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Náš KONZUM, Naše Louže
Je to právě rok, co jsme na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí otevřeli nově zrekonstruovanou Nákupní galerii Nová 
Louže. Před tím, než jsme se do této akce pustili, velmi dlouho jsme počítali a zvažovali, zda je to správný krok. 
Přece jenom pětadvacetimiliónovou investici neděláme každý rok. Nyní, po roce, mohu celý tento projekt zhodnotit 
jako úspěšný. Podařilo se nám obsadit všechny nájemní plochy a to více než dvaceti obchody a provozovnami služeb. 
Obyvatelé Ústí nad Orlicí si svou „Louži“ velmi oblíbili a obrat našeho supermarketu trvale utěšeně roste. Novou 
Louži nevnímám pouze jako jednu z našich prodejen, ale jako nákupní centrum pro všechny členy našeho družstva. 
Je to přece náš společný majetek, Náš KONZUM, Naše Louže. A jak se říká, není nic lepšího, než nakupovat ve svém.
Byl bych rád, když kdykoliv pojedete do Ústí nad Orlicí, abyste se zastavili. Rádi vás uvidíme. A je jedno, zda to bude 
jen na kávu a něco dobrého v našem Konzum Cafe, či pořídíte větší nákup v KONZUM Marketu nebo v některém z dal-
ších obchodů našich partnerů. Mohu doporučit módní či sportovní oblečení, sportovní potřeby, papírnictví, drogerii, 
hračky, lékárnu, oční optiku, delikatesní potraviny a další. A vezměte s sebou i své děti, které se báječně pobaví 
v našem dětském hřišti Džungle. Nové síly pak načerpáte v příjemném prostředí restaurace Šnyt. Navíc návštěvu 
Nové Louže můžete spojit i s koupáním v plaveckém bazénu, který leží v těsné blízkosti.

Myslím, že ideální čas pro tuto návštěvu je předvánoční období. Začínáme v sobotu 5.12., na tento den připravujeme zábavný program 
k prvnímu výročí otevření spojený s mikulášskou nadílkou. V příloze tohoto časopisu navíc obdrží všichni členové speciální kupony do 
Nové Louže, které vám zpříjemní vánoční nákupy.

Přeji vám všem krásné Vánoce, všechno dobré a mnoho štěstí do nového roku 2016.                                Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

LYŽAŘSKÝ SKIPAS1+1 zdArmAvYuŽIjte SvůjčLenSKÝKuPon

LYŽAŘSKÝ SKIPAS 1+1 dĚtSKÝ zdArmASLevA 20 %nA vÝuKu

l večerní lyžování l snowpark l běžecké tratě
l vleky a sjezdovky l půjčovna a servis l parkování
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Veřejná sbírka na pomoc neziskovým organizacím 
v regionu odstartovala

Paní Ing. Dana Hubálková, ředitelka ob-
čanského sdružení CEMA Žamberk, které 
se účastní programu Společně za úsměv, 
nám odpověděla na několik otázek. Spolu 
s ní odpovídal i pan Ing. Miroslav Šteyer, 
ředitel Domova pro seniory Sloupnice, 
který se do grantového programu také za-
pojil.

Paní ředitelko, již v minulém roce se Vaše 
organizace s projektem „S CEMOU pro ra-
dost" účastnila veřejné sbírky Společně za 
úsměv. S jakým konceptem jste do progra-
mu vstoupili letos?
Našim cílem je vybudovat na pěší zóně 
v Žamberku městskou komunitní zahradu, 
udělat z ní místo pro komunikaci a prostor 
pro setkávání a tvoření. Chceme dokázat, 
že v našem městě žije dost lidí nesobec-
kých, tvořivých, se zájmem o druhé, schop-
ných společně překonávat překážky a spo-
lečně vytvořit něco smysluplného, pěkného 
a přinášejícího potěšení všem. V neposlední 
řadě chceme také změnit postoj obyvatel 
k samotné pěší zóně. Chceme, aby ji přijali 
za svůj prostor a aby se stala důkazem o tom, 

že vlastním úsilím a aktivitou lze dosáhnout 
změny k lepšímu. Nejen sobě, ale i návštěv-
níkům města chceme ukazovat, kolik šikov-
ných, nápaditých a pracovitých lidí u nás 
žije, pracuje a tvoří. 

Jakou částkou je třeba projekt „Zahrada 
bez plotu" podpořit aby ho bylo možné 
zrealizovat?       
Projekt „Zahrada bez plotu“ má velkou vý-
hodu v tom, že ji budeme realizovat postup-
ně tak, jak se nám bude dařit získat finan-
ce či materiální pomoc. Do tvorby zahrady 
chceme zapojit rodiny s dětmi, mladé lidi, 
seniory, školy, podnikatele, dobrovolníky, 
zkrátka všechny, kteří mají k tomuto místu 
vztah a chtějí pro něj něco udělat. Finanční 
prostředky sháníme i u nadací. První fáze 
projektu je vyčíslena na 70 000 Kč, ale po-
stupná realizace je možná i s minimem fi-
nančních prostředků. 

V čem podle Vás spočívá síla sbírky Společně 
za úsměv?
Vyhlášení sbírky nám skvěle zapadá do kon-
ceptu projektu. Nejenže nám může přinést 
finanční podporu, ale jejím prostřednictvím 
se o přípravě, realizaci zahrady a možném 
zapojení může dozvědět co nejvíce lidí ze 
Žamberka a okolí. V tom vidím jedinečnost 
sbírky Společně za úsměv. Tím, že lidé při-
spějí, vyjadřují podporu naší činnosti a na-
šich projektů. Této podpory a možnosti si 
nesmírně vážíme a děkujeme za ní.

Pane řediteli, poskytujete pobytové 
služby seniorům a staráte se o vytvoření 
přirozeného prostředí tak, aby mohli žít 
spokojeně a podle svých představ. Čím 
k tomu lidé prostřednictvím sbírky Spo-
lečně za úsměv přispějí?
Díky sbírce Společně za úsměv budeme moci 
zakoupit rehabilitační přístroj Rotren Solo 
x. Přístroj je vhodný pro pohybovou léčbu, 
neboť pracuje se zapojením celého těla. Je 
určen k procvičování dolních končetin silou 

paží cvičícího, nebo obráceně – pomocí dol-
ních končetin lze rozpohybovat méně po-
hyblivé horní končetiny.

Kolik seniorů by tento přístroj mohlo vyu-
žívat a pomohl by jim?
Přístroj by mohlo využívat až 75 % našich 
klientů (to momentálně činí cca 80 klientů). 

Co byste vzkázal Vašim příznivcům, tedy 
těm, kteří Vám vyjadřují podporu pro-
střednictvím tohoto projektu?
Rád bych jim poděkoval za přízeň a za to, 
že nejsou lhostejní k životu seniorů.

Finanční podpora subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb je 
hlavním cílem programu Společně za úsměv. Druhou polovinou října byla veřejná sbírka jako součást tohoto programu 
spuštěna. KONZUM tak pokračuje v tradici, která trvá už od roku 2001. Do sbírky Společně za úsměv se může zapojit 
každý z nás, kdo cítí stejný zájem o region a jeho neziskový sektor. Jednoduše si vyberete organizaci, jejíž projekt je 
vám sympatický a podpoříte ji darováním 30 Kč na kterékoliv prodejně družstva KONZUM. Přispívat lze do 31. 12. 2015. 
Aktuální výši vybraných prostředků můžete sledovat na www.konzumuo.cz. Společně dokážeme víc.    

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV – SEZNAM ORGANIZACÍ

č. název město

01 MC Medvídek, o. s. Ústí nad Orlicí

02 ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí

03 Rodinné centrum Rosa, o. s. Česká Třebová

04 Poruchy autistického spektra, o. s. Ústí nad Orlicí

05 MC Vamberecký dráček, o. s. Vamberk

06 Oblastní charita Červený Kostelec Červený Kostelec

07 Centrum sociální péče Žamberk

08 Oblastní charita Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí

09 Tyfloservis, o. p. s. Hradec Králové

10 Domov pro seniory Sloupnice Horní Sloupnice

11 Středisko rané péče v Pardubicích, 
o. p. s. Pardubice

12 Rodinné Integrační Centrum, o. 
s., spolek Lanškroun

13 Naděje, o. s. Vysoké Mýto 

14 CEMA, o. s. Žamberk

15 RC Srdíčko, o.s. Ústí nad Orlicí

16 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí

17 RC Dětský svět Lanškroun

18 Základní škola a Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o. p. s. Vysoké Mýto

19 Amalthea, o. s. Chrudim/Č.Třebová

20 CEDR Pardubice, o. p. s. Pardubice/Ústí n.O.

21 Charita Svitavy Svitavy

22 Cukříci, o. s. Ústí nad Orlicí

23 SKP-Centrum, o. p. s. Pardubice/V. Mýto

24 Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o. p. s. Ústí nad Orlicí

25 Domov pod hradem Žampach Žampach

26 Stacionář Ústí nad Orlicí

27 Sdružení Neratov, o. s. Rokytnice v O. h.

28 Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením, o. s. Žampach

29 KONTAKT, o. p. s. Ústí nad Orlicí

30 Rytmus, o. p. s. Chrudim/Č. Třebová



www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA
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Pane Falto, kdy a ja-
kým způsobem byla 
založena Vaše pekár-
na? Již od počátku 
má firma rodinnou 
tradici?
V Králíkách byly his-
toricky vždy dvě až 
tři pekárny. Po same-
tové revoluci rozhodl 
provozovatel Králické 
pekárny - Východočes-
ké pekárny a cukrár-

ny o privatizaci podniku a zároveň o likvidaci 
provozovny v Králíkách. Pekárna byla zavřena, 
personál propuštěn, některé stroje odvezeny 
a v roce 1993 byla budova pekárny předána do 
dražby. Pracoval jsem v pekárně od roku 1967 
a nemohl jsem se smířit s tím, že v Králíkách již 
pekárna nebude. Z toho důvodu jsem si pořídil 
úvěr a pekárnu vydražil. Od samého začátku se 
na jejím provozu podílela rodina a to jak v ad-
ministrativě, tak v provozu. Firma byla v letech 
1993 - 2004 provozována fyzickou osobou, tedy 
mnou. V roce 2004 jsme spolu se synem a dce-
rou založili společnost s ručením omezeným, 
která provozuje pekárnu do dnešního dne. 

Zabýváte se výrobou běžného a jemného 
pečiva, lahůdek a polotovarů. Jak široký je 
Váš sortiment?
Náš sortiment se mění podle letních a zim-
ních měsíců. Nabídka reaguje na dostupnost 
surovin. Také výrobu přizpůsobujeme svát-
kům nebo speciálním dnům výrobky jako je 
například Čarodějnický chléb, Dětský koláč, 
Májové koláčky, Čertovské koblihy apod. 
Z běžného pečiva to jsou pšeničné rohlíky, 
housky, veky, ale i cereální pečivo, vícezrn-
né či speciální. V chlebu se orientujeme dle 
vlastních receptur na pšeničnožitné chleby, 
žitnopšeničné, vícezrnné, cereální. Z lahůdek 
vyrábíme čerstvé saláty, chlebíčky, obložená 
vejce, a aspiky, do kterých nepřidáváme kon-
zervanty pro prodloužení trvanlivosti. Každý 
pracovní den si u nás lze objednat čerstvé vý-
robky. V polotovarech vyrábíme kromě hous-
kových knedlíků, ve kterých jsou naše housky 
a vaříme je na páře, i ovocné knedlíky, plně-
né marmeládovými náplněmi, kompotovaným 
ovocem, ale i čerstvým sezonním ovocem.    

V kolika provozovnách momentálně působíte?
V současné době máme výrobní provozy ve 
Štítech, v Králíkách v ulici Růžová a v ulici 
Jana Opletala. Provozujeme pět vlastních 
prodejen a to v Králíkách, na Dolní Moravě, 

na Malé Moravě a v Petrovicích.

Ve kterých regionech je tedy možné výrob-
ky Pekáren Falta ochutnat?    
Králíky leží na pomezí Čech a Moravy a proto 
dodáváme do více regionů a to jak do Pardu-
bického kraje, Královéhradeckého, tak i do 
Olomouckého. Naše zboží vozíme i do polské-
ho Dolnoslezského kraje.

Se vstupem České republiky do EU se pů-
sobnost pekárny rozšířila i do Polska, jak 
jste již zmínil. Získaly tam Vaše výrobky 
oblibu? Roste zde poptávka po novém sorti-
mentu potravinářských výrobků? 
V Polsku si oblíbili naše houskové knedlíky 
a rohlíky. S pekárnou v Polsku, která rozváží 
naše výrobky spolupracujeme již 10 let. Mu-
sím říci, že dodávky mírně vzrůstají. 

Vaši specialitou je především tradiční český 
knedlík. Je mezi zákazníky stále oblíben? 
V jakém množství ho ročně vyprodukujete? 
Díky vlastní receptuře, která je prověřena dva-
cetiletou zkušeností není naší specialitou je-
nom knedlík, ale je to i rohlík, Štítecký a Krá-
lický chléb. Jsou to výrobky u našich zákazníků 
stále oblíbené a staly se nosným programem 
naší výroby. Ročně upečeme miliony rohlíků, 
ostatní výrobky ve statisícových kusech.

Jakým způsobem výrobky zpracováváte? 
Dodržujtete při výrobě klasické postupy 
ruční práce nebo převládá strojová? 
Zpracováváme je převážně ručně. V kvalitě, 
ve které je vyrábíme by to strojově ani nešlo. 
Samozřejmě, že mícháme těsto v míchačkách 
a dělíme v mechanických děličkách, ale ručně 
ho válíme aby získalo správný tvar a plasti-
citu. Ručně plníme, tvarujeme, dáváme na 
plechy, sázíme do pece, vytahujeme z pece 
a tímto postupem dodržujeme klasický postup 
ruční výroby.

Nakupujete suroviny v našem regionu?
Ano, suroviny, které se pěstují a zpracováva-
jí v našem regionu nakupujeme. Hlavně spo-
lupracujeme s regionálmíni firmami. Všechny 
suroviny se ale bohužel v našem regionu ne-
pěstují nebo nevyrábí, což je třeba sůl nebo 
kvasnice, ale nakupujeme od místních farmářů 
a výrobců sezonní ovoce, mléčné výrobky,  lo-
kální uzeniny nebo mouku z rodinných mlýnů. 

Má některý z Vašich výrobků ocenění či ně-
jaké odborné uznání veřejnosti?
Nejlepším oceněním je pro nás spokojený zá-
kazník a protože se naše výrobky prodávají 
a je o ně zájem, máme za to, že jsme úspěšní. 

O který pekařský výrobek je největší poptáv-
ka? A v jakém množství ho ročně vyrobíte?
Největší zájem je o rohlíky, tam se jedná o mi-
liony kusů. Také o chleby, kterých prodáme 
celkem kolem půl milionu ročně. Statisíce 
ročně vyrobíme také houskových a ovocných 
knedlíků.

Kolik zaměstnanců v současné době tvoří 
Vaši firmu? Chystáte se do budoucnosti pod-
nik či provozovny rozšiřovat? 
V současné době je u nás zaměstnáno přes 
padesát lidí. Naším cílem je vyrábět kvalitní 
potraviny a tyto potraviny zpřístupnit co nej-
širšímu počtu zákazníků. O nějakých velkých 
investicích na rozšíření opravdu v současné 
době neuvažujeme.

Blíží se čas vánoc. Připravujete pro zákaz-
níky nějaké novinky nebo se zaměříte na 
tradiční pečivo? 
O vánocích se zaměříme na tradiční výrobky 
jako je vánočka. Pečeme sváteční vánočky ze 
speciálního těsta s různými posypy dle přání 
zákazníka. Snažíme se vyhovět každé poptáv-
ce tak, aby byl zákazník spokojen a to jak do 
velikosti vánočky, tak do složení. 

Představujeme vám podnik s tradicí výroby pečiva, rodinnou regionální firmu Pekárny Falta Králíky, která 
je obchodním partnerem projektu Jsme tu doma. Tradiční hodnoty a postupy stále udržují na vysoké úrovni 
a výrobu pro potřeby zákazníka neustále přizpůsobují. Firma se mimo jiné specializuje na produkci rohlí-
ků, chleba i houskových a kynutých ovocných knedlíků a již několikátým rokem si tak buduje své nezastu-
pitelné místo na regionálním trhu. Činnosti Pekárny Falta nám přiblížil její zástupce, zakladatel a zároveň 
jeden z majitelů pan Zdeněk Falta. 

„Nejlepším oceněním je pro nás spokojený zákazník 
a protože se naše výrobky prodávají a je o ně zájem, 
máme za to, že jsme úspěšní,” říká Zdeněk Falta.



5

Paní Janečková, jaké služby Vaše oční op-
tika na Nové Louži nabízí?
Nabízíme vyšetření refrakce oka, zrakových 
funkcí a určujeme refrakční vadu. Následně 
doporučujeme vhodný typ korekce a nabízíme 
poradenství při výběru brýlových obrub i čo-
ček včetně bifokálních a multifokálních, a po-
vrchových úprav - antireflex, barva, tvrzení. 

A co se týká Vašeho sortimentu?
Náš sortiment zahrnuje zhotovení dioptric-
kých, slunečních, polarizačních, sportov-
ních a pracovních brýlí. Dále lze v naší opti-
ce zakoupit sluneční brýle, pouzdra, čistící 
prostředky, lupy a další.

Můžete nám vysvětlit jaký je rozdíl mezi 
klasickou optikou, tedy tou Vaší a řetěz-
covou?
V našem kolektivu pracují odborníci s od-
povídajícím vzděláním - oční optik, op-
tometrista. Pravidelně navštěvujeme 
odborné kongresy a školení v rámci celo-
životního vzdělávání nelékařských zdra-
votnických pracovníků. Spolupracujeme 
s ověřenými a stabilními dodavateli, kteří 
působí na trhu celou řadu let. Výhodou je, 
že tyto firmy zajišťují odpovídající kvalitu 
a servis. Výrobky prodáváme za reálné ceny, 

které odpovídají jejich kvalitě. Chápeme, že 
v současné době je trend poskytování slev. 
Pokud bychom chtěli takovéto slevy plošně 
poskytovat, potom není možné vycházet 
z reálných cen nebo kvalita výrobku by byla 
nižší.

Vyšetření zrakové vady optometristou ne-
nahrazuje preventivní prohlídky u očního 
lékaře. O zrak je ale třeba dobře pečovat, 
z jakého důvodu bychom si měli nechat 
měřit zrak optometristou? 
Naše vyšetření refrakce samozřejmě nena-
hrazuje pravidelné preventivní prohlídky 
oftalmologem. Měření refrakce zahrnuje 
objektivní i subjektivní vyšetření refrakční 
vady, binokulární měření refrakce a řešení 
případných binokulárních poruch. Dále také 
stanovení potřebné dioptrické hodnoty do 
blízka či jiné pracovní vzdálenosti. Vyšet-
ření zraku probíhá v oddělené vyšetřovací 

místnosti, v klidném prostředí, kde si na 
každého zákazníka můžeme rezervovat do-
statek času. To je důležité nejen při samot-
ném vyšetření zraku, ale i při aplikaci kon-
taktních čoček, kdy potřebný čas je velmi 
individuální.

Jak často bychom měli absolvovat toto 
oční vyšetření? 
Zákazníci většinou přicházejí podle potře-
by, při pocitu zhoršení zraku nebo dalších 
obtíží. Výhodou pro naše zákazníky je i to, 
že měření očí a následné zhotovení brýlí 
probíhá na jednom místě, tudíž můžeme za-
jistit lepší servis a řešení případných potíží.

Připravujete pro zákazníky nějaké novinky? 
V rámci NG Nová Louže je možné uplatnit 
10% slevu na zakázku při předložení kuponu. 
Dále pro zákazníky připravujeme možnost 
bezplatného testu zraku.

Burza filantropie v Ústí nad Orlicí přinesla neziskovkám 
téměř 350 000 Kč

Oční optika, optometrista Vladimíra Janečková

Již tradiční dobročinné setkání, které orga-
nizuje Koalice nevládek Pardubicka a Par-
dubický kraj se ve středu 7. 10. 2015 konalo 
v Ústí nad Orlicí. Smysl Burzy filantropie 
spočívá v podpoře neziskového sektoru pro-
střednictvím donátorů, mezi kterými bylo 
i naše družstvo. Za dobu existence Burzy 
filantropie a díky ní bylo podpořeno 118 
projektů organizací za více než 4 miliony 
korun. Letos se na burze představilo pět 
neziskových organizací, které zde prezen-
tovaly svoje projekty. Jednalo se například 
o Rodinné centrum Srdíčko z Ústí nad Orlicí 
a jejich aktivitu v rámci tzv. Chlapské díl-

ny, jejímž cílem je vybudovat dílnu pro muže 
a dospívající chlapce, kde sa naučí zlepšovat 
svoje manuální dovednosti, různá řemesla 
a pracovat s nástroji. Lesní klub Strom ži-
vota z Letohradu by zase rád dětem poskytl 
nové výukové pomůcky a žádal o příspěvek 
na vytápění klubu v zimních měsících. Stejně 
jako v loňském roce se i letos účastnil Ryt-
mus Východní Čechy s projektem „Průvodce 
k samostatnosti", díky kterému jsou v Rytmusu 
schopni pomáhat osobám s mentálním po-
stižením. Poskytují jim takovou asistenci, 
aby pro ně bylo snazší zapojit se do běžné-
ho a plnohodnotného profesního života. Ob-
čanské sdružení CEMA Žamberk se zase za-
měřilo na děti, kterým by rádi pořídili nové 
herní prvky do zahrady Klubu bez klíče. 
Rodinné centrum Dětský svět v Lanškrouně 
pomáhá dětem a jejich rodinám s porucha-
mi autistického spektra a poskytujeme jim 
volnočasové, odlehčovací, vzdělávací a in-
tegrační aktivity. Tato činnost byla donátory 
také podpořena a Dětský svět tak bude moci 
zřídit nové webové stránky a vybavit prosto-
ry centra, což jim do budoucnosti pomůže 
k rozvíjení dalších aktivit.                                                 

Obchodní družstvo KONZUM a partneři pro-
jektu Jsme tu doma se rozhodli věnovat všem 
neziskovým organizacím, které svůj projekt 
do burzy přihlásily, ale neměly možnost se zde 
prezentovat, 5 000 Kč. Mezi ně patří: 

Světélko o. s. - Sovnakune čhave - Zlaté děti
Amalthea o. s. - Staňte se pěstouny - děti 
potřebují vyrůstat v rodině!
Šťastný domov Líšnice, o. p. s. - Bylinková 
přírodní zahrada
Rosa rodinné centrum - Skříně vestavěné, 
prostory rozčleněné, rodiny v Rose spokojené
SKP - Centrum o. p. s. - Prevence bez hranic
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. - Linka 
důvěry - blíže k Vám
Bacrie z. s. - Praidentita - Zahoř pro pravěk
Mateřské centrum Kamínek - Integrační 
tábor 2016 českých a ukrajinských dětí s čes-
kými předky

Celková suma se tedy vyšplhala na 349 500 Kč 
a neziskový sektor v našem regionu má díky 
tomu opět větší chuť realizovat svoje úcty-
hodné aktivity, což je také smyslem každé 
Burzy filantropie. 

PODPOřENé ORGANIZACE - PROJEKTy Poskytnutá částka (z toho KONZUM a partneři
projektu Jsme tu doma poskytli)

Rodinné centrum Dětský svět - „Bod zlomu“ – aneb od dobrovolnictví k profesionalizaci organizace 50 000 Kč (33 000 Kč)

Občanské sdružení CEMA Žamberk - Klub bez klíče – skvělé místo pro volný čas 50 000 Kč (22 000 Kč)

Lesní klub Strom života Letohrad - Strom života 50 000 Kč (25 000 Kč)

Rytmus Východní Čechy - „Průvodce k samostatnosti" 50 000 Kč (20 000 Kč)

Rodinné centrum Srdíčko Ústí nad Orlicí - Chlapská dílna 60 000 Kč (23 000 Kč)

ORGANIZACE PODPOřENé VŠEMI DONáTORy V RáMCI FINáLE BURZy FILANTROPIE:
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Již od 14. 10. zajišťuje prodej sportovního 
oblečení v Nákupní galerii Nová Louže OK-
-Móda. Pane Ženato, můžete nám koncept 
obchodu představit? 
Koncepce našeho obchodu spočívá v tom, že 
můžeme zákazníkům nabídnout daleko širší sor-
timent, než je možno vystavit na ploše prodejny. 
To proto, že prodejna je úzce svázána s naším 
e-shopem na adrese www.ok-moda.cz.  Zboží, 
které na prodejně vystavujeme je sportovní-
ho charakteru a díky naším dalším pobočkám 
a skladu bude často obměňován. Na prodejně 
jsme schopni také poradit s výběrem vhod-
ného oblečení, obuvi a vybavení. Personál je 
také schopen poradit s výběrem nejen v rám-
ci prodejny, ale může procházet i sortiment 
na e-shopu.

Nabízený sortiment oblečení na prodejně je 
značkový. Můžete jmenovat, o které znač-
ky se jedná?
Na prodejně momentálně nabízíme zboží 
známých značek ALPINE PRO, KILPI, ENVY, 
NORTHFINDER a LOAP, okrajově LITEX. Znač-
ka ENVY již na trhu končí a nahrazuje ji právě 

značka KILPI, ENVY je tedy již jen doprodá-
váno, nebude se nově objevovat. Tyto značky 
jsou na trhu poměrně dobře známé. Na pro-
dejně se budou objevovat kousky jak z nových 
kolekcí těchto značek, tak zajímavá nabídka 
ze starších kolekcí se zajímavými cenami. 
Nyní v zimě nabízíme čepice od známé znač-
ky RELAX. Náš e-shop nabízí i zboží dalších 
značek, nabídka je stále rozšiřována, i mimo 
sportovní oblast. Je tedy z čeho vybírat.

Nabídku tedy doplňujete i prostřednictvím 
e-shopu. Zboží si lze objednat online a vy-
zvednout v prodejně na Nové Louži? Jaké 
jsou další možnosti e-shopu?
Zboží si lze objednat na prodejnu, zde je mož-
no si objednané zboží vyzkoušet a v případě, 
že zboží nesedí, nebo se nelíbí, je možno je 
na prodejně nechat, popřípadě s personálem 
zajistit jinou velikost či si vybrat cokoliv ji-
ného. Objednávku zboží, které není přímo 
na prodejně s Vámi může udělat i personál 
prodejny. Myslím, že toto je velká výhoda 
a do budoucna je tento koncept jediný možný, 
jak dostat značkové zboží do menších měst 
a přitom být stále rentabilní. Co se týká našeho 
e-shopu jako takového jsme zrovna ve finál-
ní fázi spuštění nové aplikace. Nová aplikace 
má již moderní responzivní rozhraní a je tedy 
možné komfortně procházet sortiment i na 
mobilních zařízeních. V průběhu následující-
ho půl roku bude funkčnost dále rozšiřována. 
Náš e-shop nabízí široké možnosti dopravy až 
domů, jako dopravce využíváme společnosti 
GEIS a PPL, Českou poštu a využíváme i výdej-
ní místa společnosti Uloženka (Heurekapoint). 

Vaši zákazníci se mohou stát členem klubu 
OK-Módy a využívat tak výhod členství. Mů-
žete nám tento věrnostní program přiblížit?
Dnes je obecným trendem nabízet stálým 
zákazníkům něco navíc. I my máme pro naše 
stálé zákazníky takový program. Náš klub na-
bízí slevy v několika hladinách a to na základě 
provedených nákupů za posledních 18 měsí-
ců. Sleva se pohybuje od 5 (i pro první nákup) 
do 12 %. Členům klubu jsou rovněž v průběhu 
roku nabízeny zvýhodněné ceny u vybraných 
produktů, případně máme akce, které jsou 
zaměřeny primárně na členy klubu. Například 
i některé výprodejové akce jsou nabídnuty 
přednostně členům klubu s několikadenním 
předstihem apod. Členem se můžete stát jak 
na prodejně, tak registrací na e-shopu. Je to 
velmi jednoduché, slevový účet je pak vázán 
na jedinečnost mailu, není třeba s sebou nosit 
nějakou kartičku.

Na co se zákazníci mohou v nejbližší době těšit?
Teď před Vánoci chystáme hned několik akcí 
zaměřených jak na členy klubu, tak i pro 
ostatní zákazníky. Speciální kupon pro členy 
KONZUMu je připraven v příloze tohoto časo-
pisu. Věříme, že v Ústí na Orlicí budeme vítá-
ni a pod stromečkem budou k nalezení i dárky, 
které byly zakoupeny u nás.

OK-Móda - nově otevřená prodejna v NG Nová Louže

Kluci v akci na diskontu
v Chocni

Duo známých protagonistů oblíbeného pořa-
du Kluci v akci zavítalo s natáčením i do na-
šeho regionu. Divákům ukazují kouzlo vaření 
a přípravu jídel v podání skutečných profe-
sionálů. Svým osobitým přístupem předvádí 
potěšení z kulinářství. Skupina COOP je od 
září partnerem tohoto oblíbeného pořadu 
České televize a v jednotlivých dílech tak 
při vaření receptů kuchaři využívají i privátní 
značky COOP. Ve dnech 15. a 16. 9. navštívili 
se svou kamerou Veselý Kopec, Zemědělské 
obchodní družstvo Zálší, Choceňskou mlékár-
nu a na závěr také diskont v Chocni. Jejich 
příznivci se tak měli možnost s kuchaři na 
diskontu osobně setkat a získat třeba auto-
gram. Pořad Kluci v akci z našeho regionu byl 
odvysílán v sobotu 10. 10. 2015 a můžete ho 
shlédnout i v archivu České televize.

Slavnostní otevření fitness centra Faynfit v Nákupní galerii 
Nová Louže - 12. 9. 2015

Vánoční prodejní doba v našich obchodech

čtvrtek 24. prosince ŠTĚDRý DEN Všechny prodejny otevřeny jako
v sobotu max. do 12.00

pátek 25. prosince 1. SVáTEK VáNOČNÍ Všechny prodejny uzavřeny

sobota 26. prosince 2. SVáTEK VáNOČNÍ Všechny prodejny uzavřeny

čtvrtek 31. prosince SILVESTR Všechny prodejny otevřeny jako
v sobotu max. do 12.00

pátek 1. ledna NOVý ROK Všechny prodejny uzavřeny



7

Krytý plavecký bazén
v Ústí nad Orlicí se SLANOU 
vodou - oblíbená aktivita 
našich členů

Prestižní veřejné ocenění jednotlivců i spo-
lečností za jejich dobročinné úsilí v České 

republice VIA BONA  se každoročně uděluje 
těm, kteří se snaží svému okolí smysluplně 
pomáhat svým časem, znalostmi, energií 
nebo penězi. Vyzdvihuje silné příklady dár-
covství, představuje nové filantropické tren-
dy, které inspirují a ukazují cestu všem sou-
časným i potenciálním dárcům. KONZUM byl 
nominován sdružením CEMA Žamberk.  Nada-
ce VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených 
států amerických udělila cenu pro malou 
a střední firmu družstvu KONZUM za dlouho-
letou podporu mnoha sociálních projektů na 
Orlickoústecku, Rychnovsku a Svitavsku. Dne 
6. 10. 2015 tuto cenu slavnostně převzal ře-
ditel družstva Ing. Miloslav Hlavsa.

KONZUM získal ocenění VIA BONA za filantropiiSlavnosti piva na Nové Louži
Až dvacet druhů čepovaných piv z produkce 
Lobkowiczkých pivovarů jste měli možnost 
ochutnat díky restauraci ŠNYT. V sobotu 5. 9. 
2015 proběhly před Nákupní galerií Nová Louže 
Slavnosti piva. Celou akci doplňoval doprovod-
ný program s hudbou, soutěže pro děti nebo 
grilování. Zavítalo sem více než 300 návštěv-
níků. V restauraci momentálně probíhá každou 
středu vědomostní soutěž „chytrý kvíz", kam 
jste srdečně zváni a chystá se i oslava Silvestru.

Vyberte si kredit! 
Upozorňujeme všechny členy, že je nutné si 
vybrat veškeré naspořené slevy z roku 2015 ve 
formě kreditu na vaší členské kartě nejpoz-
ději do 31. 1. 2016. Po tomto datu již nebude 
možné z daňových důvodů starý kredit z před-
chozího roku uplatnit. Slevy můžete vybírat 
kdykoliv v průběhu roku, ale nezapomeňte 
si vzít s sebou členskou kartu. Doporučujeme 
využít při velkých vánočních nákupech.

Módní oděvy na Nové Louži
Butik G. B. Vogue nabízí ši-
roký sortiment dámské módy 
dle aktuálních trendů. V na-
bídce naleznete nejen business 
a sportovní šaty, ale i kalhoty, 
saka, svetry, cardigany, ka-
bátky a bundy. Určitě oceníte 

i výběr doplňků jako jsou šperky, šátky a če-
pice. Zakoupit lze módu od velikosti 36 až do 
velikosti 50. Nabízí také možnost objednávky 
společenské a svatební obuvi z Anglie. V pro-
sinci bude zahájen prodej dárkových pouka-
zů, skvělý tip na vánoční dárek.

1. narozeniny Nové Louže a Mikulášský program
Již brzy se můžete těšit na první narozeni-
novou oslavu Nákupní galerie Nová Louže 
v Ústí nad Orlicí v kombinaci s Mikulášským 
programem. Na sobotu 5. 12. 2015 je pro vás 
připraven celodenní moderovaný program na 
pódiu i mimo něj, nebude chybět oblíbená 
bubble show pro děti a dospělé, vystoupení 
DDM Duha z Ústí nad Orlicí nebo kouzelníka 
a iluzionisty Aleše Krejčího, který během své-
ho vystoupení nechá levitovat ženu z publika 
nebo předvede moderní kouzla mikromagie 

ve vaší těsné blízkosti. Ukáže ale i mnohem 
napínavější triky jako rozpůlení dobrovolníka 
na dvě části nebo propichování mečem. Ce-
lým dnem vás provedou andělské hostesky 
a na závěr přijde i Mikuláš, čert a andělé, 
aby rozdali nadílku a vyslechli si od dětí při-
pravené básničky. Součástí budou i soutěžní 
stanoviště pro děti, kde budou plnit jednot-
livé úkoly. Rodiče pak za nákup obdrží dárek. 
Všichni jste dne 5. 12. od 10.00 do 17.00 sr-
dečně zváni na Novou Louži v Ústí nad Orlicí.   

V září začala v Krytém plavecké bazénu 
nová sezóna. Návštěvníci se mohou těšit na 
oblíbené akce např. Mikulášské odpoledne 
pro děti, Vodní noc nebo Nahaté koupání. 
V celém areálu Krytého plaveckého bazé-
nu se používá technologie SLANÉ vody bez 
standardního chlórování. V budově KPB mů-
žete navštívit občerstvení nebo si zacvičit ve 
sportovním centru RIO. 

Sauna v Ústí nad Orlicí s tradicí více než 
45 let. Pro řadu „Oušťáků" je pravidelná 
návštěva sauny neodmyslitelnou součástí 
zdravého životního stylu. K jejich potěšení 
prošla sauna v roce 2013 rekonstrukcí, která 
zpříjemnila prostředí. V sauně Ústí nad Or-
licí najdete suchou finskou saunu s kapaci-
tou třicet míst, ochlazovací bazén s ledovou 
vodou z hloubkového vrtu, venkovní terasu, 
odpočívárnu, moderní sprchy a možnost ma-
lého občerstvení. Další nabízenou službou 
jsou masáže. 
Atraktivnost zařízení zvyšuje pravidelná 
akce Saunování s rituály. Rituály, často také 
nazývané saunové ceremoniály, jsou poměr-
ně mladou záležitostí a velmi rychle si získá-
vají oblibu u návštěvníků sauny. Saunu pro-
vozuje městská společnost TEPVOS, která 
také provozuje Krytý plavecký bazén, letní 
Aquapark, Zimní stadion a Skatepark.

PřIJďTE SE TAKé OHřáT A ZLEPŠIT
SVOJE ZDRAVÍ DO SAUNy

nejlepší volba
pro rodinné

lyžování 

•  modely
•  dětské knížky

•  reklamní potisk
•  možnost kopírování

•  speciální akce pro školy a firmy
•  veškerý papírenský a kancelářský sortiment

•  kalendáře a dárkové předměty
s vlastním

motivem

• míčové sporty • vodní sporty
• příslušenství pro zimní sporty

• fitness a posilování
• trekingové hole • batohy a další

nově v ng
nová louže

AŽ 30 % SLevAvYuŽIjte SvůjčLenSKÝKuPon
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 2015 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: Jindřich Motl - Ústí nad Orlicí, Dana Výprachtická - Verměřovice, Jiří Jansa - Česká Třebová
Správně znění tajenky: Měsíc biopotravin

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 12. 2015
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.

SUDOKU
Výherci z minulého vydání:
Helena Vacková - Třebovice
Kamila Dosedělová - Litomyšl
Josef Hýbl - Vysoké Mýto

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


