
informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí květen 2014

FÉROVÝ OBCHOD

O hospodaření družstva s Ing. Zdeňkem Šemberou

Konzum podporuje Orlickoústeckou nemocnici

Rozhovor s Karlem Dolečkem, ředitelem Pekárny Letohrad s.r.o.

Nové zprávičky z KONZUMu

Ing. Jan Šváb informuje o nových stanovách družstva
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Prodávat potraviny je jednoduché. To umí skoro každý.
Tak jsme se před několika týdny dozvěděli, že v České republice zkrachoval další velký obchodní řetězec – rakouský 
Interspar.  Je to v pořadí sedmý zahraniční obchodník s potravinami, který neobstál v tvrdé konkurenci na českém 
trhu a musel skončit. První byl španělský SYP hned počátkem devadesátých let, následoval rakouský Julius Meinl, 
francouzský Carrefour, německá Edeka, belgická Delvita a další německý řetězec Plus discount. Většinou to byly 
pěkné, atraktivní obchody s bohatou a levnou nabídkou zboží. Často jsme se na ně dívali s obdivem a říkali jsme si, 
že bychom také jednou chtěli být tak úspěšní jako oni. Všechny ale měly jednu drobnou chybu na kráse. Jejich pro-
vozovatelé zapomněli na kupecké počty. Zapomněli, že jedna a jedna jsou dvě. Ono je jednoduché prodávat rohlík 
za 90 haléřů, banány za 14,90 Kč a nabízet 100 druhů sýrů v překrásném úseku lahůdek, ale na konci to prostě musí 
vyjít. A když to nevyjde, tak zkrachujete. 
Za deset let působení na českém trhu Interspar prodělal přes 3,3 miliardy Kč. Obrovská suma, že?  Ale to není vše. 
Celkem 50 obchodů Intersparu převezme za 5,2 miliardy Kč jiný obchodní řetězec – nizozemský Ahold, který provo-
zuje prodejny Albert. Obrovská suma, že? Ale to není vše. Za dobu působení v České republice Albert prodělal ještě 
více než Interspar. Ptáte se, proč jeden ztrátový řetězec kupuje další ztrátový řetězec? Že tomu nerozumíte? Z toho 

si nic nedělejte, já také ne. Ale určitě to mají dobře spočítané…
Vzpomínám si, jak nám mnoho lidí v devadesátých letech předvídalo rychlý konec. Říkali, že družstevní forma podnikání nemůže absolutně 
obstát v nastupující konkurenci zahraničních supermarketů. Samozřejmě, že jsme měli a stále máme své problémy. Nejsme vždy tak levní 
a nemáme tak širokou nabídku jako konkurence. Někdy máme i provozní a hygienické problémy. Prostě nejsme ani zdaleka dokonalí, ale 
na kupecké počty jsme nikdy nezapomněli. Za posledních 20 let jsme vždy hospodařili s kladným výsledkem a kupovali jsme si pouze to, 
na co jsme měli. Jsme v dobré kondici a rozhodně se nechystáme na žádný konec.
Děkuji všem spolupracovníkům v KONZUMu, že to zvládáme mnohem lépe, než naši kolegové v Intersparu.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

A NAVÍC ZÍSKÁTE:
- 20% slevu na volání a sms na celý další týden v rámci BONUS PROGRAMU COOP MOBIL
- Možnost přenesení čísla ZDARMA až do 31.5.2014
- Volání již od 0,96 Kč (při využití vybraného tarifu a BONUS PROGRAMU)Proč se připojit ke COOP Mobil?

Bez smlouvy a bez závazku můžete získat výhodné volání.  
Nakupujete-li zároveň pravidelně v prodejnách sítě COOP může  
pro vás být volání ještě výhodnější. 
Nakupte alespoň za 100 Kč a získejte 20% slevu na volání  
a SMS na celý další týden! 
Více informací na www.coopmobil.cz.

Nakupte alespoň za 100Kč a získejte 20% slevu  
na volání a SMS na celý další týden!

VOLEJTE S COOP MOBILEM 
O 20% LEVNĚJI!

VOLEJTE 
S COOP MOBILEM 

JEŠTĚ LEVNĚJI!
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V našem posledním rozhovoru z října 
roku 2012 se často objevovalo slovo kri-
ze, která se odrazila na českém maloob-
chodě. Jak to vypadá v současné době? 
Projevila se nějak na nákupních zvyklos-
tech zákazníků? 

Ano, to je pravda, slovo krize bylo a je sklo-
ňováno ve všech pádech. Já si ale v posled-
ní době pokládám otázku, zda je skutečně 
období od roku 2008 stále ještě krizí nebo 
jestli jsme se pouze vrátili na zem a na-
opak to, co bylo před rokem 2008, vybočo-
valo z ekonomických možností zemí a lidí 
obecně. Domnívám se, že je důležité se 
již k roku 2008 neupínat a žít současnos-
tí. Musíme se zaměřit na dnešní potřeby 
zákazníků, hledat jejich přání a vychá-
zet jim maximálně vstříc nejenom cenou 
zboží, ale i poskytovanými službami. Mezi 
ně patří provozování pošt, Sazky, dobíje-
ní telefonů, cash back (možnost výběru 
hotovosti na pokladně), apod. Nákupní 
zvyklosti se samozřejmě změnily a budou 
se měnit neustále. Průměrné nákupy jsou 
stále menší, zákazníci hodně slyší na slův-
ko „akce“, aniž by hledali, co za ním sto-
jí. Naštěstí si čím dál více získávají oblibu 
také regionální potraviny. Tomu všemu se 
musíme dokázat přizpůsobit.

Pane Šembero, jak s odstupem času hodno-
títe rok 2013 z ekonomického hlediska? 

Za rok 2013 družstvo dosáhlo téměř 1,41 
miliardy korun tržeb za prodej zboží, 
vlastních výrobků a služeb, což předsta-
vuje meziroční zvýšení o cca 2 %. V tuto 
chvíli ještě nejsou známy konečné audito-
vané výsledky, ale přesto očekáváme, že 
se bude zisk z obchodní činnosti po zdaně-
ní pohybovat v pásmu 0,5 – 0,6 % z celko-
vých dosažených tržeb.

Jste s tímto výsledkem spokojen nebo 
byla Vaše očekávání jiná?

Náš obor podnikání je velmi úzce spojen 
s ekonomickými možnostmi spotřebitelů. 
Negativních dopadů na životní úroveň zá-
kazníků je mnoho a nejrychlejším řešením 
této situace je omezení výdajů na potravi-
ny. Mnoho řetězců i nezávislých obchodní-
ků se potýká s poklesem maloobchodního 
obratu. My jsme naopak v minulém roce 
maloobchodní obrat zvýšili o 4 %. Můžeme 
být tedy spokojeni, ale zároveň si musíme 
uvědomit, že vždy je co zlepšovat.
 
Řada členů a zákazníků vítá nově re-
konstruované prodejny, které podstatně 
„zkulturňují” prostředí nakupování. Za-
jímalo by mě, kolik vlastně taková rekon-
strukce prodejny představuje nákladů?

V roce 2013 jsme rekonstruovali dvě pro-
dejny s přibližně stejným měsíčním ma-
loobchodním obratem, a to Brandýs nad 
Orlicí a Klášterec nad Orlicí. V obou pří-
padech se celkové náklady na „zmoderni-
zování“ těchto prodejen, ať se již jednalo 
o opravy, zařízení nebo investice, pohybo-
valy mezi 3,4 až 3,5 miliony korun. Nejsou 
to malé částky, ale kdo tyto prodejny znal 
před rekonstrukcí, určitě mi dá za pravdu, 
že výsledek skutečně stojí za to. 
 
Předpokládám, že dané investice se 
poté projeví na obratu jednotlivých pro-
dejen. V jakém rozsahu? 

Samozřejmě, že takovéto náklady se ne-
dají vynaložit bez důkladného zvážení, 
včetně očekávání zvýšení maloobchodního 
obratu prodejen. Obě tyto prodejny se re-
konstruovaly ve 4. čtvrtletí minulého roku, 
jedna v říjnu a druhá v listopadu. U prv-
ní prodejny již dosahují meziroční indexy 
maloobchodního obratu 115 % a u druhé 
111 %. Tedy 15 % a 11 % nárůstu obratu. Dá 
se tedy říci, že tyto indexy jsou v souladu 
s dřívějšími rekonstrukcemi, které mají 
pozitivní dopad na výši maloobchodního 
obratu v rozmezí 110 – 120 %.

V letošním roce se plánuje velká přestavba 
nákupního centra Štěpnice v Ústí nad Orli-
cí. Jsou  již dokalkulovány celkové náklady 
na rekonstrukci a vznik Nové Louže?

V současné době se dokončuje projektová 
dokumentace, včetně rozpočtu. Po jejím 

obdržení bude vypsáno výběrové řízení. 
Předpokládáme, že jeho výsledkem bude 
dodržení plánované částky ve výši 25 mili-
onů korun na stavební část přestavby.

Naše družstvo zahájilo před několika 
lety program nabízející rozmanité vý-
hody pro naše členy. Jaká částka se za 
minulý rok vyplatila na slevách zpět ke 
členům družstva? 

Systém členských rodinných karet byl v našem 
družstvu zaveden od března 2012 a hlav-
ním cílem bylo poskytnout výhody našim 
členům, tedy jeho vlastníkům. Dalšími cíli 
bylo také získávání nových členů z řad zá-
kazníků a zaměstnanců a s tím související 
stabilizace maloobchodního obratu. Mohu 
uvést, že za poslední dva roky vstoupilo 
do družstva 890 nových členů a jejich po-
čet ke konci roku 2013 dosáhl 4 282 osob. 
Prostřednictvím rodinných členských ka-
ret bylo v roce 2012 realizováno 126,5 
milionů korun maloobchodního obratu (tj. 
10,0 % z celkového maloobchodního obra-
tu družstva) a členové získali 3,40 milionů 
korun slev. V roce 2013 to již bylo 213,3 
milionů korun maloobchodního obratu (tj. 
16,2 % z celkového maloobchodního obra-
tu družstva) a členům byla zpětně vypla-
cena částka 5,46 milionů korun.

Můžeme v letošním roce očekávat něja-
ké změny v členských výhodách z eko-
nomického hlediska?

Možná, že to vyzní zvláštně, ale v oblasti 
členských výhod pro rok 2013 je nejpozitiv-
nější zprávou, že jsme procentuální výši slev 
dokázali zachovat beze změny. Poskytnuté 
slevy totiž musí jít ruku v ruce s ekonomic-
kými možnostmi tak, aby nedošlo k porušení 
finanční stability družstva.

„Důležité je žít současností a dokázat se přizpůsobit,“
vysvětluje Ing. Zdeněk Šembera. 

Rekapitulace předešlého roku, rekonstrukce stávajících prode-
jen, nákupní galerie Nová Louže nebo program členských výhod. 
To vše jsou témata, která nás zajímala při rozhovoru s vedoucím 
ekonomické skupiny, Ing. Zdeňkem Šemberou. 
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Snažíme se dát našim výrobkům duši,“
říká Karel Doleček.

Pane Dolečku, 
jak dlouho vaše 
pekárna v Leto-
hradě působí? 
Kam až sahá její 
historie? 

Historie naší firmy 
se datuje k roku 
1990, kdy byla 
založena naše 
společnost spo-

lečenskou smlouvou. Provoz jsme zahájili 
v listopadu roku 1991. Navázali jsme více-
méně na tradici pekáren, které tady byly 
za první republiky a po válce a ještě zkraje 
padesátých let fungovaly v Letohradě asi 
tři pekárny. Dneska už vlastně není žádná. 
Takže můžeme říci, že už od toho roku 1991 
jsme tu byli první.

Víme, že vaše pekárna měla pobočku i v Jab-
lonném nad Orlicí. Jaký byl její vývoj?

Ta vznikla zhruba ve stejném období jako 
v Letohradě. Rozjelo ji JZD Podorlicko, to ji 
i provozovalo až do roku 2007, kdy jsme ji 
odkoupili. Jednalo se o řadový dům v patře 
řadové zástavby. V sousedství s ostatními 
byty byl problém s noční prací, hlukem 
a tento prostor nám neumožňoval se více 

realizovat. Dále 
jsme v roce 2000 
zahájili rozšiřová-
ní provozu v Leto-
hradě na náměstí, 
kde byl přistavěn 
prostor expedice. 
Původně jsme tedy 
pekli na tomto ná-
městí. V roce 2011 
proběhlo stěhování 
do nové provozovny, 
kam jsme přesunuli 
výrobu i z Jablon-
ného nad Orlicí. To 
znamená, že nyní 
fungujeme v jedné 

provozovně, na nové adrese a v Jablonném 
nad Orlicí zůstaly jen naše prodejny.

Zmínil jste přesun do nové provozovny. 
Nová budova pekárny se nachází v prů-
myslové zóně v Letohradě. Co vás vedlo 
k přestěhování výroby? 

Hlavním důvodem bylo zkvalitnění výrobků, 
služeb a pracovního prostředí. Dále také 
úspora nákladů, protože do té doby jsme 
měli výrobu rozdělenou po dvou provozov-
nách. Museli jsme redistribuovat. Z Jablon-
ného nad Orlicí muselo být všechno nape-
čeno a připraveno už ve dvě hodiny ráno, 
abychom to byli schopni přivézt do Letohra-
du, rozdělit na jednotlivé linky a expedo-
vat. Vše jsme přesunuli pod jednu střechu 
a dostali se zpátky k čerstvosti, což je zá-
klad. V nových prostorech tedy není potře-
ba již nic převážet a to je pro nás úspora 
nákladů a hlavně prostoru.

Patříte mezi významné pekárny na Orlicko-
ústecku. Jak byste Vy sám charakterizoval 

vaši pekárnu z hledis-
ka její velikosti? 

Vždycky jsme se řa-
dili k těm „větším 
- malým“ pekárnám. 
Respektive dnes už 
bychom se mohli řadit 
mezi střední pekárny, 
co se týče objemu vý-
roby i v rámci metrů 
čtverečních. Styl výroby ale spíše odpovídá 
té malé, řemeslné pekařině díky velkému 
podílu ruční práce. 

Jakým způsobem se odlišujete od ostat-
ních pekáren na trhu? Je zde něco, čím 
jste jiní?

Od všech se asi těžko odlišíme, ale myslím 
si, že naší takovou vlajkovou lodí už od toho 
roku 1991, je jemné pečivo, které vyrábíme 
podle tradičních receptur s minimem stroj-
ního vybavení. Jedná se o široké spektrum 
takto vyrobených produktů - listové, kynu-
té, smažené, trvanlivé, dále šlehané hmoty, 
perníky, makovce apod. V roce 1997 jsme 
začali péct i chléb a tím si myslím, že jsme 
pekařský sortiment obsáhli celý. 

Jaký je podíl ruční práce versus strojo-
vé ve vaší výrobě? Dá se to nějak odhad-
nout? 

Hodně velký. Například činnosti jako je 
tvarování a dělení těsta u chleba probíhá 
strojově, ale odchytání do ošatek, kynutí 
a sázení do pece už je ruční záležitost. 

Dalším partnerem projektu Jsme tu doma, kterého bychom vám rádi před-
stavili je Pekárna Letohrad s. r. o. V současnosti tvoří její celkový sortiment 
více než 80 výrobků v základní nabídce a 40 druhů ve speciální, které pro-
dukuje s ambicemi zůstat pekárnou řemeslného typu s tradičními postupy 
a ručním zpracováním. Důkazem je například portfolio 15 druhů chleba, což 
je převážně ruční záležitost. I to jistě patří k hlediskům dlouholeté spokoje-
nosti zákazníků pekárny. O její činnosti, sortimentu a dalších zajímavostech 
jsme si povídali s ředitelem společnosti, panem Karlem Dolečkem.

Certifikované výrobky
Jsme tu doma - doporučeno zákazníky

- Makovec
- Nopalový chléb
- Sýrovka
- Kobliha



Podpořme naši nemocnici
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U pečiva je dělení a tvarování strojové, 
ale odsazování na plechu zase ruční. U 
jemného pečiva je ten podíl ruční práce 
daleko větší, jedná se o tvarování, plně-
ní, mašlování apod. Takže minimálně 70 % 
práce je ruční. 

 
Osobně mám vaši pekárnu spojenou s vy-
nikajícími koblihami. Jaké jsou další vý-
robky, na které jste ve firmě hrdí?

Jsou to výrobky, které byly oceněny napří-
klad v soutěži MLS Pardubického kraje, tzn. 
výrobky z listového těsta, makovec, martin-
ský rohlík (s tvarohovou i makovou náplní). 
Myslím, že se můžeme pochlubit i docela 
úspěšným výrobkem jako je sýrovka.

Nakupujete nějaké suroviny v našem re-
gionu? 

Určitě ano. Mouku odebíráme z nejbližších 
mlýnů, to znamená Předměřice a Polička. 
Mák od místních pěstitelů, protože v době 
dovozu technického máku je docela pro-
blém sehnat kvalitní mák. Takže díky tomu, 
že tady máme vazbu na pěstitele, tak máme 
k dispozici kvalitní mák. To jsou takové ty 
hlavní suroviny. Snažíme se tedy upřednost-
ňovat regionální producenty a dodavatele.

Letohrad je dnes známý také díky biatlo-
nu. Podporujete nějakým způsobem tento 
vyhlášený sportovní oddíl? 

Jako pekárna se snažíme podporovat větši-
nu činností, které v Letohradě jsou. Nejen 

sportovní, ale i kulturní, takže biatlon není 
výjimkou. Při jejich akcích sponzorujeme 
formou občerstvení. Dále tímto způsobem 
podporujeme místní biatlonisty, karatisty, 
hokejbalisty, mladé fotbalisty a tak dále.

Můžete zmínit nějakou zajímavost, jedineč-
nost, kterou se může pekárna pochlubit? 

Já si myslím, že máme spoustu výrobků, které 
zákazníci na základě chuti poznají i bez ozna-
čení. A pořád se snažíme dát těm výrobkům 
trošku duši, to pokládáme za podstatné.

Děkujeme za příjemný rozhovor.

Podívejte se na video s prezentací spo-
lečnosti Pekárna Letohrad s.r.o. na našich 
stránkách:
www.jsme-tu-doma.cz/letohrad

• Nemocniční lůžka
Lůžko, které je určeno pro standardní ne-
mocniční péči, je vybaveno čtyřdílnou 
ložnou plochou s hydraulickým zdvihem 
a ovládáním zádového a stehenního dílu 
pomocí plynových pístnic. 

• Antidekubitní matrace
Navržena pro pacienty se středním stup-

něm rizika vzniku dekubitů.

• Servírovací sklápěcí stolky k lůžku
Sklon desky, výšku stolku a boční nastavení 
je možné provést jednoduše pomocí otoč-
ných knoflíků.

• Teleskopický paraván
Slouží pro oddělení prostoru mezi lůžky. 

Jeho konstrukce je jedinečná, protože 
nezmenšuje prostor kolem lůžka a půso-
bí v prostoru spíše jako dekorační prvek 
s vynikajícími funkčními vlastnosti. Nabízí 
pacientovi pocit soukromí a intimity. 

• Nový jídelní stůl
• Židle s omyvatelným sedákem
• Oboustranný uzamykatelný noční stolek

Projekt Společně za úsměv startuje spolupráci
s Orlickoústeckou nemocnicí

Veřejná sbírka Společně za úsměv, kterou 
organizuje naše družstvo a která v minu-
lém roce přinesla 182 100 Kč neziskovým 
organizacím v našem regionu, přichází s no-
vou podobou. 
Kromě podpory neziskových organizací, 

kterým budou moci zákazníci KONZUMu 
přispívat znovu na podzim tohoto roku, 
jsme se rozhodli sbírkou podpořit i Orlic-
koústeckou nemocnici. Od května do čer-
vence 2014 budou moci zákazníci na všech 
pokladnách prodejen obchodního družstva 
přispívat pomocí speciálních dárcovských 
kuponů na zvýšení kvality léčebných po-
stupů na interním oddělení Orlickoústecké 
nemocnice. Vybrané prostředky by měly 
být v celé své výši převedeny nadačnímu 
fondu nemocnice v Ústí nad Orlicí, který 
za ně dovybaví speciálními lůžky interní 
oddělení. Dárcovské kupony budou mít 

opět hodnotu 30 Kč a  zákazníkům budou 
k dispozici na prodejnách KONZUM a spe-
ciálních letácích.

• zkvalitnění pobytu nemocného;
• bezpečnost pacienta;
• prevenci pádů;
• zajištění intimity;
• zajištění bezpečného uložení
 osobních věcí nemocného

Nové vybavení pokojů znamená:

S Vaší pomocí bude možné na interním oddělení nově nainstalovat:
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Zprávičky z KONZUMu

Několik poznámek k novým stanovám od Ing. Jana Švába

Obchodní družstvo KON-
ZUM v Ústí nad Orlicí má 
nové stanovy. Byly přijaty 
na Shromáždění delegátů 
v listopadu 2013 delegá-
ty s hlasem rozhodují-
cím a s účinností zákona 
90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích vstoupily do 

života. Co se změnilo a co to znamená pro 
každého člena družstva KONZUM? 
Citovaný zákon upřesnil některé známé poj-
my a řadu ustanovení, na která jsme byli 

zvyklí pozměnil. Osobně vidím, oproti dosud 
známé praxi, následující rozdíly.

l Práva a povinnosti členů
Každý člen má při hlasování na členské 
schůzi jeden hlas. To platí zejména při 
rozhodování o významných atributech. 
Lze namítnout, že to platilo i dříve. Ur-
čitý rozdíl v novém pojetí ale je. KONZUM 
má přes 4 000 členů a tudíž se rozhodování 
děje prostřednictvím zvolených delegátů 
na členských schůzích. A zde je ten rozdíl 
– každý delegát má tolik hlasů, kolik členů 

své členské základny zastupuje. Dříve měl 
delegát hlas jeden, ať za ním stála členská 
základna s 12 nebo 300 členy.

l Informovanost členské základny
Zvykli jsme si na „informační inflaci“. Den-
ně jsme zaplavováni zprávami všeho druhu, 
jsme jimi ovlivňováni a začali jsme je vnímat 
jako nutné zlo. To platí zejména o reklamě 
a  bulvárním tisku. Přesto jsou některé in-
formace nutné a je důležité je respektovat, 
hlavně když se týkají našeho každodenního 
rozhodování. Máme-li o něčem důležitém 

Podpořili jsme festival
Jeden svět v Ústí nad
Orlicí

Od středy 9. 4. do ne-
děle 13. 4. 2014 jste 
v ústecké Malé scéně 
mohli navštívit filmo-
vý festival Jeden svět 
2014. Tématem letoš-
ních projekcí a besed 
bylo to, co někteří z nás 
nesnáší a někteří bez 
toho neumí žít – prá-
ce. 16. ročník festiva-
lu startoval v hlavním 

městě a poté v dalších 33 městech České 
republiky včetně Ústí nad Orlicí. Cíl Spolku 
pro organické Ústí, který festival v Ústí nad 
Orlicí spolu se Společností Člověk v Tísni 
a o. s. MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí organi-
zuje, se tak podařil naplnit a opět se při-
spělo k občanské uvědomělosti a zájmu 
o rozvoj společenského života v Ústí nad 
Orlicí a okolí. Tuto filosofii naše družstvo již 
dlouhodobě sdílí, a proto jsme se rozhodli 
festival i v letošním roce podpořit. Výtěžek 
z akce putoval například na dobročinné úče-
ly, konkrétně na provoz služby Domácí hos-
picové péče a práci odborného týmu, který 
nehradí zdravotní pojišťovny (např. noční 
pohotovost zdravotních sester). Výtěžek 
z festivalu také podpořil projekt „Nejen léky 
léčí” – nová lůžka pro internu. 

jedensvet.cz



Nově otevřené zahradní  
centrum Fortel
v Brandýse nad Orlicí

Naše družstvo rozšířilo počet 
malých zahradních center v sou-
sedství prodejen KONZUM Mar-
ket či COOP Diskont, tentokrát 

o  prodejnu v Brandýse nad Orlicí. Provoz 
centra byl zahájen v pondělí 3. 3. 2014 
a zákazníkům je k dispozici sortiment výrob-
ků pro dům, dílnu i zahradu. Fortel láká na 
širokou nabídku zemin, osiv, sadby, zahrad-
ních potřeb, nářadí nebo obalů na květiny. 
Sezónně pak na živé květiny, palivové dřevo 
a brikety, grilovací potřeby a mnoho dalších. 
Věříme, že se novému Fortelu bude v Bran-
dýse nad Orlicí dařit a bude spolu s nedávno 
zrekonstruovanou prodejnou KONZUM Mar-
ket dělat radost všem zákazníkům.

Otevírací doba Fortelu v Brandýse nad Orlicí:
PO 8 - 12,   ÚT - zavřeno,   ST 13 - 17,
ČT 8 - 12,   PÁ 13 - 17,   SO 9 - 11

Novinky v sortimentu 
Postupně pro vás rozšiřujeme nabídku pro-
duktů COOP Premium, tedy výrobků, které 
vznikají ve spolupráci se spotřebními druž-
stvy na Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. 
Cílem nabídky výrobků COOP Premium je 
přinést na váš stůl kvalitu z regionu i to 
nejlepší z Evropy.

Do letní sezóny také 
přicházíme s oboha-
cením sortimentu 

kopečkové zmrzliny. 
Nově tak zákazníci mo-
hou ochutnat i příchu-
tě Marlenka a Černý 

rybíz. Kopečkovou zmrzlinou se můžete 
občerstvit již na více než 30 prodejnách 
KONZUMu. Přibyly k nim i prodejny v Past-
vinách, Džbánově a v Ústí nad Orlicí (Druž-
ba).

Již nyní si na našich prodejnách
můžete zakoupit:
Nougatelli Cookies - sušenky s lískooříško-
vým krémem a kousky hořké čokolády
Tuňákový salát Texas a Mexico
Loupaná krájená a celá rajčata

Dále jsme zařadili:
Arašídová pomazánka Dolcezza
Čokoláda na vaření Dolcezza

KONZUM otevřel další
pobočky České pošty

Poskytování poštovních služeb 
probíhá již na desáté prodejně 
našeho družstva. Nově je našim 
zákazníkům nabízíme v Klášterci 

nad Orlicí a od 1. 4. 2014 byl rovněž zahájen 
provoz České pošty na prodejně KONZUMu 
v obci Provodov-Šonov. 

Rozšíření sortimentu
na Fortelu

Hobby centrum Fortel 
v Ústí nad Orlicí od le-
tošního jara nově nabízí 
pracovní oděvy, ochran-

né pomůcky (pracovní rukavice, 
brýle, impregnace, vložky do 
bot a jiné doplňky) a dále také 
pracovní a outdoorovou obuv. 
Pro členy družstva je opět 
připravena půjčovna nářadí 
(motorová pila, sekačka, křo-
vinořez) za cenu 100 Kč/den. 
Všichni zákazníci pak mohou 
využít služeb servisu zahrad-
ní techniky (i u nás nezakou-
pené). Bližší informace získáte 
přímo na prodejně,
tel. 465 526 030
nebo na www.konzumuo.cz.
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Hotel STUDÁNKA nabízí ***/****

***/****

Hotel STUDÁNKA****
Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Recepce – tel.: +420 494 389 200
E-mail: recepce@hotelstudanka.cz

www.hotelstudanka.cz

VYUŽIJTEvýhodnou nabídku relaxačníhopobytovéhobalíčku

hlasovat, musíme mít k tomu informace. 
Proto zákon a stanovy ukládají delegátům 
povinnost seznámit své členy s tím, co se 
bude projednávat na Shromáždění delegátů 
a zeptat se jich na jejich názor. To se např. 
týká problematiky, která se významně dotý-
ká činnosti družstva:

 • tvorby a rozdělení zisku
 • členských výhod
 • stability družstva a jeho dalších plánů  
 • rozhodování o snížení nebo zvýšení
  základního členského vkladu

 Proto zákon ukládá představenstvu vyba-
vit delegáty před konáním schůze veškerý-
mi podklady k projednávaným záležitostem 
a dále i informovat své členy o tom, kde se 
mohou s podklady seznámit. Dalším novým 
opatřením je zřízení informační  desky, kde 
se zveřejňují důležité informace. 

 V našem družstvu je již několik let zavede-
no vydávání členského zpravodaje, který do-
stává každý člen, a tato tradice nám umož-
ňuje povinnost informace dokonale splnit.

l Velké problémy nám přineslo ustanove-
ní zákona o dalším členském vkladu. Výše 
základního členského vkladu musí být pro 
všechny členy stejná. Zákon však umožňu-
je členům složit další členský vklad. To je 
náš případ. Starší členové měli jen základní 
členský vklad 500 Kč, ale noví členové, kte-
ří vstoupili do družstva po 18.9.1996 měli 
povinnost složit vedle základního členského 
vkladu 500 Kč i další členský vklad v hodno-
tě 1000 Kč. Při tvorbě stanov stálo předsta-
venstvo před rozhodnutím:

 • buď zvýšit všem členům základní
  vklad na 1 500 Kč
 • nebo zachovat stávající stav, ale uzavřít  

  se všemi členy na složených 1 000 Kč  
  písemnou smlouvu.

Nakonec jsme se přiklonili k druhé variantě. 
Důvodem k tomu byla skutečnost, že starší 
členové setrvali v družstvu v době, kdy bo-
jovalo o svou existenci. V 90. letech mělo 
družstvo přes 14 000 členů, ale také 90 mi-
lionů dluhů na zásobách a půjčkách. V té 
době řada občanů družstvo opustila a zůstali 
jen ti, kteří v existenci družstva věřili. Bylo 
by proto nesprávné, abychom členům, 
dnes již důchodcům, zvyšovali členský 
podíl. Dnes je situace odlišná. Družstvo 
se s tíživou ekonomikou 90. let vyrovnalo 
a postupně dosáhlo jak pevné situace na 
trhu, tak i finanční stability. Hospodářsky 
se mu daří a může vyplácet svým členům 
slušné podíly z nákupu, které dosahují 
v průměru 2,67 %.

Toto řešení však přináší i povinnost zajistit 
uzavření „Smlouvy o složení dalšího členské-
ho vkladu“ a to se členy, kteří již 1 000 Kč 
složili. Jde o dodatečný právní úkon, který 
nepřinese členům žádnou újmu. Jednoduše 
řečeno, nebudou nic platit.

Noví členové, kteří teprve do družstva 
vstoupí, budou skládat tak jako dosud 1 500 
Kč (základní členský vklad 500 Kč a další 
členský vklad 1 000 Kč). 

l  Nedorozumění a obavy mohl mezi členy 
způsobit článek 13 Stanov „Povinnost čle-
na přispět na úhradu ztráty družstva“, tzv. 
uhrazovací povinnost.
Především je třeba zdůraznit, že družstvo 
se nalézá v dobré finanční kondici a není dů-
vod se tohoto bodu obávat. Protože se však 
stanovy přijímají na dlouhou dobu a stát se 
může mnohé, je třeba tento článek blíže 
objasnit. Tuto povinnost může určit pouze 

Shromáždění delegátů, a to

 • všem členům ve stejné výši – maximálně
  ve výši trojnásobku základního členského
  vkladu, tedy 1 500 Kč,
 • členům představenstva a kontrolní
  komise ve výši až desetinásobku
  základního členského vkladu.

Důležité je, že o tom mohou rozhodnout dele-
gáti se svými hlasy z členské základny a podle 
nových pravidel se musí tato záležitost předem 
projednat na členských schůzích, kde může 
každý člen projevit svůj názor. „Ergo kladív-
ko“, nic se nemůže dít bez vůle členů.

l  Ke špatným koncům družstva může vést 
řada cest. Mohou to být jak špatné, tzv. 
přehřáté investice, chybná obchodní poli-
tika, tak i nekalé záměry vyvést aktiva na 
soukromé účty. Z tohoto posledního důvodu 
skončilo svou činnost nejedno dříve stabil-
ní družstvo. Zcela zabránit tomu nelze, lze 
ale vytvořit řadu překážek. Jak kdysi řekl 
Martin Luther, když mluvil o hříchu: „Ne-
můžeme zabránit ptákům, aby nad námi 
kroužili v povětří, ale můžeme učinit přítrž 
tomu, aby si udělali hnízdo na naší hlavě”. 
Proto bylo do stanov včleněno ustanovení, 
že do orgánů družstva, tedy jak do předsta-
venstva a kontrolní komise, tak i do výborů 
členů mohou být zvoleni členové, kteří:

 • mají trvalé bydliště v okresech, kde družstvo
  působí, tj. Ústí nad Orlicí, Svitavy, Rychnov 
  nad Kněžnou a Náchod,
 • do představenstva a KK – kromě trvalého
  bydliště ještě trvání členství minimálně  
  5 let.

Nové stanovy vstoupily v platnost a v účin-
nost 1. ledna 2014. Nyní nás čeká úkol uvést 
je do života našeho družstva.
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Správné řešení zašlete do 30. 5. 2014 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: Anna Matějková - Brandýs nad Orlicí, František Matějka - Brandýs nad Orlicí
Martin Matyáš - Kameničná (správné znění tajenky: COOP Mobil)

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 5. 2014
na adresu:
KONZUM, o. d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. 
Tato tabulka je rozdělená na 
9x9 polí, která jsou seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba doplnit další čísla tak, 
aby platilo, že v každé řadě, 
v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita 
vždy všechna čísla jedna až 
devět. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

SUDOKU
Výherci z minulého vydání:
Eva Krátká - Choceň, Diana Faltusová
- Verměřovice, Jana Prokopcová - Letohrad

Správné řešení
z minulého čísla
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