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Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,
blíží se závěr roku 2014. Roku, který byl na první pohled celkem průměrný. Žádné velké výkyvy ani směrem dolů, 
ale bohužel ani nahoru. Vypadá to, že dosáhneme přibližně 1 % růstu obratu a zisk podobný jako loni. Obdobně na 
tom je i většina obchodníků na českém trhu. Pro naše družstvo byl však přece jenom něčím výjimečný. Po čtyřiceti 
letech jsme se pustili do rekonstrukce našeho největšího nákupního střediska v Ústí nad Orlicí na sídlišti Štěpnice. 
Rozsah rekonstrukce byl opravdu značný. Ani ne tak, co se týče výše investice. Ta je srovnatelná s částkou, za kterou 
jsme například postavili před několika lety diskontní prodejnu v Opočně. Rozdíl je však ve velikosti celého objektu 
a také v tom, že jsme vše realizovali téměř bez přerušení provozu dosavadních obchodních jednotek. To vše vyža-
dovalo velké nasazení a silné nervy od mnoha spolupracovníků. Zvláště od celého kolektivu našeho supermarketu. 
Tímto bych chtěl všem moc poděkovat. Vím, že to nebylo jednoduché. Nejednalo se totiž pouze o stavbu samotnou. 
Vše začalo před více než rokem hledáním architektonického řešení, projekcí, dále následovalo výběrové řízení na 
stavební firmu, jednání s městem Ústí nad Orlicí ohledně řešení okolních prostranství apod. Jedním z nejsložitějších 
úkolů bylo zajištění kvalitních provozovatelů do nájemních prostor, které zde nově vznikly. Od počátku jsme totiž 
měli maximální zájem na tom, aby zde byly kromě našeho supermarketu potravin i další obchody a služby, které by 

co nejvíce vycházely vstříc obyvatelům přilehlého sídliště. Celou rekonstrukci též provázela naše vnitřní diskuse, zda jsme se do tak velké 
akce měli vůbec pouštět, zda by nebylo lepší finanční prostředky použít na něco jiného. Jsem přesvědčen, že to bylo správné. Vyjadřuje-
me tím naši zodpovědnost k hodnotám, které vytvořily generace našich předchůdců. I to patří k družstevním tradicím, na které bychom 
neměli zapomínat.
Myslím, že až na drobné problémy se vše podařilo. V těchto dnech se celá galerie pod názvem Nová Louže uvádí do provozu a věřím, že 
jsme našim členům a zákazníkům z Ústí nad Orlicí i okolí věnovali hezký vánoční dárek. 
Přeji vám všem krásné Vánoce, všechno dobré a mnoho štěstí do nového roku 2015. A budete-li mít možnost, přijďte se do naší nové ná-
kupní galerie podívat. Budete určitě příjemně překvapeni.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Přijďte si zaplavat do 25 metrů dlouhého bazénu, nechte se unášet proudem  divoké  řeky,  projeďte  se  na  
tobogánu  a  po  sportovních výkonech si odpočiňte v bublinkách a proudech naší vířivky. Relaxovat můžete 
také ve  dvou  parních komorách a suché sauně s odděleným místem pro odpočinek a venkovní terasou.

Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi. Pro ty nejmenší je připraveno brouzdaliště s vodotryskem a skluzavkami 
a samostatný plavecký bazének pro organizované plavání maminek s dětmi.

K občerstvení slouží dva bary – mokrý přímo v areálu bazénu, a suchý nacházející se v prostoru recepce. 
Z obou barů je příjemný výhled do hlavní bazénové haly. Díky použité technologii lze za občerstvení platit 
bezhotovostně penězi vloženými na čip.

Přijďte si aktivně odpočinout do našeho sportovního a relaxačního centra. Těšíme se na Vás!

LYŽAŘSKÝ
SKIPAS

1+1 ZDARMA
využijte svůj

členský
kupon

Informace o bazénu, cenách a provozní době:
e-mail:  recepce@bazenrk.cz   telefon:  494 323 289   internet: www.bazenrk.cz
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Dovolte mi nejdříve pogratulovat Vám k opě-
tovnému zvolení do funkce předsedy předsta-
venstva. Mohl byste našim čtenářům objasnit, 
jakou problematiku vlastně představenstvo 
družstva řeší a kde je hranice mezi tím, o co 
se stará management?
Představenstvo je nejvyšší orgán družstva. Zod-
povídá za hospodaření družstva s majetkem. 
Naše družstvo má určité specifikum - ředitelský 
systém. To není v družstvech běžné. Ředitelský 
systém má ještě Jednota v Českých Budějovi-
cích a Hodoníně. U nás se tedy představenstvo 
zaměřuje na vrcholné ekonomické výstupy. To 
znamená zisk, finanční toky, nákup a prodej 
majetku nebo rozhodující pronájmy objektů. 
Má také starost o členskou základnu, ale do 
běžné činnosti nezasahuje pokud jsou globální 
ukazatele v pořádku. O běžnou činnost družstva 
se stará ředitel, který má k tomu svůj aparát 
a ten také zodpovídá představenstvu za to, že 
ty hospodářské výsledky budou na úrovni. 

Jak jste spokojen s letošními volbami do no-
vého představenstva? 
Naše představenstvo se o volbách téměř nezmě-
nilo i když volby byly tajné. Bylo jen na delegá-
tech, koho ze široké delegátky zvolí. Třeba se 
může někomu zdát, že v představenstvu mají 
převahu starší občané – důchodci, a mladší, 
zástupci managementu družstva, jsou v menši-
ně. Podle našich pravidel musí v našem složení 
převládat „nepracovníci”. Nebylo jasné, jak to 
dopadne, a přesto byli zvoleni všichni stávají-
cí členové představenstva. Pan Suchomel už 
nekandidoval a nově byla doplněna a zvolena 
p. Neumeisterová, což já považuji za přínos. 
Podle mě jsou výsledky signálem od voličů, že 
delegáti byli s prací představenstva i kontrolní 
komise spokojeni.

Myslíte si, že je výhodou, že jsou členy před-
stavenstva bývalí zaměstnanci? 
Družstevnictví je specifikum k pochopení. 
Ono se nezdá, že je rozdíl mezi normálním 
obchodem a družstevnictvím, ale rozdíl tu je. 
Struktury družstevnictví tvoří nejen spotřební 
družstva jako je KONZUM, ale patří sem celý 
družstevní systém, kdy existuje Svaz českých 
a moravských spotřebních družstev, COOP 
Centrum, COOP Morava, svazové družstevní 
podniky a školy. Existují určité trendy, které 

v tom družstevnictví probíhají a tomu je třeba 
porozumět. Já to mohu posoudit, protože jsem 
kdysi pracoval ve státním obchodě. V předsta-
venstvu se navíc rozhodují věci, kde je potřeba 
jak určitá vzdělanost, zdravý rozum, ale také 
i zkušenost. Rozhodují se tam věci ve směřo-
vání investic, nákup a prodej objektů, vývoj 
obchodního rozpětí, nákladů. Tam prostě může 
být někdo nově ekonomicky vzdělán, ale nemu-
sí mít zkušenosti. A proto je dobré, když tam 
je člověk, který těmi problémy již prošel. To 
si myslím, že členové představenstva splňují, 
protože po převážnou část své pracovní kariéry 
pracovali v KONZUMu ve vrcholných hospodář-
ských funkcích.   

Máte také nějaké ohlasy od členů, zda jsou 
s hospodařením družstva a obecně s nakupo-
váním potravin v KONZUMu spokojeni? 
Pokud posuzuji spokojenost podle diskusních 
příspěvků, které zazněly na Shromáždění de-
legátů, pak byla schválena obchodní politi-
ka v prodeji masa a masných výrobků, naopak 
kriticky byl hodnocen prodej ovoce a zeleniny. 
Celkově však bylo hodnocení příznivé.

Jak to vypadá se stavem členské základny? 
Přibývá nových členů?  
Nárůst členů je, dá se říci, velký. Od června 
2013 do června 2014 přibylo 588 nových členů 
a od června letošního roku do dnešního předsta-
venstva (13. 10. 2014) přibylo 83. Nárůst členů 
je kupodivu i mimo okres a to i bez jakékoli pro-
pagace. Takže už máme velký počet členů např. 
v Opočně, Červeném Kostelci nebo Potštejně. 

Došlo také ke změně v poskytování slev pro 
členy, můžete nám ji přiblížit?
Slevy jsou závislé na hospodaření družstva. Ne-
můžeme rozdat celý zisk, musíme mít peníze na 
investice, na mzdy zaměstnanců a na rozvoj. 
Členské výhody musí na vývoj hospodaření kaž-
doročně reagovat a bude tomu tak i nadále. Při-
bývá možností získání slevy pro členy, například 
díky nové čerpací stanici v Letohradě. Umožní 
členům dostat se do vyšších procentních pásem, 
protože čerpání slev je závislé na výši nákupu 
a nákup pohonných hmot tomu přispívá. Na 
druhé straně je potřeba si uvědomit, že existují 
určité negativní jevy, tedy signály, že docházelo 
ke zneužívání slev členy - zaměstnanci, možná 
i ostatními členy a tomu se musí čelit.

Jak na členské výhody a jejich nabídku rea-
gují členové? 
Slevy z nákupu jsou hlavním impulsem k ná-
růstu členské základny. Bez toho by asi tolik 
členská základna nerostla. Je to také společen-
ská činnost a možnost využít návštěvy bazénů, 
různých hradů, zámků, společenských akcí, kin 
apod., která přispívá k atraktivnosti členství. 
Hlavním tahounem jsou ale slevy z nákupu, což 
je tradiční nástroj družstev, který platil od sa-
mého počátku družstva. Jen se jinak nazýval 

– návratek nebo remitenda.  

Pane Švábe, když budeme trochu bilancovat, 
jak byste obecně zhodnotil již téměř uplynu-
lý rok 2014? A jak se vyvíjela obchodní po-
litika?
Musíme se na to dívat z hlediska hospodář-
ské situace státu. KONZUM je součástí trhu, 
působí ve velké konkurenci s ostatními part-
nery a všichni ti obchodní partneři se snažili 
překonat recesi. Lze to například vypozorovat 
i ze sílící televizní reklamy nebo akčních po-
ložek a musím říci, že KONZUM se zatím drží. 
Pokud jde o obchodní politiku, tady je potře-
ba si uvědomit, že v rámci té konkurence se 
dostáváme trochu do stresu v problematice 
ovoce a zeleniny. Na druhé straně máme dob-
rou pozici v prodeji pečiva, uzenin a zejména 
masa. Ale musíme si říci, že všechny ty zále-
žitosti mají dopad do obchodního rozpětí, což 
je problematika, která potom působí na celý 
hospodářský vývoj družstva. 

V letošním roce se družstvo pustilo do vý-
znamné investice - rekonstrukce nákupního 
centra Štěpnice. Jak se na tuto událost těšíte 
a co si od ní slibujete?
Jde bezesporu o významnou a velkou investi-
ci, největší za poslední léta. Vyvolal ji jednak 
špatný technický stav objektu, ale také to, že 
objekt stárnul a už nevyhovoval dnešním poža-
davkům a trendům v obchodě. Takže si myslím, 
že tím, že vznikne nové obchodní centrum, kde 
budou nejenom obchody, ale i služby včetně 
restaurace, která byla největším oříškem, že 
nákupní centrum může přinést tzv. synergický 
efekt, což znamená, že to bude přitahovat 
i další zákazníky. 

Věnujete se také spisovatelské činnosti 
a v dubnu letošního roku Vám vyšla ku-
chařka Jídla, která rád vařím a jím. Při-
pravujete nějakou další publikaci?
Kuchařka, to je takové moje hobby, já ji po-
řád doplňuji. Vaření považuji za tvůrčí činnost, 
proto ji mám rád. Tady nejde jenom o to, něco 
vymyslet, ale také si to vyzkoušet, jestli to 
skutečně jde uvařit a jak to chutná.  Dávám si 
rád takové úkoly, abych se v tom důchodu moc 
nenudil. V současné době přemýšlím o zpra-
cování receptů domácích moučníků. Ale to je 
problematika, která mi moc nejde. Já jsem 
v této oblasti spíše teoretik. Nevím, jestli se to 
podaří, těch úkolů jsem si dal více.

Blíží se čas Vánoc a nadělování dárků, co bys-
te družstvu a jeho členům přál Vy osobně?
Družstvu KONZUM přeji udržet si ekonomickou 
stabilitu a hodně úspěchů v zavádění nových 
obchodních záměrů. Členům a zaměstnancům 
nacházet sílu k překonávání „blbé nálady“ 
a z toho plynoucích stresů, které dnešní doba 
nese. K tomu ještě pevné zdraví nejen fyzic-
ké, ale i psychické a duševní.

„Nacházet sílu k překonávání „blbé nálady“ a z toho 
plynoucích stresů, které dnešní doba nese“ 

přeje našim členům, zákazníkům a zaměstnancům pan Ing. Jan Šváb, předseda představenstva.
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Pokračujeme v duchu dobré tradice, na které si 
zakládal můj otec,“ říká paní Jiřina Duchoslavová

Paní Duchoslavová, 
jak byste v krátkos-
ti charakterizovala 
Smékalovo pekař-
ství?
V našem pekařství se 
peče bez přerušení 
výroby neuvěřitelných 
124 let a po celou 
tuto dobu si dokázalo 
udržet svoji nálepku 
dobré kvality, na které 
si můj otec obzvláště 
velmi zakládal. Nedo-
žil se jeho znovuna-

vrácení, ale stále mám na mysli jeho slova, která 
se stala i našim mottem „Dobrá pověst je víc 
než peníze.“ Původně se zde pekl pouze chléb, 
pečivo a komisárek pro armádu, která měla ve 
Vysokém Mýtě silnou posádku. Po převzetí pe-
kárny jsme pokračovali ve stejné výrobě, která 
zde byla v době totality. Ta se však velice rychle 
měnila, rozšiřovala a my jsme se museli přizpů-
sobovat požadavkům zákazníků. Díky dochova-
lým recepturám a radám starých pekařských 
mistrů jsme mohli navázat na původní dobrou 
tradici a i přes nemalé potíže se snažíme si ji 
udržet. Pečeme v původních prostorách, které 
jsme zmodernizovali a dnes splňujeme všechna 
kritéria, která jsou pro moderní  potravinářskou 
výrobu nutná. Naší velkou výhodou, ale zároveň 
i nevýhodou je veliký podíl ruční práce. Výsled-
kem je ale denně čerstvé a voňavé pečivo.

Jste jednou z pekáren, která dodává do 
KONZUMu a zároveň jste součástí projektu 
Jsme tu doma. Do kolika našich prodejen do-
dáváte zboží a jak daleko se svými výrobky 
až zajíždíte? 

Do KONZUMu jsme začali dodávat ihned po pře-
vzetí firmy a vážíme si toho, že zůstal stále na-
ším nejvýznamnějším odběratelem. Dodáváme 
do všech jeho prodejen v našem regionu. Naše 
auta uvidíte jezdit na Pardubicku, v Hradci Krá-
lové a okolí, na Svitavsku i Chrudimsku. Zhruba 
do okolí 100 km. Do mnoha prodejen jezdíme 
i vícekrát denně.
 
Můžete nám popsat, kterými činnostmi se pe-
kárna konkrétně zabývá? 
Zpočátku jsme vyráběli pouze běžné pečivo 
a novým, po mnoho let stěžejním výrobkem, byl 
klasický rohlík, který se zde nepekl od sedmde-
sátých let minulého století. Požadavky zákazníků 
se však rychle měnily. Nyní je v popředí výroba 
vícezrnného a celozrnného pečiva, výrob-
ků ze žitné mouky a též i výroba růz-
ných druhů chlebů. Velký zájem je o 
jemné pečivo. Pečeme mnoho 
druhů koláčů, buchet 
s nejrůznějšími náplněmi, 
svatební a sváteční koláče, 
které jsou díky starým re-
cepturám a kvalitním  su-
rovinám stále v popředí naší 
výroby. Po vybudování malé cuk-
rářské dílny jsme představili zákaz-
níkům i několik druhů mini zákusků, 
o které byl veliký zájem, protože se 
až do té doby na trhu neobjevovaly.  

K výrobě používáte kvalitní a certifikované 
suroviny našich i zahraničních firem, jak je to 
ale s recepturami? Zmínila jste, že se vracíte 
k těm původním a osvědčeným, ale také se 
nebráníte novinkám...
Dnes je jiná doba než před 100 lety. Používáme 
suroviny, které naši předkové neznali. Současně 
s nimi se vyrábí i mnoho nejrůznějších druhů vý-
robků podle moderních receptur, které by jistě 
i můj otec ocenil. Těch zcela původních není 
mnoho, ale jsou originální a zároveň neodmysli-
telnou součástí této pekárny, kterou prošla celá 
historie více než jednoho století.  

Kvalitní výrobky bývají oceněny, získala i Smé-
kalova pekárna nějaký diplom nebo ocenění?
Ano, máme ocenění MLS Pardubického kraje, 
letos pro sváteční koláč s povidlovou náplní. 
Máme také ocenění Regionální potravina Par-
dubického kraje v kategorii pekařské výrobky. 
A dále i Klasu pro výrobky: záviny s povidlo-

vou, ořechovou, makovou náplní 250 g a ty-
činky 100 g.
Rovněž vlastníme certifikát k výrobku korn-
spitz, který vyrábíme podle certifikované re-
ceptury firmy Backaldrin.

Kdybyste měla jmenovat váš TOP výrobek, 
který by to byl?   
Dříve bych řekla klasický rohlík, ale dnes se 
dělí o prvenství s pečivem vícezrnným. Z jem-
ného pečiva je to jednoznačně sváteční a sva-
tební koláč.

V současné době je také velký zájem o nízko-
kalorické potraviny a výrobky zdravé výživy. 
Máte tyto produkty ve své nabídce?

Zcela určitě. Všechny tyto výrobky máme 
v nabídce. U vybraných výrobků 

počítáme i energetické hodno-
ty a spolupracujeme s firmou, 

která se zabývá jejich dis-
tribucí.

V červnu roku 2012 
jste ve Vysokém Mýtě 

začali provozovat i ka-
várnu a cukrárnu SMÉCAFÉ. 

Co vás k tomu vedlo a jak se ji daří? 
Získala si své zákazníky?

Cukrárna v původní budově pekárny byla malá 
a nevyhovující. V nově získaných prostorách 
v ulici Prokopa Velikého jsme měli možnost vy-
budovat nové a moderní pracoviště. Díky celému 
týmu cukrárny i kavárny, kvalitním surovinám 
a originálním recepturám se snažíme uspo-
kojit i ty nejnáročnější zákazníky, kteří rádi vy-
hledávají klidné a osobité prostředí naší kavárny.

Co připravujete pro zákazníky v nejbližší 
době nového? Lze ještě v pekařině v dnešní 
době něčím překvapit? 
Určitě může i v dnešní době pekařina překvapit. 
Jsem přesvědčená, že jedině kvalitou. A udržet 
si ji vyžaduje každodenní a nemalé úsilí. Ne 
všichni výrobci se řídí podobným mottem, jaké 
mi kdysi předal můj táta. V listopadu budeme 
otevírat cukrárnu a kavárnu v Chocni. Budeme 
rádi, když si naše nové SMÉCAFÉ získá své zákaz-
níky. Vynasnažíme se, aby byli spokojeni. 

Mezi partnery projektu Jsme tu doma je i Smékalovo pekařství se 
sídlem v historickém centru města Vysoké Mýto. Firma funguje 
v původních prostorech pekárny z roku 1890, kdy ji v letech 1924 
-1948 provozovali pan Josef Smékal s manželkou Marií. Přes všechny 
nepříjemnosti a neduhy režimu byl objekt v restituci vrácen dceři 

majitele, nicméně provoz pekárny nebyl do dnešního dne přerušen. V průběhu následujících let docházelo k rekonstrukci 
objektu, modernizaci strojního vybavení a nově byla také zavedena cukrářská výroba. V současnosti se tak Smékalovo pe-
kařství může pochlubit bohatým portfoliem výrobků, kterých je přes 400 druhů, nově vybudovanou kavárnou a cukrárnou 
SMÉCAFÉ nebo získanými certifikáty a oceněními. Povídali jsme si s majitelkou pekařství, paní Jiřinou Duchoslavovou.

Podívejte se na video:
www.jsme-tu-doma.cz/smekalKavárna a cukrárna SMÉCAFÉ ve Vysokém Mýtě
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KONZUM nadále podporuje neziskové organizace 
v regionu

Paní Mgr. Bronislava 
Havlíková, ředitelka Zá-
kladní speciální školy 
Neratov, která se účast-
ní projektu Společně za 
úsměv, nám odpověděla 
na několik otázek.      

Co Vás vedlo k rozhodnutí zapojit se do pro-
jektu Společně za úsměv? 
Naše sdružení se do projektu Společně za 
úsměv zapojuje již řadu let. Jsme rádi, že 
tak můžeme lidem v našem okolí prezentovat 
svou činnost a díky jejich podpoře se posu-
nout zase o krůček dál. Líbí se nám také nový 
model, díky kterému teď do projektu přispí-
vají i zákazníci KONZUMu. Myslím, že je to 
výborný nápad, který dává donátorům velkou 
volnost. Každý si může vybrat, co chce svými 
penězi podpořit, nikdo mu nevnucuje jediný 
projekt. A také věřím, že se díky tomuto pro-
jektu o naší činnosti a nové škole dozví více 
lidí v blízkém okolí a třeba tak budeme v bu-
doucnu moci přivítat u nás i další nové žáky.

Jakým způsobem informujete veřejnost 
o existenci vašeho projektu, popřípadě 
motivujete k jeho podpoře?
Ještě než se naše škola prvního září ote-
vřela, informovali jsme o ní na webových 
stránkách Sdružení Neratov, o. s. a pak i na 
samostatných stránkách školy. Vytvořili 
jsme také malé letáčky. Teď, když už je ško-
la v plném provozu, chceme pořádat různé 
besídky, vystoupení a dny otevřených dveří, 
aby lidé viděli, jak naše škola vypadá, co 
se v ní děje a co „naše děti” všechno umí. 
Vidět naše žáky a provoz školy na vlastní oči 
je totiž asi největší motivace, jakou může-
me sponzorům nabídnout.

Jaká máte od projektu očekávání?
Musím přiznat, že to je samozřejmě očekávání 
finanční podpory, protože kvalitní didaktické 
a rehabilitační pomůcky pro děti s postižením 
nejsou levné, a my bychom z výtěžku projek-
tu rádi zakoupili pomůcky pro rozvoj koordi-
nace a balance u dětí. V programu Společně 
za úsměv ale nejde jen o peníze. Úžasné je 
i to, že lidé mohou na jednom letáčku vidět, 
kolik zajímavých projektů a programů se v na-
šem regionu realizuje, kolika potřebným lidem 
se u nás pomáhá. A protože k nám do školy 
chodí děti z širokého okolí a dojíždějí třeba 
i z Letohradu a Žamberka, bereme projekt 
jako možnost, jak oslovit obyvatele celého 
našeho regionu a říci jim, že naše škola již 
existuje a je otevřená dětem i z jejich okolí.

V čem podle Vás spočívá síla projektu 
Společně za úsměv?
Myslím, že hlavně v možnosti vybrat si, koho 

podpořím. Na rozdíl od jiných sbírek v téhle 
zemi se mohou lidé rozhodnout, jestli chtějí 
přispět na seniory, na děti, na lidi s psychic-
kým onemocněním nebo třeba na canisterapii 
a ergoterapii. Projekt je zajímavý také v tom, 
že lidé svými třiceti korunami vlastně přispí-
vají vybranému projektu i z balíku těch pe-
něz, který do projektu věnuje KONZUM.

Chtěla byste něco vzkázat vašim přízniv-
cům, tedy těm, kteří vám vyjadřují podporu 
prostřednictvím tohoto projektu?
Ráda bych všem velice poděkovala, nejen za 
sebe, ale především za naše žáky. Osud k nim 
nebyl tak laskavý jako k nám a do života jim 
nadělil „pořádný náklad“. I přesto si dokážou 
užívat života naplno, rozdávat radost kolem 
sebe, smát se, a hlavně se chtějí učit. Vše, 
čeho dosáhnou, je pro ně velmi tvrdá práce. 
A i díky vaší podpoře to budou mít o něco leh-
čí. Važme si našeho zdraví a mysleme vždy na 
to, že je to velký dar. 

Grantový program Společně za úsměv, který obchodní družstvo KONZUM po roce opět vyhlásilo, odstartoval v říjnu 
2014. Stále si totiž myslíme, že je důležité podporovat neziskové veřejně prospěšné organizace v našem regionu. 
Od roku 2001 jich KONZUM podpořil už více než 100. Do sbírky je jednoduché se zapojit a to darováním 30 Kč vámi 
vybrané organizaci, jejíž projekt je vám sympatický. Přispívat lze do 31. 12. 2014 na kterékoli prodejně družstva 
KONZUM. Společně tak dokážeme víc.

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV – SEZNAM ORGANIZACÍ
č. název město

01 ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí

02 Vodní záchranná služba ČČK MS, o. s. Pastviny

03 Rodinné centrum Rosa, o. s. Česká Třebová

04 Charita Svitavy

05 Poruchy autistického spektra, o. s. Ústí nad Orlicí

06 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Klub Hvězdička, z. s. Česká Třebová

07 SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice - Vysoké Mýto

08 NADĚJE Praha - Vysoké Mýto

09 Rytmus Chrudim, o.p.s. Chrudim - Ústí nad Orlicí, Svitavy

10 Cukříci, o.s. Ústí nad Orlicí

11 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. Ústí nad Orlicí

12 Stacionář Ústí nad Orlicí

13 KONTAKT, o.p.s. Ústí nad Orlicí

14 Sociální služby - Domov pro seniory Česká Třebová

15 Litomyšlská zahradnická, o.p.s. Litomyšl - Česká Třebová

16 CEDR Pardubice, o.p.s. Pardubice - Ústí nad Orlicí

17 Domov pod hradem Žampach

18 MC VAMBERECKÝ DRÁČEK, o. s. Vamberk

19 Fond ohrožených dětí, z. s. Pardubice - Ústí nad Orlicí, Lanškroun

20 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle

21 Sdružení Neratov, o. s. Bartošovice v Orlických horách

22 MC Medvídek, o. s. Ústí nad Orlicí

23 Oblastní charita Ústí nad Orlicí

24 Domov pro seniory Sloupnice Horní Sloupnice

25 Šťastný domov, o. s. Kostelec nad Orlicí - Líšnice

26 Občanské sdružení CEMA Žamberk

27 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

28 Péče o duševní zdraví, o. s. Pardubice - Ústí nad Orlicí
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Neziskové organizace v regionu získaly více než 300 000 Kč
Opět po roce se dne 1. 10. 2014 již počtvrté 
konala v Ústí nad Orlicí Burza filantropie, 
jejíž pořádání se jako tradičně ujala Koalice 
nevládek Pardubicka za podpory Pardubic-
kého kraje a Krajské hospodářské komory. 
Smyslem tohoto setkání byla podpora ne-
ziskových organizací v regionu, které se 

zde prezentovaly a ucházely o přízeň pří-
tomných donátorů. Mezi dárci z řad veřej-
ného i soukromého sektoru bylo i obchodní 
družstvo KONZUM spolu s partnery projektu 
Jsme tu doma. Paní Lu-
cie Malá - vedoucí cen-
tra pro rodinu z občan-
ského sdružení CEMA 
Žamberk dodává: „Moc 
se nám líbí myšlenka 
burz filantropie a to, 
že jsou firmy vůbec 
ochotny zapojit se do 
podpory neziskového 
sektoru. My už se bur-
zy účastníme třetím 
rokem, takže už máme 

zkušenosti a navíc se nám již dvakrát poda-
řilo uspět. I letos nám v naší situaci pomů-
že jakákoliv částka, takže určitě to pro nás 
znamená přínos.” 

Obchodní družstvo KONZUM a partneři pro-
jektu Jsme tu doma také férově a rovno-
měrně rozdělili částku 55 000 Kč mezi or-
ganizace, které se burzy přímo neúčastnily 
a neměly možnost se zde představit:
Amalthea o. s. - projekt Dobrovolník do rodiny
Občanské sdružení Poruchy autistického 
spektra - projekt Hlídání dětí s postižením
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. - projekt Lin-

ka důvěry - blíže k Vám
Tělocvičná jednota Sokol Letohrad - projekt 
Materiální dovybavení oddílu florbalu
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka 
- projekt Rehabilitační rozletová voliéra pro 
Výra velkého
Junák - středisko Bratra Robina Letohrad - pro-
jekt Rekonstrukce kuchyně ve skautské klubov-
ně „Urbanka”

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - projekt Se-
stra v akci - sestra v autě
Variace vm o. s. - projekt Stánina vyhlídka
Ledax Vysoké Mýto, o. p. s. - projekt Za 
sportem i za zábavou
Rodinné centrum Srdíčko, o. s. - projekt Zdra-
vě vařit, zdravě žít - kurzy vaření pro potřebné
Šťastný domov Líšnice o. p. s. - projekt Zlatá 
včela 2015 - oblastní kolo pardubického kraje.    

Zprávičky z KONZUMu

Kromě slevy na vstupném s KONZUMem můžete využít i nabídku Plaveckých kurzů 
pro děti v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí

Po rekonstrukci Krytého plaveckého ba-
zénu v roce 2006 a rozšířením prostorů 
vznikly nové možnosti pro další aktivity 
občanů města i okolí. Jednou z nich je 
zavedení výuky plavání pro děti různého 
věku. V současné době obsahuje nabídka 
plavání dětí od 3. měsíců až po studenty 
středních škol. Začínáme již s těmi nejmen-
šími, kteří mají možnost plavat ve vaně. 
V intimním prostředí, pouze s maminkou 
a za účasti vyškolené instruktorky, která 
vede maminku jak správně dítě polohovat 
a manipulovat s ním ve vodě. Když malý 

návštěvník povyroste do období kojenec-
kého a batolecího věku, pokračuje v kurzu 
plavání dětí od šesti měsíců do tří let. Tyto 
aktivity ve vodním prostředí mají pozitivní 
vliv na psychomotorický vývoj dítěte a na 
jeho psychickou a sociální stránku. Přistu-
pujeme k dětem individuálně, respektuje-
me jejich psychomotorický vývoj a podpo-
rujeme ho vhodným cvičením. Vše probíhá 
v prostorách relaxačního centra, kde se 
teplota vody pohybuje kolem 32°C. Děti 
od tří let mají možnost navštěvovat plavá-
ní dětí s rodiči. Formou her zde vytváříme 

Organizace podpořené všemi donátory v rámci finále Burzy filantropie:

Podpořené organizace - projekty Poskytnutá částka (z toho KONZUM a partneři projektu 
Jsme tu doma poskytli) 

Mateřské centrum Medvídek - projekt Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří,
kdo se navíc pohybuje, zdravím, krásou překypuje

44 000 Kč (24 000 Kč)

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí - projekt Centrum pro život - hřiště pro seniory 50 000 Kč (22 000 Kč)

Občanské sdružení CEMA Žamberk - projekt Bezpečná a útulná zahrada pro děti 50 000 Kč (17 000 Kč)

Fond ohrožených dětí - projekt Zvýšení dostupnosti služeb FOD Pardubice 50 000 Kč (40 000 Kč)

Rytmus Chrudim, o. p. s. - projekt Kafebar 30 000 Kč + kávovar v hodnotě
35 000 Kč (10 000 Kč)

Podpořili jsme Orlickoústeckou nemocnici
Ve středu dne 1. 10. 2014 se v Orlickoústecké 
nemocnici konalo přátelské setkání se sta-
rosty měst, obcí a významných firem našeho 
regionu u příležitosti zhodnocení ukončeného 

projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! 
„Nejen léky léčí“. Na setkání byl zástupcem 
KONZUMu, ředitelem Ing. Hlavsou, předán 
symbolický šek na částku 85 960 Kč, která 
byla vybrána ve veřejné sbírce Společně za 
úsměv, z čehož 10 000 Kč poskytl KONZUM da-
rem z vlastních prostředků. Celkem se Orlic-
koústecké nemocnici podařilo nashromáždit 
2 256 933,28 Kč. Oproti původnímu záměru 
Nadačního fondu zrekonstruovat 11 pokojů se 
tak podařilo zrekonstruovat ještě o 4 pokoje 
více. Děkujeme všem našim zákazníkům, kte-
ří se zapojili a dokázali tak prostřednictvím 
dárcovských kuponů ve veřejné sbírce Spo-
lečně za úsměv přispět na podporu interního 
oddělení Orlickoústecké nemocnice.
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Představenstvo družstva
tvoří sedm členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopřed-
sedu. Je vrcholným orgánem družstva a nese plnou odpovědnost 
za hospodářské výsledky družstva. Určuje hlavní cíle a směr roz-
voje činnosti. Rozhoduje o nabývání a prodeji majetku družstva, 
pronájmech a rozhodujících finančních otázkách. Představenstvo 
družstva jmenuje ředitele družstva, který je pověřen řízením ma-
nagementu a pracovníků družstva. Mezi jeho členy patří:

Ing. Jan Šváb
bytem Dolní Dobrouč, vysokoškolsky vzdělán. Člen družstva od roku 
1982, členské číslo 25866. Zaměstnán u družstva KONZUM od roku 
1978. Od roku 1990 do roku 2009 pracoval na pozici ředitele druž-
stva. Vykonává funkci předsedy představenstva.

Ing. Miloslav Hlavsa
zaměstnanec družstva, bytem Ústí nad Orlicí, vysokoškolsky vzdělán. 
Člen družstva od roku 1991, členské číslo 27421. Zaměstnán u druž-
stva KONZUM od roku 1991. Od roku 2009 pracuje v pozici ředitele 
družstva a vykonává funkci místopředsedy představenstva.

Ing. Zdeněk Šembera
zaměstnanec družstva, bytem Lanškroun, vysokoškolsky vzdělán. 
Člen družstva od roku 2004, členské číslo 27723. Zaměstnán u druž-
stva KONZUM od roku 2003 v pozici vedoucího ekonomické skupiny a 
vykonává funkci člena představenstva.

JUDr. Eva Vacková
zaměstnankyně družstva, bytem Žamberk, vysokoškolsky vzdělána. 
Členka družstva od roku 1990, členské číslo 27126. Zaměstnána u 
družstva KONZUM od roku 1989 v pozici vedoucí právního oddělení, 
vykonává funkci člena představenstva.

Ing. Eduard Beneš
bytem Letohrad - Kunčice, vysokoškolsky vzdělán. Člen družstva od 
roku 1957, členské číslo 10150. Zaměstnán u družstva KONZUM od 
roku 1957 do roku 2004, naposledy v pozici vedoucího ekonomické 
skupiny, vykonává funkci člena představenstva.

Miloslav Moravec
bytem Letohrad - Kunčice, středoškolsky vzdělán. Člen družstva od 
roku 1987, členské číslo 26710. Zaměstnán u družstva KONZUM od 
roku 1961 do roku 2008, naposledy v pozici vedoucího technické sku-
piny, vykonává funkci člena představenstva.

Ludmila Neumeisterová
bytem Dolní Dobrouč, středoškolsky vzdělána. Členka družstva od 
roku 1990, členské číslo 27250. Zaměstnána u družstva KONZUM od 
roku 1969 do roku 2006, naposledy v pozici vedoucí nákupu velkoob-
chodu v Letohradě. Vykonává funkci člena představenstva.

Představujeme vám členy
kontrolní komise a před-
stavenstva družstva

Nová čerpací stanice COOP 24 v Letohradě
Nedaleko diskontní pro-
dejny v Letohradě byla 
dne 26. 9. 2014 otevře-

na v pořadí již třetí čerpací stanice COOP 
24. Zákazníkům poskytuje dva typy paliv 
(benzin NATURAL 95 a naftu) a na svých 
stojanech nabízí jen prověřená paliva s ga-
rancí původu a rafinerie. Prodej pohonných 
hmot funguje bezobslužně. Platba je pak 
prováděna výhradně platebními kartami 
a členům družstva se částka za pohonné 
hmoty započítává do jejich slevových kont. 
COOP 24 v Letohradě chce svým zákazní-
kům přinášet nejnižší ceny pohonných 
hmot v Letohradě a jeho okolí. 

Kontrolní komise
je pětičlenná. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 
Jejím posláním je především kontrolovat dodržování stanov, čin-
nost volených orgánů a hospodářské procesy družstva, zejména 
hospodárné nakládání s prostředky. Schází se pravidelně 1x mě-
síčně a má právo podrobovat kontrole všechny účetní operace 
družstva. Kontrolní komise je volena na 4 roky a  každoročně 
podává zprávu delegátům na Shromáždění delegátů. Kontrolní 
komisi tvoří:

Vlastimil Jirout
bytem Ústí nad Orlicí, středoškolsky vzdělán. Člen družstva od roku 
1981, členské číslo 25642. Vykonává funkci předsedy kontrolní ko-
mise a předsedy výboru členů v Ústí nad Orlicí.

Lidmila Vlčková
zaměstnankyně družstva, bytem Vamberk, středoškolsky vzdělána. 
Členka družstva od roku 1977, členské číslo 23551. Zaměstnána u 
družstva KONZUM od roku 1977, nyní v pozici vedoucí oddělení roz-
početnictví a finančnictví. Vykonává funkci místopředsedkyně kont-
rolní komise a předsedkyně výboru členů při ústředí družstva v Ústí 
nad Orlicí.

Hana Papáčková
zaměstnankyně družstva, bytem Horní Libchavy, středoškolsky 
vzdělána. Členka družstva od roku 1982, členské číslo 1391. Za-
městnána u družstva KONZUM od roku 1996, nyní v pozici vedoucí 
sekretariátu ředitele. Vykonává funkci člena kontrolní komise a ta-
jemnice představenstva.

Ludmila Štanglová
bytem Vysoké Mýto, středoškolsky vzdělána. Členka družstva od roku 
1990, členské číslo 27238. Zaměstnána u družstva KONZUM v letech 
1975 - 1991. V současné době pracuje v Advokátní kanceláři JUDr. 
Štangla ve Vysokém Mýtě. Vykonává funkci člena kontrolní komise.

Vladimír Tomek
bytem Letohrad - Orlice. Člen družstva od roku 1996, členské číslo 
27541. Členem představenstva družstva v letech 2001 - 2006. Od 
roku 2002 - 2006 vykonával funkci starosty Města Letohrad. Vykoná-
vá funkci člena kontrolní komise.

pozitivní vztah k vodnímu prostředí. Děti 
se učí základním plaveckým dovednostem - 
správně dýchat, orientovat se ve vodě i pod 
vodou, skákat, potápět se a splývat. Koor-
dinují své končetiny tak, aby byl pohyb ve 
vodě efektivní. Pokud se jim tyto aktivity 
líbí, mohou pokračovat v navazujícím kurzu 
plavecké přípravky, kde plavou bez asisten-
ce rodičů. Plavecká škola provozuje výuku 
pět dnů v týdnu. Jedná se o přípravnou, 
základní a zdokonalovací plaveckou výuku. 
Děti z mateřských, základních a středních 

škol ústeckého i rychnovského okolí se učí 
od základních plaveckých dovedností k po-
stupnému zvládnutí plaveckých způsobů 
prsa, kraul a znak. Navíc se setkávají se 
sebezáchranou, vodními sporty a s dopo-
mocí unavenému plavci. Plavecká škola má 
letité zkušenosti a každoročně se sem vrací 
více než 3 000 spokojených dětí.
Díky široké nabídce služeb určených pro 
děti získal Krytý plavecký bazén v letošním 
roce významné ocenění bazén Nejpřátel-
štější k dětem - family friendly udělené 

Asociací bazénů a saun. Pomohly tomu 
akce, které doplňují program pro návš-
těvníky, např. Podzimní prázdniny a jarní 
prázdniny na KPB, Mikulášské odpoledne, 
Setkání maminek s dětmi, Halloweenské 
odpoledne a další. Velké poděkování patří 
všem pracovníkům úseku Rekreační služby, 
kteří programy připravují a podílí se na je-
jich realizaci. Hodnota jejich práce směřu-
je především dětem.

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o.
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 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: František Matějka - Brandýs nad Orlicí, Yvona Černá - Helvíkovice, Alena Paďourová - Džbánov (správné znění tajenky: Členské výhody)
Výherci sudoku z minulého vydání: Andrea Jakubcová - Dolní Dobrouč, Michaela Snítilá - Kostelecké Horky, Jan Sklenář - Letohrad
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Skiareál Přívrat
... nejlepší volba pro rodinné lyžování...
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LYŽAŘSKÝ
SKIPAS A VÝuKA

LYŽoVání
využijte svůj

členský
kupon

28. 3. 2014 – 28. 2. 2015
BROUMOV, areál Veba

SOUBOR INTERAKTIVNÍCH VÝSTAV
PRO VŠECHNY SMYSLY

www.playbroumovsko.cz

NA VÍCE NEŽ 4500 m2

SAHAT NA EXPONÁTY
JE PŘÍSNĚ DOVOLENO

+ VELKÁ REGIONÁLNÍ 
SOUTĚŽ O TISÍCE CEN

www playbroumovsko cz
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SLEVAVSTuPnÉHo- VYuŽIjTE SVůjčLEnSKÝKuPon

www.strelnice.cz
strelnice@strelnice.cz

Tel.: 603 849 460

pronájem prostor k firemním a prodejním
akcím, výkupům apod.

Navštivte Nás:

kulturní dům
kino • divadlo
hudba • plesy

26. 11. 2014

KrálicKé ozvěny
EKofilmu

(festival filmů s ekologickou tématikou)

19. 12. 2014

Big Band lETohrad
(tradiční vánoční koncert se sólisty & oktet Girls)


