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Ocenění Společensky odpovědná firma 

KONZUM Cafe a nově zrekonstruovaná prodejna v Hnátnici
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Každý máme volbu
Téměř s železnou pravidelností přicházejí aféry ohledně nekvalitních potravin. A pokaždé se všichni diví, 
jak je to možné. Je to velmi jednoduché. Stali jsme se obětí vlastní touhy nakupovat co nejlevněji. 
A existují obchody, které nám to dokáží zajistit. Mají velmi dobře zpracován postup vyhledávání 
nejlevnějších dodavatelů, pravidelná výběrová řízení, pravidelný tlak na snižování cen od stávajících 
výrobců. Kdo nedokáže držet krok s nejlevnější nabídkou, vypadává ze hry a je nahrazen někým novým, 
levnějším, samozřejmě „stejně kvalitním“. Ano, je to velmi dobře propracovaný systém, který vám 
garantuje že „nikde není levněji“.
Výsledkem je, že v České republice máme jedny z nejlevnějších potravin v Evropě. V podílu zboží 
prodaného v letákových akcích jsme dokonce úplně první s 56 %. Pro srovnání, v Německu tvoří akční 
ceny jen 21 % prodaného zboží. 
Vedlejším efektem takového chování je, že se neustále zvyšuje pravděpodobnost, že v obchodě zakoupíte 
nekvalitní výrobek od výrobce, který pod cenovým tlakem porušil pravidla a použil podřadné nebo 
dokonce zdraví nebezpečné suroviny. Podvedl, ale zvítězil. 
Tato neustálá výběrová řízení paradoxně zvyšují riziko, že narazíte na dodavatele, který je nejochotnější 

podvádět. A když se to dostane na povrch, tak neskončí, jen v tomto globálním světě začne dodávat jinému řetězci, který hledá nový 
levný zdroj. Aby se tak nedělo, byly zavedeny různé certifikáty jako je HACCP, ISO, BRC atd. Jenomže i ty se dají obejít. 
Vždy, když přijde nová aféra, všichni hovoří o tom, že jsme odpadištěm Evropy, že takové chování výrobců a obchodníků musí skončit 
atd. A když opadne mediální vlna, tak zase všichni vyrazí za svými levnými nákupy. Úsměvné, že?
Toto sebezničující chování zákazníků mě děsí, ale nevím, jak tomu čelit. Kde si myslíte, že je větší šance, že narazíte na nekvalitní 
potraviny. V obchodě, který každý měsíc nabízí ty nejlepší ceny, pokaždé od těch nejlevnějších, ale neznámých dodavatelů z různých 
koutů Evropy nebo tam, kde již desítky let prodávají potraviny od stále stejných tradičních výrobců, které všichni znáte? Myslím, že 
odpovědět si dokážete sami. 

My v KONZUMu se snažíme jít právě tou druhou cestou. Neměníme neustále své dodavatele a nevytváříme na ně neúměrný cenový 
tlak. Ne proto, že bychom to nedokázali, ale proto, že to nechceme dělat. Snažíme se je nechat žít tak, aby nás nemuseli podvádět 
a věříme, že to je to nejlepší, co můžeme pro naše zákazníky udělat. Ani my nemáme stoprocentní jistotu, že se nikdy u našich 
dodavatelů nestane chyba, ale ta pravděpodobnost je nesrovnatelně nižší. Bohužel jsme někdy veřejností kritizováni, že jsme drazí, 
neschopní zajistit nízké ceny a že jestli takto budeme dál hospodařit, musíme zkrachovat. Ano, musíme si vybrat, co vlastně chceme. 
Obojí nejde. Naše lokální a tradiční české potraviny nejsou nejlevnější, ale občas, když přijde nějaká nová aféra, je možná oceníte.

Přeji hezké Velikonoce. A užijte si je s našimi regionálními vajíčky, mazanci, masem, máslem, moukou, medem, pečivem, uzeninami, 
a prostě vším tím, co vám chutná a co znáte. 
Dobrou chuť.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva



3

„Naše produkty vyrábíme z pasterizovaného kravského 
mléka a kultury, bez přidaných konzervantů. Zkrátka 
tak, jak to uměly naše babičky.”, říká Jana Svatošová

Jak se Vaše rodina k farmaření a výrobě 
mléčných produktů dostala? Jedná se o 
nějakou rodovou tradici? Kolik lidí tato 
činnost zaměstnává?
Na začátku to byla samozřejmě má velká 
láska ke zvířatům a to nejen k domácím. 
Později, když jsem se vdala na venkov, láska 
ke zvířatům se prohloubila a oblíbila jsem 
si právě ta domácí. Nejdříve to byli dva 
koně, potom přibyla koza Lízinka a Lilinka, 
dále prasátko. Chov se nám rozrostl o krávu 
a v dohledné době přibyla ještě jalovička. 
V roce 2010 se nám narodila dcera a tak 
jsme se snažili trochu měnit náš jídelní-
ček a zařazovat do něj primárně potraviny 
z naší domácí produkce. Učili jsme se vyrá-
bět výrobky z mléka od našich krav a koz. 
Až doposud tuto výrobu zajišťujeme s man-
želem sami, bez pomoci dalších lidí.

Kolik kusů dobytka a jaká 
plemena momentálně 
obhospodařujete?
Momentálně obhospoda-
řujeme asi 15 kusů krav 
a jalovic plemene Česká 
straka a Jerseiky. Nově 
bychom ale chtěli pře-
jít na chov švýcarského 
plemene Brown swis. 
Dále máme asi 20 kusů 
koz Anglonobiského ple-
mene a jejich křížence. 
Také plemenného kozla 

linie Mauro.

Co všechno z mléka vyrábíte?
Z mléka vyrábíme přírodní a ochucené jo-
-gurty, sýry, kefíry a tvaroh. V současné 
době ale neprodáváme výrobky z kozího 
mléka. Prozatím pouze spolupracujeme 
s farmaceutickou společností, která od nás 
vykupuje mlezivo k výrobě léků na posílení 
imunitního systému.

Čím jsou vaše výrobky výjimečné? Někte-
ré si i vysloužily ocenění Regionální potra-
vina, jmenujte je prosím.
Naše produkty vyrábíme z pasterizovaného 
kravského mléka a kultury, bez přidaných 
konzervantů. Zkrátka tak, jak to uměly 
naše babičky. V roce 2017 jsme dostali oce-
nění Mls Pardubického kraje za náš tvaroh 
a za ochuceného kávového Jehněďáčka. 
V loňském roce jsme byli v této soutěži oce-
něni za přírodní kefír a Olejáka (ochucený 
sýr s kořením, česnekem a olejem). Ve stej-
ném roce jsme obdrželi také titul Regionál-
ní potravina za přírodní kefír.

V n í m á t e 
logo Regio-
nální potra-
viny nebo 
Mls Pardu-
bického kra-
je jako přida-
nou hodnotu? 
Velice si těchto 
ocenění váží-
me a jsme tím 
potěšeni. To vše 
nám samozřej-
mě pomáhá také 
v další prezentaci 
našich výrobků.

Odkud pochází suroviny, které 
přidáváte do Vašich výrobků? Sázíte 

také třeba na regionální pěstitele?
Suroviny odebíráme od výrobců, kteří také, 
stejně jako my, nepoužívají konzervační 
látky. To znamená, že nepoužíváme žádná 
dochucovadla a náš záměr nehodláme ani 
do budoucna měnit.

Máte ambice zvýšit produkci nebo Vám 
momentální stav vyhovuje? 
Určitě bychom rádi naši produkci výrobků 
navýšili. Neradi bychom ovšem navyšovali 
kvantitu na úkor kvality.

Kde mohou zájemci o výrobky z Mléčné 
farmy Jehnědí aktuálně Vaše výrobky se-
hnat? 

Pravidelně mohou zákazníci 
nakoupit naše zboží 
ve vybraných pro-
dejnách sítě KON-
ZUM, mezi které 
patří například Čes-
ká Třebová, Kvasiny, 
Lanškroun, Choceň, 
Vysoké Mýto, Le-
tohrad, Vamberk, Ústí 
nad Orlicí, Rudoltice, 
Vamberk, Žamberk, 
Brandýs nad Orlicí, 
Vraclav nebo Dobříkov. 
Snažíme se dodávat zbo-
ží v rámci regionu, ale 
i mimo něj.

Poctivá rodinná farma z Jehnědí nedaleko Ústí nad Orlicí se specializuje na výrobu a prodej mléčných výrobků 
z vlastního chovu krav, ale i menšího stáda koz. Některé její výrobky získaly v roce 2018 titul Regionální potravina 
Pardubického kraje a jsou k dostání i na prodejnách sítě KONZUM. Povídali jsme si s manžely Svatošovými, 
majiteli farmy.



Je důležité podporovat neziskové veřejně prospěšné organizace v našem regionu.

KONZUM na tuto podporu v roce 2018 daroval ze svých prostředků částku 100 000 Kč. 

Společně 
za úsměv
2018

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 

Více informací na www.konzumuo.cz.

Děkujeme za vaše příspěvky!

Společně jsme neziskovkám v regionu darovali 
344 680 Kč
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Veřejná sbírka Společně za úsměv 2018 přinesla  
neziskovkám rekordní částku: 344 680 Kč

Od října do prosince 2018 se naši zákazníci 
mohli na prodejnách KONZUMu setkat 
s možností přispět 30 Kč některé z 28 
neziskových organizací v regionu. Jednalo se 
o dárcovský kupon v rámci sbírky Společně 
za úsměv, kterou družstvo již každoročně 
vyhlašuje. Obyvatelé regionu darovali 8 156 
těchto kuponů v celkové hodnotě 244 680 Kč. 
Každý, kdo přispěl, tak vyjádřil svůj postoj ke 
společenské odpovědnosti, kterou společně 
s námi cítí a je jednou z našich družstevních 
hodnot. Obchodní družstvo KONZUM pak 
dle poměrů, o kterých rozhodli zákazníci, 
rozdělilo projektům neziskových organizací 
dalších 100 000 Kč z vlastních zdrojů. Finální 
suma se tak vyšplhala na rekordních 344 
680 Kč a znamená nejvyšší vybranou částku 
v rámci všech 19 ročníků sbírky Společně za 
úsměv. „Význam sbírky vidíme především 
v tom, že se stává jakousi platformou pro 
informování veřejnosti o prospěšnosti 
působení neziskového sektoru v našem 
regionu. Zvlášť v poslední době, kdy mnoho 
politiků neziskovky zpochybňuje, je důležité, 
aby se jich někdo zastal. Tyto organizace 
vykonávají nesmírně obětavou práci, kterou 
zkvalitňují život nám všem a to si mnoho 
lidí neuvědomuje.“, vysvětluje Ing. Miloslav 
Hlavsa, ředitel družstva.
13. 2. 2019 se konalo symbolické předání 
šeků všem zapojeným organizacím a jejich 
projektům a celá částka pak byla převedena 
na jejich účty. V letošním roce zaznamenal 
největší úspěch a podporu projekt Rodinného 
centra Srdíčko z. s. v Ústí nad Orlicí, který od 
zákazníků obdržel částku 58 513 Kč. Následoval 

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2018 – ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ
č. Nezisková organizace Počet 

příspěvků
Veřejná 

sbírka v Kč
Dar KONZUMu 

v Kč Celkem

1 KONTAKT, o. p. s. Ústí nad Orlicí, Linka důvěry 41 2594 596 3190

2 Charita Svitavy 288 10004 4184 14188

3 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. Žampach 170 6464 2470 8934

4 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 74 3584 1075 4659

5 Sociální služby - Domov pro seniory, Česká Třebová 31 2294 450 2744

6 Spolek Dobrá Hnáta, Hnátnice 52 2924 755 3679

7 Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice 18 1904 262 2166

8 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kr., o.p.s. Ústí n. Orl. 30 2264 436 2700

9 CEDR Pardubice o. p. s. 39 2534 567 3101

10 Naděje, Dům pokojného stáří Vysoké Mýto 94 4184 1366 5550

11 Ruka pro život o. p. s. Litomyšl 75 3614 1090 4704

12 Rosa rodinné centrum, z.s. Česká Třebová 291 10094 4228 14322

13 Domov pod hradem Žampach 85 3914 1235 5149

14 Cesta pro rodinu z. ú. Žamberk 197 7274 2862 10136

15 Domov pro seniory Sloupnice 206 7544 2993 10537

16 MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s. 27 2174 392 2566

17 Rodinné centrum Srdíčko, z. s. Ústí nad Orlicí 1905 58513 27676 86189

18 Oblastní spolek ČČK, Ústí nad Orlicí 1852 56923 26906 83829

19 Centrum sociální péče města Žamberk 56 3044 814 3858

20 Cukříci z. s. Ústí nad Orlicí 274 9584 3981 13565

21 Oblastní charita – Hospic Anežky České, Červený Kostelec 214 7784 3109 10893

22 Škola pro mě, z. s. Ústí nad Orlicí 130 5264 1889 7153

23 Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola - ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí 516 16844 7497 24341

24 Poruchy autistického spektra z. s. Ústí nad Orlicí 49 2834 712 3546

25 Audiohelp z. s. Ústí nad Orlicí 36 2444 523 2967

26 Rodinné centrum Dětský svět, z. s. Lanškroun 35 2414 508 2922

27 Lesní klub - Strom života, Letohradské soukr. gymnázium, o. p. s. 43 2654 625 3279

28 Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí 55 3014 799 3813

Univerzální kupon 1273

Celkem 8156 244680 100000 344680

ho Oblastní spolek Českého červeného kříže 
v Ústí nad Orlicí s 56 923 Kč. Tímto bychom 
tedy rádi poděkovali všem našim zákazníkům, 
vážíme si jejich zájmu o region, ve kterém 
spolu žijeme a děkujeme i všem neziskovkám 

za jejich činnost. „Jsme moc rádi za to, co se 
nám opět společně podařilo. Výše získaných 
finančních prostředků je nejvyšší za celou 
historii naší sbírky.“, dodává Ing. Miloslav 
Hlavsa.
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Popište nám prosím činnost Vašeho 
rodinného centra a projektu, se 
kterým jste se snažili oslovit zákazníky 
KONZUMu aby na Vaše aktivity přispěli.
Rodinné centrum vzniklo jako zázemí pro 
maminky na mateřské/rodinné dovolené, 
ale přidaly se i tábory pro větší děti, 
setkávání aktivních tatínků a nakonec 
i práce s dětmi ve vyloučených lokalitách 
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
KAMIN v Hylvátech v Ústí nad Orlicí. 
Z malé skupinky nadšenců se tak po deseti 
letech stala malá sebevědomá neziskovka 
s pár zaměstnanci, co zkouší inovace 
a nové přístupy v práci - dobrovolnictví, 
zahraniční spolupráce, fundraising. 

Grantového projektu jste se účastnili 
poprvé, co Vás přimělo se přihlásit? 
Stejně jako vedení firmy KONZUM, jsme 
přesvědčeni, že pro malou organizaci 
není správné natáhnout ruku a brečet, 
že máme málo peněz. Pokud děláme 
něco pro místní komunitu, je třeba lidi 
pozvat ke spolupráci. K účasti/spolupráci 
na díle samotném, ale i na plánování 
a rozhodování a také na finančním 
zabezpečení té práce. Projekt sbírky 
Společně za úsměv právě tohle nabízí.

Čím to je, že právě Vaše aktivita zaujala 
natolik, že se Vám podařilo získat 
celkových 86 189 Kč?  
Naše kampaň směřovala na rodiny, se 
kterými dlouhodobě pracujeme. Řekli 
jsme jim už na jaře - pokud nás chcete 
podpořit, prosíme, udělejte to v závěru 
roku, prostřednictvím sbírky v KONZUMu, 
váš dar se tak zdvojnásobí. Oni nás 
pak podpořili většími částkami než 30 
korunovým kuponem. Nejedna pokladní 
se pak v sámošce divila, že někdo přispívá 
tolik.
 
Jak s touto částkou naložíte? Je 
dostatečně vysoká na to, aby dokázala 
pokrýt to, co je třeba?
Tématem našeho projektu je podpora 
dobrovolnické práce. Naši dárci vědí, 
že dobrovolnictví je klíčem k rozvoji 
projektů, vytváří atmosféru nadšení 
v organizaci a usnadňuje zapojení 
nových mladých lidí. Zkusíme doplnit 
tuto částku i z dalších zdrojů, abychom 
mohli vytvořit trvalou podporu lidem, co 
chtějí pomáhat. Už v prvním týdnu v roce 
se nám přihlásil nový dobrovolník, který 
bude s kluky v nízkoprahu dělat sportovní 
kroužek. Takových lidí dobré vůle je kolem 

nás dost, ale ne vždycky vědí, jak se do 
toho pustit. A v tom je naše práce. Máme 
v Ústí dva dobrovolníky ze zahraničí a dva 
mladé lidi jsme na roční dobrovolnictví 
v zahraničí už vyslali. Takže výtěžek půjde 
právě na podporu nových dobrovolníků.

Jak hodnotíte spolupráci s obchodním 
družstvem KONZUM? Spolupracujete 
i mimo sbírku? 
Družstvo KONZUM přeci před 120 lety, 
byť pod jiným jménem, založili místní 
lidé, pro pomoc místním lidem. A v tom 
se cítíme ideově propojeni. V Burze 
filantropie na podzim 2018 nás družstvo 
KONZUM podpořilo v záměru založit 
5 včelstev, ze kterých by medný výnos, 
pod značkou MED ZE SRDÍČKA, pravidelně 
podporoval práci s dětmi. A kde med 
prodáváme? Na farmářských a adventních 
trzích opět v budově KONZUMu, na Nové 
Louži. V létě s sebou na trhy bereme, 
k nadšení dětí, i prosklenný úl se včelami. 
KONZUM od nás i odebírá naše medové 
produkty - 250 lahviček medu s oříšky jako 
vánoční dárek pro své dodavatele.

Co podle Vás sbírka Společně za úsměv 
znamená a co přináší regionu? 

Společně za úsměv pomáhá víc než jen 
získat peníze. Pomáhá dobročinným 
spolkům zviditelnit, co dělají pro druhé. 
A vytváří propojení mezi drobným dárcem 
a organizací. Učí nás v nevládních 
organizacích, jak sdělovat lidem: 
jsme tu pro vás. A v dobách krize je to 
právě neziskový sektor, který nahrazuje 
výpadek státních institucí - mecenášství 
a dobrovolnictví bude cestou pro přežití 
občanské společnosti. Společně za úsměv 
propaguje malé týmy lidí dobré vůle 
a pomáhá jim najít cestu k obyčejným 
lidem, co chodí s taškami pro nákup. A to 
je skvělé.

Díky za podporu drobným dárcům 
i družstvu KONZUM. Všechny čtenáře zvu 
na návštěvu našeho Rodinného centra 
u autobusového nádraží v Ústí nad Orlicí, 
vnitřní herny s hračkami i venkovních 
prolézaček a zahrady. Můžete si v našem 
Mléčném baru dát italské latté nebo 
cappuccino s medovníkem, prohlédnout 
si nejstarší dům v Ústí nad Orlicí, 
zkontrolovat naše včely a ochutnat jejich 
med. Jsme tu pro vás.

Daniel Dostrašil

Daniel Dostrašil, jednatel RC Srdíčko, v rozhovoru dále dodává:
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Zprávičky z KONZUMu
Naši členové na výletě v polské Wroclawi

Návštěvu Wroclawi zahájili naši členové na břehu řeky Odry 
s úchvatným výhledem na historickou část města. Poté ná-
sledovala krátká procházka, během níž se nejprve zasta-
vili u Panorama Raclawicka - rotundy s kruhovým sto me-
trů dlouhým obrazem bitvy z roku 1794, přešli přes most 
Tumski - most zamilovaných a navštívili katedrálu sv. Jana 
Křtitele. Mimo jiné se krátce zastavili u budovy univerzity, 
skvostu baroka, která je jednou z nejstarších vysokých škol 
ve střední Evropě. Pak se vydali směrem k náměstí, které-
mu vévodí gotická budova radnice a v předvánočním čase 
také adventní trhy. Zde nakoupili drobné dárečky, sladkosti, 
ochutnali místní speciality či svařené víno, a užili si tak spo-
lečně krásný a pohodový čas adventu.

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

Uběhl další rok a opět máme právo podle stanov družstva zúčastnit se výroční členské 
schůze. Náš výbor soustřeďuje členy žijící především mimo okres Ústí nad Orlicí (okres 
Rychnov n. Kněžnou, Náchod, Svitavy atd.) a v současné době máme již více jak 300 členů. 
Přijměte tedy pozvání na výroční schůzi členů družstva KONZUM, která se koná ve středu 
10. 4. 2019 od 16:00 hod. v Ústí nad Orlicí, Restaurace Radava, V Lukách 1515.  Hlásit 
se můžete do  20. 3. 2019 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.

Volby v členských základnách 2019
Členové jsou místně sdruženi do výborů členů organizovaných zpravidla podle obcí, ve kte-
rých má družstvo prodejnu, respektive ve kterých bydlí. Výbory členů organizují činnost čle-
nů spočívající v pořádání výročních členských schůzí, kulturních a společenských akcí apod. 
Výborům členů jsou poskytovány družstvem finanční prostředky na činnost. V čele výborů čle-
nů je vždy předseda. Výbory členů volí ze svého středu delegáty  na shromáždění  delegátů,  
kteří zastupují místní členskou základnu. V letošním roce končí funkční období všech orgánů 
družstva včetně výborů členů, delegátů a jejich náhradníků. Z tohoto důvodu informujeme, 
že od února 2019 budou svolávány členské schůze jednotlivých členských základen, na kte-
rých si budete moci zvolit své zástupce. Je tedy ve vašem zájmu se těchto schůzí zúčastnit.  

KONZUM získal ocenění
a titul Společensky
odpovědná firma roku
2018

Galavečer oceňování dobrovolníků, nezisko-
vek a společensky odpovědných firem, jehož 
pořadatelem je Pardubický kraj, Koalice ne-
vládek Pardubicka, Informační středisko Ev-
ropské unie Europe Direct a Rytmus Východní 
Čechy, se konal 5. 12. 2018 v Kongresovém 
sále Atrium Palác Pardubice. Slavnostním 
večerem provedla oblíbená moderátorka 
a místní patriotka Jolana Voldánová. Celkem 
bylo oceněno deset počinů z kategorie dob-
rovolník, nezisková organizace a společensky 
odpovědná firma. 

„V letošním roce se sešlo přes 150 nominací 
pro dobrovolníky, neziskové organizace a fir-
my. Je nesmírně těžké ocenit jen deset poči-
nů z každé kategorie, proto se poděkování, ve 
formě děkovného listu, dostane všem nomi-
novaným,“ komentoval obtížné rozhodování 
o ocenění Pavel Šotola, krajský radní zodpo-
vědný za sociální péči a neziskový sektor.

Mezi tyto nominované se zařadilo i naše druž-
stvo a získalo tak ocenění za své společensky 
odpovědné chování, které spočívá například 
v podpoře neziskových organizací, účasti na 
Burze filantropie, zaměstnávání handicapo-
vaných apod.  Oceněnými neziskovými orga-
nizacemi pro rok 2018 jsou Boccia Run Bu-
kovka, Klub českých turistů  Lanškroun, KLUS 
Svitavy, Komuniké o. p. s. Litomyšl, Rodinné 
centrum Kulihrášek, z. s., Rodinné centrum 
Srdíčko z. s., Denní stacionář Litomyšl – Ruka 
pro život o. p. s., SKP-CENTRUM, o. p. s. – 
Dům na půli cesty, Středisko rané péče v Par-
dubicích o. p. s. a Zelená pro Pardubicko.

Zdroj a foto: Koalice nevládek Pardubicka

Nově zrekonstruovaná prodejna v Hnátnici s posezením v KONZUM Cafe
V pátek 23. 11. 2018 v 10.00 byla slavnost-
ně otevřena nově zrekonstruovaná prodejna 
KONZUM v Hnátnici. Jedná se o naši prv-
ní prodejnu s konceptem KONZUM Cafe na 
venkově. Již od roku 1898 jsou naše obchody 

místem setkávání lidí a i na venkově je tře-
ba tuto myšlenku dále zachovávat a důstoj-
ně podporovat. Vnímáme jako důležité zde 
udržovat život a hlavně potravinovou ob-
služnost. Posezení v KONZUM Cafe doplňuje 

i dětský koutek a kromě prodeje potravin 
zde od 4. 12. 2018 zajišťujeme také pro-
voz poštovních služeb. Věříme, že se nové 
prostory a vybavení prodejny bude občanům 
Hnátnice líbit a plnohodnotně sloužit.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor členů v Ústí nad Orlicí zve své členy na členskou schůzi, která se bude 

konat dne 26. 3. 2019 od 17.00 hod v restauraci Šnyt v Nákupní galerii 
Nová Louže v Ústí nad Orlicí. Hlavním bodem programu budou volby do 

orgánů družstva. Za Výbor členů Vlastimil Jirout - předseda.
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Pane Kulhavý, 
představte nám 
prosím téma letoš-
ního ročníku festi-
valu Jeden svět.
Sloganem letošního 
ročníku je „Bez-
pečná blízkost“. 
Téma „bezpečné 
blízkosti“ reaguje 
na lidskou potřebu 
hledání a utváření 
vlastní identity, kdy 

příslušnost k národu, státu, kulturní nebo 
společenské skupině je pro nás vodítkem ve 
složitém světě, poskytuje nám pocit bezpe-
čí a jistotu toho, že máme okolo sebe skupi-
nu lidí, které rozumíme a se kterou sdílíme 
společné hodnoty. Identita se ale v poslední 
době stala také nebezpečnou zbraní v rukou 
populistů, kteří společnost ostře rozdělují 
podle linky „my vs. oni“ a vymezují jednu 
skupinu vůči druhé – „lid“ vůči „elitám“, 
„domácí“ a „cizinci“ nebo třeba „pražská 
kavárna“ proti „obyčejným lidem“. Kdy se 
z identity stane namísto bezpečného místa 
ve světě nebezpečná zbraň? Jak moc se mů-
žeme vymezit, aniž bychom se stali navzá-
jem nepřáteli?

Festival neprobíhá jen v Praze, ale i v dalších 
městech po celé republice. Jak se Vám 
podařilo v regionu vytvořit síť dobrovol-
níků, kteří se spolu s Vámi do organizace 
festivalu každoročně zapojují? Je složité 
nadchnout lidi dělat něco dobrovolně, 
tedy zadarmo? 
Od prvního ročníku festivalu se snažíme 
deklarovat otevřenost našeho spolku a ce-
lého festivalu. Vyzýváme diváky, že pokud 
mají chuť se zapojit do pořádání Jednoho 
světa, jsou vítáni. Mnozí dnešní pořadatelé 
zareagovali a dnes jsou pevnou částí týmu. 
Současně se snažíme aktivně oslovovat stu-
denty středních škol, zejména gymnázia. 
I odtud se pak rekrutuje velká část týmu.

Dokážete nám říci, zda festival plní i urči-
tou vzdělávací funkci v tom smyslu, že do-
stává téma lidských práv k lidem, kteří by se 
k němu jinak nedostali?
Tady si dovolím odpovědět citátem vynikají-
cí české dokumentaristky Heleny Třeštíkové: 
„Televizní zpravodajství nám dennodenně 
a v přímém přenosu přibližuje dění ve světě, 
krize, válečné konflikty. Filmové dokumenty 
však odkrývají souvislosti, které v rychlém ak-
tuálním zpravodajství nemůžeme postřehnout 
a pochopit. Přibližují lidské příběhy, osudy. 
Dokumentaristy zachycené vypjaté příběhy 
mohou napomoci lidem v nich zachycených, 
mohou rozšiřovat naši vnímavost a citlivost 
k problémům a nemocem současného světa, 
podporovat naši toleranci, otevírat naše srd-
ce…“

Nedílnou součástí festivalu jsou projekce 
pro školy. Jaký je o tyto projekce zájem 
a následná zpětná vazba? Mají školáci 
a studenti chuť debatovat a mluvit o té-
matech dnešního světa?
Tuto, pro veřejnost možná méně viditelnou 
část festivalu, vnímáme jako nejdůležitější. 
Např. v loňském ročníku vidělo dokumenty 
více než 4 tisíce žáků a studentů z celého 
regionu. Prostřednictvím filmů a kvalitní 
moderace jim představíme soubor hodnot, 
na kterých je vystavěna svobodná a demo-
kratická společnost. Za pomoci dokumentů 
a jejich reflexí chceme nabourávat předsud-
ky, podněcovat kritické myšlení a motivovat 
k angažovanosti. Dokumenty také nabízejí 
možnost nalézt lepší porozumění některým 
aspektům dění v současném světě.

Který film byste návštěvníkům a našim 

čtenářům letos doporučil?
Třeba celý blok filmů zahajovací soboty, kdy 
budeme zkoumat extremismus v různých 
podobách. Nový český dokument Bratři Oka-
murové, sonda do jedné pozoruhodné rodiny, 
Roconstructing Utoya, velmi silný a intimní 
pohled na ty kteří přežili a na způsob, jakým 
se vyrovnávají se svým prožitkem a nakonec 
film Exit - dát extremismu sbohem, popisují-
cí příběhy několika lidí, kteří byli část svého 
života součástí extremistické scény. 

Jakým způsobem si vstupenku na kon-
krétní projekce mohu zakoupit? 
Nejdostupnější cestou je určitě na pokladně 
libovolné prodejny KONZUM. Další variantou 
je rezervovat si vstupenku na 
www.js.spousti.cz. Finální možností pak 
samozřejmě zakoupení přímo před filmem 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tématikou lidských práv na světě. Pořádá jej 
společnost Člověk v tísni. Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických 
kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí, životním stylu a proto festival podporuje 
a spolupracuje s ním i KONZUM. Regionálním koordinátorem festivalu pro Ústí nad Orlicí je pan Mgr. Petr Kulhavý.

Festival Jeden svět 2019

Mgr. Petr Kulhavý

BOBOVÁ DRÁHA 
PASTVINY

Zábava pro celou rodinu přímo 
u vody pastvinské přehrady

740 m dlouhý sjezd
Dvoumístné boby pro 

děti i dospělé
Celoroční

U restaurace Na Pláži

10zvýhodněnýchJÍZD

50 %
SLEVA1 osoba / 1 film
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Správné řešení zašlete do 31. 3. 2019 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: Ludmila Rezková - Cerekvice nad Loučnou, Zdeněk Beran - Česká Třebová,
Věnceslava Frimlová - Klášterec nad Orlicí   Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Kamarádi z farmy".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 3. 2019
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 Motlová - Ústí nad Orlicí
Božena Slabá - České Libchavy 
Ludmila Kroulíková - Orlické Podhůří

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


