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Náš cíl – 5 000 členů v roce 2016!
Možná to ani netušíte, ale ke konci roku 2015 měl KONZUM 4 877 členů. Ano, již téměř pět tisíc rodin z našeho 
regionu, protože členství vnímáme jako rodinné, spoluvlastní na demokratických principech naše družstvo. Na stej-
ných principech, které před 172 lety v Anglii vytvořili naši předchůdci, zakladatelé prvního spotřebního družstva na 
světě. Každý člen má jeden podíl a jeden hlas. Nikdo nemá a ani nemůže mít většinu. Nikdo nemá podíl na zisku. 
Vše, co vyděláme zůstává v družstvu na další rozvoj a poskytování služeb obyvatelům regionu. Veškeré výhody členů 
se odvíjí od výše jejich nákupů, které v družstvu uskuteční. To je motivující a spravedlivé. Členství v družstvu je 
otevřené. Členem se může stát každý, kdo nakupuje v KONZUMu a sdílí naše hodnoty - chce podporovat místní pro-
dukci kvalitních potravin, společenskou odpovědnost a etické a ekologické podnikání. 
Proto bych vás, kteří ještě nejste členem KONZUMu, rád vyzval: „Připojte se k nám!“ a členy prosím: „Pozvěte i své přá-
tele.“  Získají tím mnoho výhod při nakupování a také získají dobrý pocit, že budou pomáhat svému regionu.  Možná znáte 
ve svém okolí někoho, komu je naše podnikání sympatické a ještě není naším členem. Oslovte ho prosím, třeba se k nám 
připojí. Bude to výhodné jak pro něho, tak pro nás ostatní, protože čím více nás bude, tím můžeme být úspěšnější.
A jak se stát členem? Je to jednoduché. Stačí jen vyplnit přihlášku, kterou získáte na kterékoliv prodejně KONZUMu 
a složit členský vklad ve výši 1 500 Kč. Více informací získáte také na webových stránkách www.konzumuo.cz/pro-cleny

Pro nás je velmi důležité podporovat sounáležitost lidí v našem regionu a navíc většina členů jsou daleko loajálnější zákazníci než ostatní 
nečlenové. Pro vaši představu, v loňském roce utratil průměrně každý člen v našich prodejnách 47 tis. Kč, průměrná sleva činila 1 152 Kč 
za rok na člena, ale jsou i tací, kteří uspořili i několik tisíc. Členství se snažíme oživovat i mnohými dalšími výhodami, jako jsou speciální 
cenové nabídky na potraviny, ale třeba i  výhodné vstupy do bazénů, kin, zámků, či lyžařských areálů v našem regionu.
Moc vám děkuji a věřím, že v roce 2016 překročíme magickou hranici 5 000 členů.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

bowling karolina149 kč1 hodina- 1 dráha

Tabulku slev stanovuje pro každý rok představenstvo družstva.
Příklad: rodině, která pravidelně každý měsíc v KONZUMu utratí 
12 000 Kč, bude připsána částka 3 % z 10 000 Kč a 1 % z 2 000 
Kč, tj. 320 Kč měsíčně. Za celý rok takto může získat 3 840 Kč.

Členské slevy 2016

měsíční nákup (Kč) sleva připsaná
na konto

do 500 0,5 %
501 - 1 000 1,0 %

1 001 - 2 000 1,5 %
2 001 - 5 000 2,0 %
5 001 - 7 000 2,5 %
7 001 - 10 000 3,0 %

všechny nákupy
nad 10 000

1,0 % z částky
nad 10 000 Kč

Aktuální informace o programu a přípravách festivalu sledujte na 
www.spousti.cz

Jeden svět 2016sleva50 %1 osoba/1 film

KAždý ČtvrteK
Od 9.00 dO 16.00
v Nákupní galerii Nová Louže
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Nákupní galerie Nová Louže poskytuje 
mimo prodeje potravin a běžného sorti-
mentu i služby finančního poradenství, 
které zde zajišťuje česká společnost 
Partners Financial Services, a. s. Heslem 
jejich činnosti je Finanční poradenství ji-
nak a v současné době se jedná o největ-
ší společnost zabývající se novodobým 
finančním plánováním a poradenstvím. 
více nám sdělil senior manager Partners 
pan Ing. Martin Špatenka.            

Pane Špatenko, jaké konkrétní služby 
a poradenství jste schopni svým klientům 
na Nové Louži poskytnout?
V našem Partners marketu v Nové Louži 
jsme klientům schopni poskytnout v pod-
statě vše o financích pod jednou stře-
chou. Představujeme unikátní kombinaci 
nezávislého finančního poradenství, ban-
kovních služeb UniCredit Bank a nabídky 
stovky finančních produktů od více než 50 
finančních institucí. Klienti si tak u nás 
mohou porovnat nabídky z celého finanční-
ho trhu a poradit se s výběrem řešení na 
míru jejich přáním a potřebám. Vyřídíme 
pro ně vše z oblasti rodinných i osobních 
financí, od bankovních služeb, až po úvě-
rové, pojistné, spořicí a investiční pro-
dukty, a to včetně exkluzivních nízkoná-
kladových produktů navržených pouze pro 
klienty Partners.

Mnozí lidé mají k využívání služeb fi-
nančního poradenství nedůvěru. Často 
totiž inklinuje k pouhému prodeji da-
ných produktů, poradci je vyplacena 
provize a řešení pak neodpovídá klien-
tovým potřebám. Jak najít toho správ-
ného finančního poradce?
Nejlepším doporučením a znakem kvality 
jsou spokojení klienti. V současné době 
ale na finančně-poradenském trhu bohužel 
operuje celá řada nepoctivých subjektů, 
které kazí dobré jméno našemu oboru. 
Heslem Partners je ale finanční poraden-
ství jinak. Naší vizí je kvalitní finanční 
poradenství založené na odborných znalos-
tech, nezávislosti a objektivitě poradce. 
Nevlastní nás žádná banka ani pojišťovna 

a máme rovné provize jednotlivých pro-
duktů, čímž je zaručeno, že se snažíme 
vždy najít ten nejvhodnější pro klienta 
a nikoliv nejvýhodnější pro nás.

Proč byste doporučil využít spolupráci 
právě s firmou Partners? 
Jak už jsem naznačil, věříme v celoživotní 
partnerství s klienty a otevřený vztah zalo-
žený na důvěře. V centru našeho zájmu je 
klient a jeho potřeby, cíle a sny, na jejichž 
základě připravujeme komplexní plán jeho 
rodinných a osobních financí a dále jej 
upravujeme v závislosti na jeho aktuální 
životní situaci. V Partners marketu klienty 
navíc uvítáme v příjemném prostředí u šál-
ku dobré kávy a jsme pro ně k dispozici i ve 
večerních hodinách a o víkendu.

Síť klientských center a Partner marketů 
funguje po celé České republice. Jste scho-
pen říci kolik klientů využilo vašich služeb 
v roce 2015? vrací se k vám tito klienti?
V roce 2015 jsme obsloužili téměř 40 ti-
síc klientů a za dobu našeho fungování se 
blížíme k hranici půl milionu. Dlouhodobé 
partnerství a servis jsou pak jedním ze zá-
kladních pilířů fungování Partners a Part-
ners marketů. S mnoha klienty fungujeme 
na přátelské bázi a pravidelně se setkává-
me nad aktualizací jejich finančního plánu.

vaše společnost si také uvě-
domuje zodpovědnost 
vůči veřejnosti a prostřed-
nictvím charitativních ak-
tivit podporuje zdravotně 
či jinak znevýhodněné 
osoby a organizace. Jakým 
způsobem tuto podporu 
realizujete?
Příjemce finančního daru 
může navrhnout kterýkoliv 
finanční poradce Partners 
a podpořit tak jakoukoliv 
osobu ze svého okolí či ze své 
komunity. Příjemce daru tedy 
nemusí být klientem Partners. 
Dary jsou poskytovány přímo 
z prostředků Partners, za spo-
luúčasti jednotlivých poradců, k t e ř í 
poskytnutí daru navrhli. V loňském roce se 
v charitě výrazně angažoval také Martin 
Kacálek z našeho Partners marketu v Nové 
Louži, který získal grant 70 tisíc korun na 
kochleární implantát pro dcerku našich 
klientů. Celkově pak společnost Partners za 
minulý rok rozdělila více než milion korun 

mezi více než třicet subjektů.

Můžete nastínit, jaké změny či novinky 
budou provázet finanční trh v roce 2016? 
K nejvýznamnějším změnám bude patřit 
novela zákona o spotřebitelských úvěrech, 
která vyčistí trh od nepoctivých poskyto-
vatelů úvěrů a dá zájemcům o úvěr lepší 
možnosti si úvěry a hypotéky lépe porovnat. 
Klade také větší nároky na banky a další 
poskytovatele úvěrů a umožní například 
v konkrétních příkladech splatit hypotéku 
dříve bez poplatků. Další výrazné změny 
na finančním trhu by měla přinést regulace 
provizí u investičního životního pojištění, 
která by rovněž měla přispět k vyčištění 
trhu od nepoctivých subjektů.

existuje nějaký nový produkt, služba či 
event, který čeká zákazníka ve vašem 
marketu na Nové Louži?
V podstatě není týden, kdy by u nás klient 
nenašel nějaký akční produkt. Tím, že se 
zaměřujeme na komplexní finanční poraden-
ství, setkávají se u nás akce většiny bank, 
pojišťoven, stavebních spořitelen apod. 
O těch nejzajímavějších informujeme návštěv-
níky nákupní galerie Nová Louže na reklamní 
ploše před Partners marketem. V aktuálním 
období jarních prázdnin si u nás mohou 
klienti například sjednat cestovní pojištění 
se slevou 50 %.

Partners - Finanční poradenství jinak na Nové Louži

Ing. Martin Špatenka

Tým Partners market v Nákupní galerii

Pokud máte nějaké dotazy nebo si 
přejete domluvit si s námi schůzku, 

kontaktujte nás na:
pm.ustinadorlici@partners.cz

Martin Kacálek, tel. 724 689 751
Jan dostál, tel. 773 658 403
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Program Společně za úsměv získal pro neziskový 
sektor v regionu téměř 250 000 Kč

Každoročně vyhlašovaný grantový program 
Společně za úsměv se i v letošním roce se-
tkal s velkou podporou našich zákazníků. Od 
poloviny října do konce roku 2015 přispívali 
dárcovským kuponkem v hodnotě 30 Kč orga-
nizaci, kterou chtěli podpořit a věnovat jim 
finance na jejich činnosti, projekty a fungo-
vání vůbec. Díky vám se podařilo nasbírat 141 
870 Kč. 100 000 Kč z vlastních zdrojů darova-
lo  také obchodní družstvo KONZUM a celková 
částka, která putuje regionálním neziskovým 
organizacím se vyšplhala na 241 870 Kč. Na-
shromážděné finance tak podpořily Rodinné 
centrum Srdíčko z Ústí nad Orlicí, kteří žá-
dali prostředky na nové, kvalitní, bezpečné 
a především edukační hračky a pomůcky pro 
děti. Od roku 2007 provozují hernu a hřiště 
v centru města pro děti s rodiči na rodičovské 
dovolené. Tím přispívají ke zmírnění jejich 
společenské izolace, poskytují tolik potřeb-
nou podporu při výchově a vztazích v rodině 
a vytváří prostor pro rozvoj jejich dětí. Nové 
hračky a pomůcky pro děti a žáky různých vě-
kových skupin hospitalizovaných v nemocnici 
budou mít díky programu Společně za úsměv 
také na dětském oddělení a na oddělění ORL 
v Ústí nad Orlicí. Činnost ZŠ a MŠ při nemoc-
nici je zaměřena na individualitu každého dí-
těte, které se nečekaně a nedobrovolně ocitlo 
v neznámém prostředí nemocnice, bez rodiny 
a přátel, s různě velikou bolestí a strachem 
z dalších dnů. Pomáhají jim odstranit všechny 
negativní prožitky, navrací chuť do života i do 
učení. Organizací, mezi které se peníze roz-
dělily, bylo celkem třicet. Dne 3. 2. 2016 se 
konalo závěrečné setkání zástupců těchto or-
ganizací spolu s předáním symbolických šeků.

SPOLeČNĚ ZA ÚSMĚv 2015 – SeZNAM OrGANIZACÍ
č. organizace veřejná 

sbírka v Kč podíl v % dar
KONZUMu

1 MC Medvídek, o. s. Ústí nad Orlicí 4 800 3,46 3 456

2 ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí 14 070 10,13 10 130

3 Rodinné centrum Rosa, o. s. Česká Třebová 7 140 5,14 5 140

4 Poruchy autistického spektra, o. s. Ústí nad Orlicí 2 010 1,45 1 447

5 MC Vamberecký dráček, o. s. 1 710 1,23 1 231

6 Oblastní charita Červený Kostelec 2 160 1,56 1 555

7 Centrum sociální péče města Žamberk 2 580 1,86 1 857

8 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 1 920 1,38 1 382

9 Tyfloservis, o. p. s. Hradec Králové 840 0,60 605

10 Domov pro seniory Sloupnice 2 700 1,94 1 944

11 Středisko rané péče v Pardubicích, o. p. s. 1 110 0,80 799

12 Rodinné integr. centrum, o. s. Lanškroun 1 170 0,84 842

13 NADĚJE Vysoké Mýto 1 740 1,25 1 253

14 Obč. sdruž. CEMA Žamberk 2 340 1,68 1 685

15 RC Srdíčko, o. s. Ústí nad Orlicí 26 220 18,88 18 877

16 Oblastní spolek ČČK, Ústí nad Orlicí 21 390 15,40 15 400

17 RC Dětský svět Lanškroun 1 620 1,17 1 166

18 ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Vysoké Mýto 1 530 1,10 1 102

19 Amalthea, o. s. Česká Třebová 750 0,54 540

20 CEDR Pardubice, o. p. s. 1 950 1,40 1 404

21 Charita Svitavy 9 300 6,70 6 695

22 Cukříci, o. s. Ústí nad Orlicí 5 160 3,71 3 715

23 SKP-CENTRUM, o. p. s. Vysoké Mýto 1 050 0,76 756

24 Centrum pro zdrav. postižené Ústí nad Orlicí 3 180 2,29 2 289

25 Domov pod hradem Žampach 3 450 2,48 2 484

26 Stacionář Ústí nad Orlicí 1 830 1,32 1 317

27 Sdružení Neratov, o. s. 8 220 5,92 5 918

28 Spol. pro podporu lidí s ment. postiž. UO 5 190 3,74 3 737

29 KONTAKT, o. p. s. Ústí nad Orlicí 960 0,69 691

30 Rytmus, o. p. s. Ústí nad Orlicí, Svitavy 810 0,58 583

Celkem 138 900 100,00 100 000

Univerzální kupon 2 970

141 870
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane ředite-
li, můžete nás 
v krátkosti se-
známit s historií 
vaší společnosti 
a jejím vznikem? 
Kdo je v současné 
době vlastníkem 
Jatek Lanškroun?
Ano, v roce 1893 
byla založena 
v Lanškrouně spo-
lečnost řezníků 
a uzenářů. O dva 

roky později v roce 1895 byla vybudová-
na Městská jatka. Ta provozovala svoji 
činnost až do doby, než byla začleněna 
do Východočeského průmyslu masného 
Březhrad. Po roce 1990 byla jatka vráce-
na městu Lanškroun. Rozhodovalo se 
o dalším postupu a využití jatek. Spolu se 
ZOD Žichlínek rozhodla jatka rekonstru-
ovat a znovu uvést do provozu. Byla za-
ložena společnost Jatka Lanškroun s. r. o. 
a koncem roku 1994 znovu uvedena do 
provozu. V současné době je vlastník ZOD 
Žichlínek. Ještě doplním, že v roce 2002 
byla přistavěna výroba a jatka se částečně 
zrekonstruovala, v roce 2014 a 2015 byla 
vyměněna veškerá výrobní technologie ve 
výrobě uzenin.

Popište prosím činnosti, kterým se věnu-
jete a to, co nabízíte zákazníkům.
Zabýváme se jateční činností, porážkou 
vepřového, hovězího. Samozřejmě také 
bouráním masa, prodejem bouraných čás-
tí, výrobou uzenin. Výroba uzenin zahrnu-
je sekané výrobky, salámy, uzená masa, 
pečené a vařené výrobky. Dělá to zhruba 
80 druhů.

Prodejny KONZUMu plní své pulty masný-
mi výrobky vaší firmy, provozujete i své 
vlastní prodejny? 
Máme osm vlastních prodejen a to v Lanš-

krouně, České a Moravské Třebové, Ústí 
nad Orlicí, v Litomyšli, Jevíčku, ve Svita-
vách a v Březové nad Svitavou. Lanškroun-
ská prodejna je i tržně největší, ostatní 
jsou přibližně stejně velké. Mohu také 
prozradit, že do budoucna chystáme ote-
vření dalších vlastních prodejen. 

vaše firma zpracovává pouze český do-
bytek a to z nejbližšího okolí Lanškrou-
na. Z jakého důvodu se zaměřujete na 
tyto chovy? Jedná se o součást nějaké 
strategie?
Všechna ta prasátka a hovězí patří ZOD 
Žichlínek a jelikož jim patříme, tak ode-
bíráme hlavně od nich. Nějaké býky kupu-
jeme i od soukromníků z nejbližšího okolí. 
Je to součást naší strategie. Zaměřujeme 
se na české maso a proto ho bereme z nej-
bližšího okolí.  

Znamená to tedy, že maso a masné vý-
robky pod logem Jatka Lanškroun jsou 
výhradně české a místní?
Ano, přesně tak. 

Který z vašich výrobků považujete za chu-
ťově nejlepší a zákazníky nejvíce oblíbený?
Jsou to klasické výrobky jako špekáčky, 
libové párky, šunka, šunkový salám, tla-
čenka, sekaná. Na vrchol bych ale rád 
vyzvedl oceněný Staročeský bok a Staro-
český špek, což jsou produkty zpracované 
starou původní recepturou. Jsou nasolené 
na sucho s kořením a teprve potom, po 
několika dnech, vyuzené. Jedná se o ty 
nejpoctivější výrobky, které si u nás v sou-
časné době můžete koupit.  

Předpokládám, že i vy přihlašujete své 
výrobky do potravinových soutěží. Uspěl 
některý z nich a byl oceněn?
Ano, už jsme obdrželi cenu Regionální po-
travina za Vepřové maso ve vlastní šťávě. 
Z loňského roku máme také MLS Pardubického 
kraje za Pečený karbanátek.

dodáváte i do vzdálenějších regionů či do 
zahraničí? Máte vůbec takové ambice?
Dovážíme zhruba do okolí 60 - 70 kilome-
trů. Opravdu se snažíme uspokojit zákaz-
níky v regionu a co nejblíže. Ambice dová-
žet dál nemáme.

Jak se v okolní konkurenci daří vaší fir-
mě oslovovat zákazníky?
Snažíme se prodat co nejvíce našich vý-
robků přes vlastní prodejny a nabízet to 
nejlepší. Spolupracujeme například 
s KONZUMem, ale do větších řetězců už se 

nesnažíme dostat. Zaměřujeme se oprav-
du jen na nejbližší okolí.  

Jaká je vaše představa pro nadcházející 
období? Chystáte se opět modernizovat, 
navazovat nové obchodní kontakty, za-
vádět nové výrobky nebo se zaměříte na 
stávající kvalitu a její udržení?  
Budeme ještě částečně rekonstruovat 
a vylepšovat interiéry výroby, buduje se 
nová mrazírna, nová lednice a také chys-
táme výměnu strojního zařízení. Rád bych 
také spustil výrobu určitého druhu sorti-
mentu, ale to ještě nechci prozrazovat. 

Jak reagujete na poptávku zákazníků?
Snažíme se reagovat a to, co zvládneme, 
to slíbíme. Kapacita výroby jatek je po ur-
čitou mez a tu nechceme překročit. Chce-
me se dostat na vrchol a naplnit pouze 
kapacitu, co nám to tu povolí. Rozšiřovat 
se na úkor kvality nebudeme, pro nás je 
důležité ji hlavně udržovat a mít spokoje-
né zákazníky. 

Projekt Jsme tu doma vám přináší rozhovor s naším regionálním obchodním partnerem firmou Jatka Lanškroun s. r. o., jejíž 
produkty mohou zákazníci ochutnat v našich prodejnách. Společnost Jatka Lanškroun provozuje jateční činnost, bourárnu 
masa a výrobu uzenin. Způsobem obchodování a výrobou se snaží šetřit přírodní prostředí, což prospívá kvalitě a čerstvosti 
jejich produktů. dobré vztahy s dodavateli i odběrateli jsou zde běžnou praxí. Povídali jsme si s panem Michalem Kořínkem, 
ředitelem společnosti, který nám svou tržní strategii přiblížil a firmu představil.

„Snažíme se prodat co nejvíce našich výrobků přes 
vlastní prodejny a nabízet to nejlepší,”

dodává ředitel společnosti Jatka Lanškroun Michal Kořínek
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Před koncem roku 2015 se v Pardubickém 
kraji udělovaly ceny neziskovým organi-
zacím, dobrovolníkům či společensky od-
povědným firmám pro rok 2015. Slavnost-
ní galavečer, jehož vyvrcholením je cena 
„Srdce na dlani” probíhal v kraji již popá-
té díky sdružení neziskových organizací 
Koalice nevládek Pardubicka, Pardubic-
kému kraji, Europe Direct a Rytmusu Vý-
chodní Čechy, o. p. s. Myšlenky pomoci, 
dobrovolnictví a odpovědnosti se v našem 
kraji stávají hodnotou, která si zaslouží 
ocenění a uznání veřejnosti. Této pocty 
se dostalo i našemu obchodnímu družstvu 
za společensky odpovědné chování. Ga-
lavečerem provázela moderátorka Jolana 
Voldánová a se svým pěveckým vystoupe-
ním potěšila Leona Šenková. Za KONZUM 
cenu převzal vedoucí obchodní skupiny 
Tomáš Pokorný.

KONZUM byl oceněn jako společensky odpovědná firma roku 2015 za podporu 
činnosti neziskových organizací a účast na Burze filantropie

V pátek 6. 11. 2015 si obyvatelé Nekoře po-
prvé nakoupili v nově opravené prodejně, 
která znamenala změnu konceptu a přinesla 
jim šiřší nabídku služeb a sortimentu potra-
vin. Na přestavbě se finančním příspěvkem 
podílela obec a spolu s KONZUMem doká-
zali vytvořit zákazníkům komfort, který 
od 3. 12. 2015 zahrnuje i veškeré poštovní 
služby. Pobočka České pošty je součástí mo-
derní prodejny KONZUMu, nicméně funguje 
v samostatně oddělené místnosti a zajišťuje 
dostatečné soukromí.       

Prodejna v Nekoři prošla 
rekonstrukcí Český červený kříž ve spolupráci s mnoha sponzory zajišťuje již desátým rokem službu pro 

seniory, rodiče s dětmi nebo pro osoby zdravotně postižené. Jedná se o pomoc v rámci 
jejich mobility, tzv. Senior dopravu. V prosinci byl za přítomnosti představitelů firem, města 
a klientů předán u příležitosti desátého výročí existence této služby ČČK sociální automobil. 
Během fungování Senior dopravy bylo obslouženo více než 1 000 klientů a najeto přes 800 
000 kilometrů. KONZUM se jako každoročně do podpory zapojil.

KONZUM podpořil Senior dopravu v Ústí nad Orlicí

Hitem letošního podzimu se stala sběratelská soutěž o plyšové postavičky Looney Tu-
nes. Probíhala téměř čtyři měsíce a během této doby bylo vydáno 21 500 ks plyšáků, 
což přesáhlo veškeré naše predikce i propočty realizátora celé akce, který má zkuše-
nosti z mnoha nadnárodních řetězců. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem zákaz-
níkům, kteří se soutěže účastnili.       

Sběratelská soutěž s Looney Tunes



7

slevana vstup do krytéhoplaveckéhobazénu
v rk

Shromáždění předsedů jednotlivých výborů členů se konalo dne 
9. 2. 2016 za účasti většiny těchto zástupců. Aktiv byl zahájen in-
formacemi od předsedy představentsva Ing. Švába, pokračoval Ing. 
Šembera a celé setkání uzavřel ředitel družstva Ing. Hlavsa. Před-
sedové výborů byli seznámeni s konceptem připravovaných aktivit 
pro rok 2016 a členskými výhodami, proběhlo také zhodnocení 
a shrnutí společných zážitků za rok  2015 a toho, co bylo v družstvu 
v loňském roce realizováno.

Také KONZUM v Dlouhé Třebové se dočkal přestavby prodejny 
a v pátek 12. 2. 2016 proběhlo slavnostní otevření za účasti před-
stavitelů obce a zástupců výborů. Převedení poštovních služeb 
do prodejny je připraveno a tak se zákazníci mohou těšit i na 
poskytování služeb České pošty přímo v prodejně.

Aktiv předsedů výborů členů 9. 2. 2016 Prodejna v dlouhé třebové v novém

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

V prosinci uplynul rok od zahájení prodeje 
v Nákupní galerii Nová Louže. Obchodní druž-
stvo KONZUM připravilo svým zákazníkům 
oslavu prvních narozenin spolu s Mikuláš-
skou nadílkou. 5. 12. jste se tedy spolu 
s námi bavili v rámci celodenního programu 
pro děti i dospělé. Vystoupily například děti 
z DDM Duha Ústí nad Orlicí, Aleš Krejčí před-
vedl kouzelnickou show, zaujalo i čarování 
s bublinami a záverečná Mikulášská nadílka. 
Dětské hřiště Džungle se převléklo do pekla 
a andělské hostesky rozdávaly dětem slad-
kosti jako odměny v soutěžích. Celou akci 
provázely i odměny za nakupování jak pro 
běžné zákazníky, tak pro členy KONZUMu. 
Díky nájemcům nákupní galerie jste se bě-
hem dne mohli i příjemně občerstvit a zú-
častnit dalších soutěží. Děkujeme za vaši ná-
vštěvu a těšte se na další připravované akce 
na Nové Louži v roce 2016.

Nová Louže slavila 1. narozeniny a nadělovala
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Správné řešení zašlete do 31. 3. 2016 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: Ludmila Chmelíčková - Letohrad, Pavlína Frimlová - Pastviny, Pavel Borek - Česká Třebová
Správně znění tajenky: Sváteční hodování

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 3. 2016
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:
Stanislav Vacek - Třebovice u Lanškrouna
Jana Dostálková - Písečná
Jana Kadrmasová - Němčice

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


