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Spolupráce s místními farmáři aneb Farmářské dny v KONZUMu

V obci Rybník vyroste nová modulární prodejna

„Společně za úsměv“ rozdává radost a pohodu
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Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

 v dnešním vydání Našeho Konzumu se setkáte s na první pohled odlišnými tématy, jako jsou výstavba prodejen ve 
vesnickém prostředí, nabídka farmářských potravin, podpora sociálních organizací apod. 
 Všechny je však něco spojuje. To „něco“ je společenská odpovědnost. Můžete mi říct, že to není nic zvláštního, 
že to nyní zavádí mnoho firem do svého „marketingu“. V případě KONZUMu to ale jiné je. Pro nás to není marketing, 
ale princip existence. KONZUM si založili před 113 lety lidé, aby byl prospěšný svým členům (dnes nás je přes tři a půl 
tisíce), svým zákazníkům, prostě svému okolí. A my se i dnes nesnažíme dělat nic jiného než tento princip naplňovat. 
Na druhou stranu nejsme Armáda spásy. Jsme obchodní společnost, která  musí dosahovat nějakého ekonomického 
výsledku. Ne proto, abychom zisky odváděli někam na Bahamy, ale právě proto, abychom mohli být prospěšní. 
 V poslední době nás hodně tíží situace na malých obcích, kde dlouhodobě „sloužíme“. Možná dobře, možná podle 

někoho i špatně, ale sloužíme a snažíme se. V době kdy je všichni opouštějí a zavírají se školy, školky, pošty, hospody atd., tak my zde 
stále jsme a prodáváme. Ročně dotujeme provoz asi 20 nejmenších prodejen částkou přes tři miliony Kč a dlouho to už asi sami nedo-
kážeme. Navíc, ve městech přibývá agresivní zahraniční konkurence, která je tak společensky odpovědná, že ji lidé na vesnicích vůbec 
nezajímají, resp. ji zajímají pouze ti, co mají vlastní auto a dojedou si. To nám situaci rozhodně neulehčuje. 
   Nyní se i my dostáváme do okamžiku, kdy budeme potřebovat podporu jiných. V uplynulých týdnech jsem navští-
vil většinu starostů a některá obecní zastupitelstva těch nejmenších obcí s žádostí o podporu pro „jejich“ KONZUM. Vím, že v současné 
době napjatých obecních rozpočtů to je hodně složité. Proto bych chtěl ještě jednou touto formou poděkovat všem těm, u kterých jsem 
se setkal s pochopením.

Děkuji Vám paní starostko, pane starosto!
Ing. Miloslav Hlavsa

ředitel družstva

Je pro nás 
důležité chovat 

se eticky. Z tohoto 
důvodu nabízíme 

na našich 
prodejnách 
jen vejce 

z podestýlkových 
chovů. Zde jsou 
slepice chovány 

bez klecí.
Tak je to fér.

VEJCE, 
 
která lépe 
chutnají

K regionu, kde 
jsme vznikli, 

a kde působíme, 
cítíme hlubokou 
úctu a pokoru. 

Vše, co děláme, 
děláme ve shodě 
s tímto regionem. 

Podporujeme 
místní 

producenty, 
dodavatele, 

spolky 
a zaměstnance.

Tak je to fér.

KONZUM 
 
podporuje 
tento region

Na všech 
prodejnách 

vám Konzum 
přináší jen to 
nejkvalitnější 

vepřové a hovězí 
maso výhradně 

z českých chovů.
Tak je to fér.

100%
GARANCE

českého
masa

Naše družstvo 
je dobrovolná 
organizace, 

jejíž vlastníky 
jsou jednotliví 
členové. Těm 
pak přinášíme 

maximální 
výhody, což 
nás odlišuje 
od ostatních 

maloobchodních 
firem v ČR.
Tak je to fér.

NÁŠ  
ČLEN 
 
čerpá 
výhody
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V posledních letech vidíme ve městech silnou 
expanzi zahraničních prodejen. Navzdory 
tomu však KONZUM při rekonstrukcích a vý-
stavbách prodejen nezapomíná ani na malé 
obce pod 1 000 obyvatel. Jak lze řešit pro-
blém potravinové obslužnosti na vesnicích?
 Ve venkovském prostředí se snažíme uplat-
ňovat náš koncept mo-
dulárních prodejen. 
Modulární prodejna se 
však nehodí pouze do 
venkovského prostředí, 
ale také do lokálních 
sídlišť ve větších měs-
tech a podobně. Vždyc-
ky je to samozřejmě 
prodejna, která bude 
dosahovat menšího ob-
ratu než vysokokapacit-
ní prodejna velkého města. Pro lokální sídliště  
a menší obce je ale ideální.

Zmínil jste pojem „modulární prodejny“. Co 
si pod tímto pojmem máme představit a  proč 
je tento koncept ideální právě pro lokální síd-
liště a menší obce? 
 Modulární prodejna je v podstatě montova-
ná stavba. Právě z toho vyplývá hned několik 
důvodu, proč se hodí právě do lokálních sídlišť 
či vesnického prostředí. Přednost modulár-
ní prodejny tkví především v rychlosti a ceně 
výstavby. Tuto dobu lze od zahájení výstavby 
do otevření prodejny zkrátit na pouhé dva mě-
síce. Budova je nízkoenergetická, vybavená 
tepelnými čerpadly, takže v podstatě splňuje 
relativně přísné ekologické parametry. Díky 
tomu, že není zděná, zde nedochází k těžkým 
stavebním činnostem, takže okolí není po dobu 
několika měsíců zatěžováno stavbou. Navíc je 
tato stavba vysoce mobilní – lze ji tedy kdykoliv 
v případě potřeby přemístit. Základní instalace 
budovy proběhne během jednoho dne. Potom 
už se dolaďují jednotlivé prvky. 

Lze si Vaše slova vyložit tak, že relativní ne-
náročnost výstavby a nezatěžování okolí je 
jedním z hlavních důvodů, proč jsou modu-
lární prodejny umisťovány především v ob-
cích pod 1 000 obyvatel?
 Ano, to jistě. Dalším z důvodů je fakt, že 
v obcích pod 1 000 obyvatel není z ekonomic-
kých důvodů prakticky možné postavit zděnou 
prodejnu. Další výhoda je modularita a rozšiři-
telnost plochy prodejny – lze ji až zdvojnáso-
bit. Zkušenosti s tím už máme. Ve Slatině nad 
Zdobnicí jsme před pěti lety postavili základní 

50m prodejnu. Zhruba po dvou letech jsme ji 
rozšířili na prodejnu o prodejní ploše 100 m2.

Hovoříte o modulární prodejně  ve Slatině 
nad Zdobnicí. Provozuje KONZUM ještě další?
 Ano. V současné době provozujeme čtyři 
modulární prodejny. Ve zmíněné Slatině nad 

Zdobnicí, potom ve 
třech obcích na Lanš-
krounsku - Albrechti-
cích, Horních Heřma-
nicích a v Rudolticích. 
Kromě toho připravu-
jeme výstavbu dalších 
dvou. Jedné v Rybníku  
u České Třebové a dru-
hé v Bohuslavicích na 
Náchodsku. 

V současnosti tedy KONZUM provozuje cel-
kem čtyři modulární prodejny. Jaké přichá-
zejí z těchto míst reakce?
 Vlastně s výjimkou Slatiny a Bohuslavic, 
které teď připravujeme a které jsme oslovili 
my, obce kontaktovaly nás. Mají samy zájem  
o to, abychom zde zkvalitnili potravinovou ob-
služnost. My nabízíme toto řešení. A zatím sku-
tečně máme veskrze pozitivní ohlasy. V poslední 
době jsme navštívili starosty obcí, právě proto, 
abychom si vyhodnotili reakce obyvatel. Musím 
říci, že ve všech obcích, kde máme modulární 
prodejnu, byla starosty a starostkami vyjádřena 
jednoznačná spokojenost k fungování. 

Jakmile se něco líbí, zprávy o tom se přiro-
zeně šíří rychle. Zaznamenali jste, vzhledem 
ke všeobecné spokojenosti, nějaký zvýšený 
zájem obcí o výstavbu modulární prodejny? 
 V poslední době jsme zaznamenali několik 
dalších kontaktů, ať už z našeho regionu, či  
z jiných částí republiky. V těchto případech 
předáváme kontakty na naše partnery – na naše 
partnerská družstva v tom příslušném místě. Co 
se týče našeho regionu, tak bych prozatím ne-
rad prozrazoval, co se chystá a připravuje.

Podle vašich slov tedy zájem přichází i ze 
vzdálenějších míst republiky? Jak je možné, 
že informace o tomto konceptu se dostaly až 
za hranice našeho regionu? 
 Před dvěma lety jsme dělali velkou konfe-
renci pro všechna spotřební družstva v České 
republice. Zde jsme vlastně prezentovali celý 
koncept modulárních prodejen. Tímto způ-
sobem tedy měli ostatní možnost se s ním se-
známit. Zatím v současné době není nikde nic 

postaveno, ale v rámci území České republiky 
je již rozjednáno několik dalších projektů. Nyní 
k tomu ale víc říci nedokáži. Pozitivní ohlasy 
přišly především z jižní Moravy.

Z toho, co říkáte vyplývá, že koncept mo-
dulární prodejny je přímo originálním dílem 
KONZUMu. Je tomu skutečně tak?
 Koncept modulární prodejny je skuteč-
ně námi vymyšlen a vytvořen a v rámci České 
republiky je ojedinělý. My jsme vlastně jediní, 
kdo touto technologií staví. V současné době 
máme tento koncept dotažen až do posledního 
detailu, do poslední šatní skříňky pro personál, 
až po poslední umyvadlo či úklidovou komoru. 

Mohl byste uvést, co konkrétně vás na tuto 
myšlenku přivedlo? Odkud přišla inspirace?
 Tímto způsobem se celkem masivně staví  
v západní Evropě. Náš dodavatel těchto mo-
dulárních staveb vlastně přes 90% produkce 
exportuje do zemí západní Evropy – Německo, 

Dánsko, Skandinávie. Touto technologií se staví 
čerpací stanice, bistra, hotely, malé pobočky 
bank, školky, školy, apod. V poslední době se 
tak začínají stavět i rodinné domy. 

Stavby modulárního typu jsou tedy obvyklé 
spíše v západních částech Evropy? Jak na ten-
to koncept reagují obyvatelé českého vesnic-
ké prostředí?
 Bohužel, námi nabízená myšlenka bývá vět-
šinou ze začátku přijímána s jistými obavami. 
Lidé v České republice nejsou zvyklí na tuto sta-
vební technologii. Češi ještě úplně nepochopili 
a nedocenili výhody, které jim může přinést. 

Domníváte se, že když si místní lidé zvyknou 
na tuto technologii z hlediska výstavby pro-
dejen, že by se tento trend mohl v budouc-
nu i u nás rozšířit i na další stavby, nebo že  
k tomu budou lidé u nás stále tak nějak nedů-
věřiví a skeptičtí?

„Modulární prodejna se hodí nejen do venkovského  
prostředí, ale i do lokálních sídlišť ve větších městech,”  
říká Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel KONZUMu Ústí nad Orlicí

Ing. Miloslav Hlavsa

	 Díky	naší	historii	a	našemu	přístupu	k	podnikání	není	hlavní	motivací	 
to,	 jestli	 dosahujeme	 vysokých	 zisků.	 Naším	 cílem	 je	 to,	 abychom	 
v	regionu,	v	němž	působíme	a	žijeme,	napomáhali	zachovat	určité	životní	
prostředí	a	abychom	ve	spolupráci	s	obcemi	dokázali	zkvalitnit	život	zde	
žijících	lidí.
	 S	 ředitelem	 KONZUMu,	 Ing.	 Miloslavem	 Hlavsou,	 jsme	 hovořili	 
o	 problematice	 obslužnosti	 na	 malých	 vesnických	 prodejnách.	 Již	 na	
první	 pohled	 je	 patrné,	 že	mu	 není	 život	 v	 malých	 obcích	 lhostejný.	
To	 iniciuje	 aktivity,	 které	 KONZUM	 ve	 venkovském	 prostředí	 neustále	
vyvíjí.	 O	 podstatě,	 průběhu	 a	 budoucnosti	 těchto	 procesů	 se	 dočtete	 
v	následujících	řádcích.

Prodejna ve Slatině nad Zdobnicí

Prodejna v Albrechticích u Lanškrouna
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 V poslední době se touto technologií po-
stavilo i několik školek v ČR. Zde právě ta 
rychlost, modularita a případná přemístitel-
nost školky má obrovské výhody. Demogra-
fická křivka se mění a toto je způsob jak re-
agovat na aktuální potřebu v konkrétní obci. 
Je možné, že za pár let tomu tak nebude  
a bude potřeba školku přemístit nebo využít pro 
jiné účely, služby či záležitosti.  

Myslíte, že pokud si v budoucnu tento 
trend získá oblibu i u nás, mohl by pak být 
KONZUM vnímán jako originální původce  
a propagátor této myšlenky?
 Určitě (smích). My sami se považujeme za 
opravdu velkého propagátora modulární stavby. 
Myslíme si, že jde o technologii 21.století a vel-
mi moderní a praktický způsob výstavby, který 
rozhodně má smysl. Prodejna Horní Heřmanice

Ing. Miloslav Hlavsa, 
ředitel KONZUMu Ústí nad Orlicí

V současné době probíhají intenzivní jedná-
ní s obcí Rybník ohledně výstavby modulární 
prodejny. Mohl byste popsat jejich průběh?
 V podstatě vše začalo tím, že mne kon-
taktoval pan Hrdlička. To mne velice potěšilo. 
Jinak samozřejmě jednání většinou probíha-
jí delší dobu než samotná stavba. Problém je  
v tom, že v obcích do 1 000 obyvatel pocho-
pitelně nelze modulární prodejnu postavit 
jako předmět podnikání, ale jako poskytova-
nou službu. To znamená, že do budoucna se 
na provozu prodejny finančně podílí i obec  
a tyto věci musí být dostatečně prodiskutovány 
v zastupitelstvu a odsouhlaseny tak, aby rozho-
dování o výstavbě mělo demokratický průběh.

Jste tedy toho názoru, že v menších obcích 
nelze modulární prodejnu postavit v podstatě 
jinak než jako poskytovanou službu. Nepřiná-
ší KONZUMu taková prodejna značnou ztrátu 
na ziscích?
 To je složité. Díky naší historii a přístupu 
k podnikání není hlavním cílem dosažení vyso-
kých zisků, ale spolupráce s obcemi za účelem 
zkvalitnění života zde žijících lidí. Na druhou 
stranu je pravda, že nejsme ani nezisková, ani 
charitativní organizace. To znamená, že společ-
ně s obcí musíme zároveň vždy vytvořit kon-
cept, který nebude dlouhodobě ztrátový. 
 
Pojďme k samotné prodejně. Co by měla obci 
Rybník přinést?
 V první řadě interiér a vnitřní vybavení pro-
dejny je naprosto standardní a plnohodnotné. 
Nedochází zde k žádným kvalitativním a hygi-
enickým kompromisům. Občané tak získávají 
naprosto plnohodnotnou a nejmodernější pro-
dejnu potravin. 

Prodejna by podle Vašich slov měla být „pl-
nohodnotná“. Mohl byste vysvětlit, v jakém 
smyslu?
 Určitě ve zkvalitnění potravinové obslužnos-
ti tak, aby občané nemuseli jezdit či docházet 
buď do vzdálené prodejny na okraji obce nebo 
do České Třebové. Chceme jim poskytnout velmi 
slušnou nabídku nejen čerstvých potravin – peči-
va, uzenin, lahůdek, ovoce a zeleniny, mléčných 
výrobků, ale také samozřejmě klasický koloni-
ál, jako jsou základní potraviny – mouka, cukr, 
atd. Samozřejmě včetně drogerie. Přineseme 
také další služby, na které občané menších obcí 
většinou nejsou zvyklí. Myslím například mož-
nost platby kartou, dobíjení telefonu, vybírání 
hotovosti z vlastních účtů přímo na pokladně  
a černobílé kopírování. Do budoucna připravu-
jeme i platby složenek apod. 

Možnost černobílého kopírování. To zní zají-
mavě. Proč myslíte, že by se vedle ostatních 
služeb mělo objevit právě kopírování?
 Protože ačkoliv se to na první pohled nezdá, 
tak jakmile si na to lidé zvyknou, je to velmi po-
hodlné. Symbolická 1.50 Kč je podle mého názo-
ru velice přijatelná cena. Pro nás to z hlediska 
zisku není vyloženě atraktivní – někde se udělá 
100, 200, 300 kopií za měsíc. To možná nejsou  
z hlediska příjmů velká čísla, ale z hlediska 
služby lidem je to podle mého názoru ohromné  
a podstatné.

Zvažujete ještě nějakou jinou novinku, nové 
vylepšení v tomto typu prodejen?
 Ano, zvažujeme ještě něco. Když malinko 
odbočím – v Hylvátech nás trochu překvapilo 
přemístění pošty. Dříve byla umístěna blízko 
naší prodejny, nyní se nachází o pár set metrů 
dále, vedle místní večerky. Poznáváme lehké 
zhoršení z hlediska obratu. Když už lidé jdou na 
poštu, zastaví se ve večerce a často zde také 
nakoupí. Proto  do budoucna připravujeme spo-
lupráci s Českou poštou ohledně možnosti po-
skytování poštovních služeb. V mnoha obcích, 
kde působíme, totiž pošta vůbec není. Když 
tedy člověk dostane např. doporučený dopis  
a není doma, tak si pro něj musí dojet až do 
města.  To však není pro prodejnu v Rybníku 
aktuální, protože zde v současnosti působí kla-
sická pobočka České pošty.

V obci Rybník u České Třebové vyroste 
za pár měsíců nová modulární prodejna
	 Obec	 Rybník,	 ležící	 v	 bezprostřední	 blízkosti	 České	Třebové,	 se	 potýká	 
s	 problémem	 typickým	 pro	 vesnické	 prostředí.	 Nedostatečná	 potravinová	 
obslužnost	–	to	je	jev,	s	nímž	se	v	dnešní	době	bohužel	setkáváme	ve	většině	
vesnic	pod	1	000	obyvatel.	V	Rybníku	však	svítá	na	lepší	zítřky.	Díky	aktivitě	
pana	Jiřího	Hrdličky,	místního	starosty,	se	rozběhla	jednání	s	naším	obchod-
ním	družstvem	ohledně	výstavby	modulární	prodejny.
	 Přinášíme	dva	pohledy	na	tuto	záležitost	–	vyjádření	ředitele	KONZUMu	Ústí	
nad	Orlicí,	Ing.	Miloslava	Hlavsy,	a	pana	Jiřího	Hrdličky,	starosty	obce	Rybník.

Jiří Hrdlička, 
starosta obce Rybník

Obec Rybník projevila zájem o spolupráci  
s KONZUMem v záležitosti výstavby modulár-
ní prodejny. Odkud přišel hlavní impuls k této 
činnosti?
 Cítil jsem, že zásobování potravin není úpl-
ně v pořádku. Nemohu říci, že jsem ohledně 
této věci zaznamenal přímé stížnosti. Ale z re-
akcí lidí jsem usoudil, že je třeba něco změnit. 

Tvrdíte, že zásobování potravin není přímo 
ideální. Mohl byste osvětlit, v jaké situaci je  
v současné době potravinová obslužnost 
obce?
 V současnosti zde máme prodejnu potravin, 
jejímž majitelem je paní Balcaříková. Ta obchod 
zhruba před dvěma měsíci pronajala. Vzhledem 
k tomu, že obchod byl nedávno po delší dobu 
uzavřený, v obci prakticky neexistovalo zásobe-
ní potravinami. Sortiment není přiměřeně širo-
ký, navíc vyvstávaly jisté problémy s otevírací 
dobou. Nechtěl bych, aby to, co říkám, vyznělo 
tak, že je všechno špatně. Protože navzdory jis-
tým nedostatkům prodejna poskytuje zdejším 
občanům služby tak, jak je to na vesnici mož-
né. Těžko bude kupovat na zásobu, aby potom 
vyhazovala. Takže rozhodně nechci tvrdit, že 
situace je tragická. Zkrátka jsem cítil, že posky-
tované služby jsou nedostatečné a je třeba to 
nějakým způsobem vylepšit.

Měl jste tedy pocit, že je třeba změnit stáva-
jící situaci. Jak jste se dostal k tomu, že po-
mocnou ruku by mohl podat zrovna KONZUM?
 Diskutovali jsme o tom a z tohoto popu-
du jsme se rozhodli, že oslovíme někoho, kdo 
provozuje řetězce prodejen, a zeptáme se, zda 
by neměl zájem podobné služby poskytovat  
i u nás. S KONZUMem mám dobré zkušenosti, 
protože jsem původně působil v České Třebové, 
kde jsem se s prodejnami KONZUMu běžně se-
tkával. Kromě toho je KONZUM nejblíže – v Ústí 
nad Orlicí. Takže jsem jednoduše zvedl telefon, 
zavolal jsem a pan ředitel Hlavsa se mi následně 
ozval. Domluvili jsme si schůzku a jednali jsme 
dál. 

Mluvíte o dalších jednáních. Mohl byste po-
psat, jak tato jednání probíhají? Čím přispívá 
obec a čím KONZUM?
 My jsme s KONZUMem podepsali smlouvu  
o spolupráci při výstavbě. To znamená, že jako 
investor se angažuje naše obec. Ta zajistí přive-
dení inženýrských sítí – kanalizace, voda, elek-
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trika. KONZUM potom provede vlastní montáž 
vrchní modulární stavby na základech, které my 
připravíme. Pokud všechno půjde podle plánu, 
tak by výstavba měla začít počátkem října.  
S Ing. Motyčkou jsme předběžně mluvili o tom, 
že montáž by mohla nastat 25.října. Předpoklá-
dám, že přibližně za tři týdny poté by mohlo 
následovat otevření prodejny. 

Vyskytly se během těchto jednání nějaké  
závažnější problémy?
 V jednáních s KONZUMem přímo ne. Určité 
nesrovnalosti přišly ze strany městského úřadu 
Česká Třebová. Tam se řeší na odboru výstavby 
stavební část. Požadovali nějaké doplnění, což 
jsme vlastně už s firmou Tepvos Ústí nad Orlicí 
vyřešili. Na 13. září je vypsané vyjednávání.

Pojďme ke konceptu modulární prodej-
ny. Zmínil jste, že s působením KONZUMu 
jste se setkal  již během vašeho působe-
ní v České Třebové. Věděl jste, vzhledem  
k těmto dřívějším zkušenostem, o tomto  
našem projektu?
 Přiznám se, že modulární prodejnu jsem do 
té doby osobně neviděl. Věděl jsem o zděných 
KONZUM marketech, které jsou například v Tře-
bovici v Čechách nebo ve zmíněné České Tře-
bové. Zjistil jsem, že se jedná o vcelku rychlou 
stavbu, takže jsem uvítal možnost, že pokud 
všechno vyjde podle plánu, měla by prodejna 
být postavena a zprovozněna relativně brzy. 

Je pravda, že rychlost výstavby představuje 
ohromnou výhodu. Navzdory tomu se však 
tento projekt často setkává s jistou počáteční 
nedůvěřivostí a to především z důvodu netra-
dičního vzhledu exteriéru stavby. Jak jste na 
tento problém zpočátku nahlížel vy?
 Poté, co jsme s KONZUMem jednali o tom, 
že by u nás vystavěl modulární prodejnu, jsem 
navštívil Horní Heřmanice, kde se prodejna  
tohoto typu nachází. Byl jsem se podívat uvnitř 
a hovořil jsem i s místním starostou. Ten jedno-
značně říká, že zazna-
menává stoprocentní 
spokojenost občanů. 
Navzdory tomu musím 
říci, že můj počáteč-
ní dojem byl – škatule. 
Škatule, které jsou ně-
jakým způsobem po-
skládané. Na druhou 
stranu je ale pravda, že 
interiér na běžnou ves-
nickou prodejnu vypadá 
velice dobře. Sortiment 
zboží je dostatečně velký. Příjemná je i variabi-
lita – to znamená, že je vlastně možné kdykoliv 
přistavovat a rozšiřovat, když bude potřeba.  
O otázce vnějšího vzhledu jsme jednali. Původ-
ně měl být tuším žluto-modrý, což by vypada-
lo jaksi křiklavě. Dospěli jsme k tomu, že naše 
prodejna by údajně neměla být až tak rozčleně-
ná – exteriér by měla tvořit kombinace stříbrné 

s modrou či žlutou. Myslím, že takto budova do 
zdejšího prostředí lépe zapadne. 

Zmiňujete, že rozhovor se starostou Horních 
Heřmanic ve vás vzbudil pozitivní očekávání. 
Mohl byste uvést, co by tedy podle Vás měla 
prodejna obci přinést?
 Jednoznačně zkvalitnění potravinové ob-
služnosti. Určitě také delší otvírací dobu, což 
znamená kontinuální otevírací dobu přes týden 
a v sobotu. Teď jsme nějakým způsobem ře-

šili personál a dohodli 
jsme se, že na prodej-
ně budou zaměstnaní  
i místní občané. V sou-
vislosti s tím jsme se  
s paní Valentovou 
(pozn. red.: vedoucí 
provozní skupiny KON-
ZUMu) bavili o tom, že 
by mohlo být otevřeno 
i v neděli dopoledne.  
V neposlední řadě oče-
kávám také variabilitu  

a flexibilitu zásobování, a to takovou, že základ-
ní potraviny se zde budou vyskytovat po celou 
pracovní dobu.  

Oběma pánům děkujeme za poskytnuté roz-
hovory. Nyní již nezbývá, než popřát trpě-
livost a vytrvalost do následujících měsíců  
a úspěšné dokončení připravované prodejny. 

Farmářské dny – to je synonymum pro spolupráci  
s konkrétními lidmi, s konkrétními pěstiteli a farmáři

 Není tajemstvím, 
že situace nejen na-
šeho regionálního, ale  
i celorepublikového 
zemědělství nepro-
chází v současnosti 
zrovna plodným obdo-
bím. To může říci i člo-

věk, který lidově řečeno „není od fochu“. Naše 
obchodní družstvo neustále vychází z toho, co 
je pro něj nejpřirozenější – v souladu s našimi 
hodnotami bez přestání přemýšlíme, jak umož-
nit našim zákazníkům odběr regionálního zboží 
co nejvyšší kvality za férovou cenu. Současně 
se snažíme, aby tyto naše aktivity podpořily jak 
zaměstnanost v našem kraji, tak životní pro-
středí v něm. Od toho se vše odvíjí, z toho vy-
chází veškerá naše činnost. Přijde nám nesmy-
slné ochuzovat zákazníka o požitek, který může 
přinést pouze čerstvé a výběrové zboží. Stejně 
tak nám připadá zcela nesmyslné odebírat zbo-
ží z jiných regionů, nebo dokonce ze zahraničí. 
To potvrzuje i Ing. Kulhavý ze  Zeleniny Šnakov 
u Vysokého Mýta, která skrze společnost Tercie 
dodává na naše prodejny převážně košťálovou 
zeleninu: „Vloni jsem na vyhodnocení soutěže 
Regionální potravina Pardubického kraje potkal 
pana ředitele a hovořili jsme o tom. Je vidět, že 
českému zboží fandí.“ Náš region je plodný a má 
co nabídnout, tak proč kupovat či dovážet to, co 
se rozkládá jako na dlani přímo před námi? 
 Toto a mnohem více nás přivedlo na myš-
lenku, jak zpříjemnit letní období nejen našim 
spotřebitelům, ale i našim dodavatelům. Proto 
jsme 1. července nastartovali projekt Farmář-
ských dnů. Jejich princip se zdá být více než 
jednoduchý. Každé pondělí objednáte na kte-
rékoliv z našich prodejen vybrané zboží a již  
v pátek se můžete těšit z toho nejčerst-
vějšího, co náš region nabízí. Do standard-
ního obsahu těchto balíčků patří ovoce, 

zelenina a hovězí či skopové maso. U zele-
ninových bedýnek  vycházíme zhruba z toho, 
co běžná rodina zkonzumuje za týden. 
Není vždy předem jasné, které produkty se  
v bedýnce objeví. To se na první pohled může 
jevit jako nevýhoda, skutečnost je však jiná. 
Důvodem, proč zákazník nikdy přesně neví, jaké 
plodiny v bedýnce objeví, je prostý. Teprve po 
objednávce sklízíme úrodu, abychom zákazní-
kům byli schopni nabídnout to nejčerstvější, co 
lze z našeho kraje vytěžit. Stejná „čerstvá filo-
sofie“ platí také u hovězího a skopového masa. 
Kromě toho díky našim dodavatelům stopro-
centně garantujeme původ a prvotřídní kvalitu 
přijímaného zboží. Jedním z našich cílů totiž 
je, aby si zákazník uvědomil, že to nejlepší leží 
bezprostředně vedle něj, a aby měl dokonalý 
přehled o tom, kdo se na této produkci podílí. 
 Za vším, co souvisí s Farmářskými dny, se 
skrývá bezpočet procesů a poctivá práce těch, 
kteří obdělávají půdu v našem kraji a věnují se 
chovu v něm. Chceme, aby tento fakt poznal i 
zákazník. Proto u veškerého zboží, jímž plníme 
farmářské bedýnky, najdete jméno dodavatele 
a přesné místo, odkud daný kus pochází. Pan My-
šák ze společnosti Tercie, která s místními pěs-
titeli spolupracuje již od roku 1993, vnímá tento 
počin velice pozitivně: „Ve farmářských bedýn-
kách je konkrétně značeno, od koho a odkud to 
pochází. Zákazníci mají tím pádem možnost si 
ověřit, že ta firma skutečně existuje, že to není 
nějaký blud, který jsme si vymysleli.“ Ať už jde  
o Zeleninu Šnakov u Vysokého Mýta, samo-
statně hospodařícího rolníka pana Kejklíčka  
z Plotiště u Hradce Králové či Sady Novohradský  
z Doudleb nad Orlicí a mnoho dalších – za plo-
dy, které se objevují ve farmářských bedýnkách 
stojí skutečná práce skutečných lidí z našeho 
nejbližšího okolí. 
 Jelikož se bedýnky kompletují přímo v Ter-
cii, je garantem toho, že v nich bude pouze 

to, co v nich být má. A právě proto je bedýnka 
různorodá – Tercie zaručuje, že se v ní objeví 
jen to, co pěstitelé vypěstují. A to přirozeně 
nelze díky počasí a mnoha dalším vlivům vždy 
stoprocentně předvídat. V základu se však vždy 
objeví potraviny, které se konzumují v podstatě 
každý den – okurka, rajče. Rovněž by neměly 
chybět dva druhy ovoce – jablka, švestky, brosk-
ve, hrušky. „Jde o to, aby byl obsah pestrý  
a měnil se. Aby lidé měli možnost zjistit, co 
jim skutečně nejvíc chutná“, dodává pan Myšák  
z Orlickoústecké Tercie.
 Ovoce a zelenina však není tím jediným, co 
se objevuje ve farmářských bedýnkách. Nabí-
zíme rovněž hovězí a skopové maso prvotřídní 
kvality z chovů z podhůří Orlických hor. V této 
věci spolupracujeme se společností Masoeko 
Letohrad. Zde, jak říká pan Šlesingr, probíhá 

zpracování masa z celého Orlicka: „Když firma 
začínala, odebírali jsme zvířata z okolí. S ně-
kterými dodavateli proto spolupracujeme již 21 
let. Pokud se k obchodním partnerům chováte 
férově a slušně, postupně si to říkají a ptají se 
další a další. Takže dnes prakticky jezdíme od 
Vysokého Mýta až ke Králíkům.“ Stejně jako 
Tercie kontaktuje a spolupracuje s místními 
pěstiteli, pracuje Masoeko s regionálními far-
máři. Právě zde probíhá porážka a zpracování 

Farma Josef Urban, Králíky
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hovězího a skopového masa. Za perfektní zdraví 
odpovídá veterinární a technický dozor, který 
garantuje kvalitu dodávaného masa. 
 Nápad Farmářských dnů v Masoeku přivíta-
li pozitivně: „Určitě je to dobře. Lidé vědí, že 
jedí české maso a troufnu si říci, že dokonce to 
nejkvalitnější, co v okolí existuje.“ Větší zájem 
o skopové maso zaznamenal pan Urban, který 
vlastní rodinnou farmu v Králíkách: „Stoupl zá-
jem o skopové. Víme, že je to také kvůli far-
mářským balíčkům.“
 Paní Podzimková, která s manželem vlast-
ní farmu a penzion v Dolní Hedeči, rovněž za-
znamenává jistý posun: „Vím, že lidé, kteří si 
brali bedýnky z KONZUMu, byli spokojení. Je 
to dobrá věc a myslím, že by se to mělo dě-
lat. Určitě to má budoucnost“. V Dolní Hedeči 
se specializují nejen na chov dobytku, ale také 
na bio výrobu – návštěvníci jejich penzionu 

tak mohou okusit lahodné bio mléko, máslo 
či sýry té nejlepší kvality. Rovněž se zvířaty 
zde zachází eticky – na kravíně vlastní dojící-

ho robota, který je podle slov paní Podzimko-
vé „pro krávy to nejšetrnější, co bylo doposud  
v této oblasti vymyšleno“. Krávy se do něho do-

slova zamilovaly, o čemž svědčí četnost jejich 
návštěv v robotu: „Loni v říjnu přišla sněhová 
kalamita, díky níž tady celý den nešla elektrika 
a tím pádem ani robot. Krávy jsou na něj zvyk-
lé, protože dojí celý den i noc. Když zapnuli 
elektriku, jedna kráva navštívila robota během 
krátké doby celkem 200x.“
Zatím veskrze pozitivní ohlasy nejen našich 
dodavatelů, ale také zákazníků nás utvrzují  
v přesvědčení, že se podílíme na správné věci. 
Za první dva měsíce  jsme prodali téměř pět 
tun ovoce a zeleniny, více než tři tuny hovězího  
a pět metráků skopového masa. Společně s oby-
vateli bezprostředního okolí se snažíme vytěžit 
z našeho regionu maximum toho, co je schopen 
poskytnout. Doufáme, že tato naše snaha bude 
i nadále úspěšná a systém farmářských bedýnek 
a balíčků najde na našich prodejnách své pevné 
a jisté zázemí. 

Po vzoru Sloupnice jsme otevřeli masnu také 
ve Vysokém Mýtě
 Před časem jsme v nově rekonstruované 
prodejně ve Sloupnici úspěšně vyzkoušeli kon-
cept masny integrované přímo do našeho ob-
chodu. Realizace tohoto projektu proběhla ve 
spolupráci s místním Zemědělským družstvem 

Sloupnice.  Na základě pozitivních ohlasů jsme 
společně s firmou TORO VM a.s. z Vysokého Mýta 
23. srpna otevřeli obdobným způsobem řešený 
úsek obsluhy čerstvého masa, a to na prodejně 
KONZUM market 160 Vysoké Mýto v budově Ive-
ca. Masna tak nabízí nejčerstvější nabídku mas-
ných výrobků ve Vysokém Mýtě. Veškeré maso 
je výhradně z české produkce. Vepřové a hovězí 
je z vlastních chovů výše zmíněné společnosti 
z regionu Vysokomýtska a drůbeží výhradně od 
českých chovatelů. Nedoprodané maso je ješ-
tě tentýž den odváženo k dalšímu zpracování  
a obchod tak nabízí stále čerstvé maso. 

Připravujeme nový sklad ovoce a zeleniny  
v Letohradě
 V současné době probíhají intenzivní jed-
nání ohledně stavby nového moderního skla-
du ovoce a zeleniny v areálu velkoobchodního 
skladu KONZUMu v Letohradě. Sklad by měl být 
provozován firmou Tercie CZ, která je výhrad-
ním dodavatelem tohoto sortimentu do sítě 
KONZUM. Probíhá výběrové řízení na dodavate-
le stavby a její dokončení očekáváme v období 
jara 2012. Tato změna by měla přinést výrazné 
zlepšení v oblasti logistiky a měla by se odrazit 
v kvalitě a čerstvosti ovoce a zeleniny. 

Úspěšně jsme spustili spolupráci se Zahrad-
nictvím rodiny Šťastných
 S panem Šťastným spolupracujeme v oblasti 
dodávek květin a sadby do našich zahradnických 
center Fortel již mnoho let. V letošním roce 
jsme tuto spolupráci posunuli ještě dále. Pro 
letošní sezónu pro nás zahradnictví připravilo 
nabídku koření, bylinek a rajčat pěstovaných 
přímo v Ústí nad Orlicí.

Zprávičky z KONZUMu

„Společně za úsměv“ 
rozdává radost 
a pohodu

Med od místních včelařů
 Od října spouštíme 
prodej českého medu 
od pana Plevy z Potštej-
na. Mottem jeho rodinné 
firmy je „Pomáhat lidem 
prostřednictvím našich 
výrobků”. Proto v jejím 
portfoliu výrobků nalez-
nete jak potravinové produkty, tak i léčivé kos-
metické či relaxační výrobky. Med je vyráběn 
ve špičkové kvalitě a svým obsahem odpovídá 
zdravé výživě a zvyšuje také přirozenou odol-
nost organizmu, což jistě v tomto podzimním 
období oceníte. Zároveň je pro nás důležité, aby 
naši zákazníci věděli, že med je skutečně tu-
zemský a nemusí k nim putovat přes půl světa. 

Naše místní dodavatele nově prezentujeme 
na našem webu
V projektu Jsme tu doma je k dnešnímu dni za-
pojeno více než 25 lokálních výrobců potravin. 
Na našich webových stránkách www.jsme-tu-
-doma.cz jsme pro vás připravili krátké filmy, 

které představují  jednotlivé dodavatele Jsme 
tu doma, kteří se v něm aktivně angažují. Na-
vštivte proto náš web a dozvíte se více o tom, 
jak se přímo na váš stůl dostává to nejlepší  
a nejpoctivější z našeho regionu. Spoty rozhod-
ně stojí za zhlédnutí.

Rozjíždíme nový systém vzdělávání prodavačů
Ve spolupráci se společností  AgroKonzulta Žam-
berk spol. s.r.o. a úřady práce startujeme nový 
vzdělávací program. Uchazečům o práci nabízí 
získání praktických zkušeností v oboru a poté 
odborné kvalifikace pro výkon profese. Těm, 
kteří se jej zúčastní, zajistí zvýšení šancí na zís-
kání zaměstnání a kontakt na potencionálního 
zaměstnavatele. Každý účastník školení navíc 
zdarma obdrží zkoušku dílčí kvalifikace, zdra-
votní průkaz a osvědčení o absolvování vzdě-
lávacího programu Prodavač. Více informací  
o programu naleznete na: 
http://vyvojprogramuprodavac.agrokonzulta.cz .

 V minulých číslech tohoto zpravodaje jsme 
se zmínili o tom, že i v letošním roce naše 
družstvo vypsalo grantový projekt Společně 
za úsměv. Jeho cílem bylo podpořit neziskové 
sociální organizace v našem regionu. Z celkové 
částky 150 000 Kč bylo každé vybrané organiza-
ci přiděleno zhruba 15 000 Kč. A jak tyto peníze 
využily? Na to jsme se některých z nich zeptali. 
Mgr. Zuzana Poláková sdělila, že občanské sdru-
žení Poruchy autistického spektra - PAS, o.s.  
v Ústí nad Orlicí díky grantu uskutečnilo ozdravný 

a relaxační pobyt pro děti s autismem, mentál-
ním a kombinovaným postižením v Čenkovicích 
v Orlických horách na chatě Ema. Podle jejích 
slov se ho účastnilo 24 dětí bez rodičů a 7 rodin s 
dětmi. Jako odměnu za účast děti obdržely trič-
ka s logem PASu. Nezisková organizace Za jeden 
provaz, o.s. Česká Třebová využila grant pro-
střednictvím akčního soutěžního odpoledne pro 
Domov seniorů v České Třebové. Akce se konala 
7. září v Domově pro seniory. Paní Mgr. Zuzana 
Vondrová k tomu dodává: „Celé to bylo plánova-
né jako venkovní akce, protože jsme chtěli se-
niory dostat ven z jejich pokojů. Nechtěli jsme 
však měnit termín kvůli počasí, a proto jsme 
měli připravenou jak suchou, tak mokrou varian-
tu.“ Jsme rádi, že grant plní svůj účel a činí tak  
radost těm, kterým měl pomoci.

KONZUM nově i na Facebooku
 Snažíme se neustále postupovat 
kupředu a přiblížit se tak našim zá-
kazníkům všech věkových kategorií. Také proto 
nás nově můžete nalézt na fenomenální sociál-
ní síti Facebook a to pod velice jednoduchým 
heslem: „KONZUM“. Budeme rádi, když se toto 
místo stane centrem živých diskuzí a debat,  
v nichž každý vyjádří svůj názor. Proto neváhej-
te a připojte se – buďte s námi online na www.
facebook.com/konzumUO !
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Vznik členství
 – členem družstva může být bezúhonná fy-
zická osoba, která má způsobilost k práv-
ním úkonům (mimo jiné je starší 18 let). 
Prvním krokem k nabytí členství je vyplnění 
písemné přihlášky, která je k dispozici na 
všech prodejnách KONZUMu, velkoobcho-
dě a ústředí družstva,  na výborech členů,  
jakož i na internetu – web stránkách www.
konzumuo.cz . Po zaplacení vstupního člen-
ského vkladu ve výši 1500 Kč  na prodejně 
nebo v pokladně (ústředí nebo velkoobcho-
du), je přihláška dána na vědomí výboru 
členů v místě podání a následně postoupe-
na představenstvu družstva, které má roz-
hodovací pravomoc. Po schválení členství 
představenstvem, jehož schůze se konají 
pravidelně každý měsíc, obdrží člen dopis  
s členskou legitimací a vyjádřením, pod kte-
rý výbor členů byl zařazen.

Žádost	o	přijetí	za	člena	družstva	
je	ke	stažení	na	www.konzumuo.cz 
v	části	Pro	členy	/	Jak	se	stát	členem.

Členský podíl 
– podmínkou přijetí člena a vzniku členství 
je předchozí splacení vstupního členské-
ho vkladu ve výši 1500 Kč. Vstupní členský 
vklad je uložen na majetkovém účtu druž-
stva KONZUM. Pokud dojde k zániku členství 
za trvání družstva a jeho standardního hos-
podaření, je členovi členský vklad vrácen 
do 3 měsíců od ukončení členství.

Převod členství 
– člen družstva může své členství převést na 
jinou bezúhonnou fyzickou osobu, nečlena 
družstva, a to za svého života. Podmínkou  
k tomuto úkonu je vyplnění tiskopisu „Žá-
dost o převod členství“ a podpisy stávající-
ho člena a přihlašujícího se člena. Žádosti 
jsou opět k dispozici na prodejnách KONZU-
Mu, velkoobchodu a ústředí, výborech členů  
a na internetu www.konzumuo.cz . Žádost 

o převod členství je opět postoupena před-
stavenstvu družstva k vyjádření.

Dědictví členství 
– pokud nebylo členství převedeno nebo 
vypořádáno za života člena, je nutno aby 
dědicové  při jednání o vypořádání dědic-
tví  uplatnili členský podíl v pozůstalosti. 
Následně pak může oprávněný dědic zvolit 
jednu z variant:

a. Požádat o členství v družstvu formou 
převodu členství – k tomu je potřeba vyplnit 
písemnou přihlášku a doložit ji usnesením 
soudu o potvrzení dědictví členského podí-
lu. Členství pak vzniká obvyklou cestou.

b. Požádat o vyplacení majetkových účastí – 
v tom případě obdrží oprávněný dědic celou 
majetkovou účast po zemřelém členovi.

Připomínky k činnosti družstva 
– každý člen družstva má právo vznášet 
připomínky, stížnosti a náměty k činnosti 
orgánů družstva, jakož i činnosti družstva, 
jeho prodejen, sortimentu, práci personálu. 
K tomu slouží tyto nástroje:

a. Podávání připomínek elektronickou 
poštou – pro připomínky členů byla zří-
zena samostatná elektronická adresa   
clen@konzumuo.cz , kam je možno zasílat 
všechny připomínky k činnosti. Každá při-
pomínka bude projednána v představenstvu 
družstva a po prošetření na ni bude odpo-
vězeno.

b. Podávání připomínek dopisem – dopis  
s připomínkami lze adresovat na adresu 
KONZUM, obchodní družstvo, členské zále-
žitosti, Tvardkova 1191 562 13 Ústí nad Orlicí

c. Vznášení připomínek na členské schů-
zi – členové mohou vznášet připomínky na 
členské schůzi, kterou pořádá výbor členů. 
O schůzi pořizuje výbor členů zápis, který 
je následně projednáván v představenstvu 
družstva.

Výbor členů 
– se zřizuje v obci, kde je zaregistrováno 
12 a více členů. Je nejméně tříčlenný a je 
volen členskou základnou v obci. Pomáhá 
družstvu v jeho činnosti tím, že sleduje 
činnost prodejen, získává nové členy druž-

stva a vede jejich evidenci. Činnost výboru 
členů je finančně podporována KONZUMem  
a to ve výši 50 Kč na každého člena své 
členské základny.

Seznam výborů členů
číslo výboru / místo

1 Brandýs nad Orlicí 26 Líšnice
2 Červená Voda  27 Lukavice
3 Česká Třebová  28 Mistrovice
4 České Heřmanice  29 Mladkov
5 České Libchavy  30 Nekoř
6 Dlouhá Třebová  31 Němčice
7 Dlouhoňovice  32 Orličky
8 Dobříkov  33 Ostrov
9 Dolní Dobrouč  34 Petrovice
10 Dolní Sloupnice  35 Písečná
11 Helvíkovice  36 Přívrat
12 Hnátnice  37 Řetová
13 Horní Čermná  38 Semanín
14 Horní Sloupnice  39 Sopotnice
15 Hrušová  40 Sruby
16 Jablonné nad Orlicí 41 Těchonín
17 Kameničná  42 Třebovice
18 Klášterec nad Orlicí 43 Ústí nad Orlicí
19 Králíky   - ústředí
20 Krasíkov  44 Ústí nad Orlicí
21 Kunvald  45 Verměřovice
22 Letohrad  46 Vraclav
23 Letohrad-Kunčice 47 Vysoké Mýto
24 Letohrad - Orlice  48 Žamberke
25 Libchavy  49 Výprachtice

Veškeré aktuální informace o dění v druž-
stvu získáte na webových stránkách družstva 
www.konzumuo.cz

Nejčastější dotazy – ze Stanov družstva

Jak zjistím, ke kterému výboru 
členů jsem přiřazen?
• Každý člen je podle místa bydliště 
přiřazen k nejbližšímu výboru členů

• Číslo výboru, ke kterému jste 
přiřazeni najdete na adresním štítku 
obálky, ve které jste obdrželi magazín 
Náš Konzum.

• V případě, že bydlíte v místě, kde 
není výbor členů, můžete být přiřa-
zeni k výboru, který jsme nově zřídili 
v Ústí nad Orlicí při ústředí družstva. 
Koordinátorem tohoto výboru se stala 
Lidmila Vlčková a komunikovat s ní 
můžete na emailové adrese  
clen@konzumuo.cz  
nebo na telefonním čísle 465 553 384.

KONZUM,�obchodní�družstvov�Ústí�nad�Orlicí, Tvardkova�1191,�562�13�Ústí�nad�Orlicí,
tel.:�465�553�407,�e-mail:�clen@konzumuo.cz,�www.konzumuo.cz
Bankovní�spojení:�KB�a.s.�pobo ka�Ústí�n.�O., .�ú tu:�113-611/0100,�I O:�00032212
Dru stvo�je�zapsáno�v�OR�u�KS�v�Hradci�Králové,�oddíl�Dr�XVIII,�vlo ka�352

č č č Č
ž ž

Žádost�o�přijetí�za člena�družstva

Záznamy�družstva:

OBCHODNÍ�DRUŽSTVO�V�ÚSTÍ�NAD�ORLICÍ

Příjmení:

Trvalé�bydliště:

Jsem�zaměstnancem�družstva: ANO NE

Prohlašuji, že�mám�zájem�stát�se členem�družstva�KONZUM,�obchodní�družstvo�v�Ústí�nad�Orlicí
a�skládám členský�vstupní�vklad�1.500,-�Kč,�slovy:�jedentisícpětsetkorunčeských.

e-mail:

Telefonní číslo:

Datum�podání žádosti:

PSČ:

podpis�příjemce�a�razítko

podpis�tajemníka�představenstva

Podpis žadatele

Členský�vklad
1.500,-�Kč byl�zaplacen�dne

Představenstvo�družstva�na�svém�zasedání�dne�������������������������������������������������schválilo
přijetí žadatele�za člena�družstva.

Jméno:

Datum�narození:

den měsíc rok

ulice�(část�obce) č.domu

obec

den měsíc rok

den měsíc rok

den měsíc rok



Vydává:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 553 111, e-mail: marketing@konzumuo.cz,
redakční rada občasníku                     : Bc. Kateřina Lukášová, Bc. Radek Mačát, Ing. Miloslav Hlavsa a Bc. Romana Blaselová.

listopad/10

Správnou tajenku zašlete do 25.10.2011 na adresu:
KONZUM, o.d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí nebo na e-mail: marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100,- Kč.
Výherci z minulého vydání: J. Krejsová, Letohrad; J. Dudková, Svatý Jiří; A. Chejnovská, Mistrovice
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Farmářské dny v Konzumu“

Správnou tajenku zašlete do 25.10.2011 na adresu:
KONZUM, o.d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí 
nebo na e-mail: marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový  
nákup v prodejnách KONZUMu v hodnotě 100,- Kč.

Výherci z minulého vydání:
L. Parent, Lanškroun; O. Stejskal, Choceň; M. Bednářová (e-mail)
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Léto plné pohody“.

informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Pro volný čas

ROVER, METRO, VCHODY, DUBEN, OTLAKY, ZNAKY,  
STÁDO, BITVA, STÁJE, STVOL, APTERA, OCEÁN,  
TRUMF, BRNĚNÍ, FREON, ČLENY, REVUE, DCERA,  

OKRSEK, TURBIT, AKORD, ISOTON, DÍLKO, ZÁKON,  
SRPEN, TORZO, ATEST, HBITOST, PODPIS, ODDÍL,  

VĚRNÍ, OTŘAS, POTUD, NESVÁR, BIRET, TRAKTOR,  
NÁDOBA, OSCAR, TOVÁRNY, RENTA, OBRNA, PROSO,  

ŘEMEN, KATAN, LETCI, ANODA, OSKAR, TREND,  
MADLO, MERLÍK, PANIKA, NIKDO, SLOVO, RÁDIO,  

OTEPI, ILUZE

www.konzumuo.cz


