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tento příspěvek vznikl v Bulharsku, kde jsme s rodinou trávili naší letošní dovolenou.
Tentokrát  jsem se na ni velmi těšil. Dovolená mi dává prostor jen tak nezávazně přemýšlet. Sice většinou stejně 
o práci, ale bez nutnosti řešit každodenní problémy života naší firmy.  
Ještě nesmím zapomenout zmínit, že jsme letos jeli na stejné místo a do stejného hotelu jako loni, protože se nám 
tam prostě před rokem líbilo. Byli jsme tudíž zvědaví, co se za tu dobu  změnilo, jestli to tam vůbec poznáme. 
A změnilo se toho opravdu dost. Hned při příletu nás uvítala delegátka a referovala, že náš tříhvězdičkový hotel částečně 
vylepšili. Zrekonstruovali jídelnu a většinu pokojů, posílili a zkvalitnili personál a že usilují o to, aby si mohli přimalovat 
další hvězdičku a mít čtyři. Také prý přestavěli hotelový obchod na malý supermarket s otevírací dobou 24 hodin.  
Konečně mi také došlo, proč ta cena zájezdu byla o něco vyšší než loni. 
Musím konstatovat, že se jim to opravdu povedlo. Včetně přívětivějšího personálu. Samozřejmě, že nebylo vše dokonalé 

a někteří hosté si stejně jako loni stěžovali téměř na všechno, ale bylo to lepší. Ceny v supermarketu také mírně vzrostly, přestože 
naproti přes ulici stojí Penny market. Nabídka a vybavení však byly k nepoznání.
Znovu jsem si uvědomil, jak důležité pro každou službu je prostředí a lidé, kteří ji poskytují a ne pouze cena. V tomto případě dokonce 
usilují o to, světe div se, aby mohli zdražit. Také mohli nedělat nic, nechat hotel postupně chátrat, ubrat jednu hvězdičku a zlevnit, 
aby tam vůbec někdo přijel. Neudělali to, i když by to bylo pohodlnější.
Vím, že hotel není obchod a nelze vše srovnávat. Přišlo mi to ale jako docela zajímavá analogie s naším počínáním v KONZUMu 
v posledních letech.
Myslím si, že také můžeme stavět na kvalitních lidech a zlepšujícím se prostředí přesto, že tu a tam se nám něco nepovede. Mimochodem  
jeden číšník tam byl také příšerně neochotný. Na pokoji nám protékal záchod a připojení na internet stálo za houby.
Už při cestě domů jsme se dohodli, že příští rok tam pojedeme znovu. Jen doufám, že už se nebudou moc zlepšovat a nepřidají další 
hvězdičku… 
Přeji vám mnoho krásných zážitků z vaší dovolené.

Miloslav Hlavsa, ředitel

Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

ZOO Dvůr Králové - nejlevnější výlet do Afriky

ZOO Dvůr Králové nabízí od května do září na ploše 60 ha Africké SAFARI se 600 zvířaty a pěší 10 ha velkou klasickou zoo
s restauracemi, pavilony a 2100 zvířaty z celého světa. Safari návštěvníci projíždějí podobně jako africké přírodní rezervace
vlastními vozy a autobusy. ZOO i Safari mají zdarma hosté hotelu Safari a ubytování v bungalovech unikátního Safarikempu.
Více informací na www.zoodvurkralove.cz

Parkoviště zdarma přímo u zoo. GPS: 50°26‘3,94“N, 15°47‘50,08“E

Nabídka pouze pro členy KONZUMuNabídka pouze pro členy KONZUMu
Využijte svůj poukaz na slevu                              k návštěvě ZOO a Safari Dvůr Králové20%
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Paní Bubnová, provozovna výrobny je 
umístěna v historickém domě v Ústí nad 
Orlicí. Jak stará je tradice výroby lahů-
dek v tomto domě?
V současné budově provozovala tehdy 
ještě Jednota uzenářskou výrobnu. A vý-
robnu lahůdek mělo družstvo myslím ve 
Vysokém Mýtě. V osmdesátých letech se 
pak spustila výroba studené kuchyně zde 
v Ústí nad Orlicí. Družstvo tak nějaký čas 
provozovalo výrobny dvě. Jednu ve Vyso-
kém Mýtě a druhou zde v Ústí nad Orlicí. 

Jaký sortiment výrobků vůbec výrobna 
nabízí?
K tradičním výrobkům, se kterými se mů-
žete setkat na prodejnách KONZUM, patří 
chlebíčky, saláty, aspiky a aspikové dorty, 
ruská a obložená vajíčka a obložené mísy. 
V posledních letech jsme pak do sortimen-
tu zařadili i položky populární mezi mladší 
generací. Jako například bagety a send-
viče. Je pravdou, že se mladší generace 
stravuje trochu jinak. Potřebuje výrobky, 
které se dají konzumovat tak trochu za 
pochodu. Proto u nich zvláště sendviče 
slaví úspěch. 

Zmínila jste jiné stravovací zvyky u mladší 
generace zákazníků. Co tradiční návštěv-
ník KONZUMních prodejen?
Tomu dnes nabízíme na 15 druhů salátů a as-
pikových misek. Ale Češi si zvláště libují 
v chlebíčcích. Jsou to naše nejpopulárněj-
ší položky a jejich prodeje stále stoupají. 
Zákazníci si již zvykli, že se dají na rodin-
né oslavy objednat chlebíčky v KONZUMu 
a stále častěji toho využívají. Je to pro 
ně úspora času. Chlebíčky také hodně ob-
jednávají různé organizace na oslavy či 
výročí. 
Jak velká je vlastně ústecká výrobna a kdo 
Vám v současné době nejvíce konkuruje?
Myslím, že výrobna KONZUMu je v regionu 
největší. Vyrobíme měsíčně přes 2 tuny 
salátů a v současné době je zde zaměst-
náno 9 lidí. V regionu je několik menších 
výroben, které však nemají tak široký roz-
voz a působí spíše na lokálním trhu. Dá se 

říci, že skoro každá pekárna v regionu má 
svoji výrobnu a pokouší se na trh dodávat 
nějaké saláty či chlebíčky.

Z vlastní zkušenosti vím, že v letních 
měsících nemám zrovna na majonézové 
saláty chuť. A vyhledávám spíše lehčí 
pokrmy. Připravujete nějaké speciální 
položky na letní sezónu?
Je pravdou, že prodeje majonézových sa-
látů v letních měsících klesají. Je to dle 
mého názoru dáno jednak chuťovými po-
třebami, jak jste zmínila.  Ale také tím, 
že mají trochu zákazníci strach z tepla 
a kvality salátů. Právě z těchto důvodů 
teď na prodejny připravujeme odlehčenou 
verzi chlebíčků s rajčetem či žampionový 
salát bez majonézy. V letních měsících 
pak u zákazníků dlouhodobě „funguje“ 
šopský salát, který je lehký a na který je 
hodně lidí zvyklých z domova.  

Jak se vůbec výrobky studené kuchyně 
dostávají k zákazníkům?
V současné době nám denně jezdí dvě 
chlazené dodávky v regionu. Zvláště 
v zimním čase je docela složité vyzáso-
bit denně přes 25 prodejen KONZUMu. 
Snažíme se, aby velké městské prodejny 
byly zaváženy denně, protože zahraniční 
řetězce tento sortiment tolik nenabízí. 
Menší prodejny jsou pak zásobovány mini-
málně dvakrát do týdne a „velkoobchodní 
sklad“ nám třikrát týdně zaváží prodejny 
v regionu Náchodska. 

Dodáváte výrobky i do jiných obchodů 
než jsou vlastní prodejny KONZUM? 
Dříve jsme dodávali výrobky do mnoha 
kantýn a provozoven. Před několika lety 
jsme se s vedením KONZUMu dohodli, že 
prioritou budou vlastní prodejny, ve kte-
rých by si měl vždycky zákazník dostateč-
ně vybrat. Zásobujeme tedy dnes jen ně-
které podnikové kantýny či rehabilitační 
ústav v Brandýse.

Kde vůbec nacházíte inspiraci na recepty? 
Jsou to Vaše vlastní nápady?

Tak každá receptura má svůj vývoj. Ně-
které jsou dány jistou zkušeností, některé 
jsme našli v  knihách, a v poslední době 
i na internetu. Myslím, že původní recepty, 
kterých se stále držíme, pocházejí převáž-
ně z knížek – já jsem zde například měla 
knihu Receptury studené kuchyně. Ale ač-
koliv receptů samozřejmě existuje hodně, 
stejně musí člověk něco vybrat sám, něco 
pozměnit a přispět dílem své vlastní fanta-
zie. Nejpopulárnějším salátem je dlouho-
době Pařížský salát a Rumcajs. Receptura 
„Paříže“ již zůstává neměněna 10 let. Do 
salátu dodáváme jen tradiční suroviny a ne-
přidáváme žádné konzervanty. To je také 
důvodem relativně kratší doby trvanlivosti 
našich salátů. Konkurenční velké výrobny 
saláty hodně konzervují a dobu spotřeby 
dokáží posunout na třeba i jeden měsíc. 
Ale my touto cestou nechceme jít.

Od jakých dodavatelů vůbec nakupujete 
suroviny? Dá se i v tomto směru podpořit 
místní region?
Veškeré veky a ostatní pečivo nám dodávají 
místní pekárny. Konkrétně Pekařství Sázava, 
BEAS Lično a NOPEK Vysoké Mýto. Majolka, 
vejce a sýr je pak od většího výrobce, firmy 
AGRICOL Polička, která je dá se říci také lo-
kální. Mimochodem ročně zpracujeme přes 
20 tun majolky. Což už je pořádná porce. 
Pomazánkové máslo a tvaroh pochází z Cho-
ceňské mlékárny, která je našim dodavate-
lem již přes 16 let. 

Co připravujete v poslední době za no-
vinky? Můžeme se těšit na pultech pro-
dejen na něco nového?
V současné době pracujeme na rozšíření 
sortimentu také o vybrané položky z ho-
tových jídel, které by měly zpestřit nabídku 
hlavně v čase oběda. Bude se jednat o rizoto, 
zapékané brambory či nějaké již hotové 
jídlo z těstovin. Měly by tak doplnit již za-
vedený sortiment palačinek, bramboráků 
či sýrových smaženek, který již zákazníci 
k obědu využívají. 

3

Výrobna lahůdek - tradiční součást našeho 
družstva

Zákazníci našeho družstva se již několik desítek let setkávají na pultech prodejen s tradičními výrobky studené kuchyně, které do prodejen 
dodává výrobna KONZUMu v Ústí nad Orlicí. Ta je situována na hlavním tahu v Ústí nad Orlicí, hned vedle legendární restaurace U Malinů.
Na to, co výrobna plánuje a co je v ní nového, jsme se zeptali paní Vlaďky Bubnové, která je již přes 16 let vedoucí výrobny. 
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Grantový program Společně za úsměv vyhlášen, 
granty rozděleny

Jelikož nám záleží na 
tom, co se děje v na-
šem regionu, snažíme se 
dlouhodobě a efektivně 
podporovat činnosti lidí 
v něm žijících. To se sa-
mozřejmě netýká pou-
ze farmářů a pěstitelů. 

Uvědomujeme si nesnadnou situaci nestát-
ních neziskových subjektů působících v ob-
lasti našeho regionu, a proto jim každoročně 
již od roku 2001, podáváme pomocnou ruku 
prostřednictvím našeho programu Společ-
ně za úsměv. V letošním roce jsme mezi 10 
neziskových organizací rozdělili částku 
100 000 Kč. Přidělením grantu pro nás však 
samozřejmě náš program nekončí. Snažíme 
se zjišťovat a pátrat po tom, zda a jak ob-
držené finance plní 
svůj účel. Na tako-
vé soudy je pro ten-
to rok zatím ještě 
brzo, a proto vám 
zde dnes předsta-
víme alespoň dvě 
z našich vybraných 
neziskových organi-
zací a přiblížíme vám 
jejich projekty. Krité-
ria těchto projektů 
hrála hlavní roli při 
našem rozhodování 
o přidělení grantu 
a ačkoliv je kaž-
doročně nesmírně 
těžké vybrat těch 
pár, které grantem 
obdarujeme, tyto 
dva nestátní nezis-
kové subjekty nás 
vedle osmi dalších 
přesvědčily o tom, 
že právě ony po-
třebují naši pomoc 
nejnaléhavěji a nej-
více.
Občanské sdružení 
Přátelství, jehož ředitelkou je Mgr. Eva 
Ostruzsková, poskytuje služby v našem re-
gionu již od roku 1997. Z původního denního 
stacionáře na žádost rodičů vznikl stacionář 
týdenní, což znamená, že klienti zde mohou 
pobývat od pondělí do pátku: „Rodinní pří-
slušníci tak mohou mít vlastní zaměstnání 
a vlastní uplatnění, což je velmi důležité 
pro rodiny a pro jejich běžný každodenní 
život,“ dodává paní Ostruzsková. Laicky lze 
říci, že občanské sdružení Přátelství je jako 
jakýsi internát, kde je o klienty po všech 
stránkách postaráno na základě individuál-
ních plánů. Tyto plány se vypracovávají buď 
s klienty samotnými nebo s pomocí jejich 
zákonných zástupců. Stanovuje se zde, jaká 
míra péče a podpory je pro klienty vhodná 
tak, aby měli zároveň zajištěné všechny po-
třeby, které je pro ně nutné zajistit. Cílovou 

skupinou Přátelství jsou mentálně postižení, 
fyzicky postižení a postižení kombinovanou 
vadou. Dle slov ředitelky se právě u vozíč-
kářů, kterých Přátelství opečovává celkem 
5, nejčastěji projevuje ona kombinovaná 
vada. V současnosti služeb tohoto občan-
ského sdružení využívá celkem 11 klientů.
Přidělený grant zde slouží jako částečná 
úhrada – část nákladů hradí samo Přátelství. 
Paní Ostruzsková vysvětluje: „Jedná se 
o nákup závěsu k elektrickému zvedáku pro 
imobilního klienta, kterého jsme přijali mi-
nulý týden. K tomu přikupujeme ještě spe-
ciální polohovací vak, protože pro klienty, 
kteří jsou trvale upoutáni na vozík a jsou 
spastičtí, je relaxace tímto způsobem více 
než nutná.“ 
Tento klient se do nedávna nacházel v péči 

rodičů.   „S rodi-
nou se v této věci 
o péči jakoby podě-
líme a poskytnutím 
sociálních služeb 
rodině alespoň tro-
chu ulehčíme tento 
nesnadný úděl,“ 
dodává ředitelka 
Přátelství. 
Občanské sdružení 
CEMA Žamberk je 
nestátní nezisková 
organizace působící 
v sociálních služ-
bách už více než 
15 let. „Původním 
záměrem našeho 
sdružení bylo posi-
lovat hodnoty rodi-
ny a vyvíjet nějakou 
seberealizaci dětí 
a rodičů v těžších ži-
votních situacích,“ 
přibližuje činnost 
Ing. Dana Hubálko-
vá, ředitelka sdru-
žení. Tento záměr 
CEMA samozřejmě 

plní i dnes, s tím rozdílem, že je rozšířen 
o služby poskytování azylového domu a krizo-
vé pomoci v Domově na skalách. Dále v rám-
ci CEMY již šestým rokem působí Dům na půl 
cesty pro mladé lidi a Rodinné centrum pro 
rodinu Pohoda. Zde je soustředěn volnočaso-
vý klub pro mládež nesoucí název Bez klíče 
a hlídání dětí předškolního věku Maceška. 
V tomto případě slouží získané finance jako 
prostředek k trvalému zlepšení hygienic-
kých podmínek uživatelů služby azylového 
domu Domov na skalách a to formou nákupu 
pratelných lůžkovin, které jsou z hlediska 
hygieny nezbytné: „Jedná se o uživatelky, 
které se zde střídají. Představa, že přijdete 
do nějakého ubytování s tíživou životní si-
tuací, a čeká tam na vás propocený polštář 
a nějaká stará peřina, vám celou záležitost 
určitě nezpříjemní,“ přibližuje paní Hubál-

ková. Plánovaný nákup pratelných lůžkovin 
tak dle jejích slov v první řadě slouží ke 
zkvalitnění hygienických podmínek, v druhé 
řadě pak pro zpříjemnění pobytu uživate-
lek: „Je jistě příjemné, když mají vyprané, 
čisté a voňavé povlečení, které je pro ně 
připraveno k užívání téměř jako nové, té-
měř jako by to nikdo předtím nepoužil.“
Oba plánované projekty vypadají krásně, 
a proto jen doufáme, že granty Společně za 
úsměv i v letošním roce budou s úspěchem 
plnit své účely a vykouzlí úsměvy na tvářích 
těch, které život postavil do svízelných si-
tuací. Domníváme se, že každý má právo na 
spokojený a šťastný život, a proto cítíme ja-
kousi odpovědnost za ty, kteří mají toto své 
právo nějakým způsobem znesnadněno či 
ohroženo. Proto je budeme i nadále podpo-
rovat tak, jako doposud a budeme věřit, že 
naše pomoc se dostane na správné místo. 

Zdroj: archív Přátelství o.s.



5

„Ještě stále jsou pěstitelé ovoce a zeleniny,
kteří své výpěstky přinesou přímo ze zahrádky“,     

říká Luděk Myšák, jednatel Tercie cz s.r.o.

V této části našeho občasníku bychom Vám 
chtěli představovat naše partnery, kteří jsou 
s námi zapojeni do projektu Jsme tu doma. 
Výrobce, kteří denně dodávají výrobky na pul-
ty prodejen KONZUM a snaží se tak udržovat  
tradiční výrobu potravin v našem regionu. 

Naše obchodní družstvo se již od samého po-
čátku své činnosti, tedy od roku 1898, výrazně 
odlišuje od ostatních obchodních řetězců. 
 Přijde nám přirozené stravovat se místními po-
travinami, jimiž se živily již generace a gene-
race před námi. Proč dovážet ovoce, zeleninu, 
maso, když náš kraj nabízí dostatek schopných 
pěstitelů a farmářů? Právě prostřednictvím na-
šeho projektu Jsme tu doma, který jsme na-
startovali počátkem loňského roku, se snažíme 
posílit spolupráci s těmito lidmi a dostat tak na 
pulty našich prodejen to nejlepší, co může náš 
kraj nabídnout. 
V této sekci Vás budeme od nynějška sezna-
movat s těmito našimi lokálními dodavateli 
a informovat Vás o jejich činnosti. 
Dnes jsme si povídali s panem Luďkem Myšákem, 
jednatelem dříve Orlickoústecké pobočky firmy 
Tercie cz s.r.o., velkoobchodu s ovocem a zele-
ninou, která se nedávno přesunula blíže k nám 
– přímo do areálu našeho logistického centra 
v Letohradě. Již od roku 1993, kdy zakladatelé 
společnosti - Luděk Myšák, Jan Kaplan a Miroslav 
Kroupa převzali velkoobchod se zeleninou od 
družstva Záměl, tedy funguje firma Jan Kaplan 
Tercie. Původní pobočka vznikla v Doudlebách 
nad Orlicí v areálu sadů, které patřily družstvu – 
to tehdy pěstovalo především jablka a rybíz. Roku 
1998 pak pan Myšák přešel do Ústí nad Orlicí, kde 
firma Tercie založila svou druhou pobočku. Ta se 
dnes nachází v blízkosti našeho velkoobchodu 
v Letohradě a právě zde jsme se setkali s panem 
Myšákem, který nám vyprávěl nejen o košaté his-
torii firmy, ale také o činnosti, kterou provozuje 
a o jejích radostech i strastech.

Vaší firmě dodává velké množství lokálních 
pěstitelů, kteří jsou skrze Vás součástí Far-
mářských dnů a projektu Jsme tu doma. Jak 
jste k těm všem lidem vlastně přišli?
Asi je to tím, že ze začátku jsme na rozvoz 
jezdili všichni tři společníci ve firmě.  Pro zbo-
ží jsme si jezdili osobně, každý jezdil někam 
jinam. Navíc bylo zmapováno, odkud už zá-
mělské družstvo odebíralo. Takže jsme defakto 
některé kontakty převzali – v tom jsme pokra-
čovali. V současnosti odebíráme zboží přibližně 

od šedesáti drobných pěstitelů a soukromníků 
v regionu východních Čech. 

Stává se, že přijdou i velmi drobní pěstitelé 
a soukromníci a nabízí Vám své zboží.  Máte 
nějaká kritéria, podle kterých určujete, zda 
je přijmete, či ne?
My nejsme firma, která by, lidově řečeno, brala 
něco bez papírů – doklad zkrátka potřebujeme. 
Proto převážně odebíráme od svých pěstitelů, 
s nimiž již většinou dlouhodobě pracujeme. To 
se týká především brambor, kde máme zhruba 
svých pět osvědčeným pěstitelů. Jsou to větši-
nou družstva, nebo farmáři, kteří se tím živí. 
Ty máme osvědčené – mají dlouhodobé certi-
fikáty, označení brambor, což jsou věci, které 
bohužel inspekce všude vyžaduje. Ale jsou pěs-
titelé jiných druhů ovoce a zeleniny, kteří při-
nesou své výpěstky klidně i ze zahrádky. Jestli-
že tyto jejich „plody“ splňují naše kritéria  na 
nakoupené zboží, tj. hlavně čerstvost, zralost 
a nepoškozenost plodu, ale také identifikace 
pěstitele a území, kde byla plodina vypěsto-
vána, tak jim tyto výpěstky taky vykoupíme. 
Právě takové produkty jsou totiž přímo vhodné 
i pro začlenění do farmářských bedýnek, kde 
se objevuje i informace o tom, který pěstitel 
daný druh ovoce či zeleniny přinesl. 

Prostřednictvím farmářských bedýnek se tak 
mohou zákazníci KONZUMu setkat i s nějakými 
výpěstkovými zajímavostmi a specialitami?
Ano, přesně tak. Například minulý týden jsme 
do farmářské bedýnky přidali rebarboru, kte-
rou běžně neseženete. Ale my už asi pět let 
spolupracujeme s panem Kubů z Králík. Ten 
s manželkou vlastní několik  sazenic, které 
každoročně vyprodukují asi 200 kg této rebar-
bory. Takže pan Kubů je třeba třikrát za sezonu 
ořeže, zavolá a my ji vykoupíme. Vše se pak 
objeví na lístku, který leží v bedýnce.  V rámci 
farmářských bedýnek tak zákazníkům garantu-
jeme lokální původ potraviny. Takže se nemů-
že stát, že by v nich byla italská okurka nebo 
španělská mrkev, protože to, co tady v regionu 
není vyprodukované, do bedýnky nedáme. 

Zaznamenáváte v této oblasti nějaký posun 
k lepšímu? Že si lidé začínají uvědomovat, že 
co je české, je skutečně kvalitní a dobré?
Myslím, že poslední tři roky se zvedá vlna jisté 
solidarity s podporou českých produktů. Proje-
vuje se to například na odbytu bylinek, které 
se v poslední době posunují hodně dopředu. 
Lidé začínají místo sušených používat čerstvé. 

Nakládají do čerstvých bylinek, přidávají je do 
míchaných nápojů (máta), apod. My v této věci 
spolupracujeme s firmou Zahradnictví Šťastný 
z Ústí nad Orlicí, která nám je dodává – i ty 
se zhruba jednou za měsíc objevují ve farmář-
ských bedýnkách jako zajímavost pro zpestření. 

Vaše firma se tedy specializuje na lokální 
pěstitele. Když nyní trochu odbočím – víme, 
že v Ústí nad Orlicí jste vlastnili dozrávárnu 
na banány. Jak je to tady v Letohradě? Mohl 
byste našim čtenářům přiblížit, co si pod tím-
to pojmem mohou představit a jak funguje?
V Ústí jsme měli čtyři velké dozrávárny, jeli-
kož jsme dozrávali banány i velkým firmám. 
Poslední dobou už to ale není takové, proto-
že firmy dnes samy dozrávání poskytují jako 
službu pro velké markety. Do Letohradu jsme 
proto přestěhovali 1/3 z jedné ústecké dozrá-
várny, která nám slouží pro vlastní potřebu. 
Jinak dozrávárna banánů je specifický box na 
dozrávání. Tato technologie umožňuje regulo-
vat teplotu banánů, udržet ji a dovést je tak ke 
zrání. Běžně v přírodě proces zrání trvá zhruba 
tři týdny. S pomocí dozrávárny se zkracuje na 
4 až 6 dní – ideální banán ke spotřebě mění 
barvu ze zelené na žlutou s malými hnědými 
ďubkami.

Malé hnědé ďubky jsou známkou zralosti?
Ano přesně tak – tzv. kropenatý banán předsta-
vuje to nejlepší, co může být. Bohužel v naší 
zemi tento fakt není znám, a proto se banány 
v tomto stádiu buď vyhazují z pultů, nebo zlev-
ňují na polovinu. To je však zásadní chyba 
a v zahraničí to dobře vědí. Jakmile totiž začne 
banán „puntíkovat“, znamená to, že jde cukr 
nahoru, tedy že banán je nejsladší a nejvíce 
vhodný ke konzumaci. Zkuste si vzít trs banánů 
- jeden snězte hned a ostatní nechte v teple 
dva, tři dny až začnou ďubkovatět. Potom je 
snězte a sami uvidíte, jak budou sladší.

S přesunem do Letohradu jste tedy snížili 
počet dozráváren i množství dozrávaných 
banánů. Jsou ještě nějaké výraznější změny, 
které si s tímto aktem spojujete? Na závěr 
bychom se tak rádi zeptali, jak vlastně vní-
máte sloučení prostor s KONZUMem?
Zatím mohu říci to, že jsme zde určitě našli 
nové sklady a lepší pracovní podmínky, lepší 
pracovní prostředí a řádně oddělené prostory 
dvou firem. Uvidíme, jak se vše dále bude vyví-
jet – žádnou výraznější změnu to pro nás zatím 
nepředstavuje. Vše další přinese budoucnost – 
samozřejmě spolupráce a sklady mohou být na 
úrovni, ale pokud nebude zboží, tak mohou být 
ve skladu zlaté kliky, ale nebude to k ničemu 
(smích). To musí ukázat čas. Myslím, že je to 
hlavně o jakési symbióze a spolupráci – jak se 
bude KONZUMu dařit na trhu a jak nám se bude 
dařit shánět výpěstky, které potřebujeme. Dů-
ležité také je, aby regionální pěstitelé vydrželi 
nápor konkurence z dovozu tak, aby projekt 
Jsme tu doma měl smysl. Aby se dále rozvíjel 
a neupadal. A to může podpořit každý zákazník 
nákupem těchto regionálních produktů.

Sklad zeleniny v Letohradě
- slavnostní otevření

www.jsme-tu-doma.cz Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.
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Zprávičky z KONZUMu
Nový start Farmářských 
dnů 

Od poloviny června 
opět můžete na 

všech našich pro-
dejnách ob-

jednávat 
tzv. far-

mářské be-
dýnky, které 

takto fungují 
v rámci našeho pro-

jektu Farmářské dny v KONZUMu. 
Touto cestou se snažíme na náš pult dostat 
to nejčerstvější a nejlepší, co může náš re-
gion nabídnout. Zároveň podáváme pomoc-
nou ruku lokálním pěstitelům a farmářům, 
kteří mají možnost své zboží nabídnout na 
místním trhu. V bedýnce, kterou na jakéko-
liv prodejně objednáte v pondělí, a která na 
vás na daném obchodě bude v pátek čekat, 
najdete 8kg porci zeleniny a ovoce. Zákaz-
níci mohou také objednávat maso přímo od 
konkrétních chovatelů z našeho regionu. 
Můžete se rovněž těšit na novinku v podobě 
bio masa a balíčku s bio uzeninou. V loňském 
roce se Farmářské 
dny těšily velké 
oblibě, o čemž 
svědčí prodané 
m n o ž s t v í : 
1185 ks 
bedýnek 
s ovocem 
a zeleni-
nou, 1572 
balíčků s ho-
vězím masem, 344 
balíčků se skopovým 
masem a 35 balíčků s jehněčím masem. 
Věříme, že i letos budeme mít mnoho spo-
kojených zákazníků, kterým jsou farmářské 
produkty sympatické, 
a tato čísla předčíme.

Prodejna v Cotkytli a ve 
Vysokém Mýtě v novém 

Jedna z posledních pultových prodejen KON-
ZUMu v Cotkytli prošla v květnu částečnou 
rekonstrukcí. Zdejší zákazníci se tak mohou 
těšit na samoobslužný charakter prodejny 
a výrazné rozšíření sortimentu. Poslední pro-
dejnou pultového typu našeho družstva je tak 
prodejna v Králíkách. Bohužel je na prodejně 
nedostatek prostoru a o rekonstrukci této pro-
vozovny zatím neuvažujeme. 
Začátkem června byl také upraven interiér 
prodejny ve Vysokém Mýtě u hřbitova. Zákaz-
níci se tak mohou těšit modernímu vzezření 
a příjemnějšímu uspořádání prodejny. Novin-
kou je zde kopečková zmrzlina, která potěší 
a osvěží v parném létě nejen místní děti.

Rozvíjíme partnerství
s Českým červeným
křížem (ČČK)

Naše obchodní družstvo již 
více než rok spolupracuje 
v některých projektech s Ob-
lastním spolkem Českého čer-
veného kříže Ústí nad Orlicí. 
Vzniká tak postupně partner-

ství, kterého si velice vážíme. Jedním z pro-
jektů je i podpora veřejné sbírky. Na vybra-
ných prodejnách KONZUMu v okrese Ústí nad 
Orlicí se nyní můžete setkat s bíločervenými 
kasičkami veřejné sbírky OS ČČK, která pod-
poruje záslužnou činnost Červeného kříže. 
Sbírka splňuje veške-
ré zákonné podmínky, 
tj. povolení Krajským 
úřadem Pardubické-
ho kraje a navíc je 
každá kasička zape-
četěna na místním 
obecním úřadě. Sa-
mozřejmě tam, kde 
naši zákazníci při-
spějí, mohou očeká-
vat zpětnou vazbu 
v podobě informace, 
na jaké účely byly 
finanční prostředky 
přiděleny.

KONZUM partnerem
Senior dopravy

Jednou z oblastí 
podporovanou 
veřejnou sbírkou 
OS ČČK je Senior 
doprava, kterou 
oblastní spo-
lek organizuje. 
KONZUM navíc 
již v minulosti 

podpořil finančně nákup automobilů a v letoš-
ním roce zajistil tisk průkazek pro klienty. Seni-
or dopravu mohou využít jak senioři, tak zdra-
votně postižení 
nebo rodiče s dět-
mi, a to za určitým 
účelem – např. po-
kud potřebuji k lé-
kaři na vyšetření, 
do nemocnice, na 
odběry krve, nebo 
ji mohou využít na 
nákupy, ke kadeř-
nici, na pedikú-
ru, na úřad. Kam 
klient potřebuje 
dopravit, tam ho 
Senior doprava od-
veze. Automobily 
jsou upraveny pro 
snadnější nástup 
a výstup, pomoc 
pracovníka Senior 
dopravy je samo-
zřejmostí. Objed-
návka by měla být 
provedena mini-
málně den dopředu. Jezdí se každý pracovní 
den od 7:00 do 15:30. „Využití Senior dopravy 
se v každém městě poněkud liší, ale v loňském 
roce ji využilo asi 990 klientů,“ uvádí pan Jiří 
Preclík, ředitel Úřadu oblastního spolku České-
ho červeného kříže Ústí nad Orlicí. Senior do-
prava působí ve městech Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Lanškroun, Vysoké Mýto a okolí. Pro 
každé město existuje speciální objednávkové 
telefonní číslo, které je uvedeno na interneto-
vých stránkách http://cckuo.cz/doprava.htm
včetně jízdného.
Telefonní čísla pro objednání Senior dopravy:
Ústí nad Orlicí a okolí 774 412 117
Česká Třebová a okolí 728 417 506
Lanškroun a okolí 773 595 126
Vysoké Mýto a okolí 773 595 125

Omalovánky první pomoci
Omalovánky o první po-
moci jsou dalším společ-
ným projektem KONZU-
Mu a Oblastního spolku 
Českého červeného kří-
že, který je ještě pro-

pojený se Střední uměleckoprůmyslovou školou 
v Ústí nad Orlicí. Zdejší žáci vytvořili materiály 
pro omalovánky, pexesa a příručky se zaměře-
ním na problematiku první pomoci. „Střední 
uměleckoprůmyslová škola na tom pracovala ¾ 
roku, s tím, že ČČK navštěvoval školu a udělal 
tam motivační přednášku na téma první pomo-
ci. Studenti vypracovali více variant, my jsme 
potom s obchodním družstvem KONZUM vybrali 
několik variant – těch nejlepších,“ vysvětluje 
pan Jiří Preclík. Omalovánky můžete kromě růz-
ných akcí pro děti pořádaných OS ČČK zakoupit 
i v prodejnách KONZUMu za symbolických 9,90 
Kč. Celý výtěžek z prodeje jde ve prospěch Čer-
veného kříže.

Vyhlášení soutěže
Mls Pardubického kraje
a Regionální potravina
Pardubického kraje 2012

Letošní rok přinesl již 
pátý ročník soutěže o 
nejkvalitnější potravinář-
ské výrobky Pardubic-
kého regionu s názvem 
Mls Pardubického kraje. 
Hlavním cílem soutěže 
je podpora regionálních 
producentů a usnadně-
ní jejich uplatnění na 
domácím trhu. Vítězné 
výrobky se mohou pyš-
nit certifikátem a logem 

„MLS Pardubického kraje“, který na základě 
názoru hodnotící komise uděluje hejtman 
Pardubického kraje a předseda správní rady 
AGROVENKOVA Radko Martínek. Ocenění ví-
tězové pochází z celkem osmi soutěžních ka-
tegorií – masné, mléčné, cukrářské, pekař-
ské výrobny, apod.  V několika kategoriích 
se umístily výrob-
ky od našich re-
gionálních doda-
vatelů, jako je 
např. Trhankový 
chléb a Mali-
nový mrkváč od 
Pekařství a cuk-
rářství Sázava, 
Mini větrník ze 
Smékalova pe-
kařství, Čertovy 
prsty z MASOEKO nebo Kujebácká pečeně 
z TORO VM. Samozřejmě se budeme snažit, 
aby tyto certifikované výrobky byly stálou 
a stabilní součástí našeho sortimentu.

2012

Malinový mrkváč
od Pekařství a cukrářství

 Sázava
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Program shromáždění má svou ustálenou ná-
plň – zprávy předsedy představenstva, předse-
dy kontrolní komise a ředitele družstva. 
Z těchto bodů programu lze vyzdvihnout:
l Nový způsob uplatňování členských výhod. 
Od února letošního roku byl nahrazen letitý 
systém kartiček, na které si členové nalepova-
li známky potvrzující nákup, moderními plas-
tovými kartami, a to v souvislosti s uplatněním 
pokladního systému na všech prodejnách KON-
ZUMu. Hlavní kvalitativní rozdíl oproti dřívěj-
šímu spočívá v několika novinkách:
• Nový způsob odboural rozdíly mezi starými 
a novými členy. Zatímco dříve se sleva, vyjád-
řená počtem karet odvíjela od výše složeného 
členského podílu, dnes závisí bonus jen na re-
alizovaném nákupu.
• Každý člen má dnes veden na KONZUMu 
svůj účet, na který se zaznamenává nákup 
v prodejnách KONZUMu a rovněž tak je vede-
na i výše dosažené slevy – kreditu. Člen má tak 
při každém nákupu na účtence přehled o své 
momentální situaci a KONZUM o tom, jak 
a v jakých číslech se slevy pohybují.
• Výše dosaženého bonusu je přímo závislá 
na velikosti nákupu. Čím více a častěji člen 
nakupuje, tím větší slevu může získat. Ta se 
pohybuje od 0,5 – 3 %.
Ačkoliv byly obavy, jak se podaří nový systém 
uvést v život, problémy se téměř nevyskytly.
l Nové uplatňování členských výhod se ra-
dikálně promítlo v zájmu občanů o členství. 

Ačkoliv vznik členství nebyl propagován, po-
čet členů od posledního Shromáždění dele-
gátů významně narostl. Nově se do družstva 
přihlásilo 236 nových členů. Jen od zavedení 
nových členských výhod se od února do května 
letošního roku přihlásilo 150 občanů.
l Družstvo je významným členem COOPu. 
V rámci všech obchodních společností v ČR 
zaujímá z hlediska dosahovaného obratu 26. 
místo, v družstevní tabulce je na druhém mís-
tě. KONZUM získal významné celostátní oce-
nění v kategorii Top odpovědný produkt a udr-
žitelný marketing 2011, kdy se projekt „Jsme 
tu doma“ umístil na 1. místě. Mezi významné 
investice minulého volebního období patří 
přestavby prodejen v Horní Čermné a Pro-
vodově-Šonově, vybudování nové prodejny 
v obci Bohuslavice a nového skladu zele-
niny v Letohradě. Vkladem do budoucnosti je 
aktivita KONZUMu v provozování poštovních 
služeb v obcích, kde byla pobočka pošty zrušena.
l V programu schůze bylo i vyznamenání dlou-
holetých funkcionářek a funkcionářů družstva. 
V letošním roce byli za dlouholetou a kvalitní 
práci se členy vyznamenáni:
• Paní Hana Kaplanová ze Semanína
• Paní Eva Veselá z Vraclavi
• Pan Jiří Hejduk z Hnátnice
• Pan Miroslav Brokeš z Letohradu – Kunčic
• Pan Josef Šváb z Českých Heřmanic
Všichni obdrželi kromě diplomu i brož zhoto-
venou z českých granátů (dámy ve tvaru „K“ 
a pánové  stylizovanou kytičku).
Zajímavým bodem programu byla tentokrát 
diskuse, do které se přihlásilo 14 delegátů. 
Z diskutovaných témat vyjímáme:
l Proč není nákup na Fortelu v Králíkách za-
počítáván do členských výhod?
• Od 19. 6. probíhá test pokladny v Ústí nad 
Orlicí, později budou pokladnami umožňující-

mi snímat nákupy vybaveny i další Fortely. Tak 
budou i nákupy v malých prodejnách Fortel 
zaznamenávány do slevového konta.
l V Mega katalogu bylo na obrázku jiné zboží, 
než bylo zasláno na prodejnu.
• Nemělo by to být, ale pokud se to stane, 
nemusí zákazník objednané zboží převzít.
l Akční zboží dojde na prodejnu pozdě, na 
začátku akce není, třeba i 8 dní.
• Není možné, aby to trvalo 8 dní, někde se 
stala chyba. Když je velký zájem, který vel-
koobchod neodhadl, může dojít k výpadku, 
ale další dny by mělo být zboží dodáno. Člen, 
pokud to zjistí, by měl poslat připomínku na 
mailovou adresu clen@konzumuo.cz
l Stále se stává, že v případě úmrtí člena si 
dědici neuplatní při dědickém řízení nárok na 
vyplacení podílu nebo jeho dědění. Později je 
složité a drahé dědické řízení kvůli členskému 
podílu uplatnit.
• Připravíme článek o tomto problému do 
zpravodaje.
l Pochvaly za
• Prodej porcovaného masa za výhodnou cenu 
v prodejnách COOP Diskont
• Prodej výsekového masa v Brandýse nad Orlicí
• Za práci se členy

Shromáždění delegátů splnilo svůj cíl. Odsou-
hlasilo rozdělení zisku a schválilo roční uzá-
věrku a uzavřelo tak další úspěšný rok činnosti 
KONZUMu.

Shromáždění delegátů
Jako každoročně se v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí sešli delegáti obchodního družstva KONZUM, aby splnili ustanovení zákona a schválili roční 
účetní závěrku družstva, rozdělení a užití zisku za rok 2011. Účast delegátů byla vysoká. Ze 71 zvolených delegátů bylo přítomno 63, čímž 
byla splněna podmínka pro schopnost usnášení. 

POzVáNkA NA PETANG
Výbor členů v Ústí nad Orlicí pořádá pro své členy 

1.ročník turnaje v petangu dvojic
v sobotu 18.8.2012 od 16,00 hod. v areálu restaurace

U ALIHO v Hnátnici  Startovné pro dvojici: 100,- Kč
Přihlášky na tel. 602 491 843 (Jirout Vlastimil)

nebo na e-mailu v.jirout@ktuo.cz nejpozději do 10.8.2012 
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Vydává:
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Správné znění tajenky: „Mezinárodní rok družstev“. 

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

Pro volný čas

www.konzumuo.cz

Správné řešení zašlete do 31.8.2012 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.

M. Simonová, Vysoké Mýto; Z. Křížková, Králíky;
M. Urbanová, Luková           Blahopřejeme!

Správné řešení z minulého čísla:

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 seskupena do 9 čtver-
ců (3x3). K předem vyplněným 
číslům je potřeba 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. Po-
řadí čísel není důležité. Čísla se 
nesmí opakovat v žádném sloup-
ci, řadě nebo v malém čtverci.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte...)
zašlete do 31.8.2012 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 prodej-
nách KON-
ZUM v hodno-
tě 100,- Kč.

SUDOKU


