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Ohlédnutí za rokem 2016
Vážení spolupracovníci, členové a přátelé 
KONZUMu, blíží se závěr roku 2016. Roku, který 
byl asi nejtěžší v mé dosavadní pracovní kariéře. 
A to zejména pro bezradnost, jak řešit některé, 
hlavně personální problémy v našem družstvu. 
Česká republika se dostala do neskutečné situa-
ce, kdy je minimální nezaměstnanost a absolut-
ní nedostatek pracovníků téměř na jakoukoliv 
práci. Exportní firmy, které jsou „dotované“ 
oslabeným kursem koruny díky intervencím Čes-
ké národní banky, se předhánějí v přeplácení 
a přetahování lidí, což žene mzdy nahoru. Na 
první pohled dobrá situace, ale kdo má pět P 
pohromadě, tak musí vědět, že toto tempo jsou 

schopny zvládnout právě pouze ty exportní firmy nebo firmy s vysokou 
přidanou hodnotou a nebo stát, když se rozhodne z vybraných daní na-
výšit mzdy svým zaměstnancům. 
Ani mezi jednu z těchto tří skupin bohužel obchod a služby nespadají. 
Vůči nám to je strašně nefér, protože my si na mzdy můžeme vydělat 
jedině navýšením tržeb nebo marží a ani jedno není v současném konku-
renčním prostředí jednoduché. Navíc my máme tu nevýhodu, že působí-
me v regionu, který se nachází ve „zlatém trojúhelníku“ tří automobilek 
(Škoda auto Kvasiny, Iveco Vysoké Mýto, SOR Libchavy) a tím pádem to 

je vše ještě komplikovanější. I přesto, že jsme letos dosáhli téměř 10% 
růstu mezd, nejvyššího za posledních 10 let, čelíme velkému nedostatku 
pracovních sil téměř na všech úsecích - na prodejnách, ve velkoobchodě, 
v dopravě i ve výrobně lahůdek. Někdy jsme bohužel museli přistoupit 
k omezení otevírací doby či přechodnému uzavření některých prodejen. 
Chtěl bych moc poděkovat všem spolupracovníkům za obrovské úsilí 
a pracovní nasazení, na zajištění těchto provozů. Vím, že je to mnohdy za 
cenu velkých obětí a mnoha přesčasových hodin. Zároveň prosím všechny 
členy a zákazníky o shovívavost a toleranci, když se setkáte s omezením 
otevírací doby či nějakou chybou či nedostatkem. Vězte, že se snažíme, 
ale situace je opravdu tíživá.
Nechtěl bych však rekapitulovat letošní rok pouze naříkáním. To nám 
nepomůže. Musíme myslet pozitivně a snažit se věci zlepšovat. Letos 
jsme mimo jiné zrekonstruovali prodejny Konzum v Dlouhé Třebové 
a Ostrově včetně vytvoření poboček České pošty. Dále diskontní prodejny 
v Kostelci nad Orlicí a Králíkách, kde jsme k naší prodejně přistavěli 
ještě novou Tetu drogerii. Navíc jsme vybudovali nové zateplené rampy 
ve velkoobchodě a nové parkoviště u prodejny Družba v Ústí nad Orlicí. 
To není málo. 
Přeji nám všem krásné prožití vánočních svátků, alespoň chvíli klidu 
a oddechu a hodně chuti a energie do nového roku 2017. Věřím, že se 
nám opět povede lépe.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

l večerní lyžování l snowpark l běžecké tratě l vleky a sjezdovky l půjčovna a servis l parkování

lyžařský skipas1+1dětský zdarmasleva 30 %na výuku

1 + 1vstupenkazdarmana stezkuv oblacích

1+1lyžařský skipaszdarma

...hory zážitků
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane předsedo, 
můžete naše čte-
náře krátce se-
známit se vznikem 
družstva ČOKO 
KLASIK?
Družstvo ČOKO KLASIK 
vzniklo v roce 1997. 
To znamená, že 
příští rok oslavíme 
dvacet let existen-
ce. Název ČOKO 
KLASIK je již dnes 
asi zavádějící, ale 
odpovídá výrobní-
mu programu v za-
čátcích firmy, kdy 
se vyráběly dezerty 
a různé čokoládové 
tyčinky. 

Jak byste tedy popsal sortiment, který 
vyrábíte? Postupujete dle tradičních receptur 
nebo se inspirujete současnými trendy?
Dnes jsme firmou, která vyrábí bezlepkové 
výrobky ze sóji a kokosu v různých variantách. 
U starších výrobků se držíme původních recep-
tur. U novinek nás ovlivnily i současné trendy, 
takže některé výrobky jsou například vhodné 
pro vegany nebo mají vyšší podíl vlákniny.

Součástí vašeho výrobního progra-
mu je i výroba privát-
ních značek. Jste 
schopni splnit 
všechny požadav-
ky zadavatelů? 
Kolik privátních 
značek mometálně 
dodáváte? 
Ke dni, kdy vzniká 
tento rozhovor, do-
dáváme celkem šest-
náct privátních značek 
v České republice a na 
Slovensku. Naším nejvý-
znamnějším partnerem 
v privátních značkách 
je síť COOP a KONZUM. 
V září 2016 jsme v této 
síti začali prodávat pod značkou 
Dolcezza kokosovou tyčinku v mléčné pole-
vě. Jsme vlastníky certifikací IFS a BRC, takže 
splňujeme všechna přísná kritéria zadavatelů 
privátních značek v České republice i v zahra-
ničí.

Současný zákazník klade požadavky na 
zdravé potraviny a různé formy diet. Splňu-
jí vaše cukrovinky tato kritéria?

Ano, všechny naše výrobky jsou 
bezlepkové a máme v sortimentu 
i jeden výrobek diabetický. Jedná se 
o Sójový suk.

Můžete jmenovat, které druhy va-
šich sladkostí patří v současné době 
mezi nejoblíbenější?
Naše nejznámější a nejoblíbenější 
značka je již zmíněný Sójový suk a to ve 
dvou variantách, klasik a duo. Na dal-
ších místech v prodejnosti jsou výrobky 
Brigit a Bongo. A velmi nás překvapila le-
tošní novinka YUMMY ve třech příchutích, což 
je zapékaný snack s vysokým podílem ovoce, 
vlákniny, vhodný pro vegany a samozřejmě 
opět bezlepkový.

Lze vyčíslit kolik sladkostí za rok vyprodu-
kujete?
Pro Vás a Vaše čtenáře jsem úplně přesně 
spočítal, že za rok 2015 jsme prodali 16 127 053 ks 
našich výrobků. 

Dostali jste za vaše produkty některé z po-
travinových ocenění?
V roce 1999 jsme obdrželi ocenění Zlatá 
Salima za výrobek Grácie, ale to je již his-
torie. Letos jsme byli oceněni za design naší 
novinky YUMMY na výstavě ISM v Kolíně nad 

Rýnem. Což nás velmi potěšilo.

Zboží dodáváte pouze v rámci 
regionu nebo jste druž-

stvo, které spolupra-
cuje i se vzdále-
nějšími kraji?

Začínali jsme jako 
družstvo s regionální 

působností. Dnes už 
je ale možné zakoupit 

naše výrobky na Sloven-
sku, v Maďarsku, Polsku, 

Litvě a Rumunsku. Nejdál 
naše zboží putovalo do Jižní Korey.

Kolik zaměstnanců mo-
mentálně tvoří vaše družstvo?

V naší firmě pracuje 32 zaměstnanců.

S obchodním družstvem KONZUM vás pojí 
jíž letitá spolupráce. Jak byste ji zhodnotil? 
Jsem rád, že jste mi tuto otázku položi-
la. Nezapomínám na to, kdo nám v době, 
kdy se nám ne úplně dařilo, podal pomoc-
nou ruku v rámci projektu Jsme tu doma. 
KONZUM se stal významným odběratelem 
našich výrobků a zdůrazňuji, že to bylo pro 
nás opravdu v nejtěžší době s odbytem. 
A za to bych mu chtěl s odstupem času ještě 
jednou poděkovat. Úzká spolupráce běží do 
dneška a věřím, že bude trvat ještě několik 
desítek let.

Pro který z výrobků by si náš zákazník měl 
na Vaše doporučení do KONZUMu zajít? 
Vaši zákazníci už naše tradiční výrobky znají, tak 
jim zkusím doporučit naše novinky v síti KONZUM 
- Dolcezza kokosovou tyčinku v mléčné polevě 
a YUMMY čokoláda a brusinka. Na závěr bych 
chtěl moc poděkovat našim věrným zákazní-
kům v prodejnách KONZUMu za to, že návště-
vou těchto prodejen podporují region a vše, 
co s tím souvisí.

Partner projektu Jsme tu doma, družstvo ČOKO KLASIK, bylo založeno v České Třebové. Jejich 
hlavní výrobní náplní jsou cukrovinky, a to především sójové a kokosové tyčinky různých typů 
a náplní, doplňkem pak výroba dezertů a sezónních výrobků. Na otázky nám odpovídal, 
ČOKO KLASIK uvedl a představil pan Jaroslav Zmrhal, předseda družstva. 

„Naším nejvýznamnějším partnerem v privátních 
značkách je síť COOP a KONZUM,”   komentuje Jaroslav Zmrhal,

předseda družstva.

Jaroslav Zmrhal, 
předseda družstva
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Burza filantropie pokořila rekord: 
514 000 Kč pro neziskovky Orlicko-
ústecka 

Společně za úsměv 
2016: Darujte 30 Kč 
neziskovkám
v regionu

Koalice nevládek Pardubicka 
a Pardubický kraj s podporou 
Krajské hospodářské komory 
uspořádali ve středu 7. 9. 
2016 setkání zástupců firem 
a veřejné správy s neziskový-
mi organizacemi v regionu. 
Smysl tohoto setkání spočíval ve společné 
pomoci veřejně prospěšným projektům, kte-
ré se zde prezentovaly. Celkem se představi-
lo 6 neziskovek a každá z nich získala přízeň 
zapojených donátorů. Projekty se sociálním 
rozměrem, které byly přihlášeny, do finále 
ale nepostoupily, obdržely od KONZUMu 
a partnerů projektu Jsme tu doma 70 000 Kč. 
Tato částka mezi ně byla rozdělena.

Dary z Burzy filantropie tak pomohou kon-
krétně v Žamberku a to hned třikrát. Občan-
ské sdružení CEMA Žamberk dostalo finance 
na realizaci projektu Dům na půl cesty - co 
se naučíme, to nám nikdo nevezme. Cílem 
projektu je naučit klienty Domu na půl ces-
ty hospodařit s finančními prostředky, zvlá-
dat samostatné bydlení a s ním spojené za-
jišťování stravy. Naučí se vypěstovat si svou 
zeleninu, ovoce či bylinky a používat je při 
vaření. Cílem je také posílení jejich sebe-
důvěry, důvěry ve své schopnosti a možnost 
zažít úspěch ze své činnosti. Dalším z pod-
pořených projektů v Žamberku je vybudo-
vání nového výtahu, který bude využit pro 
zpřístupnění expozic a kulturního sálu v Muzeu 
starých strojů a technologií jako součást 
dlouhodobého projektu na revitalizaci bý-
valé textilní továrny Vonwiller & Co. Díky 
projektu Sdružení Neratov najde v žambe-
recké chráněné dílně zaměstnání dvanáct 

osob s různým postižením. Získanými finan-
cemi vybaví nově vznikající montážní chrá-
něnou dílnu, která bude zajišťovat montáž 
součástek pro firmy z okolí. Donátoři při-
spěli také na nákup netradičních muziko-
terapeutických hudebních nástrojů, o které 
žádali zástupci Lesního klubu v Letohradě 
pro svou lesní mateřskou školku. Podobný 
způsob pomoci bude nabízet i Rodinné a in-
tegrační centrum v Lanškrouně, kde budou 
rozvíjet učení u handicapovaných dětí, ze-
jména těch s autismem, pomocí speciálních 
hmatových a zvukových pomůcek. Za Ústí 
nad Orlicí se prezentovala Oblastní cha-
rita s projektem Teplo pod kontrolou, je-
hož cílem je získat prostředky na zateplení 
půdních prostor své budouvy, která vytváří 
zázemí službám hospicové péče, občanské 
poradny, půjčovny kompenzačních pomůcek 
a sociální sprchy pro osoby bez přístřeší. 

Celková suma, kterou se donátoři rozhodli 
darovat činila 514 000 Kč. „514 000 Kč, to 
je absolutní rekord Burzy filantropie, tolik 
darů na jednom místě jsme ještě neměli," 
nadšeně komentuje výsledek Orlickoústec-
ké burzy Jana Machová, ředitelka Koalice 
nevládek Pardubicka. Obchodní družstvo 
KONZUM a partneři projektu Jsme tu doma 
věnovali neziskovému sektoru v našem regi-
onu celkových 155 000 Kč.

ORgANIZACe PODPOřeNé VšeMI DONáTORy V RáMCI fINáLe BURZy fILANTROPIe:

Podpořené organizace - projekty
Požadovaná 
finanční 
částka

Poskytnutá částka 
(z toho KONZUM a 
partneři projektu 
Jsme tu doma 
poskytli)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Teplo pod kontrolou 50 000 Kč 50 000 Kč (15 000 Kč)

Občanské sdružení CeMA Žamberk - Dům na půl cesty - co se nau-
číme, to nám nikdo nevezme 27 000 Kč 43 000 Kč (10 000 Kč)

Lesní klub Strom života Letohrad - Více hudby a hry do našich 
životů, do lesní MŠ 50 000 Kč 60 000 Kč (15 000 Kč)

Muzeum starých strojů a technologií - Živá továrna, živé město 50 000 Kč 71 000 Kč (5 000 Kč)

Sdružení Neratov - Nesoudíme, pomáháme 67 596 Kč 73 000 Kč (20 000 Kč)

Rodinné a integrační centrum - Didaktická a senzorická hra v 
prostorách nového kontaktního místa RC v Lanškrouně 50 000 Kč 51 500 Kč (20 000 Kč)

č. oranizace město

1 CEMA Žamberk, z. ú. Žamberk

2 Cukříci, z. s. Ústí nad Orlicí

3 Spolek Dobrá Hnáta Hnátnice

4 Rosa rodinné centrum, z. s. Česká Třebová

5 Rodinné Integrační Cetrum o. s. Pardubice

6 Oblastní charita Ústí n. Orlicí Ústí nad Orlicí

7 Ruka pro život, o. p. s. Litomyšl

8 Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí

9 Oblastní spolek ČČK Ústí n Orl. Ústí nad Orlicí

10 Domov pro seniory Česká Třebová Česká Třebová

11 MC Vamberecký Dráček, z. s. Vamberk

12 Charita Svitavy Svitavy

13 Centrum sociální péče města Žamberk Žamberk

14 Oblastní charita Červený Kostelec Červený Kostelec

15 CEDR Pardubice, o. p. s. Ústí nad Orlicí

16 Dům pokojného stáří NADĚJE Vysoké Mýto

17 Sdružení Neratov, z. s. Bartošovice v OH

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

19 Domov pod hradem Žampach Žampach

20 SKP - Centrum, o. p. s. Pardubice

21 Domov pro seniory Sloupnice Horní Sloupnice

22 Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Ústí n. Orlicí Ústí nad Orlicí

23 Centrum sociální péče města Ústí 
n. Orlicí - služba Stacionář Ústí nad Orlicí

24 KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. Ústí nad Orlicí

25 SPMP ČR, společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením Ústí nad Orlicí

26 Lesní klub Letohrad - Strom života Letohrad

27 Ruka8 z. s. nezisková organizace Česká Třebová

28 Poruchy autistického spektra z. s. Ústí nad Orlicí

Od roku 2005 vyhlašuje obchodní družstvo 
KONZUM veřejnou sbírku, díky které se 
dostane podpory veřejně prospěšným ne-
ziskovým organizacím působícím v oblasti 
sociální integrace a poskytování sociálních 
a humanitárních služeb na Orlickoústecku, 
Rychnovsku, Náchodsku, příp. Svitavsku. 
Program Společně za úsměv odstartoval 
počátkem listopadu a čítá celkem 28 ne-
ziskových organizací, které žádají finance 
na realizaci svých projektů. Svou podporu 
můžete, jako již tradičně, vyjádřit třiceti-
korunovou částkou darovanou na kterékoliv 
prodejně sítě KONZUM té organizaci, kterou 
byste rádi prostřednictvím sbírky podpořili. 
Aktuální výši vybraných prostředků můžete 
sledovat na www.konzumuo.cz.

SPOLeČNĚ ZA ÚSMĚV - SeZNAM ORgANIZACÍ
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Úvodem bych Vás chtěla poprosit o krátký 
komentář práce vedoucí provozní skupi-
ny. Co naplňuje Váš den?
Ve funkci vedoucí provozu jsem velmi krát-
ce, ale mohu říci, že tato práce je velmi ob-
sáhlá a nelze ji úplně přesně vymezit. Hlav-
ním úkolem vedoucí provozní skupiny jsou 
hlavně personální otázky a zabezpečení 
provozu prodejen. Také musíme zabezpečit 
vše pro to, abychom splnili veškeré legisla-
tivní požadavky na prodej potravin. 

Důležitým článkem každé prodejny je 
schopný a kvalifikovaný personál. Jeví se 
situace na pracovním trhu pro naše pro-
dejny příznivě či se potýkáte s nedostatky 
jako řada firem v regionu?
Jak už jsem naznačila, právě situace na trhu 
práce nám dělá největší starosti. To se pro-
mítá do práce všech lidí na provozu, včetně 
prodejen. Pokud některé prodejny nefungu-
jí z důvodu personální situace, ostatní pro-
dejny nemají od instruktorů servis, který by 
potřebovaly. Proto patří všem lidem velké 
díky, že nám pomáhají zvládat tuto neleh-
kou situaci. Často pracují nad rámec svých 
povinností, aby zajistili chod prodejny. Mu-
sím říci, že máme podporu i kolegů ze všech 
oddělení a to nám skutečně pomáhá. Přes-
tože situace není ideální, těší mne taková-
to lidská soudržnost a přátelská atmosféra. 
Myslím, že ji lze najít v málokteré firmě.

Lze tedy říci, že dveře do KONZUMu jsou 
otevřené a nabízí tak pracovní příležitos-
ti? Na jakých pozicích konkrétně?

Dveře KONZUMu jsou otevřené všem lidem, 
kteří chtějí poctivě pracovat a samozřejmě 
i lidem, kteří od nás odešli a zjistili, že práce 
u nás byla přece jenom fajn a bavila je. Řada 
lidí si vyzkoušela práci v průmyslu a zjisti-
la, že jim prostě chybí kontakt se zákazní-
ky. Konkrétní pozice jsou vypsané na našich 
webových stránkách www.konzumuo.cz.

Významným způsobem obohacuje perso-
nál prodejen i školení, které sama vedete 
a řídíte. Tento systém vzdělávání je určen 
pro zaměstnance, kteří nově nastoupili 
nebo se v KONZUMu vzdělávají i ti, kteří 
jsou již dlouholetými pracovníky?    
Práce lektora byla v minulosti mojí hlavní 
pracovní náplní, kterou v současné době 
v omezené míře vykonávám. Ve školení 
a vzdělávání vidím velkou budoucnost, protože 
dobře proškolený a kvalifikovaný  personál 
je pro každý podnik obrovskou výhodou. Za-
městnanec získá nový rozhled a vědomosti. 
Školení probíhá jak u nových zaměstnanců, 
tak u stávajících. Z hlediska legislativy jsou 
neustále nové informace, které musíme 
předávat a následně uvádět do praxe.

Nedávno byly modernizovány prodejny 
COOP Diskont v Králíkách a poté také 
v Kostelci nad Orlicí. Jak byste z hlediska 
provozu zhodnotila jejich uspořádání 
a celkové fungování? Projevila se rekon-
strukce i na tržbách prodejen?
Osobně  si myslím, že se nám přestavby 
diskontních prodejen povedly. Od zákazníků 
máme celou řadu pozitivních reakcí a při 
otevření nešetřili chválou. To je pro nás 
velice důležité. No a samozřejmě se zákaz-
nickou spokojeností souvisí i zmiňované ob-
raty. Nerada bych to zakřikla, máme dobře 
nastartováno, ale důležitější bude standard 
prodejen udržet a zákazníky nezklamat.

Můžeme se také těšit na další nově zre-
konstruované prodejny?
Ano, můžete. Každý rok družstvo zrekon-
struuje několik našich prodejen a nejinak 
tomu bude i v příštím roce. Začátkem roku 
nás čeká přestavba prodejny KONZUM Market 
v Králíkách, což je naše poslední pultová 

prodejna a přestavbou se změní na samo-
obslužnou. V současné době se o dalších re-
konstrukcích diskutuje a proto bych nerada 
předbíhala. Naši členové budou mít tak ale-
spoň nějaké překvapení.

Družstvo KONZUM provozuje mnoho pro-
dejen různých formátů. Předpokládám, 
že se nevyhnou různým kontrolám stát-
ních orgánů. Jak tyto inspekce probíhají 
a jak jsou naše prodejny v plnění jejich 
požadavků úspěšné?
Kontroly naše prodejny navštěvují. Je to 
například Česká obchodní inspekce, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Kraj-
ská veterinární správa, Celní úřad, Živnos-
tenský úřad a další kontrolní orgány. Zamě-
řují se na dodržování zákonů a dohlížejí na 
ochranu spotřebitele. Prodejny takovými 
kontrolami procházejí minimálně jednou 
ročně. Legislativní nároky na provoz prode-
jen i na znalosti zaměstnanců vzrůstají, ale 
to už se zase vracíme k otázce neustálého 
vzdělávání a doplňování informací a práci 
provozních pracovníků. Naše provozovny 
zatím většinou procházejí kontrolami bez 
závažnějších problémů.

Nabízí se otázka, zda chystáte nějaké 
změny pro rok 2017. Prozradíte nám, čím 
se bude provozní skupina v novém roce 
nejvíce zabývat? 
V první řadě je nutné stabilizovat personál-
ní situaci na prodejnách a pak se musíme 
začít zabývat provozními věcmi, které nás 
dlouhodobě pálí. To je například zlepšení 
nabídky pečiva v odpoledních hodinách, 
zkvalitnění nabídky a změny sortimentu 
v našich obslužných úsecích atd. Zde bych 
ráda viděla větší podíl zeleninových salátů, 
pomazánek či zdravých potravin k „rychlé-
mu zakousnutí“. Myšlenek a nápadů máme 
mnoho a uvidíme, kolik se nám jich povede 
zrealizovat. 

Blíží se nám konec roku, jak byste popsala 
změny a procesy, které se v něm udály? 
Hodnotíte již téměř uplynulý rok z hlediska 
své pozice jako úspěšný?
Na bilancování mé práce je ještě brzy a ani 
mi to úplně nepřísluší hodnotit. Osobně 
mám velkou radost z provedených rekon-
strukcí a reakcí zákazníků. To mě opravdu 
těší. Ráda bych tímto popřála všem členům 
a našemu družstvu krásný a úspěšný rok 
2017. 

„Ve školení a vzdělávání vidím velkou budoucnost, 
protože dobře proškolený a kvalifikovaný personál 
je pro každý podnik obrovskou výhodou," 

V následujícím rozhovoru jsme se věnovali tématům souvisejících s činností provozní skupiny v našem družstvu. 
Konkrétně o tom, jaká je situace na trhu práce a jak ovlivňuje provoz prodejen, o vzdělávání zaměstnanců, 
o inovacích atd. Na závěr jsme se zeptali, na co se naši zákazníci mohou těšit v následujícím roce. Povídali jsme 
si s Mgr. Miroslavou Havlovou, nově jmenovanou vedoucí provozní skupiny. 

tvrdí Mgr. Miroslava Havlová



6

Zprávičky z KONZUMu

K oslavě 2. narozenin a zároveň k příležitosti Mikulášské nadílky 
bychom vás chtěli pozvat na akci zvanou Pekelná Louže. Naroze-
niny v kombinaci s pekelným programem odstartujeme v sobotu 
3. 12. 2016 v 10.00. Můžete se těšit na taneční vystoupení  ZUŠ 
Jaroslava Kociana z Ústí nad Orlicí, „Čertoviny" s Janou Rychtero-
vou - když na pódium vtrhne čertice Berta, bude veselo. Děti budou 
společně zpívat, cvičit i soutěžit. Speciální klaunský program doplní 
klauni Alda a Filda, kteří budou kouzlit, žonglovat s ohněm, tančit 
a provádět další čertoviny. Tradiční zakončení vyvrcholí příchodem 
Mikuláše, anděla a čerta, kteří budou připraveni vyslechnout si od 
dětí písničky či básničky a odmění je sladkostmi. Moderovaný pro-
gram doplní čertice, pekelná Džungle, malování na obličej, dárky, 
sladkosti, odměny za nakupování apod. Rodiče i děti, pojďte s námi 
zažít peklo na Louži.

Pekelná Louže a 2. narozeniny nákupní 
galerie

Vánoční prodejní doba v našich obchodech

COOP Diskont Králíky
a Kostelec nad Orlicí
po rekonstrukci

Komfort při nakupování vám nyní nabízí nově zrekonstruovaná pro-
dejna diskontu v Králíkách. Dne 9. 9. 2016 byla slavnostně otevřena 
a přivítala první zákazníky hned několika novinkami. Z cenovek 
a ostatních materiálů umístěných na prodejně naše zákazníky poutá 
slogan „Dobrý ceny, viď?". Jedná se o označení systému trvale sní-
žených cen zahrnující 150 položek sortimentu. Tento systém bude 
postupně zaváděn na všech prodejnách formátu COOP Diskont. Dále 
se zde objevila měsíční položka za velmi atraktivní cenu při nákupu 
nad 500 Kč, i tímto jsme v Králíkách zahájili další způsob výhodného 
nakupování. Nakupující také v Králíkách ocení sortiment čerstvého 
masa z Kláštereckých masných pochoutek a. s., který na prodejně 
chyběl. Náš sortiment s potravinami a nabídku pro dům, dílnu i zahradu 
ve FORTELu doplnila také Drogerie Teta, která je nově součástí objektu. 

Do nového se také převlékl COOP Diskont v Kostelci nad Orlicí, který 
nabízí jak položky trvale snížených cen, tak akční položku měsíce.

sobota 24. prosince
Štědrý den

Všechny prodejny otevřeny 
jako v sobotu max. do 12.00

neděle 25. prosince
1. Svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

pondělí 26. prosince
2. Svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

sobota 31. prosince
Silvestr

Všechny prodejny otevřeny 
jako v sobotu max. do 12.00

neděle 1. ledna
Nový rok Všechny prodejny uzavřeny
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Dne 1. ledna 2017 uplyne již 5 let, kdy 
jsme domluvili spolupráci s Českou poš-
tou, s. p. a začali na první prodejně v Tře-
bovicích poskytovat její služby. V té době 
jsme s touto činností přirozeně neměli 
žádné zkušenosti a i v celé republice by 
se tehdy našlo jen několik míst, kde s poš-
tou takto spolupracovali. Ve většině pří-
padů šlo o obecní úřady nebo o informační 

střediska (např. Boží Dar). Česká pošta měla připravený projekt na 
poskytování nejjednodušších služeb (Výdejní místo), až po poskyto-
vání plnohodnotných poštovních a finančních služeb (PartnerI a II). 
Praxe nám během minulých let ukázala, že bude dobré poskytovat 

služby  širšího rozsahu. Proto dnes provozujeme pouze Partnery 
a naši zákazníci si tak mohou u nás vyřídit nejen  běžné poštovní 
zásilky a úhrady, ale i běžné finanční služby. A protože jde větši-
nou o obce, ve kterých již Česká pošta nechce pro vysoké náklady 
sama pobočky provozovat, mohou jejich obyvatelé, včetně seniorů, 
tyto služby využívat bez toho, aby za nimi odjížděli i do několika 
kilometrů vzdáleného města. Dalším bonusem, který u nás nalez-
nou, je provozní doba našich prodejen. Ve všech obcích, kde máme 
přepážku, vydáváme zásilky po celou provozní dobu prodejny, 
tzn. i v sobotu, případně v neděli. 

Každý rok jsme přebírali několik provozoven a ke konci letošního 
roku jich budeme provozovat již 18. Jsou to tyto obce:

V průběhu celého pětiletého období jsme obsloužili 238 000 zákazníků a snažili jsme se, aby nebyla žádná pobočka uzavřena a pokud se to stalo, 
šlo jen o několik dní. Na přepážkách pak zajišťovali provoz další pracovníci prodejen nebo ústředí družstva. To přineslo i zvýšené náklady na 
cestovné, školení zaměstnanců apod. Za poskytování poštovních i finančních služeb nám Česká pošta hradí provizi, která ale stačí na pokrytí 
těch nejzákladnějších nákladů. Přesto jsme se rozhodli tyto služby v obcích, kde máme naše prodejny, poskytovat - členům družstva i všem 
místním obyvatelům. Zdálo by se, že práce v obchodě je hodně podobná. Na obou místech se pracuje s lidmi a pro lidi, na obou místech se 
pracuje s pěnězi, přemisťují se zásilky nebo zboží, pracuje se s doklady. Tím ta podobnost asi začíná i končí. Naše pracovnice i pracovníci se 
ke své práci obchodníků museli naučit být ještě pošťákem a bankéřem. Ne každý k tomu má odvahu, někdo potřebuje více času, ale protože 
to dokáží, zaslouží si naše poděkování.

Číslo Obec Provozováno od
830/391 Třebovice 1.1.2012
831/153 České Libchavy 1.10.2012
832/401 Sopotnice 1.9.2012
833/091 Bohousová 1.9.2012
834/210 Kunvald 1.5.2013
835/177 Němčice 1.9.2013
836/147 Bystřec 1.10.2013
837/135 Písečná 1.10.2013
838/164 Klášterec nad Orlicí 1.4.2014

Číslo Obec Provozováno od
839/121 Provodov-Šonov 1.4.2014
840/139 Choceň 1.2.2015
841/134 Verměřovice 1.3.2015
842/176 Orličky 1.7.2015
843/189 Nekoř 1.12.2015
844/181 Dlouhá Třebová 1.5.2016
845/190 Ostrov 1.6.2016
846/149 Cotkytle 1.11.2016
847/159 Cerekvice nad Loučnou 1.11.2016

Partner České pošty na prodejnách KONZUMu – 5 let od 
první přepážky

20 %
slevana časovéjízdenky

Upozorňujeme všechny členy, že je nutné si vybrat veškeré naspořené slevy z roku 2016 ve formě kreditu 
na vaší členské kartě nejpozději do 31. 1. 2017. Po tomto datu již nebude možné z daňových důvodů starý 
kredit z předchozího roku uplatnit. Slevy můžete vybírat kdykoliv v průběhu roku, ale nezapomeňte si vzít 
s sebou velkou členskou kartu. Doporučujeme využít při velkých vánočních nákupech.

Nezapomeňte si vybrat kredit!
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 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: Jaroslava Držmíšková - Brandýs nad Orlicí, Jindřich Motl - Ústí nad Orlicí
Jan Hříbal - Třebovice u Lanškrouna

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 12. 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:
Jana Kadrmasová - Němčice 
Jitka Urbanová - Ústí nad Orlicí
Jiří Petráček - Hnátnice

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


