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COOP - BOX si našel svoje zákazníky
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Zařadili jsme se mezi první ON-LINE prodejce
potravin v ČR!

Počátkem února jsem se zúčastnil asi nejvýznamnější obchodní události roku – Retail summitu v Praze. Zde se pravi-
delně schází kolem tisíce odborníků z naší branže a diskutují nad problematikou maloobchodu.  Letošním tématem 
číslo jedna na tomto setkání byl internetový prodej potravin. Všichni se shodli, že v příštích několika letech se ode-
hraje asi největší proměna maloobchodu s potravinami od doby, co byla vymyšlena samoobsluha. A to je již téměř 
100 let. Přesnou podobu této změny nikdo nedokáže dopředu odhadnout, ale lze tušit, že bude zásadní. Uvidíme, 
zda-li převáží dodávky až do domácností, či systém výdejních míst, ve kterých si zákazníci budou při cestě z práce 
vyzvedávat své předem objednané nákupy. Uvidíme také, zda nástrojem pro objednávky bude klasický počítač, 
tablet, či telefon. Možná si naše ledničky budou doplňovat zásoby automaticky a nás k tomu ani nebudou potřebo-
vat. Internet zcela jistě přispěje i k mnohem lepší informovanosti zákazníků o nabídce, kvalitě a složení výrobků. 
Důležité bude i neustálé cenové srovnávání jednotlivých obchodů.
Bylo zajímavé na účastnících konference pozorovat,  jak v tom někteří vidí obrovskou příležitost a jiní naopak velké 
obavy. Tradiční „kamenné“ řetězce, včetně těch zahraničních, se až na  jednu výjimku příliš nikam nehrnou a vyčká-
vají. Není divu. Miliardy korun, které jejich majitelé nainvestovali do velkoplošných hyper a supermarketů se ještě 
nevrátily a oni by je nyní měli odepsat. To se jim vůbec nelíbí. 

Bohužel, vývoj nikdo nezastaví a kdo bude příliš vyčkávat, tak také může zplakat nad výdělkem. Podobnou změnou prošly před nedávnem 
prodejny průmyslového zboží. Kdo by si před deseti lety pomyslel, že největšími prodejci elektrospotřebičů budou obchody s neznámými 
názvy jako Alza.cz, Mall.cz apod. Nebo si vzpomeňme na největšího výrobce telefonů na světě, finskou Nokii. Stačilo několik let a vše je 
jinak. Kdo zaspí, ten už se ani nemusí probudit.
I my v potravinách se musíme připravit na to, že v příštích letech budeme daleko častěji místo jmen známých řetězců skloňovat názvy jako 
rohlik.cz, kolonial.cz, damejidlo.cz, coop-box.cz, itesco.cz  nebo třeba něco úplně jiného. Počítejme s tím, že internet vtrhne do našeho 
nakupování potravin jako uragán. Ale nebojme se a  připravme se na to. Jako zákazníci i jako obchodníci. O tom, kdo v této nové soutěži 
uspěje, se teprve rozhodne. Já jsem ale velice rád, že se KONZUM se svým projektem COOP-BOX řadí mezi průkopníky ON-LINE prodeje 
v ČR (viz str. 7). Jste-li z Ústí nad Orlicí a okolí, vyzkoušejte náš nový e-shop www.coop-box.cz a nakupujte výhodněji. 

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

www.klasterbroumov.cz

ZVE K NÁVŠTĚVĚ VŠECHNY MILOVNÍKY
TAJEMNÝCH PAMÁTEK

K L Á Š T E R B R O U M O V

IMPOZANTNÍ DIENTZENHOFEROVSKÉ BAROKO
UNIKÁTNÍ KOPIE TURÍNSKÉHO PLÁTNA, KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA

KOSTEL SV. VOJTĚCHA, EXPOZICE VAMBERECKÝCH MUMIÍ

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

OTEVŘENO
PO CELÝ ROK

40 km

MIMO SEZÓNU POUZE

PO TELEF. DOMLUVĚ

V Z D Ě L Á V A C Í A K U L T U R N Í
C E N T R U M

t: +420 491 521 282
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Krytý
plavecký bazén

v Rychnově nad Kněžnou

30 % slevana vstupdo klášteraBroumov

Bowlingkarolina,1 hodina - 1 dráha99 kč

slevana vstupdo krytéhoplaveckéhoBazénuv rychnověn. kn.

Informace o bazénu, cenách a provozní době:
e-mail: recepce@bazenrk.cz 
telefon: 494 323 289  internet: www.bazenrk.cz

Přijďte si zaplavat do 25 metrů dlouhého 
bazénu, nechte se unášet proudem  divo-
ké  řeky,  projeďte  se  na  tobogánu  a  po  
sportovních výkonech si odpočiňte v bub-
linkách 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!
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O vztahu ke družstvu, 
aktivitám i soukromí 
jsme si povídali s před-
sedou kontrolní komi-
se a předsedou výboru 
členů v Ústí nad Orlicí, 
panem Vlastimilem 
Jiroutem.

Pane Jiroute v KONZU-
Mu vykonáváte funkci 
předsedy kontrolní ko-

mise. Jak dlouho jste v této pozici a na co 
všechno předseda spolu s kontrolní komisí 
dohlíží? 
Členem družstva jsem od roku 1981. Od 
roku 1982 do listopadu 1990 jsem byl čle-
nem kontrolní komise na pozici kandidáta. 
Od listopadu 1990 zastávám funkci předsedy 
kontrolní komise. V červnu minulého roku 
jsem byl zvolen za člena kontrolní komise 
na dalších pět let a nadále zůstávám i jejím 
předsedou. Kontrolní komise má pět členů 
a jejím posláním je kontrolovat hospodář-
ské procesy družstva, zejména hospodárné 
nakládání s finančními prostředky. Má právo 
podrobovat kontrole všechny účetní operace 
družstva a každoročně podává zprávu o své 
činnosti delegátům na konferenci delegátů. 

Jak často se kontrolní komise schází a co 
projednává? 
Termíny kontrolní komise se po celá léta 
nezměnily. Koná se pravidelně každý měsíc 
a to poslední úterý v měsíci. Na našich schů-
zích podávám zprávu z jednání představen-
stva, kterých se pravidelně účastním. Dále 
jsme seznamováni s hospodářskými výsledky 
a projednáváme i výsledky ústřední inven-
tarizační komise.  Každoročně prověřujeme 
doloženost roční účetní závěrky, zajímáme 
se o odpisy škod, mank a ztratného. Zástup-
ce naší komise je přítomen likvidaci nepo-
třebných palet a obalů ve velkoobchodě. 

Máte také pravomoc kontrolovat prodej-
ny. Jak jste spokojen se stavem našich 
prodejen a jak často kontroly provádíte? 
Kontroly provádíme nepravidelně a to na 
základě potřeby. Například se zaměřujeme 
na záruční lhůty nebo na podané stížnosti. 
Stav našich prodejen se neustále zlepšuje. 
Převážná část prodejen je v současné době 
na vysoké úrovni. Jsou i prodejny, se kte-
rými nejsem spokojen, ale mám příslib od 
pana ředitele, že po skončení výstavby Ná-
kupní galerie Nová Louže, se budou hledat 
finanční prostředky na vylepšení technic-
kého stavu i těch prodejen, které nejsou 
v dobrém stavu. Celkově jsme spokojeni 
s výběrem a kvalitou pekařských výrobků, 

uzeninou a čerstvým masem. Dlouhodobě 
se nám ale nelíbí ceny, či například kvalita 
ovoce a zeleniny.

Do jaké míry může kontrolní komise ovliv-
nit rozhodování družstva?
Veškeré připomínky, které kontrolní ko-
mise má, projednává s ředitelem druž-
stva a v představenstvu. Na tyto připomín-
ky nebo náměty reaguje ředitel družstva 
nebo představenstvo, podle závažnosti 
ústní nebo písemnou formou. My nemůže-
me plně zasahovat do rozhodování vedení 
družstva a představenstva, ale máme silnou 
oporu ve stanovách. Například zástupce 
kontrolní komise má právo přijít na schůzi 
kteréhokoliv orgánu družstva zřízeného sta-
novami. Za výkon své činnosti se zodpovídá 
pouze shromáždění delegátů a může poža-
dovat informace a doklady o hospodaření 
družstva a dohlížme i na zjednání nápravy. 
Představenstvo je povinno zprávy a návrhy 
kontrolní komise projednávat bez odkladu 
a učinit tak opatření k nápravě. Velice dů-
ležité je také to, že kontrolní komise při 
výkonu své působnosti není závislá na ostat-
ních orgánech družstva.

Aktivní jste i jako předseda výboru členů 
v Ústí nad Orlicí. Můžete nám vysvětlit, čím 
konkrétně se zde zabýváte? I tato funkce 
Vás naplňuje?
Jak jsem již zmínil, členem družstva jsem 
od roku 1981. V té době to byla ještě Jed-
nota. V tomto roce jsem se stal předsedou 
dohlížecího výboru (dnes výbor členů) při 
prodejně Družba v Ústí nad Orlicí. V sou-
časné době máme 
344 členů. Schůze 
pořádáme jednou do 
roka tak, jak bývalo 
zvykem a to v Ústí 
nad Orlicí a Hnátnici. 
Bohužel je pravdou, 
že schůzí se pravidel-
ně účastní stejní čle-
nové. Doufám, že až 
se otevře restaurace 
v Nákupní galerii Nová 
Louže, že se účast 
zlepší. Jde hlavně o to, 
že členové si neuvědo-
mují, že jsou spoluma-
jiteli KONZUMu a že by 
je mělo zajímat vše, co se okolo družstva 
děje. Vždy se snažím připravit zprávu 
o činnosti tak, aby byla zajímavá a srozumi-
telná pro všechny, aby se členové dozvěděli 
o družstvu, co nejvíce. Rádi bychom také 
zjistili, co členy zajímá a kam máme smě-
řovat naši činnost. Loni jsme například po-
řádali přednášku na téma Čínská medicína. 
Účast nebyla velká. Je zajímavé, že větší 

zájem měli členové z jiných členských zá-
kladen. Pro letošní rok přemýšlíme o nějaké 
zajímavé přednášce, o které vás zase bude-

me informovat prostřednictvím 
časopisu Náš KONZUM.

Každoročně pořádáte malý 
petanquový turnaj pro členy 
družstva. Jak se ujala tato tra-
dice a kolik členů se účastní?
Ano zavedl jsem spolu s výborem 
pravidelný turnaj, který se koná 
vždy v průběhu července. Letos 
to bude již čtvrtý ročník. Loni 
soutěžilo 14 dvoučlenných smíše-
ných družstev a podpořit nás při-
šli i diváci. Každé družstvo je po 
skončení a určení pořadí odmě-
něno hodnotnou cenou. Považuji 
to i za velmi zajímavou spole-

čenskou událost. K turnaji patří i grilování a  
k jeho zakončení diskotéka, která trvá až do 
pozdních nočních hodin. Doufám, že letošní 
turnaj bude zase úspěšný a bude nám přát i 
počasí.

Jste dlouholetým členem družstva, mohl 
byste nám shrnout, čím jste si za ty roky 
v KONZUMu prošel a jak vnímáte součas-
nou pozici KONZUMu v porovnání s před-
chozími lety?
Když bych se měl vrátit do dob minulých až 
po současnost, tak by to bylo nošení dříví 
do lesa. Vím, že převážná část členské zá-
kladny má knížku, která se jmenuje "Stopy 
ve třech stoletích", kterou sepsal Ing. Šváb, 
současný předseda představenstva. Popisu-
je začátky i rozvoj družstevnictví. Tato kni-
ha přesně zobrazuje i období od zlomového 
roku 1989. Dříve bylo plno nedostatkového 
zboží např. kola, mrazničky, barevné tele-
vize. Byla sháňka v podstatě po veškerém 
průmyslovém zboží, tak i po určitých po-
travinách. Jediné, co není úplně vystiženo 
v této knize, je provozování vlastních hos-
pod - restaurací. V té době jsme provozova-
li hospody snad ve všech vesnicích a někte-
rých městech. Tyto hospody byly převážně 
prodělečné, protože provozovatelé hospo-
dařili víceméně pro sebe. V roce 1990 se 
vyměnilo vedení KONZUMu (Jednoty) a do-
šlo ke změnám. Bylo započato s privatizací  

těchto objektů. 
Tady odvedli ob-
rovský kus práce 
Ing. Šváb a Ing. 
Beneš. Toto roz-
hodnutí bylo 
účelné, vyva-
rovali jsme se 
do budoucna 
velkých finanč-
ních ztrát a po 
těchto zkuše-
nostech KON-
ZUM neprovo-
zuje žádnou 
restauraci. 

Dovolím si otázku ze soukromí. Čím 
trávíte svůj volný čas a jaké jsou Vaše zá-
liby?
V současné době dělím svůj čas mezi práci 
a vnoučata. Mým největším koníčkem je va-
ření a tím je spojeno i nakupování. Velkou 
zálibou je i moje zahrada. Také mám rád 
cestování, říkám tomu cesty za poznáním. 
Zajímá mě kultura a život v navštívených 
zemích.

„Rádi bychom zjistili, co členy zajímá a kam máme 
směřovat naši činnost,“ říká Vlastimil Jirout

Zleva: Vladimír Tomek, Lidmila Vlčková,
Hana Papáčková, Vlastimil Jirout,Ludmila Štanglová



4

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV – SEZNAM ORGANIZACÍ
č. název město veřejná 

sbírka
podíl 
v %

dar
KONZUMu

1 ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí 17 940 9,03 9 033

2 Vodní záchranná služba ČČK MS, o. s. Pastviny 3 600 1,81 1 813

3 Rodinné centrum Rosa, o. s. Česká Třebová 7 140 3,60 3 595

4 Charita Svitavy 10 680 5,38 5 378

5 Poruchy autistického spektra, o. s. Ústí nad Orlicí 15 420 7,76 7 764

6 Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ČR, Klub Hvězdička z. s. Česká Třebová 17 100 8,61 8 610

7 SKP-CENTRUM, o. p. s. Vysoké Mýto 900 0,45 453

8 NADĚJE Praha – Vysoké Mýto 3 180 1,60 1 601

9 Rytmus Chrudim, o. p. s. Chrudim – Ústí nad 
Orlicí, Svitavy 1 530 0,77 770

10 Cukříci, o. s. Ústí nad Orlicí 3 840 1,93 1 934

11 Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením Ústí nad Orlicí 4 560 2,30 2 296

12 Stacionář Ústí nad Orlicí 2 820 1,42 1 420

13 KONTAKT, o. p. s. Ústí nad Orlicí 1 770 0,89 891

14 Sociální služby - Domov pro seniory Česká Třebová 1 380 0,69 695

15 Litomyšlská zahradnická, o. p. s. Litomyšl – Česká 
Třebová 1 740 0,88 876

16 CEDR Pardubice, o. p. s. Pardubice – Ústí nad Orl. 1 680 0,85 846

17 Domov pod hradem Žampach 7 350 3,70 3 701

18 MC Vamberecký dráček, o. s. Vamberk 2 100 1,06 1 057

19 Fond ohrožených dětí, z. s. Pardubice – Ústí n. Orl., 
Lanškroun 2 790 1,40 1 405

20 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 1 650 0,83 831

21 Sdružení Neratov, o. s. Bartošovice v OH 10 470 5,27 5 272

22 MC Medvídek, o. s. Ústí nad Orlicí 18 330 9,23 9 230

23 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 9 300 4,68 4 683

24 Domov pro seniory Sloupnice Horní Sloupnice 2 910 1,47 1 465

25 Šťastný domov, o. s. Kostelec n. Orl. – Líšnice 21 180 10,66 10 665

26 Občanské sdružení CEMA Žamberk 2 970 1,50 1 495

27 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí 23 430 11,80 11 798

28 Péče o duševní zdraví, o. s. Pardubice – Ústí nad Orlicí 840 0,42 423

I v letošním roce naše družstvo vyhlásilo 
grantový program Společně za úsměv, který 
se zaměřuje na podporu neziskového sekto-
ru v regionu. Celá sbírka probíhala formou 
dárcovských kuponů v hodnotě 30 Kč díky 
nimž se mohl zapojit každý občan a zvolit 
organizaci, které by rád přispěl a podpořil 
ji. Dárcovský kupon bylo možné uplatnit ve 
všech prodejnách KONZUMu v období od 
poloviny října do konce roku 2014. Veřejná 
sbírka Společně za úsměv vynesla 211 440 Kč 
a dalších 100 000 Kč darovalo naše druž-
stvo z vlastních zdrojů. Celková částka se 
tak vyšplhala na 311 440 Kč. Dne 22. 1. 
proběhlo v Ústí nad Orlicí za přítomnosti 
zástupců jednotlivých organizací závěreč-
né setkání a vyhlášení sbírky spolu s pře-
dáním symbolických šeků. Nashromážděné 
finance tak putovaly například oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže v Ústí nad 
Orlicí, konkrétně na nákup vybavení pro 
aktivity projektu Zdravé cvičení, výtvar-
ných potřeb a vybavení venkovního hřiště 
pro seniory. ČČK od vás získal 23 430 Kč. 
Dárcům se také zalíbil projekt občanské-
ho sdružení Šťastný domov Líšnice, jehož 
posláním je podpora rodiny, pomoc lidem 
s postižením začlenit se do společnosti - 
chráněné dílny se zaměřením na chov včel 
a koní. Organizuje zážitkové programy se 
zameřením na vzdělávání, přiblížení tradic 
a řemesel. Peníze ze sbírky tak umožnily 
vznik a vybudování zážitkové naučné stez-
ky pro děti i dospělé v okolí statku U dubu 
v Líšnici. Také Mateřské centrum Medvídek 
v Ústí nad Orlicí díky vám vybavilo prostory 
Dětského klubu Fialka. Ten se zaměřuje na 
hlídání dětí a nově sídlí v Nákupní galerii 
Nová Louže. Celkově bylo na prodejnách 
družstva uplatněno 7 048 kuponků a tímto 
bychom také rádi poděkovali za štědrost 
všem, kteří se na sbírce aktivně podíleli 
a není jim lhostejné okolí, ve kterém žijí 
a cítí sounáležitost s neziskovým sektorem. 
Společně tak dokážeme víc.

Společně za úsměv: pro neziskovky v regionu více
než 300 000 Kč     

Seniorské hřiště ČČK
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Fandíme všemu, co se týká regionu,“  
říká pan Ing. Jan Bartoš, ředitel firmy Bocus, a. s.

Pane řediteli, vaše 
firma se zabývá 
hned několika ob-
lastmi výroby a slu-
žeb. Naše zákazní-
ky bude asi nejvíce 
zajímat masná a ži-
vočišná výroba. Mů-
žete nám říci něco 
o jejím vzniku?
Firma vznikla v roce 
1978 jako velkokapa-
citní teletník sdruže-
ný z fondu místních 
JZD a státních statků. 
Za jejich sloučené 

prostředky byl vybudován kooperační teletník 
určený k odchovu telat pro jednotlivé členy 
družstva. Sem se svážela mléčná, malá, savá 
telata. Procházela pavilonem mléčné výživy, 
pak přešla na pavilon rostlinné výživy a jako 
zástavový skot, zhruba ve váze 220 kg, se jalo-
vičky vracely původním majitelům, protože ty 
zde byly jen na odchov a býčci se prodávali do 
výkrmen. To bylo původní, první poslání tohoto 
podniku. Byl to velkokapacitní kooperační te-
letník pod Zemědělským družstvem Mistrovice.      

V současnosti patříte k největším tradičním 
chovatelům v České republice. Jaká je tedy 
vaše stájová kapacita a jakým způsobem 
u vás odchov probíhá?  
V současné době pořád patříme mezi největ-
ší chovatele telat v České republice i přesto, 
že i z důvodu zpřísnění požadavků na welfare 
zvířat ze strany veterinářů, došlo ke snížení 
počtu odchovávaných zvířat. Kdysi tady bý-
vala kapacita i více než 2 200 kusů. V dneš-
ní době to je maximálně 1 400 kusů. Snížení 
stavu také vyplynulo z toho, že jsme maličko 
změnili orientaci, kdy jedna hala pro odsta-
vový skot byla přeměněna na halu na výkrm 
býků a tím se samozřejmě ta doba prodlouží 
a sníží se obrátkovost v celém podniku. Takže 
v dnešní době nenakupujeme 120 telat týdně, 
nakupujeme jich už méně a kapacitu využívá-
me tak, jak nám povolí zákony Evropské unie. 
Dále podle toho, jak potřebujeme doplňovat 
halu pro výkrm býků, zbytek telat pořád pro-
dáváme jako zástavový skot. Vykrmíme asi 
500 kusů býků za rok.  

Kde všude je možné výrobky z Bocusu zakou-
pit? Dodávate i mino region, či do zahraničí?
Záleží, co se za těmi výrobky skrývá. Pokud 
jde o produkty živočišné výroby, tak to jsou 
buď jateční býci, které prodáváme z 90 % 
dodavateli TORO Hlavečník. Zástavová tela-

ta za posledních pár let odcházela jedinému 
odběrateli a to byl chovatel v Chorvatsku. 
Takže ta zvířata šla na export. Máme i výrobu 
krmných směsí pro různá hospodářská zvířata 
a ty prodáváme v celé České republice i ve 
spolupráci s jinými firmami jako je například 
Dibaq v Žamberku. Krmné směsi tedy prodá-
váme i v maloobchodních sítích po celé re-
publice. Co se týká masné výroby, tak Bocus 
preferuje čerstvost výrobků, aby si zákazník 
nemohl stěžovat na základní ukazatel kvality 
a to je právě ta čerstvost. Proto tyto výrobky 
prodáváme většinou v regionu.  

Předpokládám, že se můžete pochlubit 
i oceněními a certifikáty zaručujícími 
kvalitu. Které produkty dosáhly uznání 
a jsou tak na seznamu toho nejlepšího? 
Určitě se zúčatňujeme soutěží jako je třeba 
vyhlašování MLSu Pardubického kraje. Musím 
říci, že jsme tam měli celkem úspěch s tla-
čenkou a v poslední době se šunkou s příchutí 
medu. Lidem chutná a je to výrobek kvalitní. 
Taková ocenění pro nás mají význam a dosta-
neme se tak do dobré společnosti výrobců, 
kteří tuto cenu obdrželi.

Co třeba nějaké speciality? Můžete jmeno-
vat produkt, který si zákazník objedná, či 
zakoupí pouze u vás?  
Asi nemáme úplně čistou specialitu, která je 
charakteristická jenom pro nás. Provozujeme 
porážku a nakupujeme živá zvířata, z toho vy-
plývá, že musíme zpracovávat vše. Nelze dě-
lat jenom něco, protože by vznikaly přebytky. 
Takovou naší vlajkovou lodí jsou už dlouhou 
dobu slabé Kyšperecké párky, které si našly 
řadu zákazníků.

Nabízíte také kompletní služby při zpraco-
vání masa od porážky až po výrobu masných 
specialit. Je v současné době stále zájem 
o tuto službu?
Občas se tady objeví někdo, kdo chce třeba 
něco vyudit nebo přeudit, ale to je z pohledu 
všech veterinárních a hygienických pravidel 
celkem problém. Takže ano, občas pokud ně-
jaký požadavek přijde, jsme schopni vyhovět, 
ale v rámci cateringu dokážeme zajistit více. 

Zájem
o catering, 
tedy zajiš-
tění občerstvení 
při různých akcích, kde 
jsme schopni zákaníkovi 
vyjít vstříc, je u nás poměrně velký. V tomto 
směru je zakázek poměrně hodně. Vlastníme 
dva velké grily a auto s chlazením, takže jsme 
schopni poskytnout tuto službu třeba i mimo 
region. 

Firma vašeho rozsahu vytváří množství pra-
covních pozic. Kolik zaměstnanců u vás mo-
mentálně pracuje?
Zaměstnáváme asi 60 lidí včetně provozu 
porážky a masné výroby, kde je asi nejvíce 
zaměstnanců. Dnes, při zvýšené mechanizaci 
a vybavení s modermími stroji tak na vlastní 
ošetřování a krmení zvířat už tolik lidí potře-
ba není. Na mléčném pavilonu je ruční práce 
přece jenom ještě více.  

Na pozici ředitele firmy působíte nově, 
zajímalo by mě tedy, zda dojde pod Vaším 
vedením ke změnám. Jste společnost s ši-
rokou škálou služeb, chystáte se i přesto 
do budoucnosti rozšiřovat svoje portfolio 
a nabídku?  
Asi to není 100% závislé na tom, co se na 
pozici ředitele budu snažit změnit já, ale 
hlavně došlo ke změně majitele firmy. Na zá-
kladě toho jsem nastoupil na pozici ředitele 
a podnik stále zůstává stejně výrobně zamě-
řený jako dosud. Nový majitel kupoval firmu 
s představou rozšíření výroby na jednotlivých 
úsecích hlavně do kapacity, dále by chtěl pro-
vozy nainvestovat a zmodernizovat. Něco si 
už také pomalu vyžaduje legislativa, ale svým 
zaměřením podnik stále zůstane zeměděl-
ským podnikem.

Dlouhodobě již spolupracujete s obchodním 
družstvem KONZUM, zákazníci jsou zvyklí 
na tradiční chutě z Bocusu. Jste spokojen 
se vzájemnou spoluprácí?
KONZUM je pro nás význačný odběratel. Ko-
lem 25 % měsíčně zrealizujeme přes KONZUM. 
Máme své vlastní prodejny v Letohradě, 
Týništi nad Orlicí a Hradci Králové a pak ty ob-
chody jdou většinou přes KONZUM, kdy spolu-
pracujeme v regionálním programu Jsme tu 
doma. Fandíme všemu, co se týká regionu. 

Podívejte se na video:
www.jsme-tu-doma.cz/bocus

Mezi místní výrobce a dodavatele patří i akciová společnost Bocus, která s námi 
v rámci projektu Jsme tu doma pomáhá zachovávat ekonomicko-sociální klima na-
šeho kraje. Sídlí ve městě Letohrad a poskytuje množství služeb a výrobků vysoké 
kvality. Zaměřuje se především na masnou a živočišnou výrobu, ale zároveň dodává 
na trh krmiva pro koně, králíky, drůbež a podobně. O činnostech společnosti jsme si 
povídali s panem Ing. Janem Bartošem, ředitelem společnosti.
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Slavnostní otevření Nákupní galerie Nová Louže
v Ústí nad Orlicí

Veřejnosti se dne 4. 12. 2014 slavnostně 
otevřela Nákupní galerie Nová Louže a po 
40 letech se tak objekt na sídlišti dočkal vý-
znamné rekonstrukce. Celá budova se díky 
zajímavému architektonickému pojetí opět 
proměnila v atraktivní prostředí nakupová-
ní. Dvoupodlažní nákupní centrum nabízí 
svým zákazníkům nejen množství obchodů, 
ale i služeb. Během nakupování v KONZUM 
Marketu si zde zákazník může dopřát i pří-
jemně strávenou chvíli v KONZUM Café. 

Dále zde na vás čeká prodejna drogerie, 
hraček, šperků, květin, delikates, lékárna 
nebo pošta, kadeřnictví, výživové poraden-
ství a masérské služby. KONZUM také spo-
lupracuje s Mateřským centrem Medvídek, 
které zde poskytuje zázemí pro hlídání dětí 
a s Českým červeným křížem a jejich plá-
nem zprovoznit opravnu obuvi a sběrnu prá-
dla. Rekonstrukce ale ještě stále částečně 
pokračuje a to v prostorech vyhrazených 
pro novou restauraci.

Otevření provázel týden plný aktivit a pro-
gram, díky kterému se naši zákazníci po-
stupně seznamovali s novou nákupní gale-
rií a jejími možnostmi. Po celý týden zde 
probíhaly ochutnávky regionálních výrobců, 
děti zaujala trampolína nebo Mikulášská 
nadílka a dospělé například balijský tanec. 
Akce vyvrcholila moderovaným programem, 
klaunem, kouzelnickou show a hosty z řad 
herců a známých osobností. Navštívil nás 
herec a režisér Tomáš Magnusek nebo he-
rečka a zpěvačka, legendární Popelka, Eva 
Hrušková se sestrou. 

Nově zahájenou tradicí se těmito dny stalo 
i pořádání Farmářských trhů na Louži. Kaž-
dý čtvrtek se tedy zákazníci mohou těšit na 
produkty farmářů z regionu a zároveň tak 
společně podpoříme neziskové organizace 
v rámci našeho okolí. Start Nové Louže byl 
také podpořen soutěží o kvalitní, teflonové 
pánvičky s názvem Pánvičkománie. Doufej-
me, že se bude Nové Louži dařit, bude žít 
a splňovat veškeré přání a potřeby zákazníků.                     

Zprávičky z KONZUMu

Zleva: Tomáš Magnusek, Eva Hrušková, Jana Hrušková-Yngland
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Za vysoké účasti předsedů jednotlivých vý-
borů členů se dne 27. 1. 2015 konal aktiv, 
který byl zahájen vystoupením předsedy 
představenstva Ing. Švábem. Informoval o čin-
nosti představenstva družstva od června 
roku 2014 do konce roku. Konkrétně před-
sedy seznámil s problematikou výstavby 
Nákupní galerie Nová Louže. Dalšími body 
programu byly majetkové záležitosti (ná-
kup a odprodej pozemků v Ústí nad Orlicí 
a Nekoři), rozbory hospodářské činnosti 
družstva za I. pololetí 2014, prohlídka re-
konstruovaných prodejen v Lanškrouně 
a v Orličkách, tématické výjezdní zase-
dání apod. Ing Šváb dále uvedl informace 
ke stavu členské základny, která se za rok 
2014 navýšila o 392 členů, za II. pololetí 
o 192 členů. Zabýval se i tématem zakládání 
nových členských výborů, tedy úsilím před-
stavenstva založit výbory členů v Chocni 
a uspořádat členskou schůzi ve Vamberku 
a tím upozornil na důležitost zakládání vý-
borů členů. V další části schůze promluvil 
ředitel družstva Ing. Hlavsa, který za-

čal s přehledem budovaných kapacit v roce 
2014 jako je zřízení poštovních přepážek, 
rekonstrukce prodejen v Lanškrouně a Or-
ličkách a hlavní investicí roku - výstavbou 
Nákupní galerie Nová Louže. Dále zhodnotil 
členské výhody za uplynulý rok. Aktiv do-
plnil Ing. Šembera a zhodnotil hospodaření 
družstva za rok 2014. V závěru proběhla dis-
kuse všech zúčastněných.

Vážení členové, od 1. 1. 2014 
vstoupily v platnost nové stano-
vy našeho družstva, které určují 
výši základního členského vkladu 
a tzv. dalšího členského vkladu. 
Základní vklad je pro všechny 
členy stejný, a to 500 Kč. Další 
členský vklad v minimální výši 
1 000 Kč je povinný pro všechny 
nové členy a členy, kteří vstou-
pili do družstva po 18. 9. 1996. 
Tyto další členské vklady již byly 
složeny, pouze Zákon o obchod-
ních korporacích a družstvech 
nově stanovil povinnost uzavřít 
na další členské vklady mezi 
družstvem a členem dodatečně 
samostatnou smlouvu.
Abychom tento administrativní 
krok maximálně zjednodušili, 
připravujeme v letošním roce 
řešení, kdy budou všechny tyto 

smlouvy uloženy do zabezpe-
čené členské sekce na našich 
webových stránkách. Budete 
tak mít uloženu svoji smluvní 
dokumentaci na jednom místě 
společně s celkovým přehledem 
svých členských nákupů.  Bude-
te-li mít zájem uložit si smlouvu 
v papírové podobě, můžete si ji 
vytisknout a podepsat.  O tomto 
kroku vás budeme včas informo-
vat v některém z dalších čísel 
Našeho KONZUMu.
V případě, že nemáte přístup 
k internetu, budete se moci pří-
ležitostně dostavit v pracovních 
dnech mezi 7:00 a 15:00 hod. na 
sekretariát našeho družstva 
v 5. patře administrativní budovy  
Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, 
kde s Vámi bude tato smlouva 
sepsána. 

Aktiv předsedů výborů členů
27. 1. 2015

Členské slevy pro rok 2015 Smlouvy o složení dalšího
členského vkladu

Příklad:
rodině, která

pravidelně každý 
měsíc v KONZUMu 
utratí 12 000 Kč, 
bude připsána 

částka 3 % z 10 000 Kč
a 1 % z 2 000 Kč,

tj. 320 Kč měsíčně. 
Za celý rok takto 

můžete získat
3 840 Kč.

Aktuálně platné členské výhody jsou 
uvedeny na www.konzumuo.cz v sekci 
Pro členy/Členské výhody. 

Představenstvo družstva stanovilo tabulku slev pro rok 2015:        

Další prodejna se dočkala rekonstrukce. 
Dne 31. 10. 2014 byla dokončena přestav-
ba prodejny KONZUMu v Orličkách.

I v COOP Diskontu v Chocni můžete od 2. 2. 
2015 využít služeb České pošty.

COOP - BOX si našel svoje zákazníky 

Nová pobočka České pošty 
v Chocni

Rekonstrukce prodejny 
KONZUMu v Orličkách

Krátce před koncem roku 2014 byla v Ústí nad 
Orlicí spuštěna nová služba online prodeje 
potravin v KONZUMu. COOP - BOX představu-
je nákup potravin z pohodlí vašeho domova 
za diskontní ceny. Kombinuje tak elektronic-
kou objednávku s osobním odběrem zboží. 
Jednoduše si tedy po internetu objednáte 
zboží a připravený nákup si pak můžete vy-
zvednout na výdejním místě v Ústí nad Orlicí 
u hobby marketu FORTEL. Ušetříte tím čas i 
peníze. Službu již využilo přes 300 zákazníků, 
kteří uskutečnili více než 800 nákupů. Našim 
členům a zákazníkům chceme zpříjemnit 
a zjednodušit nákupy, které u nás realizují 
a proto bychom rádi v nejbližší době síť výdej-
ních míst postupně rozšířili i do lokalit mimo 

Ústí nad Orlicí.     

měsíční nákup 
(Kč)

sleva připsaná
na konto

do 500 0,5 %

501 - 1000 1,0 %

1001 - 2000 1,5 %

2001 - 5000 2,0 %

5001 - 7000 2,5 %

7001 - 10000 3,0 %

všechny nákupy
nad 10000

1,0 % z částky
nad 10000 Kč

www.coop-box.cz
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Správné řešení zašlete do 31. 3. 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 Renzová - Horní Sloupnice, David Jakubec - Dolní Dobrouč, Milena Černíková - Jablonné nad Orlicí 
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Vánoce v KONZUMu“

Správné řešení (vystřihněte, naskenujte, okopírujte, ...) zašlete do 
31. 3. 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.

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD

8.–12. 4. 2015
Ústí nad Orlicí

www.spousti.cz

sleva 50 % 1 osoBa- 1 film


