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Jak šel čas - Oslavy 120. výročí založení družstva

Kamarádi z Farmy - velká sběratelská soutěž
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DRUŽSTVO, KTERÉ ZANECHALO STOPY VE TŘECH STOLETÍCH.
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Jsme tu doma, již 120 let
V letošním roce slavíme 120. výročí založení našeho družstva. Stalo se 6. listopadu 1898. Tehdy 84 občanů 
města Ústí nad Orlicí, po vzoru anglických předchůdců, v hospodě Na Dolnici založilo Konsumní, výrob-
ní, zásobní, skladní, stavební a úvěrní Jednotu. Společnost, která by jim ulehčila každodenní život. Začátky 
nebyly jednoduché, vždyť se jednalo o skupinu amatérů, z níž nikdo v oboru nepracoval – strojník, tkadlec, 
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 ho 
bereme jako samozřejmou součást našeho života. Nevím jak vy, ale já mám již od dětství KONZUM spojen 
s pocitem domova. Vzpomínám, jaké dobrodružství pro mne jako malého pětiletého kluka, bylo jít s mamkou 
nakupovat do obchodu na sídlišti ve Vysokém Mýtě, kde jsme bydleli. Do teď si pamatuji vůni chleba, který 
jsem nesl spokojeně domů a přitom okusoval tu neskutečně dobrou patku a mamka se na mě s úsměvem 
dívala. Nebo když v sobotu ráno taťka přinesl z KONZUMu čerstvé voňavé rohlíčky a pak jsme si je se sestrou 
namazali s máslem a džemem a zapíjeli teplým kakaem. Na tyto chvíle radosti a spokojenosti z domova nikdy 
nezapomenu. V tu dobu jsem vůbec netušil, že jednou budu v KONZUMu pracovat.
Nyní, jako ředitel KONZUMu, mám jenom jeden malý cíl. Abychom ještě mnoho let dokázali spoluvytvářet 
domov dalším generacím našich zákazníků.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

1. barevný leták (1994) Leták (1997) Leták Diskont (1997)

Členský zpravodaj (2005)Členský zpravodaj (2002)Členský zpravodaj (1998)

Víte, že?.....
●  Pražský potravní a spořitelní spolek 
byl osobitým družstvem s víceúčelo-
vou činností?

●  Zlatou éru zažilo družstevnictví 
v období Masarykovy první republiky?

●  Již v roce 1930 existovaly privátní 
výrobky nesoucí název COOP nebo 
Cooperator?

●  Z rozhodnutí komunistické strany 
z roku 1952 přišla družstva o svůj ma-
jetek, který měla především ve městech 
a byla direktivně pověřena zajišťovat 
zásobování obyvatelstva na venkově?

●  Na území současné České republiky 
se již na sklonku prvního desetiletí 20. 
století začaly formovat různé spolky 
na podporu letectví a první letecká 
družstva?

●  Nejznámější aviatické družstvo u nás 
bylo založeno v roce 1910 v Pardubicích?

●  Významným mezníkem v historii 
českého družstevnictví bylo vytvoření 
prvního družstevního zákona v roce 
1873 (Zákon „O společenstvech pro 
napomáhání živnosti a hospodářství, 
později označovaný též jako Zákon o 
společenstvech výdělkových a hospo-
dářských?

●  T. G. Masaryk jako podporovatel nových 
projektů byl potěšen, když ho vydavatel-
ství Družstevní práce zvolilo před Vánoce-
mi roku 1935 svým čestným členem?

● Po osvobození republiky již v květnu 
roku 1945 byla založena družstevní cen-
trála pod názvem Ústřední rada družstev?

Ohlédnutí do historie



„120 let trvání obchodu je důvodem k oslavě, ale také  
představuje závazek vůči našim předchůdcům, od kterých 
jsme družstvo převzali k dalšímu rozvoji”, říká Ing. Jan Šváb.

Můžeme říci, že i díky 
svým rodičům a dě-
dečkovi jste spojen
s družstevnictvím již 
rodovou tradicí. Jak 
a kdy jste ale Vy za-
čal působit v našem 
družstvu?
Můj dědeček byl 
družstevníkem z pře-
svědčení. Do Kon-
zumního družstva 
vstoupil v roce 1923
a byl i zakládajícím 
členem družstevní 

mlékárny v Dolní Dobrouči. Otec a matka 
byli po zákazu živností nuceni vstoupit do 
Selpa, které následně přešlo do Jednoty. 
Když komunistický režim označil rodiče za 
kulaky, Jednota je propustila. Já jsem začal 
pracovat v Jednotě po přestěhování z Ná-
chodska od 2. května 1978. 

Poté, v roce 1990 jste nastoupil do funkce 
ředitele Jednoty. Následující období, po 
nástupu do funkce, bylo v našem druž-
stvu obdobím největších změn od roku 
1960. Popište nám prosím o jaké změny 
se jednalo a jak jste jim jako ředitel čelil.
Problematika změn tehdejší doby se do ži-
vota družstva promítla hlavně ve dvou ro-
vinách. Především se na úrovni státu řešila 
privatizace státního obchodu a u družstev se 
vedl zápas o to, komu majetek družstva patří 
– zda státu nebo členům. A když se rozhod-
lo, že členům, pak tedy ať členové rozhod-
nou na valné hromadě co 
dál. Jenže členů jsme měli 
v té době 23 000 a svolat 
je bylo nemožné. Nakonec 
bylo povoleno zastupová-
ní na základě plných mocí. 
To se  podařilo díky práci 
členů dohlížecích výborů 
a na valné hromadě byl 
po dlouhé diskusi schvá-
len privatizační projekt. 
Druhým, neméně bolest-
ným problémem byla eko-
nomika. Kromě toho, že 
vznikla řada soukromých 
obchodů, které se vyzna-
čovaly pružností v cenové 
tvorbě a konkurovaly i ne-
okázalým přístupem, byly 
naše oběžné prostředky, 
tj. hlavně zásoby zboží 

zatíženy úrokem 22,5 %. Měli jsme jich za 
111 milionů Kč. K tomu se přidružily naše 
chyby – prodej na úvěr tzv. Bílým koním 
a nevyřízené resty z minulých obchodů
s JZD Slušovice, z čehož se narodily těžko 
vymahatelné pohledávky ve výši 24 mil. Kč. 
Suma sumárum, na stole byl fi nanční pro-
blém ve výši 135 mil Kč, a to v době, kdy 
průměrná mzda v družstvu byla 3 000 Kč. 
Zadlužení by v dnešních cenách dosáhlo asi 
800 milionů Kč. 

Vzpomenete si, kdy se situace družstva
a jeho maloobchodní obrat začal příznivě 
vyvíjet?
Ze statistických údajů vyplývá, že to bylo 
od roku 1992. Ale tak jednoduché to nebylo. 
Šlo o postupný proces, který byl výsledkem 
řady zvládnutých kroků, jako např. osvojení 
si pravidel marketingu, cenové tvorby, dů-
raz na rozvoj velkoobchodu, nastolení po-
řádku v šíři sortimentu prodejen. Dále stálé 
sledování pohledávek po lhůtě splatnosti
a ovládnutí nového zpracování účetní evi-
dence. Později k tomu přibyl start diskont-
ních prodejen.

Také samotné rozšiřování sítě obchodů
k úspěšným výsledkům nestačí. Pojme-
nujte prosím to, co dokázalo družstvo 
vytvořit a udržet celých 120 let.
Jak to bylo dříve se dá posoudit pouze z his-
torických pramenů. Určitě to bylo ovlivněno 
kvalitou vrcholných orgánů a jejich řešení 
zlomových událostí, třeba aktivnímu dění 
při slučování družstev. Zaujalo mě třeba to, 

že malé Konzumní družstvo 
bylo za Rakouska-Uherska 
členem nákupní centrály 
ve Vídni. Dokládá to, že 
už tenkrát pochopili vý-
hodu společného nákupu.
Z vývoje vyčnívá jasná 
vize, která platí dodnes
a kterou jsem četl na ob-
chodu v Americe: „ We trust 
to power“ - spojili jsme 
se, abychom byli silněj-
ší. Svou roli hrálo i štěstí.
V okolí byla silnější druž-
stva např. v Chocni nebo 
v České Třebové, která 
nakonec zanikla. Pokud se 
zamýšlím nad obdobím po 
roce 1990, pak za úhelný 
kámen úspěchu považu-
ji to, že se nám podařilo 
vytvořit tým, který sdílel 

stejné myšlenky a vizi. A co je hlavní, že 
jsme se o tom, jak dál v družstvu,  dokáza-
li sjednotit i s ostatními spolupracovníky, 
na velkoobchodě, na prodejnách a ústře-
dí. Veslovali jsme prostě jedním směrem. 
Můžete mít skvělé myšlenky v marketingu, 
logistice, výstavbě sítě, ale když o nich ne-
dokážete přesvědčit své spolupracovníky, je-
dete na mrtvém koni, a to, jak říká indiánské 
přísloví, je pak nutné sesednout.

Družstvo tvoří a vlastní členové, kterých 
je nyní 5 257. Můžete nám říci, jak se
v průběhu let měnila práce v rámci člen-
ských základen?
Členové jsou základními kameny družstev-
nictví. Členské základny (výbory členů) jsou 
prostorem pro vyjadřování názorů členů na 
činnost družstva. To je dnes jejich hlavní 
úkol. Do roku 1948 rozhodovaly členské zá-
kladny o všem podstatném – např. slučování 
a ukončení činnosti, výši členských výhod 
apod. Za socializmu došlo k okleštění jejich 
pravomocí. Počet členů v družstvu doznal 
velkých změn. Od počátku 90. let poklesl 
počet z 23 tisíc na 2 409 v roce 1995. Z dří-
vějšího formálního členství se ale postupně 
stala účast uvědomělá. Každý člen dnes ví, 
jaké výhody mu členství přináší. A benefi ty 
jsou pro občany, které nakupují v prodej-
nách družstva podstatné. Nutno zdůraznit, 
že naše družstvo je v přístupu k členům výji-
mečné a to není ve všech družstvech běžné. 
Proto nám členská základna neustále roste, 
kdežto jinde buď stagnuje nebo klesá. 

Díky svému dlouholetému působení jako 
ředitel a předseda představenstva doká-
žete porovnat dobu současnou a minu-
lou. V čem se svět obchodu liší?
Změny vidím hlavně ve dvou oblastech. 
Začnu tou technickou. Po roce 1990 přišel 
první šok a to ve vztahu k zahraniční konku-
renci. Vždyť ještě v prvních letech se prodá-
valo mléko z bedny u pokladny a zelenina za 
obslužným úsekem. Požadavek na hygienu
a kvalitu potravin si vyžádal investice do 
chladícího nábytku a klimatizace. Vzpomí-
nám, že jsme tehdy řešili problém, že čoko-
lády v některých prodejnách tekly. Rozšířil 
se sortiment. Z nějakých 600 položek na malé 
prodejně se nabídka navýšila na dnešních
3 500. To s sebou přineslo nutnost nákupu 
nových regálů, a také  jejich jiné uspořádání. 
Tlak na čerstvost zboží nás přinutila k častěj-
ším rozvozům. Změnilo se vytápění prodejen 
a osvětlení. Kotle na pevná paliva nahradily 
elektrokotle s rekuperací tepla z agregátů. 
Normami požadované dřívější osvětlení 300 lx 

Ing. Jan Šváb
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Interiér prodejny Dolní Dobrouč
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by dnes vyvolávalo stres. Dnešní rekonstruo-
vané prodejny jsou osvětleny  úspornými LED 
systémy s 1200 lx a to v několika barevných 
mutacích u různých druhů zboží.
Velká změna se udála v oblasti sociální. Vždy 
jsme si byli vědomi toho, že největším bo-
hatstvím KONZUMu jsou jeho pracovníci. 
Proto byl a bohudíky je, vztah s odbory dlou-
hodobě korektní. Shodli jsme se vždy v tom, 
že růst sociálních jistot a mezd musí být 
podložen růstem produktivity práce a že ne-
lze utrácet víc, než jsme schopni vydělat. To 
sice trvá dál, ale naplňování této zásady je 
stále obtížnější. Ještě před deseti lety tvořili 
základ všech pracovníků lidé vyučení v Jed-
notě a ke družstvu loajální. To se ale změ-
nilo. Vlivem konkurence, nízkého procenta 
nezaměstnanosti se při fluktuaci 42 % dá 
o loajalitě těžko mluvit. A příčinou nejsou 
jen mzdy, o kterých se stále mluví. Přidává 

se k tomu nepříznivá pracovní doba a na-
máhavá práce jak fyzická, tak i psychická. 
Vypořádat se s novým proudem v myšlení je 
velmi, velmi obtížné. 

V letošním roce vyšla Vaše kniha Stopy 
ve třech stoletích – doplněné vydání ke 
120. výročí založení družstva. Čeho se 
v ní čtenáři mohou dočíst?
Záměrem bylo zaznamenat dění v družstvu 
po roce 1991. Věk pomíjí a pamětníci od-
chází. Díky předchůdcům, zejméma řediteli 
Zelenkovi se podařilo oživit staré archivy 
a tudíž máme zmapovanou historii od zalo-
žení do roku 1948 a následně i éru socializ-
mu. Považoval jsem za svůj úkol popsat i to, 
co se dělo po sametové revoluci. Čtenář se 
v publikaci může dočíst nejen to, jak se vyví-
jel obchod – od petrolejky až po LED osvět-
lení, o zaměstnancích pracujících 14 hodin 

denně za mzdu 10 korun týdně, až po dneš-
ní průměrnou mzdu, ale i vztah družstva 
k dění v regionu – podpora stávkujících, dar 
ústecké nemocnici, až po dnešní dny, kdy 
družstvo pokračuje v této tradici. Myslím, že 
pohled do minulosti je důležitý.  

Rok 2008 byl završen významným 110. 
výročím působení družstva v našem 
regionu. Letos slavíme již 120. výročí. 
Co byste našim členům a družstvu jako 
takovému popřál?
Stodvacet let trvání obchodu je důvodem 
k oslavě, ale také představuje závazek vůči 
našim předchůdcům, od kterých jsme druž-
stvo převzali k dalšímu rozvoji. Přeji druž-
stvu, aby setrvalo na zásadách, které stály 
u jeho vzniku. Aby zůstalo pevně zakotveno 
v regionu, sloužilo poctivě jeho občanům 
a podporovalo místní hospodářský život. 

V rámci historického vývoje je třeba zmínit, že obchodní družstva nezačali zakládat 
komunističtí soudruzi, jak si mnozí myslí. Vznik prvního družstva je datován už do 
roku 1844. S  cílem zajistit pro své členy potraviny a věci denní spotřeby za výhodněj-
ší ceny. Nově vzniklé družstvo začalo svým členům nabízet například prodej zboží za 
střední tržní ceny, vytváření rezervního fondu, který umožňoval další rozvoj družstva 
a vzdělávání svých členů a dělníků. Jak sami uznáte, na tehdejší dobu opravdu revo-
luční myšlenky. Přes krušné začátky začalo družstvo během několika let prosperovat 
a myšlenka „společné spolupráce“ se začala šířit dál. Po Anglii začala družstva vzni-
kat ve Francii a brzy i v Rakousko-Uhersku.

Do Čech se nová forma hospodaření dostala v roce 1868, v Praze. První české družstvo 
nemělo dlouhého trvání, ale na jeho odkaz začínala vznikat družstva nová. V našem 
regionu vzniklo první družstvo Mravenec v Chocni a to už v roce 1868. 6. listopadu 
1898 přichází myšlenka družstevní spolupráce i na Orlickoústecko. Toho dne zde 84 
nadšenců zakládá Konzumní, výrobní, zásobní, skladní stavební a úvěrní jednotu pro 
Ústí nad Orlicí. Prodávat se začalo na Velkých Hamrech v místnosti pronajaté od půl 
sedmé ráno do devíti hodin večer. Přes všechny nezdary, se první orlickoústečtí ob-
chodníci nevzdávali a svoji práci dělali s obrovským nadšením. Proto spolek nakonec 
všechny problémy ustál a po několika letech se začal úspěšně rozvíjet až do dnešní 
podoby, kdy je družstvu již 120 let.

Jak šel čas ...
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Zprávičky z KONZUMu
Společně za úsměv pro Orlickoústeckou 
nemocnici: 72 190 Kč

Kamarádi z farmy - startuje velká
sběratelská soutěž

Stále věříme, že je důležité podporovat prospěšné aktivity v našem 
regionu a zrovna tak tomu věří i naši zákazníci, kteří se svými pří-
spěvky zapojili do veřejné sbírky Společně za úsměv. Ta probíhala 
od počátku června do konce července 2018 a soustředila se na po-
moc v rámci modernizace technologie v Orlickoústecké nemocnici. 
„Nadačnímu fondu S námi je tu lépe“ jsme tak společně pomohli
s pořízením stabilometrické plošiny pro rehabilitační oddělení Or-
lickoústecké nemocnice.

Co s vaší pomocí bude nemocnice schopna zkvalitnit?
Díky stabilometrické plošině fyzioterapeuti dovedou lépe zhodno-
tit balanční defi cit pacienta a mohou se zaměřit na přesně cílenou 
terapii. Plošina slouží zejména pro rehabilitaci neurologických a or-
topedických pacientů, najde své uplatnění i ve sportovní medicíně. 
Poruchy rovnováhy se mohou objevit například po poranění hlavy, 
mozkové mrtvici, u pacientů s roztroušenou sklerózou, Parkinsono-
vou chorobou a s dalšími dysfunkcemi v pohybovém aparátu.

Cvičení na plošině urychluje zotavení a návrat pacienta do života 
nejen po zlomeninách, ale umožňuje i terapii pacientů po amputaci 
dolní končetiny. Celý systém funguje na základě vyhodnocení sta-
tických a dynamických parametrů při udržování rovnováhy na sta-
bilním i labilním povrchu. Cvičení na přístroji lze pak na základě 
zjištěných údajů přizpůsobit podle potřeb daného pacienta. Cílem 
je stimulovat muskuloskeletální a nervový systém, které jsou mimo 
jiné zodpovědné za kontrolu rovnováhy. Využívání stabilometrické 
plošiny při rehabilitaci přináší zlepšení stability, nácvik správného 
držení těla a zlepšuje nervosvalovou koordinaci.

Zákazníci na pokladnách našich prodejen tedy formou třicetiko-
runových kuponů, kterých bylo celkem 2 073 darovali dohromady 
62 190 Kč. Obchodní družstvo KONZUM částku pak ještě navýšilo
o dalších 10 000 Kč. „Nadačnímu fondu Orlickoústecké nemocnice
S námi je tu lépe!” byly vybrané prostředky v celé své výši, tj. 72 
190 Kč převedeny. Ten, kdo se zapojil vyjádřil svůj postoj k regionu
a ukázal, že mu dění v něm není lhostejné. 

DĚKUJEME!

Oslík, koník, selátko, ovečka, kuřátko, telátko, pes nebo kozlík bu-
dou vašimi kamarády z farmy od 12. 9. 2018, kdy velká sběratelská 
soutěž na prodejnách sítě KONZUM (KONZUM Market, KONZUM, 
COOP Diskont, Fortel, Moje Zahrada a při objednávce potravin on-
-line v COOP-BOXu) začíná. Soutěž bude probíhat v období od 12. 
9. do 23. 12. 2018. Princip soutěže je jednoduchý, zákazník za své 
nákupy sbírá body (1 bod = 150 Kč), vlepuje si je do své sbírací kar-
ty a po dosažení 30 bodů získá s malým doplatkem danou odměnu.
V  jednotlivých letákových akcích budou také komunikovány položky, 
které umožní sbírání urychlit a to prostřednictvím bodu navíc. Pré-
miový bod může zákazník získat při nákupu daného množství zboží 
běžného nákupu. Kamarády z farmy si zákazník může prohlédnout 
přímo na prodejně, kde budou plyšové hračky vystavené v samostat-
ném stojanu. Prezentace kampaně bude probíhat i prostřednictvím 
webu na www.coopmorava.cz, www.konzumuo.cz a na Facebooku.

72 190 Kč

10ZVÝHODNĚNÝCHJÍZD!
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Dne 19. 6. 2018 se v Ústí nad Orlicí konalo 
shromáždění delegátů, jehož se u příleži-
tosti 120 let od založení našeho družstva 
účastnil například i bývalý senátor pan 
Bohumil Čada. Po úvodních formalitách
a uvítání náledovala zpráva o činnosti před-
stavenstva družstva za rok 2017 předne-
sená Ing. Janem Švábem. Zmínil například 
informace o stavu členské základny, jejíž 

počet byl k 19. 6. 2018 5 251 členů, dále 
také o členských výhodách a bonusech ve 
formě slevy z nákupu. Za rok 2017 bylo na 
slevách vyplaceno 6,138 mil. Kč. Dále dopl-
nil informace o majetkových záležitostech. 
Zprávu o činnosti kontrolní komise před-
nesl pan Vlastimil Jirout a hospodářskou 
situaci družstva okomentoval Ing. Miloslav 
Hlavsa. Uvedl, že rok 2017 byl první rok po 

hospodářské krizi v roce 2008, kdy se vše da-
řilo - maloobchodní obrat, nárůst mezd, zisk 
družstva. Velkým problémem je ale součas-
ná personální situace. Program pokračoval 
zprávou mandátové komise, projednáním a 
schválením roční účetní závěrky za rok 2017 
a na závěr bylo vyznamenáno několik členů 
družstva za jejich dlouholetou práci ve vý-
borech členů.

Shromáždění delegátů družstva KONZUM

VÝHODNÁNABÍDKArelaxačníhopobytovéhobalíčku 
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Správné řešení zašlete do 30. 9. 2018 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: Zdeněk Pirkl - Semanín, Jaroslav Doseděl ml. - Litomyšl. Zdena Bučková - Letohrad

Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Léto na grilu".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 9. 2018
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.

Výherci z minulého vydání:
Zdeňka Beková - Helvíkovice 
Jindřich Motl - Ústí nad Orlicí
Roman Kosuk - Králíky

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


