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Srdcem KONZUMu je velkoobchod 
- Jaroslava Klášterecká, Pavel Uhlíř, Milan Voleský

Co nového přineslo shromáždění 
delegátů družstva KONZUM?

„Je důležité pracovat v týmu“ - rozhovor s Janou Valentovou, 
vedoucí provozní skupiny KONZUMu



2

Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

Časopis Náš Konzum Slevy na sportovní a zábavní akce

 Možná si to ani neuvědomujete, ale KONZUM je družstvo spotřebitelů. Řeknete si, no a co. Některá firma je 
„akciovka“, některá „s.r.o.“ a některá „družstvo“, vždyť  je to jedno. Ne tak docela, družstevní vlastnictví je zcela 
unikátní. Vzniklo proto, že skupina lidí chtěla dělat něco společně.  Ne proto, aby vydělávali na jiných, ale proto, aby 
sami ušetřili při svých vlastních nákupech a také aby byli prospěšní svému okolí. Tato myšlenka se zrodila před mnoha 
lety ve Velké Británii a od té doby se rozšířila prakticky po celém světě. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto 
„družstevního hnutí“, které v době globalizace a agresivního podnikání získává stále více stoupenců.  
 Krásné na spotřebním družstevnictví je to, že v jednom okamžiku jste zároveň spoluvlastníkem firmy a máte  
zájem, aby co nejvíce prosperovala, ale v tom samém okamžiku jste i zákazníkem a máte zájem si co nejlépe nakoupit. 
Jsme prostě firma, kde by zájmy vlastníků měly být v souladu se zájmy zákazníků, protože vlastně prodáváme sami 

sobě a nechceme si kupovat špatné věci. Samozřejmě, že se nám někdy něco nepovede a mrzí nás to, ale poskytování co nejlepších 
služeb našim členům je pro nás hlavní motivací.
 V letošním roce jsme členské výhody opět o něco rozšířili. Kromě již tradičních karet na slevu ve výši 50 Kč za každých 2000 Kč 
nákupu jsme zavedli speciální doplňkové členské karty na vybrané druhy zboží se slevou až 50%, které rozesíláme společně s časopisem 
Náš Konzum několikrát do roka. Nově jsme také přišli s nápadem organizovat sportovní a zábavní akce se speciálními slevami. Návštěva 
plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí s 65% slevou nebo výlet na Safari do ZOO Dvůr Králové s 30% slevou pro celou rodinu se setkaly  
s obrovským ohlasem. A jako třešinku na dortu od nás každý člen při životním jubileu 50, 60 a více let nyní obdrží blahopřání v podobě 
dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč na nákup v KONZUMu. Členství je přitom otevřené a stojí jednorázově téměř symbolických 1500 Kč.

Být členem se Vám prostě vyplatí! 
Ing. Miloslav Hlavsa

ředitel družstva

Doplňkové 
karty na slevu

Základní 
karty na slevu

Členské výhody

Využijte
speciální nabídku
pro členy
z minulého vydání

do
2. října
2011
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Úvodem bychom se rádi dozvěděli, co přes-
ně je hlavní náplní práce vedoucí provozní 
skupiny?
 Domnívám se, že je důležité nahlížet na 
provozní skupinu jako na celek. Funkci ve-
doucí zastávám od roku 2007 a za tuto dobu 
jsem poznala, že bez týmové práce se jedno-
duše neobejdeme. Náplní naší práce je pře-
devším zajistit, aby prodejny fungovaly po 
personální stránce, řešit celkové uspořádání 
prodejny a vystavení zboží pro zákazníka.

Mluvíte o uspořádání prodejny a vystavení 
zboží pro zákazníka. Naše družstvo letos  
v dubnu uvedlo do provozu nově rekonstru-
ovanou prodejnu v obci Kvasiny. Jak hod-
notíte její uspořádání a fungování? Jak ho 
hodnotí zákazníci? Jak hodnotíte obrat?
 Fungování prodejny v Kvasinách hodno-
tím jednoznačně pozitivně. Pozitivní jsou 
zatím i ohlasy zákazníků, z čehož usuzuji, že 
jsou také velmi spokojení. Výška obratu, kte-
rého jsme dle předpokládaného odhadu do-
sáhli již v druhém měsíci po otevření prodej-
ny v Kvasinách, podle mého mluví za vše. Je 
odpovědí na celkový chod prodejny. Celkový 
obrat je výsledkem týmové práce personálu 
a provozních pracovníků, kteří stojí u zrodu 
prodejny a jejího uvedení. Tito lidé prodejnu 
neustále udržují ve stejném standardu jako 
při otevření.

Myslíte, že personálu se v novém prostředí 
pracuje stejně dobře, jako se zákazníkům 
nakupuje? Zvykl si na mnohé změny a nové 
prostředí? 
 Myslím, že ano. Ačkoliv jsou na personál 
prodejny kladeny poměrně vysoké nároky,  
a to jak v oblasti produktivity práce, tak  
v oblasti udržení sortimentu zboží a nabídky 
zboží čerstvého, zvládá téměř vše na výbor-
nou. Díky tomu, že se nám podařilo vybrat sku-
tečně schopný personál, proběhlo seznámení 
se s novým prostředím poměrně hladce. Pod 
vedením instruktorů a merchandiserů si tak na 
nové uspořádání bez větších obtíží zvykl. 

Naše družstvo v listopadu loňského roku 
spustilo nový pokladní systém, o němž 
jsme psali v minulém čísle tohoto občasní-

ku. Zvykl si již personál prodejen na tento 
nový systém? 
 Spuštění nového pokladního systému 
samozřejmě předcházelo školení a sezna-
mování se s jeho funkcemi, které mělo za-
městnancům usnadnit přechod od starého  
k novému. Musím přiznat, že mě velice mile 
překvapilo, jak se na prodejnách se zavá-
děním těchto novinek vyrovnávají. Není to 
určitě jednoduché pro nikoho z nás, proto-
že to předpokládá zavedení nových pravidel  
a pracovních postupů pro všechny prodejny 
a členy jednotlivých týmů. Navzdory tomu se 
všichni snažíme se s těmito změnami postup-
ně vyrovnávat a případné nesrovnalosti jistě 
časem doladíme. Asi nejtěžší byl přechod na 
nový systém pro pokladní. Například pečivo, 
které nemá čárový kód, musí být prodáváno 
pomocí čtyřmístných čísel PLU. A je třeba si 
uvědomit, že i malá prodejna má v nabídce 
několik desítek druhů čerstvého pečiva. Pra-
covat s těmito kódy tedy není pro personál 
vůbec jednoduché. Do budoucna nový po-
kladní systém vidím jako jeden z pozitivních 
prvků pro usnadnění práce na prodejnách.  
A to jak v oblasti cenování zboží a přeceňová-
ní akčních cen, tak i ve sledování skladových 
zásob.

Z Vašich slov se zdá, že KONZUM nemá 
nouzi o schopný a kvalifikovaný personál. 
Situace na pracovním trhu je tedy pro vás 
zřejmě příznivá?
 Co se týče množství uchazečů o práci, 
tak skutečně mohu říci, že situace na pra-
covním trhu je pro nás příznivá. Bohužel to 
tak není u kvality. S tímto problémem se  
v dnešní době potýkáme stále častěji. Kvalit-
ní uchazeče postrádáme jak na pozice vedou-
cích prodejen, tak i na pozice prodavaček. 
Podle mého názoru totiž ve společnosti často 
převládá názor, že pracovní pozice prodavače 
je podřadná. Přitom je to práce náročná jak 
fyzicky, tak i psychicky. Snažíme se změnit 
zaběhlý pohled na tento pracovní post, pro-
tože si podle mého zaslouží velkou úctu.

Jak tuto situaci řešíte? Musí si KONZUM ža-
datele o práci zaučovat sám?
 Přesně tak. Většinu uchazečů skutečně 
musíme zaučovat sami. Občas se však stá-
vá, že tito lidé nestačí tempu naší prodej-
ny, nebo se nedokáží začlenit do kolektivu.  
Z těchto a podobných důvodů proto ve zku-
šební době naši firmu opouštějí. Je to bohužel 
nekonečný boj. Přesto se snažíme neustále 
postupovat kupředu. Současná doba ukazuje, 
že je nezbytné zaměstnance neustále školit 
a vzdělávat. A to jak v oblasti odborné, tak 
i všeobecné. V minulém roce za tímto úče-
lem naši zaměstnanci prošli školením „Vede-
ní týmu a komunikační dovednosti“. To bylo 

zaměřeno zejména na jednání se zákazníky, 
vedení kolektivu a asertivitu při řešení kon-
fliktů. Podle mého názoru byl tento projekt 
pozitivně přijat.

Ukazuje se, že školení, které proběhlo  
v loňském roce, významným způsobem 
obohatilo personál prodejen. Připravujete 
ještě nějaký nový systém vzdělávání, který 
by se mohl setkat s podobným úspěchem?
 Ano. Spolu s AgroKonzultou spol., s.r.o., 
Žamberk v současné době vytváříme vzdělávací 
program „Prodavač“. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropským fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Zatím je ve fázi pilotního 
ověřování. Projekt je pro uchazeče atraktivní  
z několika důvodů. Slibuje získání odborné kva-
lifikace pro výkon profese, získání praktických 
zkušeností v oboru a kontakt na potencionál-
ního zaměstnavatele. To vše znamená zvýšení 
šancí při výběru do zaměstnání. Dalšími výho-
dami je získání zkoušky dílčí kvalifikace a zdra-
votního průkazu zdarma. V neposlední řadě pak 
projekt účastníkům nabízí osvědčení o absolvo-
vání vzdělávacího programu „Prodavač“. Pro 
nás to pak znamená příslib zlepšení situace na 
pracovním trhu a jistotu schopného a kvalifiko-
vaného budoucího personálu. V tomto projektu 
spolupracujeme s úřady práce a necháváme si 
jimi doporučit vhodné zájemce. Zatím nedo-
káži říci, jaké budou výsledky této naší snahy. 
Věřím však, že projekt bude úspěšný.

Z vašich slov je možné usoudit, že KON-
ZUM dosahuje příznivých výsledků velkým 
dílem díky skutečně týmovému duchu. Na 
závěr bychom se tedy rádi zeptali, zda se 
tato týmová práce setkává s úspěchem také 
při inspekcích státních kontrolních orgánů? 
Jak takové inspekce probíhají?
 Já myslím, že rozhodně ano. Stejně jako 
všechny potravinářské prodejny ostatních 
provozovatelů jsou i provozovny KONZUMu 
navštěvovány státními kontrolními orgány. 
Jen za minulý rok bylo na našich prodejnách 
vykonáno 77 kontrol Státní zemědělskou  
a potravinářskou inspekcí, 9 kontrol Českou 
obchodní inspekcí a mnoho dalších kontrol ve-
terinou, hygienou a celním úřadem. Zaměřují 
se především na dodržování zákonů a ochranu 
spotřebitele. Prodejny družstva takovými kon-
trolami procházejí minimálně jednou ročně.  
K naší spokojenosti se tak děje bez větších 
problémů a podle mého názoru má na tom vel-
ký podíl právě neustálá vzájemná spolupráce.

Děkujeme za čas, který jste nám věnovala. 
Přejeme, aby se nový vzdělávací program 
ve spolupráci s AgroKonzultou spol, s.r.o., 
setkal minimálně se stejným úspěchem 
jako předešlé školení.

„Je důležité pracovat v týmu – bez toho se jednoduše neobejdeme“,  

říká Jana Valentová, vedoucí provozní skupiny 
KONZUMu Ústí nad Orlicí. 

Jana Valentová

  Paní Jana Valentová je vedoucí provozní skupiny KONZUMu 
Ústí nad Orlicí. Co má vlastně na starosti provozní skupina? Jak se 
provozní skupina potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu? 
Jak si personál zvyká na neustálé změny a inovace ve vzhledu a pro-
vozu prodejny? Odpovědím nejen na tyto otázky jsme se věnovali 
právě v následujícím rozhovoru. 



 Velkoobchod je rozdělen do tří částí – ad-
ministrativní část, provoz a doprava. Admini-
strativní část je rozdělena na obchodní úsek, 
IT, reklamace a účtárnu. Každá jednotlivá 
část administrativního křídla má na starosti 
vlastní záležitosti. V reklamačním odděle-
ní se vyřizují reklamace jak od spotřebitelů, 
tak od dodavatelů. Obchodní část zajišťu-
je veškerý nákup velkoobchodních položek. 
Ten musí probíhat natolik plynule, aby byl 
velkoobchod schopen vyzásobovat cca 200 
maloobchodních prodejen – 96 maloobcho-
dů KONZUM a zhruba 100 prodejen kolegů  
z Jednoty Zábřeh. Programátoři se starají o to, 
aby neustálým vylepšováním a inovováním za-
běhlých programů a vymýšlením programů no-
vých co nejvíce zjednodušili a usnadnili práci  

v administrativní části. Personál, který se v ad-
ministrativě stará o sklad, má za úkol přijmout 
a zúčtovat zboží, které sem přijde podle doda-
cích listů. Skladníci potom zajišťují, aby přija-
té zboží bylo co nejlépe zaskladněno. Druhou 
část centrálního skladu KONZUMu tvoří vlastní 
sklad. Překvapí nás rozlohou využívané plochy, 
která se za posledních deset let výrazně roz-
rostla. Množství skladových regálů umožňuje 
na prodejny distribuovat více než 4 000 polo-
žek potravin a průmyslového zboží. 
 Všechny činnosti, které na skladě probíha-
jí, musí plynout ve vzájemné spolupráci a sho-
dě. Spojí-li se, vytvoří ohromný, fungující a ve-
lice silný systém, který je schopen úspěšného 
provozu téměř za všech situací. Jedna činnost 
zapadá do druhé činnosti a jedna činnost by 

bez té druhé nemohla fungovat. Představme 
si velkoobchod KONZUMu jako velkou mozai-
ku, složenou z mnoha malých částí, které do 
sebe musí naprosto přesně zapadat. A to tak, 
aby byly schopny na naše prodejny každý den 
zavézt velké množství objednaného zboží.
 O tom, jak velkoobchod funguje a s jakými 
problémy či nedostatky se potýká, jsme ho-
vořili se třemi vedoucími jednotlivých oddě-
lení centrálního skladu. Z jejich slov bychom 
měli být schopni vytvořit si reálnou představu  
o tom, na jakých principech je velkoobchod 
založen a uvědomit si, že úzká spolupráce 
mezi jeho jednotlivými částmi je pro jeho 
hladký chod více než nutná.

Jaroslava Klášterecká, 
vedoucí obchodního oddělení

Zastáváte post vedoucí 
obchodního oddělení 
skladu. Lze v krátkosti  
popsat, co je hlavní ná-
plní jeho práce?
   Na obchodním úseku 
se provádí veškerý nákup 
velkoobchodních položek 
do našeho skladu. Pra-
cuje zde se mnou šest 
kolegyň. Každá z nás má 
rozdělený úsek podle 

toho, která kategorie do čeho spadá a každá si 
za svůj nákup svým způsobem zodpovídá a ručí.

Daří se vašemu oddělení v poslední době  
plnit představy vedení družstva?
 Musím říci, že zatím ano. Dokladem toho 
může být i obrat za loňský rok. Ten se blížil  
v nákupu téměř k jedné miliardě Kč, což naše 
družstvo řadí v rámci velkoobchodních skladů 
na první místo v rámci Coopu v České repub-
lice. Z pohledu maloobchodního obratu KON-
ZUM Ústí nad Orlicí zaujímá za Jednotou Čes-
ké Budějovice druhé místo. Takže jsme rádi, 
že loňský rok byl pro nás v tomto směru tak 
úspěšný. Podle analýz, které mám k dispozici, 
i prvních pět měsíců letošního roku nasvědčuje 
tomu, že bychom se letos opět měli přiblížit  
k jedné miliardě obratu. Věřím, že prvenství  
v rámci Coopu nám zůstane.

Hovoříte o obratu. Říkáte, že zatím za po-
sledních pět měsíců to vypadá moc dobře. 
Lze tedy podle Vás očekávat, že obrat splní 
předpokládaný plán družstva?
 V této situaci to vypadá velice nadějně. 
Nechci zatím předčasně chválit, protože mu-
síme „předvídat nepředvídatelné“. Všechno 
souvisí se vším a jdeme do letní sezony, kte-
rá naše družstvo velice ovlivňuje. Pokud bude 
pěkné počasí, bude se moci grilovat, budou-li 
návštěvníci v Orlických horách, budou-li ob-

sazené Pastviny, pak je zde reálná šance, že 
bychom víceméně měli o nějaká 2% zhruba 
převýšit loňskou skutečnost. 

Říkáte, že letní sezona naše družstvo výraz-
ně ovlivňuje. Připravuje se velkoobchod na 
léto nějakým speciálním způsobem?
 My na velkoobchodě si uvědomuje-
me, že letní sezona je o letních výrobcích  
a letních produktech. V letní sezoně jsme tedy 
od července připravili pro naše zákazníky rozší-
ření výběru nápojů Coca-cola, zejména ve veli-
kosti ½ litru, jako impulzivní nákup na obcho-
dě. Na část našich maloobchodů umísťujeme  
i chladicí boxy proto, aby zákazník měl možnost 
½ litrovou láhev zakoupit příjemně vychla-
zenou. Prodej nápojů je pro nás samozřejmě 
přes léto prioritou. A to se netýká pouze neal-
koholických nápojů. Pochopitelně jsme v Česku  
a jsme národ pivařů, takže pivo má u nás v let-
ním sortimentu také své velice pevné a přední 
místo. Již od května propagujeme na našich 
maloobchodech grilování. Grilování považu-
jeme za velice silnou kategorii a věnujeme jí 
značnou pozornost. Na těchto sortimentních 
skupinách spolupracujeme s firmou Unilever  
a Vitana. Snažíme se skloubit marketingové akti-
vity našich obchodních partnerů s marketingový-
mi aktivitami naší firmy tak, aby zákazník dostal 
ucelenou nabídku k jeho maximální spokojenosti.

Funguje spolupráce s dodavateli i v rušném 
letním období bez problémů? Mají pro letní 
období dostatek novinek a inovací?
 Abychom udrželi celkový trend obratu i ve 
velkoobchodě, musíme pochopitelně s dodava-
teli reagovat na veškeré novinky. Dodavatelé 
tedy jistě inovují výrobky, mají novinky. Vždy 
je však nutné zvážit, zda inovovaný výrobek je 
vhodný pro formát našich maloobchodů. Bo-
hužel se totiž potýkáme s nedostatkem místa 
jak na centrálním skladu, tak i na našich pro-
dejnách. V 90% se však s dodavateli dohodne-
me, že ano – že jejich nové výrobky na našich 
prodejnách chceme prodávat. Zde musím po-
dotknout, že v tomto případě by jedna strana 

bez druhé prakticky dlouhodobě nemohla exi-
stovat. Jedna miliarda obratu je pro všechny 
naše obchodní partnery velice zajímavé číslo. 
V práci nezávislého trhu takového jiného ob-
chodního partnera nemají.

Všimli jsme si, že z  prodejen zmizely tzv. 
„hrabací koše“ s  nabídkou průmyslového 
zboží. Byly tedy z prodeje staženy proto, 
aby uvolnily místo atraktivnějším a inovova-
ným výrobkům?
 V podstatě ano, i tak by se to dalo formu-
lovat. Hlavním důvodem stažení tzv. „hrabáků“ 
z našich maloobchodů byla jejich neefektivi-
ta.  Toto zboží šlo  v poslední době obratově 
hodně dolů. Tím pádem šel dolů i zisk. Hrabací 
koše se tak postupně stávaly téměř neziskovým 
artiklem. Jsme obchodníci, takže pochopitel-
ně musíme prodávat to, co nám vytváří zisk  
a ne to, co je víceméně na nule, ale spíše i pod 
nulou. Z tohoto titulu tzv. „hrabák“ musel být 
ukončen. Zároveň jsme však nechtěli toto prů-
myslové zboží opustit úplně, takže každý mě-
síc mají naši zákazníci možnost si koupit jeden 
speciální výrobek za velmi příznivou cenu, s níž 
se jinde nepotkají. Začali jsme na miskách do 
mikrovlnky – tři misky za 19,90 Kč a utěrkami 
z mikrovlákna za 29,90 Kč. Nyní jsou v prodeji 
čtyři druhy misek za symbolickou cenu. Jelikož 
je  toto zboží ze strany KONZUMu finančně do-
továno, je určeno výhradně zákazníkům, kteří 
u nás měsíčně nakoupí zboží za 2000 Kč. Při-
jmou-li zákazníci tuto změnu, chtěli bychom  
v tomto trendu i nadále pokračovat.

4

Srdcem KONZUMu je velkoobchod
Městečko Letohrad je již několik desítek let sídlem centrálního skladu KONZUMu. Jedná se o jedno z největších logistických 
center v systému Coop v České republice. Slouží k zásobování prodejen, zajišťuje nákup, skladování a vlastní distribuci 
na všech 96 prodejnách KONZUMu. Ve skutečnosti se však za zdmi tohoto nenápadného stavení skrývá mnohem více.
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Pavel Uhlíř, vedoucí provozního 
oddělení centrálního skladu

Jako vedoucí provoz-
ního oddělení máte na 
starosti řešení problé-
mů, které se ve vlast-
ním provozu vyskytují. 
Můžete zmínit, které   
z nich jsou nejčastější?
     Problémy, jimiž se za-
bývá provozní oddělení 
lze rozdělit na technické 
a personální. Technické 
problémy samotné se 

pak dají rozdělit do pracovního prostředí, ma-
nipulační techniky a do oboru počítačové tech-
niky. Pracovní prostřední se snažíme neustále 
zlepšovat. 

Hovoříte o neustálé snaze o zlepšování pra-
covního prostředí. K tomu jistě patří také 
usnadnění práce. Jaké technologie velkoob-
chod v tomto směru využívá? 
 Užíváme tři základní druhy manipulač-
ní techniky. Nejpoužívanější je nízkozdvižný 
elektrický manipulační vozík, který se užívá na 
manipulaci s materiálem. Je to vlastně hlavní 
stroj, který ulehčuje samotnou práci skladníků 
pro pohyb ve skladu.
 Zakladač, jako druhá část techniky, slouží 
především při příjmu zboží. Zakládá palety do 
regálů a stohuje do stohů. To je hlavní práce 
zakladače a i pracovníka v zakladači. Třetí slož-
kou techniky je čelní vysokozdvižný dieselový 
a elektrický vozík. Elektrický vozík se používá 
ve skladu obalů na stahování prázdných lahví, 
beden a palet. Dieselový vozík slouží k obsluze 
venkovního areálu. Ten byl zakoupen zhruba 
před rokem a je tak zatím posledním velkým 
nákupem nové techniky poslední doby. Je tech-
nickou špičkou v tomto oboru. 

Přispívá k hladkému chodu provozu kromě 
příjemného pracovního prostředí a technic-
kých prostředků také personál? Je personál 
velkoobchodu v současné době stabilizovaný?

 Rozhodně ano. Pro chod provozu velkoob-
chodu je to jistě důležitá věc, protože ve stabil-
ním kolektivu se určitě lépe pracuje. Vždy jsme 
na tom však nebyli tak dobře, jako dnes. Znač-
ným problémům jsme čelili v letech 2007/8, 
kdy byla velká fluktuace lidí. Od roku 2009 se 
však situace uklidnila. V současné době je per-
sonál velkoobchodu skutečně stabilizovaný.

Velkoobchodní sklad vyexpeduje ročně na 
prodejny několik tisíc dodávek zboží. Jak 
těžké je udržet v tomto množství koncent-
raci pracovníků a nechybovat?
 Každý zaměstnanec vyskladňuje zboží na 
základě dodacího listu. Prodejna pak kvalitu 
i kvantitu zboží kontroluje a patřičné rozdíly 
samozřejmě může reklamovat. To se stává. 
Tento problém nelze 100% vyřešit tak, aby  
k těmto věcem již nedocházelo. Jedná se o 
lidskou práci, při níž zkrátka nutně vždy dojde  
k nějaké chybě. Obecně platí, že vždy záleží 
na tom konkrétním pracovníkovi, jak dokáže 
nastalou situaci řešit a vyřešit. Stabilizovaný 
personál jistě významným dílem přispívá ke 
správnému fungování provozu, avšak stabilita 
nevylučuje chybovost. Chybovat je lidské.

Milan Voleský
vedoucí oddělení dopravy

Oddělení dopravy zajiš-
ťuje vlastní rozvoz do 
všech prodejen KON-
ZUMu. Jaký je na tom  
v současné době auto-
park družstva?
   V dopravním oddělení 
máme 9 nákladních vo-
zidel značky Mercedes. 
To jsou zpravidla vozidla 
stejné velikosti, výbavy  
i specifikace. Cena jedno-

ho z nich se pohybuje okolo 1,8 milionu Kč. Zde 
se snažíme, aby stáří těchto aut bylo do cca 
8 let. Pro rozvoz výrobny a technické oddělení 
je k dispozici 5 dodávek značky Ford Tranzit. 

Jedna taková dodávka stojí zhruba 800 tis. Kč. 
Využíváme rovněž služeb 17 osobních vozidel 
značky Škoda. Zde bych chtěl upozornit, že ku-
pujeme striktně jen české osobní automobily. 

Každý v našem regionu jistě zná žlutá ná-
kladní auta KONZUMu. Kolik kilometrů tato 
auta ročně najezdí?
 KONZUM ročně najezdí až 810 tis. km. Čet-
nost výjezdů se liší podle typu prodejny. Na 
prodejny typu A a diskonty jezdíme každý den. 
Tyto prodejny mají možnost objednat si rozvoz 
od pondělí do pátku, vybrané prodejny dokon-
ce i v sobotu. Na prodejny typu B a C jezdíme 
2x týdně. 

Tato otázka možná zcela nezapadá do cel-
kového rázu našeho rozhovoru. Naše čte-
náře by nicméně jistě zajímalo, co byste 
mohl říci o benzinové stanici v Opočně  
u prodejny COOP DISKONT? Je pravda, že 
je první samoobslužnou benzinovou stanicí  
v České republice? 
 Ano, máte pravdu. Benzinová čerpací sta-
nice v Opočně byla ze začátku koncipována 
tak, že se zde bude vyskytovat obsluha. Bo-
hužel byl provoz neekonomický, a to z důvodu 
menších výtočí a relativně velkých nákladů na 
mzdy. Proto jsme se zhruba v roce 2009 roz-
hodli, že uděláme bezobslužnou čerpací stanici  
a to na celých 24 hodin. Existovala bezobsluž-
ná čerpací stanice v Průhonicích, která ačkoliv 
byla nazvaná „bezobslužná”, byla opatřena 
obsluhou. Druhá bezobslužná čerpací stanice, 
o níž jsme věděli, byla v Praze na Zličíně u Glo-
busu. Ta však sloužila bezobslužně pouze přes 
noc. Přes den fungovala jako klasická čerpací 
stanice. My jsme se tedy odhodlali a vybudo-
vali jsme vůbec první veřejnou bezobslužnou 
čerpací stanici v ČR s nonstop provozem.

Každý z vedoucích jednotlivých oddělení 
centrálního skladu KONZUMu poskytl úhel 
pohledu, pod nímž je nutno na velkoobchod 
nahlížet právě z jeho úseku. Spojením všech 
těchto částí vzniká celek velkoobchodu KON-
ZUMu, který funguje tak, jak funguje, pře-
devším díky spolupráci jeho dílčích oddělení. 

 Letos v dubnu se na zámku v Pardubicích 
uskutečnil pátý ročník potravinářské soutě-
že „Mls Pardubického kraje“, jehož cílem je 
podporovat potravinářské výrobky a výrob-
ce Pardubického kraje. Vše se odehrálo pod 
taktovkou krajského informačního střediska 
AGROVENKOV, o.p.s. a Pardubického kraje. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Přihlá-
šeno bylo celkem 87 výrobků a 20 výrobců.  
Z těch určila odborná komise vítěze 20.dub-
na. Ocenění předávali poradce náměstka 
ministra zemědělství Ing. František Sládek, 
Csc., radní Pardubického kraje Ing. Václav 
Kroutil a předseda správní rady Václav Koblí-
žek. Nás velice těší, že vítěznou příčku mimo 
jiné obsadili někteří z našich regionálních do-
davatelů, kteří se aktivně podílejí na projek-
tu Jsme tu doma: Pekařství a cukrářství Sáza-
va, Pekárna Letohrad, Smékalovo pekařství, 
Choceňská mlékárna, Řeznictví Sloupnice  
a MASOEKO Letohrad. Další oceněné výrobky 
lze rovněž zakoupit v prodejnách KONZUMu. 

 Na přelomu letošního dubna a května pro-
běhlo vyhlášení výsledků druhého ročníku 
soutěže „Regionální potravina 2011“ v Králo-
véhradeckém a Pardubickém kraji. Komise se 
skládala ze zástupců Ministerstva zemědělství 
ČR, Státní zemědělské potravinářské inspekce, 
Krajské veterinární správy Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje, Potravinářské komory ČR 
a Agrární komory ČR. V této sestavě hodnotila 
celkem 25 výrobců se 48 výrobky z Královéhra-
deckého kraje a 17 potravinářských výrobců  
s 66 výrobky z kraje Pardubického. Vybrané 
výrobky budou nést logo „Regionální potravina 
Královéhradeckého kraje“ a „Regionální potra-
vina Pardubického kraje“ v několika následných 
letech. Slavnostní předávání certifikátů vítězům 
v jednotlivých kategoriích proběhlo 20. dubna 
na zámku v Pardubicích a 11. května v zasedací 
místnosti CEREA v Hradci Králové. Mezi vítězný-
mi výrobky z obou krajů má své čestné místo 
nejen termizovaná pomazánka s jogurtem a rybí 
příchutí – produkt Choceňské mlékárny (Pardu-
bický kraj), která je zapojena také v našem 
projektu „Jsme tu doma“, ale např. i Caramelo 
Condé od firmy BOHEMILK Opočno (Královéhra-
decký kraj), kdy tato společnost nově vstupuje 
se svými výrobky a zaměstnanci do projektu 

„Jsme tu doma“. Ostatní vítězné potraviny se 
snažíme v maximální možné míře zařadit do sor-
timentu, abychom tak našim zákazníkům tyto 
výrobky mohli nabídnout a podpořit jak tento 
projekt, ale především místní výrobce.

 KONZUM je prvním prodejcem potra-
vin v České republice, který zahájil vý-
stavbu nových prodejen v menších obcích 
technologií tzv. modulární výstavby. Jed-
ná se o unikátní technologii velmi rychlé  
a levné výstavby, která minimálně zatěžuje 
své okolí. Novou prodejnu, která splňuje veš-
keré platné normy na prodej potravin a navíc 
je její provoz díky vytápění tepelnými čerpa-
dly nízkoenergetický,  lze tak zprovoznit již 
do 2 měsíců od zahájení výstavby a vyřešit tak 
problém potravinové obslužnosti v obcích, kde 
není žádná prodejna. Ještě v letošním roce 
se mohou těšit na další dvě nové modulární 
prodejny v obcích Rybník u České Třebové  
a Bohuslavice u Dobrušky, se kterými jsme 
již podepsali smlouvu o výstavbě. Celkově 
tak bude KONZUM provozovat již šest těchto 
prodejen.

Mls Pardubického 
kraje 2011

Zprávičky z KONZUMu

Regionální 
potravina 2011

Další dvě modulární 
prodejny otevřeme 
v Rybníku a Bohuslavicích



6

 V souladu s našimi hodnotami naše ob-
chodní družstvo KONZUM již deset let pod-
poruje nestátní neziskové organizace v na-
šem regionu, které působí na poli sociálních 
služeb a integrace. Prostřednictvím projek-
tu Společně za úsměv se tak od roku 2001 
snažíme pomáhat neziskovým subjektům.  
V rámci tohoto projektu bylo doposud obda-
rováno osmdesát sociálních organizací, a to 
částkou, která převyšuje dva miliony korun. 
Ředitel KONZUMu, ing. Hlavsa, k tomu říká: 
„Podnikáme v našem regionu více jak 110 let 
a přijde nám přirozené pomáhat i sociálním 
organizacím, které v něm působí“.
 V tomto roce jsme se rozhodli vypsat 
grantový projekt Společně za úsměv, v jehož 
rámci jsme plánovali rozdělit 150 000 Kč mezi 
deset neziskových organizací. Každému ža-
dateli tak mělo být přiděleno zhruba 15 000 
Kč. Tato částka měla být užita na projekty  
z oblasti sociálních služeb a to do konce roku 
2011. O získání grantu rozhodovala nezávislá 
komise složená ze zástupců KONZUMu.
 Komise vybírala deset vítězů z celkem 65 
žádostí a projektů. Všechny projekty byly ve-
lice nápadité, originální, především však uži-
tečné a prospěšné. Proto bylo více než těž-
ké vyřknout konečný verdikt ohledně toho, 
komu budou peníze darovány. Tak hovoří 
také ing. Hlavsa: „Bylo nesmírně obtížné roz-
hodnout, jakým organizacím granty přidělit, 
protože peníze by dle mého názoru zasloužily 

všechny projekty“. Navzdory tomu jsme na-
konec vybrali. Doufáme, že správně. Věříme, 
že finance z grantu alespoň částečně pomo-
hou zlepšit situaci v jednotlivých oblastních 
zařízeních.  
 A skutečně se ukazuje, že přidělené gran-
ty dopadly na úrodnou půdu. To potvrzují 
slova paní Jitky Faitové z klubu Hvězdička, 
o.s., Česká Třebová. Ta doznává, že grant 
Hvězdičku skutečně obohatil: „V Hvězdičce 
vítáme každou sebemenší pomoc, a toto byla 
dokonce větší suma. Díky ní jsme pro rodiče a 
handicapované děti z klubu Hvězdička zařídi-
li rehabilitační pobyt v Orlických horách v ho-
telu Anenský mlýn.“ Rodiče a jejich ratolesti 
zde mohli využít nejen poměrně široké nabíd-
ky cvičení, masáží a soutěží, ale dostalo se 
jim zároveň možnosti pohovořit o společných 
problémech. Velice zajímavým způsobem 
využil peníze z grantu rovněž Český červený 
kříž v Ústí nad Orlicí. Finance zde putovaly na 
výstavbu multismyslové místnosti Snoezelen. 
Co si pod tímto pojmem můžeme představit? 
To osvětluje pan Jiří Preclík z Českého čer-
veného kříže: „Snoezelen znamená vytvoře-
ní prostředí pro účely senzorické stimulace, 
relaxace a prožití pozitivních zkušeností. 
Místnost je vybavena různými objekty tak, 
aby zde docházelo k prohloubení stimulace, 
rozvinutí receptorů a čichu, hmatu a sluchu.“ 
Pan Preclík dodává, že projekt Snoezelen je 
poměrně finančně náročný. Jeho realizace by 

tedy pravděpodobně bez obdrženého gran-
tu nebyla možná. O jednání s KONZUMem 
hovoří pozitivně také Mgr. Zlata Stejskalová 
ze Sociálně terapeutické dílny CEDR, o.p.s., 
Ústí nad Orlicí: „Spolupráce s KONZUMem je 
pro nás nejvíce efektivní. Mají pochopení pro 
tyto cílové skupiny a pro pomoc neziskovým 
organizacím. V porovnání s dalšími firmami 
či soukromníky, se kterými jednáme, máme  
s KONZUMem tu nejlepší zkušenost.“ Nezisko-
vá organizace CEDR využila darované peníze 
na dovybavení a úpravy kuchyňky a šaten pro 
klienty a pro zakoupení speciálních potřeb 
pro výtvarnou techniku malby voskem. Ta je 
totiž, dle slov Mgr. Stejskalové, mezi klienty 
velmi žádaná.
 Vážíme si projevených díků a spokojenos-
ti, které přinesly vítězným organizacím při-
dělené granty. Do budoucna všem přejeme 
mnoho vytrvalosti a úspěchů v dalších čin-
nostech.

Vyhodnocení grantového projektu 
Společně za úsměv 2011

    Myslíme si, 
že je zdravé a 
přirozené kon-
zumovat výhrad-
ně produkty, 
které pocházejí  
z našeho kraje. 

Proto počínaje prvním červencem našim zá-
kazníkům přinášíme možnost nákupu regio-
nálních produktů přímo od lokálních dodava-
telů. Na všech prodejnách spouštíme projekt 
Farmářské dny. Tento systém zpřístupní ka-
ždému širokou nabídku čerstvého sezónního 
ovoce a zeleniny, farmářského masa a mnoha 
dalších výrobků od místních producentů za 
rozumnou cenu. Původ všech plodin a masa 
je garantován. Stačí v pondělí objednat vy-
branou nabídku na nejbližší prodejně KONZU-
Mu a již v pátek zde čeká připravená bedýn-
ka, naplněná tím nejčerstvějším, co může náš 
region nabídnout.
 Více informací na www.jsme-tu-doma.cz  
a www.konzumuo.cz.

  Na jaře letošního roku KONZUM uspěl  
v obci Horní Čermná s nabídkou dlouhodobé-
ho pronájmu a rekonstrukce stávající obecní 
prodejny na nový malý supermarket. V sou-
časné době probíhají stavební práce a koncem 
září by již mělo být vše hotovo a zcela nový 
KONZUM market zahájí prodej.  Zákazníci se 
mohou těšit na široký sortiment zvláště čers-
tvých potravin od místních výrobců, drogerii 
i domácí potřeby. Celkovou nabídku v rozsa-
hu přes 4000 položek zboží doplní i speciální 
služby jako platba kartou či cash back (výběr 
hotovosti na pokladně), dobíjení mobilních 
telefonů, a černobílé 
kopírování.

 Podporujeme rozvoj našeho regionu a kva-
litní i plnohodnotný život v něm. S tím souvisí  
i vývoj našich nejmenších - našich dětí. Právě 
proto jsme v červnu sponzorovali překvapení 
pro naše maličké na Mezinárodní den dětí. 
Dítka v Žamberku, Sopotnici a Petrovicích se 
tak mohla těšit z řady pěkných dárků a míčů, 
jimiž jsme je u této příležitosti obdarovali. 
Že se tato akce setkala s úspěchem dokládají 
půvabné obrázky, které nám jako projev díků 
namalovaly a zaslaly děti z mateřské školy  
v Petrovicích.

Farmářské dny  
v KONZUMu startují

Nový KONZUM market 
v Horní Čermné

Podpořili jsme 
organizátory 
Mezinárodního dne dětí
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 Stačila by možná stručná zpráva. V hote-
lu UNO v Ústí nad Orlicí se 21. června 2011 
sešli delegáti družstva KONZUM, zastupující 
3461 členů, aby podle programu projednali  
a schválili roční účetní uzávěrku a rozdělení 
a užití zisku za rok 2010. Z pozvaných 71 de-
legátů se jich zúčastnilo 65, což je 91,5 %.
 Ale toto setkání přineslo mnohem více. 
Z hodnocení roku 2010 se přítomní dozvě-
děli o hodně víc. Především byla předsedou 
představenstva ing. Švábem zveřejněna vize 
o tom, co chce družstvo v oblasti členských 
vztahů dokázat:
 • Družstvo chce poskytovat dobré služby 
občanům regionu a podporovat místní doda-
vatele a místní aktivity
 • Usiluje o to, uplatňovat v práci družstva 
demokratické principy založené na rovnosti 
práv členů
 • Chce mít otevřenou členskou základnu 
tvořenou aktivními členy a usilovat o to, aby 
členská základna byla v každé obci a městě, 
kde družstvo působí
 • Prosazuje umožnit členům, aby se  po-
díleli na členských výhodách v úměrné závis-
losti na nakupování v prodejnách družstva.

 Mezi úspěchy si může družstvo přiznat mi-
nimálně dvě skutečnosti. Především je to růst 
členské základny. Od posledního Shromáž-
dění delegátů, které se konalo před rokem,  
požádalo o přijetí do družstva 164 občanů,  
z toho 111 zaměstnanců KONZUMu. Neméně 
zajímavým faktem bylo posílení členských vý-
hod. Jen na slevách z nákupu bylo poskytnuto 
členům 1 486 tis. Kč a kartičky na slevy byly 
využity z 90 %. Další slevy byly distribuovány 
společně s firemním časopisem. Ze sportov-
ních aktivit byla členy nejvíce využita zlev-
něná návštěva bazénu, kterou využilo 600 
členů. Za velmi důležitý počin lze právem 
považovat pravidelné informování členské 
základny o dění v družstvu. Pětkrát do roka 
je vydáván členský zpravodaj, ve kterém jsou 
zveřejňovány aktuality ze života družstva. 
Ještě podrobnější informace si lze opatřit na 
internetu na adrese www.konzumuo.cz , kde 
byla do stránek doplněna sekce „Členové”. 
 Zajímavé údaje o hospodářské situaci 
družstva publikoval ing. Hlavsa, ředitel druž-

stva. Družstvo se v roce 2010 muselo vyrov-
nat se stagnací poptávky, jejímž výrazem byl 
i pokles maloobchodního obratu. Podle vývo-
je posledních měsíců se však zdá, že družstvo 
překonalo mrtvý bod a maloobchodní obrat 
se opět přehoupl přes 100 %. Přes všechna 
protivenství této „zimy úzkosti“ družstvo do-
sáhlo za rok 2010 velmi dobrého hospodářské-
ho výsledku, a to hlavně z obchodní činnosti. 
Nezastavily se ani modernizace prodejen,  
z nichž je potřeba připomenout rekonstrukce 
v Třebovicích, Doudlebách a Horní Sloupnici. 
V letošním roce se pak síť prodejen rozrost-
la o novou prodejnu v Kvasinách. Úspěchy 
přináší nová marketingová strategie „Jsme 
tu doma“, která se projevuje otevřením ob-
chodní nabídky KONZUMu místním dodava-
telům. Delegáti s velkou pozorností shlédli 
filmové šoty z výroben a dílen regionálních 
výrobců. Rodinná pekařská tradice na přítom-
né dýchla ze záběrů pekárny pana Adamce  
z Nekoře, kde pečou své oblíbené jemné pe-
čivo na staré peci, ve které se dosud topí uh-
lím. Bez zajímavosti nebyly ani ukázky výrob 
z dalších místních firem.

 Tradicí, která provází každoroční Shro-
máždění delegátů, se stalo oceňování dlou-
holetých družstevních funkcionářů. V letoš-
ním roce byli vyznamenáni: Ladislav Jirčík 
předseda výboru členů z Vysokého Mýta, 
Marie Pytlíková předsedkyně výboru členů  
z Hrušové, Josef Knápek předseda výboru čle-
nů z Krasíkova a Věra Laichterová z Ostrova.

 Co čeká družstevníky v následujícím 
období? Především bude třeba zvládnout,  
v souvislosti se zavedením nového pokladního 
systému, přechod na moderní formu zazna-
menávání nákupů v prodejnách KONZUMu. 
Bude třeba prosadit ustavení výboru členů  
v obcích, kde vzrostl počet členů a dosud tam 
výbor není. Jako dlouhodobý cíl se jeví do-
sažení oboustranné komunikace mezi členy  
a představenstvem, jakož i mezi výbory členů 
a prodejnami. 

 Shromáždění delegátů ukázalo, že návrat 
k tradicím a oživení vztahů s členskou základ-
nou je správný směr k naplnění družstevních 
principů. 

Seznam výborů členů
číslo výboru / místo

1 Brandýs nad Orlicí 26 Líšnice
2 Červená Voda  27 Lukavice
3 Česká Třebová  28 Mistrovice
4 České Heřmanice  29 Mladkov
5 České Libchavy  30 Nekoř
6 Dlouhá Třebová  31 Němčice
7 Dlouhoňovice  32 Orličky
8 Dobříkov  33 Ostrov
9 Dolní Dobrouč  34 Petrovice
10 Dolní Sloupnice  35 Písečná
11 Helvíkovice  36 Přívrat
12 Hnátnice  37 Řetová
13 Horní Čermná  38 Semanín
14 Horní Sloupnice  39 Sopotnice
15 Hrušová  40 Sruby
16 Jablonné nad Orlicí 41 Těchonín
17 Kameničná  42 Třebovice
18 Klášterec nad Orlicí 43 Ústí nad Orlicí
19 Králíky   - ústředí
20 Krasíkov  44 Ústí nad Orlicí
21 Kunvald  45 Verměřovice
22 Letohrad  46 Vraclav
23 Letohrad-Kunčice 47 Vysoké Mýto
24 Letohrad - Orlice  48 Žamberke
25 Libchavy  49 Výprachtice

Veškeré aktuální informace o dění v druž-
stvu získáte na webových stránkách družstva 
www.konzumuo.cz

Co nového přineslo shromáždění 
delegátů družstva KONZUM

Jak zjistím, ke kterému výboru 
členů jsem přiřazen?
• Každý člen je podle místa bydliště 
přiřazen k nejbližšímu výboru členů

• Číslo výboru, ke kterému jste 
přiřazeni najdete na adresním štítku 
obálky, ve které jste obdrželi magazín 
Náš Konzum.

• V případě, že bydlíte v místě, kde 
není výbor členů, můžete být přiřa-
zeni k výboru, který jsme nově zřídili 
v Ústí nad Orlicí při ústředí družstva. 
Koordinátorem tohoto výboru se stala 
Lidmila Vlčková a komunikovat s ní 
můžete na emailové adrese  
clen@konzumuo.cz  
nebo na telefonním čísle 465 553 384.
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Správnou tajenku zašlete do 25.8.2011 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 prodejnách KONZUM v hodnotě 100,- Kč.

Výherci z minulého vydání: J. Prokopcová, Letohrad; K. Matějková, Brandýs nad Orlicí; J. Benešová, Verměřovice
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: Příjemný odpočinek 

Správnou tajenku zašlete do 25.8.2011 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 prodejnách KONZUMu v hodnotě 100,- Kč.

Výherci z minulého vydání:
J. Petráček, Hnátnice; O. Janoušková, Brandýs nad Orlicí;  
Z. Motlová, Ústí nad Orlicí
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: Podporujeme náš region

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

Pro volný čas

AGLYKON, PROSTOJ, OKALY, PNUTÍ, KAMEJ,  
TEMPO, TENOR, NÁSEP, BRANDL, KURTY, ŘECKO,  
JAKUB, NEBOZES, ODÉRY, ARTUŠ, PLESO, ZÁPOR,  
ŠIRÁK, TYÁTR, VZTLAK, LEONKA, KYSLÍK, PRAVÁK,  
EXTRÉM, BYZNYS, ATAMAN, ZVARA, TORZO, VLONI,  

MAGOR, AUKCE, PLÁŠŤ, BORŠČ, VELET, ODTOK,  
KAVALY, DINGO, METRO, MYRTA, KALUP, PAKTY, KOKŘI,  

PLÁNY, LITANIE, MEDIA, BOURDON, FENKA, UBRUS,  
VOLNO, SMRAD, VCHODY, ŠPROT, BERLA, TLOKY, NEONY

www.konzumuo.cz


