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Pokoušíme se změnit zaběhlý  
pohled na vesnické prodejny

Regionální produkty patří  
na regionální stůl

Kvasinská prodejna v novém kabátu 
moderního KONZUM marketu

Víte, jaká je struktura našeho  
družstva?
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Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

 blíží se léto a asi všichni se těšíme, až pojedeme někam na dovolenou. Někdo do zahraničí, někdo po vlastech 
českých. Já osobně se vždy, když někam jedeme, snažím navštívit nějaké ty obchody potravin pro inspiraci. Nesmím 
to však přehánět, protože když trávím více času „mezi regály“ než s rodinou, tak dostávám otázky (a asi právem), zda 
jsem na dovolené nebo na služební cestě. Ale prostě mi to nedá. Asi i Vy budete mít při svých cestách více příležitos-
tí nakupovat v jiných obchodech. Chtěl bych Vás proto vyzvat, když objevíte něco zajímavého, co by se dalo využít  
i v našem prostředí, podělte se s námi po návratu třeba jen o krátké postřehy na emailové adrese clen@konzumuo.cz .
 Možná ani nevíte, že my jako družstva jsme největším prodejcem potravin v Evropě. Není to ani Kaufland ani 
Tesco ani Makro. Většinou nás najdete pod názvem Coop, někde však uvidíte i nám sympatické Konzumy, exotičtější 
S-markety nebo třeba i obchody The Cooperative. Nejúspěšnější jsou družstva ve Švýcarsku, Itálii, v celé Skandinávii, 

ale například i ve Velké Británii. V posledních letech jsou družstva, hlavně v západní Evropě, čím dál více populární a získávají mnoho 
nových členů. Hlavně proto, že jsou nositeli poctivého a společensky odpovědného podnikání s důrazem na podporu místních výrobců  
a producentů. Bohužel ve východní Evropě zatím družstva nejsou na takové úrovni a to je vidět i v obchodech, které prostě nejsou „nic 
moc“, ale i to se postupně mění. Buďte proto při cestách v České republice, na Slovensku, Maďarsku či Bulharsku trochu tolerantní. 
Učíme se a snažíme se zlepšovat.  
  Vždy, když navštívím nějaký ten Coop v Itálii nebo třeba Konzum ve Švédsku či Chorvatsku, tak se cítím trochu jako doma. 
Když jim navíc sdělím, že jsem také z Coopu v České republice, tak se jim většinou rozzáří oči a zavládne přátelská atmosféra. Jsme 
prostě taková velká rodina po celé Evropě, která vyznává podobné hodnoty.  

Takže šťastnou cestu a vítejte u nás doma v Coopu! Ing. Miloslav Hlavsa
ředitel družstva
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Co je hlavním záměrem přeměn starých 
vesnických prodejen v moderní KONZUM 
markety?
 Prostřednictvím rekonstrukcí se pokou-
šíme změnit zaběhlý pohled na vesnické 
prodejny. Velký problém zde představovalo 
nedostatečné zásobování – jezdilo se jednou 
za dva, za tři týdny. Nyní jsme schopni záso-
bovat téměř denně. Tím se mění celkový po-
hled na vybavení a velikost vesnických prode-
jen. Řešíme tedy především velikost prodejní 
plochy. Jde nám  o to, 
abychom byli schopni 
dosáhnout co největší 
nabídky sortimentu pro 
zákazníky v dané loka-
litě - aby měli možnost 
výběru. Navíc u tohoto 
pojetí přestavby nejde 
pouze o to vytvořit 
pěkný vnitřní prostor. 
Vždy je tu ještě další 
věc, kterou zákazníci vnímají ještě než do 
obchodu přijdou, a to je exteriér. Ten je také 
velice důležitý. Proto se vždy snažíme dát bu-
dově „fazonu“ i z venku. Tak, aby vypadala 
atraktivně ještě než zákazník vkročí dovnitř. 
Naším záměrem totiž je, aby byly všechny 
prodejny vnímány stejně. Když vypadá pro-
dejna pěkně zvenku, vím, co mě čeká uvnitř. 

Co mají takové supermarkety přinést zá-
kazníkům?
 Jde nám o to, aby atmosféra byla srov-
natelná s městským supermarketem. Aby 
člověk neměl pocit, že tím, že žije na vesni-
ci, je o něco ochuzen. To rozhodně není náš 
přístup. I když logicky není možné nabídnout 
stejně velký sortiment na malém vesnickém 
supermarketu jako na velkém městském, dů-
raz na čerstvé regionální zboží je zde přesto 
kladen stejně jako ve městě.

V jakém stavu přebíráte před rekonstrukcí 
prodejny?
 Uvedu příklad prodejny v Kvasinách, což 
je naše poslední zásadní rekonstrukce. Tento 
objekt byl postavený, odhaduji, zhruba mezi 
lety 1970 – 80. Zde bylo naprosto evidentní, 
že do té budovy majitel (obec) za posledních 
deset let příliš neinvestoval. Když pominu ty 
nejnutnější údržbářské opravy a změnu vytá-
pění z pevných paliv na plyn, tak jinak, co se 
týče fasády, okolí a vzhledu prodejny – jed-
ním slovem špatné. Prodejny v majetku KON-
ZUMu jsou na tom v tomto ohledu podstatně 
lépe, ale vždy je ještě nutno vnímat morální 

zastarání, které je někdy těžko rozeznatelné.   

Z čeho během přestaveb vycházíte?
 První věc, z níž během přestaveb vychá-
zíme, je snaha úpravy dispozice v poměru 
ploch - tedy 2/3 prodejní plochy a 1/3 zázemí. 
To je zásadní předpoklad k tomu, abychom 
dokázali nabídnout plánovaný sortiment. To 
potřebujeme z hlediska obchodního. Kromě 
toho nám jde také o to,  abychom efektivně 
využili nabízený prostor budovy.

Dále, z hlediska staveb-
ního, klademe největší 
důraz na maximální 
snížení energetických 
nákladů – jako např. za-
teplení výloh minerální 
vatou. Dále se snažíme 
implementovat moder-
ní technologie na úspo-
ru provozních energií, 
tzn. sdružené jednotky 

na výrobu chladu, zajištění vytápění a chla-
zení pomocí tepelných čerpadel fungujících 
na principu vzduch x vzduch, osazení dveřní 
clony atd. Při přípravách myslíme na to, aby-
chom optimálně uspořádali prodejnu z ob-
chodního hlediska. Tomuto požadavku potom 
přizpůsobujeme veškeré rekonstrukce.

V čem se podle Vás přístup KONZUMu  
k rekonstrukcím prodejen odlišuje od 
ostatních konkurenčních sítí? 
 Neustále sledujeme moderní trendy, sna-
žíme se jít s dobou. Samozřejmě také sledu-
jeme, co dělá konkurence, a jak se k tomu 
staví. Myslím si, že některé jejich realizace 
se za extrémní snahu 
ušetřit vrací zpět do 
doby, kdy byly prodej-
ny ponuré a z hlediska 
zákaznického nepříliš 
atraktivní. Myslím si, 
že bychom nikdy ne-
měli na tuto hranici 
přistoupit, protože zá-
kazník je pro nás dů-
ležitý. Ať je to vesnice 
nebo město, kde k tomu prostředky jedno-
duše jsou, tak také na vesnici si lidé zaslouží 
atraktivní prostředí. A to i za cenu určitých 
obětí z hlediska energetické náročnosti. 

V čem dle Vás tkví ekologický přístup, kte-
rý KONZUM uplatňuje při rekonstrukcích?
 Ekologii vnímám především z provozního 
hlediska – tedy využíváním nových trendů ve 

snížení energetických nároků prodejny na co 
nejmenší možnou mez, jak již bylo uvedeno. 
V tom vidím velký přínos ekologii. 

KONZUM před 6 lety zahájil výstavbu kon-
tejnerových prodejen. Co si pod tímto po-
jmem můžeme představit a jak byste tyto 
stavby charakterizoval? 
 Já osobně preferuji spíše označení modu-
lární prodejny – které více vyjadřuje podsta-
tu této výstavby. Pod pojmem „kontejner“ 
si každý představí buňky, které kdysi bývaly 
na stavbách. Modulární prodejny představují 
velice progresivní a moderní technologii při 
výstavbě prodejen. Používá se jich přede-
vším ve Skandinávii a podobných zemích, kde 
mají velmi omezený čas na výstavbu. Tato 
výstavba přečká i zimní období a je tak nej-
rychlejším způsobem, jak postavit prodejnu. 
Pokud se navíc vybere kvalitní materiál, po-
tažmo výrobce, což ten náš je, tak se garan-
tuje zhruba 30-40, předpokladem až 50 let 
životnosti. 

V čem tedy spočívá výhoda modulárních 
prodejen?
 Dle našeho názoru spočívá první ohrom-
ná výhoda v tom, že je to montovaná stavba  
a není pevně spojena se zemí. Takže když za 
30 let přijde úplně nový způsob, lze prodejny 
jednoduše odstranit a ekologicky rozebrat na 
základní materiál. To pro nás znamená, že na 
jejich místo můžeme přivézt jinak uspořáda-
nou novou prodejnu, která bude reflektovat 
moderní trendy - tepelně izolační, uspořádá-
ní atd. Další bezesporu ohromná výhoda je 
energetická nenáročnost prodejen – vše je 

vytápěno elektricky, 
tepelnými čerpadly. 
Takže všechny prv-
ky, které aplikujeme 
na zděných stavbách, 
jsou i tady. Vnímáme 
to jako velkou mož-
nost rozvoje. Já sám za 
sebe říkám, že kdybych 
mohl místo velké části 
vesnických prodejen 

postavit tyto, budu přímo nadšený, protože 
představují svým způsobem ucelený obchod-
ní celek a celou stavbu. 

Děkujeme za spolupráci a do budoucna 
přejeme mnoho úspěchů v dalších přestav-
bách a rekonstrukcích!

„Pokoušíme se změnit zaběhlý pohled na vesnické prodejny“,
říká Ing. Tomáš Motyčka - vedoucí technické skupiny

Ing. Tomáš Motyčka

	 Naše	obchodní	družstvo	se	neustále	snaží	opravovat,	přestavovat	 
a	celkově	rekonstruovat	prodejny.	Tato	doba	by	měla	být	zhruba	10	let.	 
V	 loňském	 roce	 byly	 provedeny	 přestavby	 –	 komplexní	 rekonstrukce	 
-	v	Horní	Sloupnici	a	v	Doudlebách	nad	Orlicí.	Zatím	poslední	rekonstrukce	
proběhla	 letos	v	březnu	v	obci	Kvasiny.	Dále	připravujeme	rekonstrukci	
prodejny	v	Horní	Čermné	a	to	ve	spolupráci	 s	obcí.	Kromě	toho	rovněž	
jednáme	s	dalšími	obcemi	ohledně		výstavby	modulárních	prodejen.	Inten-
zivní	jednání	tak	vedeme	například	s	Bohuslavicemi	u	Opočna.	O	záměru,	
myšlence	a	samotném	provedení	těchto	modernizací	jsme	hovořili	s	Ing.	
Tomášem	Motyčkou,	který	má	na	starosti	rekonstrukce	a	technické	záleži-
tosti	budov	společnosti	KONZUM.

I takto by v budoucnu mohla vypadat modulární prodejna

Prodejna v Albrechticích u Lanškrouna



Nejen	 o	 situaci	 na	 venkově,	 o	 vztazích	mezi	
venkovem	a	městem	a	o	jeho	vlastním	vztahu	
k	našemu	kraji,	jsme	hovořili	s	Ing.	Václavem	
Kroutilem,	radním	Pardubického	kraje.	

Dříve jste působil jako ředitel agrární ko-
mory v Chrudimi. Co jste si z tohoto období 
odnesl?
 Na práci v agrární komoře vzpomínám moc 
rád. Za osm let  jsem zde získal mnoho pro-
fesních zkušeností, ale také spoustu nových 
přátel, s kterými jsem 
nepřestal být v úzkém 
kontaktu. Společně 
se snažíme dělat ze-
mědělcům a lidem na 
venkově život snazší. 

V současnosti zaují-
máte post krajského 
radního pro oblast 
zemědělství, život-
ního prostředí a ven-
kova. Změnila tato 
nová funkce nějakým 
způsobem Váš život? 
Pokud ano, v jakém 
smyslu?
 Změnila, do práce 
dojíždím nyní o dva-
náct kilometrů dál. 
Navíc se mi před půl 
rokem narodila dce-
ra. Život se mi tedy 
změnil podstatným 
způsobem, ale funkce 
radního na to neměla 
zásadní vliv (smích). 
Vážně, nová práce mi 
prostřednictvím ná-
strojů, které mám jako 
radní k dispozici, dala 
možnost více mluvit 
o problémech země-
dělců, tak jak jsem je 
poznal jako šéf regio-
nální agrární komory. 

Jsem kluk z venkova a žádná funkce to nezmě-
ní!

Mohl byste blíže popsat Vás vztah k našemu 
regionu a jeho životnímu prostředí?
 Existuje staré selské přísloví, které říká, 
že zem, kterou obhospodařujeme, si naše 
generace propůjčuje od budoucích genera-
cí. Proto bychom s tím, co pochází z matič-
ky země měli nakládat tak, aby naše děti  
a vnoučata nemusela žít v poškozeném život-
ním prostředí. Pravdou je, že náš region je 
zatížen starými ekologickými zátěžemi, kte-
rou je nutné vnímat jako dluhy minulosti, se 
kterými se dnes snažíme vypořádat. I přesto 
bych ho nevyměnil za nic na světě. Náš kraj 
je rozmanitý svou přírodou a členitý geologií. 
Každý okres má svůj půvab a specifika. Napří-
klad Chrudimsko lze zařadit do zlatého pruhu 
země české. Orlickoústecko má přes ztížené 
přírodní podmínky špičkové zemědělce. A dalo 
by se pokračovat.

Jak vnímáte současnou situaci na venkově?
 Současná situace pro život lidí na venkově 

je velmi složitá. Sou-
visí to s celou řadou 
místních, ale i globál-
ních vlivů. Tento pro-
blém dnes řeší celá 
Evropa. Nejdůležitější 
jsou však pro nás lidé, 
kteří zde žijí a pracují. 
Cítím morální povin-
nost dělat pro tyto lidi 
maximum možného.

Domníváte se, že lze 
nějakým způsobem 
zamezit přemisťo-
vání velkého počtu 
mladých lidí z ven-
kovských oblastí do 
měst?
  Je to velice ob-
tížný problém, který 
spočívá v ekonomické 
motivaci lidí žijících 
na venkově. Vzdělaný 
mladý člověk dnes má 
mnohem více příleži-
tostí na slušnou obživu 
ve větších městech.  
Jedinou možnou ces-
tou je přímá i nepřímá 
podpora hospodářské 
činnosti na venkově 
a posílení konkuren-
ceschopnosti jednot-
livých mikroregionů. 
Tímto směrem se ubírá 

i naše úsilí. Jsem si však vědom, že tato cesta 
je velmi obtížná a zdlouhavá, abychom nepře-
šlapovali na místě, pokusit se o to musíme.

Myslíte, že má venkov těmto lidem co nabíd-
nout? A naopak – že oni mají co nabídnout 
venkovu?
 Rozhodně. Na venkově jsou mnohem užší 
mezilidské a sousedské vztahy než ve městě. 
To je přidaná hodnota venkova, kterou vám 
nemohou nabídnout metropole. Z osobní zku-
šenosti vím, že na venkově žijí velmi pracovití 
a šikovní lidé, kteří se o své hospodářství doká-
ží postarat mnohem lépe než státní byrokracie 
či nějaký zahraniční kapitál. Tento rozdíl je 
podle mého názoru způsoben vztahem venko-
vana k přírodě a jeho rodišti. 
Současná mladá generace vypadá na první po-
hled velmi přetechnizovaná, ale přesto si mys-
lím, že i v této generaci je spousta vzdělaných 
lidí, kteří mají vztah k přírodě a budou schopni 
využít své znalosti a um ve prospěch venkova. 
V podstatě jde o to myslet globálně a jednat 
lokálně, jak říkal Baťa. 

V jakém stavu je situace rozdělování peněz 
venkov x města?
 Současný systém přerozdělování rozpoč-
tových prostředků, tedy rozpočtového určení 
daní, je podle mého názoru nepříznivý k ven-
kovským obcím. Čím je obec menší, tím méně 
dostane od státu na jednoho obyvatele. Ale 
tuto věc bohužel drží v rukou zákonodárci. 
Snažím se o tomto problému hovořit s poslanci 
a senátory. Protože jsem založením optimista, 
doufám, že se nám je snad podaří přesvědčit.

Věnuje se kraj nějak koncepčně propagaci 
našeho regionu? Pokud ano, tak v rámci re-
publiky nebo také v zahraničí?
 Lépe by vám na tuto otázku odpověděl 
kolega, který má na starosti cestovní ruch. 
Pokud však máte na mysli partnerské regiony  
v oblasti zemědělství a životního prostře-
dí, tak se nám podařilo rozvinout spolupráci  
s Regionem Centre ve Francii a začínáme tuto 
oblast rozvíjet s Prešovským krajem na Slo-
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Ing. Václav Kroutil 
• Narodil se 29. 8. 1968 v porodnici 
pardubické nemocnice. Od narození 
žije ve vesničce Velká Střítež, která leží 
v malebné chráněné krajinné oblasti 
Železných hor.
• Vystudoval obor fytotechnika na  
Vysoké škole zemědělské v Praze 
Suchdol. Roku 1991 rovněž složil státní 
zkoušku v oboru management  
a marketing zemědělství. 
• Má za sebou osm let provozní praxe  
v zemědělském podniku.
• Absolvoval kurz Nejvyššího kontrolního 
úřadu pro činnost kontrolních orgánů, 
komisí a dozorčích rad.
• Roku 2000 byl akreditován jako porad-
ce pro program SAPARD a dotace ze SF 
Evropské unie.
• Patří mezi zakládající členy českého 
sdružení pro využití zemědělských plodin 
k nepotravinářským účelům a využití bio-
masy, jako obnovitelného zdroje energie 
(CZ-BIOM).
• Osm let působil ve funkcích okresního 
a krajského ředitelství agrární komory, 
kde se zabýval problematikou životního 
prostředí.
• Aktivně se angažoval v poradenském 
systému AK ČR. Kromě toho se také po-
dílí na zpracování studií proveditelnosti 
ke konkrétním podnikatelským záměrům.

„Regionální produkty patří na regionální stůl.
Dáme práci sami sobě i budoucím generacím“,
říká Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje
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 Od počátku letošního roku spouští naše 
družstvo nový pokladní systém, který postu-
pem času nahradí stávající pokladny na všech 
našich prodejnách. Cílem této změny je zpří-
jemnit práci personálu a 
nakupování našim zákaz-
níkům. Investice v řádu 
10 milionů tak do našich 
obchodů přináší zcela no-
vou technologii. Po uve-
dení se mohou jak naši 
zaměstnanci, tak také zá-
kazníci, těšit ze stejného 
komfortu jako při nákupu 
ve velkých nadnárodních 
řetězcích. Na rozdíl od 
nich jsme však na úkor 
zavedení nového systému 
neomezili sortiment či 
služby, které naše prodej-
ny nabízejí. Vše zůstává 
tak, jak tomu bylo dopo-
sud.
 Namísto únavného 
markování a nečitelných 
účtenek, které zobrazovaly jen skupinu zbo-
ží, tak náš personál a zákazníky čekají čárové 
kódy a scannery, díky nimž se jim dostane 
přehledných účtenek. Na těch si nejen mo-
hou zjistit, kolik a čeho nakoupili, ale také 
jakými bankovkami či poukázkami platili, ba 
dokonce jakou slevu na dané zboží dostali. 
Tedy pokud uplatní slevový kupon. Kromě 
toho se v záhlaví paragonu objevuje naše 
regionální heslo „Jsme tu doma“ nebo akce, 
kterou aktuálně provádíme. Zákazník tak 
bude mít do pár měsíců na všech prodejnách 
možnost se v nových pokladních účtenkách 
lépe zorientovat.

 Pro naše družstvo a jeho zaměstnance 
to současně znamená zpřehlednění prodeje  
a přesnější inventarizaci zásob, protože sys-
tém umožňuje centrální zpracování dat a cen. 

Ústředí družstva a jed-
notlivé prodejny tak bu-
dou mít dokonalý přehled  
o tom, kolik se čeho, kde 
a kdy prodá, kolik zboží 
přišlo, kolik se prodalo, 
kolik se přecenilo nebo 
naopak zlevnilo. Dle toho 
pak můžeme uzpůsobit 
otevírací dobu, sortiment 
a slevové akce na dané 
prodejně. Zároveň tak na-
bývá na intenzitě vztah se 
zákazníky, protože perso-
nál již nemusí manuálně 
oceňovat každou položku. 
Ráno si vytiskne cenovky, 
podle nichž zjistí, zda, 
popřípadě jak, se změni-
la cena určitého výrobku. 
Ten pak vyhledá a označí. 

Tím by se práce na prodejně měla značně 
zjednodušit. Personál prodejny by tak měl 
mít více času a prostoru pro komunikaci se 
zákazníkem. 
 Po otestování systému v listopadu loň-
ského roku na prodejně v Dolních Libchavách 
tedy rozjíždíme nový trend v oblasti poklad-
ních systémů. 24. ledna následovalo spuštění 
systému v obchodě 197 „Družba“ v Ústí nad 
Orlicí. Od února pak systém nasazujeme na 
tři prodejny týdně. Doufáme, že nový poklad-
ní systém úspěšně splní svůj účel a bude tak 
fungovat ku prospěchu a plné spokojenosti 
jak našich zaměstnanců, tak i zákazníků.

 V souladu s našimi hodnotami podporuje-
me a preferujeme uspokojivé podmínky při 
chovu zvířat. I proto jsme jako první obchod-
ník v ČR definitivně ukončili prodej vajec od 
nosnic z klecových chovů, kde dochází k ne-
důstojným životním podmínkám slepic. Od 
měsíce března se tak na prodejnách společ-
nosti KONZUM můžete setkat s vejci výhrad-
ně z podestýlkových chovů, které slepicím 
umožňují projevit jejich přirozené chování. 
Našim zákazníkům se tak naskýtá příležitost 
ovlivnit, v jakém systému chovu budou slepi-
ce žít.

 V rámci propagace projektu Jsme tu 
doma umisťujeme jeho logo a slogan na 
všechny nákladní automobily našeho velko-
obchodu.  Budeme tak mít 9 pojízdných „bill-

boardů“ nesoucích značku a slogan našeho 
projektu pojícího nás s regionálními dodava-
teli. Po více než 5 letech tak dostanou auta 
nový kabát a rozsvítí náš region.

Od ledna spouštíme nový pokladní systém

Konec vejcím z klece! Jsme tu doma
propagujeme prostřednictvím 
nákladních automobilů

vensku, ale také například s Dolnoslezským 
vojvodstvím v Polsku. 

Jaké klady a naopak zápory nacházíte  
v oblasti našeho regionu?
 Mezi klady našeho regionu patří dobrá 
dopravní dostupnost, která je dána polohou 
Pardubického kraje, který je umístěn upro-
střed republiky. Máme to kousek do Prahy  
i do Brna. Záporem je právě to, že tento po-
tenciál není možné dostatečně využít. Dokud 
nebude dokončena R35 a R43, bude tato pří-
ležitost i nadále váznout.

Co z našeho regionu je podle Vás pro ná-
vštěvníky – tuzemské i zahraniční - neja-
traktivnější? Co by se měli kromě toho ješ-
tě dozvědět, co navštívit?
 Pardubický kraj je nádherný svou rozma-
nitostí, když bych musel  vybrat nejlukrativ-
nější místa, řekl bych asi tyto: Smetanova 
Litomyšl, Skanzen na Veselém kopci, dostiho-
vý sport, hřebčíny Kladruby nad Labem a Sla-
tiňany, okolí Pastvinské přehrady, Polomský 
prales, Keltská stezka ale také technické pa-
mátky – například dělostřelecká tvrz Bouda.

Která místa našeho regionu patří mezi 
Vaše nejoblíbenější?
 V každém okrese jsem nalezl nějaké oblí-
bené místo, ale víte, doma je doma.

KONZUM v rámci projektu Jsme tu doma 
podává pomocnou ruku regionálním pro-
ducentům a zemědělcům. Touto cestou 
se pokoušíme s nimi navázat ještě užší  
a silnější spolupráci. Jak hodnotíte tuto 
naši aktivitu?
 Z této myšlenky jsem upřímně nadšen. 
A hned vysvětlím proč. Je to totiž jeden  
z možných realizačních kroků, kdy se pro-
dukt dostává od regionálního výrobce k re-
gionálnímu spotřebiteli. Pardubický kraj se 
snaží dělat propagaci regionálních produktů 
prostřednictvím soutěží Regionální potravina 
a MLS Pardubického kraje. Váš projekt v na-
pojení na tyto soutěže úspěšně přenáší zají-
mavé regionální produkty na trh. A za to je 
nutné vám poděkovat.

Domníváte se, že má v našem kraji poten-
ciál agroturistika či biozemědělství?
 To je velmi dobře položená otázka.  
Agroturistika potenciál v našem regionu roz-
hodně má. Tento druh turistiky totiž nabízí 
pobyt za rozumné ceny v krásné přírodě  
a dává možnost seznámit se s životem na 
venkově. Turistika spojená s cestováním na 
koních přírodou či ochutnávky vynikajícího 
domácího sýru a dalších regionálních produk-
tů je velmi perspektivní. Je nutno mít na my-
sli, že každý turista, který zde utratí nějakou 
tu korunu je přínosem pro regionem a jeho 
ekonomickou soběstačnost. Biozemědělství 
má u nás také svoje příznivce, tak proč toho 
nevyužít. Z odborného hlediska by to bylo na 
další rozhovor. 

Děkujeme za čas, který jste nám věnoval, 
a do budoucna přejeme mnoho úspěchů  
v další činnosti!
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 Naše obchodní družstvo znovu úspěšně 
uplatnilo svůj koncept výstavby moderních 
obchodů KONZUM market v menších obcích. 
Tentokrát se centrem dění stala obec Kvasiny 
ležící v oblasti okresu Rychnov nad Kněžnou. 
V této obci čítající 1350 obyvatel byli done-
dávna místní obyvatelé svědky do očí bijícího 
kontrastu. Na jedné straně obci dominuje 
vysoce moderní komplex závodu Škoda Auto 
a.s., vedle něhož se doslova zahanbeně kr-
čil maličký obchůdek 
z 80. let. Ačkoliv za 
jeho existenci mohli 
být kvasinští obyva-
telé vděční, jeho ne-
dostačující velikost 
a chabý výběr zboží 
pro ně představo-
valy značné úskalí. 
To potvrzují i slova 
Ing. Ivana Ešpandra, 
starosty obce, který 
k tomu říká: „Měli	
jsme	zde	pouze	ma-
lou	pultovou	prodejnu	s	minimálními	zásoba-
mi.	Takže	když	chtěl	občan	koupit,	musel	si	
spoustu	zboží	objednávat	předem.“
 Původní objekt byl přitom v tak špatném 
stavu.  Dle slov Ing. Tomáše Motyčky, vedou-
cího technické skupiny, který má na starosti 
rekonstrukce a technické záležitosti okolo 
budov společnosti KONZUM, byl „tento objekt 
nevyhovující natolik, 
že bylo třeba udělat 
kompletní rekonstruk-
ci“. Kromě žalostného 
stavu budovy jsme se 
však museli potýkat 
ještě s další věcí a 
tou je velice omezený 
prostor. Ing. Motyčka 
dodává, že se muse-
lo skutečně bojovat o 
každý centimetr, tak-
že mnohdy bylo nutné 
užít poněkud netradičních způsobů řešení, 
aby bylo možno splnit předepsaný koncept.
 Navzdory těmto a dalším nemalým obtí-
žím se nám podařilo prodejnu za užití nejno-
vějších trendů a technologií kvalitně a efek-
tivně vybavit. A to jak po stránce technické, 
tak po té obchodní. Během pouhých 60 dnů 
jsme k nepoznání změnili celkový ráz původ-
ní zchátralé prodejny. Podobně, jako v re-
konstruované prodejně ve Sloupnici, zde byl 
představen nový trend ve způsobu chlazení 
– způsob elektronického vstřikování. Ten še-
tří zhruba 30 % spotřebovaného tepla. Je to 
díky tomu, že ventil, který dávkuje množství 
chladu, je schopen plynule regulovat jeho 
množství. Kromě toho byla prodejna opat-
řena novým způsobem osvětlení, který šetří 
zhruba 40 % energie na jednom tělese dle 

potřeby. Poprvé zde byl též osvícen obslužný 
úsek výbojkovými světly. Kromě toho jsme 
znatelně zvětšili prodejní plochu na úkor zá-
zemí, vybavili ji kompletně novým stropem, 
podlahou, barevně rozdělenými obklady za 
obslužným úsekem a stříbrnými regály tak, 
aby zdejší atmosféra byla srovnatelná s měst-
skými supermarkety.
 A výsledek skutečně stojí za to – celko-
vá sortimentní nabídka činí neuvěřitelných 

4 000 položek, tedy 
dvojnásobek sorti-
mentu Penny mar-
ketu či Lidlu. Kromě 
dalšího vybavení, 
jímž již standardně 
opatřujeme rekon-
struované objekty, 
jako jsou např. re-
gály s klasickou a 
chlazenou zeleninou, 
klasický suchý sorti-
ment, mléčné výrob-
ky, prosklená lednič-

ka na balíčkové maso, drogerie a alkoholické 
či nealkoholické nápoje, najdete v kvasinské 
prodejně také nejrůznější noviny a časopisy 
nebo zhruba 6metrový regál se základní-
mi kuchyňskými potřebami, jako jsou nože, 
hrníčky, kastrůlky či plastové nádobí. Velký 
přínos obci představuje dopékací pec, která 
obstará dopečení čerstvého pečiva, když do-

jde. Kromě toho do-
tváří celkovou atmo-
sféru uvnitř obchodu. 
Jakmile totiž vkročíte 
dovnitř, ucítíte vůni 
čerstvého pečiva.
 Z á k a z n í k ů m 
nově otevřeného 
kvasinského obchodu 
však nabízíme mno-
hem více. V téměř 
bezprostřední blíz-
kosti svých domovů 

mohou využít další z našich služeb. Prodejna 
je totiž napojena na náš systém platebních 
terminálů. Takže je zde možno platit kartou, 
dobíjet telefony či vybrat hotovost z bankov-

ního účtu do výše 1500 Kč. V horkých letních 
dnech je navíc možné se na tomto místě 

osvěžit zmrzlinou či chlazenými nápoji. Na-
vzdory nedostatku prostoru  jsme se sem 
pokusili tuto službu dostat a to za pomoci 
malého zařízení na čtyři druhy zmrzliny.
 Doufáme tedy, že počínaje 14. dubnem 
tohoto roku se situace pro obyvatele Kva-

sin výrazně změnila. Byl zde otevřen zbru-
su nový KONZUM market, který z původní 
zastaralé prodejny vytvořilo naše družstvo 
KONZUM za spolupráce s obcí. S tou nás totiž 
pojil společný zájem - vytvořit obchod, který 
bude schopen místním nabídnout služby, sor-
timent a prostředí srovnatelné s městskými 
supermarkety. Dle reakcí zákazníků můžeme 
soudit, že se to povedlo:

 

Pan Hovorka: „Vypadá	to	perfektně.	Ačkoliv	
většinou	 nakupuji	 ve	 velkých	 supermarke-
tech,	 musím	 uznat	 jak	 rozumnost	 místních	
cen,	tak	i	šíři	nabízeného	sortimentu.“
Veronika Mičeková: „Moc	se	mi	tu	líbí.	Zboží	
je	moc	pěkně	uspořádané.	Je	tady	rozhodně	
víc	zboží,	než	v	předchozím	obchodu,	a	navíc	
je	 podstatně	 levnější.	 Už	 se	 nebude	muset	
jezdit	nikam	do	města.	Ušetří	to	práci.“ 
 Svými slovy uzavírá celkově pozitivní do-
jmy z nově otevřené prodejny starosta Ing. 
Ešpandr: „Nic	podobného	 zde	nikdy	neexis-
tovalo.	Rozhodně	si	tedy	myslím,	že	služby,	
které	 tu	 bude	 KONZUM	 nabízet,	 budou	 pro	
naše	občany	velice	dobré.“ 

Kvasinská prodejna  
v novém kabátu moderního KONZUM marketu

• Původní prodejní plocha: 60 m2

• Nynější prodejní plocha: 156 m2

• Skladová plocha: 60 m2

• Celkově stavební úpravy:  
 2.1 mil. Kč
• Vybavení prodejny včetně  
 technologií: 2.2 mil. Kč
• Celá rekonstrukce: 4.3 mil. Kč
• Celkový sortiment: 4 000 položek
• Doba rekonstrukce: 60 dní
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 Často se setkáváme s dotazem, jak vlast-
ně vypadá organizační struktura družstva  
a jaký je vztah mezi volenými orgány a ma-
nagementem družstva. V následujícím ob-
rázku jsou znázorněny všechny hlavní vztahy 
mezi jednotlivými orgány družstva.
 

Člen družstva
Členství v družstvu je otevřené všem  obča-
nům České republiky starším 18 let, kteří se 
ztotožní s cíli družstva  a zaplatí vstupní člen-
ský vklad ve výši 1500 Kč. Každý člen druž-
stva má právo podílet se na výhodách, které 
družstvo svým členům poskytuje. Tyto výho-
dy jsou spojeny s nakupováním v prodejnách 
družstva. Člen družstva má právo volit orgá-
ny družstva,  být volen do orgánů a podávat 
návrhy směřující k činnosti družstva.
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orli-
cí má v současné době 3320 členů. Členové 
jsou majiteli družstva. Členství v družstvu je 
dobrovolné, pokud člen členství ukončí, má 
nárok na vyplacení svého členského vkladu.

 Výbory členů
Členové jsou místně sdruženi do výborů čle-
nů organizovaných zpravidla podle obcí, ve 
kterých má družstvo prodejnu, respektive ve 
kterých bydlí. Výbory členů organizují čin-
nost členů spočívající v pořádání výročních 
členských schůzí,  kulturních a společenských 
akcí apod. Výborům členů jsou poskytovány 
družstvem finanční prostředky na činnost.  
V čele výborů členů je předseda. Výbory 
členů volí ze svého středu delegáty  na shro-
máždění  delegátů,  kteří zastupují  místní 
členskou základnu.

 Shromáždění delegátů  
Shromáždění  delegátů je vrcholným orgánem 
družstva. Delegáti zvolení ve výborech členů 
se schází zpravidla 1x ročně na schůzi, na 
které schvalují hospodářské výsledky za roč-
ní účetní období – účetní závěrku a návrh na 
rozdělení zisku. Shromáždění delegátů volí 1x 
za 4 roky představenstvo a kontrolní komisi. 

 Kontrolní komise 
Kontrolní komise je 5ti členná. Ze svého stře-
du volí předsedu a místopředsedu. Jejím po-
sláním je především kontrolovat dodržování 
stanov, činnost volených orgánů a hospodář-
ské procesy družstva, zejména hospodárné 

nakládání s prostředky. Schází se pravidelně 
1x měsíčně a má právo podrobovat kontrole 
všechny účetní operace družstva. Kontrolní 
komise je volena na 4 roky a  každoročně 
podává zprávu delegátům na Shromáždění 
delegátů. 

 Složení kontrolní komise družstva:
Předseda: Vlastimil Jirout
Místopředsedkyně: Lidmila Vlčková
Členové:  Hana Papáčková, 
  Ludmila Štanglová, Vladimír Tomek

 Představenstvo 
Představenstvo družstva je 7mi členné. Ze 
svého středu volí předsedu a místopředse-
du. Je vrcholným orgánem družstva a nese 
plnou odpovědnost za hospodářské výsledky 
družstva. Určuje hlavní cíle a směr rozvoje 
činnosti. Rozhoduje o nabývání a prodeji 
majetku družstva, pronájmech a rozhodu-
jících finančních otázkách. Představenstvo 
družstva jmenuje ředitele družstva, který je 
pověřen řízením managementu a pracovníků 
družstva. 

 Složení představenstva družstva:
Předseda představenstva: Ing. Jan Šváb
Místopředseda představenstva: Ing. Miloslav Hlavsa
Členové představenstva: Ing. Eduard Beneš, 
Miloslav Moravec, Václav Suchomel, Ing. Zde-
něk Šembera, JUDr. Eva Vacková

 Management 
Management v čele s ředitelem družstva řídí 
běžný chod družstva. Jeho úkolem  je zajistit 
provoz a rozvoj všech  organizačních složek 
družstva, zejména prodejen, velkoobchodní-
ho skladu, výrobny lahůdek a autodopravy.  
Dále zajišťuje  obchodní a marketingovou 
politiku družstva,  účetnictví, ekonomickou 
stabilitu družstva,  správu, rozvoj a  údrž-
bu  všeho movitého i nemovitého majetku  
a právní ochranu družstva. 

 Seznam členů managementu:
ředitel družstva
Ing. Hlavsa Miloslav
tel.: 465 553 409, e-mail: hlavsa@konzumuo.cz
 
vedoucí skupiny logistiky a marketingu
Pokorný Tomáš
tel.: 465 553 332, e-mail: pokorny@konzumuo.cz
 
vedoucí provozní skupiny
Valentová Jana
tel.: 465 553 337, e-mail: valentova@konzumuo.cz
 
vedoucí ekonomické skupiny
Ing. Šembera Zdeněk
tel.: 465 553 374, e-mail: sembera@konzumuo.cz
 
vedoucí technické skupiny
Ing. Motyčka Tomáš
tel.: 465 553 330, e-mail: motycka@konzumuo.cz

podnikový právník
JUDr. Vacková Eva
tel.: 465 553 296, e-mail: pravni@konzumuo.cz

Seznam výborů členů
číslo výboru / místo

1 Brandýs nad Orlicí 26 Líšnice
2 Červená Voda  27 Lukavice
3 Česká Třebová  28 Mistrovice
4 České Heřmanice  29 Mladkov
5 České Libchavy  30 Nekoř
6 Dlouhá Třebová  31 Němčice
7 Dlouhoňovice  32 Orličky
8 Dobříkov  33 Ostrov
9 Dolní Dobrouč  34 Petrovice
10 Dolní Sloupnice  35 Písečná
11 Helvíkovice  36 Přívrat
12 Hnátnice  37 Řetová
13 Horní Čermná  38 Semanín
14 Horní Sloupnice  39 Sopotnice
15 Hrušová  40 Sruby
16 Jablonné nad Orlicí 41 Těchonín
17 Kameničná  42 Třebovice
18 Klášterec nad Orlicí 43 Ústí nad Orlicí
19 Králíky   - ústředí
20 Krasíkov  44 Ústí nad Orlicí
21 Kunvald  45 Verměřovice
22 Letohrad  46 Vraclav
23 Letohrad-Kunčice 47 Vysoké Mýto
24 Letohrad - Orlice  48 Žamberke
25 Libchavy  49 Výprachtice

Veškeré aktuální informace o dění v druž-
stvu získáte na webových stránkách družstva 
www.konzumuo.cz

Víte, jaká je struktura našeho družstva?
Konzum	je	družstvo	a	členství	je	základní	hodnotou,	kterou	vyznáváme.	V	této	sekci	se	dozvíte	vše	o	členství	a	jeho	
výhodách,	aktuálním	životě	v	družstvu,	struktuře	družstva	a	hospodářských	výsledcích.	

Jak zjistím, ke kterému výboru 
členů jsem přiřazen?
• Každý člen je podle místa bydliště 
přiřazen k nejbližšímu výboru členů

• Číslo výboru, ke kterému jste 
přiřazeni najdete na adresním štítku 
obálky, ve které jste obdrželi magazín 
Náš Konzum.

• V případě, že bydlíte v místě, kde 
není výbor členů, můžete být přiřa-
zeni k výboru, který jsme nově zřídili 
v Ústí nad Orlicí při ústředí družstva. 
Koordinátorem tohoto výboru se stala 
Lidmila Vlčková a komunikovat s ní 
můžete na emailové adrese  
clen@konzumuo.cz  
nebo na telefonním čísle 465 553 384.
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Správnou tajenku zašlete do 25.6.2011 na adresu:
KONZUM, o.d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí nebo na e-mail: marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100,- Kč.
Výherci z minulého vydání: J. Motl, Ústí nad Orlicí; J. Fialová, Hnátnice; M. Faltusová, Verměřovice. Blahopřejeme!  
Správné znění tajenky: „Krásné jaro s Konzumem“.

Správnou tajenku zašlete do 25.6.2011 na adresu:
KONZUM, o.d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí 
nebo na e-mail: marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový  
nákup v prodejnách KONZUMu v hodnotě 100,- Kč.

Výherci z minulého vydání:
M. Staňková, Hrušová; J. Kudra, Žamberk; Z. Heger, Brandýs nad Orlicí
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Jaro nás baví“.

informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Pro volný čas

PARTNER, TLAMA, ŠTĚNICE, DEMISE, RANTL,  
KOLIER, PESAN, MUTACE, IRSKO, ODŘEZ, GEJŠA,  

NEONY, DĚJINY, OSCAR, VŠECHNO, PLÁNKY,  
ÚKRYTY, PSAVOST, ŠOSÁK, ODSUN, OPIUM, STOIK,  
STOPA, RASTR, POSLI, DOHAD, MEGERA, KEFÍR,  

BANÁN, VŠIVÁCI, CHRCHEL, DOSTATI, PREJT,  
ALARM, DĚKAN, ODPOR, MOČÁL, ULITY, PŘEVAZ,  
KMOTR, ODOLEN, AREÁL, VOJSKO, SALTA, PANDA,  
SESUV, KOALA, OZIMEK, MRKEV, KLIMA, SMRAD,  

KOKOS, EDICE

www.konzumuo.cz


