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FÉROVÝ OBCHOD

Představujeme vám Pekařství a cukrářství Sázava, partnera projektu Jsme tu doma

Ing. Zdeněk Šembera hodnotí ekonomickou situaci družstva

Děti potřebují rodinu - KONZUM pomáhá o.s. Amalthea najít nové pěstouny
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Nadpis dnešního úvodníku se mi vybavil v den, kdy jsme oficiálně zahajovali provoz pošty v prostorách naší prodejny 
v Sopotnici. Je to pro nás po Třebovici a Bohousové již třetí jednotka pošta Partner, kde poskytujeme služby České 
pošty v plném rozsahu. Jsme velmi rádi, že může alespoň trochu napomoci k udržení základních potřeb pro zachování 
plnohodnotného života na menších obcích. 
„Štěstí doručeno“ je název knížky Tonyho Hsiehe, zakladatele největšího internetového obchodu s obuví na světě. 
Knížka popisuje fascinující příběh firmy Zapos, která se snaží  kromě bot doručovat ještě něco navíc - štěstí. A to 
jak svým zákazníkům, tak i svým spolupracovníkům. Spočívá to v každodenních drobnostech a překvapeních, kdy se 
snaží vylepšovat služby zákazníkům tak, aby v okamžiku rozbalení zásilky měli ještě větší důvod k radosti z toho, co 
jim přišlo. Ať je to velmi příjemný hlas operátorky call centra, který vás pohladí po duši nebo doručení zdarma do 

druhého dne kamkoliv nebo nabídka modelů, které nemají v žádném jiném obchodě nebo drobný dárek, který 
nečekali nebo nebo nebo….. Pro zaměstnance vytvořili jedno z nejpříjemnějších pracovních prostředí v celých 
Spojených státech s velmi lidským přístupem a zajímavou prací, kde se lidé těší do práce i když by se dalo říci, 
že se jedná o obyčejný sklad obuvi.

Právě v den, kdy jsme zahajovali provoz této pošty jsem si uvědomil, že boty již doručit umíme. Nyní už nám zbývá 
úplná maličkost, dokázat doručit alespoň trochu štěstí vám všem.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Štěstí doručeno!
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Oficiální zahájení provozu pošty v prodejně KONZUM v Sopotnici 
dne 13. září 2012 proběhlo za účasti zástupců KONZUMu, České 

pošty a obce Sopotnice. Pošta Partner 2 zde poskytuje
poštovní služby v plném rozsahu.



Ačkoliv se letošní rok ještě zdaleka neblí-
ží svému konci, nutí nás současné období 
k jakési rekapitulaci nejen toho, co bylo 
– co se povedlo, nebo co naopak ne - ale 
také toho, co je. Přetrvávající důsledky 
ekonomické krize se přirozeně odrazily 
a stále odráží také na maloobchodních 
tržbách. Jak si je KONZUM v tomto ohle-
du schopen poradit? Jak si v tomto smyslu 
stojí? Ba co víc, vyvíjí navzdory nepříliš 
příznivým podmínkám na trhu další tvůr-
čí aktivitu, či nikoliv? Jeví se letošní rok 
v tomto ohledu příznivěji než ten loňský? 
Nebo je snad na soudy ještě brzy? Nejen 
o problémech a otázkách tohoto typu 
jsme diskutovali s Ing. Zdeňkem Šembe-
rou, vedoucím ekonomické skupiny. 

Ekonomická krize se přirozeně dotkla 
také maloobchodních tržeb – potravinář-
ského zboží nevyjímaje. Víme, že např. 
v měsíci květnu vzrostly tržby v maloob-
chodním segmentu o 0,9% - avšak pouze 
v nepotravinářském zboží (aktualne.cen-
trum.cz). Je tedy pravda, že spotřebitel-
ská poptávka v maloobchodním potravi-
nářství stále znatelně klesá? 

Statistické údaje mají pouze částečnou 
vypovídací schopnost. Naše maloobchodní 
tržby v měsíci květnu naopak vzrostly 
o 5,4 %. Přesto si myslím, že spotřebitelská 
poptávka u kategorie potravin spíše stag-
nuje. Zákazníci mnohem více, než před 
rokem 2008, zvažují co, kolik a za jakou 
cenu koupit.

Za zákazníky tak dnes rozhoduje jejich 
finanční situace.

Samozřejmě. Tržby jsou rozhodujícím 
způsobem ovlivňovány především eko-
nomickými možnostmi našich zákazníků. 
Promítneme-li si veškeré negativní dopady 
do životní úrovně občanů, je zřejmé, že 
s enormním nárůstem tržeb nelze počítat. 
Domnívám se, že námi dosahovaná úroveň 
tržeb odpovídá situaci na maloobchodním 
trhu. Přesto je a bude naším úkolem malo-
obchodní tržby zvýšit, a to zejména tako-
vou sortimentní i cenovou nabídkou, která 
zákazníky v silném konkurenčním prostředí 
osloví. 

Navzdory Vámi zmiňované stagnaci po-

ptávky u kategorie potravin tedy lze ho-
vořit alespoň o nějakém nárůstu tržeb 
– situace není tak špatná, jak by se na 
první pohled mohlo zdát?

Za prvních sedm měsíců letošního roku se 
prozatím pohybujeme mírně nad úrovní roku 
2011. Lze říci, že jsme nárůstem maloob-
chodního obratu prakticky pokryli negativní 
dopad zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %. 
Konkrétně v měsíci červnu vzrostly naše 
maloobchodní tržby meziročně o 3,4 %.

Myslíte, že lze z toho vyvodit, že se ví-
ceméně úspěšně potýkáme s důsledky 
krize? Jak si vlastně v tomto ohledu letos 
KONZUM stojí?

Na základě ekonomických výsledků druž-
stva ke konci července 2012 můžeme kon-
statovat, že se s dopady probíhající krize 
vyrovnáváme úspěšně. Naše družstvo vyka-
zuje i nadále vyrovnanou finanční stabilitu 
a je prakticky nezávislé na cizích, zejména 
bankovních zdrojích.  

Z Vašich slov vyplývá, že KONZUM má po-
měrně pevnou základnu, ze které může 
vycházet během dalších činností. To se 
týká i výstaveb nových prodejen či jejich 
rekonstrukce. Mohl byste říci, zda v tom-
to směru chystáme v letošním roce něco 
nového (jako např. prodejna 193 ve Vy-
sokém Mýtě)?

Ano, na základě upřesňujících jednání 
v průběhu prázdnin budou ve zbytku letoš-
ního roku rekonstruovány prodejny Leto-
hrad náměstí, Žamberk, České Libchavy 
a diskontní prodejna Choceň.

To se týká rekonstrukcí. Co výstavba no-
vých provozoven – otevřely se již letos 
nějaké? 

Otevřeli jsme dvě nové provozovny. V po-
lovině měsíce února jsme si pronajali od 
Obecního úřadu Provodov-Šonov obecní 
prodejnu a o měsíc později jsme ve spo-
lupráci s Obecním úřadem Bohuslavice 
zprovoznili nově postavenou modulární 
prodejnu na pozemku obce. I přes krátkou 
dobu jejich působení lze říci, že se jednalo 
o správná rozhodnutí a že se daným pro-
dejnám daří.

Jak s odstupem času hodnotíte zavedení 
systému členských karet, díky kterému 
členové družstva mohou čerpat různé 
výhody?

Zavedení těchto karet se ukazuje jako 
velmi důležité strategické rozhodnutí. Na 
jedné straně stabilizuje dosahované malo-
obchodní tržby, ale zejména je výrazným 
motivem pro vstup nových členů do druž-
stva, a to jak z řad zaměstnanců, tak i zá-
kazníků.

Členy by jistě zajímalo, kolik očekáváte, 
že se k nim formou zpětných slev vrátí?

Na základě postupného zvyšujícího se vý-
voje jejich využívání lze za 9 měsíců letoš-

ního roku očekávat celkovou výši slev pro 
naše členy na úrovni cca 2,7 – 3,2 mil. Kč. 

Proběhly zatím v letošním roce ještě ně-
jaké další významné investice?

Jednoznačně největší a rozhodující byla 
výstavba nového skladu ovoce a zeleniny 
v areálu velkoobchodního skladu v Letohra-
dě.  Ten byl zprovozněn naším partnerem, 
firmou Tercie cz, na přelomu dubna a květ-
na letošního roku, takže v současné době 
je dle mého názoru tzv. v záběhu. Přesto si 
myslím, že se v budoucím období potvrdí, 
že šlo jednoznačně o velmi důležité a nad-
časové strategické rozhodnutí. Celkově se 
jednalo o investici ve výši 12,5 mil. Kč, 
z toho 11,2 mil. Kč stála vlastní stavba a 1,3 
mil. Kč tvořila technologie. Druhou inves-
ticí z kraje roku byla výstavba modulární 
prodejny v obci Bohuslavice. Významnou 
investicí, která nás ještě čeká, je výstavba 
nové bezobslužné čerpací stanice, která 
vyplynula z přání našich členů v rámci pro-
váděného dotazníkového šetření. Zbývající 
investice jsou jako každoročně směrovány 
do nezbytné obměny strojů a zařízení pro-
dejen, včetně obnovy našeho autoparku, 
a to jak v oblasti nákladní autodopravy, tak 
i osobních vozidel. 

V našem rozhovoru v minulém roce jste 
hovořil o zkvalitnění pokladního systému. 
Jak se tento pokladní systém osvědčil? 
A to z pohledu zákazníků, ale i KONZUMu?

Nový systém přinesl pro zákazníky jedno-
značnou identifikaci nakupovaného zboží 
a služeb, která dříve na našich prodejnách 
chyběla. Pro nás v KONZUMu se stále ještě 
jedná o novinku, neboť diskontní prodej-
ny byly převedeny na nový systém teprve 
v průběhu března letošního roku. Postupně 
se snažíme pokladní systém co nejlépe vy-
užívat. Již nyní lze říci, že na prodejnách 
došlo ke zlepšení přehledu o nabízeném 
zboží a s tím související snadnější udržo-
vání odpovídajícího sortimentu. Jednotlivé 
odborné útvary z tohoto systému získáva-
jí zejména informace nezbytné pro řízení 
cenotvorby, sortimentní nabídky, sledování 
nákladů na přecenění, odpis zboží, ztrat-
ného, apod. A to hlavní, na co nesmíme za-
pomenout, je to, že nový pokladní systém 
umožnil zavedení zmiňovaných členských 
rodinných karet.

Můžeme, podobně jako zavedení nového 
pokladního systému, s odstupem času vy-
hodnotit rok 2011 ekonomicky? Jak vů-
bec dopadl? 

Za rok 2011 družstvo vykázalo téměř 1,36 
mld. Kč tržeb za prodej zboží, vlastních 
výrobků a služeb. Zisk z obchodní činnosti 
po zdanění dosáhl výše 12,98 mil. Kč, což 
odpovídá 0,96 % z dosažených tržeb. Tato 
výše v každém případě výrazně překonala 
naše očekávání.

Děkujeme za poskytnutý čas. Pevně vě-
říme a doufáme, že se KONZUMu ve zbýva-
jících měsících roku 2012 povede alespoň 
tak dobře, jako v těch uplynulých. 
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„Bohužel, ani dnes nelze dle mého názoru říci, že krize 
je zažehnána. Navzdory tomu však můžeme konstatovat, 
že se s jejími dopady vyrovnáváme úspěšně,“

říká Ing. Zdeněk Šembera, vedoucí ekonomické skupiny
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Děti potřebují rodinu!

Zprávičky z KONZUMu

Docela „obyčejný“ příběh

Lada drží za ruku dvanáctiletou Zuzku. 
Ta u ní žije v pěstounské péči už od dvou 
let. Mamka Zuzky má schizofrenii, její 
stav se v poslední době stabilizoval a po-
žádala o možnost se se Zuzkou jednou za 
čas vídat. Pro Zuzku to není lehké – je to 
tak zvláštní vidět svoji mámu po takové 
době, když si jí vlastně ani moc nepama-
tuje... Potřebuje mít u sebe svoji pěs-
tounku, s ní to zvládne. 
Lada se Zuzkou mluví o její vlastní mam-
ce odmalička, ukazovala jí obrázky, kte-
ré pro ni mamka namalovala, vyprávěla 
jí těch pár věcí, které o mamce věděla. 
Teď pomáhá Zuzce pochopit, co je to 
schizofrenie a proč se kvůli této nemoci 
mamka nemohla o svou dceru postarat. 
Díky jejímu pochopení je to všechno pro 
Zuzku snadnější. Postupně si zvyká na 
to, že toto je její životní příběh, a že 
se nemusí za nic stydět, ani za to, že má 
dvě maminky. 

KONZUM pomáhá o.s. Amalthea
najít nové pěstouny

V březnu tohoto roku se naše obchodní 
družstvo v rámci projektu Společně za 
úsměv zúčastnilo pardubické Burzy filan-
tropie – jak jsme vás již informovali v jed-
nom z minulých vydání tohoto občasníku. 
Pro tyto účely jsme vyčlenili částku 
50 000 Kč. Vedle dalších zajímavých pro-
jektů jsme tak touto formou podpořili 
rovněž občanské sdružení Amalthea o.s., 
a to částkou 10 000 Kč, která byla využita 
na kampaň k získání nových pěstounů.

Během září jste tak mohli v 11 vybraných 
prodejnách sítě KONZUM market objevit 
plakáty a letáky upozorňující veřejnost 
z Orlickoústecka právě na kampaň Amal-
thea o.s. Ta odstartovala začátkem září 
2012 a specializuje se na oslovení zájemců 
o pěstounství z celého Pardubického kraje. 

Amalthea o.s. je občanské sdružení, jehož 
činnost vychází z přesvědčení, že nejlepším 
místem pro život dítěte je rodina – vlastní, 
pěstounská nebo adoptivní. Poskytuje pro-
to pomoc rodinám ohroženým odebráním 
dítěte v krizové situaci nebo rodinám, které 
vychovávají dítě v pěstounské nebo adop-
tivní péči. 

Nejlepším místem pro život dítěte je rodina

Amalthea o.s. podporuje náhradní rodiny. 
Poskytuje jim poradenskou, terapeutickou 
a vzdělávací podporu. Existují situace, kdy 
dítě musí být z původní rodiny odebráno. 
V takovém případě je ale žádoucí, aby bylo 
přijato náhradní, pěstounskou nebo adop-
tivní rodinou, místo toho, aby bylo umís-
těno do dětského domova nebo kojenec-
kého ústavu. 

Pěstounství je poslání

Každá náhradní rodina se potýká s mnoha 
každodenními problémy a některé jsou  
zcela stejné jako ty, které řeší všichni ro-
diče se svými dětmi. Jiné se však vztahují 
k specifické situaci, kdy dítě nemůže vyrůstat 
ve své vlastní rodině a ze své původní rodi-
ny či dětského domova si pak v některých 
případech přináší zranění a traumata. 

Být pěstounem znamená poskytnout lás-
ku, přijetí, bezpečí a zázemí svého domo-
va dítěti, které aktuálně či dlouhodobě 
nemůže vyrůstat u svých rodičů. Pěstoun-
ská péče může být dlouhodobějšího charak-
teru, ale i krátkodobá – přechodná. 

Pěstounství je velmi nelehké poslání pro 
odvážné, ale je také velmi obohacující. 
Jako v každé jiné rodině; i v pěstounské 
péči děti napodobují v mnoha věcech své 
náhradní rodiče a učí se tak rodinným vzor-
cům, rituálům a vztahům. Jejich prostřed-
nictvím nachází děti pevnou půdu pod no-
hama, která jim v dospělosti umožní kráčet 
životem samostatně a spokojeně. 

www.amalthea.pardubice.cz

Podpořte činnost o.s. Amalthea, aby děti 
nemusely vyrůstat v kojeneckém ústavu 
nebo dětském domově:

Pomůžete dětem:
• aby mohly vyrůstat ve svých rodinách 
a nemusely je opouštět z důvodu sociálních 
a finančních.
• aby, pokud nastane situace, kdy dítě musí 
z vážného důvodu svoji rodinu opustit, se 
co nejdříve našla rodina náhradní, která mu 
poskytne láskyplný vztah a rodinné zázemí.

Bankovní účet pro přijetí Vašeho daru: 
107-362280257/0100

Nebo nás můžete podpořit zasláním DMS: 
Ať jste kdekoliv, můžete poslat také 
dárcovskou sms.

DMS AMALKA 

Odešlete dárcovskou SMS na telefonní číslo 

87 777 ve tvaru DMS AMALKA.
Cena DMS je 30 Kč, Amalthea o.s.
obdrží 27 Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

Za jakoukoliv podporu děkujeme

Nové poštovní služby startujeme
v Bohousové, Sopotnici
a Českých Libchavách

Farmářské dny s novou
podzimní nabídkou

Počátkem září jsme spustili službu pošta Partner 2 v obcích 
Bohousová a Sopotnice. Od 1. října mohou jeho výhod užívat 
také obyvatelé Českých Libchav. Navazujeme tak na úspěch, 
s nímž se tento koncept osvědčil v Třebovici v Čechách. I zde 
již přešel z formy pošta Partner 1, pouhého výdejního místa, 
na pošta Partner 2. To pro zákazníky znamená, že zde od této 
chvíle mohou využívat naprosto plnohodnotných služeb – tedy 
nejen příjem a výdej zásilek, ale rovněž bankovní služby Poš-
tovní spořitelny, apod. „Myslím, že se jedná o rozumné řešení, 
jak zachovat poštovní služby v malých obcích – spojení obchodu 
a pošty je přirozená záležitost, která nastává všude na světě,“ 
říká k tomu Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel KONZUMu.

Spolu s koncem léta se mění i obsah farmářských bedýnek – ten je totiž 
závislý právě na aktuálním stavu počasí v našem regionu a na tom, 
kolik se čeho vypěstuje a jak se daří chovu. S přicházejícím podzimem 
se tak nabídka rozšíří např. také o jablka a brambory. Na přání našich 
zákazníků jsme zařadili rovněž bio hovězí maso z bio farmy Sasov u 
Jihlavy. Netradičně se tak v bedýnkách objeví produkt, který nepochá-
zí přímo z našeho regionu. V nejbližším okolí se totiž žádný podobný 
lokální dodavatel nenachází.



 Z původního nápadu dvou přátel a spolužá-
ků ze školy – Dalibora Matějíka a Jiřího Koller-
ta – vystavět malou pekárničku, která bude 
vyrábět vlastní kvalitní chléb, se navzdory 
všem očekáváním stala po všech stranách 
férová a prosperující firma. Od roku 1990 
se z původní miniaturní provozovny o 6, 7 
zaměstnancích během dvacetiletého vývoje 
přesunula již do třetího sídla. To v současnos-
ti čítá přibližně 250 zaměstnanců. Na již od 
počátku pevně daných zásadách a principech 
však čas nic nezměnil. Jde o zájem o regi-
on, v němž působí: „Oba bydlíme na vesnici 
a krajina nám něco říká – záleží nám na tom, 
aby zůstala pokud možno neporušená. Proto 
se snažíme ji maximálně šetřit. Při výrobě se 
to projevuje například užíváním tzv. „odpad-
ního tepla“ – tak šetříme a zároveň zpětně 
využíváme energii a spaliny. V současné době 
máme již 8 z našich 16 aut převedených na 
plyn,“ vysvětluje spolumajitel, pan Dalibor 
Matějík.
 Důvodem okamžité aktivní účasti na Jsme 
tu doma tak je zřejmě skutečnost, že filozofie 
této firmy výrazně koresponduje se základní 
myšlenkou projektu – podpora lokálního ze-
mědělství, chovatelství a výroby obecně. To 
potvrzují nejen slova pana Matějíka, ale rov-
něž nezaměnitelná chuť Sázavského pečiva, 
zákusků a lahůdek: „My u nás jsme skuteč-
ně rádi, že strategie KONZUMu se zaměřila 
na preferování regionu. Je to určitě správná 
myšlenka. Není to o tom, abychom my pe-
kaři měli práci, nebo aby KONZUM vydělával 
a chodili mu lidi, ale aby lidé kupovali místní 
zboží a peníze se točily v rámci celé České 
republiky.“ Tomuto krédu v Sázavě bezpod-
mínečně podřizují veškerou výrobu. Širokou 
veřejnost s tím seznamuje tzv. „Sázavský 
manifest“ – jedná se o to, že zde vyvíjejí 
maximální snahu o to, aby jakákoliv komo-
dita, z níž vyrábí, pocházela buď přímo od 
regionálního, nebo alespoň českého dodava-

tele. Pro spotřebitele to, jednoduše řečeno, 
znamená, že se mu do rukou dostává výro-
bek z české mouky, posypaný českým mákem 
nebo kmínem. Sázava zkrátka vyvíjí maxi-
mální snahu zajistit český původ téměř veš-
kerých složek, s nimiž ve svých provozovnách 
pracuje: „To, co dnes považují zákazníci za 
unikátní - výrobu českých potravin z míst-
ních surovin, je pro nás od počátku našeho 
podnikání naprosto přirozené,“ vysvětlují 
majitelé Dalibor Matějík a Jiří Kollert.

 V Sázavě tedy kladou důraz především na 
kvalitu – a evidentně se to vyplácí. O tom 
svědčí již dvacetiletá tradice pekařských 
a cukrářských řemesel, kterou v sobě spoju-
je. Ten, kdo si pochutná na chlebu a pečivu 
z prášku, si zde na své rozhodně nepřijde. 
Tady se totiž řídí původními domácími recep-
ty, podle nichž se v našem kraji již po genera-
ce peče z klasických kvasů (žitných, pšenič-
ných): „Upouštíme od nějakých chemických 
směsí nebo přidaných látek a soustředíme se 
na léty prověřené klasické postupy z dob, kdy 
lidé neznali žádné přípravky tohoto typu,“ 
upřesňuje pan Matějík. To se projevuje na 
nezaměnitelné chuti Sázavských výrobků, 
které jsou typické svou šťavnatostí, kypros-
tí, vláčností a v neposlední řadě i vůní. Ne 
nadarmo stojí v jejich hesle „Napečeno pro 
Vás“ – jablečný štrúdl, nadýchané bábovky 
nebo i klasický chléb jsou totiž skutečně ja-
koby nasáklé oním nezaměnitelným kouzlem 
domova – jako od babičky.
 Navzdory principu „léty prověřené tradice“ 
však Sázava udržuje krok s moderní dobou 
a spotřebitelům nabízí i nejrůznější specia-

lity: „Díky tomu, že se firmě daří – musím 
zaťukat (smích) – a díky tomu, že to tak oba 
cítíme, nemusíme za každou cenu sledo-
vat pouze ekonomické hledisko a můžeme 
dále rozvíjet obor,“ vysvětluje pan Matějík. 
Samozřejmě, že v repertoáru Sázavské pe-
kárny nechybí klasický sortiment, jako je 
chléb (kvasový), rohlík, houska, ze sladké-
ho pak makovka, koláč, závin. Kromě toho 
však myslí na zdraví spotřebitele a zařazují 
rovněž bezlepkové či biovýrobky. Aktuálně 
jsou spuštěny tři druhy bezlepkového chleba 
a bezlepkový biskupský chlebíček. Stávající 
nabídku bio pečiva, jako je např. kornspitz 
či špaldový rohlík, doplní inovace makovky. 
Během každého půlroku zde dochází ke zpes-
tření stávající nabídky, jedná se konkrétně 
o 5-10 kusů. V tomto směru se velmi zají-
mavým počinem stala loňská letní kampaň 
„Sezóna sázavských chlebů“. Ta byla reakcí 
na zvýšený zájem o letní grilování. Uvedla 
tři zcela nové výrobky – a to zdraví prospěšný 
Trhankový chléb, chléb Čaroděj se sladem 
(výtažek z chmele, apod.) a Mlynářský chléb 
navazující na trend tradičních receptur. No-
vinkou letošního léta byl chléb Čaroděj vět-
šího rozměru. 
 Jak je vidět, v Pekařství a cukrářství Sázava, 
které svůj název dostalo podle vesnice, 
z níž oba majitelé pocházejí, neusínají na vav-
řínech. Snoubí se zde klasika a tradice s moder-
ními ekologickými postupy – což v dnešní době 
představuje něco skutečně unikátního. Pro ty, 
kteří by rádi nahlédli pod pokličku tradiční sá-
zavské výroby, jsou určeny „otevřené sázavské 
večery“. Na ty zve celý tým s radostí každého, 
kdo má zájem o danou věc. Stačí dát dohroma-
dy minimálně dvacetičlennou skupinu a spojit 
se s marketingovým oddělením, konkrétně 
s Bc. Janem Koubkem (tel. 463 351 520, mob. 
602 489 303). Těšit se pak můžete na zhruba 
půlhodinovou prezentaci týkající se historie 
firmy a následnou kompletní prohlídku celé 
provozovny, která určitě stojí za to.  

Rozhodli jsme se, že v této sekci našeho občasníku vám budeme postupně představovat 
naše partnery, kteří jsou zapojeni do projektu Jsme tu doma. Jedná se o lokální výrob-
ce, kteří naše prodejny každodenně zásobují čerstvými výrobky a snaží se tak udržovat 
tradiční výrobu potravin v našem regionu. V minulém čísle jsme se seznámili s firmou 
Tercie cz s.r.o. – velkoobchod s ovocem a zeleninou. Dnešní prostor náleží Pekařství 
a cukrářství Sázava s.r.o. To patří mezi první, kteří se rozhodli projekt podpořit, 
a učinili tak s velkým nadšením a zapálením pro věc. 

www.jsme-tu-doma.cz Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

„To, co dnes považují zákazníci za unikátní - výrobu 
českých potravin z místních surovin, je pro nás od 
počátku našeho podnikání naprosto přirozené,“        

vysvětlují majitelé Dalibor Matějík a Jiří Kollert
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Podívejte se na video s prezentací firmy Pekařství 
a cukrářství Sázava na našich stránkách:

www.jsme-tu-doma.cz/sazava



Společně pro humanitu s Českým Červeným křížem
Naše obchodní druž-
stvo již dlouhodobě 
spolupracuje s oblast-
ním spolkem Českého 
červeného kříže. Ten 
za dobu své poměrně 
rozsáhlé působnosti 
rozvinul široké spekt-
rum činností, o nichž by 
se měl dozvědět každý 
– poněvadž se každého 
svým způsobem týkají. 

Nejen proto jsme oslovili pana Jiřího Prec-
líka, ředitele oblastního spolku ČČK. Stejně 
jako KONZUM cítí ČČK odpovědnost vůči 
našemu regionu a lidem, kteří zde žijí 
– a právě jim svou aktivitu podřizuje a při-
způsobuje. Z tohoto partnerství vznikla již 
řada projektů, o nichž jsme vás informovali 
v minulém čísle tohoto občasníku – jedná se 
např. o Senior dopravu, pokladničky umís-
těné na našich vybraných prodejnách nebo 
o omalovánky s tematikou první pomoci. 
Více již slovy pana Preclíka.

Červený kříž má v České republice jistě vel-
mi dlouhou historii. Mohl byste s ní čtenáře 
stručně seznámit? 
Humánní myšlenky Červeného kříže zapustily 
své kořeny na našem území již před více než 
130 lety v podobě Vlasteneckého pomocného 
spolku pro Království české. Ten byl součás-
tí Rakouské společnosti Červeného kříže od 
5.září 1868. Za oficiální datum vzniku Čes-
koslovenského červeného kříže (ČSČK) však 
bývá považován až počátek února 1919, tedy 
měsíc po vzniku samostatné Československé 
republiky.

Během takto dlouhodobého působení si 
Červený kříž jistě musel vybudovat svou 
pevnou specializaci. Čím přesně se tedy 
v rámci České republiky zabývá?
Český červený kříž je jednou z největších hu-
manitárních organizací na území naší repub-
liky. Kromě humanitární činnosti se věnuje 
výuce první pomoci u dětí, mládeže i dospě-
lých, provozuje mnoho sociálních zařízení, 
např. azylové domy, domovy pro seniory, pe-
čovatelské služby, domy na půl cesty a další. 
Věnuje se i spolkové činnosti a volnočasovým 
aktivitám pro děti a seniory.

To je poměrně široká škála činností. Řídí-
te se v jejich rámci nějakými zásadami či 
principy? Na vašich stránkách uvádíte kon-
krétně sedm principů Červeného kříže. Co 
byste mi o tom mohl říci? 
Máte pravdu Český červený kříž – jeho zaměst-
nanci, členové i dobrovolníci by se při výkonu 
činnosti měli řídit sedmi principy mezi které 
patří: HUMANITA, NESTRANNOST, NEUTRALI-
TA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST, JEDNOTA 
a SVĚTOVOST. Všeobecně principy zaručují, 
že ČK poskytne pomoc všem bez dalších pod-
mínek. Většina principů nemusí být blíže 
popisována. Čtenáři, kteří mají zájem se 
o principech a historii ČK dozvědět více mohou 
navštívit http://www.cckuo.cz/cck.htm

Hovoříte o zaměstnancích, členech a dobro-

volnících. Jsou tedy všichni členové dobro-
volníci? Mohl byste pro přesnější představu 
říci, kolik má vaše okresní pobočka zaměst-
nanců a čím se zabývají?
Český červený kříž využívá činnosti svých čle-
nů a dobrovolníků. Někteří členové se aktivně 
zapojují do činnosti a na druhou stranu máme 
členy „pasivní“, kteří podporují Červený kříž 
svým členstvím. OS ČČK má v současné době 
sedm zaměstnanců. Pět zaměstnanců se vě-
nuje Senior dopravě a dva projektům ČČK 
a ostatním činnostem. Samozřejmě se neobe-
jdeme bez dobrovolníků a externích pracov-
níků.

Hovor se stočil přímo na zdejší okresní 
pobočku ČČK. Čtenáři by se jistě rádi do-
zvěděli, co je hlavní náplní její činnosti. 
Organizujete v rámci ČR nějaké významné 
aktivity? 
OS ČČK jako každá okresní pobočka plní 
program Českého červeného kříže, který se 
zaměřuje především na výuku první pomo-
ci, humanitární činnosti, nábor a oceňování 
bezpříspěvkových dárců krve, sociální a sou-
visející činnosti. Významnou činností v rámci 
ČR je provozování Senior dopravy ČČK. Řekl 
bych, že se jedná o pilotní projekt, na zákla-
dě kterého se postupně Senior doprava rozvíjí 
i v jiných městech v rámci ČR, např. Praha 
9, Karviná. OS ČČK se i v minulosti podílel na 
řadě významných aktivit, například pořádání 
republikového kola soutěže „Hlídek mladých 
zdravotníků” v České Třebové v roce 2006.

Je pravda, že seniorům nevycházíte vstříc 
pouze prostřednictvím Senior dopravy, 
ale rovněž nově otevřenou kavárničkou 
v Domově důchodců? Čeho zde mohou ús-
tečtí senioři využít a užít?
Máte pravdu. Náš Oblastní spolek ČČK Ústí 
nad Orlicí se zaměřuje na práci se seniory 
a kromě Senior dopravy provozujeme i Senior 
centrum. Jedná se o volnočasové, relaxační 
a vzdělávací centrum pro seniory a nejen pro 

ně. A právě v rámci centra jsme otevřeli bě-
hem měsíce července Kavárničku v Domově 
důchodců v Ústí nad Orlicí. 

Senioři však nejsou jediní, kteří mohou 
využívat vašich služeb – na své si přijdou 
i zástupci mladší generace. Víme, že ČČK 
pořádá v letních měsících nedaleko Ústí nad 
Orlicí dětský letní tábor. Na co potenciální 
zájemce lákáte a v čem se tábor liší od těch 
ostatních? 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pořádá již 
několik let dětské pobytové akce s různým za-
měřením, např. tábory s první pomocí, letní 
tábory pro děti s určitým onemocněním, ale 
i tábory, které se od běžných táborů jiných 
organizací nijak neliší. Na všech táborech se 
pořádá spousta her, soutěží a zábavy tak, aby 
si děti prázdniny co možná nejvíce užily.

Po aktivně strávených dnech na jedné 
z vašich pobytových akcí klienti rádi využijí 
místa, kde si mohou v klidu odpočinout 
a relaxovat – a nejen ti nejmenší. Víme, že 
v prostorách ČČK bylo před časem podob-
né místo zřízeno – multismyslová místnost 
Snoezelen. Mohl byste našim čtenářům vy-
světlit, o co se vlastně jedná a zda toho, co 
nabízí mohou využít i oni?
Multismyslová místnost Snoezelen byla ote-
vřena v roce 2011 za přispění sponzorů, mezi 
které patří i družstvo KONZUM. Snoezelen je 
místem, ve kterém jsou osloveny selektivně 
nebo najednou všechny smysly, místem odpo-
činku, relaxace, ale i aktivity.  Pojem Snoeze-
len je chápán jako záměrně vytvořené pro-
středí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí 
a důvěry. A kdo může využít Snoezelen? Kaž-
dý, kdo má zájem, může navštívit Snoezelen 
v budově OS ČČK po předchozím objednání na 
tel. 775 112 998.

Na závěr bych se ráda zeptala, zda pořádá-
te nějaké dny otevřených dveří, v jejichž 
průběhu se může široká veřejnost seznámit 
s vaší činností? 

Ano, každoročně na jaře pořádáme den ote-
vřených dveří. Každého rádi uvítáme v našem 
sídle, tzv. „Kolářově vile“, kde sídlíme již od 
roku 2007.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 
úspěchů v další činnosti.
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Dne 18.8.2012 se uskutečnil 1.ročník turna-
je v petangu, který organizoval Výbor členů 
z Ústí nad Orlicí pro svoje členy. Turnaje se 
zúčastnilo 11 dvojic. 

Pořadí v turnaji:
n 1.místo J.a B. Kapounovi
n 2.místo  M. a H. Voleský
n 3.místo V.a M. Aligerovi

Turnaj se všem líbil, proto jsme slíbili jeho 
pokračování!

Za výbor členů: V. Jirout

Turnaj v petangu

V případě zájmu můžeme otisknout informace z jednotlivých výborů členů ohledně konání
členské schůze nebo dalších aktivit, tak aby byla zajištěna lepší informovanost.

Váš příspěvek do prosincového vydání můžete poslat na e-mail marketing@konzumuo.cz
nejpozději do úterý 6.11.2012.

Moje karta

Po úspěšném přihlášení se dostanete do for-
muláře na změnu hesla, kde si vaše heslo 
budete muset změnit (platí pouze pro první 
přihlášení).
Po změně hesla se již dostanete na přehled 
nákupů, kde se zobrazí vaše nákupy za po-
slední 2 měsíce,  lze však načíst i nákupy 
staršího data.
Ze sekce Moje karta se můžete odhlásit po-
mocí tlačítka v menu liště vpravo nahoře.

Vážení členové,
od října jsme pro vás spustili na interneto-
vých stránkách www.konzumuo.cz novou 
sekci, ve které si můžete procházet všechny 
nákupy, při nichž jste předložili u pokladny 
vaši členskou kartu a zjistíte zde i aktuální 
stav vašeho finančního konta a kreditu.
Pro zobrazení těchto údajů se musíte nej-
dříve přihlásit. K tomu potřebujete znát čís-
lo vaší členské karty (slouží jako uživatelské 
jméno) a vaše členské číslo (to zadáte jako 
heslo). Najdete ho ve vaší členské knížce 
nebo také na adresním štítku na obalu, v 
němž jste obdrželi tento magazín.

Pravidla
používání
členské karty

Nová členská karta si během pouhých šesti mě-
síců získala obrovskou popularitu, což potvrzu-
jí  i desítky nových členů, které každý měsíc 
přibývají do našich řad.  
Upozorňujeme všechny členy, že nové členské 
plastové karty jsou určeny pouze pro evidenci 
vašich osobních nákupů a nákupů vaší nejbližší 
rodiny (rodiče, děti, vnuci, sourozenci). V žád-
ném případě nelze kartu použít pro nákupy 
svých známých a podobně.
Členství v družstvu je založeno na poctivosti 
a vzájemné důvěře. Předpokládáme, že ji ni-
kdy nezneužijete. V případě, že by došlo ke 
zneužití karty pro načítání nákupů cizích osob, 
vyhrazujeme si právo na nepřiznání členské 
slevy, v extrémním případě bychom museli při-
stoupit i k ukončení členství.

číslo vaší členské karty
(uživatelské jméno)

Zadní strana vaší členské karty

vaše členské číslo (heslo)

Adresní štítek na obalu, v kterém 
jste obdrželi tento magazín

Celou tuto sekci najdete na
www.konzumuo.cz/mojekarta

Nejvýhodnější volání a internet O2
pro členy a zaměstnance KONZUMu
Získejte až 3 mobilní čísla
s neomezeným voláním v síti O2 pro vaši rodinu

se slevou 40%
Navíc výhodné tarify pro internet na doma či O2 TV.

Více informací na webu: www.konzumuo.cz/o2
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Správné řešení z minulého čísla:

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. Tato 
tabulka je rozdělená na 9x9 polí, 
která jsou seskupena do 9 čtver-
ců (3x3). K předem vyplněným 
číslům je potřeba doplnit další 
čísla tak, aby platilo, že v každé 
řadě, v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita vždy 
všechna čísla jedna až devět. Po-
řadí čísel není důležité. Čísla se 
nesmí opakovat v žádném sloup-
ci, řadě nebo v malém čtverci.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte...)
zašlete do 31.10.2012 na adresu:
KONZUM, o.d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový nákup 
v prodej-
nách KON-
ZUM v hodno-
tě 100,- Kč.

SUDOKU


