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Jedna miliarda lidí na celém světě je členy družstev!
Je počátek července a nevím, zda víte, že družstevní komunita slaví každý rok svůj mezinárodní den. Myslím, že je 
dobře si alespoň jedenkrát ročně připomenout, proč existuje něco tak zvláštního, jako je družstevní forma vlastnic-
tví a podnikání. V Čechách máme stále bohužel družstevnictví spojeno s negativními konsekvencemi. Se socialismem, 
s násilnou kolektivizací zemědělství a podobně.  Říkám bohužel proto, že naštěstí většina úspěšných družstevních pro-
jektů u nás i ve světě vznikla v období svobody a demokracie. Družstevnictví je totiž o dobrovolnosti, etice, spolupráci 
mezi lidmi, ale i o dostatečné nezávislosti a samostatnosti. Členové družstev by nikdy neměli být nějakým manipulova-
telným stádem. Družstevnictví je také o svobodném přístupu k informacím a vzdělávání členů. Proto také v družstvech 
většinou všechno trvá déle, o mnoha věcech se možná až příliš dlouho diskutuje, ale tak to má být. Družstevnictví je 
prostě o životě a ten není jednoduchý. Družstva se snaží ho udělat jen o něco lepší. A možná si někdy ani neuvědo-
mujeme, jak družstevnictví do našich životů vstupuje. Mnoho z nás bydlí v družstevním bytě, nakupuje v KONZUMu – 
družstevní prodejně, kupuje výrobky z družstevních podniků nebo dokonce v některém z nich i pracuje. Prostě družstva 
jsou všude okolo nás a já myslím, že je to dobře. Ne proto, že by to byla jediná správná cesta, ale právě pro udržení 
rozmanitosti. Mimochodem, víte, že jedna miliarda lidí na celém světě je členy některého z družstev?

My v KONZUMu jsme jako formu oslavy mezinárodního družstevního dne zvolili již tradičně výhodnou nabídku na vybrané výrobky COOP Pre-
mium. Doufáme, že vás tím všechny potěšíme a počátkem léta si tak zpestříte váš život.
Budete-li mít o prázdninách chvíli čas a dobrou náladu, sedněte si třeba ke sklence dobrého vína z Templářských sklepů nebo z vinařství 
Reisten. Ptáte se proč zrovna uvádím tyto dvě značky? Ano i toto jsou družstevní produkty.

Přeji vám všem hezké „družstevní“ léto.
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Jako každý rok, 
tak i letos se již 
od roku 1923 sla-
ví Mezinárodní 
družstevní den. 
Vždy první čer-
vencová sobota 
je určena druž-
stvům a jejich 
členům. Cílem 
dne je zvýšit po-

vědomí veřejnosti o družstvech, prezen-
tovat úspěchy a hodnoty mezinárodní so-
lidarity, ekonomickou efektivitu družstev, 
principy rovnosti a družstevní demokracie. 
Každý rok je Mezinárodní družstevní den 
zasvěcen jinému tématu. Například v roce 
2010 jsme si připomínali problematiku po-
zice žen v družstevnictví, o rok později 
jsme se věnovali tématu mládeže v druž-
stevním hnutí, dále se tento den nesl i ve 
znamení sloganu „Družstva budují lepší 
svět“. Loňským ročníkem provázelo motto 
„Navzdory krizi zůstávají družstva silná“. 
Ten letošní připadá na sobotu 5. červen-
ce a zaměří se na dosahování udržitelné-
ho rozvoje. Tedy i na spojení podnikání 
a společenského pokroku s plnohodnotným 
zachováním životního prostředí.  
Způsoby oslav tohoto dne jsou v celém svě-
tě rozmanité, tak si je pojďme užít i my, 
členové.

Připomeňme si historii této tradice:

Po Basilejském kongresu v roce 1921, 
což byl první kongres konaný po osmile-
tém přerušení způsobeném 1. světovou 
válkou, Mezinárodní družstevní asociace 
(ICA) v Evropě čelila novým výzvám a její 
Výkonný výbor se rozhodl věnovat něja-
ký čas propagaci družstevnictví. Členství 
se dramaticky rozrůstalo, a tak bylo cí-
lem najít bod, který by pomohl sjednotit 
identity družstev rozptýlených od Japon-
ska po Kanadu.

Politická mapa, a nejvíce pozoruhodně 
evropská politická mapa, se tak změnila 
a rozšířila, že nastala naléhavá potřeba 
najít společného jmenovatele pro všechny 
různorodé družstevní tradice. 

Pozorně byly hledány příčiny, které ome-
zovaly rozvoj družstevního hnutí. Byly 
zjištěny tři: nedostatek informací mezi 
veřejností, nedostatek znalostí mezi členy 
a konečně malý ideologický závazek mezi 
manažery družstev.

Nejlepším prostředkem pro nápravu těch-
to negativních jevů se zdála být všeobec-

ná propagace, která měla přinést do myslí 
a srdcí všech ideály, na kterých stojí druž-
stevní hnutí a skutečný význam jeho cílů.

Na zasedání Výkonného výboru v říjnu roku 
1922 v německém Essenu padlo rozhodnu-
tí ustanovit první sobotu v červenci jako 
„Den spolupracovníků“. Volba data byla 
poněkud svévolná - většina členů chtěla 
uspořádat venkovní oslavy a červenec je 
v evropských podmínkách nejideálnějším 
měsícem pro tyto plány. 

První Mezinárodní družstevní den se tak 
slavil v roce 1923. Hlavními tématy byly: 
podpora družstevního hnutí a mezinárod-
ní solidarity, ekonomická efektivnost, mír 
a rovnost.

ICA se souhlasem většiny národních druž-
stevních organizací se rozhodla založit 
každoroční festival oslav, jehož cílem 
bude demonstrovat celému světu solidari-
tu svých členů a účinnost jejich organizace 
jako prostředku ekonomické emancipace 
a záruce světového míru.

Mezinárodní družstevní den - 5. července 2014

-20%
Oslavte s námi Mezinárodní družstevní den 20% slevou na všechny výrobky pod značkou COOP PREMIUM
v naší nabídce v prodejnách KONZUM a KONZUM Market. Sleva platí 3. 7. - 6. 7. 2014.
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Pane řediteli, 
jak dlouho má 
vlastně Ústí nad 
Orlicí svojí ne-
mocnici a kdy 
byl postaven 
současný areál? 
Orlickoústecká ne-
mocnice, a. s. má 
v letošním roce ju-
bileum a to 75 let 
své existence. Díky 
vytrvalému úsilí 
obyvatel regionu 

byla zahájena výstavba nemocnice v Ústí nad 
Orlicí a zavedeny dobrovolné sbírky od obyva-
tel pod heslem „Svépomocí k nemocnici“. Za-
hájení provozu nemocnice přišlo do doby, kdy 
bylo zabráno pohraničí. Pro nemocnici to byly 
začátky velice složité a těžké. Ze zabíraných 
pohraničních území nebyly poskytovány slíbe-
né půjčky a dary. Byla zde obava, že spádo-
vost nemocnice po ztrátě území, kdy bylo 
Ústí nad Orlicí ze tří stran sevřeno hranicí, 
nebude dostatečná. Přesto již dokončená 
nemocnice zahájila provoz 1. ledna 1939. 
V této době měla 150 lůžek chirurgických 
a 30 lůžek infekčních. Provoz nemocnice 
zajišťovalo 95 zaměstnanců, z toho 10 
lékařů. V rámci širšího regionu to dříve 
byla malá nemocnice, ale díky neleh-
kému úsilí již několika generací lékařů, 
sester i řady nezdravotnických pracovní-
ků se postupně dostala na pozici klíčové 
nemocnice v okrese Ústí nad Orlicí a na-
konec zůstala pro rozsáhlý region jedinou 
akutní nemocnicí. 

Mohu se zeptat, jak dlouho k tomu přispí-
váte Vy svou funkcí?
Pracuji v nemocnici a bydlím v Ústí nad 
Orlicí přes 30 let a jsem spokojený, že žiji 
právě v tomto hezkém regionu. V roce 1990 
jsem pomáhal vybudovat transfúzní oddě-
lení, které od té doby vedu a práci na od-
dělení mám opravdu rád. Řadu let jsem se 
podílel na řízení léčebné péče v nemocnici 
a v září to budou 4 roky, co mám na starosti 
nemocnici celou. 
 
Momentálně se stále častěji diskutuje 
o redukci sítě zdravotnických zařízení. 
Jak se tato redukce dotkne Orlickoústecké 
nemocnice? 
Diskuze o změnách sítě zdravotnických 
zařízení v našem státě probíhá dlouho. 
Každý ministr zdravotnictví, a nebylo jich 
málo, přichází s nějakým nápadem. Nyní 
ministerstvo mluví o vytvoření sítě pá-
teřních nemocnic, což zní celkem logic-
ky. Uvidíme, jak se podaří tuto myšlenku 
realizovat. Rozhodně by naše nemocnice 
svým spádem a svou lokalitou do systému 
páteřních nemocnic patřila. Důležitěj-
ší nyní je, že v letošním roce dochází ke 
sloučení nemocnic akutní péče Pardubic-
kého kraje do jednoho celku. Důvodem je, 
aby akutní lůžková péče byla nejenom do-
stupná, ale také ekonomicky udržitelná. 
To umožní její technický rozvoj a perso-
nální stabilitu a tím pádem i vyšší kvalitu 
poskytované péče. Jsme konsolidovanou a 
stabilní nemocnicí, která bude hrát v nové 
struktuře důležitou roli.

Můžete našim čtenářům říci, kolik pa-
cientů vlastně Orlickoústecká nemoc-
nice ročně ošetří? 
Naší nemocnicí projde, co se týká lůžkové 
péče, přibližně 18 000 pacientů ročně a am-
bulantní provozy navštíví 120 000 pacientů. 
Provedeme přes 5 000 operací a v nemocnici 
se narodí 1 200 dětí a čísla v posledních le-
tech neustále rostou.

V současné době probíhá na prodejnách 
KONZUM veřejná sbírka, ze které váš na-
dační fond pořídí nové vybavení interního 
oddělení. Jak došlo k rozhodnutí o podpo-
ře zrovna tohoto oddělení?
Orlickoústecká nemocnice začínala před 
dvěma roky akcí na pořízení nového laparo-
skopu na operační sály. Chtěli jsme přede-
vším seznámit region se směřováním a vizí 
naší nemocnice, pozorně jsme naslouchali 
připomínkám a snažili se přesvědčit města, 
obce, firmy i obyvatele regionu, že máme 
společný zájem. Také chceme, aby náš re-
gion byl dobrým místem pro život a k tomu 
kvalitní zdravotní péče patří. Akce s názvem 
„Laparoskopická věž“ dopadla úspěšně. Pod-
pora štědrých dárců nás potěšila, motivovala 
a nemocnice díky tomu založila Nadační fond 
S námi je tu lépe!. NF podporuje projekty, 
které vedou ke zvýšení kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče poskytované Orlickoústeckou 
nemocnicí. Primáři jednotlivých oddělení 
měli možnost předložit návrhy, kterých se 
sešlo celkem sedm. Správní rada NF vyhod-
notila jako nejvíce přínosný  projekt: „Nejen 
léky léčí“, jehož cílem je modernizace lůž-
kového vybavení a dosažení vyššího komfortu 
pokojů na interním oddělení. 
   Právě naší internou projde během roku 
mnoho pacientů seniorského věku a stráví 
na lůžku mnohdy celé dny. Kvalitní, polo-
hovatelná postel a polyfunkční stolek jim 
umožní větší soběstačnost a také sníží rizi-
ko pádu. Dále také chceme jednotlivá lůžka 
oddělit paravany, aby bylo možné zajistit 
pacientovi vyšší intimitu a celkově zlepšit 
vzhled pokojů. Jde o řadu drobností, které 
v celkovém součtu významně ovlivní vnímá-
ní pobytu v nemocnici.

Jedná se tedy o jediný a hlavní projekt, 
kterým se nemocnice právě zabývá?
Nadační fond se zabývá vždy pouze vítězným 
projektem. Až tato akce skončí, tak naši pri-
máři předloží nové návrhy, co by chtěli zlepšit 
ve svém oboru a bude vybrán projekt nový. 
 
Váš nadační fond podporují spíše firemní 
dárci. Spojení s KONZUMem je dle mého 

názoru první pokus o to, jak oslovit i dár-
ce z řad „normálních” obyvatel. Co si od 
společného projektu slibujete? 
   Nepřispívaly jen firmy a obce, ale také 
řada občanů a jsme tomu moc rádi. Je prav-
da, že valná část peněz, které získáme, je 
od místních samospráv, ať už to jsou města, 
obce nebo významné firmy z regionu. Jsem 
rád, že jsme našli společnou cestu a nadač-
ní fond má smysl. 
   Právě nyní se obracíme k drobným při-
spěvatelům a občanům, jdeme do finále 
projektu: „Nejen léky léčí“. Realizace již 
probíhá, pokoje se opravují, lůžka jsou při-
pravena k navezení. Projekt už začíná být 
skutečně vidět a pokoje na interním oddě-
lení se začnou vybavovat.
   KONZUM přišel s nabídkou spolupráce ve 
správný čas. Především proto, že máme 
společné cíle. KONZUM se snaží, aby se do-
staly k lidem, kteří v regionu žijí, na stůl re-
gionální potraviny. Aby dokázali uplatnit to, 
co se v regionu vyprodukuje. Orlickoústecká 
nemocnice se snaží poskytnout dobrou zdra-
votní péči lidem, kteří tady bydlí, aby za ní 
nemuseli cestovat daleko. V  tom jsou naše 
snahy společné. A z toho vyplývá i ten po-
tenciál oslovit drobné přispěvatele. Mně se 
ten nápad zdá skvělý a jsem za to vděčný, 
že teď můžeme měsíc a půl s KONZUMem 
kráčet společnou cestou. Základní kostra 
projektu stojí, můžeme ho ještě vylepšit 
a o nějaký pokoj rozšířit. Pojďte s námi, na-
skočte na palubu, pomozte nám ten proces 
rozšířit a my vám slibujeme, že rozsah lů-
žek, která opravíme díky vám, bude větší. 
Za každých 30 Kč jsme vděčni.

Návštěvníkům Orlickoústecké nemocni-
ce se v letošním roce významně zlepšila 
možnost parkování. Celé parkoviště bylo 
kompletně zrekonstruováno. Plánují se 
i v letošním roce nějaké větší stavební 
úpravy i v areálu nemocnice? 
Parkoviště před nemocnicí opravilo město 
Ústí nad Orlicí. V letošním roce dostane in-
terní oddělení kromě lůžek také nová okna, 
zateplení, fasádu a rovněž budeme zateplo-
vat budovu chirurgických oborů.

Kvalita lékařského ošetření je také vý-
znamně ovlivňována vlastním technickým 
zařízením. Můžete našim čtenářům říci, 
zda se plánuje nemocnici dovybavit ně-
jakou novou moderní technikou i v rámci 
ostatních oddělení? 
Ucházíme se i, v rámci evropských peněz, 
o obnovu přístrojové techniky. Především 
na operačních sálech a  oddělení ARO. Jde 
o spolupráci na úrovni kraje a nemocnice 
předložila projekt ve výši 50 milionů korun. 
Pokud uspějeme, a doufám, že ano, dojde 
k realizaci během letošního a příštího roku.

Děkujeme za rozhovor.

„KONZUM přišel s nabídkou spolupráce ve správný čas,” 
říká MUDr. Jiří Řezníček. 

Přinášíme vám rozhovor s ředitelem Orlickoústecké nemocnice MUDr. Jiřím Řezníčkem, který zastupuje nemocnici 
v rámci našeho společného projektu, veřejné sbírky Společně za úsměv. Tedy sbírky, která má svými prostředky pomoci 
a přispět ke zvýšení kvality léčebných postupů na interním oddělení nemocnice. Vše se děje prostřednictvím dárcov-
ských kuponů v hodnotě 30 Kč, které jsou zákazníkům KONZUMu k dispozici na prodejnách a ve speciálních letácích.
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Zahájena rekonstrukce nákupního centra Štěpnice 

Na začátku května bylo ukončeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby nákupní galerie 
Nová Louže v Ústí nad Orlicí. Vítězem vý-
běrového řízení a tedy dodavatelem stavby 
se stala firma AGILE spol. s r.o. se sídlem 
ve Vysokém Mýtě, která téměř ihned zahá-
jila přípravy a také realizaci. V současné 
době probíhají přípravné a demoliční práce 
v místě prodejny KONZUM Market a také 
bývalé masny. Pro zahájení těchto prací 
a také s ohledem na naše zákazníky bylo 
nutné přestěhovat prodejnu do náhradních 
prostor v místě bývalé prodejny nábytku. 
Zde byl také vytvořen provizorní vstup do 
prodejny, rovnou z přilehlého parkoviště, 
aby nebyl omezen provoz po dobu stavby. 
Stejně jako prodejna KONZUMu zůstane 
v provozu po celou dobu rekonstrukce lé-
kárna, veterinární ordinace, kadeřnictví, 
masáže a pedikúra. Dětský klub Fialka 
a kineziologická poradna se od 1. 6. 2014 
přemístily do Mateřského centra Medvídek 
v ul. Heranova. Česká pošta je od 1. 7. do 
31. 8. 2014 uzavřena a přesměrována na 
hlavní poštu 01 do ul. Lochmanova. V do-
hledné době dojde také k uzavření schodišť 
do druhého nadzemního podlaží a oploce-
ní přístavby, aby se mohly zahájit zemní 
práce. Společně se zahájením stavby také 
probíhá finalizace nájemních smluv. Příze-
mí je, až na plochu 40 m2, plně obsazeno 
těmito nájemci - TETA drogerie, POMPO 
hračky, Lékárna, Česká pošta, Supermarket 

KONZUM včetně občerstvení a prodejny ta-
báku a novin. Volný prostor se budeme sna-
žit obsadit prodejnou speciálních potravin 
a delikates. V druhém nadzemním podlaží 
jsou ještě volné prostory, které jsou v jed-
nání. Jejich náplň je tvořena na základě 
požadavků obyvatel sídliště, to znamená 
na základě výsledků dotazníku (například 
papírnictví, finanční služby, sběrna prádla 
a obuvi s dalšími drobnými službami a jiné 
prodejní jednotky). Obsazené prostory 
jsou již Mateřským centrem Medvídek, ve-
terinární ordinací MUDr. Grossové, Kadeř-
nictvím & pedikúrou & masážemi. Zvýše-
nou pozornost věnujeme přestavbě zdejší 
restaurace, kde vzhledem k omezenému 
množství finančních prostředků hledáme 
vhodného partnera pro dlouhodobou spo-
lupráci a to jak z řady renomovaných pivo-
varů, tak i samotných provozovatelů. Vše 
se budeme snažit zařídit tak, aby v době 
otevření nákupní galerie (listopad 2014), 
bylo možné slavnostně otevřít i restauraci. 
Velice nás těší přístup ze strany Města Ústí 

nad Orlicí. Město a jeho zástupci se snaží 
najít prostředky na úpravu okolí na straně 
městské zeleně a také jsou aktivní v hle-
dání vhodného propojení s okolím nového 
centra, aby mohlo vzniknout nové centrum 
sídliště Štěpnice. Modernizací také projde 
změna názvu nové nákupní galerie. Ten re-
flektuje lokalitu, kde se budova nachází 
a nově ponese název Nová Louže.

www.nova-louze.cz

Podívejte se na objekt před rekonstrukcí:
www.nova-louze.cz/video1
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Spolupráci s KONZUMem si velice pochvalujeme
a naši zaměstnanci k vám rádi chodí nakupovat,” 

říká Ing. Jitka Janurová 

Paní ředitelko, jste 
jednou z mála mlé-
káren ve východních 
Čechách. Kam až sahá 
její historie? 
Vznik mlékárny Opočno 
se datuje k roku 1936. 
Od roku 1950 se také 
datuje vznik naší su-
šené zmrzlinové směsi 
Mixar, což je nejzná-

mější výrobek naší mlékárny. V tom jsme 
jedničky na trhu. V minulosti jsme patřili do 
vlastnictví holandských společností Nutricia 
a poté Friesland. V červnu 2005 byl úspěšně 
dokončen prodej mlékárny. Novým majitelem 
se stala společnost Bohemilk. Ta patří do sku-
piny InterLacto Group, která zahrnuje společ-
nost InterLacto, mlékárny v Jihlavě, Olešnici 
a Opočně a další zemědělské subjekty. Od 
roku 2007 jsme tedy ryze česká společnost, 
vlastněná českým majitelem.

Můžete nám prosím říci, na jaké produkty 
se vaše mlékárna specializuje?
Jsme sice na jednu stranu malá mlékárna, 
ale na druhou stranu máme široké portfolio 
výrobků. Žádná z mlékáren v České republice 
takové nemá. Můžeme se rozdělit na 3 divize 
- průmysl (velká průmyslová balení jogurtů, 
sušených a kondenzovaných mlék apod.), 
gastro (výrobky většího balení jako jsou li-
trové smetany, 10litrová mléka, 25kilogra-
mová sušená mléka) a retail (výrobky, které 
obchodujeme např. s KONZUMem - jogurty, 
kondenzy, smetany do kávy apod.). 4. divize, 
která je pro nás nejdůležitější, je zmrzlina 

a tu řešíme úplně zvlášť. Ta je pro nás top a na 
trhu se zmrzlinou jsme vnímaní jako jednič-
ky, jednak historicky a jednak kvalitou.

Naše čtenáře by jistě zajímalo, kolik mlé-
kárna zpracuje denně mléka a od koho na-
kupuje? Pochází mléko z regionu nebo ho 
dovážíte?
Je to různé, v průměru denně kolem 180 000 
litrů, za měsíc kolem 6 000 000 litrů mléka. 
Mléko máme pouze regionální, z východních 
Čech. Tím zaručujeme kvalitu a skutečnost, 
že máme ryze český produkt. Není ze zahrani-
čí a dá se říci, že ani z jiných dalších regionů. 
V období totality se v Opočně vyráběl Sunar, 
což je zákazníky vnímaný produkt vysoké kva-
lity. Tenkrát se zde vyráběl díky zdejší kvalitě 
mléka, která odpovídala všem náročným po-
žadavkům a byla vyhodnocena jako nejlepší. 
Od té doby jsme tady na tu dětskou výživu 
také zaměření.

Jste součástí projektu Jsme tu doma. Spo-
lupracujete s vašimi dodavateli mléka nějak 
hlouběji (garantujete jim odkup mléka, ně-
jaké ceny atd.)?
Se zemědělci, kteří nám mléko prodávají, 
cenu měsíčně aktualizujeme, ale samo-
zřejmě se řídíme nějakým celorepubliko-
vým průměrem. Ohledně projektu Jsme tu 
doma, u vás v KONZUMu máme téměř celé 
portfolio našich výrobků. Chtěla bych uvést, 
že spolupráce s KONZUMem je pro nás zají-
mavá. Vzájemně si vycházíme vstříc, nikdy 
nebyl problém, vždy se domluvíme. Spolu-
práci si velice pochvalujeme a naši zaměst-
nanci k vám rádi chodí nakupovat. 

Řada našich čtenářů zná vaši 
společnost ze zmrzlinových 
stánků. Osobně mohu kon-
statovat, že vyrábíte nejlep-
ší zmrzlinu :-) Jak dlouho se 
výrobě sušených práškových 
směsí věnujete? A v čem spo-
čívá? 
Jak jsem již uvedla, můžeme 
říci, že zhruba od roku 1950 se 
začaly vyrábět zmrzlinové smě-
si, na které je velice tajná re-
ceptura. Historicky jsme byli na 
trhu ve výrobě sušených směsí 
jediní. Poslední dobou je kon-

kurence široká, ale řekla bych, že náš úspěch 
je zaručen jednak tou kvalitou, protože si ji 
zákazník žádá a vyhledává ji a druhá věc je 
velká marketingová podpora. Za poslední roky 
jsme hodně vnímaní zákazníkem, inovovali 
jsme design a tím pádem se to dobře vštípilo 
do myslí lidí. Dá se říci, že jsme tu recepturu 
ponechali celá ta dlouhá léta stejnou, nic se 
na ní neměnilo. Zákazník si tak vychutnává 
100% živočišný produkt, kam není přidáváno 
nic rostlinného a další plus je v čerstvosti. 
Zmrzlina se denně čerstvě umíchá a vytočí, 
nepřemrazuje se.

V minulém roce se Bohemilk vrátil zpět ke 
skleněným obalům na mléko. Jak tuto změ-
nu přijali vaši zákazníci? 
To byl pro nás takový v podstatě výrobek 
roku, náš majitel byl o tomto výrobku pře-
svědčen a byl to i jeho impuls, abychom se 
vrátili i k té historii, protože mlékárna Opočno 
je vnímaná jako mlékárna kvalitních výrobků, 
tak jsme se chtěli vrátit k tradici. Minulý rok 
jsme uspořádali mediální marketingovou kam-
paň a myslím si, že zákazníci na to měli velice 
pozitivní reakce. Každý to chválil, byl rád, že 
se tento způsob prodeje mléka obnovil. 

Zajímavý je i jogurt řeckého typu z vaše-
ho portfolia výrobků. Jaký je v něm rozdíl 

Partner projektu Jsme tu doma, mlékárna Opočno, zpracovává nejkvalitnější mléko z podhůří Or-
lických hor, jedné z nejméně ekologicky znečištěných oblastí České republiky. Nosnými produkty 
mlékárny jsou čerstvá a trvanlivá mléka, trvanlivé smetany, velkoobjemová balení jogurtů a zaky-
sané smetany, máslo a směsné máslo. Všechny tyto výrobky jsou na trh dodávány pod značkou Bo-
hemilk. Společnost dále vyrábí zmrzlinové směsi a to pod značkami Mixar a Fredomix, které patří 
ke špičce na trhu. Sortiment doplňují sušená mléka určená pro průmyslové zpracování ve výrob-
nách. Povídali jsme si s Ing. Jitkou Janurovou, obchodně - marketingovou ředitelkou společnosti.
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Zprávičky z KONZUMu

Pozvánka pro členy družstva registrované
ve Výboru členů v Ústí nad Orlicí na  3. ročník 

turnaje v petangu smíšených dvojic.
Turnaj se bude konat v sobotu

12. 7. 2014 v areálu ALI restaurantu 
v Hnátnici od 15 hodin.

V případě  zájmu závazné přihlášky přijímá
do 4. 7. 2014 Vlastimil Jirout

na tel. 602 491 843 nebo na e-mailu v.jirout@ktuo.cz.
Za výbor členů: Jirout Vlastimil - předseda.

TURNAJ PETANQUE
Čerstvé maso v Opočně
a Meziměstí

Již sedmnáct našich prodejen nabízí sortiment 
čerstvého masa a zákazníci tak mají možnost 
zakoupit kvalitní maso z regionu. Dne  20. 5. 
2014 byl zahájen prodej masa v COOP Diskon-
tech Opočno a téhož dne také v Meziměstí. Do-
davatelem je lokální zpracovatel, společnost 
Masoeko Letohrad. 

Proběhla rekonstrukce prodejny KONZUM Market
v Lanškrouně

Další zmodernizovanou prodejnou se stal 
KONZUM Market v Lanškrouně, který byl dne 
13. 6. 2014 slavnostně otevřen. Přestavba 
byla zahájena dne 19. 5. 2014 stavební fir-
mou Agrostav z Ústí nad Orlicí. Vzhledem k ne-
možnosti vytvoření náhradního prodeje byl 
naplánován šibeniční termín na přestavbu 
a to na tři týdny, kde z prodejny zbylo pouze 
obvodové zdivo a nosný železobetonový ske-
let. Prodejna byla rozšířena na cca 300 m2 
v přehledném obdélníkovém tvaru s nabídkou 
většího sortimentu a komfortu nakupování. 

KONZUM Market vám tak denně nabízí široký 
sortiment kvalitních potravin od regionálních 
dodavatelů, lahůdky z vlastní výrobny, čers-
tvě dopékané pečivo, kopečkovou zmrzlinu, 
párek v rohlíku, kávu s sebou, sortiment BIO, 
DIA a Fair Trade výrobků, výběr hotovosti - 
tzv. CashBack, platbu kartou a dobíjení mo-
bilních telefonů přímo na pokladně, služby 
SAZKA, černobílé kopírování, prodej stíracích 
losů, domácí lékárnu, trvalou nabídku čerst-
vého masa, produkty od místních farmářů 
a pěstitelů na objednávku apod.

oproti klasickým jogurtům, které všichni 
známe? 
Jogurt řeckého typu je výrobek, který máme 
na trhu více jak 3 roky. Každým rokem za-
znamenává nárůst spotřeby. Samozřejmě to 
ovlivňuje například i to, že lidé hodně cestu-
jí. Jedná se o výrobek, který zraje v kelímku. 
Na tyto zakysané produkty používáme starou 
technologii zrání jogurtu v kelímku, na které 
máme speciální zrací komory. Je pak opravdu 
takový hutný a kvalitní. Musím říci, že jsme 
jedni z mála, kdo tuto technologii v České re-
publice používá.

Prezentujete svoje produkty na veletrzích 
či se účastníte potravinářských soutěží?
I v zahraničí?
Zrovna nedávno nám přišlo oznámení, že 
jsme vyhráli s mlékem ve skle Regionální 
potravinu Královéhradeckého kraje. V únoru 
jsme se účastnili veletrhu Salima, kde jsme 
opět s mlékem ve skle vyhráli Zlatou Salimu. 

Na Slovensku jsme byli na veletrhu Danubius 
Gastro, účastníme se i zahraničních veletrhů 
jako je PLMA v Amsterodamu. Dá se říci, že 
na téměř všech výrobcích máme udělenou 
Klasu, ocenění tohoto kraje.  Teď nedávno 
jsme dostali ocenění Česká chuťovka a Dětská 
chuťovka na kondenzovaná mléka apod. Naše 
výrobky celkem sklízí ocenění a máme z toho 
samozřejmě radost :-)

Co je v současné době vaším hlavním cílem 
či obchodním záměrem směrem k zákaz-
níkům?
Chceme nadále více marketingově podpořit 
rozšíření se na celý retailový trh s mlékem 
ve skle. Náš plán spočíval v uvedení tohoto 
výrobku nejdříve na trh menších českých ře-
tězců a až poté do ostatních nadnárodních 
řetězců. V příštím roce bychom chtěli uvést 
na trh 2 - 3 výrobky. Ve zmrzlinách bychom 
chtěli přidat nějaké nové příchutě. Dá se říci, 
že každý rok je aktualizujeme. U zmrzlin roz-

hodně nechceme zůstat pozadu a snažíme 
se přizpůsobit přání zákazníka. Momentálně 
máme kolem 53 příchutí. V našem zájmu je 
tedy expandovat a stále se rozšiřovat.

Děkuji za velice příjemný rozhovor.

Pozn.: v době zveřejnění článku není již paní Ing. Jitka Janurová 
zaměstnancem společnosti Bohemilk a. s.

Farmářská bedýnka nově
Bedýnky s čerstvým sezónním ovocem a zeleninou od místních farmářů a pěsti-
telů mají novou podobu. Jedná se o bedýnku ve formě košíku s poutkem, který 
je mnohem pohodlnější, praktičtější a lépe se s ním manipuluje. Nový farmářský 
košík je zálohovaný a je tedy na každém ze zákazníků, zda si ho ponechá doma 
k dalšímu využití nebo ho vrátí zpět do prodejny. Záloha činí 30 Kč a celková hmotnost 
obsahu bedýnky je 7 kg. V každé bedýnce naleznete seznam obsažených druhů spolu 
s místem jejich původu. Objednávejte vždy v pondělí a již v pátek budete mít ve 
vaší prodejně bedýnku připravenou k vyzvednutí. Teprve po vaší objednávce se sklízí 
úroda, aby se k vám dostalo vždy jen to nejčerstvější. Cena farmářského košíku bude 
169 Kč (+ 30 záloha na košík).
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Vážení členové družstva, 
jak se již v tomto ročním období stalo tradicí, 
chtěli bychom vás informovat o výsledcích hos-
podaření KONZUMu za uplynulý rok. Jejich de-
finitivní schválení bylo na programu shromáž-
dění delegátů našeho družstva dne 17. 6. 2014. 
Letošní shromáždění bylo výjimečné i tím, že 
bylo volební. Delegáti volili členy představen-
stva a kontrolní komise na příštích pět let. Je-
likož uzávěrka tohoto vydání Našeho Konzumu 
proběhla ještě před jeho konáním, seznámíme 
vás s výsledky voleb v zářijovém čísle.
Kompletní výroční zprávu najdete na webo-
vých stránkách družstva www.konzumuo.cz 
v sekci „pro členy“. Zde bychom vás rádi ale-
spoň stručně seznámili s hlavními výkonovými 
a ekonomickými parametry KONZUMu za rok 
2013. 
KONZUM ukončil rok 2013 opět úspěšně.  Náš 
maloobchodní obrat vzrostl o 4 % a znovu jsme 
si zajistili 2. pozici mezi všemi 47 spotřebními 
družstvy skupiny COOP v České republice. Je-
diné družstvo, které má trvale vyšší obrat než 
my, je Jednota České Budějovice. Dle velkoob-
chodního obratu jsme se z 24 provozovaných 
skladů umístili na shodném 2. místě. 
Rovněž v oblasti členské základny a členských 
vztahů bylo uplynulé období pro družstvo velice 

úspěšné. Trvale roste člen-
ská základna tempem přes 
10 % ročně. Díky atraktiv-
ním členským slevám rostou 
i nákupy členů v prodejnách 
družstva. Za rok 2013 činily 
213 mil. Kč, což je přes 16 % 
celkového obratu. 
Družstvo k 31. 12. 2013 
provozovalo celkem 107 
prodejen ve 4 okresech 
(Ústí n. O., Svitavy, Rych-
nov n. K. a Náchod). Z toho 
35 malých supermarketů 
KONZUM Market, 56 men-
ších prodejen KONZUM, 8 
provozoven COOP Diskont, 
5 menších zahradních cen-
ter a 1 větší hobby centrum 
Fortel a 2 čerpací stanice 
PHM. V roce 2013 jsme 
otevřeli jednu novou obchodní jednotku 
COOP Diskont v Meziměstí u Broumova. Ve 
spolupráci s Českou poštou jsme poskytovali 
poštovní služby již na 8 prodejnách. 
Celkový hospodářský výsledek po zdanění byl 
o 430 tis. Kč vyšší než v roce 2012. Navíc nízká 
zadluženost společně s velmi dobrou finanční 

stabilitou umožňuje družstvu pokrýt veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo 
má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje 
pro financování svých provozních i investičních 
potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční situa-
ci družstva pro rok 2014 i pro další období lze 
hodnotit jako velmi dobrou.

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index 
v %2012 2013

Počet členů družstva osoby 3 821 4 282 461 112,1

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 269 983 1 320 868 50 885 104,0

Velkoobchodní obrat vč. 
obalů (nákupní ceny) tis. Kč 833 216 831 966 -1 250 99,8

Obchodní marže tis. Kč 229 534 231 709 2 175 100,9

Průměrný přepočtený
stav pracovníků osoby 584 583 -1 99,8

Měsíční produktivita
práce prodejen tis. Kč 241 253 12 105,0

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0 -

Zásoby zboží celkem
(nákupní ceny) tis. Kč 119 215 124 213 4 998 104,2

Hospodářský výsledek
po zdanění tis. Kč 10 877 11 280 403 103,7

Informace o hospodaření družstva za rok 2013

Přijeďte se podívat na Horu Matky Boží do Králík
Místo, kde se snoubí historie s duchovnem, monument lidské práce a  horské atmosféry. To je Hora Matky Boží v Králíkách. 
Je úplně jedno, jestli přijedete autem nebo vystoupáte pěšky, krásnou alejí z Králík. Vstoupíte do upraveného areálu,
ve kterém můžete přímo zažít několik věcí. Kostel, který je otevřen v létě každý den, na Vás přímo dýchne velmi silnou
duchovní atmosférou a klidem.
Možná si ani nevšimnete srdce tohoto místa, malého obrazu Panny Marie, který je uprostřed na hlavním oltáři.
To je důvod, kvůli kterému sem po staletí putovali a putují dodnes stovky a tisíce poutníků, aby děkovaly
a prosily o ochranu. Můžete si v klidu projít ambity, kde na vás dýchnou staré časy, ale i silné příběhy
z obrazů světců a oltářů. Neměli byste ale vynechat nádhernou Kapli Svatých Schodů a klášterní kryptu.
Tak jako většina míst, má i Hora Matky Boží za sebou lepší i horší minulost. Tu nejtemnější, kdy byl
klášter centralizačním místem pro omezení svobody, mapuje přesně Památník Obětem Internace.
Mnoho starších lidí o tomto místě říká, že by je měla vidět mladá generace. Měla by. Skvělý zážitek
doplňuje horské panorama Kralického Sněžníku, které máte před sebou jako na obraze. A kdo chce ještě
trochu víc, poodejde na blízkou rozhlednu Val, ze které jsou vidět navíc i celé Jeseníky. Kolik je u nás takových míst?

Více informací na webu
www.ski-privrat.cz

Občerstvení
Snowbar připraví
letní občerstvení 
na terase pro dospělé
i pro děti.lyžařský vlek.

Horské káry a koloběžky 
Sjeďte si sjezdovku i v létě na
super horských kárách a downhill
koloběžkách, dopravu na svah zajistí

Tip
na rodinný

výlet
pinguinpark.cz

ü opičí dráha ü lanovka Kamikaze
ü kolotoč ü prolézačky ü věže ü balancery
ü šlapací káry ü bungee ü trampolína
ü trampolíny ü projížďka na koníkovi GPS: 49°55’30,83’’ N

Kontakt:
SKI Přívrat s.r.o.
telefon: 723 675 123
info@ski-privrat.cz

a další

VYUŽIJTESLEVU 20%na 10 JízddOWnHILLSJEzd

VYUŽIJTESLEVU 30%na VSTUpné dO
arEáLU kLášTEra
a dO pamáTníkU

OběTEm InTErnacE
V kráLíkácH

Přijeďte a uvidíte.
www.poutnidum.cz
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Výherci křížovky z minulého vydání: Marie Brandejsová - Letohrad, František Matějka - Brandýs nad Orlicí,
Šárka Krejčíková - Brandýs nad Orlicí (správné znění tajenky: Potraviny z regionu)

Pro volný čas

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 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:
Iva Hejkrlíková - Králíky, Jindřich Motl
- Ústí nad Orlicí, Zdeňka Křížková - Králíky

Správné řešení
z minulého čísla

VYUŽIJTESLEVU 20%na VSTUpné dO
zámkU prO JEdnU

OSObU nEbOcELOUrOdInU
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Vojenské muzeum Králíky (VMK) 
je centrem Králické pevnostní 
oblasti, s celoročně přístupnou 
vojensko-historickou expozicí 
věnovanou Československé armádě 
a 2. světové válce. 

Otevřeno úterý až neděle  9.00–17.00 h
Tel.: GSM: 608478732, Mob.: 604407901

www.armyfort.com

VYUŽIJTESLEVU 20%na VSTUpné prOJEdnOTLIVcEa cELOUrOdInU

Otevřeno: ÚT - NE: 9 - 17 hod.
Web: www.zamek-doudleby.cz

E-mail: zamekdoudleby@seznam.cz
Tel.: 777 888 083

Doudleby nad Orlicí
ZÁMEK

Areál plný zábavy a poučení
ü prohlídky zámku
ü nově otevřené přírodovědné
 muzeum
ü zoo domácích zvířátek
ü zámecká kavárna VYUŽIJTE nabídkU na

1 - 3 VSTUpEnkYzdarmana VSTUpné dO zámkU
a dO přírOdOVědnéHO

mUzEa prO JEdnOTLIVcE
a rOdInY S děTmI


