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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení družstevníci,
v  době přípravy letošní-
ho členského zpravodaje 
Jednoty družstva spotře-
bitelů v  Kaplici v  měsíci 
září se v  naší společnosti 
začíná ve  větší míře opa-
kovaně objevovat velmi 
razantní koronavirová epi-
demie. Její první fázi jsme 
registrovali od  března do 

května letošního roku a  znamenala pro naše družstvo 
zavedení mimořádných, zejména hygienicko-epidemio-
logických opatření, která měla podstatný vliv na  činnost 
našeho družstva. Zásadní bylo zavedení nouzového sta-
vu a utlumení turismu v zemi. Český Krumlov a Lipno nad 
Vltavou se prakticky ze dne na  den ocitly bez návštěv-
níků a  prodejny v  těchto místech bez zákazníků. Tato 
situace se projevila podstatně u prodejen 025 a 012 v Čes-
kém Krumlově a  093 v  Lipně nad Vltavou, kde maloob-
chodní obrat klesl o  desítky procent. U  většiny ostatních 
prodejen jsme zaznamenali však trend opačný, došlo 
k nárůstu obratu i v době epidemie, a to proto, že zákazní-
ci nechtěli dojíždět pro nákupy mimo bydliště a využívali 
naše prodejny ve větší míře. Je třeba zmínit, že mimořád-
ná opatření měla i  vliv na  podstatně zvýšené náklady ze 
strany družstva na zajištění a nákup ochranných pomůcek 

a desinfekčních prostředků za více než 700 tisíc korun jak 
pro zaměstnance družstva, tak pro nakupující v našich pro-
dejnách, a to bez jakékoliv náhrady od státu. 
Přes všechna úskalí a hygienická rizika však naši pracovníci 
přistoupili k celé situaci velmi odpovědně a zajistili zásobo-
vání okresu bez závad a s lidským a obětavým přístupem 
k našim zákazníkům. Za nasazení v mimořádně ztíženém 
a velmi rizikovém pracovním prostředí chci i touto cestou 
poděkovat všem našim zaměstnancům jménem svým 
i jménem představenstva družstva.
Nyní se ještě ve  stručnosti zmíním o  dosažených výsled-
cích družstva. Hospodaření roku 2019 bylo uzavřeno 
dosažením mírného zisku a  rozhodující ukazatele byly 
splněny. V  současné chvíli uzavíráme hospodářské vý-
sledky k 30. 9. 2020 a předběžně můžeme konstatovat, že 
i přes nepříznivou situaci v prvním pololetí se daří k datu 
realizovat vyšší maloobchodní obrat než v  roce 2019 
s indexem 103 %. Za měsíce červenec a srpen 2020 zazna- 
menáváme zvýšené obraty u  většiny prodejen. Nejlépe 
hodnotíme z  hlediska dosaženého obratu supermar-
ket Terno Český Krumlov, Lipno, Frymburk, Horní Planá 
a Křemže. Věřím, že pro nás i následující období bude příz-
nivé a že se podaří i v případně hygienicky obtížných pod-
mínkách uspět na trhu a přesvědčit naše zákazníky, aby se 
do našich prodejen neustále vraceli. 

Vladimír Kozák
místopředseda představenstva a ředitel

ROK 2020 JE PRO NAŠE 
DRUŽSTVO MIMOŘÁDNÝ

Šití roušek ze starých pracovních 
plášťů

Kompletace ochranných balíčků
pro zaměstnanceRouškomat na Ternu Český Krumlov

Dobrovolní hasiči Frymburka 
desinfikují košíky
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TERNO ČESKÝ KRUMLOV

V  krumlovském Ternu dochází k  neustálému procesu 
uplatňování novinek a  modernizací, které jsou násled-
ně realizovány v  našich dalších prodejnách. V  návaznosti 
na  nově vytvořenou maloobchodní zónu za  Ternem byl 
vybudován druhý vchod do našeho supermarketu. V nové 
přístavbě Terna došlo k  otevření pekařství s  rozšířenou 
nabídkou pečiva, zákusků, chlebíčků a obložených baget 
z Lahůdek Besednice. Součástí pekařství je i samoobsluž-
ný kiosek pro přípravu kávy s sebou. Druhý vchod nabízí 
zároveň možnost odbavení na dvou nových pokladnách. 
Pohodlnost nákupu umožňuje i nové parkoviště s 60 par-

kovacími místy. V návaznosti na nové dispozice supermar-
ketu došlo také k  modernizaci úseku s  nabídkou teplých 
jídel, který byl přesunut do středu prodejny k obslužným 
pultům. Obslužný personál je tak nově na  jednom místě 
a dokáže lépe reagovat na počet zákazníků u jednotlivých 
úseků. V  nabídce teplých jídel jsou nově řízky, langoše, 
brambory, rolády a mnoho dalšího. K rozšíření došlo také 
v nabídce od místních výrobců. V Ternu lze nově nakoupit 
mléčné výrobky z  bio statku Bemagro u  Malont, alkoho-
lické nápoje a  čokolády ze Svachovky anebo uzeniny od 
firmy Jihočeské Jerky z Mostků u Kaplice.
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V  reakci na  události posledních měsíců kolem onemoc-
nění covid-19 bylo nutné uskutečnit provozní změny 
na  prodejně Latrán Český Krumlov, která byla velkou 
měrou závislá na  turistickém ruchu v  centru města. Ten 
byl nástupem mimořádných vládních opatření zcela utlu-
men. 
Vyhodnocením prodeje vybraných kategorií došlo k roz-
hodnutí zcela omezit obslužný prodej, který prodejnu ze-
jména personálně velmi zatěžoval a  zároveň nepřinášel 
požadované ekonomické efekty. Prodejna tohoto typu 
– v centru města a na hlavní pěší zóně – má zcela jinou 
zákaznickou strukturu a poptávku než jakákoliv jiná pro-

dejna v zástavbě se stálým okruhem zákazníků. Optimali-
zace nabídky je v tomto případě zcela namístě. Záměrem 
družstva však bylo zachovat alespoň základní nabídku 
obslužného pultu a vzhledem k tomu, že v roce 2019 do-
šlo k  otevření vedlejší provozovny COOP Bistro (a  i  zde 
byl záměr provozovnu přes nepříznivé výsledky udržet), 
došlo k přesunu části sortimentu obslužného pultu prá-
vě do vedlejšího COOP Bistra, které upustilo od nabídky 
teplých jídel a  zaměřuje se na  tradičnější nabídku, jako 
jsou například párky v rohlíku, pečivo, chlebíčky, bagety, 
zákusky, káva s sebou, nápoje, balené uzeniny a základní 
nabídka čerstvých uzenin k nakrájení.

COOP BISTRO NA LATRÁNU

Vyzkoušej nově 
vyladěného Kozla
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V  rámci dotačního programu na  podporu venkovských 
prodejen z  rozpočtu Jihočeského kraje jsme získali dota-
ci na prodejnu v Horním Dvořišti a Rožmitále na Šumavě. 
Cílem dotačního programu je umožnit obcím zachovat 
a udržet drobné venkovské prodejny a zajistit tak, aby jiho-
české vesnice byly kvalitním místem pro život se zajištěnou 
základní obslužností, jako je právě prodej potravin. V rámci 
dotačního programu bylo podpořeno celkem 31 prodejen 
v celkové výši čtyři miliony korun. V Horním Dvořišti bude 
dotace použita na výměnu vstupních dveří a výloh, čímž 
dojde k úspoře nákladů na vytápění prodejny a ke zlepšení 
manipulace s dveřním křídlem. V případě prodejny v Rož-

mitále na  Šumavě bude dotace použita na  úhradu části 
osobních nákladů personálu prodejny. V obou případech 
pokrývá dotace pouze část realizovaných nákladů.

Po 28 letech jsme koncem měsíce května 2020 ukončili 
provoz naší Pekárny Horní Planá. Poslední tři roky jsme 
se potýkali s  výrazným nedostatkem kvalifikovaného 
personálu a  propadem odbytu, což se promítlo do  ne-
udržitelné ekonomické situace pekárny. Pekárna byla 
v  posledních měsících provozována s  13 pracovníky, 
i když optimální stav by byl až 19 zaměstnanců. 
Pekařské řemeslo téměř zaniklo a nové pracovníky jsme 
nenalákali ani na možnost bydlení ve zcela nových pod-
nikových bytech v  Horní Plané. O  naše výrobky však 

zákazníci nepřijdou. Výroba plynule přešla do  Pekárny 
Srnín, která bude do maloobchodní sítě Jednoty Kaplice 
dodávat vybrané výrobky podle hornoplánské receptu-
ry. Do  pekárny Srnín putovala i  část zařízení z  uzavře-
ného provozu Pekárny Horní Planá. Další část zařízení 
byla využita v naší výrobně lahůdek v Besednici. Tímto 
bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem našim zá-
kazníkům a  odběratelům za  projevenou přízeň. Přede-
vším však děkujeme našim zaměstnancům, díky kterým 
mohla pekárna vzniknout a téměř 30 let fungovat.

JIHOČESKÝ KRAJ PODPOŘIL 
NAŠE VENKOVSKÉ PRODEJNY

UKONČENÍ PROVOZU
PEKÁRNY HORNÍ PLANÁ

Vedoucí pekárny František Hrdlička, který zde pracoval celých 28 let
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N Á R O D N Í  P I V O V A R

Hořkost díky českému chmelu Agnus
a barva docílená sladem Crystal Light.
Díky tomu má náš ležák zajímavou barvu
a příjemnou chuťovou uhlazenost.

V polovině měsíce září 2020 byla spuštěna dlouho plá-
novaná rekonstrukce supermarketu U  Zelené ratolesti. 
V  posledních měsících již proběhla rekonstrukce prv-
ního patra objektu, kde byly nově vybudovány sklado-
vé prostory a  v  části bývalé restaurace vznikl nájemní 
prostor, ve kterém již svou činnost provozuje SK Karate 
Český Krumlov. Nyní se stavební práce přesunuly do pří-
zemí prodejny, kde vznikne nový plnosortimentní su-
permarket s  nabídkou čerstvého zboží, zvětšena bude 
nabídka obslužného pultu, která bude nově obsahovat 

teplá jídla a výsekové maso. Rozšíření se dotkne i nápo-
jové sekce, která bude kompletně řešena ve spolupráci 
s  Budvarem a  Kofolou. Součástí modernizace objektu 
je i  umístění veřejně přístupného bankomatu u  vcho-
du do  prodejny, vytvoření okénka pro prodej zmrzliny 
a  vytvoření zázemí pro prodej vánočních ryb. Otevře-
ní prodejny proběhne v  první polovině prosince 2020. 
Po  dobu rekonstrukce budou zákazníci moci navštívit 
naše prodejny na  sídlišti Plešivec a  u  Horní brány, kde 
bude nově otevřeno i v neděli.

„SKLENÍK“ V REKONSTRUKCI
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Po zkušenostech z rozšíření nabídky teplých jídel v super-
marketu Terno Český Krumlov a Lipno nad Vltavou dochází 
k zavedení základní nabídky teplých jídel také na prodej-
nách Horní Brána Český Krumlov, Kaplice-nádraží, Vyšší 
Brod, Frymburk a do konce roku ještě na prodejně U Ze-
lené ratolesti. V nabídce lze nalézt sekanou, kuřecí stripsy, 
brambory, rolády, řízky a nově i langoše.

NABÍDKA
TEPLÝCH JÍDEL

VÝDEJ ZÁSILEK
NA PRODEJNÁCH JEDNOTY

s dopravcem PPL, a tak i zde si mohou naši zákazníci spo-
lečně s nákupem odnést objednanou zásilku.
Další novinkou je instalace výdejních automatů, tzv. 
Alzaboxů, u prodejen na Plešivci a ve Vyšším Brodě, díky 
kterým mají naši zákazníci možnost vyzvednout si své zbo-
ží zakoupené v internetovém obchodě Alza.cz.

Na prodejnách v Malontech a Chvalšinách jsme navázali 
spolupráci se společností Zásilkovna.cz, která zajišťuje vý-
dej zásilek objednaných na českých e-shopech. Nově si tak 
u nás mohou zákazníci nejen pohodlně nakoupit, ale také 
vyzvednout svou zásilku současně s nákupem, bez nutnos-
ti zajíždění na vzdálené výdejní místo. V menších prodej-
nách v Bujanově a Přídolí jsme naopak navázali spolupráci 
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ZÍSKALI JSME OCENĚNÍ
V druhém ročníku udílení „Cen hejtmanky Jihočeského 
kraje za společenskou odpovědnost“ získala za rok 2019 
Jednota Kaplice na půdě Krajského úřadu v Českých Budě-
jovicích čestné uznání v kategorii Velká organizace. Cílem 
tohoto ocenění je poděkování firmám, které se z vlastního 
přesvědčení chovají odpovědně ke společnosti, ve které 

To, jak úspěšní budeme ve druhé vlně v boji s koronavi-
rem, závisí zejména na nás a našem chování. Mysleme 

fungují, podporují zdravou firemní kulturu, pečují o své  
zaměstnance, životní prostředí i okolí.
Další ocenění náleží všem spotřebním družstvům Skupi-
ny COOP, která ho získala v rámci projektu „Obdivované 
firmy ČR roku 2020“ za mimořádnou práci při první vlně 
koronaviru.

JAK SE V SOUČASNÉ DOBĚ 
CHOVAT PŘI NÁKUPU

přitom nejen na sebe a své blízké, ale i na ostatní spolu- 
občany.

2m 2m 2m 2m

2m 2m 2m 2m

Dodržujte mezi 
sebou minimální 
odstup 2 metry.

Nakupujte tak, 
abyste v obchodě 
strávili pouze 
minimum času.

Vstupujte 
do prodejny 
s překrytými 
ústy a nosem 
respirátorem,
rouškou, šálou či 
bavlněným šátkem.

V případě potřeby 
kašlání nebo 
kýchání si překryjte 
ústa a tvář loktem 
(i přes roušku).

Pokud je to možné, 
zaplaťte za nákup 
bezhotovostně 
(použijte platební 
kartu).

Dodržujte domácí 
karanténu, pokud 
ji máte nařízenou. 
Nakupujte pouze 
tehdy, pokud 
jste si jisti svým 
zdravotním stavem.

Při nákupu 
nebaleného zboží 
(pekárenské 
výrobky, ovoce, 
zelenina) používejte 
jednorázové 
rukavice nebo sáčky.

Chovejme 
se vzájemně 
disciplinovaně
a ohleduplně. 
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Medvědi Český Krumlov

SK Karate Český Krumlov

16. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu 
a Český pohár v dálkovém plavání v Dolní Vltavici

A SPOUSTU DALŠÍCH AKCÍ 
V NAŠEM REGIONU…

Domov pro seniory Kaplice

SK Badminton Český Krumlov

Den s Integrovaným záchranným systémem 
v Lipně nad Vltavou

PODPOŘILI JSME…
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Ve svépomoci síla. To je slogan a ústřední myšlenka, která provází celou historii spotřebního družstevnictví  
ve světě i u nás.

POMALÉ ZAČÁTKY
Vezmeme-li v  úvahu, že první družstvo moderního typu 
na  světě bylo založeno v  Rochdalu v  roce 1844, nejsou 
první družstva vzniklá na  našem území o  mnoho mladší. 
Za  první družstvo na  českém území bývá pokládán Spo-
lek pražských truhlářských mistrů z  roku 1846. Následo-
val jej Spolek tkalců z Valu u Vamberka a v roce 1847 pak 
Potravní a úsporný spolek v Praze. Až do roku 1867 u nás 
vznikaly víceméně jednoduché potravní spolky, jejichž po-
čet by se dal spočítat na prstech dvou rukou. Ale již v roce 
1869 fungovalo v Čechách 306 záložen se 124 899 členy, 
176 konzumů s 29 994 členy a 15 výrobních družstev. 

ROZMACH DRUŽSTEVNICTVÍ U NÁS
O  skutečném rozvoji družstevnictví můžeme hovořit 
až od  konce 80. let 19. století, kdy došlo k  oživení nejen 
průmyslové, ale i  zemědělské výroby. V  hojné míře zača-
la vznikat zemědělská úvěrní družstva, různá družstva 
obilní a  skladištní, družstevní lihovary, výrobní družstva 
a spotřební družstva. Mezi roky 1895 a 1905 hojně přibý-
vala právě družstva spotřební. Družstev bylo již tolik, že si 
podle svého zaměření začala vytvářet své vlastní centrály. 
Jako první si v  roce 1896 svoji centrálu vytvořily kampe-
ličky v  podobě Ústřední jednoty českých hospodářských 
společenstev v Praze. Ústřední svaz českoslovanských kon-

VÍCE NEŽ 170LETÁ
HISTORIE SPOTŘEBNÍHO 
DRUŽSTEVNICTVÍ
NA NAŠEM ÚZEMÍ

10



PRIVÁTNÍ ZNAČKY
Historie privátních značek COOP je spojena s činností VDP 
v  období první republiky. VDP nefungovala pouze jako 
družstevní velkoobchod, ale vlastnila celé množství pod-
niků, ve kterých vyráběla zboží pod svými privátními znač-
kami. 
Na  tuto činnost navázal COOP. Již od  roku 1993 nabízí 
ve  své maloobchodní síti privátní značky zaměřující se 
na kvalitu a dostupnou cenu. Jedná se o výrobky od pro-
věřených výrobců, které nabízí pod vlastní značkou. 
Zákazník se s nimi může setkat ve třech řadách. Pod znač-
kou Klasik nalezne ekonomickou diskontní řadu základ-
ních výrobků. Pod označením COOP Quality Standard je 
nabízeno zboží kontrolované kvality v  segmentu národ-
ních a globálních značek a produktů. Značka COOP Pre-
mium pak představuje výrobky nejvyšší evropské kvality 
nabízené pod vlastní značkou.
Všechny tři kategorie ale mají jedno společné – a sice pří-
znivou cenu. Ta je ve spojení s inzerovanou kvalitou důvo-
dem, proč stále více zákazníků vyhledává prodejny řetězce 
COOP.

sumních, výrobních a  hospodářských 
družstev vznikl v  Praze v  roce 1908. 

Ve stejném roce byly položeny základy Vel-
konákupní společnosti družstev (VDP).

V  období mezi světovými válkami u  nás došlo 
k vrcholnému rozmachu družstevnictví. Velice dů-

ležitá byla právě činnost nákupní centrály VDP, která 
produkovala velké množství privátních výrobků pouze 

pro družstva. Zajímavostí je, že již v roce 1930 existovaly 
privátní výrobky nesoucí název COOP nebo Cooperator.
 

DRUŽSTVA JAKO NÁSTROJ 
TŘÍDNÍHO BOJE
Následný vývoj po  roce 1948 hluboce zasáhl do činnosti 
družstev. Stranické řízení a  marxisticko-leninská filozofie 
toho nejhrubšího zrna převzaté ze Sovětského svazu pro-
stoupily všemi řídícími orgány a staly se přítomnými i v kaž- 
dodenní činnosti družstev. Reorganizace podle „scénáře“ 

ÚV KSČ z roku 1952 směřovala k přeměně ústředí družstev 
a družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění 
státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla syste-
maticky zbavována podnikatelské iniciativy a účelově zne-
užívána. 

SPOTŘEBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 
V NOVÝCH PODMÍNKÁCH
Po roce 1989 došlo k postupnému narovnávání majetko-
vých poměrů. Družstva se musela vypořádávat s nastupu-
jící zahraniční konkurencí, která stavěla moderní prodejny, 
zatímco družstva musela udržovat velké množství prode-
jen starších. V současnosti jsou družstva známá především 
podporou regionu, kde působí, a  prodejem regionálních 
výrobků. Prodejny jsou postupně přestavovány, aby nabí-
zely co největší komfort pro zákazníky.
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Pane Bukovský, tak co jste to vlastně „upekli“?
Ta fúze byla logická. S mlýnem ve Veselí nad Lužnicí spolu-
pracujeme řadu let a jde o mlýn, který je tady na jihu jediný 
funkční. A když jsme zjistili, že je na prodej…

Vznikla nová společnost. Co zůstává a co nového přine-
se budoucnost?
Tak zůstává tradice poctivé řemeslné práce. Chceme nadá-
le modernizovat výrobu, chceme se více zaměřit na eko-
logii. Tu máme na  prvním místě. Veškerý rozvoz pečiva 
je prováděn téměř výhradně vozidly s pohonem na zem-
ní plyn. Již nyní máme malou fotovoltaickou elektrárnu. 
Umístili jsme ji na  střechu haly pekárny. Plánujeme její 
rozšíření i na ostatní střechy, abychom byli schopni pokrýt 
28–30 % naší spotřeby energií ze slunce.
Neustále investujeme do nového strojního zařízení. Pekár-
na je vybavena moderním zařízením pro šokové zamrazo-
vání pečiva, které dodáváme zákazníkům k dopečení pří-
mo v prodejně, a tak se dostává ke konečným zákazníkům 
v té nejčerstvější formě.
V  neposlední řadě chceme věnovat více péče našim za-
městnancům. Společnost jich má okolo dvou set. Snažíme 
se jim vyjít vstříc. V současnosti pro naše zaměstnance pro-
jektujeme dva nové bytové domy, které budou v těsném 
sousedství pekárny. Svých zaměstnanců si vážíme a snaží-
me se o to, aby u nás byli maximálně spokojeni. Nabízíme 
benefity jako závodní stravování s  příspěvkem zaměst-
navatele, přispíváme na  důchodové připojištění a  posky-
tujeme o  jeden týden dovolené navíc. V místní jídelně je 
možné si vybrat ze čtyř jídel, v kantýně si mohou nakoupit 
základní potraviny. 

ROZHOVOR S NOVÝM 
MAJITELEM PEKÁRNY 
JOSEFEM BUKOVSKÝM

PŘEDSTAVUJEME PEKÁRNU SRNÍN

CO SE PEČE
V PEKÁRNĚ?

Pekárna v Srníně má dlouholetou tradici. V roce 1956 
její stavbu zahájilo kaplické spotřební družstvo, aby 
ji prakticky dokončenou předalo Jihočeským pekár-
nám. Od roku 1993 provozovala pekárnu společnost 
K III. Dne 1. července letošního roku došlo k fúzi s Mlý-
nem Veselí nad Lužnicí, a vznikla tak společnost Pe-
kárna Srnín, s. r. o.
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Převzali jste část výroby od  Jedno-
ty Kaplice v  Horní Plané. Udržujete se 

zdejší Jednotou nějaké nadstandardní 
vztahy?

S  Jednotou Kaplice spolupracujeme dlouhou 
dobu. Zavážíme Českokrumlovsko, Kaplicko, Li-

pensko. To je jejich tradiční region a mají zde 
velmi dobré postavení. Máme společné 

také to, že se snažíme propagovat jiho-
český region na  svých výrobcích. Re-
gionalitu. Myslím si, že naše výrobky 
mají v  jejich prodejnách úspěch. Ta 
provázanost tady vždycky byla, pro-
tože Srnín a  Kaplice jsou od  sebe 
kousek. Jsme schopni pro ně při-
pravit výrobky na míru, aby se jim 
to dobře prodávalo. 

Připravujete nějaké novinky v  sor-
timentu?
Letos jsme převzali několik desítek re-
ceptů z pekárny v Horní Plané, kde Jednota 
Kaplice ukončila provoz z personálních důvodů. 
Takže máme asi 30 nových výrobků. Jak jemného pečiva, 
tak cukrářských výrobků. Samozřejmě jsme museli upravit 
receptury podle našich podmínek a našeho provozu. Kaž-
dý rok přinášíme kolem deseti nových výrobků, které tes-
tujeme na zákaznících. Ujmou se tak dva tři výrobky, které 
necháme. Také nově chceme více rozšířit fitness program, 

ve  kterém jsou výrobky testovány na  maximum výživo-
vých hodnot a minimum kalorií a poté zaváděny do stálé 
výroby.
Současně ještě provozujeme cukrárnu U Kláštera v Piaris-
tické ulici v Budějovicích, kde pracuje 18 cukrářek. Zde se 
vyrábí klasické cukrovinky ze živočišné šlehačky – větrníky, 

laskonky, prostě všechny takové ty „zdravé“ věci. Ně-
které receptury pochází až ze 60. let. Jsou sice 

možná kalorické, ale lidem chutnají, proto-
že používáme opravdu kvalitní suroviny. 

Jednou za čas si to člověk může určitě 
dovolit.

A  co z  Vašich výrobků chutná 
Vám?
Máme nyní výbornou Márinku, to je 
taková sladkost, ta je ze sortimen-

tu Horní Plané. Osobně jsem pyšný 
na  naše koblihy. Jsou nešizené, při-

dáváme do  nich Tuzemák z  Jindřicho-
va Hradce, používáme kvalitní marmelá-

dy. Výborné jsou srnínské medové perníky 
s  obsahem 5,5 % včelího medu, velmi chutné 

je i  linecké třené pečivo. Ráno nejraději snídám klasický 
konzumní chléb Šumava, Srnínský rohlík nebo nyní nový 
Vesnický chleba, který vyrábíme podle tradiční receptury. 
Vynikající jsou naše Šumavské zelňáky a Slané tyče. Že mi 
naše výrobky opravdu chutnají, je – myslím si – na  mně 
trochu vidět.
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1.  Nejprve si připravíme kvásek ze sběračky vlažného mléka, 
lžičky cukru a kvasnic. Promícháme a necháme kvasnice 
pracovat asi tak 15 minut.

2.  Do zadělávací mísy nasypeme mouku, přidáme más- 
lo, kvásek, cukr, sůl, žloutky, citrónovou kůru a vlaž-
ného mléka tolik, aby vzniklo tuhé těsto, které se 
nejprve vařečkou a  pak na  vále rukama dob-
ře propracuje, až se dělají puchýře. Připojí se 
k  němu 120 gramů usekaných mandlí, 140 
gramů hrozinek, rum a vše se promíchá s těs-
tem, které se pak nechá v teple vykynout. 
Kynutí trvá 1,5–2 hodiny. Zatímco nám 
těsto kyne, připravíme si plech, který vy-
ložíme pečicím papírem.

3.  Vykynuté těsto vyklopíme na pomouč-
něný vál. Z  tohoto množství můžeme 
udělat jednu velkou nebo raději dvě 
menší vánočky. V  tom případě těsto 
rozdělíme na dva stejné bochánky.

VÁNOČKA S VŮNÍ TRADICE

Surovniny, které budeme potřebovat na jednu velkou 
vánočku nebo na dvě menší:

• 1 kg polohrubé mouky • 220 g másla (lepší je 
rozpuštěné, ale ne horké) • 42 g kvasnic • 140 g 

tlučeného cukru (cukr krupice) • 300 ml vlaž-
ného mléka (množství upravit podle charak-

teru těsta) • 4 žloutky • 1/2 lžíce soli • 1 lžička 
strouhané citrónové kůry • vanilkový cukr 
• 120 g sekaných mandlí • 140 g hrozinek 
• 1 lžíce rumu • 2 celá vejce (na potření) 
• sekané mandle (na posypání)
Poznámka: Pokud chcete jenom jednu 
menší vánočku, všechna udaná množ-
ství dělte dvěma.

Vánočka, jak sám název napovídá, k vánocům neodmyslitelně patří. Zde je recept na vánočku, jak ji kdysi pekly 
naše babičky.

Každý z bochánků rozdělíme na osm 
stejných kousků. Osmý pak rozdě-
líme ještě na půl. Spodní část vá-
nočky upleteme ze čtyř pramenů 
(viz nahoře), konce přimáčkneme, 
položíme na plech. Prostřední patro 

upleteme ze třech pramenů, položí-
me rovně na  první a  konce opět při-

máčkneme. Poslední stočíme ze dvou 
menších kousků, položíme rovně na 
druhé patro a  konce stlačíme. Stejně 

upleteme i  druhou vánočku. Vánočky se 
poté nechají po dobu 1,5–2 hodiny kynout. 
Troubu si předehřejeme na 170 °C.

4. Vykynuté vánočky dobře potřeme rozšleha-
nými vejci a posypeme je nasekanými mandle-

mi. Jednotlivá patra k  sobě upevníme špejlemi, 
aby se nám vánočka při pečení nerozjela. Vložíme 

do  vyhřáté trouby a  pečeme asi 15–20 minut. Pak 
teplotu snížíme na 150 °C, vánočky přikryjeme peči-

cím papírem nebo alobalem a pečeme dalších 45 minut. 
Propečení vánočky vyzkoušíme pomocí špejle.
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NEMOVITOSTI K PRONÁJMU
Pronájem obchodních prostor, Loučovice čp. 280 – nebytový prostor nad prodejnou, 240 m2

Více informací k pronájmu u RK Justo – Tadeáš Vaverka • tel.: 607 933 667 • www.vaverka.justo.cz

Pronájem restaurace, Větřní – nebytový prostor nad prodejnou, 360 m²

Pronájem restaurace, Křemže – nebytový prostor nad prodejnou, 638 m²

Pronájem obchodních prostor, Vyšší Brod – nebytový prostor nad prodejnou, 630 m2
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Prosluněné podzimní dny lákají k  vycházkám. Před rokem a  půl získalo Kaplicko novou turistickou atrakci –  
rozhlednu na Hradišťském vrchu.
 
Rozhledny jsou fajn. Všechny ale mají jedno společné – 
stojí na kopci. Ta u Kaplice na Hradišťském vrchu ve výšce 
780 metrů nad mořem.
A  hned na  úvod poskytneme několik technických de-
tailů. Rozhledna je vysoká 29,9 metru. To proto, že vyšší 
stavby potřebují povolení Řízení letového provozu. Au-
torem ocelovo-modřínové konstrukce je brněnský ar-
chitekt Pavel Jura. Rozhledna byla slavnostně otevřena 
23. března 2019. Je celoročně přístupná a vstupné zde pla-
tit nebudete.

Výchozích bodů nabízíme hned několik. Pokud miluje-
te dlouhé vycházky, začněte v Kaplici. Trasa je dlouhá asi 
6 km. Zavede vás po zelené značce do Mostků, kde nara-
zíte na značku žlutou, po které dojdete kolem Pytlového 
rybníku a  Blanského vrchu do  Hradiště. Zde přestoupíte 
na modrou, a ta vás dovede až nahoru.
O něco kratší trasa (asi 4,5 km) vede z Kaplice přes Blansko 
(po červené) a odtud po modré k rozhledně.
Nejkratší cesta vede přímo z Hradiště. Na vrchol to máte je-
nom 1,2 km, ale při výstupu překonáte převýšení 230 met-

TIP NA VÝLET
 

ROZHLEDNA HRADIŠŤSKÝ 
VRCH U KAPLICE

Východ slunce nad Novohradskými horami
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rů. Motoristovi je jasné, že průměrné stoupání 
dělá nějakých 19 %. Před závěrečným trhákem 

možná vezmete zavděk turistickým přístřeškem.
Ale stojí to za to. Jen co na vrcholu popadnete dech 

a  vystoupáte nějakých 149 schodů, budete odměněni 
naprosto úchvatným výhledem. Na  jihovýchodě se před 
vámi rozprostírají Novohradské hory s Kraví a Kuní horou, 
při troše štěstí můžete zahlédnout i  vrcholky Alp. Jiho- 
západní horizont nabízí pohled na masiv Šumavy s Vítko-
vým kamenem a vrcholem Plechý na západě. Na severozá-
padě se vám nabídne pohled na Blanský les s Kletí. Severní 
pohled moc zajímavý není. Budějovická kotlina a temelín-
ské chladicí věže opravdu moc romantické nejsou. 
Ještě poznámka na  závěr – pokud jste cyklisté, na  kolo 
raději zapomeňte.

Výhled cestou na vrchol rozhledny na Hradišťském vrchu Rozhledna na Hradišťském vrchu
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BENEFITY PRO
ZAMĚSTNANCE
PŘÍSPĚVKY
• Příspěvek na cestu do a z práce ve výši 50 %
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění až 1 100 Kč
• Příspěvek na lázeňský pobyt zaměstnance
• Příspěvek na očkování nebo nákup doplňků proti chřipce
• Příspěvek na maturitní ples dítěte
• Příspěvek na letní dětský tábor dítěte
• Příspěvek na školní lyžařský výcvik dítěte
• Příspěvek na letní příměstský tábor dítěte

MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY
• Na dovolenou až do výše 50 % tarifní mzdy
• Na Vánoce až do výše 50 % tarifní mzdy
• K životnímu jubileu 50 let
• Za počet odpracovaných let
• Při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu
• Pro bezplatné dárce krve za počet odběrů

OSTATNÍ BENEFITY
• Týden dovolené navíc (4 + 1)
• Vánoční setkání zaměstnanců
• Sleva z nákupu v prodejnách Jednoty Kaplice
•  Sleva na podnikovou dopravu a práci autodílny  

ve výši 50 %
• Sleva na mobilní tarif u operátora COOP Mobil
•  Placené pracovní volno na doprovod dítěte  do 1. třídy ZŠ 

při zahájení školního roku
•  Podniková rekreace v chatě na Přední Výtoni a chatách 

Karlovy Dvory

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
HANA NECKÁŘOVÁ, 380 302 259, NECKAROVA@JEDNOTAKAPLICE.CZ

ZÁSTUPCE / ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ
•   Lipno nad Vltavou, Slupečná
•  Horní Planá, Náměstí 

SKLADNÍK, PRACOVNÍK SKLADU OVOCE A ZELENINY
•   České Budějovice 

PRODAVAČ/KA, POKLADNÍ
•   Lipno nad Vltavou, Slupečná
•   Vyšší Brod
•   Horní Planá
•   Český Krumlov, Za Nádražím
•   Český Krumlov, U Zelené ratolesti
•   Kaplice, Náměstí

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
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VÝHODY ČLENŮM DRUŽSTVA

2020/2021

1.  TRVALÝMI A JEDNORÁZOVÝMI PROCENTNÍMI 
SLEVAMI

  přiznávanými odstupňovaně z členem družstva realizo-
vaných nákupů zboží v  prodejnách družstva evidova-
ných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, 
která slouží k ochraně jeho peněz, placení nákupů, vklá-
dání a vybírání hotovosti a získávání bonusů z jím vlože-
ných 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 0,8 %
6 měsíců ......................................................... úroková míra 0,5 %

3. BONUSEM,
  ale na dobu bez časového omezení, při minimální půjče-

né částce 1 000 Kč, evidované prostřednictvím věrnostní 
čipové karty člena.

Bonus za  denní zůstatek vkladů na  věrnostní čipové 
kartě:
nad 1 000 Kč až do 100 000 Kč .............................. bonus 0,5 %
nad 100 000 Kč ..........................................................  bonus* 0,2 %

*  výše úrokové míry a bonusu je na základě rozhodnutí před-
stavenstva upravována dle aktuálních úrokových sazeb 
bank

4. POUKÁZKY NA SLEVU
Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který 
není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu) 
možnost získat 2 poukázky na  období od  1. 7. 2020 do 
30. 6. 2021, každou se slevou 100 Kč z jednorázového ná-
kupu zboží nad 300 Kč.

O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu druž-
stva: tel. 380 302 227 nebo e-mail
sekretariat@jednotakaplice.cz

INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA
Počet členů k  31. 12. 2019 byl 974, což znamená pokles 
o  10 členů proti skutečnosti k  31. 12. 2018 – vystoupilo 
8 členů, zemřelo 7 členů. Přijati byli 4 noví členové.
Složení členské základny k 31. 12. 2019:
 ve věku členů:
 18–50 let 165
 51–60 let 159
 61–69 let 305
 70 a více let 344
 Ostatní      1

Členské výbory: Počet členských výborů se v  roce 2019 
snížil o jeden (ČV Dolní Dvořiště) na 18 členských základen.
Jarní členské schůze se z  důvodu pandemie covid-19 
nekonaly.

Slevy poskytnuté členům za rok 2019:
•  čipová karta – vyplacené slevy ve výši 930 195 Kč, z toho 

pro členy družstva (držitele čipové karty) 358 110 Kč, což 

je proti roku 2018 opět pokles, a to o 6,72 %. Vyplacený 
bonus byl ve výši 310 521 Kč.

•  na  nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou 
kartu) – v prodejnách družstva bylo do konce roku 2019 
uplatněno 303 ks kuponů à 100 Kč, což je o 69 ks kuponů 
méně proti roku 2018.

•  Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské 
výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (viz Vý-
hody členům družstva pro rok 2020/2021).  

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

•  Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnost-
ní čipové karty se můžete informovat přímo na  prodej-
nách družstva nebo v ústředí družstva (tel. 380 302 259).

•  Veškeré dotazy Vám zodpovíme také na našich webových 
stránkách www.jednotakaplice.cz.
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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.
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SOUTĚŽ
Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek

na odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
(2 poukázky à 500 Kč)

ODPOVĚDNÍ KUPON 
Do slosování o ceny budou zařazeny kupony se správně zodpovězenými soutěžními otázkami.

Kupon zasílejte do 30. listopadu 2020 na adresu: Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež

1) Kde (u kterých prodejen) máme instalovány výdejní automaty „Alzabox“?

.......................................................................................................................................................

2) Na jaký účel bude využita dotace Jihočeského kraje pro prodejnu 020 Horní Dvořiště?

.......................................................................................................................................................

3) Která naše prodejna TIP prochází v současné době rekonstrukcí?

.......................................................................................................................................................

Jméno a příjmení: .....................................................................................................................   Tel.: ............................................................

Adresa vč. PSČ: ...................................................................................................................................................................................................

VYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZPRAVODAJE 2019
Do soutěže se zapojilo 137 členů, z toho 136 se správnou odpovědí.

Vylosováni byli a cenu obdrželi: BALCAROVÁ Táňa, BENDA Karel, BRÁZDA Jiří, HÁLEK Vítězslav, KADLECOVÁ Růžena, 
LUTOVSKÝ Jaroslav, MIKUŠKOVÁ Jaroslava, SEJK Josef, VAČKÁŘ Václav, VALENTOVÁ Helena

VŠEM VÝHERCŮM JEŠTĚ JEDNOU BLAHOPŘEJEME.


