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Zbrusu nová prodejna ve Vavfiinci
není jedin˘m obchÛdkem, kter˘
Va‰e firma provozuje, ale je prvním,
kter˘ není „pouze” prodejnou. Jak
se rodil nápad vybudovat na men‰í
vesnici zafiízení, které v sobû spojí
více vyuÏití?

JiÏ del‰í dobu jsme vûdûli, Ïe na‰e
pÛvodní prodejna ve Vavfiinci nespl-
Àuje standard, kter˘ v rámci firmy
prosazujeme. Jednodu‰e fieãeno – by-
la zastaralá. Proto jsme hledali fie‰ení,
jak ve Vavfiinci prodejnu zmodernizo-
vat. Do toho se ale objevila moÏnost
vybudovat nedaleko zcela novou pro-
dejnu, na místû, kde nevyuÏitû chátra-
lo jedno z nejstar‰ích stavení v obci.
KdyÏ jsme se potom podívali na
v‰echny moÏnosti, nápad zrealizovat
prodejnu tímto zpÛsobem pfii‰el
v podstatû sám.

Co v‰e Vá‰ nejnovûj‰í „obchÛdek”
tedy zákazníkÛm nabízí? Sice se zda-
leka nejedná o Va‰i jedinou prodej-
nu - dal‰í provozovny ve Sloupû,
Blansku a Sudicích jiÏ nûkolik let ús-
pû‰nû fungují -, nicménû tato se od
nich velmi odli‰uje.

KdyÏ si k nám do Vavfiince pfiijde-
te nakoupit, ãeká Vás tro‰ku netradiã-
ní pohled – kromû klasického nákupu
si tu totiÏ mÛÏete dát také kvalitní 
kávu anebo nûkolik druhÛ stáãeného
vína z Mutûnic z jihu Moravy. Díky
partnerství se Sazkou u nás mÛÏete
dobíjet telefony nebo sázet sportku.
Vybudováno tu máme také maliãké
muzeum, kde se mÛÏe kaÏd˘ pfiesvûd-
ãit, jak vypadal Ïivot na‰ich pra-pra-
rodiãÛ a jak se mûnila obec Vavfiinec
v historii. K tomu u nás máme opra-
vdov˘ poklad i s permoníky, ktefií jej
stráÏí. O tom je ale nejlep‰í pfiesvûd-
ãit se na vlastní oãi.

V rámci v˘stavby byly provedeny
velmi rozsáhlé rekonstrukce objektu,

obyvatel obce Vavfiinec, ktefií ukáza-
li, Ïe jim na jejich Vísce záleÏí.
Nûkteré vûci jsme sice dokázali 
nashromáÏdit z pÛvodního stavení,
ale byla to ta men‰í ãást. Spoustu fo-
tografií a tiskovin nám poskytli páno-
vé Rostislav Burget, Milo‰ Novotn˘,
ale také SDH Vavfiinec – tûm v‰em
a mnoha dal‰ím patfií velk˘ dík.

Nyní uÏ je prodejna otevfiená – má-
te radost? A pociÈoval jste v období
pfied otevfiením nûjaké pochybnosti,
zda v‰e vyjde? Pfiece jen je v souãas-
nosti trh témûfi pfiesycen konkurencí
v podobû velkoobchodÛ…

VelkoobchodÛ je sice spousta, ale
na‰e vize je spí‰e taková, Ïe poskyt-
neme to, co velké markety neumí –
rychl˘ nákup od 6 do 18 hodin, sku-
teãnû osobní pfiístup, klidné pfiíjemné
prostfiedí a místo, kde se mohou lidé
setkávat. Proto jsme o úspûchu ani
pochybovat nemohli – vûfiíme na‰í
vizi. Z otevfiení prodejny mám sku-
teãnou radost – pohled na to, jak v‰e
zapadá a funguje je k nezaplacení.
Velmi rád se také setkávám se 
zákazníky pfiímo na prodejnû, kde
spoleãnû diskutujeme o minulosti
i souãasnosti.

Závûrem lze snad jen podûkovat
za rozhovor a pogratulovat k úspû‰-
nému otevfiení krásné prodejny. 

Není vÛbec zaã a velmi dûkuji za
gratulaci, nicménû bez podpory fiady
jednotlivcÛ a pfiedev‰ím celé obce
Vavfiinec bychom novou provozovnu
v této podobû nikdy nedokázali vybu-
dovat. TakÏe i jim patfií velk˘ dík. 

Pokud by také nûkoho zajímalo
více informací o na‰í firmû, mÛÏe
mrknout na na‰e webové stránky
www.novaduha.cz.
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nicménû v˘sledkem je stavení, které
zachovává pÛvodní architektonick˘
styl a Vavfiineckou náves pûknû do-
plÀuje. Bylo zachování estetické
stránky jednou z priorit?

Jednoznaãnû to hrálo velmi dÛleÏi-
tou roli. Tím, Ïe jsem vyrÛstal na
venkovû a trávil spoustu ãasu u praro-
diãÛ, utkvûlo mi v pamûti, Ïe dfiíve se
lidé více setkávali osobnû – a pfiesnû
to jsme chtûli tady ve Vavfiinci vytvo-
fiit. Vybudovali jsme místo, kde si 
nejen nakoupíte, ale budete si tu pfii-
padat velmi pfiíjemnû a rádi se tu set-
káte se znám˘mi. Spousta pamûtníkÛ
nám poskytovala zpûtnou vazbu
a materiály v podobû fotografií a do-
bov˘ch tiskovin a díky tomu jsme
mohli interiér a exteriér upravit tak,
aby se na svoje místo hodil.

V˘stavba objektu probíhala nûko-
lik let. Objevily se nûjaké pfiekáÏky,
které zahájení provozu oddálily, ne-

bo v‰e probíhalo tak, jak jste plá-
noval?

Pfii rekonstrukci objektu jsme vyu-
Ïívali co nejvíce pÛvodních materiálÛ
tak, aby se v˘sledná stavba podobala
pokud moÏno co nejvíce svému pÛ-
vodnímu stavu. Právû to a také snaha
budovat v‰e peãlivû a postupnû se
tro‰ku podepsaly na dobû rekonstruk-
ce. Ve v˘sledku ale v‰e vypadá pfies-
nû tak, jak jsme chtûli a i ohlasy zá-
kazníkÛ dokazují, Ïe se vyplatilo si
poãkat a mít budovu takovou, jaká je.

Jak jste zmínil, prodejna se mÛÏe
pochlubit hezkou sbírkou historic-
k˘ch pfiedmûtÛ, dobov˘ch fotografií
a dal‰ích zajímav˘ch dokumentÛ
z minulosti. Jak se Vám tuto sbírku
podafiilo vytvofiit?

V tomto ohledu je tfieba podûkovat
pfiedev‰ím ochotn˘m sousedÛm,
znám˘m, pfiíbuzn˘m a také fiadû 

Nov˘ ãesk˘ obchÛdek ve Vavfiinci

Malé muzeum je pfiímo v obchÛdku

Jifií Sehnal zve k nákupu a posezení

Zastavte se ve Vavfiinci…
V dne‰ní dobû velkoobchodÛ, supermarketÛ a velk˘ch nadnárodních firem se mÛÏe zdát jako zjevení, Ïe se v nevelké

vesnici otvírá zbrusu nov˘ ãesk˘ obchÛdek. A ne jen tak ledajak˘ – ve Vavfiinci na kraji Moravského krasu se nedávno do-
ãkali slavnostního otevfiení prodejny, která v sobû snoubí jak klasickou moÏnost nákupu ãerstv˘ch potravin, tak pfiíjemné
posezení a dokonce i malé muzeum, které dá nahlédnout do historie nejen obce Vavfiinec. V dne‰ním rozhovoru jsem pro-
to vyzpovídala Jifiího Sehnala, jednatele firmy Nová duha s.r.o., kter˘ za podobou nové prodejny ve Vavfiinci stojí.
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