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čtem obyvatel je samozřejmě
problematická – je buď ztrátová
nebo je dosahováno mini−
málního zisku, nicmé−
ně družstvo tu je
proto, aby se v
regionu žilo lé−
pe, ne pro zisk.
V poslední do−
bě narůstá no−
vá konkurence
– vietnamští ob−
chodníci si ve
velké míře budují
své prodejny právě
na vsích. Někde jim
prodejny COOP Konzum čelí
úspěšně, někde už méně.
Někde se cesta zákazníků a
družstva rozejde úplně a prodej−
na ve vsi skončí. Zástupci ZKD
nám k tomu řekli: „Pro naše
družstvo je zásadní podnikat fé−
rově, tedy prodávat zboží jasné−

ho původu, dle hygienických
pravidel, dodržovat chladicí ře−
tězec, platit daně, v maxi−
mální míře spolupra−
covat s místními
dodavateli. Jinou
cestu nevidíme.
Dodržování pra−
videl s sebou
nese náklady,
které nepoctiví
obchodníci ne−
mají. Někteří zá−
kazníci to chápou,
někteří ne, to je roz−
hodnutí každého z nás.“
Na vesnicích stále žije spousta
těch, kteří jsou rádi, že mohou v
prodejně COOP nakupovat.
Důkazem je následující rozho−
vor.
Vypravili jsme se do jedné malé
vesničky na Klatovsku, a to za
naším věrným čtenářem panem

Hrdličkou. Pan Hrdlička bohužel
před téměř 3 roky ovdověl, jeho
syn se oženil až na Slovensko, a
tak jedinou společnost mu ob−
čas dělá jeho bratranec pan
Kulíšek z vedlejší vsi.
Zajímalo nás, jak si obstarává
nákup starší člověk v malé ve−
snici, kterou spojuje s 11 km
vzdáleným městem pouze ně−
kolik málo autobusových spojů
za den.

l Kde nakupujete, pane
Hrdličko?
Popravdě, já už ve svém věku
nejsem příliš náročný, nemám
náladu obíhat obchody a skupo−
vat akční zboží. Vím, že co po−
třebuji – od rohlíku až po kuřice
na chov – seženu v naší prodej−
ně COOP. Chodím tam už více
... pokračování na straně 32
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Říká se, že ke každé správné
vesnici patří kromě kostela a
hospody
také
obchod.
Zatímco ve městech jsme v
poslední době zaznamenali
nebývalou aktivitu zahranič−
ních řetězců a nárůst prodejní
plochy, na vesnice jako by
všichni trochu pozapomněli.
Přitom
čtvrtina
obyvatel
České republiky žije právě
zde, ve venkovském prostoru.
I tady se musí nakupovat a
každý nemá čas, možnost ne−
bo chuť jezdit na nákupy do
měst.
Západočeské konzumní druž−
stvo Sušice má celkem 115 ob−
chodů, přičemž z tohoto počtu
je jich více než 70 % právě na
vsích. Kvůli zásobování venkova
družstvo kdysi vzniklo a plní
svoji roli dodnes. Ekonomika
obchodů v obcích s malým po−

31

Západočeské konzumní družstvo
podporuje místní region
s

... pokračování ze strany 31

než půl století – za ta léta se samozřejmě i
tam mnohé změnilo, ale ty nejdůležitější vě−
ci zaplaťpánbůh zůstávají a leccos se zlepši−
lo…

l Jaké věci máte na mysli?
Tak především – stále je z čeho si vybrat.
Mají tam čerstvé pečivo a uzeniny přede−
vším od regionálních dodavatelů, ovoce a
zeleninu. Vím tam, co si kupuju. Mám rád
pivko, do hospody ale už téměř nechodím,
takže si pár lahviček vezmu s sebou domů.
Nejsem skalním příznivcem jedné značky,
takže většinou kupuji to, které je v akci –
každý měsíc jiné. Někdy si ještě koupím ně−
co na luštění a čas od času i něco sladkého,
kdyby mě večer náhodou přepadla „mlsná“.
Jinak bych chtěl říct, že jsem moc rád, že
náš obchod ještě nezrušili jako třeba ve ve−
dlejší vsi, protože bohužel nevlastním auto a
vůbec si nedovedu představit, že bych mu−
sel jezdit pro nákup třeba autobusem. I když
vím, že ani to nemusí být problém…Můj
bratranec Vašek Kulíšek bydlí ve vesnici asi
7 km odtud a tomu dokonce vozí nákup
Česká pošta až domů! Představte si, že
Vašek si ani nemusí sundat bačkory a má
doma čerstvé pečivo, šunčičku – prostě pa−
ráááda.

Spočítali mi totiž, že díky ní ušetřím za rok
až 3000,− Kč, takže bych byl sám proti sobě,
kdybych to nevyzkoušel. Jako bonus jsem
při uzavření smlouvy navrch obdržel pou−
kázku na nákup v hodnotě 300,− Kč. Miluška
Petříková (to je vedoucí naší prodejny) mi
také nabídla levné volání – COOP mobil, že
prý čím více budu volat, tím levnější budu
mít volání, ale zatím se rozmýšlím. To víte, já
skoro netelefonuju… Sousedka odvedle ale
už levnější volání od COOPu má a je spoko−
jená.

l Teď Vám příliš nerozumím…
Představte si, Vašek jenom vyplní objednáv−
kový formulář, který dá poštovní doručova−
telce a druhý den mu z nejbližší prodejny
COOP přivezou tašku s nákupem. Jenom za
35 korun! Vašek si spočítal, že od června
2013, odkdy tuhle službu využívá, ušetřil jen
za jízdné asi 810,− Kč – někomu to bude
možná připadat směšné, ale já myslím, že je
to pěkný peníz. Navíc díky tomu, že si ne−
chává přivézt nákup až pod nos, nepřišel za
tu dobu, co tuhle službu využívá, o více než
2 dny života, které by strávil jenom sezením
v autobuse. A to prý ještě nezapočítal dobu,
kterou vždycky ve městě čekal na zpáteční
spoj. Jak říkám, Vašek Kulíšek byl vždy chyt−
rá hlavička…Místo, aby se trmácel na ná−
kup, chodí radši na ryby.

l Vraťme se ale zpátky k vaší prodejně,
k Vašim nákupům. Slyšel jsem o nabídce
levných energií a levného volání – to vše
nyní v prodejnách COOP také nabízí?
Plyn ve svém domku zavedený nemám, ale
levnou elektřinu od COOPu už využívám.
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l V prodejnách COOP je možné objed−
nat si farmářskou bedýnku, víte o tom?
Vím a dokonce občas objednávám. Jsou
tam věci od místních farmářů, takže kvalita.
Vajíčka mám vlastní, ty si kupovat nemusím,
ale občas si objednám hovězí maso z farmy
Zelený, mám totiž rád tatarák i klasické bifte−
ky. Ty většinou dělám, když mě má navštívit
Vašek nebo když přijede syn ze Slovenska.
O Velikonocích jsem pro všechny uvařil gulá−
šek z jelení plece (ve farmářské bedýnce je
nyní také zvěřina) – to byla dobrota…Ženské
ze vsi si pravidelně objednávají prý vynikající
mléčné výrobky, to mě ale neláká, já přece
jen mám raději kus masa a to pivko.

l Neříkejte, že nejezdíte do města –
musíte přece i k lékaři, do lékárny, na
poštu?
K lékaři jezdím jednou za čtvrt roku a léky na
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recept si hned vyzvednu v lékárně v areálu
nemocnice. Ostatní léčiva si kupuju také v
prodejně COOP. Mají tam takovou tu klasiku
– náplasti, lék na horečku, proti bolesti, na
střevní problémy, proti kašli...
Do města samozřejmě musím jezdit i kvůli
placení složenek, ale vypadá to, že brzy už
ani to nebude nutné – Miluška Petříková mi
říkala, že pravděpodobně už teď v létě bude
možné zaplatit složenky ve všech prodej−
nách COOP, tedy i u nás na vesnici. Před
Vánoci navíc COOP zavedl takové ty
elektronické dárkové karty, tak jsem to hned
využil. Stejně jsem většinou nevěděl, co ko−
mu dát a takhle si každý prostě vybere dá−
rek podle svého gusta… Ideální obchod, co
říkáte?!
Panu Hrdličkovi děkujeme za vřelé přijetí
a za čas, který nám věnoval. Na závěr ne−
zbývá nic jiného, než popřát pevného
zdraví a držet palce, aby se nikdy nemu−
sel za nákupy trmácet do města a měl
vždy po ruce svoji prodejnu COOP.
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