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Petro, můžete našim čtenářům přiblížit 
hobby centrum Fortel a jeho sortiment, 
který se sezonně liší?
Ve Fortelu je od jara do podzimu největší 
zájem o substráty a hnojiva. Zajišťujeme 
velký výběr zahradních rostlin, který zahr-
nuje sadbu plodové zeleniny, bylinky, skal-
ničky, balkonové rostliny, různé okrasné 
keře, stromky, zahradní květiny jako trval-
ky a letničky. Během zimního období pro-
dáváme topivo, především brikety a pelety. 
Máme na výběr z několika druhů odhrnova-
čů sněhu a posypový materiál. S blížícími 
se Vánocemi u nás pak můžete zakoupit vá-
noční osvětlení, ozdoby, dekorace a svíčky. 
K dětským radovánkám obstaráváme boby, 
kluzáky a sáně. Snažíme se tak sezonním sor-
timentem maximálně uspokojit zákazníka.

Hobby centrum v Ústí nad Orlicí doplňují 
také malá zahradní centra. Kde si v nich 
můžeme nakoupit?
Malé zahradní centrum Fortel najdete 
u prodejen KONZUMu v Brandýse na Orlicí 
a v Žamberku. Dále u Diskontů v Králíkách, 
Chocni, Opočně a v České Třebové. V těch-
to Fortelech naleznete např. substráty, 

hnojiva, postřiky, různé obaly na květiny, 
drobné nářadí do zahrady, textilie, folie 
a zahradní květiny. Každý měsíc vychází le-
ták, ve kterém si můžete vybrat toto zboží 
za akční ceny. Na prodejnách také zajiš-
ťujeme objednávkový systém vybraných 
položek zahradního nábytku, nářadí a věcí 
spojených se zahradou. V našich zahrad-
ních centrech také najdete širokou nabíd-
ku bazénové chemie a potřeb ke grilování.

Zaměřujete se také v rám-
ci svých činností na něja-
ké doprovodné aktivity 
a prezentace dodavatelů?
Ano. Letos v květnu jste 
mohli navštívit naši pro-
dejnu v Ústí nad Orlicí, 
kde bylo možné setkat se 
se zástupci firem, kteří 
jsou našimi dodavateli. 
Zákazníkům představili 
sortiment svých výrobků. 
Každý rok nás navštíví a pre-
zentují své výrobky firmy 
Plastkon product s. r. o. 
z Mikulovic, dodávající 
nám truhlíky a květináče. 
Firma Forestina s. r. o. ze 
Strakonic, výrobce hnojiv 
a substrátů. Dále firma Gardena, výrobce 
zahradního nářadí a závlahových systémů 
do zahrad. A také firma Husqvarna se svo-
jí značkou McCulloch, vyrábějící zahradní 
techniku, kterou naleznete i v naší půjčovně 
nářadí. Prezentace firem probíhá většinou na 
jaře v měsíci květnu, ale uvažujeme i o dalších 
možných doprovodných akcích během roku. 

Již jste zmínila půjčovnu zahradní tech-
niky pro členy KONZUMu. Které stroje 
jsou v současné době k dispozici?
Momentálně máme pro naše členy v nabíd-

ce křovinořez Partner BC433, benzínovou 
sekačku M51-190RWPX, benzínovou motoro-
vou pilu McCulloch CS 450/18 Elite. Nově od 
loňského podzimu také půjčujeme benzíno-
vý motorový kultivátor PFT44-154. Všechno 
nářádí je od firmy Husqvarna a do budoucna 
plánujeme rozšířit nabídku i o další zahrad-
ní techniku a poskytnout dostatečný výběr.

Široký je také ve Fortelu výběr z různých 
druhů barev.

Ano, v nabídce barev od firmy AkzoNobel 
u nás najdete barvy na dřevo, na kov nebo 
interiérové barvy, laky na podlahy a im-
pregnace. Interiérové barvy jsme rozšířili 
o značku Supralux Season. Jedná se o akry-
látovou barvu, vyráběnou ve velmi atrak-
tivních odstínech, které odrážejí barvy 
čtvero ročních období.

Jakým způsobem spolupracujete s regio-
nálními dodavateli?
Region a jeho dodavatele se snažíme za-
pojovat i do našich programů a sortimen-

„Snažíme se sezonním sortimentem maximálně uspokojit 
zákazníka," říká Petra Kadaňková, manažerka zahradních center Fortel

Přinášíme rozhovor s Petrou Kadaňkovou, která nám představila prodejnu hobby centra 
Fortel v Ústí nad Orlicí. Zde je pro vás na ploše větší jak 400 m2 připraveno více jak 
3 000 položek zboží pro váš dům, dílnu i zahradu. Od roku 2012 je prvním hobby centrem 
v okrese Ústí nad Orlicí, který se postupně rozšířil o malá zahradní centra  v sousedství 
prodejen KONZUM Market či COOP Diskont. I o nich více v rozhovoru.

Platí od 1. 7. do vyprodání zásob.
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Oslavme spolu Mezinárodní den družstevnictví 
první červencovou sobotou

Zvýšit povědo-
mí o družstvech, 
podporovat a pro-
pagovat úspěchy 
a ideály meziná-
rodní solidarity, 
ekonomické efek-
tivnosti a rovnosti 
je podstatou Me-
zinárodního dne 
družstevnictví. 

Má rovněž za cíl posílit a rozšířit partner-
ství v rámci mezinárodního družstevnictví 
a dalších subjektů, včetně jednotlivých sa-
mospráv a vlád na místní, národní i vyšší 
úrovni. 

Mezinárodní den družstevnictví je slaven 
od roku 1923 s roční pravidelností. Počí-
naje rokem 1995 pak probíhá souběžně 
s Mezinárodním dnem družstev, který vy-
hlašuje OSN. Organizace spojených národů 
uznala a potvrdila, že družstva mají důle-
žitou úlohu v hospodářském, sociálním 
a kulturní rozvoji a tento den družstevnictví 
vyhlásila. Vždy první sobota v červenci je 
tedy věnovaná družstvům a danému téma-
tu v jehož duchu se den ponese. V letošním 
roce bylo vybráno heslo "Co-operatives: 
The power to act for a sustainable future", 
tedy "Družstva: Síla jednat pro udržitel-
nou budoucnost". Mezinárodní družstevní 
aliance ICA tak vyzývá spolupracovníky po 

celém světě, aby tento den oslavili tím, že 
ukáží, že kooperativní principy a hodnoty 
působí v rámci podpory udržitelného roz-
voje budoucnosti. 

Aktivity Mezinárodního družstevního sva-
zu zaměřené na propagaci družstevnic-
tví jsou velice důležité. Družstevní forma 
podnikání se historicky ukázala jako odolná 
a schopná čelit výkyvům globální ekono-
miky. Družstva jsou silné a stabilní firmy, 
které ve svých regionech dokázaly udržet 
zaměstnanost v tradičních oborech hos-
podářství. Jejich činnost má přímý vliv na 
ekonomiku státu, ale také na rozvoj obcí, 
kde jsou družstva spolutvůrci podnikatel-
ského prostředí a společenského a kultur-
ního života.

Obchodní družstvo KONZUM je součástí 
skupiny COOP v České republice. Tato 
skupina sdružuje 48 spotřebních druž-
stev z celé ČR. Jsme součástí systému, 
který v České republice provozuje téměř 
3 000 prodejen, nabízející hlavně sorti-
ment českých výrobců. V prodejnách je 
zaměstnáno přes 13 000 zaměstnanců 
a všechna družstva mají více jak 142 000 
členů. COOP je mezinárodně používanou 
obchodní značkou družstev spotřebite-
lů. Začala vznikat v polovině 19. století 
v okolí anglického Manchesteru a velmi 
rychle se rozšířila do mnoha zemí světa 

včetně území současné České republiky. 

Obchodní družstvo KONZUM ctí hodnoty 
družstevnictí a snaží se vytvářet přiměřený 
zisk tak, aby bylo možné neustále zkvalit-
ňovat obchodní jednotky. Preferuje dlou-
hodobé lokální dodavatele tak, aby dochá-
zelo k rozvoji podnikání a zkvalitňování 
života v našem regionu. 

tu. Nabídka živých květin je zajišťována 
ve spolupráci s místními producenty. Mezi 
naše přední dodavatele z regionu tedy pat-
ří Zahradnictví Petr a Vlaďka Šťastní z Ústí 
nad Orlicí, odkud máme veškerý sortiment 
zahradních rostlin. Jako jedni z mála máme 
v prodejně koutek s dřevěnými hračkami, 
které nám dodává firma Teddies z Dlouho-
ňovic u Žamberka nebo Truhlářství Křenek 
ze Zářecké Lhoty u Chocně. Pracovní oděvy 
a ochranné pomůcky nám poskytuje firma 
Pevi s. r. o. Lanškroun.

Prodejna Fortel se sezonně připravuje na 
daný druh sortimentu. Co byste zákaz-

níkům doporučila v letním období? Máte 
připravenou nějakou novinku?
Během letního období u nás můžete za-
koupit např. bazény, bazénovou techniku 
a příslušenství. Seženete u nás i bazénovou 
chemii. Pro děti to je pak vodní nafukovací 
program (rukávky, kruhy, ploutve a šnor-
chly). Venkovní zahrada nabízí několik dru-
hů grilů, grilovacího náčiní, zahradní ná-
bytek, slunečníky a lehátka. Jako novinku 
v sortimentu bych uvedla ručně vyráběné 
bytové doplňky a dekorace od slečny Ka-
teřiny Rubínové z Jablonného nad Orlicí. 
Výrobky jsou specifické svou originalitou 
a zdobením formou mozaiky. V nabídce 

máme různé krabičky, stoličky, šperkovni-
ce nebo podnosy.

Připomeňte prosím ještě otevírací dobu, po 
kterou je možné prodejny Fortel navštívit.
Otevírací doba je na prodejně v Ústí nad 
Orlicí sezónní a mimosezóní. Od 1. červen-
ce do 28. února si lze nakoupit od 9.00 do 
17.00 (sobota 9.00 - 15.00). Otevírací dobu 
přizpůsobujeme tak, abychom byli k dispo-
zici v době, kdy je na zahradách nejvíce 
práce a je tedy našich produktů a služeb 
nejvíce potřeba. Na malých Fortelech je 
otevírací doba celý rok stejná a to od 8.30 
do 17.00 (soboty 8.00 - 11.00).
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane Morávku, jste majitelem i zakladate-
lem firmy zároveň. Ve kterém roce a čím 
výroba ve Vračovicích svou činnost zahájila?
Rodinné řeznictví jsem založil společně s mojí 
manželkou Marií v roce 1993 v malé vesnici 
Vračovice - Orlov, ve které žije do 200 obyva-
tel. Jsem vyučený v oboru řezník - uzenář 
a svému řemeslu se věnuji celý život. Čin-
nost jsme zahájili provozovnou ve Vračovi-
cích, kde jsme vybudovali malou výrobnu 
uzenin, jatka a postupem času i prodejnu. 
Již od prvopočátku jsme se zaměřovali na 
kvalitu něž kvantitu, výrobu uzenin dle pů-
vodních ČSN norem (na ty se často zapomí-
ná), produkci výrobků bez masových náhra-
žek v odpovídající žádané jakosti a kvalitě, 
na vlastních jatkách si porazit hovězí skot, 
vepře a jiná jatečná zvířata. 
Sami si z nich vytěžit
výsekové maso 
a z části udělat 
masné výrobky, 
které se prodají na 
vlastní prodejně, 
která je ve stejném 
objektu výrobny 
a jatek ve Vračo-
vicích. Začátkem 
roku 2003 jsme 
byli postaveni před 
důležité rozhodnutí 
představující značnou 
investici v kompletní 
přestavbu a modernizaci provozu dle směr-
nic EU. Koncem roku 2003 byla celková re-
konstrukce hotová a ještě v říjnu téhož roku 
jsme získali certifikaci. V této době jsme již 
provozovali prodejnu v Ústí nad Orlicí a od 
roku 2006 prodejnu v Horním Jelení. 

Říkáte, že jakost a kvalita uzeniny je stavě-
na na vytřídění kvalitní suroviny pro výrobu, 
správném výběru koření a na zachování pů-
vodních receptur. Vaše cíle jsou již od prvopo-
čátku směřovány ke kvalitě, nikoliv ke kvanti-
tě. Odkud pochází zpracované jatečné kusy?
Jakost a kvalita výrobní suroviny je pro nás 
prvořadá. Vše začíná již při bourání masa. 

V této výrobní části musí řezník správně vy-
třídit výrobní surovinu do žádaných katego-
rií, poté se maso nasolí a umístí do výrobní 
chladírny, kde se nechá odpočinout a mírně 
vyzrát cca (4 – 6 dnů). Poté výrobní maso 
osobně připravuji a určuji, co se bude právě 
vyrábět. Tím pádem mám jistotu, že finální 
masný výrobek bude obsahovat to, co má. 
Jatečné kusy, ať už vepři nebo hovězí skot 
pocházeli a stále pocházejí z okolí našeho 
regionu, ať už od malých chovatelů 
nebo z okolního zemědělské-
ho družstva ZOD Zálší.

Od roku 2014 jste 
také přišli na trh 
s nabídkou vlastní-
ho hovězího staře-
ného (odleželého) 
steakového chlazené-
ho masa z Českých mladých býků 
a jalovic. Osvědčil se tento druh sortimen-
tu? Plánujete zařadit i další novinky?
Ano nabízíme našim zákazníkům vyzrálé 
hovězí maso, základem chutného hovězího 
steaku jsou mladí býci a jalovice do stáří 24 
měsíců, dodržení teplotního řetězce a nadstan-
dardní hygieny. V neposlední řadě je důleži-

tou a nezbytnou věcí tzv. zrací box, 
který dokáže držet stálou poža-

dovanou teplotu, má správný 
tvar z důvodu správné cirku-
lace chladného vzduchu. Za-
čínali jsme se třemi druhy 
vyzrálého hovězího masa 
(než jsme maso prvně na-

bídli zákazníkům, trvalo 
skoro rok než jsme přišli 
na správný postup jak 
s masem pracovat a udr-

žet ho v prvotřídní kvalitě). 
V dnešní době nabízíme 

více jak 10 různých druhů 
hovězího vyzrálého masa v růz-

ných úpravách a gramážích. Minulý rok jsme 
vybudovali nový 
modernější zrací 
box s větší kapacitou 
abychom mohli uspo-
kojit co nejvíce zá-
kazníků a mohli jim 
nabídnout pestřejší 
sortiment. V tomto 
roce jsme začali na-
bízet vyzrálé vepřo-
vé maso ve steakové 
úpravě, které pro-
dáváme ve 4 druzích 
a to s velice kladným 
ohlasem. Zrací box 

je na naší prodejně v Ústí nad Orlicí. Do 
budoucna mám v plánu udělat ještě jednu 
mírnou stavební úpravu. Rád bych aby zá-
kazníci do zracího boxu viděli přes speciální 
izolační sklo přímo z prodejny, kam si přijdou 
nakoupit. Stěna zracího boxu je totožná se 
zdí prodejny. Chci aby zákazník viděl v ja-
kých podmínkách je maso skladované, jak je 
porovnané a že dostává tu nejlepší péči.

Ne každý řezník se zabývá pro-
dejem koňského masa. Vy ho 
nabízíte a zpracováváte. Je 
složité tento sortiment vést 

a prodávat nebo jste ho zařadili 
z důvodu poptávky?

Snažíme se zákazníkovi nabídnout 
k jeho uspokojení co nejširší sortiment, 

ať už koňské maso nebo výrobky z něho. 
Pravidelně máme na našich pultech chla-
zené kuřecí, telecí maso, sezonně pak jeh-
něčí a skopové. 

Období venkovního grilování je již v plném 
proudu. Zahrnuje Váš sortiment i grilovací 
program?
Grilovací program máme velice pestrý a je 
úspěšný. Zastávám názor, že zákazníkovi se 
musí jít trochu naproti. Může si u nás ob-
jednat naložené steaky (vepřové, hovězí, 
kuřecí, telecí,..), které rádi připravíme dle 
požadované gramáže a zabalíme dle objed-
naného počtu. Zákazníkovi jsme také schop-
ni připravit naložené sele, kýtu, krocana 
atd. ke grilování s možností zapůjčení rožně 
na grilování. Grilů máme v současné době 
dvanáct ve třech různých velikostech. 

Na trhu působíte v rámci svých prodejen, 
tak i v rámci sítě prodejen KONZUM. Kde 
konkrétně tedy zákazníci mohou zakoupit 
produkty Řeznictví Morávek?
Vlastní uzenářské výrobky prodáváme pouze 
v našem blízkém okolí, na našich třech již 
zmíněných firemních prodejnách ve Vra-

„Srdečně nás těší, že KONZUM spustil projekt
Jsme tu doma,"  říká Josef Morávek.

Rodinné řeznictví Morávek si zakládá na kvalitě a jakosti produkovaného zboží. Ve Vračovicích zpracovává maso 
a vyrábí uzeniny se zachováním původních receptur, bez masových náhražek, soji a separátu tak, aby dosahovala 
té nejvyšší kvality. Specializuje se na sezonní nabídku různých grilovacích programů a zabíjačkových specialit, 
které si také získaly velkou oblibu. Řeznictví je partnerem projektu Jsme tu doma a na otázky nám odpovídal 
majitel firmy pan Josef Morávek.
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Zprávičky z KONZUMu

V sobotu 28. 5. se pod záštitou Mateřské-
ho centra Medvídek konal v Nákupní galerii 
Nová Louže Den dětí. Pro děti byla připrave-
ná stezka po obchodech galerie, kde plnily 
úkoly a soutěžily. Za absolvování celé stezky 
byly na závěr odměněny sladkostmi a dalšími 
dárky. Děti si také užily malování na obličej 
nebo skákací hrad. Doufáme, že se s námi 
pobavily. Děkujeme všem za účast.

Den dětí na Nové Louži
Rekonstruovaná prodejna KONZUMu v Ostrově u Lanškrouna a v Dlouhé Třebové. Obě 
prodejny poskytují veškeré poštovní služby v samostatně odděleném prostoru. Dále také 
široký sortiment a dostatečnou nabídku služeb.  

Rekonstrukce prodejen Ostrov a Dlouhá Třebová

Místní pěstitelé a farmáři 
pro vás připravili čerstvé 
sezonní ovoce a zeleninu. 
Bedýnku je možné objed-

nat vždy v pondělí na vaší prodejně a v pá-
tek je pak připravená k vyzvednutí. Teprve 
po vaší objednávce se úroda sklízí proto, 
aby se k vám dostalo vždy jen to nejčerst-
vější. Každá bedýnka je doplněna o seznam 
obsažených druhů ovoce nebo zeleniny 
spolu s jejich původem. Je zde také tip 

na recept. Cena farmářské 
bedýnky je 169 Kč (+ 30 Kč 
vratná záloha na bedýnku) 
s celkovou minimální 
hmotností 7 kg.
Snažíme se tak 
podporovat míst-
ní dodavatele, 
farmáře a ze-
mědělské pro-
ducenty.

Farmářská bedýnka opět v nabídce

Po prázdninách se opět po roce spustí velká 
sběratelská soutěž o produkty z populárního 
animovaného seriálu Looney Tunes z dílny 
Warner Bros. Na prodejnách sítě KONZUM 
tak budete moci sbírat body a poté získat 
hrneček s motivem Looney Tunes, míč či 
plyšovou postavičku Lolu Bunny. Těšte se, 
v září začínáme! Více informací již brzy.

Looney Tunes se vracíPodpořili jsme MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí   
Letošní ročník festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech, na jehož promí-
tání jsme prodávali vstupenky na každé 
prodejně KONZUMu, zaznamenal nárůst ná-
vštěvníků o 33 %. 21 filmů shlédlo celkem 
5 413 diváků z řad veřejnosti a škol. Pro-
běhlo také 9 debat s 13 hosty a v Nákupní 
galerii Nová Louže byla k vidění výstava pod 
názvem Vyrobeno za každou cenu. Všichni 
návštěvníci měli možnost prostřednictvím 
svých vstupenek rozhodnout, jaký projekt 
z programu Ústí sobě! získá výtěžek právě 
z festivalového vstupného. Bylo odevzdáno 
celkem 754 hlasů a finanční podpora 61 300 Kč 
byla rozdělena mezi dva projekty - „Kon-
diční cvičení bez bariér" Domova důchodců 

v Ústí nad Orlicí a „Osvěta o autismu", pro-
jekt spolku Poruchy autistického spektra. 

Výbor členů v Ústí nad Orlicí svolává členskou schůzi
na 1. 8. 2016 od 17.00 do restaurace Šnyt na Nové Louži.

Přihlášky k účasti prosím nahlaste do 25. 7. 2016
na tel. 602 491 843 nebo na e-mail v.jirout@ktuo.cz.

Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout

ČLENSKÁ SCHŮZE

OSTROV U LANŠKROUNA

DLOUHÁ TŘEBOVÁ

čovicích, Ústí nad Orlicí a v Horním Jelení. 
S obchodním družstvem KONZUM jsme se 
rozhodli spolupracovat a zapojit se do je-

jich férového projektu Jsme tu doma, který 
podporuje regionální výrobce a zakládá si 
na jakosti a kvalitě jejich výrobků. Plánu-
jeme ochutnávky uzenářských výrobků na 
prodejnách KONZUMu, aby měl zákazník 
možnost naše výrobky a novinky ochutnat 
a i se o jejich složení a výrobě něco dozvě-
dět. Srdečně nás těší, že KONZUM spustil 
projekt Jsme tu doma. Nabízí zákazníkům 
regionální výrobky, které upřednostňuje 
a tímto projektem podporuje okolní region, 
ve kterém žijeme.

Kterou z Vašich specialit byste doporučil 
zákazníkům? Je něco takového ve Vašem 
sortimentu, čím dokážete významně kon-
kurovat nebo oslovit?

Je těžké vybrat jeden výrobek a říci, že je 
nejlepší nebo nejprodávanější. Každý výro-
bek má svého konzumenta a spousta výrobků 
je pouze sezonní jako například z grilovacího 
programu nebo ze zabijačkového. Dobře se 
nám prodává vídeňský párek ve skopovém 
střívku, pečená sekaná, špekáčky atd.   

Jak byste definoval cíl Vaší firmy a jaká je 
Vaše představa budoucnosti?
Dál neexpandovat, zachovat si stávající zá-
kazníky, které dělat spokojenými. Také se 
každoročně zaměřit na modernizaci provozu, 
ať už prostředí pro naše zaměstnance nebo 
modernizace technologií a celkového pro-
vozu. Samozřejmě také zachovat si původní 
vizi rodinného řeznictví. To je náš cíl.
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Vážení členové družstva. Jak se již v tomto 
ročním období stalo tradicí, chtěli bychom 
vás informovat o výsledcích hospodaření 
KONZUMu za uplynulý rok. Jejich definitiv-
ní schválení bylo na programu shromáždění 
delegátů našeho družstva dne 21. 6. 2016. 
Kompletní výroční zprávu najdete na webo-
vých stránkách družstva www.konzumuo.cz 
v sekci „pro členy“. Zde bychom vás rádi, 
alespoň stručně, seznámili s hlavními výko-
novými a ekonomickými parametry KONZU-
Mu za rok 2015. 
Rok 2015 byl pro naše družstvo opět úspěšný 
a to i přesto, že jsme mírně poklesli s ma-
loobchodním obratem o 1,3 %. Mezi všemi 
44 družstvy v České republice jsme se umís-
tili opět na 4. místě. Dle velkoobchodního 
obratu jsme se z 24 provozovaných skladů 
posunuli z 3. na 2. místo. 
Rovněž v oblasti členské základny a člen-
ských vztahů bylo uplynulé období pro druž-
stvo velice úspěšné. Členská základna nám 
opět vzrostla, a to o 5,2 %. Díky atraktivním 
členským výhodám rostou i nákupy členů 
v prodejnách družstva. Za rok 2015 činily 
230 mil. Kč, což je 17,5 % celkového obratu. 
Průměrná sleva z nákupů činila 2,44 %, což 
představuje 1 152 Kč na každého člena.
Družstvo k 31.12. 2015 provozovalo celkem 
111 provozoven ve 4 okresech (Ústí n. O., 
Svitavy, Rychnov n. K. a Náchod). Z toho 35 
malých supermarketů KONZUM Market, 56 
menších prodejen KONZUM, 8 provozoven 
COOP Diskont, 6 menších  zahradních cen-
ter a 1 větší hobby market Fortel, 3 čerpací 
stanice PHM a 2 internetová výdejní místa 
COOP BOX. Ve spolupráci s Českou poštou 
jsme poskytovali poštovní služby již na čtrnácti 
prodejnách. V roce 2015 jsme otevřeli 1 novou 
prodejnu v Javornici u Rychnova, zároveň 
jsme ale uzavřeli KONZUM Market v České 
Třebové na Skalce.  
Celkový hospodářský výsledek po zdanění 
vzrostl proti roku 2014 o 3,496 mil. Kč. Na-
víc nízká zadluženost společně s velmi dob-
rou finanční stabilitou umožňuje družstvu 
pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho 
činnosti. Družstvo má vytvořeny dostateč-
né disponibilní zdroje pro financování svých 
provozních i investičních potřeb. Výchozí 
hospodářskou a finanční situaci družstva pro 
rok 2016 i pro další období lze hodnotit jako 
velmi dobrou.

Informace
o hospodaření 
družstva za rok 
2015

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index 
v %2014 2015

Počet členů družstva osoby 4 636 4 877 241 105,2

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 336 012 1 318 071 -17 941 98,7

Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) tis. Kč 846 050 854 685 8 635 101,0

Obchodní marže tis. Kč 236 637 238 153 1 516 100,6

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 584 581 -3 99,5

Měsíční produktivita práce prodejen tis. Kč 256 254 -2 99,2

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0 -

Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) tis. Kč 110 749 125 898 15 149 113,7

Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 14 572 18 068 3 496 124,0

Od 1. 6. 2016 je v Ústí 
nad Orlicí nově otevře-
no víceúčelové sportov-
ní „Hřiště pro všechny”. 
Jedná se o hřiště s umě-
lým povrchem. Je urče-

no převážně pro míčové hry - malá kopa-
ná, volejbal, nohejbal, basketbal, florbal, 
streetball, tenis, líný tenis, plážový tenis 
a badmington. V areálu hřiště se nachází 
nízká horolezecká stěna - boulder a ven-
kovní posilovna s pěti posilovacími stroji. 

Návštěvníci si mohou zahrát také minigolf. 
Hřiště i minigolf je možné zarezervovat na 
www.bazenusti.cz. Hřiště pro všechny bylo 

pořízeno za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj.

Návštěvu letního aquaparku v Ústí nad Orlicí můžete doplnit o trochu sportu v nově 
otevřeném „Hřišti pro všechny” 

30 % SLEVAnA spoRtovníAktivityv AReálu

slevAnA Downhill káRy 
A nA vstup Dopinguin pARku
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Správné řešení zašlete do 31. 7. 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: Božena Kovářová - Zhoř u České Třebové, Lubomír Vychytil - Brandýs nad Orlicí, Zdena Macková - Opočno
Správně znění tajenky: Místní produkty

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 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:
Lenka Andrlová - Suchá Lhota
Milena Šilarová - Sloupnice
Věra Drahošová - Vysoké Mýto

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


