Vážení družstevníci,
letošní členský zpravodaj Jednoty družstva spotřebitelů
v Kaplici vychází v návaznosti na průběh oslav významného
výročí založení našeho družstva. Je skutečností, že právě
před sto lety v roce 1919 vzniklo konsumní a úsporné
družstvo pro Kaplici a okolí – nynější družstvo spotřebitelů
Jednota, které je jeho pokračovatelem. Je určitě namístě si
takovéto výročí připomenout a poděkovat všem, kteří se
zasloužili o prosperitu družstva v její stoleté historii a popřát
jejich následovníkům další úspěšná léta v činnosti družstva.

Ustavující schůzí kontrolní komise byl následně zvolen předsedou kontrolní komise pan Ladislav Daněk, místopředsedou kontrolní komise pan Bedřich Němec.
Od 1. 7. 2019 vstoupila v platnost přijatá změna způsobu
řízení družstva tzv. ředitelským systémem. Ředitelem družstva byl představenstvem družstva stanoven pan Vladimír
Kozák, který bude řídit každodenní činnost družstva v návaznosti na strategická rozhodnutí představenstva.
Dále je třeba konstatovat, že v ekonomické oblasti se podařilo rozhodující ukazatele za rok 2018 splnit a rentabilita

V měsíci květnu konkrétně 28. 5. 2019 se konalo shromáždění
delegátů družstva poprvé v Kaplici. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2018 obdrželi všichni delegáti nejvyššího orgánu družstva. Po vystoupení předsedy představenstva Ing. Jana Gušla byla tato schválena i s kladným
stanoviskem kontrolní komise družstva a kladným výrokem
auditora. Dalším zásadním bodem konference byly volby
nového představenstva a kontrolní komise.
Pro období 2019-2023 zvolili delegáti podle schváleného
volebního řádu
a) členy představenstva:
Ing. Alena Brázdová, Marie Diorková, Ing. Jan Gušl,
Vladimír Kozák, Ing. Lenka Němická Dis, Ing. Miroslav Svoboda, Blanka Pučeglová
náhradníci: Vítězslav Hálek, Jana Preňková
Ustavující schůzí představenstva byl následně zvolen předsedou představenstva Ing. Jan Gušl, místopředsedou představenstva pan Vladimír Kozák.

Kontrolní komise 2019

družstva skončila na odpovídající úrovni se ziskovým hospodařením.
V personální oblasti se naše družstvo neustále potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků. Nejhorší je situace provozoven v oblasti Lipna, kdy zejména pro prodejny a pekárnu
Horní Planá je v době letní sezony velmi těžké zajistit
personální obsazení. O práci v potravinářském sektoru není
zájem a veškerá činnost na našich provozovnách je zajišována omezeným stávajícím počtem pracovníků, kteří
s vysokým nasazením a odhodláním poskytují služby našim
zákazníkům a zvládají náročnou činnost v provozu.
Chci touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům
za zvládnutí úkolů minulého roku a popřát všem hodně
zdraví a sil do dalšího období.

Představenstvo 2019

b) členy kontrolní komise:
Josef Bedlivý, Helena Borovková, Ladislav Daněk, Zdeňka
Hölzlová, Marie Lukšová, Bedřich Němec, Hedvika Vondrová
náhradníci: Marie Krajňáková, Marie Plachá.
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Vladimír Kozák,
místopředseda představenstva a ředitel

V České republice nenaleznete mnoho firem, které by se
mohly pochlubit 100letou historií. A to navíc historií víceméně úspěšnou. Kaplickou Jednotu k nim rozhodně počítat
můžeme. V krátkosti si připomeňme některé důležité okamžiky její historie.
A začneme – jak jinak – založením družstva. Situace během
první světové války a těsně po ní nebyla růžová. Problémy
se zásobováním obyvatelstva, drahota a lichva byly příčinou,
proč se drobné konzumní spolky začaly sdružovat v mohutnější družstva, jak tomu bylo i v Kaplici. Od jara roku 1919
probíhala čilá a nakonec i úspěšná jednání zástupců připravovaného spotřebního družstva se Svazem německých
družstev a velkonákupnou GEC v Praze o poskytnutí úvěru.
Na valné hromadě 8. srpna 1919 došlo ke sloučení válkou
zdecimovaných, přeživších konzumních spolků v Kaplici
a blízkém okolí. Tak vzniklo Konsumní a úsporné družstvo
pro Kaplici a okolí, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Kaplici. Do čela nově vzniklého družstva byli zvoleni:
jako předseda – František Halbhuber, oficiál berní správy
v Kaplici,
jako pokladník – Josef Heske, úředník,
jako kontroloři – Dr. Julius Fayer, zemský soudní rada
v Kaplici a Josef Laschek, odborný učitel v Rávni.

Pojízdná prodejna 1970

Druhým důležitým momentem v historii družstva byla fúze
menších družstevních spolků v Českém Krumlově, Stropnici
a ve Vyšším Brodě s Konsumním a úsporným družstvem
v Kaplici v průběhu roku 1923. Po této fúzi již družstvo
působilo na velkém území na Šumavě a v Novohradských
Horách. Proto došlo v říjnu roku 1923 ke změně názvu
družstva na Südböhmischer Zentralkonsum und Sparverein
in Kaplitz. S tím došlo i k částečné obměně ve vedení
družstva, kdy se Franz Praschl stal pokladníkem a Franz Hartl
kontrolorem. Na přelomu let 1923/24 družstvo provozovalo
čtrnáct prodejen, a sice v Benešově nad Černou, Černém
Údolí, Českém Krumlově, Dolním Dvořišti, Kaplici, Kaplici
nádraží, Malontech, Nové Vsi nad Lužnicí, Pohorské vsi,
Pohoří na Šumavě, Rožmberku, Stropnici, Údolí u Nových
Hradů a ve Vyšším Brodě. S rozvojem družstva souvisí
i přesunutí sídla ústředí z Kaplice do nových prostor u kaplického nádraží v roce 1925, kde sídlí dodnes.

Další důležitou skutečnost, kterou je nutné připomenout,
je postoj družstva a jeho vedení k německým aktivitám
v regionu ve druhé polovině třicátých let. Přestože drtivá
většina členů byla německé národnosti, družstvo se nenechalo strhnout vlnou německého nacionalismu.

Zaměstnanci Jednoty 1949

Následující období trvalo prakticky celých čtyřicet let, během
kterých družstvo prošlo dramatickým a v samotném důsledku ne příliš pozitivním vývojem. Nejprve jej postihl obrovský
pokles členské základny z 5.834 v roce 1937 na 856 členů
v roce 1947. Současně s tím družstvo přebíralo další a další
provozovny. Následně – v roce 1952 – došlo k rozdělení sféry
působnosti státního a družstevního obchodu, což družstvu
přineslo citelné ztráty. Následoval pokus s vesnickými družstvy. Tzv. SELPA budovaná podle sovětského vzoru však
nebyla schopna samostatně existovat a po třech letech přestala existovat. V roce 1960 došlo k novému územnímu uspořádání krajů a okresů a reorganizaci spotřebních družstev.
Družstvo od té doby působí na území nově vzniklého okresu
Český Krumlov. Obhospodařovalo 186 prodejen, 5 pojízdných prodejen a 101 pohostinských provozoven.
V novodobé historii družstva vyzdvihněme dva mezníky, které
stojí za pozornost. V roce 1990 byla odstartována ekonomická reforma. V dubnu 1990 schválilo představenstvo
družstva záměr, podle kterého mělo dojít ke snížení počtu
provozních jednotek. Cílem mělo být vytvoření fungujícího,
ekonomicky soběstačného družstva. Družstvo skončilo

Prodejna Zátoň
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s provozováním veřejného stravování a došlo ke zrušení
nepotravinářských prodejen a prodejen v menších obcích,
které přestaly být rentabilní. V roce 1992 byla odstartována
důsledná transformace družstva. Přišla druhá etapa zeštíhlování družstva. V ní nešlo jen o ukončení provozu dalších
prodejen, ale i k ozdravění členské základny. Ta na konci
roku 1992 čítala 2.819 členů (z původních 8.880 v roce 1991).
Důležitou událostí bylo opětovné převzetí velkoobchodního
skladu koloniálu od státního podniku Pramen v Kaplici
v průběhu roku 1993. Zahájení provozu vlastního velkoobchodu proběhlo k datu 1. října 1993.
Tím druhým přelomovým rokem se stal rok 1995, který
představuje začátek dynamického růstu výkonů družstva.
V roce 1995 došlo k výstavbě a otevření supermarketu
TEMPO v Českém Krumlově a družstvo získalo prodejnu na
sídlišti v Kaplici. V roce se 2007 podařilo otevřít supermarket
Lipno. Výkony supermarketu byly a jsou nadstandardní. Od
roku 1995 probíhá významná modernizace provozů Jednoty
Kaplice. Stěžejní prodejny podstupují zásadní rekonstrukce,
při kterých dochází k obměně zařízení, významným stavebním
úpravám, zvětšování skladové a prodejní plochy a celkovému
zlepšení nákupních podmínek pro zákazníky.
A na samotný závěr futuristická vize z knihy „100 let Jednoty
Kaplice 1919-2019“: Chceme prostě vybudovat silné
a prosperující družstvo, které by bylo schopné odolat tlaku
nadnárodních obchodních řetězců. Přejme si dalších
úspěšných 100 let.
Zdroj: PhDr. Ivo Hajn

Obálka zpravodaje z roku 1985

Pokud by měl kdokoli zájem o podrobnější zmapování
historie Jednoty Kaplice, bude mít možnost zakoupit novou
knihu příznačně nazvanou „100 let Jednoty Kaplice“ na
jakékoliv naší prodejně. Ta bude na pultech připravena od
konce listopadu za 199,- Kč.

Budova, ve které bylo v roce 1919 založeno Jihočeské konsumní družstvo.
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Kniha 100 let Jednoty Kaplice

S počátkem vzniku Československé republiky je spjatá historie Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici. Jednota Kaplice
vznikla 8. srpna roku 1919, přestála bouřlivá období během
uplynulých sto let, a v regionu působí dodnes.
Co si družstvo kaplické Jednoty k tak významnému
jubileu, jakým se může pochlubit jenom málokterý
podnik, nadělilo?
Jednak jsme si zmapovali velmi rozsáhlou historii Jednoty
Kaplice. Jednota vznikla v roce 1919, když se sloučily válkou
zdecimované a přeživší spolky v pohraničí. Historie Jednoty
Kaplice je mimořádně zajímavá. Zahájili jsme proto spolupráci
s doktorem Hajnem, který dal dějiny družstva dohromady.
Na základě toho jsme pak vytvořili publikaci “Sto let Jednoty
Kaplice”, která bude zhruba od poloviny listopadu k dostání
ve vybraných prodejnách.
A jak se družstvo chystá vykročit do dalšího sta let?
Na stoletou tradici chceme navázat tím, že budeme dál
naplňovat hodnoty společensky odpovědné firmy. Dál
budeme působit v českokrumlovském regionu, chceme zůstat stabilní českou firmou a nadále spolupracovat s místními
spolky a organizacemi. Také zaměstnávat místní obyvatele,
nabízet zákazníkům regionální produkty z jižních Čech
a plnohodnotnou nabídku čerstvého zboží.
Co dalšího si připravila Jednota na oslavu svých
stých narozenin?
Narozeniny vyvrcholily oslavou Jednoty pro zaměstnance
jako poděkování za jejich práci. Hodně si vážíme zaměstnanců, kteří s námi tu dlouhou a trnitou cestu podnikají.
Máme to štěstí, že řada našich kmenových zaměstnanců
u nás pracuje už dvacet i pětatřicet let. Oslava se konala
v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Kaplici. Za velké
pomoci našich obchodních partnerů jsme pro naše zaměstnance připravili plnohodnotný celovečerní program. A věříme, že si celý večer náležitě užili.
A připravili jste i něco speciálního pro zákazníky?
Připravili jsme například tři letákové akce na vybrané druhy

zboží. Dvě už proběhly, třetí chystáme na přelom listopadu
a prosince, kdy v celé obchodní síti Jednoty Kaplice budou
akční ceny na vybrané druhy zboží.
Kolik má v současnosti Jednota Kaplice zaměstnanců, prodejen a provozoven?
Aktuálně máme 33 prodejen, výrobnu lahůdek v Besednici
a pekárnu v Horní Plané. Rovněž máme přidružený provoz,
třeba vlastní autodílnu, autodopravu, velkoobchodní činnost. Nyní má Jednota 400 zaměstnanců a další jsou vítáni.
V Kaplici Nádraží má Jednota sídlo a dva velkoobchody.
Jeden koloniální s přístavbou na nápoje, druhý se zaměřuje
na chlazené zboží. A v krajském městě je náš velkoobchod
s ovocem a zeleninou. Kromě toho spolupracujeme s dalšími
Jednotami v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích,
Táboře a Vimperku.
Jak se vám daří provozovny modernizovat?
Maloobchodní sí neustále modernizujeme a nebudeme
v tom ustávat. Jsme si vědomi, že musíme naši sí zkrášlit,
respektovat současné trendy tak, abychom našim zákazníkům dokázali poskytnout služby 21. století. Chceme, aby
prodejny vypadaly k světu a mohly zákazníkům nabídnout
co nejširší portfolio služeb a výrobků. Loni například prošla
zásadní rekonstrukcí prodejna v Horní Plané, je prakticky
nová. V příštím roce plánujeme zahájit rekonstrukci prodejny
v Českém Krumlově u Zelené ratolesti, nebo-li tzv. skleník.
A další prodejny budou následovat.
Stavební činnost se také odehrává u Supermarketu
Terno v Českém Krumlově?
Za Ternem se přistavuje obchodní pasáž a my jsme její
součástí. Věřím, že během listopadu se nám podaří přístavbu
Terna otevřít. Vznikne druhý vchod do supermarketu,
prodejna se zásadně zvětší, přibude sekce pekařství, zvětší
se počet parkovacích míst... Do budoucna budeme investovat do obměny zařízení a rozšíření sortimentu. Terno je
v Krumlově naše vlajková loï.
Zdroj: Českokrumlovský deník 2019

Pracovníci ústředí družstva 2019
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Maloobchodní sí prodejen Jednoty Kaplice je nutné modernizovat a reagovat tak na technologické a zákaznické trendy. Letošní rok nezůstává pozadu a opět došlo k množství
dílčích úprav a modernizací, ve kterých budeme i nadále
pokračovat, abychom našim zákazníkům nabídli odpovídající
nabídku zboží a služeb a zároveň pro naše zaměstnance
vytvořili kvalitní pracovní zázemí.
Proces modernizace v letošním roce odstartoval supermarket
COOP TIP ve Frymburku, který prošel před Velikonocemi
zásadní rekonstrukcí. Po dlouhých 30 letech došlo k významným stavebním úpravám v zázemí prodejny, na prodejní
ploše, obměně technického zařízení a k celkovému zlepšení
nákupního prostředí. Hned při vstupu je možné si všimnout
nové výmalby, světel a uspořádání regálů. Prodejní plocha
byla zvětšena o nové nápojové centrum, které je v místě
původního skladu a dokáže mnohem lépe reagovat na
množství zákazníků v době letní turistické sezóny. Ostatní
vybavení prodejny nezůstává pozadu. Nový obslužný pult
nabízí nejen kvalitní technické zázemí, ale pro zákazníky je
zde připravena široká nabídka uzenin, sýrů a lahůdkářských
výrobků, vše převážně regionálního charakteru. Skladovací
prostory jsou nově temperovány zbytkovým teplem
z jednotky chladících zařízení, čímž dochází k významné
úspoře energií. Ve Frymburku tak nyní zákazníci získávají
možnost nakoupit zboží denní potřeby v moderní prodejně
21. století.

Frymburk – nápojová sekce

Frymburk – sekce chlazené zeleniny

Při realizaci rekonstrukcí prodejen se vždy snažíme využít
stávající zařízení prodejny a umístit jej na prodejnu, kde by
dané zařízení mohlo ještě dobře posloužit. Příkladem může
být instalace obslužného pultu v prodejně COOP TIP
Plešivec, který sem byl převezen právě z prodejny ve Frymburku. Naopak prodejna COOP TUTY Kaplice-nádraží
získala přístěnnou chladící vitrínu.

Frymburk – obslužný pult

Frymburk – nové pokladny
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V samotném srdci Českého Krumlova jsme začátkem května
otevřeli COOP Bistro. Jedná se o ojedinělý koncept rychlého
občerstvení v rámci spotřebních družstev. COOP Bistro je
přidruženou provozovnou k vedlejší prodejně COOP TUTY
Latrán. Oba provozy mají společné zázemí a personál.
V nabídce bistra naleznete kávu s sebou, chlebíčky a bagety
z Lahůdek Besednice, ale také výborné teplé pokrmy. Veškeré
pokrmy jsou připravovány k okamžité spotřebě nebo zabaleny s sebou do jídelních boxů. Ve vedlejší prodejně COOP
TUTY ještě proběhla obměna technologického zázemí s přípravou na modernizaci samotné prodejny v roce 2020.
Koncem května letošního roku došlo také k ukončení provozu prodejny COOP JEDNOTA Loučovice. Prodejna byla
Jednotou dlouhodobě dotována a systémová podpora pro
zajištění služeb na venkově neexistuje. Objekt bývalé prodejny tak bude v nejbližší době nabídnut do prodeje. V posledních letech venkov zaznamenává zánik malých prodejen,
hospod, pošt, služeb a tím zaniká společenský život na vesnici

obecně. Podle šetření společnosti AC Nielsen loni v Česku
ukončilo činnost 1082 prodejen o velikosti do 400 metrů
čtverečních, z toho bylo 759 malých do 50 metrů čtverečních.
Oproti předchozímu roku, kdy v této kategorii zaniklo 396
prodejen, to byl téměř dvojnásobek. Stát by měl stanovit
priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově
potřebné, či nikoliv. Vesnická prodejna, to není jen o nákupu
potravin. Odjakživa platilo, že prodejna na vesnici není jen
místem nákupu, ale i místem pro setkávání lidí, komunikaci
a poskytování doplňkových služeb. Vždy, kde jinde se
obyvatelé vesnice potkávají a prohodí řeč tak často, jako
právě v prodejně. Jak si mají obyvatelé obstarat základní
potraviny, když nemají auto nebo do vesnice nezajíždí
autobus. Doba, kdy vesnická prodejna byla středobodem
dění začíná být pryč a můžeme jen doufat, že z vládních
počínání vyvstanou pevná rozhodnutí a obchody se na
vesnici opět vrátí.
V minulosti došlo také k uzavření našich stavebnin v Českém
Krumlově a areál byl pronajímán. V posledních letech však
zůstal areál bez využití a aktuálně je taktéž nabídnut k prodeji. Při ukončení provozu nebo odchodu nájemce zůstávají
naše prostory mnohdy nevyužité, vyžadují nemalé investice
a hledáme cestu pro jejich opakované využití. Příkladem
mohou být zrekonstruované byty v Horní Plané, které se
nachází v našem objektu na náměstí. Byty jsme kompletně
zrekonstruovali a vytvořili tři bytové jednotky pro zaměstnance prodejny a pekárny v Horní Plané. Byty tak budou
zajímavým zaměstnaneckým benefitem.

Coop Bistro – exteriér

Zásadní technologická modernizace proběhla v letošním
roce také na samotném ústředí Jednoty. Celý areál
Jednoty na kaplickém nádraží byl ve III. čtvrtletí plynofikován.
Z prostor bývalé kotelny byly odvezeny původní kotle značky
Klemsa včetně dopravníku. Kotle Klemsa byly pro svou velikost a zpracování určitým unikátem. V bývalém Československu si mnoho lidí vyrábělo podobné kotle menších
rozměru přímo doma z dostupných technických výkresů.
Prostory bývalé kotelny jsou nyní zcela prázdné, do budoucna
poslouží pro rozšíření velkoobchodního skladu. V posledních
letech probíhají také v areálu Jednoty nutné modernizace
kanceláří a zázemí.
Obyvatelé Českého Krumlova si mohli všimnout nové nákupní zóny za naším supermarketem Terno. Zatím je zde
v provozu pouze prodejna Pepco, ale v nejbližší době zde
vznikne také druhý vchod do supermarketu Terno jehož
součástí bude pekařství s rozšířenou nabídkou pečiva od
místních výrobců. Předpokladem celé nákupní zóny je vznik
ucelené obchodní pasáže s množstvím obchodníků a také
dostatkem parkovacích míst.
Ostatní dílčí změny a modernizace:
Benešov nad Černou – výmalba prodejny, nové mrazící
truhly a přístěnná chladící vitrína na zeleninu
Křemže, stavebniny – oprava komunikace
Nová Ves – nová klimatizační jednotka
Černá v Pošumaví – oprava schodů před prodejnou
Český Krumlov, U Zelené ratolesti – oprava zásobovací
rampy
Český Krumlov, Za Nádražím – nové mrazící truhly
a nákupní vozíky
Přední Výtoň, rekreační zařízení – nové oplocení pozemku
Vyšší Brod – nová klimatizační jednotka a mrazící truhly
Ing. Jan Hoffmann,
provozně-technický manažer

Interiér Coop Bistra
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V květnu letošního roku, v době odehrávajícího se MS
v ledním hokeji, jsme pod záštitou Svazu českých a moravských spotřebních družstev navštívili družstevní prodejny
ve Finsku. Přestože jsme odjížděli ještě před koncem mistrovství, tak atmosféra v samotných Helsinkách a restauracích
nesoucích české názvy jako Zetor, Praha nebo Vltava byla
naprosto úžasná. Finské družstevnictví prošlo v posledních
letech procesem zásadní modernizace a restrukturalizace,
jehož výsledkem jsou úspěšné ekonomické výsledky jednotlivých konceptů prodeje a také nárůst členské základny,
která v zemi s 5,5 miliony obyvatel činí 7 milionů členů.
V praxi to znamená, že někteří obyvatelé jsou členy více
družstev, jako například družstev spotřebních, bytových,
spořitelních, výrobních apod. Finská spotřební družstva
používají označení SOK (Suomenlinna osuuskauppa) a provozují obchody označující se S-market, Sale, Alepa, Prisma,
ABC apod. Celkem provozují 1.000 prodejen potravin, ale
také sí 450 čerpacích stanic, 58 hotelů a 500 restaurací, 20
obchodních domů, 20 hobby center a také největší skandinávskou banku S-Pankki, která zajišuje všem 2,4 milionům
členských domácností platební styk na prodejnách, správu

Bistro v prodejně

Nabídka pečiva
Cukrovinky na váhu

Nabídka uzenin

úspor a další finanční služby. Některé prodejny mají i v Estonsku a Rusku v okolí Petrohradu. Ve všech provozovnách
mají členové družstva možnost čerpat atraktivní členské
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výhody a slevy. Modernizace finské maloobchodní sítě
spočívá v posledních letech v její digitalizaci. Rozvíjí se
internetový prodej potravin, elektronická komunikace
a vývoj mobilní aplikace pro členy. Právě mobilní aplikace je
v „uspěchané“ době skvělým nástrojem pro komunikaci se
členy, kteří díky ní mají přehled o všech novinkách, akcích,
ale slouží také jako nástroj pro evidenci finančních příjmů,
výdajů a statistice nakoupených potravin. Do aplikace je
také možné si nechat posílat účtenky z realizovaných nákupů
bez nutnosti jejich tisku u pokladny. Pro zásobování svých
prodejen využívají družstva centrální plně automatizovaný
sklad, na který je dále napojeno dalších 20 lokálních meziskladů po celém Finsku. Centrální sklad je z pohledu logistiky
velmi dobře umístěný v blízkosti Helsinek a sami dodavatelé
zvažují výstavbu svých provozů v blízkosti centrálního
skladu, čímž by došlo k významné úspoře nejen logistických
nákladů, ale také úspoře času a možnosti operativně
reagovat na potřeby centrálního skladu.
Ing. Jan Hoffmann,
provozně-technický manažer

Téměř 43 let se pan Jan Míša Černý stará o jedny z nejoblíbenějších obyvatel České Krumlova. Možná už prostřední
jméno jejich ošetřovatele napoví, že se jedná o slavné
českokrumlovské medvědy. Od letošního července se ve
výběhu pohybují dva nové přírůstky. Pašovaná medvíïata
Míša a Arno, která měla zřejmě skončit v některém z cirkusů. Namísto manéže teï pobíhají v medvědím příkopu
a pochutnávají si každý den na dobrotách z českokrumlovského Terna. Právě odtud totiž pan Černý přiváží požádný velký obchodní dům. Když nás navštíví domov
důchodců, po jejich rautu jen závistivě pošilhávají.“ uvedl
ošetřovatel šelem pro magazín Právo. Dodává, že zejména
pro medvíïata je skladba jídelníčku v prvních dvou letech
naprosto zásadní, jelikož právě v této době se formuje
stavba těla dospělého medvěda.
Foto: Jan Černý

Slogan “Tady nakupujeme” říkají krumlovští medvědi na automobilu medvědáře
pana Černého

choutky, především pak ovoce a zeleninu. Reklamu Ternu
dělá Jan Černý i polepem zadních dveří svého automobilu.
„Z Terna si denně odvážím tři až čtyři bedny ovoce a zeleniny. Furt je to pro tři medvědy málo. Jsou mimořádně
žraví. Ale před nimi (Ternem) smekám, tak se nezachová

Od července 2019 má medvědárium dva nové obyvatele

Chov medvědů je v Č. Krumlově datován již od 16. století
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V rámci prvního ročníku udílení “Cen hejtmanky Jihočeského
kraje za společenskou odpovědnost” předala 28. 5. 2019
Ivana Stráská Jednotě Kaplice čestné uznání v kategorii Velká
organizace. Cílem tohoto ocenění je poděkování firmám,
které se z vlastního přesvědčení chovají odpovědně ke
společnosti, ve které fungují, podporují zdravou firemní
kulturu, pečují o své zaměstnance, životní prostředí i okolí.

Hejtmanka předává ocenění Jednotě Kaplice

Jarní soutěž o výrobky Fiskars se konala od 27.3. do 30. 4.
2019. Zákazníci v ní byli motivováni k nákupu převyšujícímu
hodnotu 250 Kč. Kromě stěrky, mašlovačky nebo kvalitních
nožů se soutěžilo o hlavní cenu v podobě kuchyňského
robota Sencor. Výhercem se v regionu našich prodejen stala
stálá zákaznice prodejny 026 nebo-li “Skleníku” a výhru si
přišla vyzvednout i se svým vnukem. Během celé soutěže se
vydalo celkem 23 tisíc výher.
Marek Holý,
vedoucí středisek prodejen a marketingu

Prodejna U Zelené ratolesti
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Šastná výherkyně paní Eva z Českého Krumlova

Mnozí z Vás jsou určitě již nyní zvědaví, jaká pohádka bude
mít letos na Štědrý den svou premiéru. Bude se jednat
o pohádku Čertí brko, jejíž partnerem je Svaz českých
a moravských spotřebních družstev. Logo Coop jakožto
hlavního partnera se tak na obrazovce objeví v statisticky
nejsledovanější čas, po Vánoční večeři a rozbalování dárků.
I v letošním roce jsme se snažili podpořit image obchodu
s českými potravinami a proto jsme opět podpořili novou
českou pohádku s názvem Hodinářův učeň, která vypráví
o lásce tak veliké, že ji ani čas nezastaví. Premiéra v kinosálech
proběhla v srpnu a během října měli možnost pohádku
vidět i naši zaměstnanci v rámci bezplatné projekce v kaplickém kině. Mimo to probíhala na všech našich prodejnách
soutěž pro zákazníky i zaměstnance. Ve spolupráci se
společností Mastercard mohli zákazníci vyhrát vstupenky
do kina nebo chytré hodinky. Na zaměstnance pak čekaly
hodnotné ceny v podobě nabitých platebních karet či
balíčků italských specialit značky COOP. Zároveň měli naši
zaměstnanci možnost v říjnu zdarma novou pohádku
zhlédnout v kaplickém kinosále.
Hodinářův učeň
Klasický, ale zároveň zábavný příběh vypráví o lásce, hamižnosti nebo lidské malosti, ale také šikovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana. Ten na cestě za hodinkami, jež dokáží
varovat před smrtí, musí překonat mnohé nástrahy, aby zachránil svou milovanou Lauru.
Zdroj: www.ct24.ceskatelevize.cz
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Po devíti letech jsme si v rok svého jubilea nadělili jako dárek nové logo Jednoty Kaplice. Představení proběhlo již začátkem
letošního roku. Cílem bylo logo zjednodušit, provzdušnit a zmodernizovat. Zároveň jsme měli přání, aby bylo na první
pohled zřejmé, že Jednota Kaplice patří ke skupině COOP.
„První návrh, který mě napadl byl podle mě fajn. Jemným a decentním fontem, který se více hodil i k logu COOP, jsem
napsal "Jednota" a pod tímto nápisem byl mezi dvěma žitnými klasy nápis "Kaplice". Návrh ale neprošel, protože žitné klasy
sice odkazovaly na historii loga Jednoty a na tradičnost. Už méně ale reflektovalo cestu, kterou se Jednota ubírá dnes.
V oblasti, kde se COOP objevuje například jako zprostředkovatel mobilní sítě, nebo jiných ne tolik tradičních služeb. Proto
jsme se uchýlili k naprosté jednoduchosti. Chtěli jsme ukázat, že Jednota Kaplice je stále ta tradiční značka, která je ještě
navíc posílená značkou COOP. Proto jsou v kroužku spolu. To že COOP je nahoře nad "Jednota Kaplice" už je spíše výsledek
reflektování hierarchie, mezi oběma značkami. Celkově nám tedy šlo o zjednodušení vizuální prezentace a zároveň
zachování, ujednocení barevnosti a stylu.“ Komentuje tvorbu loga grafik a designer Martin Hrabánek.
Konečná podoba loga se v průběhu roku začala objevovat na našich webových i facebookových stránkách. Zároveň je
používáno na prodejnách, vizitkách či emailových podpisech. V souvislosti se změnou loga se na prodejnách začaly
obměňovat mapy prodejen. Mapa se více probarvila a začlenily se do ní naše hodnoty. V následujícím roku by mělo logo
kompletně nahradit, dnes již staré hranaté. Po téměř třiceti letech se podoba loga opět vrací k variantě kruhu.
Marek Holý, vedoucí středisek prodejen a marketingu

Vývoj loga 1938 – 2019
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Mapa prodejen 2019

Nebytové prostory k pronájmu:
• Větřní – bývalý Bowling
– volný prostor o velikosti 360 m2

• Karlovy Dvory
– pozemek s objektem bývalého kiosku,
výměra 654 m2

• Křemže – bývalá restaurace
– volný prostor o velikosti 638 m2

• Loučovice č.p. 168 – bývalá prodejna
– volný prostor o velikosti 246 m2

• ČK Plešivec – část bývalé restaurace
– volný prostor o velikosti 210 m2
• Loučovice č.p. 280 – část bývalé prodejny
– volný prostor o velikosti 240 m2
Nebytové prostory k prodeji:
• ČK Pod Skalkou 527 – areál bývalé
prodejny stavebnin
– pozemek a příslušenství o celkové rozloze
4.353 m2
Bývalá prodejna Loučovice

V případě zájmu je možné se obrátit na vedoucí tech. oddělení paní Šenkýřovou, e-mail: senkyrova@jednotakaplice.cz
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Jak již mnohokrát zaznělo v letošním roce se Jednota Kaplice dožila jubilea, které by ji mohla leckterá firma závidět. Již stý
rok zásobujeme vesničky i města napříč celým českokrumlovským regionem čerstvými potravinami, poskytujeme služby
usnadňující zákazníkům každodenní život a stali jsme se součástí života tisíce zákazníků. Tato milá skutečnost nebyla
zadarmo a je za ní skrytá spousta úsilí, práce a vytrvalosti našich současných i bývalých zaměstnanců. S tímto vědomím se
přistupovalo k oslavě neuvěřitelného stého výročí fungování firmy. V sobotu 14. 9. 2019 jsme uspořádali oslavu, která byla
šitá na míru právě pro naše zaměstnance.
Snažili jsme se zajistit co nejvyšší účast našich zaměstnanců a následně je zapojit do programu oslavy tak, aby se cítili její
součástí a především si uvědomili, že jsou součástí Jednoty Kaplice. Heslem při sestavování oslavy byl slogan MY JSME
JEDNOTA. Během večera vystoupila kapela Timbre music, která zahrála hity čtyřicátých až devadesátých let. Se svou
kuchařskou show vystoupil Martin Škoda, losovaly se hodnotné ceny od našich partnerů. Mezi řadou svých vyprodaných
vystoupení si našla čas i artistická skupina Looser(s). A celý večer pak zakončila dvojice Těžkej Pokondr. Nejdůležitější částí
večera však zůstali samotní zaměstnanci, kteří měli i možnost na oslavě promluvit k sobě samým prostřednictvím
několikaminutového videa. Díky našim dodavatelům se mohli hosté dosyta najíst i napít a prožít tak večer, který se koná
jen jednou za sto let.
Marek Holý, vedoucí středisek prodejen a marketingu

Oslava se konala v KD Kaplice

Kuchař Martin Škoda v akci
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Oslavy se účastnilo více než 300 hostů

Artistické uskupení The Looser(s)

Kapela Timbre music

Kapela Těžkej Pokondr

15

V druhé polovině letošního roku se na prodejnách začaly
objevovat nové odnosné tašky s logem COOP. Vedle značky
je zde ovšem komunikován i ekologický přístup coop, který
vede zákazníka k opakovanému použití tašek a podněcuje
u něj zamyšlení nad nakládáním s odpady. Samozřejmě platí
heslo „Nejlepší taška, žádná taška“, ale v našem případě je
taška nejen funkční, ale i edukativní. Navíc je vyrobena
z polyesteru, který byl vyhodnocen jako nejekologičtější
v rámci studie zpracované Vysokou školou chemickotechnologickou.
Marek Holý, vedoucí středisek prodejen a marketingu
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V souvislosti s oslavou 100 let Jednoty Kaplice jsme pro naše zákazníky připravili tři samostatné letákové akce. Kromě
zvýhodněných cen mohli zákazníci uplatnit i slevu na nákup převyšující 499 Kč. Po dosažení této částky bylo možné
uplatnit dva kupóny se slevou 50 Kč. Letáky měly jarní, letní a zimní tématiku. Byly doplněny o dobové fotografie a odkaz na nabídku volných pracovních pozic. Tyto letáky dostalo do schránek přes 20.000 domácností našeho regionu.
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Počet členů k 31. 12. 2018 byl 984, což znamená pokles o 16 členů
proti skutečnosti k 31. 12. 2017 – vystoupilo 5 členů, zemřelo 10
členů. Přijato bylo 9 nových členů (z toho 1 člen převodem před
platností nových Stanov, kde již byla možnost převodu členství
zrušena).
Složení členské základny k 31. 12. 2018:
ve věku:
členů:
18–50 let
172
51–60 let
171
61–69 let
323
70 a více let 318
Členské výbory:
Počet členských výborů se v roce 2018 nezměnil – 19 členských
základen.

•

Slevy poskytnuté členům za rok 2018:
čipová karta – vyplacené slevy ve výši 1.002.454,- Kč, z toho
pro členy družstva (držitele čipové karty) 383.926,- Kč, což je
proti roku 2017 opět pokles, a to o cca 12 %. Vyplacený bonus
byl ve výši 171.625,- Kč.

• na nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou kartu) –

v prodejnách družstva bylo do konce roku 2018 uplatněno
372 ks kuponů á 100,- Kč, což je 10 ks kupónů více oproti
roku 2017.

Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské výhody ve
stejném rozsahu jako v roce předešlém (dále viz Členské výhody
pro rok 2019/2020).

Ke konci roku 2019 se sníží počet základen o ČV Dolní Dvořiště
a členové budou převedeni dle místa bydliště pod nejbližší členský
výbor.

Pro ty, kteří věrnostní čipovou kartu nevlastní, jsou
k dispozici na požádání (tel. 380 302 227, nebo e-mail
sekretariat@jednotakaplice.cz) dva kupony na nákup zboží
nad 300,- Kč se slevou 100,- Kč.

Jarní členské schůze – volební rok 2019:
Letošních jarních členských schůzí se zúčastnilo celkem 370 členů,
což je 37,6 % z celé členské základny. Proti roku 2018 to byl nárůst
o necelá 4 %.

Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnostní čipové
karty se můžete informovat přímo na prodejnách družstva nebo
v ústředí družstva (tel. 380 302 259). Veškeré dotazy Vám zodpovíme
také na našich webových stránkách www.jednotakaplice.cz.

Výhody členům družstva se pro rok 2019 – 2020 poskytují:

3. Bonusem,
ale na dobu bez časového omezení, při minimální půjčené
částce 1.000 Kč, evidované prostřednictvím věrnostní čipové
karty člena.

1. Trvalými a jednorázovými procentními slevami
přiznávanými odstupňovaně s členem družstva realizovaných
nákupů zboží v prodejnách družstva evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, která slouží k ochraně
jeho peněz, placení nákupů, vkládání a vybírání hotovosti
a získávání bonusů z jím vložených finančních prostředků,
když vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně a bezplatně.
Sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním měsíci
při nákupu:
do 2.500 Kč …...….. sleva 1,5 %
do 5.000 Kč ……...... sleva 2,0 %
do 7.500 Kč ……...... sleva 2,5 %
nad 7.500 Kč …....…. sleva 3,0 %
2. Úročením (s vyšší úrokovou mírou) půjček družstvu
poskytovaných jeho členy
sjednávaných při minimální půjčené částce 5.000 Kč na
dvanáct a 10.000 Kč na šest měsíců, evidovaných zvláštní
smlouvou.
Úročení* půjček roční úrokovou mírou sjednaných na:
12 měsíců ................ úroková míra 2,6 %
6 měsíců ................ úroková míra 2,3 %
s platností od 1. 9. 2019

Bonus za denní zůstatek vkladů na věrnostní čipové kartě
nad 1.000 Kč až do 100.000 Kč ........ bonus* 2,1 %.
nad 100.000 Kč .................................... bonus 0,8 %
s platností od 1. 9. 2019
4. Poukázkami na slevu z nákupu členům, kteří nejsou
držiteli věrnostní čipové karty
Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který není
držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu) možnost
získat 2 poukázky na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020,
každá se slevou 100 Kč z jednorázového nákupu zboží
nad 300 Kč.
O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu
družstva na telefonu 380 302 227, či na e-mailu:
sekretariat@jednotakaplice.cz.
* výše úrokové míry a bonusu je na základě pověření představenstva upravována
dle aktuálních úrokových sazeb bank
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Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek na odběr
zboží v hodnotě 1000 Kč (2 poukázky á 500 Kč)

Odpovědní kupón
Do slosování o ceny budou zařazeny kupóny se správně zodpovězenými soutěžními otázkami.
Kupón zasílejte do 20. ledna 2020 na adresu:
Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Střítež
1. Jaké výročí slaví v letošním roce Jednota Kaplice?
.....................................................................................................................................................................................................

2. Jaký způsob řízení družstva byl zaveden od 1. 7. 2019?
.....................................................................................................................................................................................................

3. Která naše prodejna TIP prošla začátkem letošního roku rekonstrukcí?
.....................................................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení:........................................................................... telefon: .....................................................................................
adresa+PSČ: ..........................................................................................................................................................................................

Vyhodnocení čtenářské soutěže Zpravodaje 2018:
Do soutěže se zapojilo 254 členů, z toho 249 se správnou odpovědí.
Vylosováni byli a cenu obdrželi:
DAŇKOVÁ Anna, HÁLEK Vítězslav, CHARVÁT Martin, CHARVÁTOVÁ Lenka, JANDA Jan, KASPEROVÁ Eliška,
KRUPICOVÁ Věra, LUTOVSKÝ Jaroslav, SEKÁČ Jan, ŠVORCOVÁ Ludmila.
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme.

KONTAKT
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Střítež, tel.: 380 302 227,
e-mail: sekretariat@jednotakaplice.cz, www.jednotakaplice.cz, www.facebook.com/jednotakaplice
Vydalo představenstvo Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici nákladem 1.000 výtisků – ZDARMA.
Realizace: REGION reklamní a vydavatelská agentura s.r.o., Český Krumlov.

