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Reakce na členský dotazník
Ještě jednou bych se chtěl vrátit k dotazníkovému průzkumu, který jsme realizovali na jaře letošního roku. Chtěl 
bych opravdu poděkovat všem 985 respondentům, kteří se ho zúčastnili. Je to obrovské číslo, které jasně říká, že 
vám není jedno, jak to v družstvu vypadá a kam chodíte nakupovat. Se souhrnnými výsledky jsme vás seznámili v mi-
nulém vydání Našeho KONZUMu. Nyní bych se chtěl ještě zastavit u individuálních písemných poznámek jednotlivých 
členů družstva. Ty postupně vyhodnocujeme s týmem provozních a obchodních spolupracovníků, a bude-li to možné, 
budeme na jednotlivé připomínky reagovat. Absolutně nejčastější připomínka byla kvalita a ceny ovoce a zeleniny. 
A musím přiznat, že to zaznělo tak silně, že jsme to vyhodnotili jako téma číslo jedna a slibuji, že ještě letos se 
s tím pokusíme něco udělat. Bude to velmi těžké, protože tato kategorie je pod extrémním konkurenčním tlakem 
a klíčové položky, jako jsou například banány, se velmi často v zahraničních řetězcích prodávají hluboko pod nákup-
ními cenami. Jak se říká, nakoupit za třicet a prodat za dvacet umí každý, ale na druhou stranu to nemůže být pro 
nás výmluva, že s tím nemůžeme nic dělat. Vždy můžeme něco vymyslet a musíme se pokusit poprat s konkurencí. 
První „ochutnávkou“ a potvrzením toho, že to myslíme vážně, jsou červencové členské kupony na slevu. Tentokrát 
jsme je všechny vytvořili z položek ovoce a zeleniny. Věřím, že vám tímto krokem zlepšíme náladu.

Přeji vám pohodové léto a dobrou chuť třeba při konzumaci nějakého ovocného či zeleninového salátu. 
 

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Ve vodním parku můžeš vidět, co všechno se dá 
dělat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou 
má sílu a kde všude nám může pomáhat. Celý 
areál je jedno veliké vodní hřiště, kde můžeš sle-
dovat říčku, která teče přes jezy, roztáčí vodní 
kola nebo vyrábí elektrický proud.

wwww.mamutikuvvodnipark.cz
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Vítej v areálu, kde mùžeš vidìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou má sílu 
a kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno veliké vodní høištì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe 
pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrický proud. 

Provozní øád:
1. Provozovatelem Cykloturistického interaktivního koutku s vodními prvky - Mamutíkùv vodní park (dále jen Mamutíkùv 
park) je „SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: 26979136“. Odpovìdná osoba je: „Martin Komárek“. 
2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalištì a Posezení, které jsou uspoøádány tak, 
že tvoøí jeden funkèní celek.
3. Každý návštìvník je povinen chovat se tak, aby nezpùsobil sobì a ani ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. 
Je zakázáno zejména lezení na jednotlivé prvky areálu.
4. Za nezletilé návštìvníky odpovídají jejich odpovìdní zástupci.
5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a s platnou vstupenkou.
6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 
7. Maximální kapacita Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 
8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy.
9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majitele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších 
zvíøat po areálu. 
10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholických nápojù a jiných návykových látek.
11. Za volnì odložené vìci provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníci si musí své vìci odložit v Infocentru. 
12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranièující jednotlivé atrakce. Vstoupit do 
vody lze pouze v Brouzdališti. 
13. Není dovoleno do vody proudící v areálu vhazovat jakékoliv pøedmìty ani vodu jakkoliv zneèišťovat. Zakázán je i pohyb                   
zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodièek v èásti: „Korýtka“. 
14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletilou osobou nebo škodu vzniklou nedodržováním 
provozního øádu nese odpovìdnost v plné výši její zákonný zástupce.
15. V areálu je nutné dodržovat èistotu a poøádek. 
16. Voda v areálu není pitná. 
17. Provozovatel má právo vylouèit návštìvníka, èi skupinky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy  
èi pokyny pracovníka provozovatele.

Provozní doba:

Kvìten - záøí:          dennì
Duben a øíjen:          pouze víkendy a svátky
Listopad - bøezen:      areál je uzavøen

Ztracené kolo

Závlaha

Archimedes

Elektrárna

Buchar

ii Informaèní tabule

Stojany na kola

Brouzdalištì

Potùèky

Figurka mamuta

Korýtka

Posezení

Cykloturistický odpoèinkový interaktivní koutek s vodními prvky - „Mamutíkùv vodní park“ 
byl poøízen za pøispìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR. 
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Vraťte se do dětství v nově otevřeném hřišti v lese!
V novém unikátním zážitkovém parku uprostřed lesa si mů-
žete užít jak kouzelné lesní domečky v korunách stromů, 
tak malé i velké houpačky, lanové žebříky a mosty nebo 
závěsné chodníky. Čtyři pohádkové domečky umístěné 
na stromech, v různých výškách, nabídnou zábavu pro 
děti všech věkových kategorií. Do nejvyššího domečku 
se budou moci vydat pouze ti nejodvážnější. Povede tam 
totiž lanový most nebo šplhací tunel a z vrcholu také obří 
tobogán. Všechny domečky propojí zabudovaný telefon. 
Po zemi a vzduchem povedou spojovací závěsné chodníky, 
pařezové cesty nebo systém létajících liján. Malí tarzani 
a akrobaté si tak také přijdou na své.

Lesní zážitkový park
na Dolní Moravě

www. dolnimorava.cz

50 % slevana všechny typy
vstupného kroměpermanentkyna 5 vstupů

30 % slevana všechnysportovníaktivityv areálu
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„Lidé musí pochopit, že se o své tělo musí starat. 
Stejně tak, jako se starají o své auto nebo o zvířata," 

říká Jan Šlesingr

Prostřednictvím projektu Jsme tu doma vám představujeme firmu Masoeko z Letohradu zabývající se zpracováním masa, řeznictvím 
a uzenářstvím. Masoeko je společnost rodinného charakteru, jejíž historie se datuje už od roku 1996. Portfolio firmy zahrnuje masné 
a uzenářské výrobky, hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí maso, kachny, speciality z masa, vařenou výrobu, porcování a balení nebo maso na 
objednávku. Zaručuje jedinečný a individuální přístup k zákazníkovi a to jak ve vlastních prodejnách masa a uzenin v Letohradě nebo 
v prodejně pojízdné. Produkty firmy Masoeko pochází z horských a podhorských pastvin Orlických hor a jejich regionální výrobky byly 
certifikovány pod značkou Originální produkt ORLICKÉ HORY. O činnosti firmy jsme si povídali s jejím zakladatelem Janem Šlesingrem.    

Pane Šlesingře, tradici Vaší firmy za-
chovává i způsob jejího řízení. Jedná 
se o rodinnou firmu. Kdo všechno se na 
jejím vedení podílí?
Mám tři syny a každý z nich má něco na sta-
rosti. Nejstarší syn Jan se stará o autodo-
pravu, údržbu a expedici. David se zabývá 
nákupem zboží, dobytka a výrobou a Martin 
dohlíží na porážku a bourárnu. Jatka jsem 
začal stavět v roce 1989 a postupně se nám 
to rozběhlo v rodinnou firmu, kterou jsem 
budoval v podstatě právě pro své syny.  

Dodávky masa a uzenin zajišťujete v síti 
obchodů, firem, restaurací i jiných podni-
ků a institucí po celém regionu? Zaměřu-
jete se i na zahraniční trh?
Zaměřujeme se hlavně na český trh. Dodá-
váme pouze jednomu odběrateli, který vozí 
po Evropě svoje výrobky, kde používá naši 
uzeninu. Takže tam jsme museli pochopitel-
ně respektovat jejich požadavky, ale naložit 
auto a jet s tím někde přes hranice, to ne. 
Nemáme takové ambice.

Je možné vyčíslit jaké množství masných 
výrobků za rok vyprodukujete?
Ano, dělá to 600 tun za rok.

Čerstvé masné výrobky si také zákazník 
může objednat v e-shopu z pohodlí své-
ho domova a poté si je dle harmonogramu 
vyzvednout v pojízdné prodejně. Jak se 
ujal internetový prodej masa a uzenin?
E-shop jsme spustili v rámci našich i n -
ternetových stránek právě 
pro naši pojízdnou pro-
dejnu. Úspěch to má 
obrovský. Zákazníci 
si už neobjednávají 
přes telefon. Objed-
návka probíhá přes 
internetový formulář. 
Nákup je pak k vyzved-
nutí v pojízdné prodejně 
nebo v kamenné prodejně v Leto-
hradě, kde jsou dvě.                                            

Takto zákazníky zásobujete v rámci regio-
nu nebo i jinde? 

Pojízdná prodejna nám jezdí v Hradci Krá-
lové a okolí. V Čechách je to trošku nároč-
nější způsob prodeje než v zahraničí, kde 
na to mají podmínky a pojízdné prodejny 
tam fungují všude. Parkoviště jsou tomu-
to prodeji přizpůsobená, auto 
přijede a může se napojit. 
V Hradci Králové jsme tak-
to začali prodávat maso už 
před 16 lety a postupně 
jsme si tam vytvářeli vě-
domí o tom, že tam jsme.

Dlouhodobě nabízíte kom-
pletní služby při zpracování masa od porážky 
po výrobu masných specialit s garancí kvality 
prověřené v řadě národních i mezinárodních 
soutěží. Můžete jmenovat své úspěchy?

Právě připravujeme řadu Gurmán, což 
jsou tzv. bezéčkové výrobky. To už 

jsou v podstatě čtyři výrobky, kte-
ré nemají žádné éčko. Jedná se 
o čisté výrobky, které jsou ga-
rantovány dodavatelem koření. 
Momentálně je připravujeme na 

další přihlášku do soutěže Klasa. 
Účastníme se také MLSu Pardubické-

ho kraje. Soutěžíme, protože víme, že 
je to potřeba a také proto, že jsme chtěli 
vyzkoušet co to obnáší a o čem to je, ale 
není to pro nás stěžejní.

Co nového Váš sortiment nabízí? Reaguje-

te na poptávku a zařazujete novinky?
Novinky zařazujeme, právě teď jsou to ty 
bezéčkové výrobky. Myslíme si, že to je do 

budoucna určitě důležitá věc. 
Jsou totiž výrobky, které svítí a září, 
jak já říkám, téměř blikají a mr-
kají. Zákazník je chytí očima 

a jde. Nepřemýšlí ale o tom, 
jestli ta růžovost a ba-
revnost takového výrobku 
jde přirozeně z masa. Lze 
vyrobit špekáčky, párky 
apod. z obyčejné soli, ne-
musí to být ta dusitanová, 

která zajišťuje růžovost a barvu výrobku. 
Z kuchyňské soli je výrobek chuťově stejně 
dobrý, ale je šedivý. Pokud maso tepelně 
opracujeme, tak je přirozeně šedivé. Díky 
dusitanové soli a dalším různým barvením, 
přísadám, stabilizátorům a ostatní chemii 
se ale změní jeho vzhled. Zákazník kupuje 
očima a pokud se budeme chtít odlišit od 
ostatních, tak můžeme výrobky začít barvit 
třeba na modro. To berme jako příklad jak 
se dnes zákazník chová. Z pohledu řezníko-
vých očí je jasné, že není možné takovou 
barvu zajistit. Lze tedy předpokládat, že je 
produkt něčím přibarvený. My chceme jít 
přirozenou cestou, proto nemáme tak rů-
žové výrobky. Není problém koupit barvu 
a nasypat ji tam, ale to všechno je chemie. 
Není problém udělat chemický špekáček, 
který vydrží měsíc a bude vypadat pořád 

Slavnostní předávání certifikátu Klasa v paláci Žofín  v prosinci roku 2014 – z rukou mini-
stra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu 
Martina Šebestyána. Ocenění Masoeko získalo za výrobek klobása s pepřem, která je také 
zařazena do sortimentu KONZUMu.

www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA
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Vždy první sobotu v červenci si připomínáme 
Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN. 
Záměrem je seznámit veřejnost s principy 
družstevní demokracie, prezentovat družstva 
jako taková, jejich ekonomickou efektivitu a 
v neposlední řadě poukázat na hodnoty, které 
ctí i naše družstvo. Mezi tyto hodnoty patří 
regionalita, etika, společenská odpovědnost, 
ekologie, zdraví a výhody členům.  

Každoročně tento den provází i dané téma. 
Motto letošního roku zní "Equality" tedy "Rov-
nost", která je podle  nedávné studie Credit 
Suisse na ústupu. Globální rozdíly a nerov-
nost jsou způsobeny různými faktory.  Ovliv-
ňují to ale i etnické, regionální nebo lokální 
faktory. Je to také pohlaví nebo věk. Rovnost 
mužů a žen a jejich hlasovací práva jsou zá-
kladním právem družstev od svého vzniku 
v první polovině 19. století. Tato hierarchie 
podporuje kulturu týmové práce, kde talent 
znamená více, než konkurenceschopnost.    

Nerovnost  ovliňuje naše vnímání spravedl-
nosti a hodnoty sebe sama. Všechny lidské 
bytosti mají právo na stejnou úctu a respekt. 
Má ale vážné negativní sociálně-ekonomické 
a bezpečnostní důsledky.  

Například v ekonomice, kdy zpomaluje růst 
HDP. To brání akumulaci lidského kapitálu, 
neprospívá výsledkům vzdělávání a dloho-
dobým ekonomickým vyhlídkám pro lidi ve 
spodní části žebříčku příjmů. Má také důsled-
ky v rámci naší bezpečnosti. Sociální dopady 
nerovnosti zahrnují nezaměstnanost, násilí, 
zločin, ponížení, sociální vyloučení apod. 
Negativně působí na možnosti demokracie 
a to podporuje korupci a občanský konflikt. 
I v rámci demokracie, kdy zhoršuje problém 
postavení vlády k odpovědnosti. Tam, kde jsou 
již křehké sociální instituce nerovnost odrazu-
je občanský a společenský život, který je zá-
kladem efektivního kolektivního rozhodování 
nezbytného pro fungování zdravé společnosti.  

JaK DRužSTVa POMáHaJí

Všichni majitelé/členové 
- rozšířením vlastnictví. Družstva jsou osvěd-
čenou silou ekonomického a sociálního za-
čleňování. Pokud družstevní model nadále 
poroste, nerovnost se sníží.     

Otevřená všem 
-  bez rozdílu na pohlaví či věk.

Síla rozhodnutí není závislá na bohatství 
- bez ohledu na kapitál má každý jeden hlas 
a tudíž mají všichni stejnou rozhodovací pra-
vomoc.

Rovnost znamená také rovný přístup ke zboží 
- OSN uznala jako strategii na národní úrovni, 
že zajistit univerzální přístup ke kvalitnímu, 
základnímu zboží a službám, je samotný 
účel družstva. 

Družstevnictví vzniklo jako účinný nástroj 
k řešení hromadících se hospodářských a so-
ciálních problémů, které s sebou koncem 
první poloviny 19. století přinesla průmys-
lová revoluce a s ní nástup kapitalistického 
tržního hospodářství. Během hospodářské 
krize prokázala družstva svoji stabilitu. 
Odolnost družstev je rovněž důležitá v době 
ekologických problémů a globálních výzev. 
Představují klíčovou součást ekonomiky 
21. století a soustřeďují se na uspokojová-
ní potřeb svých členů spíše, než na finanční 
návratnost. Je to jedinečná kombinace 
globálního dosahu a obchodního chová-
ní. Hrají důležitou úlohu 
při snižování chudo-
by. Družstva také 
pomáhají snižovat 
nerovnost tím, že 
nabízí důstojný 
a udržitelný způ-
sob živobytí.

Mezinárodní den družstevnictví - 4. července 2015 

krásně, napnutě apod. Problém je vyrobit 
takovou uzeninu, abych sám sebe neotrávil 
a přitom ustál konkurenci. Stále totiž boju-
jeme s tím, že nám zákazníci vytýkají, že 
konkurence má výrobky vzhledově hez-
čí, ale nikdo už neřeší, co se za 
tím skrývá. Lidé musí pochopit, 
že se o své tělo musí starat. 
Stejně tak, jako se starají 
o své auto nebo o zví-
řata. 

Který Váš výrobek 
byste doporučil zákaz-
níkovi? 
Já bych doporučil něco, co bylo obvyklé 
dříve. Rodina měla oblíbeného řezníka, kde 
si všechno ochutnala, zjistila, zda jim vyho-
vuje a k němu chodili nakupovat. On by byl 
blázen, kdyby si dovolil ty zákazníky nějak 
nebo nečím podrazit. Uvedu příklad na špe-
káčku. Vzpomeňte si, za mlada, když jste 
chtěli opékat. Co ty špekáčky nad ohněm dě-
laly? Oheň začal hořet víc a víc nebo syčel 

a chcípal? Začal hořet víc a špekáčky jste 
museli zvedat výš. Pokud koupíte špekáček, 
který se pěkně rozevře, kape z něj štáva, 
která podporuje oheň, čili z něj kape mast-

né, nebude se vám nějak pálit, tak to 
je správný špekáček. Pokud ten 

oheň začne chcípat, to zna-
mená, že je plný vody. 

Máme přes 70 
výrobků a po-
kud budu jme-
novat jeden, 
tak bych poško-

dil ty ostatní, 
které jsou stejně 

dobré a ve výsledku 
každému chutná něco jiného. 

Co nového se ve Vaší společnosti chystá? 
Plánujete nějaké změny?
Plánujeme, vývoj jde dál a my musíme re-
agovat na to, co se děje kolem. Co jsme 
a co nejsme schopní. Pořád se snažíme na 
prodejnách vysvětlit, že je lepší si objed-

nat méně, bez zabalení a třeba každý den, 
než si objednat jednou nebo dvakrát týdně 
se zabalením a mít to v lednici. Proto jsme 
se snažili organizovat školení a exkurze pro 
zaměstnance KONZUMu. V podobné osvětě 
bychom rádi pokračovali.

Podívejte se na video:
www.jsme-tu-doma.cz/masoeko
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„Restauraci bych charakterizoval jako příjemnou 
českou hospodu s dobrým jídlem a především
nadstandardně ošetřeným pivem," říká Pavel Toman

Pane Tomane, Pivovary Lobkowicz, a. s. 
představily nový koncept designových 
restaurací pod názvem ŠNYT. Vy jste pro-
vozovatelem jedné z nich. Co je vlastně 
hlavní náplní tohoto konceptu? a jak byste 
restauraci charakterizoval?
Náplní konceptu ŠNYT je představit veřej-
nosti co nejširší portfolio produktů pivova-
rů Lobkowicz v té nejlepší možné kvalitě. 
Restauraci bych charakterizoval jako pří-
jemnou českou hospodu s dobrým jídlem 
a především nadstandardně ošetřeným pi-
vem. Pivo zde čepované snese ta nejpřísněj-
ší měřítka ve všech směrech. Od skladování 
až po čepování. Na takovéto úrovni je jen 
pár pivnic a restaurací v republice.

Jáké druhy piv mají možnost Vaši návštěv-
níci ochutnat? Které byste doporučil?
Momentálně u nás návštěvníci mohou 
ochutnat až ze sedmi druhů čepovaných piv. 
Výběrem jsem se snažil uspokojit co největ-
ší počet milovníků piva. Pro tzv. desítkáře 
jsem zvolil výčepní pivo sklepní nefiltrované 
z Černé Hory. Pro ty, co volí střed a mají 
rádi ležáky s nižším obsahem alkoholu, jsem 
vybral 11-ti stupňové 3x chmelené pivo Ma-
touš z pivovaru Černá Hora. Největší zastou-
pení mají u mě piva 12-ti stupňová. První je 
vlajková loď pivovarů s názvem Lobkowicz 
premium (pivovar Protivín), druhé  Klášter 
premium (pivovar Klášter) a třetí je černý 
ležák Merlin (pivovar Protivín). Zbylé dva 
druhy jsou Démon z pivovaru Vysoký Chlu-
mec a Kvasar z pivovaru Černá Hora. Tato 
piva spadají do kategorie 13-ti stupňových. 
Piva Démon a Kvasar mě osobně velice na-
dchla, ochutnávám hodně a často (směje 
se) a doporučuji všem, aby vyzkoušeli.

Máte i nějaké pivní speciály, které najde-
me jen ve Vaší restauraci? 
Pivní speciály máme dva. Prvním je 13-ti 
stupňový polotmavý speciál Démon s obsa-
hem alkoholu 5,2% obj. Druhým je Kvasar. To 
je světlé speciální pivo ochucené s přídav-
kem medu a s obsahem alkoholu 5,7%obj.

Obměňujete tento sortiment nebo si za-
kládáte na ověřených druzích a neexpe-
rimentujete?
Tento sortiment obměňuji v rámci akce 
„cesta pivních znalců", která spočívá v za-
hrnutí jednoho pivního speciálu do nabídky 
po dobu dvou týdnů. Po dvou týdnech se 
vymění za jiný. S touto akcí se může zá-
kazník seznámit přímo v restauraci formou 
reklamních stojánků nebo na facebooku či 
na snyt.novalouze@seznam.cz a webových 
stránkách www.snytnovalouze.cz.

Předpokládám, že Vaše kuchyně je sesta-
vená tak, aby se snoubila chuť jídel a piv. 
Jaká jídla podáváte?
Jídla podáváme převážně česká v počtu cca 
deseti hlavních jídel. Držíme se trendu mít 
v jídelním lístku menší počet jídel se záru-
kou čerstvosti surovin. Na druhou stranu se 
budeme tento jídelní lístek snažit častěji 
měnit. Pro ty, co stálý lístek neosloví, při-
pravujeme každý víkend akce se speciální 
nabídkou. Mimo to vaříme každý den včetně 
víkendu přes obědy hotová jídla.

Spolupracujete s regionálními dodavateli? 
Nakupujete od nich potraviny?

Ano, s regionálními dodavateli  často a rád 
spolupracuji a nakupuji od nich potraviny.

Restaurace ŠNYT už plně funguje a hostí 
řadu návštěvníků. Jaké jsou jejich ohlasy? 
Zachovávají Vám přízeň?  
Ohlasy jsou v drtivé většině pozitivní. Ob-
čas se setkávám s názorem, že pivo ve ŠNY-
Tu je o něco dražší než jinde, ale s tím moc 
nesouhlasím. Naopak si myslím, že pivo 
v takovéto kvalitě a podávané v takovém 
prostředí naprosto odpovídá ceně. V mém 
přesvědčení mě utvrzují zákazníci, kteří se 
sem neustále v hojném množství vrací.

Pořádáte i doprovodné akce? 
Doprovodné akce pořádám, ale zatím jen 
v omezené míře. Měl jsem doteď spoustu 
práce s uvedením podniku do provozu, ale 
i přesto jich pár proběhlo. Například ve spo-
lupráci s KONZUMem jsme připravili u nás 
na terase opékání špekáčků na čarodějnice. 
Dále byla možnost si u nás poslechnout Ir-
skou živou muziku.

Čím můžete nalákat své zákazníky v prů-
běhu léta? Chystáte pro ně něco?
V průběhu léta chystám pravidelné grilování 
na venkovní terase a minimálně tři až čtyři 
živá vystoupení. Dále mám v plánu usku-
tečnit menší pivní slavnosti, kde budou mít 
hosté možnost ochutnat až z dvaceti druhů 
piv. Jste srdečně zváni.

Pivovary Lobkowicz, a. s. otevřely již 
tři provozovny konceptu ŠNYT v Čes-
ké republice. Tou první byla od dubna 
letošního roku restaurace v Ústí nad 
Orlicí v Nákupní galerii Nová Louže. 
Následoval ŠNYT v Praze a Prostějově.  
Ústecká restaurace nabízí klimatizova-
ný prostor o kapacitě 150 míst a její 
součástí je i salonek pro pořádání sou-
kromých i firemních akcí. Hosté si mo-
hou užít vedle zajímavého interiéru 
a kvalitního servisu také možnost roz-
šířit si své pivní obzory a ochutnat ce-
lou řadu pivních stylů z produkce sku-
piny Pivovary Lobkowicz. V moderně 
vybavené kuchyni pro vás také denně 
připravují čerstvá jídla z potravin na-
kupovaných od regionálních dodavate-
lů. Rozhovor nám poskytl provozova-
tel restaurace pan Pavel Toman.
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Zprávičky z KONZuMu

Nový COOP-BOX v Lanškrouně - prodeji potravin přes internet se daří

Koncept online nakupování potravin si našel 
svoje zákazníky, což dokazuje i počet objed-
návek na COOP-BOXu v Ústí nad Orlicí, který 
přijal od prosince 2014 více než 1 700 objedná-
vek. Také proto jsme vybudovali další výdejní 
místo v Lanškrouně. Jeho provoz byl spuštěn 
18. 5. a je součástí stávající zrekonstruované 
prodejny KONZUM Market na sídlišti U Papí-
ren. Výdejní doba COOP-BOXu v Lanškrouně 
je 15:30 - 20:30 od pondělí do pátku. Nákup 
přes internet je možné kombinovat s nákupem 
čerstvého zboží jako uzeniny a ovoce a zeleniny 
přímo na prodejně. Nabídka kuponových polo-
žek je ještě výhodnější než v prodejnách COOP 
Diskont. Postupně také na COOP-BOXu rozši-
řujeme sortiment - pečivo, výběrové lihoviny, 
vína, bezlepkové potraviny apod. Lanškrounský 
box je druhým v pořadí a v brzké době bychom 
rádi spustili další výdejní místo. Pokud budete 
mít nějaké dotazy, podněty nebo připomínky 
napište nám na coop-box@konzumuo.cz.

Den dětí jsme oslavili i v Nákupní galerii 
Nová LoužeKONZUM podpořil festival Jeden svět, 

který zaznamenal úspěch i v roce 2015
KONZUM se jako již každoročně zapojil do podpory fes-
tivalu dokumentárních filmů o lidských právech, který 
se konal v Ústí nad Orlicí. Sedmý ročník festivalu Je-
den svět navázal na úspěch z předchozích let a opět 
přilákal velké množství diváků. Návštěvnost festivalu 
byla 2 759 návštěvníků školních projekcí a 1 276 divá-

ků projekcí pro veřejnost, celkem tedy 4 035 diváků. Byl tak opět 
překonán loňský rekordní ročník a Jeden svět v Ústí nad Orlicí byl, 
co se týká návštěvnosti, třetím největším festivalem ze všech 33 po-
řadatelských měst. V návštěvnosti ho porazila pouze Praha a Brno. 
Také díky našemu družstvu se podařilo vybrat částku 53 160 Kč. Tento 
výtěžek ze vstupného byl věnován panu Martinu Moravcovi z Ústí nad 
Orlicí, který se vyrovnává s vážnými zdravotními komplikacemi po 
neúrazovém krvácení do mozku. Martin použije finanční dar na kva-
litní lázeňskou péči a na pomůcky, které pomohou ke zvýšení kvality 
jeho života. Věříme, že se festivalu bude dařit i v následujícím roce 
a přinese nám opět spoustu kvalitní kultury.     

U příležitosti mezinárodního 
dne dětí jsme uspořádali dne 
29. 5. zábavný program s hu-
dební produkcí pro všechny 
malé návštěvníky Nové Louže 
v Ústí nad Orlicí. Pro děti vy-
stoupilo duo veselých klaunů, 
kteří je bavili v průběhu ce-
lého odpoledne. Mohly s nimi 
tancovat, soutěžit, žonglovat 

nebo třeba kouzlit. Mateřské centrum Medvídek připravilo dětem 
zábavu, při které si vyzkoušely nejrůznější disciplíny a soutěže na 
5 stanovištích po celé galerii. Úspěch mělo i malování na tělo a na 
obličej nebo sladké odměny. Akce se zúčastnilo kolem 200 dětí.

Myslíme i na pejsky bez majitele
Míče, které již není možné 
využít k našim sponzorským 
účelům jsme se rozhod-
li věnovat psím útulkům. 
Navštívili jsme psí útulek 
v Žamberku a v Ústí nad Or-
licí, kde náš dar s nadšením 
přijali. Doufáme, že jsme 
pejskům udělali radost 
a provozovatelům útul-
ků minimálně ulehčili úsílí 
spojené s každodenním ob-
staráváním věcí nezbytných 
k fungování útulku i potě-
šení pejsků v jejich leckdy 
nelehké životní situaci.
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Vážení členové družstva,
jak se již v tomto ročním období stalo tra-
dicí, chtěli bychom vás informovat o výsled-
cích hospodaření KONZUMu za uplynulý rok. 
Jejich definitivní schválení bylo na progra-
mu shromáždění delegátů našeho družstva 
dne 23. 6. 2015.
Kompletní výroční zprávu najdete na webo-
vých stránkách družstva www.konzumuo.cz 
v sekci „pro členy“. Zde bychom vás rádi, 
alespoň stručně, seznámili s hlavními výko-
novými a ekonomickými parametry KONZU-
Mu za rok 2014.  
Rok 2014 byl další v řadě úspěšných roků 
v porevoluční historii KONZUMu. Náš malo-
obchodní obrat vzrostl o 1,1 %. Mezi všemi 
44 družstvy v České republice jsme se umís-
tili na 4. místě. Dle velkoobchodního obratu 
jsme se z 24 provozovaných skladů umístili 
na 3. místě. 
Rovněž v oblasti členské základny a člen-
ských vztahů bylo uplynulé období pro druž-
stvo velice úspěšné. Členská základna nám 
vzrostla o 8,3 %. Díky atraktivním členským 
slevám rostou i nákupy členů v prodejnách 
družstva. Za rok 2014 činily 225 mil. Kč, což 
je 17 % celkového obratu. Průměrná sleva 
z nákupů činila 2,53 %, což představuje 
1 237 Kč na každého člena. 
Družstvo k 31. 12. 2014 provozovalo celkem 
110 provozoven ve 4 okresech (Ústí nad 
Orlicí, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou a Ná-
chod). Z toho 36 malých supermarketů KON-
ZUM Market, 55 menších prodejen KONZUM, 
8 provozoven COOP Diskont, 6 menších  za-
hradních center a 1 větší hobby centrum 

Fortel, 3 čerpací stanice PHM a 1 internetové 
výdejní místo COOP-BOX. V roce 2014 jsme 
otevřeli novou čerpací stanici v Letohradě, 
Fortel v Brandýse nad Orlicí a již zmíněný 
COOP-BOX v Ústí nad Orlicí.  Ve spolupráci 
s Českou poštou jsme poskytovali poštovní 
služby již na 10 prodejnách. 
Celkový hospodářský výsledek po zdanění 
vzrostl o 3,292 mil. Kč proti roku 2013. Na-
víc nízká zadluženost společně s velmi dob-
rou finanční stabilitou umožňuje družstvu 
pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho 
činnosti. Družstvo má vytvořeny dostateč-
né disponibilní zdroje pro financování svých 
provozních i investičních potřeb. Výchozí 
hospodářskou a finanční situaci družstva pro 
rok 2015 i pro další období lze hodnotit jako 
velmi dobrou.

Informace o hospodaření družstva za rok 2014

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index 
v %2013 2014

Počet členů družstva osoby 4 282 4 636 354 108,3

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 320 868 1 336 012 15 144 101,1

Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) tis. Kč 831 966 846 050 14 084 101,7

Obchodní marže tis. Kč 231 709 236 637 4 928 102,1

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 583 584 1 100,2

Měsíční produktivita práce prodejen tis. Kč 253 256 3 101,2

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0 -

Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) tis. Kč 124 213 110 749 -13 464 89,2

Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 11 280 14 572 3 292 129,2

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

4. ročník turnaje v petangu
smíšených dvojic.

Turnaj se bude konat v sobotu 1. 8. 2015
v areálu ALI restaurantu v hnátnici od 15:00.

V případě zájmu závazné přihlášky přijímá
do 28. 7. 2015 Vlastimil Jirout

na tel. 602 491 843 nebo na e-mailu
v.jirout@ktuo.cz.

Za výbor členů: Jirout Vlastimil - předseda

turnaj petanQue

www.zamekkostelecno.cz
www.facebook.com/novyzamekkostelecno

NOVÝ ZÁMEK 
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
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1 + 1 vstupenkazdarmake každé zakoupené
vstupence také 10 % sleva

v toniově zámeckékavárně.

1 + 1 vstupenkazdarmanebo 2 + 3 zdarma dozámku i dopřírodovědnéhomuzea
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Správné řešení zašlete do 31. 7. 2015 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: Marie Janáčková - Brandýs nad Orlicí, Ludmila Nováková - Rviště, Jiří Petráček - Hnátnice
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: Férový obchod

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 2015
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:
Josef Hýbl - Džbánov
Ladislav Ulrich - Letohrad
Iva Svatošová - Slatina

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


