle průzkumu, který provedl Svaz čes-
kých a moravských spotřebních družstev 
bylo v letech 2015-2016 v rámci všech 
spotřebních družstev uzavřeno 124 pro-
dejen. Dalších 917 bylo v roce 2016 ztrá-
tových, přičemž 148 z nich natolik, že 
budou muset být pravděpodobně v roce 
2017 uzavřeny. 

Jaká je tedy efektivita podnikání v malých 
obcích a jejich smysl?
Děkuji za otázku. Toto je právě velmi 
důležité. Jedna věc je ekonomická efek-
tivita a druhá je smysl provozování ves-
nických prodejen. Zvykli jsme si totiž 
na mnoho věcí nahlížet pouze z ekono-
mického hlediska. Ano, čistě ekonomicky 
se to vůbec nevyplatí a v obcích pod 
1 000 obyvatel by do budoucna asi neměly 
být žádné prodejny, protože vzhledem 
k počtu obyvatel, velikosti nákupního koše 
a průměrné dosahované marži to prostě 
nikdy nevydělá tolik, aby to zabezpeči-
lo důstojné mzdové a pracovní podmín-
ky lidí, kteří v takové prodejně pracují. 
Ale v životě přece vždy nejde pouze 
o ekonomickou výhodnost. Kdybychom to 
takto posuzovali, tak se vlastně na ves-
nicích vůbec nevyplatí žít. Měli bychom 
všechny vesnice zrušit a lidi přestěhovat 
do velkých měst a bude to „efektivněj-
ší“. Ale zároveň chceme, aby český ven-
kov byl hezky upravený, abychom všichni 
z těch měst mohli jezdit do přírody na 
výlety a na prázdniny a aby zde fungovaly 
služby, na které jsme z města zvyklí. Ale 
toto všechno musí zajišťovat zase nějací 
lidé, kteří na tom venkově žijí. A myslím, 
že je v zájmu všech, aby podmínky živo-
ta v těchto lokalitách byly důstojné 21. 
století. Nechceme moc, ale kostel, ško-
la, školka, obchod, hospoda, pošta, au-
tobus, to jsou přece elementární služby, 
bez kterých se dá těžko v současnosti žít. 
A bez nějaké veřejné podpory se to asi 

neobejde. Nikdo nevolá po kinech, diva-
dlech, plaveckých bazénech a podobně, 
které jsou ve městech a mimochodem 
jsou většinou vysoce dotovány, jinak by 
také zanikly. My říkáme, že na vesnici 
mají chlapi hospodu a ženy obchod, tam 
se každý den schází a potkávají, disku-
tují, dozvídají se, co je nového. To je 
základní kultura života na české vesnici, 
která je historicky jiná než např. ně-
mecká. U nás k sobě lidé vždycky měli 
blíž a měli potřebu se potkávat. Němci 
takoví nejsou. Jim nevadí bydlet na sa-
motě na statku, a s nikým se moc nevi-
dět. Když na vesnici nebude obchod, tak 
dnes asi nikdo neumře hlady a nějak se 
k potravinám dostane, ale život přece není 
jenom o tom „neumřít hlady“. My máme 
například na vesnicích vedle množství se-
niorů, kteří si přijdou kromě nákupu i po-
povídat, také plno dětských „zákazníků“. 
Ti si každý den před nebo i po vyučová-
ní jen tak skočí sami nebo s mamkou do 
KONZUMu pro něco dobrého. Jednou to 
je svačina, jindy zmrzka nebo žvýkačka. 
A život je hned veselejší. I o tom je smysl 
prodejny na vesnici. Prostě si myslíme, že 
obchod na malé vesnici je veřejná služba, 
která si zaslouží veřejnou podporu, jinak 
zanikne.

Jaký je návrh Vašeho řešení? 
Myslíme si, že je nutná nějaká forma ve-
řejné finanční podpory obchodům v ob-
cích pod 1 000 obyvatel. Aktuálně je to 
ale nejnaléhavější u obcí do 500 obyvatel. 

říká Ing. Miloslav Hlavsa

Provozování venkovských obchodů je aktuální téma, kterým se družstvo KONZUM momentálně zabývá. Za po-
sledních dvacet let bylo totiž v Česku zavřeno zhruba 6 000 malých prodejen a samoobsluh, což je třetina jejich 
původního počtu a tento trend pokračuje i v současnosti. Situaci nám popsal Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva, 
který se v této oblasti snaží prosadit a zajistit finanční podporu právě pro tyto venkovské prodejny.

Ing. Miloslav Hlavsa
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Domníváme se, že by bylo možné se in-
spirovat modelem, který je již částečně 
zaveden v Pardubickém kraji. Zde o fi-
nančním příspěvku místnímu obchodu 
(a je jedno jestli ho provozuje obec, 
samostatný živnostník nebo firma, jako 
např. KONZUM) rozhoduje vždy obecní 
zastupitelstvo. To je základ, protože tito 
lidé nejlépe znají vlastní potřeby. Násled-
ně může obec požádat Kraj o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu tohoto pří-
spěvku. Nyní to je ale maximálně do výše 
50 % a maximálně 100 tis. Kč. To se nám 
zdá pro rozpočty malých obcí nedostateč-
né a myslíme si, že vedle obce a kraje by 
měl jistou roli sehrát i stát a tuto částku 
navýšit. Z celorepublikového hlediska by 
celková veřejná podpora všem obchodům 
ve všech obcích České republiky do 1 000 
obyvatel, která by dokázala zajistit veli-
ce důstojnou úroveň potravinové obsluž-
nosti i v celoevropském měřítku, mohla 
činit asi 750 mil. Kč ročně. To je např. 
jen asi desetina toho, co se vynakládá na 
dopravní obslužnost – dotací na provoz 
autobusů a vlaků.   

Je Váš boj za obchody v ohrožení pod-
pořen i ostatními družstvy, zástupci 
jednotlivých samospráv, podnikateli, či 
lidmi žijícími právě na vesnicích? A po-
dařilo se Vám již něco prosadit?
Ano, v poslední době se nám společně 
s panem Březinou, předsedou Svazu Čes-
kých a moravských spotřebních družstev 
a panem Juračkou, předsedou Asocia-
ce českého tradičního obchodu podařilo 
vyvolat jak veřejnou diskusi v médiích, 
tak nastolit toto téma pro politickou re-
prezentaci. S velkou podporou jsme se 
setkali u ministra zemědělství, který vy-
tvořil meziresortní pracovní komisi, jejíž 
návrhy byly předloženy do vlády. Zároveň 
jednáme i s Asociací krajů České republi-
ky. Aktivně se do podpory zapojili i Spolek 
pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, 
Sdružení místních samospráv i Odborový 
svaz pracovníků obchodu. Za nás za KON-
ZUM jsme oslovili hejtmana Pardubického 
kraje, dále máme podporu pana senátora 
Šilara a koncem dubna jsme měli setkání 
s asi 25 starosty zainteresovaných obcí 
z našeho okresu. Takže snad jsme na dob-
ré cestě. 

Jak vnímáte názory a argumentace, 
které říkají, že dotaci na vesnici by pak 
měl dostat každý bez rozdílu? Nebo na-
opak ty, co tvrdí, že podpora státu je 
pouhou neschopností vlastního podni-
kání?
Myslíme si, že je důležité si podnikání 
a služby na venkově rozdělit na to, co by 
mělo být vnímáno, jako veřejná služba 
a na to ostatní. Zajištění potravinové ob-
služnosti dle nás do veřejné služby patří, 
stejně jako např. dopravní obslužnost. 
Ale v případě potravin se jedná o malé 
obce do 1 000 obyvatel. Nad tuto hranici 
se už bez problémů obchod uživí a ne-
potřebuje veřejnou podporu. A v malých 
obcích nepotřebují obchody podporu pro-
to, že provozovatelé jsou neschopní, ale 
proto, že zde žije objektivně málo obyva-
tel, kteří i kdyby vše nakupovali ve svém 
obchodě, tak ho neuživí.
Jestli dospějeme k závěru, že pro život 

vesnice je nezbytné, aby měla vlastního 
kominíka či truhláře, tak by si určitě 
i tyto služby nějakou podporu zasloužily. 
Já si to ale nemyslím. 

Existují v současné době již některé 
obce, které finančně podporují svůj ob-
chod?
Ano, KONZUM například získává trvalý 
příspěvek na provoz od obcí Žampach, 
Albrechtice u Lanškrouna, Horní Čermná, 
Rudoltice, Rybník, částečně i Javorník 
u Vysokého Mýta. Na rekonstrukci prodejen 
nám významné částky přispěli v Nekoři, 
Ostrově, Orličkách nebo v Dlouhé Tře-
bové. Ale co vím, tak k podpoře dochází 
i v dalších obcích, kde jsou jiní provozo-
vatelé než KONZUM. Jenom v okrese Ústí 
nad Orlicí je to asi 16 obcí. Např. Je-
hnědí, Hejnice, Svatý Jiří, Zálší, Řetův-
ka a další.

Co se bude dít, pokud finanční podporu od 
státu nezískáte? Přistoupil byste i k mož-
nosti uzavření všech vesnických prodejen, 
kde tento problém existuje? Pro KONZUM 

by to asi znamenalo velký zásah...
V přímém ekonomickém ohrožení se nyní 
nachází asi 29 prodejen KONZUMu, kte-
ré tvoří roční souhrnnou ztrátu téměř 5 
mil. Kč, ale pouze 7 % maloobchodní-
ho obratu. Z tohoto pohledu by se dalo 
říci, že uzavřením všech těchto prode-
jen bychom ušetřili 5 mil. Kč a přitom 
bychom ztratili jenom nepatrnou část 
obratu. Každý ekonom, který by to vi-
děl, tak řekne: „hned zítra všechny tyto 
prodejny zavřete“. Pro nás to ale není jen 
o číslech, ale hlavně o lidech, kteří tam 
žijí, o těch spolupracovnících, kteří zde 
mají zaměstnání, o místních pekařích 
a uzenářích, kteří sem dodávají svoji 
produkci. Ti všichni jsou na zachování 
této služby do jisté míry závislí a my je 
nechceme zklamat, a proto se snažíme 
ze všech sil bojovat. Na druhou stranu 
musím říci, že kdybychom žádnou odezvu 
nenašli a bylo nám sděleno, že o naši služ-
bu není zájem, tak bychom nedokázali 
všechny tyto prodejny udržet v provozu 
a museli bychom postupně přistupovat 
k uzavírání těch nejkritičtějších. 
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Skupina COOP v České republice, jako novinku do svých prodejen, uvádí 
výrobky od kolegů ze spotřebních družstev COOP v Itálii. Jsme sice 
zastánci a propagátoři českých a regionálních potravin, ale vše se u nás 
vyrobit nedá. Proto, abychom obohatili naši nabídku, jsme se spojili 
s  našimi partnery v Itálii, v zemi ve které kvalita a chuť potravin je 
téměř náboženstvím.
COOP je italský lídr na trhu s potravinami a má hluboce zakořeněnou 
a rozšířenou působnost na území Itálie s velkou obchodní sítí, svými členy 
a dodavateli. COOP je více než maloobchodník. Jeho cílem je nabízet 
produkty za spravedlivé ceny. Byl několikrát oceněný za své výrobky 
COOP, které jsou zaměřené na maximální kvalitu a ta je pro každého 
Itala tou nejdůležitější. Výrobky také propagují obchodní model, který 
dokazuje, že je důležité kombinovat tržní chování se společenskou 
odpovědností. Kvalita výrobků COOP Itálie je natolik vysoká, že tvoří 
téměř 50 % zboží, které zákazníci v jejich obchodech nakoupí.

Úspěšný příběh!
- Kořeny COOP Itálie sahají až do roku 1854 a jeho historie se prolíná s historií 
Itálie. O tom svědčí i téměř 8 milionů členů družstev v Itálii - obyvatel Itálie.

Ochutnejte pravou Itálii v sortimentu sítě KONZUM, přivezli jsme pro vás například: 
Rýže arborio extra jemná
Arborio je druh krátkozrnné japonské varianty rýže seté (Oryza sativa) pěstované v Itálii. Je pojmenována podle města 
Arborio v údolí řeky Pádu, kde se hojně pěstuje. Při vaření zůstávají zrna pevná na skus, přesto jsou jemná a mazlavá, díky 
vysokému obsahu amylopektinu (jedné ze dvou složek škrobu). Vařená rýže Arborio se dobře pojí s ostatními zrny a dobře 
vstřebává chutě, čímž je vhodná pro přípravu rizota nebo rýžových pudinků. Doporučujeme rýži před použitím neproplacho-
vat, aby zůstaly zachovány výživné látky. Rýže se vaří ještě po odstavení z ohně, doporučujeme ji tedy připravit al dente.

Tyčinky Grissini se slunečnicovým olejem 
Jedná se o tradiční italské pečivo se širokou škálou využití. Jsou vynikajícím doplňkem k jídlům, 
která se konzumují jak ke snídani, tak během dne. Chutnají samotné i se šunkou, se sýrem, s různými 
předkrmy, hlavními chody, se saláty, k namáčení do omáček i k nápojům.

Bazalkové pesto s pravou bazalkou Genovese dop 
Původ pesta je v oblasti Ligurie v severní Itálii, přídomek Genovese má podle severoitalského města Janov. Tradiční 
příprava klasického pesta spočívá v rozdrcení a tření bazalkových listů v mramorovém hmoždíři. Do nich se dále při-
dává sůl a česnek, parmezán nebo jiný drobně strouhaný ovčí sýr a piniové oříšky, nakonec olivový olej. Nejlepší je 
pesto čerstvě připravené se špagetami. Podle klasického receptu z okolí Bologne se špagety vaří a podávají s několika 
nakrájenými bramborami. Pesto však lze konzumovat i s chlebem, saláty, sýrem aj. Není vhodné jej ohřívat, neboť 
bazalka při vysoké teplotě hořkne.

Červený vinný ocet  
Kvalita octa závisí právě na kvalitě hroznů, z nichž je vyroben. Vinné octy se vyrábějí přímým biologickým kvasným proce-
sem, při kterém je veškerý alkohol z vína přeměňován na kyselinu octovou. Takto vyrobený ocet obsahuje všechny příznivě 
působící látky, které se vyskytovaly ve víně před jeho zkvašením. Je ideální do salátů, omáček, dresinků a marinád. Zna-
menitě se hodí ke středomořské kuchyni, ovoci či zelenině. Jemná usazenina není na závadu, naopak poukazuje na čistě 
přírodní složení produktu. Využití vinného octa z červeného vína je v kuchyni všestranné.

Rajčatová omáčka all´arrabbiata
Má ráznou pikantní chuť, je připravená ručně podle prastaré tradice, pouze z přírodních a kvalitních ingrediencí - na-
příklad nasekaná čerstvá rajčata a papričky. Tato hotová omáčka s typicky charakteristickou chutí slunné Itálie se hodí 
na všechny druhy teplých i studených těstovin. Je také ideální k přípravě masa, zvláště je vhodná ke kuřecímu masu 
nebo i na pizzu se svojí lehce pikantní chutí.

Hodnoty privátních výrobků COOP:

BEZPEČNý - přísné požadavky na kvalitu: žádné 
geneticky modifikované organismy, bez barviv, 
bez hydrogenovaných tuků, bez posklizňového 
ošetření, bez dalších přísad

DOBrá HODNOtA - vynikající poměr kvalita/cena

ŠEtrNé K žIVOtNíMU PrOStřEDí - obalový
design s nízkým dopadem na životní prostředí

EtICKý - spravedlivý přístup ke všem zaměstnan-
cům, kteří se podíleli na výrobě i prodeji

CHUtNý -  stovky zákazníků testují složení
výrobků s cílem vyhodnotit produkt nejvyšší
kvality a chuti
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Zprávičky z KONZUMu

Malé zahradní do-
mečky u Diskontů či 
KONZUM Marketů se 
sortimentem zemin 
a substrátů, postři-
ků, hnojiv, venkov-
ních rostlin, sadeb, 
obalů a květináčů, 

truhlíků, drobného nářadí na zahradu, pla-
chet a textilií, budete nyní potkávat v le-

tácích i všude jinde pod označením Moje 
zahrada. Jednou měsíčně se můžete těšit 
na akční položky tohoto sortimentu, které 
budou součástí týdenního letáku COOP Dis-
kont. Prodejna Fortel a Moje zahrada se liší 
především v rozsahu nabídky, kdy na Fortelu 
je více zboží od více dodavatelů. To je napří-
klad v Ústí nad Orlicí, kde zákazník sežene 
kromě výše zmíněného navíc ještě pracovní 
pomůcky, palubky a lišty, barvy a nátěrové 

hmoty, různá lepidla, dřevěné hračky, ben-
zínovou techniku a elektrické nářadí. Navíc 
poskytuje služby jako je půjčovna zahradní 
techniky pro členy KONZUMu či servis tech-
niky (i nezakoupené u nás). Prodejny Moje 
zahrada jsou pouze sezónní (cca březen - ko-
nec října), Fortel je otevřen celoročně. Nyní 
se na další Fortel můžete těšit na Diskontu 
v České Třebové, který projde rekonstrukcí 
během tohoto roku a nabídne tak více zboží. 

Fortel a Moje zahrada 

Rekonstruovaná prodejna na Lhotce v České Třebové

Ve druhém patře nákupní galerie můžete na-
vštívit tetovací studio Live Age a ozdobit své 
tělo speciální kresbou, piercingem či perma-
nentním make-upem. Studio zaměstnává ty 
nejlepší odborníky, kteří jsou dokonale pro-

školení ve standardech hygienických norem. 
Pracují ve sterilním prostředí, které odpovídá 
směrnicím provádění zdravotnických výkonů 
v evropských zemích. Po celou dobu hojení mů-
žete přijít pro radu nebo bezplatné ošetření.

Nově na Nové Louži v Ústí nad Orlicí: Tetovací studio Více na www.liveage.cz

KONZUM spolupracuje na jedinečném
sociálním projektu

Podle stanov družstva jsou jeho členové historicky soustředěni pře-
devším podle obcí a prodejen pod jednotlivými výbory členů. S roz-
vojem obchodní sítě jsou ti, kteří mají bydliště mimo tyto obce, 
vedeni pod výborem č. 43 na ústředí družstva v Ústí nad Orlicí. 
Jde o obce především mimo okres Ústí nad Orlicí. V současné době 
jich tu je necelých 300 osob. Jako členové máte právo zúčastnit 
se výroční členské schůze. 300 lidí není tak jednoduché pozvat 
a soustředit ve stejném čase na jedno místo a to bez informace, kdo 
se zúčastní. Rozumíme také tomu, že vzhledem ke vzdálenostem 
budete zvažovat, zda využijete svého práva a přijedete.

Pozvánka pro členy výboru č. 43 při ústředí
družstva v Ústí nad Orlicí

Přijměte tedy pozvání na výroční schůzi
členů družstva KONZUM, která se koná
ve čtvrtek 18. května 2017 od 16:00

v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, v zasedací místnosti
na ústředí družstva, 5. patro, č. dveří 603.

Hlásit se můžete do 15. 5. 2017 několika způsoby:
- na e-mailovou adresu vlckovauo@seznam.cz

- poštou (stačí poslat list se jménem a příjmením, bydliště) 
- telefonicky na 465 553 384 v čase od 8.00 do 15.30

Postup přípravy
Bruschettu dáme na chvilku do trouby či na 
gril opéct dozlatova. Mezitím si omyjeme 
rajčata (měla by být řádně vychlazená) 
a pokrájíme je na malé kostičky, které dáme 
do misky. Přidáme pokrájené olivy, poseka-
nou bazalku s oreganem, prolisovaný česnek 
a olivový olej. Směs osolíme a opepříme hru-
bě mletým pepřem. Podle chuti přidáme i na 
malé kousky pokrájenou mozzarellu. Opeče-
né plátky bruschtetty poklademe připrave-
nou rajčatovou směsí a ihned podáváme. 
Toto jídlo je známé od 15. století a pochází 
ze střední Itálie. Bruschetta (čteme brusketa) 
se obvykle jí ke snídani nebo jako předkrm. 

Bruschetta s rajčaty
Italský opečený chléb

Projekt reklamní agen-
tury Kompakt - sociální 
automobil, je postaven 
na zcela jednoduché, 
ale podstatou důležité 
a vážné myšlence. Za spo-
luúčasti firem a společností 
se jeho realizátoři snaží 
o vytvoření, zdokonale-
ní a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou 
činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci 
zdravotně, mentálně či jinak postižených lidí. Od roku 1997, kdy 
projekt odstartoval, se podařilo za pomoci firem a společností po 
celém území naší republiky s úspěchem předat již 650 sociálních 
automobilů, které pečují o naše spoluobčany mentálně či tělesně 
postižené nebo přestárlé. V současné době není v silách ústa-
vů a zařízení pořídit si vůz s odpovídajícími parametry, kterým by 
mohli přepravovat například vozíčkáře nebo lidi upoutané na lůžko. 
Jsou nucené stále více spoléhat na sponzorství nebo charitativní 
činnost různých organizací. Proto se naše družstvo rozhodlo i letos 
do projektu vstoupit a pomoci tak společně zakoupit sociální vůz 
Dacia Dokker pro Sociální služby Česká Třebová. Tuto aktivitu pod-
porujeme již od roku 2010 a tak i díky nám provozuje takový auto-
mobil Sdružení Neratov, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci 
nebo ČČK v Ústí nad Orlicí.  



6

„KONZUMu jsme historicky vděčni za mnohé, jeho 
přístup k regionálním partnerům je úctyhodný,”

Zanedlouho bu-
dete slavit kulaté 
výročí založení 
Vaší firmy. Když 
porovnáte tehdej-
ší podmínky pro 
fungování pekár-
ny s těmi dnešní-
mi, co všechno se 
změnilo? 
Musím říci, že trh se 
změnil významně. 
Téměř všechny 
nezávislé soukromé 

obchodníky převálcovaly zahraniční 
řetězce, ale to je obecně známá záležitost. 
Jsme stále vděčni za strategii KONZUMu, 
který se orientuje na regionální dodavatele 
a tím pádem můžeme my, místní výrobci, 
ještě dnes fungovat. Trh práce se v 
mezičase několikrát měnil jako 
přesýpací hodiny. 

Je dneska pekařina 
složitější než ve Vašich 
začátcích? Zejména co se 
prodeje týče?
Naše firma prošla mnoha 
obdobími a v každém to bylo 
krásné i složité zároveň. Těžko hodnotit, 
receptura a postup výroby základních 
nosných výrobků se v ničem nemění, mění 
se jen nároky zákazníků. Ty neustále stoupají 
a jsme za to rádi. Vždy jsme chtěli kráčet 
svou cestou a držet vysokou kvalitu výroby 
a prodeje. Dnes se ukazuje, že ta cesta byla 
správná.

Již od počátku své existence smýšlíte 
regionálně a zaměřujete se na podporu 
místní produkce. Jaký objem pekařských 
a cukrářských výrobků zde ročně 
upečete? Jak velký podíl je expedován 
našemu družstvu?
Sázava dnes stojí na dvou nosných pilířích. 
Jedním z nich je síť vlastních 27 prodejen, 
tím druhým je 90 prodejen KONZUMu, kam 
jezdíme. Pro prodejny těchto dvou subjektů 
je z naší centrály v Sázavě u Lanškrouna 
vyexpedováno 83 % veškeré produkce. Podíl 
družstvu je sice menší, ale velmi významný. 
Regionálně smýšlí lidé i ve všech okolních 

státech, v tom 
bohužel v naší zemi 

zaostáváme. Stále 
však věříme, že se to 

může změnit k lepšímu.

Co by podle Vás měl splňovat ideální 
pekařský dodavatel, aby uspěl s dodávkami 
do obchodní sítě?
Takovou otázku si nepokládáme, do cizích 
obchodních sítí nechceme, necítili bychom 
se tam svobodní a nezávislí. Naše místo 
je  buď na náměstí městeček v našem 
regionu nebo v družstevní prodejně. Každý 
pekař je jiný a každý umí jiné výrobky, 
každý má jinou strategii. Jeden peče 
skvělé housky, druhý možná sladké. Na tu 
danou výrobu zaměřuje své klíčové 
investice, pakliže tedy do 
své výroby investuje. 
Královskou disciplínou 
v pekařském řemesle 
je chléb. Jsme rádi, 
že zákazníci našim 
chlebům věří, 
našim cílem je 
jejich důvěru 
nezklamat. 

Můžete nás poučit, jak dlouho by měl 
běžný chléb doma vydržet, když se správně 
skladuje? Někteří lidé si jej dávají do 
lednice, aby prodloužili jeho trvanlivost… 
Velký chléb by měl vydržet jistě alespoň pět 
dní, u menších gramáží trvanlivost s přirozeným 
vysycháním klesá. Trendem jsou menší chleby 
a častější nákupy. Faktorů ovlivňujících 
trvanlivost je mnoho, podíl žitného kvasu, 
žitné mouky, způsob pečení, ale i vliv 
počasí, atd… Do lednice si chléb dává i moje 
maminka, která ale žije daleko a tam Sázava 
nejezdí. Nikdy jí nevysvětlím, že to není 
dobře, že trvanlivost se tím nezlepší. Jenže 
ten její chléb ve středních Čechách má do 
úrovně průměrného chleba z našeho regionu 
dost daleko.

komentuje obchodní vedoucí Jan Koubek

Mezi lokální výrobce, kteří naše prodejny každodenně zásobují čerstvými výrobky 
a snaží se tak udržovat tradiční výrobu potravin v našem regionu patří bezpochyby 
Pekařství a cukrářství Sazáva. řadí se mezi naše významné dodavatele, provozují také 
vlastní unikátní síť pekařských prodejen a jejich nejvyšší hodnotou je chuť. Výrobky 

nedopékají, ale v co nejširší míře skutečně pečou přímo před zraky svých zákazníků. O tom, jak se peče dobrá 
pověst a dobré pečivo jsme si popovídali s Janem Koubkem, obchodním vedoucím.

www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Jan Koubek
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Povězte nám prosím, jaké jsou aktuální nákupní preference 
zákazníků u pekařských výrobků z Vašeho sortimentu?
Je to v různých mikroregionech jiné. Obecně se dá říci, že velmi 
zajímavý růst mají naše cukrářské výrobky, které můžete stále 
častěji nalézt na pultech konzumních prodejen. Nemalou radost 
nám dělají rohlíky, které mizí z pultů rychleji než dříve, všimli jste 
si té změny? Určitě rohlíky vyzkoušejte, Sázava není jen chléb.

Jak se vytváří dobrá pověst konkrétního kusu pečiva či zákusku, 
který nově zavádíte do svého sortimentu? Je potřeba značně 
investovat do reklamy?
Tak na tuto otázku si marketéři musí hledat odpovědi od rána do 
večera. V Sázavě se snažíme investovat do reklamy, která spíše 
posiluje značku. Vlastní zkušenost je nejlepší reklama. U nových 
výrobků je to různé, rádi reklamou podpoříme výrobky, o kterých 
jsme přesvědčeni, že přináší zdravotní bonus pro naše zákazníky. 
V poslední době jde rozhodně o celozrnný chléb a celozrnné rohlíky. 

Jakým směrem se podle Vás bude vyvíjet pekařský trh v naší 
zemi příštích 10 let? Zvažujete například možnost zavedení on-
line nákupů u pekařského a cukrářského sortimentu? 
Upřímně 10 let je dlouhá doba, tak daleko nevidíme. Tradiční 
konzumní chléb a český rohlík tu jistě bude dál, ale kolik bude stát 
a kdo ho bude vyrábět, to je nejdůležitější otázka. Lidé o naše 
fyzicky náročné a noční řemeslo nemají zájem, mladá generace už 
ani nedorazí na předem dohodnutý pohovor, přirozeně bez omluvy. 
Podle toho se musíme zařídit. 

Jak byste zhodnotil spolupráci s obchodním družstvem KONZUM? 
Nalákejte také naše zákazníky na co se od Vás mohou v nejbližší 
době těšit. 
KONZUMu jsme historicky vděčni za mnohé, jeho přístup k regionálním 
partnerům je úctyhodný. V letošním roce chceme opět přinést na 
trh okolo 10 zajímavých výrobků, ve všech disciplínách. Dlouho 
nám lidé píší z dalekého Hradce, abychom tam už konečně otevřeli 
prodejnu, pokusíme se je potěšit i tam a to už letos v květnu na 
Dukelské třídě.

Ve dnech 10. 5. – 4. 7. 2017 bude probíhat velká sběratelská soutěž 
na všech prodejnách sítě KONZUM. Zákazník za nákup nad 299 Kč 
obdrží na pokladně jeden sáček s magnetkami. Celá COOP kolekce 
obsahuje 16 druhů dinosaurů. Jako bonus máme v akci 17. druh, 
dinosaura se jménem „COOPSAURUS“. Zákazník, který získá tuto 
speciální magnetku a zašle v obálce na adresu COOP Centra, au-
tomaticky vyhrává velkého plyšového dinosaura a vstupenku pro 
celou rodinu do Dinoparku v ČR. V prodeji budou i žolíkové výrob-
ky, za jejichž nákup zákazník obdrží vždy jeden balíček s magnet-
kami navíc. Pokud zákazník nakoupí v celkové vyšší hodnotě 
a mezi zbožím bude vybraný výrobek - žolík, na pokladně obdrží 
2 sáčky. V prodeji budeme mít také interaktivní magnetickou knihu 
– Dinosauří encyklopedii, kde si děti mohou celou nasbíranou sérii 
dinosaurů uchovávat. Kniha obsahuje povídání o 16 pravěkých ješ-
těrech a u každého naučného textu je obrys dinosaura, kterého je 
možné v barevné verzi získat pouze ve formě magnetky. Akce bude 
v sobotu 3. 6. 2017 doplněná o zážitkový program v Nákupní galerii 
Nová Louže. Bližší informace budou k dispozici již brzy v našich 
letácích, sledujte také náš facebook.

Startujeme velkou
sběratelskou akci
„Svět dinosaurů“

Počet zaměstnanců: 286
Aktuální ocenění: Farmářův pecen, Reg. potravina 2015
Počet vlastních prodejen: 27
Nejprodávanější pekárenský výrobek: rohlík

20 %
slevana časovéjízdenky

sleva
2 + 1

zdarma
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Správné řešení zašlete do 31. 5. 2017 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: Jaroslav Kudra - Žamberk, Jitka Krejčová - Opočno, Markéta Harapatová - Hejnice
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Staň se členem"

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 5. 2017
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:
Hana Venská - Ústí nad Orlicí
Jan Sklenář - Letohrad
Pavla Maixnerová - Dolní Čermná

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


