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Má to smysl!
Letos, tak jako každých pět let, probíhají v našem družstvu volby do výborů členských základen, delegátů na shromáždění 
a členů představenstva a kontrolní komise. Vím, že v dnešní době se nikomu moc nechce obětovat čas pro dobrovolné 
veřejné aktivity a nikoho neláká vysedávat na schůzích. Přesto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se i letos zapojili 
do této „mise“ a pomáhají tak KONZUMu vytvářet „lepší svět“.
Stále platí ta nejdůležitější hodnota. KONZUM je zde proto, aby pomáhal zlepšovat kvalitu života svých členů. Ale má-li to 
fungovat, potřebujeme podporu a zpětnou vazbu z široké členské základny. Musíme vědět, že to, co děláme je v souladu 
s vašimi zájmy.
Snažíme se totiž o něco, co není v současné době úplně normální. Bez ohledu na čistě ekonomickou výhodnost usilujeme 
o zachování prodejen v malých obcích, rozšiřujeme činnost o další služby jako jsou pošty, bezhotovostní platby 
a výběry z účtů, prodej léčiv, nabídka telefonních služeb, prodej levných pohonných hmot apod. V sortimentu potravin 
upřednostňujeme poctivé lokální výrobky od místních farmářů a dodavatelů, i když bychom ho kompletně mohli nahradit 
„globální produkcí“ za podstatně výhodnějších podmínek. Udržujeme tak obrovskou rozmanitost typů prodejen, od 
malých vesnických, přes městské supermarkety až po diskonty, s velkou odlišností sortimentu dle místních zvyklostí.
Ano, vůbec to není jednoduché a ani vždy ekonomické, ale je to přínosné pro naše členy. Dost nám to komplikuje život, 
ale dává nám to hluboký smysl. A při velikosti a síle KONZUMu to je i dlouhodobě udržitelné. 
Nejvýhodnější by samozřejmě bylo provozovat ze stávajících 100 prodejen jen asi 30 největších, zaměstnávat polovinu 

pracovníků a dosahovat dvojnásobného zisku. Vše „neziskové“ zrušit a opuštěný majetek prodat. Hodit přes palubu všechny členy a zákazníky na 70 
menších prodejnách a vůbec se tím netrápit. Družstevní myšlenku pustit k vodě, kašlat na region, ošidit daně a většinu roku trávit v Karibiku. Ano, to by 
šlo. Jak jednoduché, krásné a pohodlné. Jenom by to už většině členů nedávalo žádný smysl. Takový KONZUM by už nebyl „Naším KONZUMem“.  
Vypadá to, že zde hovořím o něčem, co se nemůže nikdy stát, ale bohužel se to v mnoha družstvech v České republice stalo. Právě z toho důvodu, 
že členská základna byla lhostejná a pasivní.
Jsem moc rád, že u nás tomu tak není. Jsme jediné spotřební družstvo v  České republice, kterému trvale a dynamicky roste členská základna. A všem, 
kteří jste na sebe vzali tu zodpovědnost některé z funkcí, bych chtěl jasně říci: „Má to smysl! A s vaší pomocí dokážeme ještě víc“.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva 
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Jste regionální pro-
dejce a producent 
masa a uzenin, jed-
ním z našich význam-
ných dodavatelů. 
Provádíte tedy poráž-
ku pouze z vlastních 
regionálních chovů?
Ano, surovinovou zá-
kladnu jatečních pra-
sat pro naše jatka, 
tvoří pouze dva re-
gionální dodavatelé, 
a to naše mateřská 
společnost ZD Sloupni-

ce a Zevas Vraclav. Veškerá produkce vepřo-
vého masa je tedy nejen českého původu, 
ale výhradně regionálního původu z Pardu-
bického kraje. Znamená to, že začínáme již 
od narozených selat plemenného původu 
PIETRAIN z farmy v Jezbořicích, výkrm pak 
pokračuje přímo na farmách ve Sloupnici 
a v Litětinách. Veškerou surovinu máme 
pod kontrolou a v dojezdové vzdálenosti 
od zpracovatelského závodu od 1,5 km do 
35 km. Toto je pro nás, ale hlavně pro naše 
zákazníky v dnešní době jedním z hlavních 
benefitů, kdy můžeme bez obav a hrdě ga-
rantovat našim konzumentům nejen 100% 
český původ masa, ale i výhradně regionální 
původ z Pardubického kraje. Naše vepřové 
se narodilo, vyrostlo a zpracovalo v našem 
regionu. Nákupem a konzumací je tak pod-
porován rozvoj zemědělství, využití půdy 
a pracovní síly v místě, kde žijeme. Stejná 
situace je i u hovězího masa dodávaného 
naším řeznictvím. Na porážku jsou přijí-
mána pouze zvířata, která se narodila v ČR 
a vyrostla v našem regionu. Největším doda-
vatelem skotu je opět ZD Sloupnice, Zevas 
Vraclav, ZD Dolní Újezd a v neposlední řadě 
prověření místní zemědělci a drobnochova-
telé, se kterými máme již dlouholeté doda-
vatelské vztahy. Kvalitativně nadstandardní 
dodávky mladých býků od Luxů z Vlkova, 
pana Hlávky z Mostku u Chocně, pana Štar-
mana z České Třebové a dalších. Naši zákaz-
níci již dobře znají identifikační štítky, kte-
ré doprovází každou expedovanou dodávku 
masa a drobů od nás až do výsekových pultů 
s masem, a z nichž se mohou přesvědčit 
o původu zvířete, chovatele, stáří kusu, 
místa zpracování a dne porážky.

Provádíte i BIO porážku. Co to znamená?
Provoz porážky jsme v roce 2015 úspěšně 
certifikovali pro jateční zpracování zvířat 
z farem hospodařících v ekologickém re-
žimu a opětovnou roční certifikací tento 
status porážky obhajujeme. Znamená to, 
že nabízíme farmářům, kteří jsou držite-
li BIO certifikátu pro odchov skotu a ovcí 
v ekologickém hospodářství možnost zpra-
cování těchto zvířat za dodržení přísných 
legislativních předpisů na našich jatkách. 
Garantujeme tak velmi vysokou úroveň 
a hygienu v celém průběhu zpracování, kdy 
výsledným produktem jsou hovězí čtvrtě 
a skopové trupy s označením BIO potravina. 
Od konce loňského roku se nám podařilo 
rozšířit BIO certifikát i na chlazené výseko-
vé hovězí maso a droby. V letošním roce se 
proto chystáme nabídnout našim zákazní-
kům pravidelné dodávky výsekového 
hovězího masa v prvotřídní BIO 
kvalitě od biofarmářů 
v našem regionu 
a regionu Or-
lických hor.

Zaznamenává-
te větší zájem 
o maso a uzeni-
ny z regionu?
Ano, jistě, čís-
la hovoří jasně. 
Jsme velmi rádi, 
že naše usilovná 
a dlouholetá práce 
ve zpracování pouze 
naší vlastní vyrobené 
a zpracované surovi-
ny (žádné dokupova-

né levné importy, separované maso 
a vepřové emulze z kůží) a poctivého řeme-
slného zpracování výrobků si našlo a dále 
nachází své spotřebitele. Je to potvrze-
ní, že naše cesta, kterou jsme se od roku 
2010 vydali a náš záměr dodávat čerstvost 
a poctivou kvalitu je ten správný. Svědčí 
o tom i každoroční umístění a certifikáty 
v regionálních soutěžích MLS Pardubického 
kraje. V loňském roce jsme dokonce obdr-
želi pro nás velmi cenné ocenění: 1. místo 
ve spotřebitelské soutěži MLS Pardubického 
kraje za náš Sloupnický pečený bůček. Za-
znamenáváme stále rostoucí zájem zákaz-
níků orientovaných na to, kdo je výrobce 
a z čeho je uzenina vyrobena, jaká jsou tře-
ba použita přírodní koření a střeva. U koho 
jiného nakupovat dobré a kvalitní maso 
a uzeniny než přímo od výrobce, který si 
sám zpracovává zvířata na jatkách, bourá 
a vyrábí uzeniny v moderním masozpracují-
cím závodu, který je navíc pod stálým vete-
rinárním dohledem SVS. Veterinární doktor 

a jeho veterinární technici dozorují 
každý kus na porážce, 

ale i celý další 
průběh zpracová-
ní masa a výroby 
i toho „poslední-
ho“ párečku. Den-
ně z našich expedic 
odjíždí čtyři rozvo-
zová auta na sedm 
distribučních tras 
s čerstvým masem 
a výrobky po celém re-
gionu. Na některá roz-
vozová místa dokonce 
zavážíme dvakrát denně.

Od roku 2010 pokračuje tradice řeznického řemesla z konce 90. let minulého století ve Sloupnici díky firmě 
Řeznictví Sloupnice s. r. o. Navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu a silnou surovinovou základnu místních 
zemědělců. Jejich předností je moderní jateční provoz a kvalita zpracování masa, které pochází výhradně 
z regionu. I proto je Řeznictví Sloupnice s. r. o. partnerem projektu Jsme tu doma a podílí se na našem společném 
cíli jak pomoci zachovávat ekonomicko/sociální klima našeho kraje. Povídali jsme si s Vlastimírem Fikejzem, 
vedoucím Řeznictví Sloupnice s. r. o.

www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Veškerá produkce našeho masa je nejen českého 
původu, ale výhradně regionálního z Pardubického
kraje“, upozorňuje Vlastimír Fikejz, vedoucí Řeznictví Sloupnice s. r. o.

Vlastimír Fikejz
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Maso a další potraviny z Polska zde zažily 
už řadu skandálů. Přesto podle tamních 
ministerstev export do Čech poroste. 
Proč vůbec do Česka maso dovážíme? Naši 
chovatelé nejsou schopni uspokojit celou 
poptávku? 
Byli by, ale nejsou schopni konkurovat vel-
kým objemům a velmi nízkým dotovaným 
cenám importovaného masa jako suroviny 
nebo i finálních produktů. V obchodní síti 
lze už zakoupit maso vakuově balené v ce-
lých kusech za ceny, které jsou hluboko pod 
naší kalkulační cenou z výkupní ceny masa 
na porážce. Jen ti z největších producentů 
jsou schopni naplnit kritéria na velmi vyso-
ké objemy, které pokryjí nastavenou logis-
tiku distribučních center, velkoskladů a pak 
samotné distribuce na jednotlivé prodejny 
a pulty v obchodních sítích řetězců. Dovo-
zové maso je i nejlevnější vstupní alterna-
tivou pro výrobce. Z důvodů vysokých ce-
nových rozdílů nejsou ochotni zpracovávat 
domácí „drahou“ českou surovinu. Je smut-
né, a zároveň alarmující, že nedávné skan-
dály s polským hovězím masem poukázaly 
i na to, že se taková surovina může dostat 
do restaurací, kde by to host neočekával 
a bohužel i do školních jídelen kde je toto 
maso předkládáno dětem. Co na to říct? Po-
kud je poptávka, bude bohužel pokračovat 
nabídka…

Myslíte si, že by měl stát české prodejce 
a chovatele nějak podporovat a více regu-
lovat import potravin ze zahraničí? 
Narodili jsme se tu, máme zájem tu žít 
a pracovat, tak by nebylo na škodu podpo-
řit a narovnat podmínky pro nás všechny. 
Bohužel jsme stále velmi blízko velkých 
německých, dánských, polských a dalších 
producentů z EU s dotačními pobídkami 
a výhodou obrovských kapacit. Je na nás, 
abychom si i českého zákazníka „vychova-
li“, kvalitou, dobrou osvětou, pravdivými 
informacemi a spolehlivostí.

Je tuzemská legislativa, pokud jde o po-
rážení zvířat a zpracovávání masa, nasta-
vena přísněji než v zahraničí? Pokud ano, 
komplikují Vám tyto předpisy existenci 
nebo to považujete za nutnost?
Jistě, v každém případě, svědčí o tom 
i nedávné aféry, které odhalily nedostatky 
a možnosti v dozorování a dodržování legis-
lativy v Polsku. V našem závodě, jak jsem 
již zmiňoval, je stálý státní veterinární do-
zor ve složení jednoho veterinárního lékaře 
a dvou vyškolených veterinárních techniků. 
Nelze u nás přijmout k porážce zvíře bez 
řádných dokladů, které jsou zkontrolová-
ny v online režimu s centrální evidencí, 
a prohlídkou před samotným zpracováním. 
Následné posouzení veterinárním lékařem 
v průběhu zpracování každého kusu a je-
jich orgánů k vhodnosti pro lidskou výživu 
a jejich viditelné označení oválným razít-
kem poživatelnosti, kdy je tato služba zpo-
platněna až do 5 EUR za kus. Jako výrobce 
jsme povinni provádět mnoho periodických 

laboratorních kontrol a monitoringů výrob-
ních postupů, odběry vzorků z vlastní výro-
by, stěrů prostředí, ale i třeba rozborů vody, 
a to pouze přes laboratoře s patřičnou akre-
ditací. S naší roční produkcí jde pak o dost 
vysoká čísla, když přičteme odvoz vedlejší-
ho živočišného odpadu do vyjmenovaných 
veterinárních zařízení, platíme milionové 
částky, které bychom ušetřili, pokud by-
chom vyráběli z importovaného masa. Opět 
se vracím k tomu, že naše řeznictví jako 
masozpracující závod je bezpečné pro naše 
zákazníky. My si opravdu nemůžeme dovo-
lit nějakým způsobem obcházet legislativu, 
používat neschválené postupy a prakti-
ky, tak jak to může být někde přehlíženo. 
Svědčí o tom i pravidelné veterinární audity 
celého provozu, kdy se nám daří opakovaně 
dosahovat nejvyššího dosažitelného ohod-
nocení ze strany SVS, a to provoz A 1. Tato 
jistota je vykoupena vyššími náklady než 
u malých producentů.

Sice narůstá počet spotřebitelů, kteří se 
rozhodují podle kvality, ale je stále velká 
skupina těch, kteří maso a masné výrobky 
nakupují výhradně podle ceny. Co si o tom 
myslíte?
Bohužel musím souhlasit. Podíl tržeb ve 
slevových akcích obchodních řetězců v ČR 
dosahuje v potravinách 56 %. Zákazníci si 

již zvykli na plné schránky letáků a barevné 
cenovky zboží ve slevách a pak lehce pod-
lehnou, cena je tím hlavním ukazatelem. Je 
smutné, že pak zapomínáme na to, že tyto 
akční levné produkty nejasné kvality vklá-
dáme do úst dětí nebo je připravujeme na-
šim blízkým. Je ale potřeba si říci, že i toto 
je velmi silná skupina zákazníků a tak nějak 
jsme si je vychovali. Právě proto bychom 
je měli umět zaujmout kvalitním výrobkem 
a službami.

Jaký máte názor na aktuální trend vegeta-
riánství či veganství? Je potlačení konzu-
mace masa to správné?
Každému dle jeho gusta a přesvědčení. Jíst 
maso je ale normální. Nedovedu si před-
stavit život bez čerstvého vonícího řízku, 
nedělní svíčkové omáčky od maminky, šťav-
natého párečku, který vám v ústech krásně 
křupne, to že by nebyla škvarková pomazán-
ka, nebo pravé hřiby smažit bez sádla. Do-
mnívám se, že bohužel dnes je hodně rozší-
řen módní trend, že zpracování masa je to 
nejhorší, že se zvířata trápí, atd… Spíše se 
ale jedná o neznalost problému, podmínek 
i legislativy a je jednoduché vyvozovat 
rychlé soudy. Rozhodně si myslím, že není 
místo na experimenty s jídlem v období vý-
vinu a růstu u dětí a mladé generace, kdy 
je potřeba základních stavebních látek 
a živin pro zdravý růst. My máme své řemeslo 
rádi a děláme ho poctivě. Jsme zdraví, sytí, 
šťastní a dokonce jsou i mezi námi štíhlí.    

Pozvěte naše zákazníky do prodejen KON-
ZUMu na to nejlepší z Vašeho sortimentu. 
Co byste doporučil?
Tak to je velice jednoduché! Naši nejlepší 
prémiovou libovou Sloupnickou tlačenku, 
jitrnice a jelítka ze zabíjačkové kuchy-
ně. Skvělé klobásy k ohřevu na grilu nebo 
v domácí udírně jako je naše Vilámovská, 
Sloupnická, Šunková se sýrem. Šťavnatou 
Sloupnickou šunku od kosti, zauzený šunko-
vý salám, uzená masa, nebo aspik. Na le-
tošní grilovací sezónu jsme přichystali nové 
gril mix klobásy na gril, nový salám s celým 
pepřem Sloupnické Ebro a velkou specialitu 
Pečenou sekanou plněnou panenskou svíč-
kovou. Věřte, že z vlastní každodenní zku-
šenosti vám mohu doporučit kterýkoliv uze-
nářský výrobek z naší „kuchyně“, všechny 
jsou skvělé a vždy je si z čeho vybírat.    
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www.konzumuo.cz, www.snamijetulepe.cz
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

Společně
za úsměv 2019

NADAČNÍ FOND S NÁMI JE TU LÉPE!

Na nákup 4 modelů kojenců pro nácvik resuscitace pro dětské oddělení
Orlickoústecké nemocnice můžete přispívat od 1. května do 31. července 2019. Děkujeme!

POMÁHEJTE i vy. Společně tak dokážeme víc!

Společně za úsměv pro naši Orlickoústeckou nemocnici
Po úspěšných veřejných sbírkách Společně za úsměv, kdy jste jako 
zákazníci pomohli porodnici, jícnové kardiografii či rehabilitační-
mu oddělení Orlickoústecké nemocnice, přichází KONZUM i v le-
tošním roce s organizací nové sbírky, která se bude týkat dalšího 
projektu Orlickoústecké nemocnice.

Zákazníci a dárci vybrali v roce 2018 pro Orlickoústeckou nemocnici 
částku 62 190 Kč, kterou pomohli modernizovat prostředí rehabili-
tačního oddělení Orlickoústecké nemocnice. V letošním roce opět 
zahajujeme sbírku, která by měla pomoci obnovit technologie v naší 
nemocnici. 

Cílem projektu „Nadačního fondu S námi je tu lépe!“ s názvem “Učí-
me rodiče křísit” je nákup čtyř nových modelů kojence na nácvik 
kardiopulmonální resuscitace. Modely jsou používány v rámci před-
porodních kurzů pro rodiče v Orlickoústecké nemocnici, kteří se díky 
nim učí, jak oživit miminko. Během let 2009 - 2018 absolvovalo kurz 
na nácvik resuscitace kojence v Orlickoústecké nemocnici 4 455 osob, 
z toho 54 % žen a 46 % mužů. Náklady na pořízení těchto modelů jsou 
vysoké, celkem se jedná o částku 500 000 Kč.

Nové modely kojence budou mít oproti těm současným řadu vylepše-
ní. Simulátor PEDI Blue mění barvu v závislosti na zdravotním stavu 
figuríny a prostřednictvím senzorů měří efektivitu a účinnost stlačení 
hrudníku a ventilace, neboli „prodýchnutí“, v reálném čase. Pro rea-
lističtější podmínky nácviku je simulátor opatřen dýchacími cestami 
i některými orgány. Roztahování obou umělých plic způsobuje pohyb 
hrudníku. Správnou míru intenzity stlačení a dechu usnadňují rozpo-
znat zvukové tóny. Simulátor je navíc napojen na bezdrátový ovládací 
panel, který umožňuje ovládání vitálních funkcí simulátoru a poskytu-
je přehlednou odezvu. 

Hejtman Pardubického kraje, jenž je zároveň členem čestného výbo-
ru nadačního fondu, Martin Netolický řekl: „Společenská odpovědnost 
zaměstnavatelů v regionu je pro nás velmi důležitá. Nemocnice je 
součástí života a kvalita péče má vliv i na zaměstnance společností, 
které do fondu přispívají.” 

Darujte i letos 30 Kč „Nadačnímu fondu S námi je tu lépe“ Orlic-
koústecké nemocnice formou Dárcovských kuponů, které můžete 

uplatnit v kterékoli prodejně KONZUMu.

Přispět je možné i bez Dárcovského kuponu. V případě, že Dárcovský 
kupon nemáte u sebe, sdělte pouze váš požadavek na pokladně které-
koliv naší prodejny. Kupon lze uplatnit i vícekrát. Vámi poskytnutý dar 
se zobrazí na vaší účtence. Sledujte on-line výši poskytnutých darů 
na: http://www.konzumuo.cz/szu

Vybrané prostředky budou v celé své výši převedeny nadačnímu fondu 
nemocnice - „Nadační fond S námi je tu lépe!“ v Ústí nad Orlicí. Na-
dační fond slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení léčebných 
postupů, k zavádění bezpečné zdravotnické techniky do každodenní 
péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty Orlickoústecké nemocnice. 

Sbírka startuje počákem května a lze do ní přispívat do 31. července 
2019. Děkujeme!

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze 
dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015
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Příležitost ke změně
Vážení členové KONZUMu, po 15 letech připravujeme obnovu po-
lepů a vývěsních štítů na prodejnách a to je právě ideální okamžik 
a důvod, kdy bychom se měli zamyslet nad změnou designu loga 
tak, aby spolu korespondovala výloha, štít a celkový vnější design 
prodejny. Stávající exteriérový design byl tvořen na konci 90. let 
a od té doby se opravdu doba změnila.

Naše nově připravované logo KONZUM zachovává primární barvy 
a prvek „kytičky“, ale zároveň se posouvá do minimalismu, mo-
dernizuje se a stává se atraktivnější. Vyjadřuje tedy změnu, ale 
zároveň zachovává prvky, které jsou s KONZUMem spojeny. Je důle-
žité ctít tradice, protože 120 let znamená tradici, ale současně je 
nutné přizpůsobovat se aktuálním trendům a novým generacím tak, 
aby si k nám našli cestu všichni zákazníci a zároveň se zde všichni 
cítili dobře. Věříme, že se tímto krokem dokážeme přiblížit všem 
genearcím, držet tempo s dobou a zároveň reagovat na konkurenčí 
tlak okolí. 

základní barvy jsou primární žlutá a modrá, zachováváme
tedy původní barevnost

zůstává prvek “kytičky”, která je součástí aktuálního loga

modrá je dle teorie barev čistá, svěží, mladistvá,
vyjadřuje soulad i s potravinami

spolu s černou je tento odstín modré nejstabilnější odstín
vůči UV záření, tedy životnosti

font je zvolen tak, aby ctil grafická a designová pravidla

logo je minimalistické, modernizuje se a zároveň
zachovává tradici

Inspirace
pochází
z anglického
COOPu:

Zprávičky z KONZUMu
Navštivte naši nově zrekonstruovanou prodejnu ve Vraclavi
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Osvědčení o přínosu pro životní prostředíPodporujeme zájmy neziskového 
sektoru a sdružení těchto organizací

Pozvánka na turnaj v petanque
Pozvánka pro členy družstva registrované ve výboru členů 
v Ústí nad Orlicí na 8. ročník turnaje v petanque smíšených 
dvojic. 8. ročník turnaje se bude konat  v sobotu 13. 7. 2019 
v areálu ALI restaurantu v Hnátnici od 15:00. Vzhledem k ob-
vykle velkému zájmu bude do soutěže zařazeno prvních 20 
přihlášených dvojic. V případě zájmu přijímá závazné při-
hlášky do 4. 7. 2019 Vlastimil Jirout na tel.: 602 491 843 nebo 
na e-mailu v.jirout@ktuo.cz

Děkujeme všem zákazníkům, kteří spolu s námi recyklují odpady 
a chrání tak naše životní prostředí. Kromě Ecobatu jsme dalšímu provo-
zovateli kolektivního systému předali: 1 366 kg baterií, 50 kg drobného 
elektrického a elektronického zařízení, 100 ks žárovek a neuvěřitel-
ných 20 000 kg oděvů prostřednictvím kontejnerů, které jsou umístěny 
u našich prodejen.

Rádi byste aktivně trávili svůj volný čas a přitom po-
máhali druhým? Pak se neváhejte obrátit na Dobrovol-
nické centrum Koalice nevládek Pardubicka a přispět 
ke zlepšení kvality života přímo ve vašem regionu. Být 
dobrovolníkem přináší, kromě dobrého pocitu ze smy-
sluplné činnosti, také načerpání nových zkušeností 
a vykouzlení nejednoho úsměvu na tváři. K tomu všemu 

stačí třeba jen 1 hodina týdně! Aktuálně mohou dobrovolníci pomoci s činností 
v těchto neziskových organizacích v Ústí nad Orlicí:
Amalthea z.s. – doučování dětí z pěstounských a sociálně znevýhodně-
ných rodin, hlídání dětí na vzdělávacích akcích pro pěstouny a rodiče 
CEDR o.p.s – pomoc sociálním pracovníkům při vzdělávacích, volnočasových, 
komunikačních a terénních aktivitách pro osoby s duševním onemocněním
PAS z.s. – akce, výlety, tábory a relaxační pobyty dětí s autismem a jiným 
postižením
Rodinné centrum Srdíčko – volnočasové programy pro děti, mládež a rodiny
Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk – výtvarné kroužky pro děti v rodinném 
centru, aktivity předškoláků a doučování v azylovém domě, pomoc na 
akcích pro veřejnost
Kamínek – centrum pro rodinu, z.s., Choceň – jednorázové hlídání dětí 
během besed v centru, pomoc s dětským programem na akcích pro ve-
řejnost aj.

Podrobné informace získáte na www.konep.cz, facebooku nebo na tel.: 
775 551 412 a e-mailu: krivkova@konep.cz.

Vnější a zahraniční vztahy Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev (Skupiny COOP)

Členská družstva, tedy i KONZUM, vystupují pod společnou značkou 
COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republi-
ce. COOP je ale i mezinárodně používanou obchodní značkou druž-
stev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat 
v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle 
se rozšířila do mnoha zemí světa. Postupem času začal tedy i český 
Svaz rozvíjet zahraničí vztahy formou spolupráce s partnerskými 
asociacemi spotřebních družstev i využíváním svého členství v me-
zinárodních družstevních organizacích. Mezi nejvýznamnější aktivi-
ty Svazu v oblasti zahraniční spolupráce patří:

Euro COOP - jedná se o organizaci zastupu-
jící spotřební družstva v Evropě, jejíž členo-
vé jsou společně nejsilnější maloobchodní 

silou v Evropě. Představujuje roční obrat obrat v částce 79 miliard 
EUR. Společnost Euro COOP, která byla založena v roce 1957, byla 
jednou z prvních nevládních organizací uznána Evropskou komisí. 
Své odborné znalosti zpřístupnila všem institucím Evropské unie na 
podporu zájmů spotřebitelských družstev a jejich spotřebitelů.

Sdružuje národní asociace spotřebitelských družstev ve 20 evrop-
ských zemích, které: 
• zastupují 7 000 subjektů na místní/regionální úrovni
• zaměstnává 700 000 občanů po celé Evropě
• provozuje 76 000 prodejních míst
• denně slouží 34 milionům spotřebitelů

Cíle asociace: 
• podporovat a zastupovat zájmy svých členů vůči evropským 
 institucím 
• hájit odpovědný a etický přístup k otázkám potravin, udržitelnosti  
 a ochrany spotřebitele na evropské úrovni
• informovat nás, členské organizace, o evropských politikách 

 a iniciativách souvisejících s jejich činností
• usnadnit výměnu informací a koordinaci zájmů členů 
 a obchodních iniciátorů
• podporovat politiky a iniciativy na národní úrovni zaměřené 
 na zapojení a rozvoj mladých kooperativních vůdců a jejich  
 účast na řízení družstev

SČMSD se aktivně zapojuje do aktivit Euro COOPu především v ná-
sledujících oblastech: legislativní návrhy připravované Komisí EU 
usilující o regulaci vztahů mezi obchodníky a dodavateli (otázka 
tzv. významné tržní síly obchodníků a otázky nakládání s energiemi 
a odpady), konzultace a výměna zkušeností z této oblasti s ostatní-
mi členy této organizace, privátní značky, společný nákup, ochrana 
klimatu, ochrana spotřebitelů.

Cooperatives Europe - prostřednictvím 
této organizace je SČMSD také členem 
Mezinárodního družstevního společenství 

ICA  - International Co-operative Alliance (Mezinárodní družstevní 
aliance). 

Tato aliance spojuje, zastupuje a slouží družstvům po celém svě-
tě. Společnost byla založena v roce 1895 a je jednou z nejstarších 
nevládních organizací a jednou z největších (měřenou počtem za-
stoupených osob): více než miliardou členů družstva na planetě.  
Mezinárodní družstevní aliance spolupracuje s globálními a regio-
nálními vládami a organizacemi, aby vytvořila legislativní prostře-
dí, které umožní spolupráci a růst družstev. Má širokou globální síť 
spolupráce - členy Mezinárodní družstevní aliance je 315 organi-
zací ze 110 zemí. Členy ICA jsou mezinárodní a národní družstevní 
organizace ze všech sektorů hospodářství, jmenovitě zemědělství, 
bankovnictví, spotřebitelé, rybolov, zdravotnictví, bydlení, pojiš-
ťovnictví a průmysl a služby. 
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Správné řešení zašlete do 31. 5. 2019 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: Hana Tomanová - Kunvald, Jiřina Koukolová - Králíky, Milena Svatošová - Police nad Metují
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „COOP je jiný".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 5. 2019
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.

Výherci z minulého vydání:
Vlasta Melicharová - Žamberk
Pavel Šroler - Klášterec nad Orlicí 
Anna Matějková - Brandýs nad Orlicí

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


