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Přátelé,

zrovna v rukou držíte první číslo našeho magazínu, ve kterém bychom se vám rádi přiblížili 
a ukázali, že i něco tak zdánlivě neosobního jako je online nákup může mít lidský rozměr. 
Alespoň v našem pojetí se o to snažíme.

Proto vás chceme pustit do zákulisí a ukázat třeba to, jak pracují příručí. V našem podání vám 
totiž nákup nevozí kurýři, ale příručí inspirovaní první republikou. Jestli váháte, proč vlastně 
nakupovat online, tak doufám, že poslední dvoustrana rozhodne za vás. A samozřejmě nemůže 
chybět recept. Ten na vánoční marokánky pro vás připravila Tereza Sychrová z Foodlover.cz.

Kolonial.cz je e-shop, za kterým stojí náročné technické řešení, tisíce metrů čtverečních skladu, 
stovky dodavatelů a to všechno kvůli jedné věci - vaší spokojenosti. Náš cíl je jednoduchý, 
chceme vám usnadnit život, už i proto, abyste měli #casprosebe. To je také téma, které nás bude 
provázet až do Vánoc. Chceme vás inspirovat, jak si čas pro vás samotné nebo vaši rodinu najít 
a hlavně užít. Proto jsme připravili i soutěž, o které se více dozvíte na kolonial.cz/casprosebe.

Za celý tým Kolonial.cz vám děkuji za přízeň a přeju klidné zimní období,

Petr Vyhnálek, 

ředitel Kolonial.cz

Představujeme Petra Vyhnálka

V potravinářství a maloobchodě se pohybuje přes 20 let. Svou kariéru začal v roce 1992 ve 

společnosti Master Foods ČR, o dva roky později nastoupil do společnosti Globus, kterou pak

od roku 1999 celou vedl na pozici jednatele. Za 14 let svého působení v jeho čele mimo jiné 

otevřel 14 nových provozoven a podílel se na expanzi do zahraničí. V minulosti působil také 

v předsednictvu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jako viceprezident pro obchod. 

Je historicky prvním držitelem titulu Osobnost maloobchodu v soutěži Obchodník roku.

Přejete si nám napsat, chcete se zeptat? info@kolonial.cz  |  226 256 156

Líbí se vám to, co držíte v rukou? Nelíbí? Řekněte nám to. magazin@kolonial.cz

@ladykerstyn

Ukažte nám váš nákup

z Kolonialu na sociálních sítích. 

Každý měsíc pošleme jednomu

 z vás dárek. #kolonialcz 

Napište nám, jaký byl váš nákup

 u nás. Chceme být každý den 

lepší - pomozte nám svou 

zkušeností.

Soutěžte s námi o balíčky z 

Kolonialu, které vám zpříjemní váš 

#casprosebe. Více informací na 

www.kolonial.cz/casprosebe

@kolonial.cz 

info@kolonial.cz 

/mujkolonial
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Sleva 20 %
a doprava
zdarma
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Obchodní příručí: 
návrat zapomenuté

profese

Mladíci s plátěnou čapkou na hlavě, kteří se 
úzkými uličkami prodírali na kole s vozíkem plným 

čerstvého zboží, to byli před sto lety obchodní 
příručí. S úsměvem na tváři usnadňovali život malým 

obchodníkům i domácnostem. 
Jste připraveni na jejich návrat?

Obchodním příručím, neboli pomocníkem v obchodě, se stávali mladí 

chlapci po vyučení. Studium trvalo tři až čtyři roky a na jeho konci se 

v obchodě výborně orientovali, věděli všechno o svém zboží a byli vždy 

ochotně k dispozici jak majiteli obchodu, tak všem zákazníkům. Příručí 

fungoval jako pomocná síla, skladník i donášková služba. Lidé je běžně 

potkávali ve všech větších městech, kde sídlil alespoň jeden kvalitní 

obchod.

Všechna tato zaměstnání nám zůstala dodnes, už je ale nevykonává 

jeden zapálený pracovník. Když v obchodním domě položíte otázku 

procházejícímu zaměstnanci nebo prodavačce na kase, málokdy vám 

odpoví tak, abyste byli plně spokojení. A často se v záplavě zboží prostě 

dopodrobna sami nevyznají. I díky tomu se nakupování stalo neosobním 

zážitkem, který chce mít v dnešní uspěchané době každý rychle za 

sebou. Ale není to škoda?
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UNIFORMA
příručího

HNĚDÁ BEKOVKA
To abyste ho pokaždé poznali. Bekovka 
navíc dobře slouží za slunečných
i deštivých dní a dobře drží, 
i když se všude kolem žení 
všichni čerti.

MODRÁ KOŠILE

S MOTÝLKEM
Příručí chodí až k vám domů, proto 

musí mít styl. Navíc reprezentuje 
hodnoty služby Kolonial, která si 

zakládá mimo jiné na tom, že 
i ty nejmenší detaily jsou 

perfektní.

TABLET 

A PLATEBNÍ 

TERMINÁL 
Všudypřítomné součásti každého 
moderního příručího. Pomohou 
kontrolovat objednávku a platit za nákup 
rychlým a jednoduchým způsobem. 
Schované bývají v hluboké kapse zástěry.

ZÁSTĚRA
Nejlepší úbor pro 

práci s potravinami. 
Skvěle vypadá, 

jednoduše se obléká, 
chrání při manipulování s 

těžkými taškami a bedýnkami. 
Naše hnědé zástěry navíc mají 

reflexní prvky, aby byli příručí v 
bezpečí i za tmy na rušných ulicích. 

Ze života
PŘÍRUČÍCH

„Asi nejvíc mě dostala ta 

prvorepubliková fazóna. Je 

neuvěřitelné, jak naše uniforma 

sbližuje, už ani nepočítám pozvání 

na večeři a počet komplimentů...“

příručí Lukáš

„Zakládám si na skvělém 

servisu. Rád znám svoje 

zákazníky a rád se k nim vracím. 

Baví mě, když máme na Kolonialu 

třeba nějakou akci a můžu jejich 

dětem nebo domácím mazlíčkům 

přivézt nějakou maličkost.“

příručí Jaroslav

“Vždycky mě potěší

 vidět to upřímné překvapení a 

trochu i úlevu, když lidé zjistí, že 

jim nákup doopravdy odnesu 

až k jejich dveřím.” 

příručí Petr
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Jak nakupovat 
online a získat 
#casprosebe
O tom, že jsou zábavnější činnosti než nakupovat v 
supermarketu, určitě není pochyb. Kdybyste, ale přece jen 
nějaké měli, po přečtení této dvoustrany, budete mít jasno. 
Nákupy vyřešíme za vás, abyste vy měli #casprosebe.

Pokud vidíte některého ze zaměstnanců, hlavně ho 
proboha nevyrušujte dotazem, kde najdete polotučný tvaroh. 

Nejdřív nemůžete najít místo. Pak nemůžete najít vchod. 
Pak zase pobíháte s nákupem po parkovišti a hledáte auto.

Pravděpodobně nemáte pětikorunu a takový ten
reklamní žetonek na klíče jste dávno ztratili. 

Když už jste to martyrium absolvovali a štrádujete si to
s plným košíkem k placení, čeká vás věčnost ve frontě.

Ne že by nějaké to drobné posilování bylo na škodu. Jenže 
v košíku to vždycky vypadá, že je všeho míň – dokud to 
nenaskládáte do tašek.

5
1.

2.

3.

4.

5.

  věcí, které nás štvou
  na chození na nákup

Nikdo nic neví

Parkování je pro otrlé

Košíky nejsou a nebudou

Vaše fronta je vždycky ta nejpomalejší

Ten nákup si potáhnete sami
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Kolonial:  návod k použití

Kolonial rozváží po Praze a jejím širokém okolí, ale také v 
Plzni a Rokycanech. Záběr máme veliký, raději ale ověřte, 
zda se na vaši adresu umíme dostat. Ověření se provádí 
pomocí odkazu, který je přítomný v záhlaví stránky. 

2)  
Ověření 
adresy dodání 

Pokud máte svoje oblíbené klasiky, které nechybí v žádném 
vašem nákupu, můžete využít funkci nákupního seznamu. 
Těchto seznamů můžete vytvořit celou řadu pro různé 
příležitosti a ušetřit další čas.  Každá minuta pro vás se 
počítá. 

4)  Nákupní
seznam

Teď si můžete ještě zkontrolovat svůj košík a přejít k výběru 
termínu a platby. Platit můžete kartou u řidiče, kartou 
online nebo převodem z účtu. Pokud máte v nákupu zboží 
na váhu (většinou ovoce nebo zeleninu), cena nákupu se 
ještě upraví podle skutečné váhy, v takovém případě je 
možné platit pouze kartou u řidiče.

5)  Kontrola
a platba

Že je nákup na cestě k vám a kdy dorazí se dozvíte z 
potvrzovací sms. Naši příručí jsou jaksepatří galantní, takže 
vám nákup odnesou až do kuchyně a klidně si vyzvednou i 
vratné obaly. Kdyby něco neklaplo jsme vám k dispozici na 
info@kolonial.cz a na tel. 226 256 156

6)  Převzetí
nákupu 

Najdete jí vpravo nahoře, tak jak jste zvyklí třeba u e-shopů. 
Je důležitá hlavně kvůli adrese dodání. Můžete se registrovat 
také pomocí profilu na Facebooku, zabere to jen jedno 
kliknutí a na vašem profilu se nic nezobrazí. 

1)  Registrace

3)  Výběr zboží

Potraviny i další zboží jsme pro vás seřadili do kategorií, na 
které jste zvyklí z kamenných prodejen. Projděte ty, o které 
máte zájem a zboží jednoduše přidávejte do košíku. 
V případě, že chcete vyhledat produkt co nejrychleji, 
použijte funkci hledání, která je přímo v záhlaví stránky.

průměrná vzdálenost 

supermarketu od domu v ČR 

30 km 

30 %

Věděli jste, že?

 týdně strávíme na nákupech potravin

4 - 7 hodin
musíme odnést při jednom 

zásobovacím nákupu

20 - 25 kg lidí využilo e-shop

 s potravinami  

26 %

lidí se chystá využít

 e-shop s potravinami 

Teď už si jen užijte #casprosebe. Ukažte nám, jak ho trávíte a vyhrajte skvělé dárky.

Navštivte Kolonial.cz/casprosebe, abyste zjistili více.
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250 ml mléka
20 g másla
30 g hladké mouky
80 g moučkového cukru

50 g rozinek
50 g kandované citrusové kůry
50 g mandlových lupínků
50 g vlašských ořechů

1. Metličkou si v kastrůlku promícháme mléko, cukr a mouku, 
přihodíme plátek másla. Směs dobře mícháme a necháme 
probublávat na plotýnce do zhoustnutí (musí vzniknout hustá kaše).

2. Kaši necháme vystydnout, přidáme do ní všechny ostatní 
ingredience pokrájené na malé kousky.
Plech si vyložíme pečícím papírem. Lžičkou na plech klademe
malé hromádky, které trochu rozetřeme. 

3. Pečeme na 170°C asi 25 minut. Hotové potíráme čokoládovou 
polevou.

Marokánky
podle Terezy

Tereza Sychrová  

Foodlover.cz


