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blíží se konec roku a to je vždy čas hodnocení a rekapitulace toho, co se nám za posledních dvanáct měsíců povedlo a co ne. Ano, je to právě 
rok, co jsme zahájili s trochou obav vydávání občasníku „Náš Konzum“. S obavami, zda to při vší ostatní práci budeme zvládat a zda budeme mít 
vždy dostatek zajímavých témat. Dnes držíte v rukou již šesté číslo. Myslím, že je to důvod k malé oslavě. Není to však jen rok od prvního vydání 
„Našeho Konzumu“, ale i rok od nastartování nové orientace našeho družstva. Orientace na družstevní hodnoty, na renesanci členství, na podporu 
spolupráce s místními výrobci a zemědělci, na prodej kvalitních potravin, na lepší vztah se zákazníky, prostě na férový obchod. Ne, že bychom to 
dřív nedělali, ale tentokrát jsme si uvědomili, že je to vlastně to nejdůležitější v našem počínání. Něco, čím můžeme být prospěšní našemu okolí. 
Prostě jsme tyto věci pouze přesunuli z druhé na první kolej. 
Nevím, jestli jste to zaregistrovali i Vy, jako zákazníci, když přijdete do KONZUMu. Pokud ano, tak nás to moc těší, jestli ne, tak nevadí. Je to jen 
důvod, abychom ještě intenzivněji pracovali na změnách a našem zlepšení.
Ke každé oslavě patří dárky. Jeden z těch, který nás opravdu potěšil, jsme obdrželi 9.listopadu v pražském Divadle Archa. V osmém ročníku 
soutěže TOP Odpovědná firma roku 2011 pořádané národní platformou  Byznys pro společnost jsme v kategorii „Odpovědný produkt a udržitelný 
marketing“ získali první cenu za projekt „Jsme tu doma“ na podporu regionálních producentů potravin. Cenu vnímám jako společnou pro KON-
ZUM a všechny naše partnery z regionu, protože bez nich by to nešlo.
Ale dost práce.  Za několik týdnů tu budou Vánoce a já bych Vám chtěl  popřát hodně štěstí, bohatého Ježíška a do nového roku všechno dobré.  

 Ing. Miloslav Hlavsa,
 ředitel družstva

Jaroslav Dušek vyhlašuje vítěze kategorie Odpovědný produkt
a udržitelný marketing 2011

Moderátor galavečera herec Jaroslav Dušeka Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel KONZUMu

Cenu Ing. Hlavsovi předával pan Steffen Saemann, marketingový ředitel společnosti Tchibo

Slavnostní galavečer při příležitosti předávání cen TOP Odpovědná firma 2011
se konal 9. listopadu 2011 v pražském Divadle Archa
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Blíží se Vánoce, 
a proto je na mís-
tě dozvědět se 
něco o tom, jak 
tento sváteční čas 
probíhal u nás na 
KONZUMu dříve. 
Ing. Jan Šváb, který 
v současnosti pů-
sobí jako předseda 
představenstva, za-
stával post ředitele 
našeho obchodního 
družstva celých 19 

let. To je hodně dlouhá doba, během které se 
jistě mnoho událo a změnilo. S panem Švábem 
jsme se proto vrátili do minulosti a zavzpomína-
li na dobu, kdy trhu nedominovala figura Santa 
Clause, kdy nebylo snadné sehnat suroviny na pe-
čení tradičního cukroví a kdy pomeranče, kokos či 
banány byly doslova svátečními potravinami.

Než se dostaneme k vyloženě vánoční temati-
ce – mohl byste na úvod zkusit říci, co myslíte, 
že se změnilo od doby, kdy jste byl ředitelem 
našeho družstva?
 Za tu dobu se toho změnilo bezesporu hodně. 
Především je v dnešní době jiná hospodářská si-
tuace, z hlediska státu. A to má dopad na obchod 
jako takový. Změnila se obchodní politika, změ-
nily se i nákladové položky. Hodně se rozvinuly  
řetězce – ty tu z počátku nebyly. 

Hovoříte o změně obchodní politiky. V jakém 
směru se změnila?
 Za dob reálného socializmu se nenakupovalo, 
ale shánělo. Celá řada dnes běžných potravin byla 
nedostatková – pomeranče, banány, kokos, oříšky. 
Množství navíc bylo limitováno, třeba podle počtu 
malých dětí v rodině. To dnes již, bohudík, nepla-
tí.  Napadá mě ještě další věc.

Co Vás ještě napadá? Ohledně čeho?
 Ohledně toho, co se změnilo. Je to jen taková 
banálnost – jakým dotazem tehdy zákazník žádal 
o zboží. Tehdy se lidé ptali „Máte?“ a je jedno co, 
zda máslo nebo tenké párky. Neoslovovali proda-
vačku jako dnes „Dejte mi prosím“, nebo „Vzal 
bych si.“ Tenkrát se ptali: „Máte?“ 

Domníváte se, že si lidé tuto skutečnost uvě-
domují? Že si váží toho, že dnes žijí relativně 
v dostatku?
 Obávám se, že ne. Nedávno jsem se utvrdil 
v tom, jak je naše paměť krátká a jak snadno 
zapomínáme na špatné věci. Vzal jsem totiž 
do ruky podnikové rozbory z roku 1990 – ani 
tehdy nebylo hned vše zákazníkům k dispo-
zici. Projevoval se nedostatek trvanlivých 
salámů, párků v plechu, byly výpadky v do-

dávkách jižního ovoce. Nabídka nebyla uspo-
kojena u kožené obuvi či bavlněného prádla.

Předpokládám, že v období Vánoc byla situace 
s nedostatkem zboží ještě kritičtější?
 My jsme se pochopitelně snažili na vánoční 
nápor připravit. Nakupovaly se zásoby vánočního 
zboží, zdobily se prodejny, stanovovala se vánoční 
prodejní doba. 

Jakým způsobem jste se na vánoční nápor při-
pravovali?
 Přípravy začínaly vlastně už po Velikonocích 
– objednávalo se vánoční zboží, tehdy ještě kolek-
ce, vánoční figurky a ořechy. To nám také působilo 
mnoho problémů.

V čem?
 Tak například s těmi kolekcemi – ty tehdy pře-
vážně nakupovaly závodní výbory. Najednou však 
odbory neměly peníze, kolekce zbyly a po Vá-
nocích jsou, to každý ví, neprodejné. Ořechy se 
již tehdy dovážely z Číny – když se zpozdila loď, 
ořechy jsme jednoduše neměli. Téměř největší 
problémy však ve vánočním období představoval 
nedostatek másla.

Nedostatek másla?
 Ano – nákup másla byl několik let na bolení 
hlavy. Celý rok nebyl problém, ale jakmile se při-
blížila doba vánočního pečení, najednou máslo 
nebylo. Následující rok se velkoobchod pokusil 
situaci vyřešit větším nákupem, ale máslo na-
opak zbylo. Jednou zase, ve snaze pokrýt poptáv-
ku, nakoupil velkoobchod máslo „Meggle“ z Ně-
mecka. Tehdy jsem byl jako zákazník přítomen 
scéně, kdy se nějaká paní rozčilovala: „To máslo 
je z Německa, co si to dovolují!“ Kdyby věděla, 
že jsem ředitel, asi bych to schytal (smích).

Vedle čokoládových kolekcí, ořechů a másla 
jsou tradičním symbolem Vánoc také kapři. 
Především jejich doprava je velice náročná. 
Jak jste řešili tuto záležitost?
 Tak samozřejmě – k tradicím KONZUMu pa-
třil a patří i prodej živých kaprů – na řadě 
prodejen jsou k dostání dodnes. My tím prak-
ticky vycházíme vstříc zákazníkům, protože 
to vlastně není nijak výhodný obchod. Pro-
davači se do prodeje venku u kádě nehrnou, 
voda je drahá a nikdo přesně neví, kolik kap-
rů objednat a kolik se jich prodá. Tradiční 
prodej probíhal před prodejnou „U Vajnli-
cha“ – téměř vždy jsme se mohli spolehnout, 
že nastanou nějaké problémy. Jednou bylo 
kaprů málo, jindy přestala přes noc téct 
voda a kapři lekli. Jindy zase na ostatních 
prodejnách kapři zbyli a sváželi se do Ústí. 
V takových případech už jsem se často raději 
ani nezajímal, co se dělo dál. 
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„O Vánocích si lidé dopřávají to,
co si celý rok odpírali“,
říká Ing. Jan Šváb
„V dnešní době se vánoční období nese převážně ve znamení zvýšených nákupů. Lidé 
dobrovolně podléhají nákupní horečce a dopřávají si to, co si po celý rok odpírali. Stejná 
však zůstává skutečnost, že Vánoce lidi stále oslovují – to se nemění“, říká Ing. Jan Šváb, 
bývalý ředitel KONZUMu a současný předseda představenstva.

Se Štědrovečerním smaženým kaprem je ne-
odmyslitelně spjat také bramborový salát. Jak 
přežívala vánoční nápor výrobna lahůdek?
 Výrobna lahůdek prožívala o Vánocích doslova 
žně. Zejména koncem 80. a začátkem 90. let se 
výroba salátů počítala doslova na tuny. Výroba 
běžela po několik nocí a salát se neexpedoval 
jako obvykle v kelímcích, ale dával se do plat. Po 
Vánocích byl chvíli klid, i když mírnější vzestup 
přicházel na Silvestra.

Největší nápor tedy přicházel s Vánocemi, na 
Silvestra se již mírnil. Jak to bylo s Mikulášem?
 S Mikulášem se mi pojí jedna historka. S pří-
chodem nové politické vlny se k nám vedral Santa 
Claus, který nahradil ruského Dědu Mráze. Samo-
zřejmě jsme také měli tendenci této nové módní 
vlně podlehnout, ale tak nějak mne trápila myš-
lenka, že se to do naší tradice nehodí. Vymysleli 
jsme proto akci uspořádat na velkých prodejnách 
Mikulášskou nadílku. Nápad to byl dobrý – někdo 
se ustrojí do „mikulášského“, akce se zpropaguje 
a přijdou rodiče s dětmi, kterým se rozdají nějaké 
sladkosti. Zůstával však problém, do čeho se náš 
Mikuláš ustrojí. Lidovou tvořivost jsem odmítl – 
ostatně už jen sehnat dobrovolníky nebylo vůbec 
jednoduché, natož tlačit je do toho, aby si něco 
na sebe zajistili sami. Tehdy jsem byl členem 
správní rady Propagačních podniků, a tak jsem 
požádal podnik v Opavě, aby nám tři úbory ušili.

Splnil podnik svůj úkol úspěšně?
 Ano – musím říci, že se toho zhostili s úspě-
chem a naše ornáty byly skutečně pěkné. 
Teprve později jsem se dozvěděl, jaké s tím 
měli problémy. Nikdo vlastně tehdy pořádně 
nevěděl, jak by mělo mikulášské oblečení vy-
padat. Mikuláš se sice slavil i za socializmu, 
ale kostým se většinou skládal z obyčejné bílé 
košile a berle. Dnes je to jednoduché – stačí se 
připojit k internetu a hned víme, že Mikuláš byl 
biskup v mitře. Tehdy ale internet nebyl, a tak 
dostali spásný nápad a šli se zeptat přímo na 
biskupství. A tak jsme měli úbory přímo podle 
pokynů z nejvyšších míst (smích).

Pojďme se v poslední otázce přesunout 
z minulosti do současnosti, od Vánoc k po-
vinnostem: Když budeme trochu bilancovat 
- jak vnímáte z pozice předsedy předsta-
venstva uplynulý rok?
 Musíme to vzít v souvislosti se současnou 
hospodářskou situací tak, jak je a jak se 
jeví v republice. Nutno vidět, že ještě roz-
hodně není po krizi – lidé mají stále méně 
peněz a neustále vzrůstá konkurence. Tak-
že z hlediska toho je potřeba vidět práci 
KONZUMu jako dobrou, protože se udržel 
na trhu. Přichází s novými záležitostmi 
jako jsou Farmářské bedýnky a vlastně 
celá akce na podporu místních dodavatelů. 
Navíc existují jisté náklady, které letošní 
rok silně ovlivnily. Tím myslím především 
přechod k novému pokladnímu systému, 
který již byl nutný. Je to otázka vztahu 
k zákazníkům – mohou si zkontrolovat, 
co nakoupili. To přináší velké pozitivum 
i nám – informace můžeme dále využívat 
pro vnitřní záležitosti. Samozřejmě letošní 
hospodářské výsledky se s těmi loňskými 
dají jen těžko srovnat – budou o něco hor-
ší, ale vůbec ne špatné. Budou přiměřené. 
Celkově tedy hodnotím výsledky KONZUMu 
jako velmi dobré.



 Pátek 30.října 2011 byl v obci Horní Čerm-
ná napjatě očekáván. Právě v tento den totiž 
mělo dojít k otevření nové prodejny KONZUM 
market. Již od časných ranních hodin připo-
mínalo parkoviště před prodejnou mraveniš-
tě – a to díky hemžení, které zde probíhalo. 
Sjeli se sem nejen natěšení budoucí zákazníci, 
personál a členové vedení z řad KONZUMu, ale 
také senátor, zastupitelstvo a Ing. Petr Šilar, 
starosta obce. 

 Lidé byli zvědaví především na to, jak se 
KONZUM vypořádal s rekonstrukcí a zda se 
nová prodejna bude lišit od té, která tu stá-
la dříve. Jak uvedl Ing.Šilar, tak „v roce 1971 
zde byla postavena prodejna Pramene, veli-
ce podobná tehdejším městským prodejnám. 
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V Horní Čermné vyrostla nová moderní prodejna

Po roce 1990 byla prodejna privatizována a 
za účasti obce vznikla prodejna Peko a.s.“ 
Tento obchod přešel postupem času zcela do 
vlastnictví obce. Provoz zde zajišťovali místní 
zaměstnanci a zdejší zboží pocházelo z nej-
různějších řetězců. Prodej pomalu slábl 
a v posledních letech se hospodářský výsledek 
téměř vždy jevil jako ztrátový.

 Proto bylo na čase něco změnit – bylo vy-
hlášeno výběrové řízení a osloven KONZUM, 
Quanto a několik dalších prodejců. Poté, co 
v zastupitelstvu proběhla tajná volba, vyšlo 
najevo, že nejvíce hlasů získal právě KONZUM. 
Podle Petra Šilara „splnil všechny podmínky a 
nabídl lepší služby i ve vazbě na stávající pro-
dejnu v obci“. Výběr KONZUMu se setkal 

s úspěchem i v řadách personálu nově zrekon-
struované prodejny: paní Věra Fajtová, oblast-
ní manažerka prodejny, doslova říká: „Jsme 
rádi, že nám dalo zastupitelstvo přednost.“ 
Paní Ludmila Jirásková, vedoucí prodejny 
v Horní Čermné, k tomu dodává: „KONZUM 
měl nabídku skutečně velmi dobře připrave-
nou.“ Obec nám tedy pronajala prodejnu. My 
jsme se pustili do realizování rekonstrukce, 
abychom byli schopni v co nejkratším mož-
ném čase místním poskytnout komfort měst-
ské prodejny. 

 A jak naše snaha dopadla? Podle současných 
reakcí a ohlasů soudíme, že jsme naplnili oče-
kávání obce. Tím bylo vytvořit dostatečně pro-
storné, přehledné a na první pohled příjemné 
a prosvětlené prostřední, v němž si mohou bez 
problémů nakoupit zákazníci všech věkových 
kategorií. Z toho jsme během rekonstrukce 
vycházeli a tím jsme se také řídili. Další věcí 
samozřejmě bylo zajistit dostatečnou záso-
benost prodejny a šíři nabízeného sortimentu 
včetně koutku s domácími potřebami. Zjed-
nodušit a zpříjemnit život lidí v obci jsme se 
snažili zavedením služeb typu kopírka, platba 
kartou a zmrzlina. Budoucím zákazníkům se 
snažíme vyjít vstříc také otevírací dobou, do 
níž jsme proto zahrnuli i sobotu a neděli. 

 Starosta obce je s celkovým výsledkem veli-
ce spokojen: „Mně se prodejna líbí. Ale to ne-
stačí, důležitější je názor občanů. Tam jsem 
zaznamenal jenom samou chválu. Hlavně, 
aby úroveň vydržela, neklesal obrat a KONZU-
Mu se prodej vyplatil.“ Ing. Šilar je spokojen 
s „perfektními a stálými službami“ a rovněž 
vítá možnost jejich dalšího rozšíření. Staros-
ta dokonce nazývá novou prodejnu jakýmsi 
„venkovským parlamentem“, kde se setkávají 
a mohou si popovídat nejen senioři. Takové 
místo by podle něho nemělo na vesnici chybět 
stejně jako škola, restaurace či kostel. 

před rekonstrukcí po rekonstrukci
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  Otevření prodejny
  doprovázelo vystoupení 
  žáků z místní základní školy
Za spolupráce s paní Drahuší Rejentovou, 
ředitelkou místní základní školy, bylo na pá-
teční odpoledne zorganizováno vystoupení 
jejích žáčků. Pro tuto akci vybrala paní Re-
jentová zkušené děti, které navštěvují sbor 
či základní uměleckou školu, takže nemají 
trému a umí před lidmi vystupovat. V rela-
tivně krátkém čase – jeden týden – tak s tě-
mito vybranými sestavila hudební a recitační 
představení. Divákům tak byla předvedena 
nejen hra na flétnu, housle a trumpetu. 
Kromě toho si mohli poslechnout roztomilé 
básničky s podzimní tematikou. Na konci 
obdrželi malí umělci pozornost od KONZU-
Mu. S průběhem a reakcí na tento malý re-
citálek byla spokojená jak paní Rejentová, 
tak i děti: „Děti byly nadšené – hlavně tedy 
z dárků (smích). Moc děkujeme za darová-
ní sportovních míčů naší škole, ty se nám 
opravdu hodí.“

 A jaký je tedy názor občanů, který staros-
ta obce, Ing. Petr Šilar, považuje za nejdů-
ležitější? Paní Věra Šilerová, která podobně 
jako většina dotázaných zákazníků navštívila 
prodejnu bezprostředně po jejím otevření, 
vyjadřuje úžas nad tím, jak se liší od dří-
vějšího obchodu: „Prodejna nebyla špatná, 
to neříkám. Ale teď je to úplně, úplně jiné 
– člověk přijde do úplně jiné prodejny. Větší 
sortiment, příjemné prostředí.“ Paní Květa 
Dušková si všimla ohromného zájmu, s nímž 
se již ráno hrnuly zástupy místních do pro-
dejny: „Ráno bylo vidět, že lidé mají zájem 
opravdu veliký – frontu jsem stála přes ho-
dinu. Ale to nevadí, aspoň jsem si stihla vše 
pořádně prohlédnout a projít se mezi regály. 
Myslím si, že to tady je dobře zásobené. Pro-
davačky jsou ochotné, usměvavé a prostře-
dí příjemné – řekla bych, že se tady hodně 
změnilo k lepšímu. Jsme šťastní, že tady 
taková prodejna vyrostla.“ Paní Lenka Šile-
rová vzpomíná na dřívější podobu prodejny 
a srovnává ji s tou současnou: „Dříve byla 
prodejna menší, teď je to tu takové prostor-
né a regály jsou více do vrchu. Celkově je to 
tu přehlednější. Myslím, že sortiment je ve-
lice široký. Jsem mile překvapená, i ohledně 
služeb, co zde KONZUM nabízí – je to tady 
všechno pěkně při ruce.“ 

Zprávičky z KONZUMu
První poštovní provozovna 
na prodejně KONZUMu
v Třebovici

KONZUM vnímá nesnadnou 
situaci v menších obcích 
ohledně budoucnosti poš-
tovních služeb. Proto jsme 
se rozhodli a po dohodě 
s Českou poštou uvádíme od 

1. ledna 2012 do provozu pilotní pobočku České 
pošty přímo v prostorách prodejny KONZUM 
v Třebovici. V první fázi se bude jednat o vý-
dejní místo, kde bude možné jak vyzvednout, 
tak podat v podstatě veškeré poštovní zásilky. 
Později bychom zde měli poskytovat i rozšířené 
poštovní služby na úrovni Pošta Partner.

Připravujeme otevření
prvního velkého zahradního 
a hobby centra Fortel
v Ústí nad Orlicí

Na jaro roku 2012 chys-
táme pro naše zákazníky 
příjemné překvapení. 
V Ústí nad Orlicí, na plo-
še bývalé diskontní pro-

dejny naproti Rieteru, vyroste ojedinělé za-
hradní hobby centrum Fortel. Bude to první 
větší zahradní centrum, které bude KONZUM 
provozovat. Zahradní centrum by mělo zá-
kazníkům nabídnout široký sortiment jak 
techniky pro zahradu a dílnu, tak živých 
rostlin, hnojiva, chemie, apod.

Kurzy první pomoci na našich 
prodejnách

Ve spolupráci s Českým 
červeným křížem probíhají 
v současné době na našich 
prodejnách kurzy první pomoci. 
Uvědomujeme si, že v obcho-
dě může docházet k nejrůz-

nějším situacím, v nichž se znalost první 
pomoci stává nezbytnou. Z tohoto důvodu 
chceme, aby byl minimálně jeden zaměst-
nanec na každé naší prodejně připraven 
v případě potřeby poskytnout  první pomoc. 
Chceme tak zajistit důležitou prevenci 
a stoprocentně bezpečné a bezproblémové 
prostředí nejen našim zákazníkům, ale také 
personálu. 

 Pozitivní náhled personálu na nové pra-
covní prostředí dokládá paní Fajtová: „Pro-
dejna byla stará, tmavá a ošklivá. Nyní se 
dostala na zcela jinou a novou úroveň.“ 
Vedoucí prodejny k tomu dodává „lidé jsou 
zatím nadšení, tak doufáme, že to tak 
bude i nadále – celkově to zvedne úroveň 
vesnice“. Pan starosta navrhuje „ať si každý 
prohlédne fotky před rekonstrukcí a po ní. 
To mluví za vše.“ Nám nezbývá než vyjádřit 
stejné přání jako paní Jirásková a věřit, že 
místní občané budou i nadále spokojení se 
službami, které se budeme snažit poskyto-
vat co nejkvalitněji. 
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Naše ekologické a etické zásady 
vyjadřujeme pomocí nově
spuštěné hodnotové kampaně

Férový obchod – tak zní nový slogan naší spo-
lečnosti, který vystihuje celý smysl našeho 
podnikání. Od listopadu letošního roku spouš-
tíme novou hodnotovou kampaň, v níž se odrá-
žejí postoje a názory na naše podnikání. Nava-
zujeme tak na naši komunikaci regionálnosti, 
jíž jsme spustili v loňském roce. Zákazníky 
seznamujeme s garancí stoprocentně českého 
původu masa, mléka, másla či vajec z pode-
stýlkových chovů. Součástí kampaně jsou i rá-
diospoty v rozhlasových stanicích či reklama 
v Mladé frontě dnes a Orlických novinách. 

Nové taneční centrum 
v prostorách prodejny Družba

Ve spolupráci s tanečním mistrem Janem 
Bílkem bylo ve čtvrtek 27.10. otevřeno nové 
Taneční centrum s kavárnou. Srdečně zveme 
všechny, kteří mají rádi tanec a veselí, aby 
se přišli pobavit do zrekonstruovaných pro-
stor nad prodejnou  Družba v Ústí nad Orlicí. 
Konkrétně do části, v níž bývala restaurace. 
Budou zde probíhat jak klasické taneční kur-
zy pro mládež a pokročilé, tak nejrůzněj-
ší speciality. Bližší informace a kontakt na 
www.tanecnibilek.cz

 Jak bylo zmiňo-
váno v minulých 
číslech tohoto 
z p r a v o d a j e , 
tak i v letošním 
roce naše druž-
stvo vypsalo 
grantový pro-
jekt Společně 
za úsměv. Jeho 
prostřednictvím 
podáváme po-
mocnou ruku 
neziskovým or-
ganizacím v re-
gionu Ústí nad 
Orlicí. Neustále 

se zajímáme, zda projekt plní svůj účel. 
Proto jsme se dotázali pana Jiřího Preclíka 
a Mgr. Zlaty Stejskalové na to, jak s gran-
tovými penězi naložili.
 Oblastní spolek Českého červeného kříže 
v Ústí nad Orlicí využil grant na výstavbu 

multismyslové místnosti Snoezelen. Jak 
říká pan Jiří Preclík, ředitel Červeného kří-
že Ústí nad Orlicí, tak Snoezelen je „mís-
tem pro radost, relax, odpočinek a součas-
ně aktivitu. V uspořádaném prostředí jsou 
všechny naše smysly oslovovány buď selek-
tivně, nebo najednou.“

Malba na plátno - ukázka tvorby klientů 
CEDR

Navzdory změně 
ročního období 
Farmářské dny 
v KONZUMu stále 
běží. Přicházíme 
s novou nabídkou, 
protože s podzi-

mem nabízí nový sortiment také náš regi-
on. Vlivem zvýšené porodnosti ovcí jsme 
ukončili nabídku skopového masa, které je 
na omezenou dobu nahrazeno masem jeh-
něčím. Novinkou ve farmářské nabídce je 
také cibule, brambory a jablka. Farmářské 
bedýnky kopírují sezónu a přizpůsobují se jí, 
proto byly v listopadu ukončeny a spuštěny 
budou opět na jaře.

Farmářské dny pokračují i v zimním období

Obnovujeme spolupráci
se Sazkou

Po intenzivních 
jednáních jsme se 
rozhodili obnovit 
spolupráci se spo-

lečností Sazka, která je v současnosti nej-
silnější loterijní společností v republice. Po 
nesnadném rozhodování tak Sazka zvítězila 
nad Lotem, patřícím společnosti Fortuna, 
a TIP6 společnosti Tipsport. Prvním krokem 
je umístění sázkových terminálů na 11 pro-
dejnách. Do budoucna počítáme s rozšíře-
ním na ostatní prodejny.

Možnost platby složenek 
přímo na pokladně našich 
prodejen

KONZUM market:
Doudleby nad Orlicí
Hronov 
Červený Kostelec
Žamberk
Ústí nad Orlicí Štěpnice
Brandýs nad Orlicí

COOP Diskont:
Opočno
Králíky
Choceň
Kostelec nad Orlicí
Vysoké Mýto

V současné době se KONZUM zapojil do pi-
lotního projektu skupiny Coop a Poštovní 
spořitelny v oblasti platby složenek přímo na 
pokladnách našich prodejen. V první fázi bu-
dou do projektu zařazeny celkem 4 prodej-
ny z Ústí nad Orlicí a okolí. Po vyhodnocení 
celé akce, které proběhne v první polovině 
roku 2012, předpokládáme další rozšiřování 
plošně do celé naší maloobchodní sítě.

Družstevní 
hodnoty jsou 

pevně svázány 
se spravedlností 

a solidaritou. 
Naše podnikání 
je především 

službou tomuto 
regionu a lidem, 
kteří v něm žijí.

Tak je to fér.

chováme se
ODPOVĚDNĚ

Interiér multismyslové místnosti Snoezelen

 Mgr. Zlata Stejskalová, z neziskové orga-
nizace CEDR, o.p.s. Pardubice-Ústí nad Orli-
cí, uvádí, že díky přiděleným penězům mohl 
CEDR nejen zajistit technické věci typu za-
vedení teplé vody a odpadu, nebo dokoupení 
nádobí a vybavení šatny, ale také zakoupení 
výtvarných potřeb pro výtvarný kurz, který je 
zde veden v Sociálně-terapeutické dílně.

Společně za úsměv pomohlo uskutečnit projekt multismyslové místnosti Snoezelen 
a dovybavení prostor Sociálně-terapeutické dílny 
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Pro rok 2012 připravujeme zásadní změnu 
v  poskytování slev z nákupů členům družstva.  
Vzhledem k zavedení nového pokladního sys-
tému na všech prodejnách KONZUMu může-
me přejít na nový, moderní způsob vyhodno-
cování nákupů. Každý člen obdrží 3 plastové 
členské karty, na které bude moci on i čle-
nové jeho rodiny uskutečňovat veškeré své 
nákupy. Na základě vyhodnocení výše nákupu 
celé rodiny za každý kalendářní měsíc pak 
bude každému členu připsána na jeho účet 
sleva ve výši, která odpovídá tabulce.  Jak je 
patrné, výše slevy bude odpovídat výši usku-
tečněných nákupů, to znamená, že ten člen, 
který se bude více podílet svými nákupy na 
obratu KONZUMu, získá také vyšší slevu. Část-
ku naspořenou na účtu si bude moci vybrat 
formou slevy z následujícího nákupu kdykoliv 

v průběhu roku.  Tak například rodině, kte-
rá pravidelně každý měsíc utratí v KONZUMu 
5000 Kč, bude připsána částka 3% tj. 150 Kč. 
Za celý rok tak může ušetřit 1800 Kč. O stavu 
vašeho konta budete informováni na každé 
účtence.
Plastové karty prozatím zavedeme pouze pro 
poskytování slev z nákupu pro členy družstva 
a budou rozesílány počátkem roku. V přípa-
dě, že byste neobdrželi karty nejpozději do 
29.2.2012, tak nás telefonicky kontaktujte na 
tel. 465 553 302. 
Pro nákupy v Mega klubu prozatím zacho-
váme známky K a papírové kartičky. Změny 
v Mega klubu, jelikož se týkají všech zákazní-
ků, chystáme až na závěr roku 2012 nebo po-
čátek roku 2013. Proto, budete-li chtít využít 
i nabídky Mega, sbírejte zároveň i známky K.

Členské slevy pro rok 2012
Členské slevy 2012

měsíční nákup 
nad Kč

sleva připsaná
na konto

5000 3,0%

3000 2,5%

2000 2,0%

1000 1,5%

500 1,0%

0 0,5%

nabídka pouze
pro členy KONZUMu:

v lednu 2012
lyžařský skipas

využjte svůj
poukaz!

1+1
ZDARMA
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informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Pro volný čas

www.konzumuo.cz
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