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Britské inspirace
Věřím, že jste prožili báječné léto a alespoň tro-
chu jste si oddechli od každodenních starostí. Já 
bych se však v dnešním úvodníku chtěl ještě na 
chvíli vrátit před prázdniny, dokonce ještě před 
hlasování o Brexitu, kdy jsme v malé pracovní 
skupině pěti lidí z našeho družstva navštívili 
starou dobrou Anglii a Skotsko, tedy spřátelená 
družstva ve Velké Británii.

Čtyřdenní pracovní cestu jsme podnikli společně 
s kolegy z Jednoty České Budějovice a jedním zá-
stupcem Svazu českých a moravských spotřebních 
družstev. Nejdříve jsme navštívili „Mekku“ druž-
stevnictví, první družstevní prodejnu na světě ote-

vřenou v roce 1844 ve městě Rochdale nedaleko Manchesteru. Ano, druž-
stevnictví není produktem socialismu, ale vzniklo v Anglii v první polovině 
devatenáctého století. Družstva zde začala vznikat jako ochrana běžných 
lidí před nekalým chováním místních hokynářů. Na principu otevřeného 
členství a demokratického řízení. Dodržovali náboženskou a politickou 
neutralitu a podporovali vzdělávání svých členů. Za nákupy se muselo pla-
tit pouze v hotovosti, aby se lidé nezadlužovali a zisk mezi členy se dělil 
nikoliv dle výše jejich podílu v družstvu, ale na základě výše jejich nákupů. 
Úžasné! Dnes je z této prodejny vytvořeno muzeum družstevnictví, kam 
jezdí čerpat inspiraci družstevníci z celého světa. I my v KONZUMu se sna-
žíme chovat podle těchto principů družstevnictví platných více než 170 let.

Další část pobytu jsme strávili jednáním na nové centrále Co-operative 
group v Manchesteru, což je velké integrované družstvo vzniklé slou-
čením mnoha družstev v posledních desítkách let. Takto rozsáhlá inte-
grace družstev nám připadá přehnaná a neefektivní. I angličtí kolegové 
uznávají, že to asi přehnali a informovali nás o problémech, které jim 
to přináší. Když jsme se ocitli ve čtrnáctipatrové budově, kde pracuje 
3 000 zaměstnanců a téměř nikdo se vzájemně nezná, tak jsme z toho 
neměli nejlepší pocit. Navíc protiteroristická opatření z poslední doby 
vám z běžného příchodu do práce udělají téměř letištní kontrolu. No 
nic příjemného. Na druhou stranu musíme uznat, že následná návštěva 
jejich prodejen v nás zanechala velmi dobrý pocit. Šíře a nabídka hlav-
ně čerstvých potravin k přímé konzumaci, či velmi rychlé přípravě je 
neskutečná a v tomto směru máme co dohánět. Vše je však zabalené 

již z výroby a nabízeno samoobslužně, proto prakticky nemají obsluž-
né úseky. V kombinaci se samoobslužnými pokladnami i na malých 
prodejnách se snaží snížit počet kmenového personálu na mini-
mum. O to více zaměstnávají brigádníky na doplňování zboží. Tlak na mzdy 
je všude obrovský. Zajímavé je také to, že v Británii už nastal trend od-
livu zákazníků z hypermarketů na perifériích do menších obchodů. To se 
výrazně projevuje ve zmenšování prodejen či otevíráním nových malých 
supermarketů ve středu měst. Běžně tak na ulici potkáte malé Tesco, 
COOP, Sainsbury´s či Asdu. Vše přibližně stejně velké, tedy vlastně stej-
ně malé, třeba jako naše samoobsluha v Ústí nad Orlicí u Vajnlicha.

Na poslední dva dny jsme se přesunuli na sever do Skotského Edinburghu, 
kde jsme navštívili družstvo Scotmid. Zde už jsme se cítili jako doma. Je 
to rozumně velké družstvo, které provozuje 190 prodejen potravin, 110 
drogérií, 42 pošt a 13 funeral servisů – ano v Británii jsou spotřební druž-
stva největším provozovatelem pohřebních služeb. Navštívené prodejny 
pro nás byly opět inspirující hlavně v čerstvosti a velmi aktivní nabídce 
zboží přímo v místě prodeje. Letáky již prakticky netisknou, ale soustředí 
se na to, když už zákazník vstoupí do obchodu, aby utratil maximum. Ta 
snaha „prodat“ je oproti českým obchodům nesrovnatelná. Co se týká 
poštovních služeb, v celé Británii družstva provozují již 536 pošt. Potvrdi-
li jsme si tak, že jsme se i my vydali správnou cestou.

Z každé návštěvy, kterou podnikneme do zahraničí, se vždy snažíme 
něco pozitivního přenést do našeho družstva. Mohu slíbit, že se již brzo 
dočkáte většího množství akčních položek označených přímo v obcho-
dech výraznými cenovkami a při postupných rekonstrukcích hlavně 
městských prodejen se zaměříme na větší podíl samoobslužných vitrín 
s čerstvým chlazeným zbožím k přímé konzumaci.

Doufám, že většinové hlasování Britů pro vystoupení z Evropské unie ne-
poškodí naše dobré vztahy. Evropské družstevnictví bez Británie, kde to 
vlastně všechno začalo, by nebylo tím starým dobrým družstevnictvím, 
ve které já osobně věřím celý život. A také doufám, že to nepovede ke 
zdražení té výborné skotské Whiskey, kterou jsme si večer před odjez-
dem vychutnali v jedné z místních destilérek. 

Přeji vám hezký podzim.
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Centrála Co-operative group v Manchesteru

Rochdale – první družstevní prodejna
a muzeum družstevnictví

Prodejna
The co-operative

group

Rozhovor s vedoucím prodejny 

Pošta v prodejně Scotmid

Interiér první prodejny 

Scotmid – předseda představenstva
Harry Cairney (vpravo)  

Úzké uličky a vysoké regály,
to je daň za nabídku v menších

prodejnách

Mnoho akčních nabídek na každém metru 
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Jitko, soutěž 
inspirovaná se-
riálem Looney 
Tunes probíhala 
i v minulém roce. 
Proč jste se roz-
hodli pro její po-
kračování?
Soutěž o plyšové 
postavičky Looney 
Tunes v loňském 
roce dosáhla ne-
čekaného úspě-
chu, který jsme 
nepředpokládali 

ani my, ani agentura, která má s podobnými 
kampaněmi zkušenosti po celé Evropě. Do-
kázali jsme si ale, že jsme schopni takovou 
aktivitu koordinovat a nějak zvládnout. Zá-
kazníkům proto chceme podobnou atmosfé-
ru na prodejnách nabídnout znovu a přinést 
jim tak další zpestření běžného nakupování.

Můžete našim čtenářům představit o jaké 
hračky, předměty a motivy se bude sou-
těžit?
Ano, jedná se o kolekci předmětů s motivy 
Looney Tunes. Konkrétně tedy o plyšovou 
postavičku jménem Lola Bunny, jejíž výška 
je cca 20 cm a stane se hlavní tváří kampa-
ně. Dále se jedná o barevný, šitý, fotbalový 
míč, velikosti 5, s obrázkem Sylvestra na 
přední a Tweetyho na zadní straně. Ostatní 
postavičky Looney Tunes jsou natištěny ve 
stínových barvách okolo míče. Připraveny 
jsou také hrnečky s různými hrdiny vyobra-
zenými vždy na jedné straně. Věřím, že si 
každý z vás z nabídky vybere.

Pro jaké věkové kategorie je tedy soutěž 
určena?
Soutěž je koncipována tak, aby se do sbírá-
ní zapojila celá rodina. Je tedy určena pro 
ty nejmladší až po nejstarší seniory, kteří 
např. pomáhají ve sbírce vnoučatům apod.        

Kdy sběratelská soutěž vypukne a jak 
dlouho potrvá?
Start celé kampaně je plánován na 31. 8. 2016 
a potrvá do 23. 12. 2016 nebo do vyprodání 
zásob. V tomto období je možné nakupovat 
a sbírat body. Do 6. 1. 2017 lze potom body 
ještě uplatnit.

Princip celé soutěže zůstane stejný jako 
tomu bylo minulý rok?
V podstatě ano. Systém sbírání bodů zůstá-
vá stejný s tím rozdílem, že výše nákupu, 
za který zákazník získá jeden bod se rovná 
150 Kč. Zároveň budou v jednotlivých letá-
kových akcích komunikovány také položky, 
které budou umožňovat sbírání urychlit a to 
prostřednictvím bodu navíc. Prémiový bod 
může zákazník získat při nákupu daného 
množství zboží běžného nákupu.

Na kterých prodejnách KONZUMu bude 
soutěž probíhat?
Zapojeny budou prodejny všech formátů 
celé naší sítě - KONZUM Market, KONZUM 
a COOP Diskont. Body budeme vydávat za 
nákup i v zahradních centrech Fortel a při 
objednávce potravin on-line v COOP-BOXu.

Může se stát, že za nasbírané body daný vý-
robek nezískám, protože se jedná o soutěž 
do vyprodání zásob? Lze tomu předejít?
Taková situace se samozřejmě stát může. Jsme 
ale dostatečně poučeni z loňského roku a množ-
ství odměn je několikanásobně navýšeno tak, 
abychom podobným případům předešli. Očeká-
váme zájem a snažíme se na něj být připraveni. 
Věřím, že uspokojíme každého zákazníka, který 
se do soutěže zapojí a svou odměnu získá.

Pokud zákazník nezvládne nasbírat celou 
kolekci např. hrnečků, může si daný mo-
tiv dokoupit za plnou cenu, tedy bez účas-
ti na soutěži?
Toto bohužel letos nelze. Odměny lze získat 

pouze za účast v soutěži.

Jakým způsobem bude akce na prodejnách 
komunikovaná? Bude si moci náš zákazník 
výrobky Looney Tunes v realné velikosti 
prohlédnout?
Ano, určitě. Prostředí prodejen bude dýchat 
atmosférou Looney Tunes. Kolekce s hrnečky, 
plyšovou Lolou Bunny a míči bude na každé 
prodejně vystavena v samostatném stojanu. 
Prezentace kampaně bude probíhat i pro-
střednictvím webu na www.coopplysaci.cz 
a facebooku. Chystáme také outdoorovou 
komunikaci. Sledujte naše letáky v tištěné 
i elektronické formě, kde se budou pravidelně 
objevovat produkty označené body navíc.

Looney Tunes kamarádi se vrací a spolu s nimi i velká 
sběratelská soutěž

Stále populární animovaný seriál Looney Tunes a kolekce animovaných hrdinů opět přichází do KONZUMu! Seriál 
byl vysílán řadu let, ve více než padesáti jazycích, prostřednictvím různých médií. Dosáhl milionů shlédnutí 
lidmi všech věkových skupin. Počátkem září tyto motivy budete moci získat ve sběratelské soutěži, kterou nám 
přiblížila a popsala Mgr. Jitka Šejnohová z marketingového oddělení.

„Chceme, aby vás nakupování bavilo,"  říká Jitka Šejnohová
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Společně za úsměv pro Orlickoústeckou
nemocnici: 73 030 Kč

Stále věříme, že je důležité podporovat 
prospěšné aktivity v našem regionu a zrov-
na tak tomu věří i naši zákazníci, kteří se 
svými příspěvky zapojili do veřejné sbírky 
Společně za úsměv. Ta probíhala od počát-
ku května do konce června 2016 a soustře-
dila se na pomoc hned dvou projektů Or-
lickoústecké nemocnice. Dárci si tak mohli 
vybrat, kterému z nich přispějí.  

Co s Vaší pomocí budou schopni na ORL 
oddělení zkvalitnit? 
„Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!” společ-
ně pomůžeme s nákupem jícnové echokardio-
grafie pro kardiologické oddělení a s nákupem 

fetálního monitoru STAN pro gynekologicko 
- porodnické oddělení. Pořízením těchto zaří-
zení se významně rozšíří možnosti diagnostiky 
a hlavně léčby pacientů.

JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE slouží pro ult-
razvukové vyšetření srdce. Sonda zavedená 
do bezprostřední blízkosti srdce poskytne 
velmi kvalitní záznam o anatomických a funk-
-čních vlastnostech srdce vyšetřovaného pa-
cienta. Na pořízení jícnové echokardiogra-
fie je zapotřebí více než 1 500 000 Kč. 
FETÁLNÍ MONITOR STAN je moderní přístroj, 
který bude využit k monitoringu průběhu 
těhotenství od 36. týdne a následně při sa-
motném porodu. Cena přístroje se pohybuje 
ve výši 800 000 Kč. 

Zákazníci na kasách našich prodejen tak 
formou třicetikorunových kuponů darova-
li celkových 63 030 Kč. Obchodní družstvo 
KONZUM částku pak ještě navýšilo o dalších 
10 000 Kč. „Nadačnímu fondu Orlickoús-
tecké nemocnice S námi je tu lépe!” byly 
vybrané prostředky v celé své výši převe-
deny. Ten, kdo se zapojil vyjádřil svůj postoj 
k regionu a to, že mu dění v něm není lho-
stejné. Zároveň od nás každý dárce přijal 
drobné poděkování v podobě bylinného čaje 
od místního výrobce.

„Sbírka obchodního družstva KONZUM opět 
oslovila v tomto roce více než 2 000 zákazní-
ků, kteří prostřednictvím třicetikorunových 
kuponů podpořili projekty Nadačního fondu 
S námi je tu lépe! Je velmi potěšující, že 

zákazníkům KONZU-
Mu akce nezevšedněla 
a dále podporují roz-
voj Orlickoústecké 
nemocnice. V tomto 
ročníku se podařilo 
opět vybrat význam-
nou částku 63 030 
Kč, což je dokonce 
o 5 000 Kč více než 
v roce minulém. Ve-
lice mě těší, že za tři 
roky spolupráce jsme 
zákazníky na pro-
dejnách přesvědčili 

o smyslu nadačního fondu a na rozvoj kvali-
ty péče v naší nemocnici darovali již celkem 
197 040 Kč. 

Za Orlickoústeckou nemocnici bych rád po-
děkoval obchodnímu družstvu KONZUM za 
organizaci letošní sbírky a podporu našeho 
zdravotnického zařízení. Domnívám se, že 
se nám podařilo navázat spolupráci, která 
má smysl a rád bych v ní pokračoval i v příštím 
roce s novým projektem Nadačního fondu 
S námi je tu lépe!

Díky letošní sbírce jsme se dostali o krok 
blíže k naplnění našeho cíle, a to pořídit 
nový moderní Jícnový echokardiograf  na 
kardiologické středisko a  Fetální monitor 
STAN na porodnici. Děkujeme všem zákaz-
níkům, kteří na prodejnách KONZUM sbírku 
podpořili,“ říká ředitel nemocnice MUDr. 
Jiří Řezníček.

Ředitel nemocnice
MUDr. Jiří Řezníček

Přijďte si zaplavat do 25 metrů dlouhého bazénu, nechte se unášet proudem divoké řeky, projeďte se na tobogánu a po sportovních
výkonech si odpočiňte v bublinkách a proudech naší vířivky. Relaxovat můžete také ve dvou parních komorách a suché sauně
s odděleným místem pro odpočinek a venkovní terasou. Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi. Pro ty nejmenší je připraveno
brouzdaliště s vodotryskem a skluzavkami a samostatný plavecký bazének pro organizované plavání maminek s dětmi.
K občerstvení slouží dva bary – mokrý přímo v areálu bazénu, a suchý nacházející se v prostoru recepce.
Z obou barů je příjemný výhled do hlavní bazénové haly. Díky použité
technologii lze za občerstvení platit bezhotovostně penězi vloženými na čip.
Přijďte si aktivně odpočinout do našeho sportovního a relaxačního centra.
Těšíme se na Vás!

slevana vstupdo bazénu
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Paní Pakostová, seznamte nás prosím 
stručně s historií firmy. Kým a v jakém 
roce byla založena?
Firma byla založena jako rodinný podnik 
v devadesátých letech a modernizována 
v letech 2005/2006 do současné podoby pod 
názvem Klášterecké masné pochoutky a. s.

V poslední době došlo v Kláštereckých 
masných pochoutkách k několika majet-
kovým, provozním i výrobním změnám. 
Můžete nám vysvětlit v jaké situaci se fir-
ma momentálně nachází?
Ano, po fúzi několika společností jediného 
majitele byl posílen vlastní kapitál firmy. 
V současné době jsme ve fázi růstu a mezi-
ročně ve srovnatelném období tento nárůst 
činí více jak 68 % tržeb. Máme zajištěnou 
logistiku dle požadavků legislativy EU a po-
třeb zákazníků, stabilní pracovní kolektiv 
a úspěšně byl završen veterinární audit. 
Firma má rovněž ustálenou výrobu a také 
kvalitu uzenářských výrobků.

Znamená to tedy, že konečný 
zákazník tyto změny 
na pultech obcho-
dů a v chuti vý-
robků pocítí a fir-
ma je v současné 
době stabilní?
Ano, velkou pozor-
nost mimo jiné věnuje-
me také inovaci jednot-
livých masných produktů. 
Dále jsme se zaměřili na řízení 
kvality a chuti výrobků pomocí re-
ferenčních vzorků z každé výrobní šarže.Toto 

opatření snížilo reklamace na minimum.

Pokud byste měla jmenovat to, co naplňu-
je vaše firemní heslo „S námi je život 
chutnější“, co by to bylo?
Snažíme se vytvářet chutě dle očeká-
vání zákazníků a pravidelně testu-
jeme naše úsilí v nároč-
ném tržním prostředí. 
Důkazem toho jsou 
pravidelné ochut-
návky na vašich 
prodejnách, které 
jsou vašimi zákazní-
ky oblíbené a kde od 
nich také ihned získává-
me zpětnou vazbu. Také si 
vážíme ocenění za 1. místo  
ve spotřebitelské soutěži MLS Pardubického 
kraje za rok 2015 a v roce 2016 za označení 
MLS Pardubického kraje za výrobek Klášte-
recká klobása se zelím.

Obchodní družstvo KONZUM vaše produkty 
nabízí na pultech většiny svých prode-

jen. Zásobujete tedy pouze region? 
Zásobujeme všechny vaše prodejny. 

Dodáváme rovněž do krajů: Par-
dubický, Královéhradecký, 

část Moravskoslezského 
a Středočeského včetně 
hlavního města Prahy.

Lze vyčíslit kolik 
masných výrobků za 

rok vyprodukujete a jaká je 
denní porážková kapacita jateč-

ního závodu v Klášterci nad Orlicí?

Určitě, ročně vyprodukujeme a prodáváme 
více jak 500 tun masných výrobků a cca 600 
tun výsekového masa.

Pro které z výrobků vašeho sorti-
mentu se zákazníci vrací a jsou 

jimi oblíbené?
Není to jeden výrobek, ale 

s růstem produkce se jed-
ná např. o Klášterecký 

závin, Klášterecké špe-
káčky, Debrecínskou 
pečeni, Kláštereckou 

tlačenku, Pastvinský salám 
a další. Od podzimu uvedeme 

na trh nové výrobky, tak věříme, že 
si v nich zákazníci najdou oblibu a budou se 
pro ně vracet.

Kolik pracovníků momentálně zaměstnáváte?
V současnosti se jedná o počet cca 50 pra-
covníků.

Popište prosím, jaké jsou vaše vize do bu-
doucnosti.
Určitě to je stabilita a rozšiřování obchod-
ních aktivit v přilehlých regionech, syste-
matičtější přístup k propagaci, inovace 
a rozšířování sortimentu produktů. 

S KONZUMem vás pojí několikaletá spolu-
práce, jak ji hodnotíte?
Obchodní družstvo KONZUM a jeho veškeré 
prodejny patří k našim klíčovým partnerům. 
Budeme i nadále podporovat rozšiřování 
sortimentu na jednotlivých prodejnách, 
kvalitu a stabilitu dodávek a pravidelně na-
bízet inovované uzeniny.

„Obchodní družstvo KONZUM a jeho veškeré prodejny 
patří k našim klíčovým partnerům,"   tvrdí Ivana Pakostová, výrobní ředitelka

Kláštereckých masných pochoutek a. s.

V srdci Orlických hor, v malebné obci Klášterec nad Orlicí, vyrostl před několika lety moderní 
masokombinát, jehož výrobky jsou nyní zařazeny na seznam vybraných potravin projektu 
Jsme tu doma. Klášterecké masné výrobky obsahují pouze kvalitní maso z českých jatečních 
zvířat, převážně z podhorských pastevních chovů východočeského regionu. Neobsahují žád-
né přísady, které by odporovaly nejvyšší kvalitě a tradicím. Podnik a jeho aktivity nám blíže 
představila výrobní ředitelka společnosti paní Ivana Pakostová.
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Zprávičky z KONZUMu

Herec, režisér, scenárista a spisovatel 
Tomáš Magnusek s celým natáčecím štá-
bem v červenci zavítal na prodejnu KON-
ZUM Market v Kunvaldě, aby zde natočil 
pár záběrů do nově připravovaného filmu 
Kluci z hor, jehož scénář napsal držitel ně-
kolika ocenění. V hlavní roli se zde objeví 
Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ljuba Krbová, 
Kamil Švejda, Emma Černá, Eva Vejměl-

ková, Václav Neckář, Lenka Termerová 
a další. Tragikomedie se natáčela ve vý-
chodních Čechách a jedná se o příběh 
synovce, který se stará o mentálně posti-
ženého strýce. Je také o lidech v okolí, o je-
jich názorech, které se mění ve chvíli, kdy 
cítí nějakou ekonomickou příležitost atd. 
Tento zajímavý příběh budou moci diváci 
shlédnout na konci roku.

KONZUM Market Kunvald: Natáčení filmu Kluci z hor
režiséra Tomáše Magnuska

Společně za úsměv 
pokračuje: chystáme 
sbírku pro neziskový 
sektor v regionu 

Otevíráme Mini hotel
v Ústí nad Orlicí

Grantový program Společně 
za úsměv vyhlašuje obchod-
ní družstvo KONZUM již od 
roku 2001 a společně s vámi 
tak poskytuje finanční po-
moc subjektům působícím 

v oblasti sociální integrace a sociálních 
a humanitárních služeb. Celkem třicet nezis-
kových organizací bude usilovat o vaši přízeň 
a podporu, která bude probíhat, jak je již 
zvykem, formou třicetikorunových kuponů. 
Vybraná finální suma bude navýšena o další 
prostředky, které daruje družstvo ze svých 
zdrojů. Seznam všech neziskovek bude uve-
řejněn na www.konzumuo.cz počínaje pláno-
vaným startem sbírky na polovinu října 2016. 
Veřejná sbírka se uzavře k 31. 12. 2016.

Ceník:
2lůžkový pokoj obsazený 1 osobou      390 Kč
2lůžkový pokoj obsazený 2 osobami    590 Kč
4lůžkový pokoj obsazený 3 osobami    790 Kč
4lůžkový pokoj obsazený 4 osobami    990 Kč

Při příležitosti programu Shromáždění delegátů
byli vyznamenáni pamětním listem za dlouholetou
práci pro členskou základnu KONZUMu:
Dana Kalousková,
členská základna Česká Třebová
Ing. Jarmila Staňková,
členská základna Jablonné nad Orlicí
Bc. Marie Šponarová,
členská základna Králíky

Václav Faltus, členská základna Nekoř
Zdeněk Voleský, členská základna Přívrat

Diplom za zásluhy v družstevnictví od SČMSD 
obdržel Vlastimil Jirout (předseda kontrolní 
komise), členská základna Ústí nad Orlicí.

Od počátku září je pro vás připravena mož-
nost krátkodobého ubytování v Nákupní ga-
lerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí. K dispozi-
ci jsou dva dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový 
pokoj. Pokoje jsou jednoduše a útulně vy-
bavené, včetně  vlastního sociálního zaříze-
ní, TV a WiFi. Více na www.nova-louze.cz
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Po loňském velmi úspěšném zájezdu na Expo do Itálie se tentokrát 
skupina 45 spolupracovníků z různých úseků našeho družstva (od 
prodejen, přes velkoobchod až po ústředí) vypravila do Vysokých 
Tater. Výlet podnikli od pátku 17. 6. 2016 do neděle 19. 6. 2016.
V rámci pracovní části nejdříve navštívili dvě prodejny COOP 
Jednoty Žilina. Jednalo se o supermarkety Tempo v Bytče a v Ži-
lině. Bylo se opravdu na co dívat. Zajímavé byly např. digitální 
cenovky, samoobslužné pokladny a zajímavý lokální slovenský 
sortiment zboží. 
A pak se již kochali překrásnou tatranskou přírodou. První den 

je čekala návštěva Štrbského plesa s lehkou pěší tůrou na Jam-
ské pleso. Druhý den vyrazili do Pienin. Ti zdatnější si vyšlápli 
na horu Tri koruny a všichni společně se pak projeli na slavných 
pltích po Dunajci. Ubytovaní byli v pěkném wellnes hotelu s po-
lopenzí v Tatranské Lomnici s bazénem a překrásným výhledem 
na Lomnický štít. V neděli, po cestě domů, navštívili Vlkolí-
nec, tradiční slovenskou vesnici ukrytou vysoko v kopcích Velké 
Fatry a chráněnou Unescem. V závěru zájezdu ještě zavítali 
do supermarketu Coop Jednoty v Martině. Po celou dobu přálo 
nádherné počasí a výletem provázela i skvělá nálada.

Podnikový zájezd na Slovensko

1+1ŠunKovÁ pIzza zdaRMa

2+1zdaRMavstup
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Správné řešení zašlete do 30. 9. 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: Anna Chejnovská - Mistrovice, Jaroslav Kudra - Žamberk, Milan Šrůtek - Bukovice 

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 9. 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:
Iva Hejkrlíková - Králíky 
Eliška Šedová -  Choceň
Hana Poláková - Tatenice

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


