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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu. Rok 2017 byl pro KONZUM zcela zásadní a to hned z něko-
lika důvodů. Za celé období od hospodářské krize v roce 2008 až dodnes jsme nedosáhli tak pozitivního vývoje 
maloobchodního obratu. Ještě není vše sečteno, ale dosavadní růst ve výši 8 % nám dává naději, že bychom 
mohli překročit hranici 1,4 mld. Kč, což by byl druhý nejvyšší roční obrat v celé historii KONZUMu. Zároveň se 
nám podařilo zvýšit produktivitu práce o téměř 10 % a díky tomu jsme po mnoha letech mohli výrazně navýšit 
mzdy. V průměru to činí  2 500 Kč měsíčně na každého zaměstnance, na prodejnách dokonce přes 3 000 Kč 
a věřím, že k 31.12.  dosáhne naše průměrná měsíční mzda 20 tis. Kč. I přes takovéto navýšení mzdových pro-
středků se nám podařilo udržet hospodaření KONZUMu v kladných číslech. U velkých prodejen jsme si na zvý-
šení mezd vydělali růstem obratu a u malých vesnických prodejen nám pomohly obce, čehož si velmi vážíme.

Co se týče investic, letos jsme zrekonstruovali prodejnu KONZUM Market v Králíkách, v Letohradě na náměstí 
a Dolní Dobrouči. Menší přestavby proběhly i v České Třebové na Lhotce a v Ústí nad Orlicí v prodejně u Vajnli-
cha, kterou však zásadní rekonstrukce teprve čeká. Pořídili jsme nový nákladní automobil Mercedes na rozvoz 

zboží a nový software pro automatické řízení zásob prodejen a velkoobchodu, který postupně zavádíme do praxe.

Mohlo by se tedy zdát, že vše je v naprostém pořádku, daří se nám a nemáme žádné problémy. Opak je pravdou. V posledních dvou 
letech čelíme tak hrozivému nedostatku lidí, prakticky na všech pracovních pozicích, že nevím, jestli vše nějak zvládneme a udržíme 
chod jednotlivých provozů. A situace se nadále ještě zhoršuje. Bohužel popularita zaměstnání v obchodě klesá. Dlouhá pracovní doba, 
často o víkendech a namáhavá práce mladou generaci do obchodu moc netáhne. Každý z nás by sice chtěl mít možnost nakupovat bez 
omezení celý rok, dokonce i ve svátek, ale pracovat po večerech a o sobotách a nedělích se nikomu nechce. Práce v obchodě je bohužel 
hodně náročná a nedostatečně ohodnocená. Proto jsem rád, že se nám alespoň trochu daří zlepšovat mzdové podmínky. To ale bohužel 
v situaci, kdy všechny ostatní firmy čelí stejnému nedostatku pracovníků, naše problémy nevyřeší.
V průběhu roku jsme museli u mnoha prodejen přistoupit k omezení provozní doby, někde dokonce přerušit prodej úplně. Nedostatek 
zaměstnanců následně velmi negativně dopadá na přetížení těch, kteří obětavě zůstávají. Za to bych jim chtěl moc poděkovat, i když 
vím, že ani poděkování ani peníze tento děsivý stav nevyřeší. Dokud bude míra nezaměstnanosti v našem regionu na úrovni okolo 2 % 
nebo ještě nižší, tak asi nic nevymyslíme.

Ale dost bylo naříkání. Blíží se Vánoce, nejkrásnější období roku, a tak vám všem přeji krásné prožití svátků, alespoň chvíli klidu a odde-
chu a hodně chuti a energie do nového roku 2018, ve kterém společně oslavíme již 120. výročí založení našeho KONZUMu.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Mimo sjezdovky si můžete zasáňkovat či zabobovat.

20 %
SLEVANA ČASOVÉJÍZDENKY

lyžařský skipas1+1
dětský

zdarma
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Společně tak dokážeme víc: veřejná sbírka na podporu 
neziskovek v regionu právě probíhá

Cítíme velkou odpovědnost ke členům družstva a k lidem v našem okolí. Proto ve svých aktivitách podporujeme rozvoj 
občanské společnosti. Naše podnikání je především službou tomuto regionu a lidem, kteří v něm žijí. V našich rozhod-
nutích vždy preferujeme odpovědnost, otevřenost a péči o druhé. Cítíme se společensky odpovědní a právě proto jsme 
1. 10. 2017 spustili veřejnou sbírku Společně za úsměv, která se koná již každoročně. I letos tedy můžete podpořit 
spolu s námi veřejně prospěšné neziskové organizace působící v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních 
a humanitárních služeb na Orlickoústecku, Rychnovsku, Náchodsku a Svitavsku. Hodnota jednoho dárcovského kuponu 
je 30 Kč a je možné využít i univerzální kupon, kterým podpoříte všechny zapojené organizace současně. Tento pří-
spěvek pak mezi ně bude stejným dílem rozdělen. Sbírka potrvá do 31. 12. 2017.

Mezi organizace žádající podporu patří například:

CEDR Pardubice, o. p. s. – pobočka Ústí nad Orlicí 
www.cedrops.cz

CEDR Pardubice o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro dospělé osoby s psychickým onemocněním již 
přes 20 let. Organizace pomáhá svým klientům v pracovním uplatnění a v hledání možnosti jak zvládat život 
s nemocí. Na dotazy nám odpovídala vedoucí sociální pracovnice Mgr. Irena Rösslerová.

P. Rösslerová, představte nám prosím projekt, se kterým jste se do veřejné sbírky přihlásili.
„V sociálně terapeutické dílně v Ústí nad Orlicí se setkávají dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří ztratili 
nebo dosud nenašli uplatnění na trhu práce. Smyslem služby je jejich podpora při návratu do zaměstnání. V poslední době se 
často setkáváme se zájemci z okolních obcí, kteří si nemohou z finančních důvodů dojíždění do služby dovolit. Pokud bychom 
dokázali sehnat peníze na proplacení cestovného, umožnili bychom jim využít službu, kterou potřebují. Zároveň bychom rádi 
podpořili uživatele, kteří rehabilitaci absolvovali a je pro ně obtížné vytvořit si z nízkého příjmu finanční rezervu na první 
měsíc dojíždění do práce."

Co pro Vás bylo tou hlavní motivací se do sbírky zapojit?
„Do sbírky jsme se zapojili už několikrát v minulosti a vždy nám 
to přineslo splnění našich očekávání. Díky podpoře veřejnosti 
a KONZUMu jsme dokázali realizovat své projekty a na základě 
toho jsme se s radostí přihlásili i v letošním roce."

Co ze získaných finančních prostředků pořídíte?
„Ze získaných finančních prostředků dobijeme karty IREDO, 
které budou využívány pro uživatele, kteří potřebují podpořit 
v dojíždění do služby. Díky nim může být podpořeno až 6 uži-
vatelů, pro které máme tyto karty připravené. Od roku 2016 se 
9 uživatelům podařilo s naší podporou najít zaměstnání. Tohle 
číslo by mohlo být vyšší, kdybychom jim mohli v počátku při-
spět na náklady na dojíždění." 
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Lesní klub Letohrad – Strom života 
www.lesniklub.lsg.cz

Lesní klub v Letohradě nabízí lesní mateřskou školku 5 dní v týdnu a další volnočasové aktivity pro širokou 
veřejnost. Činnost klubu a jeho zapojení do sbírky komentuje Mgr. Veronika Peteráčová.

                  pořízení mrazáku, pracovní pomůcky a nářadí dětem
na naši zahradu. Rádi bychom podpořili vztah dítěte k tomu,
co konzumuje.

spektra.

Přehled všech organizací:

Představte nám prosím projekt, se kterým jste se do veřejné sbírky přihlásili.
„Lesní klub nabízí LMŠ, kroužky, besedy a další volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, 
zaměřené na udržitelný rozvoj, ekologii, zdravý životní styl, zahradničení, rozvoj nadání dí-
těte, pedagogiku, rukodělné dílny, aktivity na udržování tradic a zvyků, realizuje příměstské 
tábory. Naším cílem je zabezpečit takové podmínky, které budou dítě rozvíjet i v kompeten-
cích pro život. Použité prostředky jsou především volná hra, spojená s množstvím fyzického 
pohybu, pracovní činnosti, které se stávají bytím a radostí ve spojení s přírodou, s lidmi, kteří 
mají co předat a žijí život opravdově. Využíváme prostředí připomínající rodinu, domov, malý 
kolektiv a respektující přístup. Chceme dětem ukázat, o čem je reálný život a jaké nádherné 
věci je obklopují. Naše zázemí je v blízkosti přírody, ale také centra města, využíváme toto 
spojení a vychováváme děti k lásce k místu. Děti dochází nakupovat, hrají si a poznávají okolí 

Letohradu, a to i v každém počasí, to je otužuje a pomáhá jim být i psychicky odolnější. Jsou v úzkém spojení s reálným světem a učí se."

Co pro Vás bylo tou hlavní motivací se do sbírky zapojit?
„Lesní kluby, plnící funkci lesních mateřských škol, své veškeré financování zajišťují díky příspěvkům z řad rodičů. Tento typ sbírky 
je proto pro nás jedinečná příležitost, jak získat další prostředky, a velmi si této možnosti vážíme. Navíc nám přijde sympatické, 
že touto formou můžeme informovat region o své činnosti."

Co ze získaných finančních prostředků pořídíte?
„Za získané finance pořídíme mrazák, dále dětem pracovní pomůcky, nářadí na naši zahradu. Na nedalekém pozemku si pěstujeme 
s dětmi zeleninu a úzkým vztahem s pěstováním a jejím využitím v kuchyni vedeme děti k zájmu o to, co konzumují."
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pivovar Faltus Česká Třebová

Paní Blažková Faltusová, můžete nám 
říci, zda má pivovarnictví v České 
Třebové nějakou tradici? Popište prosím 
i historii pivovaru Faltus.
Pivovar Faltus byl otevřen v květnu roku 
2012. Zprovozněním pivovaru se snažíme 
navázat na více jak 140 let starou 
tradici vaření piva v České Třebové. 
Vaříme pivo klasickým dvourmutovým 
způsobem, z kvalitních českých surovin 
a českotřebovské vody. Veškeré vybavení 
pivovaru je v nerezovém provedení, a srdce 
pivovaru – nerezovou varnu, je k vidění 
v prostorách restaurace.

Můžete nám říci, jakou má Váš pivovar 
kapacitu? Kolik hl piva za rok vytočíte?
Varna má objem 10 hl, na spilce máme 
3 kvasné tanky po 20 hl a v ležáckém 
sklepě 6 tanků o objemu 20 hl a 3 po 
10 hl. Teoreticky tak můžeme měsíčně 
uvařit 150 hl piva. Kapacita pivovaru je 
v současné době vytížena na 80 %. 

Ovlivňuje například velikost pivovaru 
kvalitu piva? 
Ano, dalo by se říci, že v menším pivovaru 
je kvalitnější pivo. Ovšem výjimky existují 
na obou stranách. 

Jak dlouho trvá výroba piva? Je to 
u  všech piv  stejné a  l i š í  se  to 
jen v době ležení? 
Výroba piva trvá více jak měsíc, piva s nižší 
stupňovitostí zrají i kvasí o něco kratší 
dobu, než piva s větší stupňovitostí. Tedy 
desítka dozraje dříve než devatenáctka. 
Piva svrchně kvašená rovněž dozrávají 
rychleji, protože kvasí i zrají při vyšší 
teplotě. Dále bych také doplnila, že pivo 
vyrábíme bez filtrace a pasterizace. Na 
vaření piva nepoužíváme cukr, sirupy ani 
chmelový extrakt. Pivo vyrábíme pouze 
z českotřebovské pitné vody, chmelu, 
sladu a pivovarských kvasinek. 

Vaše pivní speciály nesou různá jména. 
Mají nějaký význam nebo jsou náhodně 
vybraná?
Jména speciálních piv jsou pojmenována 
po rodinných příslušnících majitele 
pivovaru. Stálá řada piv nese jméno 
KOHOUT, což je odvozeno od znaku a historie 
České Třebové.

Které pivo z Vašeho sortimentu nejvíce 
chutná a doporučujete jej našim 
zákazníkům zkusit?
Nejprodávanějším pivem v naší restauraci 
je klasický světlý ležák KOHOUT 11 %, toto 
platí rovněž i pro naše piva prodávaná 
v síti prodejen KONZUM. Ze speciálů je 
nejprodávanějším pivem MILOTA 11 % red 
ale.

Jaké nejneobvyklejší nebo chutově 
zajímavé pivo se ve Vašem pivovaru 
vařilo?  
Na velikonoce vaříme velikonoční zelené 
pivo, dále ochucené zázvorové pivo a zkusili 
jsme i silné pivo Bockbier 19 %. 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
Nabídnete například nějaké vánoční 
speciály, příchutě... ?
Určitě nabídneme nějaký další, neobvyklý 
a chuťově zajímavý speciál. Naši zákazníci 
se mohou již brzy těšit.

Podporujeme místní producenty, dodavatele, spolky a zaměstnance tak, aby docházelo 
k rozvoji podnikání a zkvalitňování života v našem regionu. Je pro nás důležité, aby 
obyvatelé našeho regionu dostávali kvalitní služby a produkty od místních producentů. 
Proto jsme zahájili také spolupráci s místními pivovary. Jedním z nich je Pivovar Faltus 
v České Třebové, který své pivní speciály dodává do prodejen sítě KONZUM na Českotřebovsku 
a Orlickoústecku. Ptali jsme se Ing. Miloty Blažkové Faltusové, zástupkyně majitele.

www.pivovar-faltus.cz
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Zprávičky z KONZUMu
Nový koncept prodejny KONZUM Marketu v Letohradě

Vybavení učebny pro studenty v Žamberku

Významnou proměnou a to především z hlediska uspořádání a fun-
gování prošla prodejna KONZUM Marketu na Letohradském náměs-
tí, která byla dne 18. 10. 2017 slavnostně otevřena a přivítala první 
zákazníky. Prodejna je nově řešena už od vchodu, který je umístěn 
v jiné části než byli naši zákazníci zvyklí. Po vstupu do prodejny 
navazuje rozšířený regál se zeleninou a to včetně dvojnásobné 
chlazené části s čerstvými výrobky jako jsou lisované ovocné a ze-
leninové šťávy, chlazené těstovinové, zeleninové a ovocné saláty. 
Najdete zde také širokou nabídku balených uzenin od tradičních 
českých výrobců a chlazená hotová jídla. Navazují pekárenské vý-
robky, také od řemeslného pekaře, který peče tradiční technologií 

za využití parní pece. Zásadní je však přesun obslužného úseku 
do přední části prodejny, kde nabízíme vybrané druhy čerstvého 
masa z českých chovů pod Orlickými horami. Zveme vás ale také 
na občerstvení do KONZUM Cafe, které je rovněž novinkou a součás-
tí prodejny. Můžete zde ochutnat různé druhy kávy, mléčný koktejl, 
saláty, párek v rohlíku, zákusky, bagety, chlebíčky nebo třeba pa-
nini. Na prodejní ploše je vedle klasického pokladního místa, a to 
poprvé v rámci sítě KONZUM, nově umístěna expresní pokladna, kde 
jsme se nechali inspirovat zahraničními kolegy v rámci skupiny 
COOP. Doufáme, že tato změna doplněná o rozšířený sortiment 
potěší všechny naše stálé, ale i nové zákazníky. 

Obor prodavač a obchodník na Střední škole obchodu, řemesel 
a služeb v Žamberku má nově vybavenou učebnu na jejíž rekon-
strukci se podílel KONZUM. Učebna tvoří prvky reálné prodejny jako 
jsou regály, obslužný úsek a plně funkční pokladní úsek. Celková 
hodnota přestavby činila 350 000 Kč. Rádi jsme přispěli k rozvoji to-
hoto oboru a zároveň doufáme ve zvýšení atraktivity povolání v ma-
loobchodě. Doufáme, že se zde studentům bude snáze vzdělávat.

autor: Josef Šulc

Členové, nezapomeňte si vybrat kredit!
Upozorňujeme všechny členy, že je nutné si vybrat veškeré 
naspořené slevy z roku 2017 ve formě kreditu na vaší členské 
kartě nejpozději do 31. 1. 2018. 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 členskou kartu. Doporučujeme 
využít při velkých vánočních nákupech.

Členské schůze
Výbor členů  v Ústí nad Orlicí svolává členskou schůzi na 29. 11. 2017 
od 17.00 hod. do restaurace Šnyt na Nové Louži v Ústí nad Orlicí. 
Přihlášky k účasti prosím nahlaste do 24. 11. 2017 na tel.: 602 491 843 
nebo na e-mail v.jirout@ktuo.cz. Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout.

Výbor členů  v Ústí nad Orlicí svolává členskou schůzi na 1. 12. 2017 
od 17.00 hod. do restaurace Ali restaurant v Hnátnici. Přihlášky 
k účasti prosím nahlaste do 27. 11. 2017 na tel.: 602 491 843 nebo 
na e-mail v.jirout@ktuo.cz. Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout.
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Burza filantropie - fenomén z Pardubického kraje spojující 
firmy a neziskovky

Ve středu 18. 10. 2017 se v Ústí nad Orlicí 
konal již několikátý ročník Burzy filantro-
pie, která zprostředkovává setkání zástup-
ců podnikatelského sektoru, neziskových 
organizací a veřejné správy. Na tomto 
setkání dochází vždy k prezentaci jed-
notlivých projektů neziskových organizací 
a podpoře ze strany donátorů. Letošního 
ročníku se účastnilo 6 neziskových organi-
zací, které bylo připraveno podpořit cel-
kem 11 donátorů z místních firem a veřej-
né správy.

Představilo se zde Rodinné Integrační Cent-
rum, z. s. s projektem Emoce a komunikace 
jako základní kámen mezilidských vztahů 
aneb potřebujeme kameny. Prezentovaný 
projekt byl zaměřen na pořízení pomůcek 
na skupinové a individuální nácviky komu-
nikačních a soc. dovedností pro osoby 
s poruchami autistického spektra v novém 
kontaktním místě Rodinného Integračního 
Centra v Lanškrouně a pomůcek pro pod-
poru rozumového a smyslového rozvoje 
klientů s těžší symptomatikou autismu for-
mou terapeutických a aktivizačních čin-
ností. Donátory oslovil také projekt Staň se 
pěstounem! - náborová a zároveň osvětová 
kampaň v Pardubickém kraji, kterou orga-
nizuje Amalthea, z. s. Její zástupci pořá-
dají různé besedy, kulturní akce, podporují 
pěstouny a žádali proto o prostředky na tisk 

plakátů, letáků, výrobu a distribuci radio 
spotu, na reklamní kampaň ve vlacích, MHD 
atd. Mít či nemít...skleníky?, to byl název 
dalšího projektu Sdružení Neratov, z. s. Cí-
lem tohto projektu bylo získání finančních 
prostředků na nákup dvou skleníků na chrá-
něné pracoviště v Žamberku, kde zaměst-
návají lidi s různými handicapy. CEMA Žam-
berk, z. ú. žádala o příspěvek na vybavení 
prostor pro hlídání dětí v předškolním věku, 
jejíž současné prostory nesplňují normy pro 
zřízení dětské skupiny a vybavení dosluhu-
je. Na zdraví dětí byl zaměřen projekt Sku-
tečně zdravé vaření ve školách v okrese Ústí 
nad Orlicí díky organizaci Skutečně zdravá 
škola, z. s. Že les je pro zvídavou dětskou 
duši studnicí podnětů k poznávání, zkou-
mání a vzdělávání, zde prezentoval klub 
z Lanškrouna fungující na principu lesních 

MŠ, určený pro děti od 2,5 let věku. Jejich 
projekt nesl název Více tvoření = více ra-
dosti. Rádi by tak vytvořili prostředí jako 
dělané pro tvoření, zahradničení, vaření, 
zábavné učení a samozřejmě kvalitní odpo-
činek. Jedním z jejich cílů tedy bylo podpo-
řit rozvoj zručnosti, motoriky a fyzických 
i duševních dovedností dětí. 

Družstvo KONZUM a jeho zástupci se účast-
nili již 7. ročníku a spolu s partnery pro-
jektu Jsme tu doma darovali celkových 
140 000 Kč. Projekty, které byly přihlášené, 
do finále ale na toto setkání nepostoupily, 
obdržely od KONZUMu a partnerů projektu 
Jsme tu doma 65 000 Kč. Tato částka mezi 
ně byla rozdělena.Celková suma, kterou se 
všichni donátoři rozhodli neziskovkám da-
rovat činila 478 000 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)

Amalthea z. s. - Staň se pěstounem!
- Osvětová/ náborová kampaň v Pardubickém kraji 50 000 Kč 85 000 Kč (25 000 Kč)

CEMA Žamberk, z. ú. - Vybavení prostor pro hlídání dětí v předškolním věku 50 000 Kč 70 000 Kč (10 000 Kč)

Sdružení Neratov, z.s. - Mít, čí nemít....skleníky? 29 735 Kč 68 000 Kč (10 000 Kč)

Rodinné Integrační Centrum z. s. - Emoce a komunikace jako základní 
kámen mezilidských vztahů aneb potřebujeme kameny… 50 000 Kč 82 000 Kč (15 000 kč)

Skutečně zdravá škola, z. s.
- Skutečně zdravé vaření ve školách v okrese Ústí nad Orlicí 41 000 Kč 47 000 Kč (10 000 Kč)

Škola jinak Lanškrounsko, z. s. - Více tvoření = více radosti 11 800 Kč 24 000 Kč (5 000 Kč ve formě
poukázek do Fortelu)

Vánoční prodejní doba v našich obchodech KONZUM podpořil realizaci projektu
„sociální automobil" pro Týdenní
stacionář Česká TřebováNEDĚLE 24. PROSINCE

Štědrý den
Všechny prodejny otevřeny
jako v sobotu max. do 12.00

PONDĚLÍ 25. PROSINCE
1. Svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

ÚTERÝ 26. PROSINCE
2. Svátek vánoční Všechny prodejny uzavřeny

NEDĚLE 31. PROSINCE
Silvestr

Všechny prodejny otevřeny
jako v sobotu max. do 12.00

PONDĚLÍ 1. LEDNA
Nový rok Všechny prodejny uzavřeny
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 2017 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: Ilona Švábová - Červený Kostelec, Anna Filipová - Jamné nad Orlicí, Jaroslav Kopecký - Čestice
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Příbory Berndes"

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 12. 2017
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:
Ela Šedová - Choceň
Zdenka Mlatecová - Semanín
Alena Šmerdová - Dolní Dobrouč

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


