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FÉROVÝ OBCHOD

Shromáždění delegátů a volby nových orgánů družstva

O bramborách od regionální rodinné farmy Kejklíček

COOP-BOX v celé síti prodejen KONZUM

Zprávičky z KONZUMu

Startuje velká sběratelská soutěž s noži Zyliss
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Dne 18. června se konalo Shromáždění de-
legátů obchodního družstva KONZUM, které 
se schází každoročně, aby schválilo roční 
účetní uzávěrku a odsouhlasilo rozdělení 
zisku za minulý rok. V letošním roce ale 
také skončilo funkční období všech orgánů 
družstva, včetně výborů členů, delegátů 
a jejich náhradníků. Od února 2019 byly 
svolávány členské schůze jednotlivých člen-
ských základen, které si volily své zástup-
ce. Tito delegáti pak volí na Shromáždění 
delegátů další orgány družstva jako jsou 
členové představenstva či kontrolní komise. 
Každý delegát byl u prezence vybaven kar-
tičkou s číslem volebního obvodu a počtem 
hlasů, která sloužila ke sčítání a schválení, 
jak programu jednání, tak i jednotlivých 
komisí. Důležitým bodem programu tedy 
byla volba členů představenstva a kontrolní 
komise. 

Volbám předcházely zprávy z činnosti druž-
stva. Jako první promluvil Ing. Jan Šváb, 
předseda představenstva. Informoval 
o činnosti představenstva, o hospodaře-
ní družstva, o majetkových záležitostech 

a připomněl zásady před-
stavenstva, které jsou 
shodné s vedením druž-
stva. To znamená demo-
kratické principy družstva, 
jeden člen = jeden hlas, 
stejné výhody pro všech-
ny členy, podpora našeho 
regionu nebo třeba půso-
bení v malých obcích. Na 
závěr rozebral statistiku 
vývoje členské základny, 
včetně porovnání s ostat-
ními družstvy za posled-
ních 5 let. Počet členů 
v KONZUMu neustále roste 
a členská základna se po-
zitivně vyvíjí. U ostatních 
družstev bohužel dochází 
k útlumu členské základny.

Ředitel družstva, Ing. Miloslav Hlavsa, před-
nesla zprávu o hospodaření družstva za rok 
2018. Uvedl, jak se nám dařilo hospodařit 
a konstatoval, že rok 2018 byl druhým ro-
kem po sobě, kdy se družstvu výrazně dařilo 
prakticky ve všech oblastech jeho činnosti. 
Zejména tedy v maloobchodním obratu, 
růstu mezd a tvorbě zisku. Trvalým pro-
blémem byla ale stále personální situace, 
která při současné míře nezměstnanosti 
a stavu na trhu práce výrazně limitovala 
naše možnosti. Velkého úspěchu jsme do-
sáhli při zajišťování potravinové obslužnosti 
malých obcí. Aktuálně má družstvo 28 pro-
dejen podporovaných obcemi. Dále uvedl, 
že družstvo provozovalo 111 provozoven, 
z toho: 39x KONZUM Market, 52x KONZUM, 
7x COOP Diskont, 6 menších zahradních 

center, 2 hobby markety Fortel, 3x COOP 
24, 2x COOP-BOX a na 22 prodejnách je 
Pošta Partner.

Slavnostním bodem programu bylo předání 
čestného uznání za dlouholetou a obětavou 
práci ve výboru členů, které bylo uděleno 
paní Daně Čiperově (výbor členů Brandýs 
nad Orlicí), paní Lidmile Vlčkové (výbor 
členů Ústí nad Orlicí), paní Zdence Houdko-
vé (výbor členů Dobříkov), panu Lubomíru 
Kocmanovi (výbor členů Němčice). Pamětní 
medaile Svazu českých a moravských spo-
třebních družstev za celoživotní činnost 
v družstvu byla udělena panu Miloslavu 
Moravcovi (Letohrad - Kunčice). Ocenění 
předal Ing. Miloslav Hlavsa, člen předsta-
venstva SČMSD. 

Shromáždění delegátů a volby nových orgánů družstva

DO PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA
BYLI ZVOLENI:

Ing. Jan Šváb, Ing. Miloslav Hlavsa,
Ing. Zdeněk Šembera, JUDr. Eva Vacková, 
Ludmila Neumeisterová, Václav Faltus,

Jiří Tomek

DO KONTROLNÍ KOMISE BYLI ZVOLENI:
Lidmila Vlčková, Vlastimil Jirout,
Hana Papáčková, Vladimír Tomek,

Ludmila Štanglová

Ocenění:
Zleva: Lidmila Vlčková,
Vlastimil Jirout, Miloslav Moravec,
Zdenka Houdková, Ing. Miloslav Hlavsa,
Lubomír Kocman, Ing. Jan Šváb
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane Kejklíčku, jak dlouho již na úrodné 
půdě v Hradci Králové hospodaříte? 
Předkové hospodařili od nepaměti, ale hlav-
ní rozvoj našeho hospodaření začal v roce 
1992. Začínalo se pomalu s pár kusy zvířat, 
na poli jsme pracovali s koňmi. Pěstovali 
jsme hlavně zeleninu a jezdili s ní na trh do 
Rychnova, Vamberka a Žamberka. K tomu 
bylo na dvoře ještě pár kraviček na mléko 
a to jsme vozili do mlékárny v Hradci Krá-
lové. V současné době se zabýváme cho-
vem Holštýnského skotu, který je určen 
k mléčné produkci. Část mléka nadojeného 
na farmě se zpracovává od roku 2011 v mi-
nimlékárně, která byla zbudována v areálu 
farmy. Z plodin je pro nás stěžejní pěsto-
vání konzumních brambor, cibule a krmné 
plodiny pro náš chov. 

Výběr odrůdy je jistě základním před-
pokladem úspěchu pěstování a dosažení 
požadované kvality. Kolik odrůd brambor 
pěstujete?
V současné době pěstujeme asi 15 odrůd 
brambor různých raností a varných typů. 
Začínáme brzy z jara výsadbou naklíčených 
brambor, které pěstujeme pod netkanou 
textilií, abychom urychlili následnou skli-
zeň a mohli dodávat brambory zákazníkům 
co nejdříve. Poté přichází na řadu bram-
bory, které se sází automatickým sazečem 
s pomocí odkameňovací technologie. Skli-
zeň brambor probíhá průběžně bramboro-
vým sklízečem Wuhlmaus WM 8500, který 
je velmi šetrný k vyorávaným hlízám a za-
jišťuje tak jejich dobrou kvalitu a sklado-
vatelnost. Brambory skladujeme, balíme do 
PE sítí v prodejním balení nejčastěji 2 kg, 
5 kg a 25 kg. Jsme schopni zajistit celoroční 
skladování v našem termoskladu a následně 
expedovat téměř po celý rok.

A co odrůdy cibule?
Většinou pěstujeme do 10 odrůd cibule. 
Máme v nabídce cibuli žlutou (klasickou 
kulatou kuchyňskou), cibuli červenou, ci-
buli oválnou (má žlutou slupku a je velmi 
protáhlého tvaru) a letošní rok pěstujeme 
i pravou šalotku.
Co se týká chuti cibule neplatí vlastně žád-
né pravidlo, že červená cibule je jemnější 
než žlutá. Vždy je to odrůdová záležitost 
a podle našich zkušeností záleží i na prů-
běhu počasí. Každý rok je to vlastně tako-
vé „překvapení“. Naše cibule je pěstována 
v systému IPZ. Je to způsob pěstování, kte-
rý je mezi konvenčním a ekologickým ze-
měděstvím a podléhá přísným kontrolám 
a evidenci.

Na kolika hektarech půdy vlastně hospo-
daříte? A plánujete dále růst?
V současné době hospodaříme na cca 280 ha 
orné půdy v okolí Hradce Králové. Růst by-
chom chtěli, ale už není moc kam. Pozemky 
máme hlavně v nájmu „pachtu“ a nabídka 
je velmi omezená. Snažíme se vždy hospo-
dařit v souladu s přírodou a tím, že máme 
i živočišnou výrobu a dostatek hnoje, ne-
jsme nuceni používat tolik chemických hno-
jiv. Je to nejen šetrné, ale i ekonomické. 

Brambory se dělí dle různých užitkových 
směrů a varných typů. Vysvětlete nám 
prosím tyto pojmy. 
Brambory se dělí dle pěstebního hlediska, 
tedy podle délky vegetace na velmi rané, 
polorané, polopozdní a pozdní. Délka vege-
tace však nemá vliv na jejich skladovatel-
nost, jak si většina lidí myslí. Pokud se lou-
pe slupka, jsou označovány brambory jako 
rané a jakmile se přestane loupat slupka, 

jsou brambory dle legislativy označovány 
jako konzumní pozdní, bez ohledu na jejich 
délku vegetace. V ČR se pěstují brambory 
různých užitkových směrů a to brambory 
konzumní (určené k přímé konzumaci po te-
pelné úpravě) a brambory průmyslové (na 
výrobu škrobu). My pěstujeme pouze bram-
bory konzumní.
Varné typy se dělí na A, B, C a D. Jelikož 
nejsou přesně vymezené hranice varných 
typů, můžete se setkat i s typy A/B, B/A, 
B/C aj. Nejčastěji se zákazníci mohou se-
tkat s varným typem A, což jsou brambory 
salátového typu. Jsou vhodné na bramboro-
vý salát, protože jsou tužší a po uvaření ve 
slupce se dají krájet na kolečka či kostičky 
a udrží si tvar i po zamíchání salátu. Samo-
zřejmě je lze použít i jako klasickou přílo-
hu, dají se také dobře opékat a grilovat. 
Varný typ B je nejběžnější v obchodní síti 
a i u nás tvoří většinu odrůd. Tyto odrůdy 
jsou vhodné jako klasická příloha k pokr-
mům. Po uvaření se mohou mírně rozsy-
pávat. Lze z nich připravit i bramborovou 
kaši či bramborové těsto. Pokud se zákazník 
setká s varným typem C, což nebývá příliš 
často, spíše se prodává varný typ B/C, jed-
ná se o brambory škrobové, moučné a ty se 
používají na výrobu hranolek, na těsta a na 
již zmiňovanou kaši. Varný typ D je určen 
pro výrobu škrobu a v obchodní síti se s ním 

Brambory jsou nedílnou součástí jídelníčku většiny Čechů. Jíme je vařené, pečené, smažené, v různých úpravách 
a nejen o Vánocích je přidáváme do tradičního salátu. Jedním z regionálních pěstitelů, který nám tuto plodinu 
dodává je rodinná farma Kejklíček sídlící v Plotištích nad Labem, části Hradce Králové. Na úrodných pozemcích 
Polabské nížiny chová také krávy s mléčnou užitkovostí a pěstuje i  cibuli, ječmen, soju, kukuřici a jiné plodiny. Naši 
pozornost budeme ale věnovat hlavně pěstování konzumních brambor, které si můžete na prodejnách sítě KONZUM 
zakoupit. Rozhovor nám poskytl Ing. Roman Kejklíček, agronom firmy ve spolupráci s Ing. Vlastou Kejklíčkovou.

„Mnohdy se stane, že si zákazník ve vašem obchodě koupí 
brambory, které byly ještě týž den na poli,” říká Ing. Roman Kejklíček.

Z natáčení České televize na farmě
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nesetkáte. Jinak platí nepsané pravidlo, 
čtěte etiketu a nevařte kaši z varného typu 
A, jinak budete mít domácí lepidlo...

Zatímco například v Maďarsku dávají lidé 
přednost konzumním odrůdám s červenou 
slupkou, u nás převažují odrůdy se žlu-
tou. Proč tomu tak je?
V České republice se lidé domnívají, že 
brambory s červenou slupkou jsou určené 
pro krmné účely. Kdysi tomu tak bylo a po-
řád to mají lidé zafixované. Ale není tomu 
tak, dnes se pěstují odrůdy s červenou slup-
kou napříč varnými typy. Dříve také nebylo 
pěstování červených brambor tak běžné. 
I my pěstujeme již několik let odrůdy s čer-
venou slupkou a jsou vynikající.

U domácích pěstitelů, jako je Vaše farma, 
máme jistotu, že hlízy nemají za sebou 
třeba několik stovek kilometrů v kamio-
nu. Jaké jsou další výhody regionáního 
pěstování oproti tomu dovozovému? 
Regionální pěstování má mnoho výhod ne-
jen pro nás jako pěstitele, ale hlavně pro 
zákazníka. Z našeho pohledu je velkou vý-
hodou, že máme odběratele, jako třeba 
družstvo KONZUM, tzv. za humny a můžeme 
operativně řešit dodávky zboží a levnější je 
samozřejmě i doprava. Mnohdy se stane, 
že si u Vás zákazník koupí brambory, které 
byly ještě týž den na poli. Takže je zaru-
čena kvalita a čerstvost zboží. Pro zákazní-
ka je jistě výhodou, že zná původ brambor 

a cibule, které si koupí.

Jak velká je Vaše sklizeň? Kolik tun běžně 
sklízíte?
Sklizeň je závislá na termínu sklizně a na 
odrůdě. Rozmezí je 15-30 tun/ha. V letoš-
ním roce, stejně jako vloni, jsme se potý-
kali s obrovským suchem. Jsme nuceni zalé-
vat brambory i cibuli, abychom byli schopni 
zajistit alespoň nějakou úrodu. Samozřejmě 
se dlouhodobá sucha na velikosti sklizně po-
depíšou. 

Poraďte nám, jak by se brambory měly 
správně skladovat? A co s naklíčenými 
bramborami? Můžeme je ještě konzumovat?
Brambory by se měly skladovat v temném, 
mírně vlhkém sklepě při teplotách od 4 do 
8 stupňů. Pokud nemáte takové skladovací 
prostory, je lépe si zakoupit vždy jen takové 
množství brambor, které jste schopni zkon-
zumovat. Jak již bylo zmíněno, brambory 
expedujeme celý rok. Pokud teplota klesne 
pod 4 stupně Celsia, mohou zesládnout. Po-
kud je ale přemístíte do tepla, zase se po 
čase vrátí k původní chuti. 
Naklíčené brambory se po odlomení klíčků 
konzumovat dají. Vzhledem k teplejšímu 
klimatu brambory klíčí čím dál tím dříve. 
Pouze klíčky obsahují jedovatý solanin a ne-
doporučuje se jejich konzumace. Proto po-
kud chcete naklíčené brambory konzumo-
vat, olámejte klíčky a brambory oloupejte. 
Z důvodu změn klimatických podmínek jsme 

nuceni investovat do lepších skladovacích 
prostor s kontrolou a řízením teploty a vlh-
kosti, aby si brambory zachovaly svoji kvali-
tu pro zákazníka. 
  
Jaký máte názor na brambory balené 
v igelitu? A jakým způsobem je balíte 
a dodáváte do našich obchodů Vy?
Brambory balíme do PE sítí, které jsou vzduš-
né a brambora může přijímat či vydávat vlh-
kost tak, jak potřebuje a jak jí to umožňuje 
prostředí, ve kterém je skladována. Jednak 
zákazník dobře vidí, jaké brambory si kupu-
je, jelikož přes síť jde dobře zkontrolovat 
obsah a jednak mu v kontrole obsahu nebrání 
etiketa. My ji přišíváme na okraj pytle či je 
malá etiketa připevněna k balíčku.
Balení v igelitu může být buď v plném sáč-
ku či v sáčku s perforací. Igelit není z našeho 
pohledu tím vhodným obalem pro brambory, 
ale můžete se s tím setkat hlavně u praných 
brambor. Toto balení neposkytuje dostatek 
vzduchu a jakkoli poškozená brambora se 
začne brzy kazit. Prané brambory jsou sice 
v jistém směru pro hospodyňku praktické, ale 
na pultech obchodů rychle tyto hlízy zelenají.

Zajímavosti,
které jste o bramborách

možná ani nevěděli

Zdroj: www.receptyschuti.cz

Ingredience:

Postup přípravy:
Brambory oloupeme a dáme vařit. Mezitím si na sádle na pánvičce opečeme 
nejprve nasekanou cibuli, po chvíli přidáme na kostičky nakrájenou 
anglickou slaninu a na poslední minutu i nasekaný česnek. Přidáme 
sterilované zelí (i s nálevem), promícháme a prohřejeme. Když jsou 
brambory měkké (ne však tolik jako na kaši), slijeme je a rozšťoucháme. 
Smícháme se zelím a opečenou cibulí, slaninou a česnekem. Dochutíme solí, 
mletým pepřem a špetkou muškátového oříšku. Ozdobíme zelenou 
petrželkou a ihned podáváme. Pokud chceme, můžeme servírovat
s opečenou klobáskou či párky.

Více receptů na www.coopclub.cz

   
• 1 kg brambor
• 2 lžíce sádla
• 2 cibule
• 2 stroužky česneku
• 200 g anglické slaniny
• 1 sterilované zelí 

jednoduché

Šťouchané brambory 
se zelím a slaninou

• sůl
• mletý pepř
• trochu mletého či strouhaného
   muškátového oříšku
• zelená petrželka na ozdobu
• kvalitní párky nebo klobásy

Bramborový novorozenec – Největší bram-
borovou hlízu na světě vypěstovali ve Velké 
Británii před pěti lety. Vážila 3,76 kg.

Královská ozdoba – Bramborovými květy se 
zdobila Marie Antoinetta i její královský choť 
Ludvík XVI. Královský pár se tím snažil přispět 
k popularizaci tehdy málo rozšířené plodiny. 

Podívaly se do vesmíru – Brambory jako je-
diná plodina byly vypraveny do kosmu. V roce 
1995 cestovaly rostliny na palubě raketoplá-
nu Columbia. 

Jsou jedovaté – Kromě hlíz, na kterých si 
rádi pochutnáváme, obsahuje celá rostlina 
silně jedovatý alkaloid solanin. Nejvíce je ho 
v květech a klíčkách.

Nerozumí si s jablky – Pokud budete dlouho-
době skladovat jablka a brambory v jednom 
sklepě, začnou brambory předčasně klíčit. 
Může za to etylen, který se z jablek uvolňuje 
a urychluje metabolismus brambor. Nesvěd-
čí to po pravdě ani jablkům, které natáhnou 
bramborový pach.

Dovedou zázračně léčit – Inkové pěstovali 
brambory už 200 let před naším letopočtem. 
Mimo jiné věřili, že pomáhají usnadnit po-
rod. I my z nich připravujeme projímadlo 
i lék proti průjmu, obklad na ječné zrno, lék 
na kocovinu a další. 

Rozsvítí i celý pokoj – Když do jedné bram-
bory zapíchnete měděnou katodu, do druhé 
zinkovou anodu a připojíte drátky například 
k hodinám, díky přeměně chemické energie 
na elektrickou vyrobíte dostatečný příkon pro 
jejich pohon. Několik propojených brambor 
rozsvítí i LED světlo. 

Vitaminový zachránce – Byly to právě 
brambory a v nich obsažený vitamin C, kte-
rý ochránil Evropu od cyklických hladomorů 
a epidemií kurdějí. Ze stejného důvodu si je 
brali na dlouhé cesty i mořeplavci.

Zábavná jména – Lidová pojmenování pro 
brambory jsou velmi pestrá – bandory, ertep-
le, grule, grumbíry, jablóška, kobzole, krum-
ple, zemská jablka nebo také zemáky.
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KONZUM spouští službu on-line 
nakupování na všech prodej-
nách sítě KONZUM. COOP-BOX 
je unikátní službou jak v rám-
ci KONZUMu, tak prakticky 
i v České republice. Jedná se 
o internetový obchod s více 
než 4 500 položkami, kde jed-
noduše objednáte a vyzvedne-
te si nákup ve výdejním místě. 
COOP-BOX je příjemnou mož-

ností, jak si pohodlně a rychle z domova nakoupit sortiment potra-
vin, drogerie a průmyslového zboží za internetové ceny. Od roku 
2014 funguje samostatné výdejní místo COOP-BOXu v Ústí nad Orli-
cí, v roce 2015 následovalo výdejní místo v Lanškrouně jako součást 
KONZUM Marketu. Nákup přes internet je tak možné zde kombinovat 
s nákupem čerstvého zboží přímo na prodejně. Nyní jsou taková vý-
dejní místa na všech prodejnách sítě KONZUM. Díky COOP-BOXu tak 
může mít i malá obec svůj supermarket. Zkuste svůj první nákup na 
www.coop-box.cz.

Jak COOP-BOX funguje?
Po odeslání on-line objednávky pro vás pracovníci centrálního skla-
du v Letohradě zboží nachystají, zabalí a připraví k odebrání ve vý-
dejním místě, které si sami určíte. Vy pouze přijedete a vyzvednete 
nákup ve vaší obci. To vše rychle a pohodlně. 

Proč využívat COOP-BOX?
Nebaví vás stát dlouhé fronty v obchodech a chcete nakoupit levně? 
Pak je tato služba určena právě vám. Nákupní seznam vložíte do 
počítače v pohodlí vašeho domova v čase, který vám vyhovuje, ob-
jednávku odešlete a zbytek uděláme za vás. Zboží vybíráme stejně 
pečlivě, jako bychom nakupovali pro sebe.

Pokud budete mít nějaké dotazy, podněty nebo připomínky napište 
nám na coop-box@konzumuo.cz.

COOP-BOX: služba on-line nakupování potravin
NOVĚ v celé síti prodejen KONZUM

• šetříme váš drahocenný čas

• žádné fronty v supermarketech a stres s tím spojený

• nakupujete za internetové ceny

• nemusíte zdlouhavě čekat na doručení u vás doma. Nákup
 si vyzvednete v čase, který vám vyhovuje na vaší prodejně.

• jste každý den informováni o aktuálních cenách

• potraviny jsou vám doručovány s důrazem na maximální
 čerstvost

• neplatíte poštovné

Výhody COOP-BOXu:
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Zprávičky z KONZUMu
KONZUM přispěl na nákup sociálního automobilu pro Dětský domov Dolní Čermná

Již několik let spolupracujeme na jedineč-
ném sociálním projektu, jehož cílem je snaha 
o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového 
parku v ústavech a zařízeních, která svou čin-
nost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabili-
taci a integraci zdravotně, mentálně či jinak 

hendikepovaných lidí. Od roku 1997, kdy byla 
díky reklamní agentuře Kompakt zahájena 
realizaci tohoto projektu, se podařilo za po-
moci firem a společností po celém území naší 
republiky s úspěchem předat již 790 sociálních 
automobilů, jež pečují o naše spoluobčany. 

I KONZUM tuto aktivitu podpořil a připojil se 
k projektu, který je postaven na zcela jedno-
duché myšlence, ale podstatou velmi vážné. 
V letošním roce se tento projekt a tedy nákup 
sociálního automobilu připravil pro Dětský do-
mov Dolní Čermná.

Akce Výboru členů

Pozvánka na setkání 
bývalých zaměstnanců 
KONZUMu

Pozvánka na členskou schůzi Výboru členů v Ústí nad Orlicí
Výbor členů v Ústí nad Orlicí svolává pod-
zimní členské schůze, které se budou konat 
ve dvou termínech a to vždy od 17.00 hod. 

První schůze se bude konat 5. 11. 2019 v re-
stauraci Šnyt na Nové Louži v Ústí nad Orli-
cí. Druhá schůze se bude konat 22. 11. 2019 

v restauraci ALI v Hnátnici.
Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout 
(tel.: 602 491 843, e-mail: v.jirout@ktuo.cz).

Dne 13. 7. 2019 se ko-
nal již 8.ročník turnaje 
v petangue na pozemku 
ALI restaurantu v Hnát-
nici. Turnaj organizoval 
Výbor členů v Ústí nad 
Orlicí. Akce se zúčastnilo 
19 dvojic a vítězi se stali 
manželé Kapounovi.

Družstvo KONZUM srdečně zve na setkání 
zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr 
u KONZUMu odchodem do důchodu. Akce se 
uskuteční v pondělí 7. 10. 2019 od 9.30 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Poprad v Ústí 
nad Orlicí. Přihlásit se můžete na sekretariá-
tu družstva nejpozději do 30. 9. 2019 na tel.: 
465 553 302.

20 %
SLEVA

na vstup
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Velká sběratelská soutěž s noži Zyliss právě startuje
Každoročně připravujeme pro naše zákazní-
ky novou sběratelskou soutěž. Letos začíná 
28. 8. 2019 a bude na prodejnách sítě KON-
ZUM (KONZUM Market, KONZUM, COOP Di-
skont, Fortel, Moje Zahrada a při objednávce 
potravin on-line v COOP-BOXu) probíhat do 
24. 12. 2019. Tentokrát se jedná o produkty 
značky Zyliss, tedy produktovou řadu nožů. 
Zyliss je značka s více než 60 lety zkušeností 
v oblasti designu náčiní pro přípravu jídla. 
Jedná se o celosvětově respektovanou znač-
ku, a to domácími i profesionálními kuchaři, 
včetně těch nejlepších gurmánských restau-
rací. Zyliss je věhlasný svým promyšleným 

designem, kreativitou a dlouhou životností 
svých produktů, které perfektně odpovídají 
trendům v životním stylu dnešních zákazní-
ků. Mnoho produktů Zyliss dosáhlo věhlas-
ných ocenění v oblasti produktového desig-
nu. Nože jsou funkční, stylové a barevné, 
osobité a svěží svým designem. Jedná se 
o Krájecí nůž 95 mm, Kuchyňský nůž 130 
mm, Santoku nůž 125 mm, Malý kuchařský 
nůž 150 mm, Nůž na chleba 190 mm, Vel-
ký kuchařský nůž 192 mm. Princip soutěže 
je jednoduchý, zákazník za své nákupy sbí-
rá body (1 bod = 200 Kč), vlepuje si je do 
své sbírací karty a po dosažení 20 bodů získá 

s malým doplatkem danou odměnu. V  jed-
notlivých letákových akcích budou také ko-
munikovány položky, které umožní sbírání 
urychlit a to prostřednictvím bodu navíc. 
Prémiový bod může zákazník získat při náku-
pu daného množství zboží běžného nákupu. 
Řada nožů je doplněna o sadu tří krájecích 
podložek a blok na nože, které bude mož-
né do vyprodání zásob zakoupit i bez bodu. 
Nože si zákazník může prohlédnout přímo na 
prodejně, kde budou vystavené v samostat-
ném stojanu. Prezentace kampaně probíhá 
i prostřednictvím webu na www.coopmorava.cz, 
www.konzumuo.cz a na Facebooku.

COOP - hlavní partner
nové české pohádky
Hodinářův učeň

Natáčení nové české pohádky v režii Jitky 
Rudolfové začalo v září 2018 u Kamenické-
ho Šenova. Točilo se také na Luční boudě 
v Krkonoších, zámku v Uherčicích u Znojma 
či v Mikulově a Podyjí. Na jejím vzniku se 
podílel i COOP a stal se tak jejím hlavním 
partnerem. Premiéra pohádky se uskutečni-
la 15. 8. 2019 a stále běží v kinech. Uvidíte 
zde herecké osobnosti jako je Viktor Preiss 
(Hodinář), Jana Plodková (Lichoradka), Mi-
roslav Krobot (Hostinský U kukaček),  Dana 
Droppová (Laura) a další. Hodinářův učeň je 
pohádkou o hrátkách osudu, který zastupují 
„tři sudičky“ - bratři Rodovoj a Rodovít a je-
jich sestra Lichoradka. Je to příběh o lásce, 
hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikov-
nosti a odvaze hodinářského učně Urbana, 
který na cestě za hodinkami, jež dokáží va-
rovat před smrtí, díky svému dobrému srdci 
a hodinářské šikovnosti, překoná mnohé ná-
strahy a tak zachrání svou milovanou Lauru. 
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Správné řešení zašlete do 31. 10. 2019 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: Josef Pejchar - Těchonín, Marta Mikysková - Letohrad, Jitka Dudková - Svatý Jiří 
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Chováme se odpovědně".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 10. 2019
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.

Výherci z minulého vydání:
Zdeněk Adamec - Letohrad 
Dana Výprachtická - Verměřovice
Ladislav Ulrich - Letohrad 

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


