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FÉROVÝ OBCHOD

Slavíme 10. Vánoce
s občasníkem pro členy

 • Exkurze v regionálním pivovaru
    U Černého Medvěda
• Společně za úsměv pro Orlickoústeckou
   nemocnici i neziskovky
• Konzum přispíval na Burze filantropie 
• Nová samoobslužná stanice COOP 24 v Lanškrouně
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S občasníkem Náš KONZUM vstupujeme do 10. roku 
jeho publikování

Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,
právě se vám dostává do rukou první vydání časopisu Náš KONZUM. Jedná se o občasník určený především 
členům a zaměstnancům KONZUMu, ale i všem, kteří se zajímají o dění okolo nás, protože s KONZUMem 
je spjato mnoho tisíc rodin žijících v našem regionu. Touto formou vám tedy několikrát do roka přinášíme 
aktuální informace o tom, co je u nás nového, co připravujeme, ale i co nás trápí.

Takto začínal úvodník Našeho KONZUMu na Vánoce v roce 2010. Ani se tomu nechce věřit, ale s tímto naším 
družstevním časopisem vstupujeme do 10. roku jeho existence a společně oslavíme i desáté vánoce. V ruce 
právě držíte jeho 46. výtisk. Když jsme se tenkrát s kolegy domluvili na potřebě jeho vydávání, ani ve snu mne 
nenapadlo, že se s ním budu setkávat tak dlouho. Většina podobných pokusů o vydávání firemních časopisů 
totiž mívá jen jepičí život, protože již po několika číslech dojde inspirace a najednou nikdo neví o čem psát. 

V tomto směru je Náš KONZUM jiný. Život v družstvu je rozmanitý. Pořád se něco děje. Neustále se snažíme 
podporovat komunitu našich členů a zaměstnanců. Rozvíjíme spolupráci s místními producenty. Nezapomínáme 
ani na neziskový sektor či veřejný život. A vstupujeme i do mnoha jiných oblastí, než jen prodej potravin. 
To vše při zachování ekonomické stability družstva. Zisk není ani zdaleka naším cílem, ale plusové hospodaření 
nám umožňuje uskutečňovat všechny tyto věci. O tom všem se Náš KONZUM snaží informovat. 

Věříme, že naším největším ziskem je prospěšnost a dobrá služba pro naše členy. Jen pro upřesnění. V roce 2010 jsme 
se teprve vzpamatovávali ze šoku, v podobě dramatického poklesu maloobchodního obratu, který nám přinesla světová 
hospodářská krize. Stejně jako dnes jsme provozovali necelých 100 prodejen potravin, ale ani jednu poštu, hobby centrum 
a měli jsme jen jednu čerpací stanici v Opočně. Na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí nestála moderní nákupní galerie 
s 20 obchody, ale polorozpadlá ruina socialistického nákupního střediska.    

Trápili jsme se ztrátovostí malých vesnických prodejen, o kterých jsme věděli, že bez nějaké formy veřejné podpory nepřežijí, ale nevěděli 
jsme jak to zajistit. Přitom jsme se nechtěli smířit s tím, že bychom je jen tak uzavřeli a vám řekli: „Dojeďte si nakoupit do města.”

V roce 2010 jsme také uvedli v život značku Jsme tu doma, na podporu regionálních potravin, kterým hodně věříme. Jak z hlediska kvality, 
tak z hlediska tvorby lokálního ekosystému.

Každý rok nám přinášel jiné výzvy, ale vždy jsme se s nimi nějak vypořádali a věřím, že se ctí. Důležité je, že to nikdy nemuselo být na 
úkor principů  a hodnot, které naše družstvo vyznává. Ve světě, kde pomalu začíná být „morálka“ sprostým slovem a principy, jak nás učí 
někteří politici, jsou od toho, aby se porušovaly, si toho cením ještě víc. 

Dovolte mi, abych vám za sebe i všechny kolegy, kteří pro vás Náš KONZUM po deset let připravovali, popřál krásné Vánoce a vše nejlepší 
do nového roku 2020.

Jsme rádi, že tu s vámi můžeme být.
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva 

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

2010 2012 2013 20172015 2018
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane Koubku, jak a kdy jste začal tvořit 
značku Vašeho piva? 
Především bych nejprve rád pozdravil zákaz-
níky a členy obchodního družstva KONZUM. 
Značku našeho piva jsem tak zcela netvořil, 
i když jsem byl u počátku. Největší zásluhu 
na dnešní podobě pivovaru má majitel Ing. 
Pavel Pešta, který tento pivovar vybudoval 
při celkové rekonstrukci budovy Černého 
Medvěda a dodal tvář celého pivovaru, včet-
ně loga, etiket, tácků a dalších důležitých 
věcí, které k pivovaru náleží. 
Původně byl sládkem pan Jan Žižka z Kounic-
kého pivovaru, který mne zasvětil do vaření 
piva a předal mi mnoho zkušeností v tomto 
oboru. Sládkem byl až do dubna letošního 
roku, kdy jsem úspěšně složil zkoušku sládka 
v BEERACADEMY v Brně a převzal funkci slád-
ka v pivovaru u Černého Medvěda. Receptury 
piv, které dodal pan sládek Jan Žižka jsem 
s jeho spoluprací upravil do dnešní podoby.

Dá se říci, že je Vámi uvařené pivo 
něčím charakteristické? 
Ano, naše pivo má určitě svoji cha-
rakteristiku. Základem jsou kvalitní 
české slady humnových sladoven 
z Prostějova, Kounic a pražené slady 
z Německa. Dále pak český chmel 
z oblasti Žatecka. Na svrchně kva-
šená piva používáme chmel z USA 
a Nového Zélandu. Nedílnou sou-
částí je i voda, kterou čerpáme 
z vrtu, který je zhruba 90 metrů 
hluboký. Celý náš sortiment piv 
je nefiltrovaný a nepasterizo-
vaný, díky tomu si zachovává 
veškeré zdraví prospěšné látky 
a vitamíny.
 
Pivovar U Černého Medvě-
da nepatří k největším, i tak 
ale uvaříte tisíce litrů tohoto 
zlatého moku. Přibližte nám, 
kolik to je za rok. 
Nejsme největší, ale zato se 
snažíme o maximální kvalitu 
našeho piva. Uvařím zhruba 
100 000 litrů piva za rok, z čehož 
je zhruba 80 % piva pro potřebu 
našich restaurací, 15 % pro okolní 
blízké odběratele a přibližně 5 % pro 
zákazníky obchodního družstva KONZUM. 
Můj názor je, že máme velice dobré ambice 
zvyšovat produkci našeho piva pro zákazní-
ky, kteří ocení kvalitu.

A co druhy piv? Držíte se klasických chutí, 
či experimentujete a vymýšlíte nové piv-

ní speciály? Blíží se Vánoce, chystáte 
třeba sváteční pivo?
Momentálně máme na čepu 8 stálých 
druhů piv. Jejich základem jsou spod-
ně kvašená piva 10°, 12° a černá 13°, 
což jsou klasická piva plzeňského 
typu, které jsou našim zákazníkům 
nejbližší. Dále máme na čepu svrchně 
kvašená piva 14° ALE,16° PORTER, 
12° Pšeničné, 13° Zázvorové s čer-
stvým zázvorem a 12° Jubilejní, 
které jsem vařil k významnému 
životnímu jubileu. Mimo tohoto 
sortimentu vařím piva pro létají-
cí pivovary, 10° SummerAle, 11° 
ležák, 12° speciál a 15° IPA. Ex-
perimentovat se nebojím a určitě 
s něčím překvapím. I na Vánoce 
chystám něco zajímavého.

Na prodejnách sítě KONZUM mů-
žete zakoupit pivo Medvěd 12°, 
světlý ležák. Medvěd 13°, černý 
speciál nebo Adler Special 14°. 
Nově jsme zařadili i pivo Adler 
Pšeničné 12° - pivo plné. Jedná 
se o pivo s krásnou slámovou bar-

vou a širokou paletou aromatic-
kých tónů a chutí, oblíbené i u příz- 

nivců méně hořkých piv. Dále Adler 
Zázvorové 13° - pivo silné. Kvalitní pivní 

základ a čerstvý zázvor jsou předpokladem 
pro výborné pivo plné zdravých látek. Také 
pivo Adler Porter 16° - pivo silné. Velmi 
tmavé, svrchně kvašené pivo s výrazným 
chmelovým aroma s kávovými, čokoládový-
mi a karamelovými tóny.

Navštívili jsme další z našich regionální pivovarů a dodavatele piv do obchodů sítě KONZUM. 
Pivovarem U Černého Medvěda v Jablonném nad Orlicí nás provedl pan Jan Koubek, sládek 
pivovaru. Exkurzi jsme zahájili vstupem do domu, jehož historie sahá až do konce 16. 
století. Nachází se přímo na náměstí, v městské památkové zóně a jeho součástí je právě 
zmíněný pivovar, ale i restaurace či hotel. Přestože jsou to moderní, nově vybudované 
provozy, sám sládek potvrzuje, že právě dlouhá historie domu byla při tvorbě koncepcí 
těchto provozů jejich velkou inspirací. 

„Náš pivovar je malý, ale chutě našich piv rezonují jako 
sladěný orchestr.”, říká Jan Koubek.

Jan Koubek, sládek pivovaru
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Mnoho konzumentů úplně nerozumí vše-
mu, co se dočtou na pivní etiketě. Jak 
chuťově rozlišit třeba svrchně a spodně 
kvašené pivo?
Hlavní rozdíl mezi svrchně a spodně kvaše-
ným pivem je v druhu použitých kvasnic. 
Spodně kvašená piva kvasí delší dobu při 
nižší teplotě a svrchně kvašená piva kvasí 
kratší dobu při vyšší teplotě. Svrchně kvaše-
ná piva jsou také aromatičtější.

Stále platí, že českým rekordem ve stupňo-
vitosti byla třicítka? Už ji někdo překonal? 
A jde sílu piva vůbec zvyšovat donekonečna? 
Mám za to, že už je i silnější pivo než tři-
cítka. Je to zřejmě výzva pro každého slád-

ka uvařit silné pivo, ale já se přikláním ke 
klasickému českému ležáku, který můžeme 
popíjet celý večer.

Na rozdíl od vína asi nemá smysl pivo ar-
chivovat desítky let, nebo ano?
I když pivo není víno, tak má podobný pro-
ces při výrobě a proto se dá i archivovat. 
Některé druhy piva se archivují. Jsou to 
především silná piva s větším obsahem al-
koholu.

Na závěr bych chtěl uvést, že s KONZUMem 
nás pojí velice dobrá spolupráce. Tímto vás 
srdečně zvu do obchodů KONZUM, kde na-
jdete naše piva. Vaše spokojenost bude pro 

nás impulsem k dalšímu rozvoji a rozšíření 
nabízeného sortimentu.

V Ústí nad Orlicí se v říjnu konala Burza fi-
lantropie 2019 pro okres Ústí nad Orlicí, 
kterou organizuje KONEP (Koalice nevládek 
Pardubicka). Cílem KONEPu je podporovat 
vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností 
a pomáhat  v rozvoji neziskových organiza-
cí. Projekt nazvaný Burza filantropie tedy 
propojuje neziskový, soukromý a veřejný 
sektor. Akce probíhá tak, že se jednotlivé 
neziskovky se svým projektem představí 
a seznámí s ním donátory, zastupující růz-
né firmy z regionu, které se rozhodly, že 
je finančně či materiálně podpoří. Takto se 
rozhodlo i naše družstvo, které zastupovalo 
i 22 svých dodavatelů z projektu Jsme tu 
doma. O podpoře projektů neziskových or-
ganizací se totiž nemusí rozhodovat jen za 
zavřenými dveřmi. Jde to i jinak - otevře-
ně, před publikem a „porotou“, která pro 
ně má připravenou odměnu. 

Burzy se konají vždy v konkrétních okresech, 
donátoři proto mohou podpořit neziskovky 
a jejich projekty v regionu, ke kterému mají 
bližší vztah. Celkem tak tato akce, od po-
čátku jejího konání, přinesla neziskovkám 
v našem regionu přes 3 000 000 Kč.

V Ústí nad Orlicí se se svými projekty před-
stavilo celkem šest neziskovek. O příspěvek 
na terénní automobil pro Domácí hospic Al-
fa-Omega žádala Oblastní charita v Ústí nad 
Orlicí. Umožňuje těžce nemocnému člověku 
strávit poslední dny života doma, v kruhu 
svých blízkých. Potřebují tedy aby byl za-
jištěn včasný dojezd hospicového týmu do 
domácností klientů. Domácí hospicová péče 
pomohla od roku 2010 stovkám umírajícím 
a jejich rodinám, v roce 2018 dojížděla 
k 118 umírajícím na území Orlickoústecka. 
Organizace Naděje z Vysokého Mýta zase 
žádala o pomoc s pořízením elektricky polo-
hovatelného chodítka, které dokáže pomo-
ci klientům vstávat ze sedu na vozíku nebo 
lůžku a s bezpečnou oporou se samostatně 
pohybovat. S jeho využitím se podaří za-
chovávat, případně i obnovovat schopnost 
chůze klientů. Společně v kuchyni - společ-
ně v lese zněl název projektu Lesního klu-
bu Březinka z Horního Třešňovce. Rádi by 
provedli rekonstrukci stávajících prostor 
a zpříjemnili docházejícím dětem prostře-
dí. Díky Burze filantropie může i Sdružení 
Neratov vybavit venkovní posezení sociál-
ního podniku Občerstvení U Neratovských 

v Žamberku a jejich zahradnictví kvalitním 
a stabilním nábytkem. Záměr vytvořit pub-
likaci obsahující autentická vyprávění lidí, 
kteří mají osobní zkušenost s psychickým 
onemocněním, měla organizace CEDR Par-
dubice. Představilo se i Rodinné centrum 
Dětský svět z Lanškrouna. Žádali o pro-
středky na úpravu veřejného prostoru před 
vstupem do rodinného centra a penzionu 
pro seniory v rámci projektu Ať se potká-
váme. Dalších pět neziskovek se představilo 
v rámci zkrácených prezentací.

Svými dary tedy neziskovky v regionu pod-
pořili mimo jiné i Iveco Bus, Pardubický 
kraj, Město Lanškroun, Město Žamberk, OEZ 
Letohrad, Město Ústí nad Orlicí, Solea cz, 
Šmídl s r. o. a samozřejmě KONZUM se svý-
mi dodavateli a další. Celkem tak neziskové 
organizace získaly od donátorů neuvěřitel-
ných 655 000 Kč, což je nejvyšší částka 
v rámci Burzy filantropie na Orlickoústecku 
od počátku jejího konání. KONZUM věno-
val sociálním projektům v regionu částku 
146 000 Kč, z toho naši dodavatelé přispě-
li částkou 96 000 Kč a KONZUM ji navýšil 
o dalších 50 000 Kč.

Zapojili jsme se do unikátního spojení neziskovek 
a firem a společně předali 655 000 Kč

Podpořené organizace - projekty Rozpočet projektu Poskytnutá částka (z toho KONZUM
a partneři projektu Jsme tu doma poskytli)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
- Terénní automobil pro domácí hospic Alfa-Omega 661 410 Kč 108 000 Kč (14 000 Kč)

Naděje - Chodím... tedy jsem 50 000 Kč 50 000 Kč (10 000 Kč)

Lesní klub Březinka, z. s - Společně v kuchyni - společně v lese 43 305 Kč 42 000 Kč (7 000 Kč)

Sdružení Neratov, z. s. - Posaďte se u nás 37 800 Kč 45 000 Kč (3 000 Kč)

CEDR Pardubice o. p. s., pobočka v Ústí nad Orlicí
- (Ne)mocná síla příběhu 15 530 Kč 24 000 Kč (3 000 Kč)

Rodinné centrum Dětský svět z. s. - Ať se potkáváme! 50 000 Kč 47 000 Kč (20 000 Kč)
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www.linkaduveryuo.cz

www.svitavy.charita.cz

www.spmp-usti-nad-
orlici.estranky.cz

www.uo.charita.cz

www.facebook.com/
groups/dobra.hnata.cz

facebook: poruchy autistického spektra

www.ric.cz

Centrum pro
zdravotně
postižené

www.czp-pk.cz

www.cedrops.cz

www.nadeje.cz/
vysoke_mytowww.rukaprozivot.cz

mcrosa-radce.webnode.cz

www.uspza.cz

www.cestaprorodinu.cz

ddsloupnice.cz

mcdracek.webnode.cz

www.rcsrdicko.estranky.cz

www.cckuo.cz

www.zamberk.cz/csp

cukrici.netstranky.cz

www.ochck.cz

skolaprome.webnode.czwww.specialnizs-ustino.cz

facebook: Audiohelp z.s.

www.rclanskroun.cz

www.lesniklub.lsg.cz
www.lsg.cz

www.csp-uo.cz

www.dduo.cz

www.letokruh-klub.cz

KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. - Linka důvěry
Projekt: pořízení propagačních materiálů, které člověk jen tak 
neztrácí - reflexní pásky

Cukříci, z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: sportovní, ozdravný a edukační čtyřdenní pobyt diabetických
dětí v přírodě - pronájem jednotlivých stanovišť (plavecký bazén, 
bowlingová dráha, vstupné na sportoviště a atrakce)

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pard. kraje, o. p. s.
Ústí n. Orlicí
Projekt: zakoupení hygienických a ochranných prostředků pro 
osobní asistenty zdravotně postiženým osobám a seniorům

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace
Projekt: zakoupení masážních a zahřívacích polštářků a přístrojů           
a biolampy s možností využití i u imobilních obyvatel

Rodinné Integrační Centrum z. s., Pardubice - pracoviště Lanškroun 
Projekt: vybavení snoezelenové místnosti v Lanškrouně. Díky této 
místnosti se může pracovat na rozvoji senzorických a psychomotorických 
dovedností u dětí s autismem.

Charita Svitavy
Projekt: nákup materiálu a potřeb k tvoření ve výtvarném ateliéru a šicí 
dílně Světlanky - centra denních služeb pro lidi s postižením a seniory

Projekt: zakoupení houpačky z akátového dřeva na zahradu                     
u pavilonu dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice

Spec. ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí 
- pracoviště ZŠ a MŠ při Orlickoústecké nemocnici

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, přísp. organizace
Projekt: zakoupení párty stanu na bezbariérovou terasu v domě          
Na Pláni 1343 (bývalý Penzion) pro klienty pečovatelské služby  
CSP Ústí nad Orlicí

Rodinné centrum Srdíčko, z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: opravy a vylepšení centra - oprava podlahy napadené 
dřevokaznou houbou, sanace vlhkosti, oprava komínů, instalace tří 
kamen na dřevo, stavba dřevníku
Domov pod hradem Žampach, přísp. organizace
Projekt: rozšíření chovu domácích zvířat na českém dvorku 
o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice,
který bude přístupný klientům i veřejnosti

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ústí n. Orlicí
Projekt: červnový rehabilitační pobyt v Loučné pod Klínovcem, který 
bude určen lidem s mentálním postižením i s kombinovanými vadami       
a jejich doprovodu. Grant bude použit na dopravu účastníků.

Ruka pro život o. p. s. - Denní stacionář Litomyšl
Projekt: dokoupení nových válů a pomůcek pro práci s keramickou 
hlínou. Uživatele práce s hlínou baví, pomáhá jim zlepšit motoriku, 
uvolnit se a pracovat s emocemi.

Centrum sociální péče města Žamberk
Projekt: pořízení dvou odlehčených čtyřkolových chodítek                
pro usnadnění chůze seniorů a zdravotně postižených klientů 
pečovatelské služby

Sociální služby Česká Třebová - Domov pro seniory
Projekt: nákup přístroje Big Shot, který umožňuje pomocí šablon 
vyřezávat z papíru, filcu a dalších materiálů různé tvary k výrobě 
dekorací

CEDR Pardubice o. p. s.- pobočka v Ústí nad Orlicí
Projekt: dobití karet IREDO, které budou využívány klienty, kteří 
potřebují podpořit v dojíždění do služeb. Díky nim může být 
podpořeno až 6 klientů, pro které jsou karty připraveny.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení automatické pračky a žehličky pro Dům 
pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích. Tento objekt vytváří 
domov seniorům z Ústí nad Orlicí a okolí.
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Domov pro seniory Sloupnice, příspěvková organizace
Projekt: doplnění rehabilitačních a aktivizačních pomůcek pro 
klienty - zejména se jedná o pomůcky pro zlepšení jemné motoriky, 
pomůcky, které aktivizují smysly klientů a senzomotorické pomůcky

Projekt: pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu. 
Jedná se o vybavení na zimní a letní hry (saně, boby, prolézací 
tunel, písek, hračky na písek, odstrkovadla, atd).

Cesta pro rodinu z. ú., Žamberk

Oblastní charita Červený Kostelec - Hospic Anežky České
Projekt: nákup zdravotnického materiálu, lůžkovin a toaletních 
vozíků na pokoje pro těžce nemocné pacienty Hospice Anežky 
České v Červeném Kostelci

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s., Vamberk
Projekt: zakoupení přebalovacího pultu typu komody, který zajistí 
pohodlí a bezpečnost malých návštěvníků a spokojenost jejich 
maminek

Oblastní spolek Českého červeného kříže - spolek Ústí n. Orlicí
Projekt: rekonstrukce prostor pro volnočasové a sportovní aktivity  
pro děti, mládež a seniory s cílem generačního propojení v rámci 
projektu Žijeme tu společně CENTRUM PRO ŽIVOT

Projekt: rekonstrukce již druhé třídy se vzdělávacím programem 
Začít spolu v Ústí nad Orlicí a její následné dovybavení inovativními 
vzdělávacími pomůckami

Škola pro mě z. s., Ústí nad Orlicí

Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun z. s.
Projekt: pořízení nových didaktických pomůcek, které budou 
rozvíjet jemnou motoriku, manuální zručnost a fantazii dětí v herně 
Dětského světa

Rosa rodinné centrum z. s., Česká Třebová
Projekt: vybavení kuchyně novým nábytkem a sporákem. Kuchyň         
s vhodným sporákem znamená rozšíření možností a budování 
vztahu dětí ke zdravému stravování. Kdo zdravě jí, zdravě žije.

Spolek Dobrá Hnáta, Hnátnice
Projekt: dovybavení Komunitního centra v Hnátnici - dokončení 
kuchyňky, pořízení vlastního sedacího nábytku, který je v této době 
pouze zapůjčený, a dalšího vybavení

Lesní klub Letohrad - Strom života
Letohradské soukromé gymnázium o. p. s.
Projekt: zakoupení pracovního nářadí vhodného pro práci se dřevem 
na zahradě. Lesní klub provozuje mateřskou školku pro děti 3 - 7 let.
Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto
Projekt: zakoupení pěti párů ochranných polstrovaných postranic     
do lůžek. Polstrování zabrání poranění klienta, zejména končetin       
a hlavy při polohování, jež může způsobit nechráněná postranice.

Dětský lesní klub Letokruh z. s., Česká Třebová
Projekt: obohacení života dětí v lesní školce pořízením venkovního 
nářadí, zakoupení molitanových kostek a didaktických pomůcek          
do herny

Projekt: zajištění vzdělávání a supervizi dobrovolníkům, 
uspořádání teambuildingové aktivity

Poruchy autistického spektra z. s. Ústí nad Orlicí

Audiohelp z. s. - pobočka Ústí nad Orlicí
Projekt: dovybavení kanceláře barevnou tiskárnou se skenerem, 
pořízení skříně a žaluzií a vymalování prostor poradny Audiohelp           
pro osoby se sluchovým postižením
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1. 10. 2019, již po třinác-
té, odstartovala sbírka 
Společně za úsměv 2019. 
I letos se KONZUM snaží 
pomoci neziskovým orga-
nizacím v jejich sociálních 

projektech, na které jim už nezbývají další 
finance.
Důležitou funkcí sbírky je však také infor-
movat o životech lidí, kteří tu žijí společně 

s námi, potýkají se s velkým životním trá-
pením, a dát těmto lidem najevo, že jejich 
osudy nám nejsou lhostejné. Do sbírky se 
letos zapojilo 30 neziskovek, tedy o dvě 
více než loni. Nově tak můžeme přispět 
Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, který 
by rád zakoupil masážní přístroje pro své 
klienty, a Lesnímu klubu Letokruh z České 
Třebové, který by pro svoji lesní mateřskou 
školku pořídil pracovní nářadí na zahradu. 

Některé projekty jsou skromné a organi-
zacím stačí málo, některé organizace však 
bojují s těžkými podmíkami, ve kterých 
musí existovat. Doufejme, že i těmto or-
ganizacím sbírka pomůže. Děkujeme všem, 
kteří v obchodech sítě KONZUM věnují 
částku 30 Kč na dané projekty a společně 
s námi tak pomohou ke kvalitnějšímu způ-
sobu života mnoha lidem. Do sbírky může-
te přispívat do konce letošního roku.

Společně za úsměv 2019: i neziskovky v regionu si zaslouží 
naši podporu

79 330 Kč jsme s vámi získali pro Orlickoústeckou nemocnici
Prostřednictvím ve-
řejné sbírky Společ-
ně za úsměv, která 
probíhala od května 
do července 2019 se 
nám společně poda-
řilo získat finanční 
prostředky na nákup 
4 modelů kojenců 
na nácvik resuscita-
ce pro dětské oddě-
lení naší nemocni-

ce. Naši zákazníci se pomocí třicetikorunových 
kuponů složili na 69 330 Kč a dalších 10 000 Kč 

přidal z firemních prostředků KONZUM. Symbo-
lický šek byl předán zástupcům Nadačního fondu 
S námi je tu lépe! a Orlickoústecké nemocnice. 
„Snažíme se u veřejnosti vyzdvihnout význam 
nemocnice, protože je to naše nemocnice a je 
důležité si ji chránit, aby mohla dobře fungo-
vat. Podporu proto realizujeme formou sbírky. 
Přestože bychom mohli obdobnou částku věno-
vat z firemního rozpočtu, nevyvolali bychom tím 
sounáležitost u veřejnosti. A to vnímáme jako 
to nejvíce důležité,“ komentuje ředitel družstva 
KONZUM Ing. Miloslav Hlavsa. Sbírka probíhá již 
6. rokem a od roku 2014 jsme tak Orlickoústecké 
nemocnici přispěli celkovou částkou ve výši 

378 450 Kč. Děkujeme všem zákazníkům, kteří 
spolu s námi přispěli.

Zakladatel nadačního fondu 
nemocnice Kvido Štěpánek
a ředitel KONZUMu
Ing. Miloslav Hlavsa
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Zprávičky z KONZUMu

Pozvánka pro člena 
výboru č. 43 při ústředí
družstva v Ústí n. Orlicí

Přijměte pozvání na podzimní schůzi členů 
družstva KONZUM, která se koná v úterý 
26. 11. 2019 od 16:00 hod. v Ústí nad Orlicí, 
Restaurace Radava, V Lukách 1515. Za 
výbor zve Lidmila Vlčková, předsedkyně.

Běžné akční kupony na vaší členské kartě
Milí členové, připravili jsme pro vás další 
způsob využívání běžných kuponů. Za-
pomínáte někdy na vystřihování akčních 
kuponů? Nebo se vám v poslední době 
často stává, že vám nedoručili leták do 
schránky? Velice nás to mrzí a nechce-

me abyste přicházeli o zajímavé cenové 
nabídky. Proto jsme pro vás připravi-
li další způsob čerpání kuponů. Budete 
potřebovat pouze vaši členskou kartu, 
která slouží jako náhrada klasického tiš-
těného kuponu z našeho letáku. Stačí ji 

jen u pokladny prodejen sítě KONZUM 
k uplatnění slevy předložit tak, jak jste 
zvyklí. Aktuálně budou na vaší členské 
kartě nahrány všechny kuponové akce. 
Veškeré letáky včetně kuponů najdete na 
www.konzumuo.cz.

První samoobslužné pokladny na naší prodejně
Nové technologie vedle průmyslu zásadně mění i svět nakupování. Doba se zrychluje, auto-
matizuje a  modernizuje. Naši zákazníci by proto neměli trávit čas neefektivní činností, jako 
je postávání ve frontě. Proto v českých obchodech, včetně našeho KONZUM Marketu v Ústí 
nad Orlicí, přibývá počet samoobslužných pokladen a roste i jejich obliba u zákazníků. Lid-
skou pracovní sílu sice plně nahradit nedokážou a nevyhovují také úplně každému, ale jedná 
se o doplněk pro větší komfort zákazníků. V nákupní galerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí jsou 
samoobslužné pokladny aktuálně dvě. Snažíme se aby pro vás byly především uživatelsky pří-
větivé, s intuitivním ovládáním. Proto je také doporučujeme zákazníkům s malým nákupem 
(do 5 položek) s tím, že platba zde probíhá pouze bezhotovostně, tj. platební kartou. 

Prostory komunitního centra jako součást budouvy KONZUMu v Hnátnici
Budova KONZUMu 
v Hnátnici je od 
září nově rozšíře-
na o prostory ko-

munitního centra Dobrá Hnáta, se kterým 
nás pojí vzájemná spolupráce a podpora. 
Spolek Dobrá Hnáta zpestřuje kulturní 
a společenský život v Hnátnici. Propoju-

je generace, starousedlíky s novousedlí-
ky, obyvatele z horního konce s obyvateli 
z dolního konce. Pro své aktivity potřebuje 
střechu nad hlavou a tu má v bezprostřední 
blízkosti našeho KONZUMu. Mimo jiné také 
pořádá různé přednášky, promítání doku-
mentárních filmů, sousedská setkání a další 
akce. Součástí prostoru je také minigale-

rie, kde vystavují díla žáků MŠ a ZŠ, ale 
i místních tvůrců. Centrum se se svými pro-
jekty zapojuje do našeho programu Společ-
ně za úsměv a aktuálně se prostřednictvím 
této sbírky snaží získat finanční prostředky 
na dokončení kuchyňky, pořízení nábytku 
a dalšího vybavení, které mají prozatím 
zapůjčené.

ČLENSTVÍ

5 000 rodin v regionu   sleva až 3 %   kupony   zábava   region   pomáháme   www.konzumuo.cz

Upozorňujeme všechny členy, že je nutné si vybrat 
veškeré naspořené slevy z roku 2019 ve formě kreditu 
na vaší členské kartě nejpozději . Po do 31. 1. 2020
tomto datu již nebude možné z daňových důvodů starý 
kredit z předchozího roku uplatnit. Slevy můžete vybírat 
kdykoliv v průběhu roku, ale nezapomeňte si vzít 
s sebou členskou kartu. Doporučujeme využít při velkých 
vánočních nákupech.

NEZAPOMEŇTE SI VYBRAT 
ČLENSKÝ KREDIT
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Nová čerpací stanice COOP 24 v Lanškrouně

Fotoreportáž z členského výletu do nejmalebnějšího koutu Rakouska - údolí 
Wachau, jako součást světového kulturního dědictví UNESCO, v září 2019

Počátkem října se nám podařilo rozšířit síť 
našich prodejen o další čerpací stanici COOP 
24 v Lanškrouně. Nyní si tak naši zákazníci 
mohou bezobslužně natankovat v Ústí nad 
Orlicí, Letohradě, Opočně a nově v Lan-
škrouně při výjezdu na Rudoltice/Svitavy. 
Čerpací stanice COOP 24 nabízí samoob-
služný nepřetržitý provoz. Platba je prová-
děna výhradně platebními kartami. Členům 

družstva se pak částka za pohonné hmoty 
započítává do jejich slevových kont. Čerpa-
cí stanice COOP 24 v Lanškrouně chce svým 
zákazníkům přinášet ty nejvýhodnější ceny 
pohonných hmot v Lanškrouně a okolí stej-
ně tak, jako je přináší naše ostatní čerpací 
stanice v daných městech. Stojany čerpací 
stanice nabízí dva typy paliv – benzin NA-
TURAL 95 a NAFTU. Jedná se o prověřená 
paliva s garancí původu a rafinerie. Součástí 
čerpací stanice je i myčka, kde si lze vybrat 
z několika programů mytí a také využít akce 
Natankuj&Myj a ceny mytí jsou pak ještě 
výhodnější. Na myčce je přítomen personál, 
který naše zákazníky obslouží. 

Vánoční prodejní doba v našich obchodech

út 24. prosince - Štědrý den Všechny prodejny otevřeny
jako v sobotu max. do 12.00

st 25. prosince - 1. svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

čt 26. prosince - 2. svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

út 31. prosince - Silvestr Všechny prodejny otevřeny
jako v sobotu max. do 12.00

st 1. ledna - Nový rok Všechny prodejny uzavřeny
info@ceskepetrovice.com

Sportareál České Petrovice, 564 01 Žamberk

www.ceskepetrovice.com1+1dětský lyžařskýskipas ZDARMA
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 2019 na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz. Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč.

Výherci křížovky z minulého vydání: Josef Vašák - Brandýs nad Orlicí, Luděk Demel - Česká Třebová, Martin Košťál - Lanškroun.
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „COOP-BOX".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 12. 2019
na adresu:
KONZUM, o. d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

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 seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba 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. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

Výherci z minulého vydání:
Božena Hrubantová - Petrovice
Karel Marek - Králíky
Hana Vavřínová - Žampach

Správné řešení
z minulého čísla
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Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD

6

3

4
8

6
5

1

2

4

9

6

78
9 3

7

3

2

4

8

8

8

2

7
6

4

3

8


