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Známe výsledky dotazníkového hodnocení prodejen našimi členy

Fortel v novém kabátě moderního hobby centra

Jaký byl rok 2011 v KONZUMu - rozhovor s ředitelem Ing. Hlavsou 
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svět se asi opravdu zbláznil. Až doposud jsem si myslel, že v českém maloobchodě sice zuří nelítostná válka, ale vítězí 
ten, kdo umí lépe prodávat.  Bral jsem na vědomí, že snadnější to má ten, kdo je ekonomicky silnější a kdo má drsnější 
metody vůči svým dodavatelům i zaměstnancům, ale stále jsem doufal, že zákazník je pro všechny na prvním místě.  
To, co se ale děje v poslední době opravdu nechápu. Většina zahraničních řetězců, když už se jim nedaří dále zvyšovat 
obrat pomocí podnákupních  cen, přišla na to, že je v módě české zboží.  Prostě objevili Ameriku, vlastně Česko.  
A tak na nás z většiny regálů zahraničních řetězců „svítí“ české vlaječky a všichni se předhánějí, kdo jich tam bude 
mít víc. No dobrá, to co my přirozeně děláme přes sto let ne proto, že je to moderní, ale proto, že jsme přesvědčeni, 
že je to správné, oni nyní vydávají za něco převratného a nového.  Co ale nechápu, že jsou při tom schopni úmyslně 
a nemilosrdně podvádět své zákazníky.
„Pravá česká zabijačka“ vyrobená v Německu, výrobky s označením „česká kvalita“ pocházející z Polska, Rakouska 
nebo Anglie jim připadají normální. Když je potravinářská inspekce odhalí, tak se ještě hájí tím, že přece „české“ 

neznamená, že je to vyrobeno v Česku. To od nich přece nemůže nikdo požadovat. Nakupují tam, kde je to levnější a když to zákazníci 
chtějí slyšet, tak to třeba nazvou i „české“. Co je na tom špatného? No možná si najmou dobré právníky a pomocí různých kliček doká-
žou, že nadále mohou masivně dovážet ve velkém potraviny ze zahraničí a ještě to nazývat české, ale podle mne je to podvod. 
Naštěstí o úspěchu obchodníků nerozhodují právníci, ale zákazníci. Ale dost již kritiky ostatních. Důležité je to, co budeme dělat my 
v KONZUMu. Mohu vám slíbit, že se budeme nadále maximálně snažit podporovat obyčejné české výrobky vyrobené v Česku a především 
v našem regionu.  Nic víc, nic míň!                                  

Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Kvalitu života v menších obcích podporujeme
i jinak než prodejem místních potravin.

Od 2. ledna 2012 jsme ve spolupráci
s Českou poštou po půl roce od uzavření
místní pošty znovu vrátili poštovní služby
do obce Třebovice.

Prozatím se jedná o tzv. výdejní místo.
Od června plánujeme rozšíření služeb

na úrovni pošta Partner.

Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

COOP

je jiný

Naše družstvo je členem mezinárodního 
družstevního systému COOP, který působí 
ve většině zemí Evropy. Našimi společnými 
hodnotami jsou etika, regionalita, společenská 
odpovědnost či ekologie.

Tak je to fér.

Našimi 
partnery jsou

MÍSTNÍ 
VÝROBCI

K regionu, kde jsme vznikli, a kde působíme, cítíme 
hlubokou úctu a pokoru. Podporujeme místní 
producenty, dodavatele, spolky a zaměstnance. 
Nákupem zboží a služeb od místních výrobců dáváme 
práci tisícům zaměstnanců v našem regionu.

Tak je to fér.

97% PEČIVA 
 

pochází 
z našeho 
regionu

Na práci našich místních pekařů jsme náležitě 
hrdí. Již desítky let nám dodávají to nejkvalitnější 
pečivo z pečlivě vybraných surovin. Odmítáme 
na váš stůl dodávat pečivo z velkých 
průmyslových pekáren.

Tak je to fér.

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



Ačkoliv se to zdá téměř neuvěřitelné, máme 
za sebou další rok a stojíme na počátku dalšího 
nového. K tomu, abychom mu mohli s čistým 
štítem a svědomím vykročit vstříc, je třeba 
vypořádat se s rokem loňským a patřičně jej 
zhodnotit. Co se podařilo a v čem jsme nao-
pak neuspěli? Co se změnilo a co zůstalo při 
starém? Co by měl přinést rok 2012? Na tyto 
a mnohé další otázky odpovídal ředitel našeho 
obchodního družstva, Ing. Miloslav Hlavsa.

Máme za sebou další rok. Mohl byste jej úvo-
dem stručně ekonomicky zhodnotit? Jak si 
podle Vás KONZUM v loňském roce vedl 
z ekonomického hlediska?
Z ekonomického hlediska se rok 2011 jeví, 
jak se říká, jako takové malé světlo na konci 
tunelu. Po letech, kdy jsme v obratu praktic-
ky neustále klesali (2009 o 11%, 2010 o 6%), 
jsme v roce 2011 dosáhli, byť nepatrného, 
ale přece jenom růstu o  0,5%. Po třech le-
tech tak dochází k nějakému mírnému zlo-
mu do pozitivních čísel, což je pro nás ne-
smírně důležité. Dosáhli jsme obratu 1.223 
miliard korun, což je o plných 6 milionů více 
než v roce 2010. Předpokládaný zisk by měl 
být přes 13 milionů korun, i když to jsou za-
tím čísla předběžná. Konečný výsledek bude 
znám až po vydání tohoto časopisu.

Zdá se tedy, že ačkoliv pomalu, tak přece, 
KONZUMu svítá na ekonomicky lepší zítřky. 
Co dalšího se podle Vašeho názoru v uplynu-
lém roce povedlo nebo naopak nepovedlo? 
Myslím, že to nejdůležitější, co se nám po-
vedlo, je zavedení nového pokladního systé-
mu na všech prodejnách KONZUM. To je po 
delší době jedna z největších změn v oblasti 
IT technologií. Nyní nás čeká ještě převést po-
sledních sedm prodejen COOP DISKONT. Takže 
to vnímám asi jako největší věc, která se nám 
v roce 2011 povedla. Mimo to jsme ovšem ote-
vřeli tři nové prodejny – v Kvasinách, v Horní 
Čermné a v Rybníku u České Třebové. Bohužel 
naproti tomu jsme byli nuceni tři prodejny 
v nerentabilních lokalitách uzavřít, což byl 
Broumov - sídliště Spořilov, Náchod a COOP 
DISKONT v Ústí nad Orlicí. Zahájili jsme vý-
stavbu skladu ovoce a zeleniny v areálu velko-
obchodu v Letohradě. V neposlední řadě jsme 
se také pustili do zcela nové oblasti v našem 
podnikání a to poskytování poštovních služeb. 
Rovněž se domnívám, že jsme výrazně posílili 
spolupráci se členy. 

Hovoříte o výrazném 
posílení spolupráce se 
členy – domníváte se, 
že členství a soudrž-
nost kolektivu ovlivni-
lo pozitivní výsledky 
našeho družstva?
Ano, určitě. Základ-
ním smyslem existence 
družstva je totiž své-
pomocné zlepšování 
života jeho členů – to 
je hlavní motivace. Pro 
nás je také nesmírně 
důležité, že v poslední 
době družstevnictví ce-
losvětově zažívá velkou 
renesanci. Potvrzením 
toho je, že letošní rok 
2012 byl vyhlášen Orga-

nizací spojených národů Mezinárodním rokem 
družstevnictví. To znamená, že družstva ne-
jsou ničím, co končí, ale co má budoucnost, 
co má perspektivu a mimochodem spotřební 
družstva jsou největším a nejetičtějším pro-
dejcem potravin v celé Evropě. Cením si toho, 
že se nám podařilo právě v této oblasti navá-
zat úplně novou komunikaci se členy.

Mohl byste být konkrétnější? Co míníte, když 
říkáte „úplně novou komunikaci se členy“?
Již pravidelně 5x do roka vychází členský 
zpravodaj „Náš Konzum“. Rovněž jsme pod-
statným způsobem rozvinuli členské výhody, 
ať už v oblasti slev z nákupu nebo v nejrůzněj-
ších společenských a sportovních aktivitách. 
To vše bychom měli dovršit počátkem letošní-
ho roku 2012 spuštěním nové členské elektro-
nické karty na poskytování výhod. 

Zmínil jste, že za největší úspěch a změnu 
uplynulého roku pokládáte zavedení nového 
pokladního systému...
Pokladní systém byla velká událost. Z tohoto 
místa bych chtěl poděkovat všem spolupra-
covníkům za to, že to zvládli. Jedná se totiž 
o všechny zaměstnance na prodejnách, proto-
že každá prodejna se musela naučit spoustu 
nových věcí. Musela přejít na nový systém 
včetně inventur a kompletního přecenování 
zboží a sžít se se zcela novým přístupem 
k evidenci zboží. Veškeré zboží je zde vlastně 
sledováno položkově. To představuje zásadní 
změnu v oblasti hmotné zodpovědnosti, apod. 
Přípravě a zavádění systému věnovaly rovněž 
obrovské úsilí desítky lidí, ať už z ústředí nebo 
z velkoobchodu. Lze tedy říci, že zasažena 
byla téměř celá firma, téměř všechny pozice.  

Když už mluvíme o úloze a významu členství 
- v jakém počtu se vrátily dotazníky, které 

3

„Obchod neděláme a neprovozujeme kvůli zisku, 
ale kvůli našim členům a zákazníkům tak,
abychom se snažili naplňovat jejich představy 
a zlepšovat kvalitu jejich životů.“   

byly rozeslány mezi členy družstva, jaké je 
jejich vyhodnocení?
Musím říci, že nás hodně potěšilo, že návrat-
nost byla velice slušná - odpovědělo 786 členů, 
což je něco přes 20% z celé členské základny. 
Členové nám vyslovili výslednou známku jako 
„lepší dvojku“ (1.78), což není úplně špatné. 
Nejlépe hodnocené byly parametry jako je 
otevírací doba a čistota na prodejnách. Slabší 
oblastí, ve které víme, že se musíme zlepšit, 
je sortiment ovoce a zeleniny. Více se ale do-
zvíte v samostatném vyhodnocení na před-
poslední straně tohoto časopisu. Také jsme 
se ptali členů, které nové aktivity by chtěli 
zavést a jednoznačně se vyslovili pro hobby 
market a čerpací stanici, což bychom jim 
v letošním roce rádi splnili. Jsem velmi rád za 
reakci a odezvu členů a určitě počítáme s tím, 
že bychom dotazník zase po nějaké době zo-
pakovali a prohloubili tak vzájemný vztah.

V úvodu jste hovořil o výstavbě nového skla-
du ovoce a zeleniny v areálu velkoobchodu 
v Letohradě. Myslíte, že tato aktivita by 
mohla být pokládána za změnu k lepšímu 
v oblasti kvality ovoce a zeleniny?
Doufám, že ano. Zlepšení kvality a snížení ce-
nové úrovně tohoto sortimentu bylo totiž jed-
ním z impulsů, proč jsme se do tohoto projek-
tu pustili. Připadá nám dlouhodobě logické, že 
bychom měli integrovat distribuci do jednoho 
distribučního kanálu. Tímto krokem bychom 
rovněž chtěli završit mnohaletou spolupráci 
s naším hlavním partnerem v oblasti ovo-
ce a zeleniny, což je Tercie Doudleby, jejíž ús-
tecká pobočka takto přesídlí do Letohradu.

Co to bude znamenat pro zákazníky?
Prostřednictvím výstavby a pronájmu skladu 
této firmě bychom do budoucna chtěli doká-
zat daleko více vytěžit právě ze synergického 
efektu umístění skladu zeleniny přímo v našem 
areálu. Dále výraznější zlevnění logistiky nebo 
distribuce zboží na prodejny, zvýšení obrátek 
zásob a v neposlední řadě splnění očekávání 
našich členů a zákazníků – zvýšení kvality 
a snížení cenové úrovně ovoce a zeleniny. 

Bezprostřední spojení dlouhodobého partne-
ra v oblasti ovoce a zeleniny Tercie Doudleby 
s centrálním skladem v Letohradě by tedy 
mělo zákazníkům přinést očekávané zlepšení 
kvality této sortimentní skupiny. Jak je to 
s dalšími přáními, která byla v dotazníku vy-
jádřena? Konkrétně s čerpací stanicí, o jejíž 
výstavbu členové projevili zájem?
Čerpací stanice je velmi zajímavé téma. Nut-
no podotknout, že za sebou máme tříletou 
zkušenost s provozováním čerpací stanice 
u COOP DISKONTU v Opočně. Na základě velmi 
pozitivní odezvy ze strany členů a rovněž vy-
sloveného zájmu členů v okrese Ústí nad Orli-
cí, že by zde rádi měli čerpací stanici s výhod-
ným čerpáním, jsme se intenzivně pustili do 
příprav. Pokud by vše klaplo tak, jak by mělo, 
možná již na podzim letošního roku bychom 
mohli spustit další čerpací stanici, tentokrát 
v okrese Ústí nad Orlicí. Jedná se o zcela sa-
moobslužnou čerpací stanici bez personálu 
a s otevírací dobou 24 hodin denně.

Čerpací stanici v Opočně se tedy dostává 
pozitivní odezvy. Jak si v tomto směru vede 
další netradiční služba v oblasti podnikání 

Cooperatives
International 
Year of 

2012
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KONZUMu, o níž jste mluvil na začátku – po-
skytování možnosti poštovních služeb přímo 
na prodejnách KONZUMu?
Jak už jsem naznačil, tak rok 2011 znamenal 
přechod na zcela novou oblast našeho pod-
nikání, což jsou poštovní služby. Již od po-
loletí jsme jednali s Českou poštou ohledně 
opětovného zprovoznění uzavřené poštovní 
pobočky v Třebovici v Čechách. Vše bylo za-
vršeno 2.1.2012, kdy jsme tuto první poštov-
ní jednotku v prostorách KONZUMu otevřeli. 
V tuto chvíli zde existuje ve formě tzv. vý-
dejního místa. Od června 2012 bychom však 
měli přejít na plnohodnotnější formu tzv. 
pošta Partnera. Zde budou poskytovány da-
leko širší služby, tedy nejen příjem a výdej 
zásilek, ale i některé v podstatě bankovní 
služby poštovní spořitelny, apod. 

Zaznamenáváte již v této věci nějaké ohla-
sy? Ať už pozitivní či negativní?
Domnívám se, že ohlasy jsou zatím pozitivní. 
Již za leden jsme odbavili přes 400 poštovních 
operací, což na to, že se jedná o první měsíc, 
je velmi dobré číslo. V dané chvíli již jednáme 
s poštou o dalších provozovnách. Určitě mohu 
prozradit, že od prvního září bychom měli spus-
tit další pošta Partnery v obcích Bohousová 
a Sopotnice. Myslím, že mohu říci, že tento kon-
cept představuje rozumné řešení jak zachovat 
poštovní služby v malých obcích. Spojení obcho-
du a pošty je přirozená záležitost, která nastává 
všude na světě. Nedávno jsme byli u kolegů ve 
Velké Británii, kde COOP provozuje celou řadu 
poboček pošty, obdobná situace je v Německu 
a v jiných zemích v Evropě. Do budoucna máme 
potenciál, abychom pobočky pošty zřídili v de-
sítkách provozoven. Kromě Bohousové a Sopot-
nice, kde je vlastně už dán souhlas obce, bych 
nerad prozrazoval konkrétní místa.

Zdá se tedy, že koncept spojení obchodu 
s poštou nachází svou oblibu. Jak jsou na 
tom v této oblasti prodejny, které byly 
v roce 2011 nově otevřeny? Setkaly se se 
stejným, nebo alespoň podobným úspěchem 
jako poštovní služba v Třebovici v Čechách?
Ano i ne. Jak jsem již zmínil na začátku – jedná 
se o celkem tři prodejny: na jaře byl po rekon-
strukci otevřen KONZUM market v Kvasinách 
a na podzim rovněž v Horní Čermné, v obci 
Rybník u České Třebové byla na podzim ote-
vřena nová modulární prodejna. Tyto prodejny 

vnímám v rámci naší sítě jako velký posun 
a přínos. Co se týče výsledku tak musím pouze 
konstatovat známou pravdu, že každý nový ob-
chod potřebuje svůj čas na rozjezd. Všechny 
prodejny jsou ještě v náběhovém období 
a předpokládáme, že ještě alespoň rok se budou 
postupně zlepšovat a narůstat s obratem. Mír-
né zklamání pociťuji v případě Rybníku, kde 
čísla zatím nedosahují plánovaných představ. 
Je však na nás, abychom se zlepšili. 

Říkáte, že je na vás, abyste se zlepšili. Je 
známo, že KONZUM uplatňuje v rámci jed-
nání s partnery, dodavateli, zákazníky a čle-
ny zásady férového obchodu. Vždy a v každé 
situaci se snaží chovat eticky, k čemuž sa-
mozřejmě také patří schopnost přiznat svou 
chybu. Je pravda, že byl KONZUM za toto so-
ciálně odpovědné jednání v uplynulém roce 
obdarován několika cenami?
Ano, je to pravda. Velice nás těší, že jsme byli 
v loňském roce oceněni v rámci celonárodní 
soutěže Top odpovědná fi rma roku prvním mís-
tem v kategorii Odpovědný produkt a udržitelný 
marketing za projekt Jsme tu doma. Rovněž  za 
podporu neziskových organizací v rámci našeho 

projektu Společně za úsměv jsme byli ohodno-
ceni Pardubickým krajem ve spolupráci s Koalicí 
nevládek Pardubicka za společensky odpověd-
nou činnost v rámci Evropského roku dobrovol-
nictví. Tato dvě ocenění nás velice těší, protože 
se týkají věcí, které chceme trvale podporovat.

V souvislosti s jistým zlepšením si nemohu 
odpustit otázku týkající se diskontních pro-
dejen. Je smutnou pravdou, že nezažívají 
zrovna příznivé období. Plánujete v roce 
2012 tuto situaci nějak řešit?
Uvědomujeme si, že v této oblasti v posled-
ním období stagnujeme, proto chceme letos 
přijít s nějakým novým impulsem. Chceme 
překvapit daleko aktivnější politikou v pro-
deji čerstvého masa a celkovým zatraktiv-
něním cenové politiky na COOP DISKONTech 
– rádi bychom zde projevili ještě větší ceno-
vou aktivitu. Rovněž se těšíme na uvedení 
některých nových formátů, jak např. nyní 
nově otevřeného malého hobby centra Fortel 
v Ústí nad Orlicí.

Zdá se, že jsme se přiblížili ke konci našeho 
rozhovoru. Na závěr bych se proto ráda zepta-
la, jaké jsou vaše cíle a přání do roku 2012?
Z důvodu ekonomické nejistoty v rámci Evropy 
se nechceme pouštět do nějakých megaloman-
ských projektů. Rok 2012 bychom proto chtěli 
zaměřit především na naše lidi - na personální 
záležitosti, zkvalitnění vztahu k zákazníkům, 
ale i mezilidských vztahů v rámci fi rmy. Ne-
plánujeme žádné zásadní rekonstrukce, ale 
spíše několik menších – rádi bychom zrekon-
struovali prodejny v Dolní Dobrouči, Klášter-
ci, Lanškrouně, Brandýse a v některých dal-
ších obcích či městech. Nakonec je důležité 
zmínit přání, aby se nám alespoň trochu da-
řilo s obratem - aby měl v roce 2012 trvalejší 
charakter. Vedle cílů a přání mám také jisté 
obavy o budoucnost obchodů v nejmenších 
obcích, kde ekonomická situace začíná být 
velmi složitá. Nejsem si proto jist, jak dlou-
hodobě budeme schopni tyto služby zajistit, 
ačkoliv to vnímáme jako jednu z našich priorit 
a rozhodně bychom je nechtěli opouštět a ne-
chávat je bez zásobování.

Nějaké slovo na závěr?
Rád bych, aby nás to všechny v KONZUMu bavilo 
– protože nejdůležitější je chodit do práce s po-
citem, že děláme dobré věci a že nás to baví. 

Již několik let mo-
hou naši zákazníci 
a členové vídat 
dřevěné domečky 
poblíž některých 
prodejen COOP 
DISKONT (např. 
v  Ústí nad Orlicí, 
Žamberku, Opo-

čně, České Třebové či v Králíkách). Jsou to 
malá zahradní centra Fortel, která se specia-
lizují výhradně na zahradu – jsou tam hnojiva, 
něco málo ze zavlažování, zahradnické potře-
by jako sekyrky, semínka, apod. – zkrátka věci, 
které se týkají zahrady. Počátkem tohoto roku 
se však něco změnilo. Slovo Fortel se totiž už 
nepojí pouze s těmito roztomilými hnědými 
domky, ale s něčím mnohem větším a výraz-
nějším – 1.března 2012 naše obchodní družstvo 
otevřelo v Ústí nad Orlicí v bývalé budově pro-
dejny COOP DISKONT u výjezdu na Českou Tře-
bovou zbrusu nové hobby centrum Fortel. 
Proč hobby centrum? Protože nový Fortel se od 
těch malých liší nejen svou rozlohou, ale pře-
devším šíří zaměření a sortimentu – na ploše 
větší než 400 m2 je zde připraveno více než 
3 000 položek. Paní Renata Pirklová, manažerka 

zahradních center, k tomu říká: „Ve velkém 
Fortelu jsme se soustředili na tři oblasti – dům, 
dílna, zahrada.“ V sekci dům se mohou zákazní-
ci těšit nejen na bytové doplňky jako jsou svíčky 
a vnitřní dekorace, ale také na dřevěný koutek 
s hračkami pro děti. Oddělení dílny je vyhrazeno 
nářadí a to jak elektrickému, jako jsou vrtačky, 
brusky apod., tak drobnějšímu ručnímu, jako 
jsou kladívka, kleště, apod. K vybavení této 
sekce rovněž patří sekačky, pily a dokonce i 
zahradní traktůrek. Zahradní sortiment zůstává 
stejný. Vedle věcí a zařízení tohoto typu jsme 
zde rovněž ponechali prostor pro koutek se 
zverimexem. „Obchod je postavený, zařízený 
a vybavený tak, aby se v něm zabavila a našla 
celá rodina – jak muž, žena, tak i děti. Bytové 
doplňky pro ženy, nářadí pro muže, zahrada pro 
oba, hračky pro děti. Součástí rodiny jsou i pej-
sci a jiní domácí mazlíčci, proto je tam koutek 
se zverimexem. Zaměření je takové, aby mohla 
nakoupit celá rodina,“ dodává paní Pirklová.  
Celý obchod stojí na dvou zásadách: rozhodli 
jsme se, že zde nebudeme prodávat žádné vý-
robky nízké kvality, protože cena možná zprvu 
může vypadat lákavě, samotný výrobek však 
dlouho nevydrží. A právě to nechceme. Zákaz-
níkům tu proto nabízíme pouze střední a vyšší 

kvalitu, tedy 
výrobky značek, 
které skutečně 
něco vydrží – to 
je naše první 
zásada. Mezi ta-
kové značky řa-
díme Gardenu 
(zavlažování) a 
Partner (sekač-
ky, elektrické 
nářadí, apod.), 
které spadají 
pod velice zná-
mou a uznáva-
nou značku Hus-
q-varna. Firma 
BLACK&DECKER 
nabízí jak nářadí střední třídy pro příležitost-
né kutily, tak profi  nářadí Dewalt, ruční ná-
řadí Stanley, či příslušenství jako jsou vrtáky 
do vrtaček, listové plátky do pil, apod. značky 
Piranha. Dále se zde nachází např. tmely a le-
pidla značky Den Braven, potřeby pro zahrad-
ničení Nohel Garden či designová řada samo-
zavlažovacích obalů na květináče Flower Lover 
od fi rmy Plastkon. Prostředí dodá na útulnosti 

Fortel v novém kabátě moderního hobby centra

Nová modulární prodejna v Rybníku u České Třebové

Nový KONZUM market
v Horní Čermné
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Zprávičky z KONZUMu

dárkový stojan 
s kytičkami v ple-
chovce Albi a je-
den menší stojan 
pro děti s Albi 
pokladničkami, 
které si mohou 
sami dokreslit fi-
xami.  
Druhou zásadou 
je, že vnímáme 
jako velice důle-
žitý vztah perso-
nálu a samotného 
zákazníka – jde 
nám o to, aby 

personál se zákazníkem skutečně komunikoval 
a byl mu schopen poradit a podat odpovídající 
informace. „Obchod jsme chtěli postavit na li-
dech, na personálu – tak, aby se zákazníky ko-
munikoval, věděl, vyznal se a uměl jim poradit,“ 
dodává paní Pirklová. A zdá se, že se to skutečně 
podařilo – to potvrzují slova vedoucí prodejny, 
slečny Renaty Nádaské: „V novém Fortelu je 
spoustu novinek a věcí, kterým člověk ani nero-
zumí. I proto nám naši dodavatelé buď poskytli 
menší školení týkající se jejich výrobků, nebo 
nám zde nechávají různé prospekty a materiály. 
Musíme se stále učit, abychom byli schopni ori-
entovat se a správně poradit a asistovat zákazní-
kům při výběru a nákupu zboží.“

Sortiment v novém Fortelu se bude měnit spo-
lu s ročním obdobím – v létě bychom se chtěli 
soustředit na venkovní wellnes styl, na koupání 
a grilování – takže by zde měly být k dostá-
ní grily, bazény, bazénová technika a chemie, 
apod. Jakmile to počasí dovolí, chtěli bychom 
překvapit otevřením venkovní oplocené zahra-
dy na parkovišti. Budou se zde prodávat nejen 
květiny, okrasné a ovocné stromky, ale rovněž 
zde bude k vidění bazén, jako vzorek bazénů od 
Marimexu, které bude možné si v letním období 
v našem obchodě zakoupit. „Chtěli bychom tam 
postavit také skleník, aby lidé věděli, že i tento 
sortiment u nás mohou zakoupit nebo objed-
nat,“ uvažuje nahlas paní Pirklová. Na zahradě 

by se mělo objevit také dětské pískoviště, pro-
lézačky či trampolíny – to vše jako ukázky toho, 
co je v novém velkém Fortelu k dostání. 
 Do budoucna uvažujeme nad zřízením půj-
čovny nářadí. „Existuje mnoho lidí, kteří po-
třebují sem tam něco udělat, ale nevyplatí se 
jim kvůli tomu kupovat nářadí, takže by si to 
prostě mohli na odpoledne vypůjčit,“ říká Re-
nata Pirklová. Rovněž zvažujeme možnost po-
skytnutí služby zapůjčení závěsného vozíku na 
auto – naši zákazníci by si tak mohli svůj nákup 
pohodlně a bez větších problémů sami odvézt 
domů. Chceme Fortel provozovat tak, aby 
nebyl pouze obchodem, kam lidé přijdou, na-
koupí si a zase odejdou. Měl by být příjemným 
a atraktivním prostředím, kam se budou vždy 
rádi vracet, a proto plánujeme také pravidelné 
předváděcí akce. Již na 10.března, tedy téměř 
bezprostředně po otevření, je domluvena akce 
s firmou Bravo Isolit, která předvede motúč-
ko. To se od klasického túčka liší v tom, že je 
opatřeno elektrickým pohonem! K motúčku lze 
dokoupit i řadu příslušenství. Dále zvažujeme 
např. uspořádání letního předváděcího grilová-
ní spojeného s Vitanou tak, aby lidé měli mož-
nost nejen vidět, ale také okusit, jak podobně 
připravené maso z grilu chutná.
 V rámci koutku se zverimexem, který je sou-
částí nového Fortelu, spolupracujeme s firmou 
Fitmin, která sídlí v Helvíkovicích. Zde má firma 
svou vlastní chovatelskou stanici na border ko-
lie, kterým se maximálně věnuje. Psi úspěšně 
absolvují nejrůznější výstavy, jsou cvičeni a tré-
nováni ve psích sportech jako je freesbee, agi-
lity, apod. Návštěva ve firmě Fitmin byla velmi 
zajímavá. Proto bychom chtěli tuto zábavnou 
podívanou dopřát i našim zákazníkům a jakmi-
le počasí dovolí, uspořádat na novém Fortelu 
další předváděcí akci „Den s Fitminem“. Zde 
by bylo možné shlédnout jak unikátní předsta-
vení agility a podobných psích sportů v podání 
roztomilých border kolií, tak rovněž zakoupit 
a otestovat granule a další psí pokrmy Fitmin, 
které spolu s dalšími chovatelskými potřebami 
této značky prodáváme ve Fortelu.
 Od klasických granulí se granule Fitmin neliší 
pouze tím, že je přímo v Helvíkovicích fir-
ma sama vyrábí.  Na rozdíl od většiny ostatních 
výrobců nejsou granule Fitmin vyrobeny z maso-
kostní moučky, ale ze skutečného masa. Kromě 
toho, jejich chutnost je zde ověřována přímo na 
samotných spotřebitelích, jak popisuje Renata 
Pirklová, která se zde byla osobně podívat: „Oni 
vlastně dělají ochutnávky – vycházejí z toho, 
že pro psa je nejdůležitější, aby mu granule 
skutečně chutnaly. Pes neví, že v tom jsou mi-
nerály a vitamíny.  Musí mu to chutnat. Ve Fitmi-
nu proto nakoupí 4 až 5 druhů granulí od jiných 
výrobců, nasypou je do misek a zkoumají, ke 
které misce šel pes první, jak rychle jedl, kterou 

dojedl, kterou nedo-
jedl.“ Chutnost gra-
nulí je tedy skutečně 
prověřována jejich 
psy.
Kromě toho jsou gra-
nule Fitmin perfekt-
ně rozdělené: vyrábí 
se pro tři velikosti 
psů, tedy pro malá, 
střední a velká ple-
mena. Každému ple-
menu pak náleží ur-
čitá barva - velkému 
fialová, střednímu 
červená, malému 
žlutá. Mimo to jsou 
ještě barvy stínová-
ny podle toho, kolik 
energie potřebuje 
pes do sebe dostat 
– čím více barvy, tím 
více energie, a na-
opak. Design granulí 
Fitmin je tak skuteč-
ně vizuálně propra-
covaný tak, aby se 
lidé na první pohled 
orientovali a byli 
schopni jednoduše 
určit, které granule 
vybrat.

Jsme tu doma přibírá
nové partnery

S radostí můžeme ozná-
mit, že náš projekt Jsme 
tu doma stále pokra-
čuje a skutečně se mu 
daří. Důkazem úspěchu, 

s nímž se tento projekt na podporu regio-
nálních dodavatelů a produktů setkává, je 
nejen fakt, že se nám hlásí noví partneři, 
kterým je jeho myšlenka sympatická. Jed-
ná se o Bohemilk a.s. – mlékárnu Opočno, 
BEAS a.s. – pekárna Lično a Masokombinát 
Polička a.s. Velice náš těší také ocenění, jež 
nám projekt Jsme tu doma vybojoval v rám-
ci celonárodní soutěže Top odpovědná firma 
roku. Zde jsme se totiž v kategorii Odpověd-
ný produkt a udržitelný marketing umístili 
na prvním místě. Ocenění patří nejen nám, 
ale také všem partnerům, kteří se do pro-
jektu přihlásili a bez nichž by neměl smysl.

Nová elektronická
členská karta

Zřejmě nejdůležitější 
změnou ve vztahu k na-
šim členům je zavedení 
nové členské karty. Po-
čátkem letošního roku 
nahrazujeme papírové 
kartičky pro vylepování 

známek „K“ elektronickou rodinnou kartou. 
Každý člen tak obdrží včetně základní větší 
karty rovněž tři menší, které může poskyt-
nout dalším třem členům rodiny. Veškeré 
nákupy se budou sčítat do společných slev 
a výhod pro držitele karty. Členové se tak 
mohou těšit na další viditelný posun kupředu 
v rámci členských výhod. 

KONZUM jako účastník 
pardubické Burzy
filantropie

V rámci našeho projektu Společně za úsměv 
jsme se 22. března zúčastnili Krajské konfe-
rence nestátních neziskových organizací Par-
dubického kraje, kterou organizovala Koalice 
nevládek Pardubicka. V rámci konference se 
uskutečnila Burza filantropie, která je inspiro-
vána známou reality show Den D. V dnešní době 
se neziskové organizace musejí stále častěji 
potýkat s problémy s financováním. Zde se jim 
dostává možnosti vlastní propagace a získání 
peněz také z jiných než veřejných zdrojů – ze 
zdrojů zúčastněných firem. Více se dozvíte na 
www.nevladky.cz
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V obci Rybník u České Třebové vyrostla nová modulární prodejna
Ve středu 16.11.2011 byla v obci Rybník 
u České Třebové otevřena nová modulární 
prodejna. Po dohodě se starostou obce, panem 
Jiřím Hrdličkou, se od ostatních prodejen 
tohoto typu liší vzhledem exteriéru – ten 
není tradičně žluto-modrý, ale elegantně 
žluto-stříbrný. Budova tak do vnějšího pro-
středí lépe zapadá. 
Naším cílem bylo dostat potravní obsluž-
nost v obci na takovou úroveň, aby místní 
nemuseli jezdit či docházet buď do vzdále-
né prodejny na okraji obce, nebo do České 
Třebové.  Nová prodejna tak nabízí velmi 
slušnou nabídku nejen čerstvých potravin – 
pečiva, uzenin, lahůdek, ovoce a zeleniny, 
mléčných výrobků, ale také samozřejmě 
klasický koloniál, jako jsou základní potra-
viny – mouka, cukr, atd., včetně drogerie. 
Občané Rybníku mohou užívat také dalších 
služeb, jako je možnost platby kartou, do-
bíjení telefonu nebo vybírání hotovosti 
z vlastních účtů přímo na pokladně. 
A jak se v novém obchodě obyvatelům obce 
nakupuje? Podle ohlasů můžeme soudit, že 
výtečně, posuďte sami: Paní Eva Kolářová 

je spokojená nejen s umístěním prodejny: 
„Mně se to líbí moc, opravdu moc. Já bydlím 
až úplně vzadu v obci, takže když musím jít 
nakoupit až do Třebové a třeba nejede au-
tobus nebo něco, tak to je hrozné. Umístění 
v centru obce je tedy ideální. Takže jsme 
moc rádi, že to tady udělali! Děkujeme vý-
boru a taky vašemu podniku!“ Paní Dlouhá 
je spokojená s šíří nabízeného sortimentu: 
„Nová prodejna se mi moc líbí, i když jsem 

to dnes jen prolítla, protože s sebou mám 
děti.  I umístění se mi líbí – mám to kou-
sek, takže mi to bude vyhovovat. Spokojená 
jsem i se službami, které tady nabízíte - ko-
pírování, platba kartou. Určitě je využiji, 
je to velká výhoda, protože člověk nemusí 
aspoň do města kvůli každé koruně.“  
   Nezbývá než poděkovat za vyslovené ná-
zory a vyjádřit přání, aby se místní i v bu-
doucnu do našeho obchodu rádi vraceli.

Farmářské dny jsou stále 
s vámi

I v zimních 
měsících se 
v rámci Far-
m á ř s k ý c h 
dnů snažíme 
do vašich 
domovů při-
nést ales-
poň nádech 
přírody. Ne-
přetržitě tak 

zákazníkům nabízíme výběr čerstvého se-
zónního ovoce, zeleniny, masa a dalších pro-
duktů od lokálních farmářů a pěstitelů. Těšit 
se můžete na jablka různých odrůd, cibuli 
žlutou či červenou, brambory a na hovězí 
maso z volných chovů. S příchodem jara by 
se měl změ-
nit i nabízený 
s o r t i m e n t , 
těšit se tak 
můžete např. 
na oblíbené 
f a r m á ř s k é 
bedýnky s ovo-
cem a zeleni-
nou.

Vykročte s námi vstříc 
Dobrým jistotám!

COOP Dobré jistoty – to je název 
nové značky mířící do našich pro-
dejen. Naše vlastní značka zákaz-
níkům garantuje stoprocentně 
český původ, bezpečnost a pocti-
vost obsahu označeného produk-
tu. Do výrobků nesoucích pečeť 

Dobré jistoty se nedostanou náhražky jako je 
škrob, želatina, sója, apod. Tyto výrobky rovněž 
nebudou obsahovat žádná nebezpečná „éčka“, 
která jsou sice v určitém množství v potravinách 
povolena, v těch našich se však nebudou vysky-
tovat vůbec – máme na to velice přísné parame-
try. Pečeť COOP Dobré jistoty by navíc měla mít 
i další rozměr – rozměr společensky odpovědného 
výrobku. Jednak by kvalita všech těchto výrobků 
měla být před spuštěním na trh testována velkým 
množstvím zákazníků, jednak bude část výtěžku 
věnována na společensky prospěšné aktivity. Do 
budoucna plánujeme, aby se pečeť COOP Dobré 
jistoty dostala na maximální počet výrobků.

KONZUM má nového člena 
– tentokrát ze zvířecí říše

Naše obchodní družstvo se v letošním roce 
rozrostlo o dalšího vzácného člena. Jedná 
se o malou opičku zvanou Lvíček zlatý. Na 
období od 1.1.2012 jsme se díky jednání 
se Zoologickou zahradou Dvůr Králové 
a následné adopci stalirodičem tohoto rozto-
milého tvorečka.

Dobré jistoty se nedostanou náhražky jako je 
škrob, želatina, sója, apod. Tyto výrobky rovněž 
nebudou obsahovat žádná nebezpečná „éčka“, 
která jsou sice v určitém množství v potravinách 
povolena, v těch našich se však nebudou vysky-
tovat vůbec – máme na to velice přísné parame-
try. Pečeť COOP Dobré jistoty by navíc měla mít 
i další rozměr – rozměr společensky odpovědného 
výrobku. Jednak by kvalita všech těchto výrobků 
měla být před spuštěním na trh testována velkým 
množstvím zákazníků, jednak bude část výtěžku 

Počátek roku zahájen otevřením nových prodejen
Přelom letošního 
února a března se 
v KONZUMu nesl ve 
znamení zprovoz-
nění dalších nových 
prodejen. V pátek 
17.února byl v obci 
Provodov-Šonov na 
Náchodsku, v prosto-

rách zrekonstruované obecní prodejny, otevřen 
nový KONZUM. Na ploše 75 m2 zde nabízíme přes 
1500 druhů zboží. Dne 1.března zahájilo provoz 
nové hobby centrum v Ústí nad Orlicí (viz samo-
statný článek) a 13.března byla otevřena modu-
lární prodejna KONZUM market v Bohuslavicích 
nad Metují nedaleko Dobrušky.
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Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členům družstva, 
kteří se zapojili do prosincového hodnocení prodejen. Přišlo nám 
překvapujících 786 hodnocení, což je více než 20% ze všech členů. 
Hodnotili jste celkem 3 oblasti provozu prodejen. Celkovou znám-
ku, kterou jste nám vystavili byla 1,8. To je  „lepší dvojka“  a to 
není vůbec špatné. Na druhou stranu z výsledků vidíme, že je co 
zlepšovat, hlavně kvalitu ovoce a zeleniny a částečně i čerstvost  
uzenin. Největší rozdíly mezi prodejnami byly v oblasti vztahu na-
šich spolupracovníků k vám zákazníkům. Někde to je „na jedničku“ 
a někde to trochu skřípe. Nakonec si to porovnejte z přiložených 
komplexních výsledků, které férově zveřejňujeme bez příkras, tak 
jak přišly.  
Pomyslnými vítězi mezi prodejnami, za které přišlo více než 10 od-
povědí (méně než 10 odpovědí není dostatečně vypovídající) se sta-
ly Konzum market v Klášterci nad Orlicí následovaný Konzum mar-
ketem Červená Voda a Konzumem ve Srubech. Gratulujeme!
Výsledky jsou pro nás velmi důležité a jsou hlavním vodítkem pro 
rok 2012, co zlepšit. Od března začínáme se zlepšováním prodej-
ních a komunikačních dovedností všech spolupracovníků. 
V oblasti sortimentu se pokusíme zlepšit v již zmiňované zeleni-
ně. Od května plánujeme společně s firmou Tercie spuštění nového 
skladu ovoce a zeleniny v areálu našeho velkoobchodního skladu 
v Letohradě. Věříme, že to přinese zvýšení kvality a snížení cenové 
úrovně díky úspoře logistických nákladů.
Závěrem jsme se vás dotazovali, kterou novou službu v nabídce 
Konzumu byste přivítali. Jednoznačně vyhrál „hobby market“ ná-
sledovaný „čerpací stanicí“.  Hobby centrum Fortel v Ústí nad Orlicí 
jsme již od 1.3. otevřeli a můžeme slíbit,
že na čerpací stanici intenzivně pracujeme.

Vyhodnocení
dotazníku

naleznete také na
www.konzumuo.cz
v části „Pro členy“

Vyhodnocení dotazníku

výsledná
známka

Hodnocení personálu prodejny
1. Jak hodnotíte ochotu personálu prodejny?
    Je vám personál prodejny nápomocen? 1,67

2. Jak jste spokojeni s odborností personálu
    na vaší prodejně? 1,79

3. Jak jste spokojeni s úrovní komunikace
    našeho personálu? 1,78

Hodnocení sortimentu a nabídky prodejny
1. Jak hodnotíte šíři sortimentu pečiva
    na vaší prodejně? 1,72

2. Jak hodnotíte kvalitu uzenin
    v našich obslužných úsecích? 2,09

3. Jak jste spokojeni s kvalitou naší zeleniny? 2,50

4. Jak jste spokojeni s kvalitou
    balíčkového masa z naší nabídky? 1,99

Hodnocení kvality služeb na našich prodejnách
1. Jak jste spokojeni s otevírací dobou prodejny?
    Je dostatečně široká? 1,20

2. Jak hodnotíte čistotu na vámi
    hodnocené prodejně? 1,36

3. Je prodejna dorovnána zbožím
    k vaší spokojenosti? Nechybí vám často
    vaše oblíbené zboží?

1,74

Celkové hodnocení všech prodejen a oblastí 1,80

Vyhodnocení dotazníků členů - 12/2011
hodnocení jako ve škole
1=nejlepší, 5=nejhorší

personál sortiment služby

č. prodejna

celkové hodnocení
(vážený průměr) 786 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 2,1 2,5 2,0 1,2 1,4 1,7

091 Bohousová 3 2,9 3,0 2,7 3,3 3,7 3,7 3,3 2,3 2,0 1,7 3,0
431 Brandýs nad Orlicí 43 2,4 2,9 2,8 3,1 1,9 2,7 3,1 2,5 1,1 1,7 2,0
110 Bučina 8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,9 1,9 1,4 1,0 1,3
147 Bystřec 5 2,0 2,2 2,4 2,2 1,8 2,4 3,3 1,3 1,0 1,6 1,8
144 České Heřmanice 4 1,5 1,3 1,0 1,3 1,5 1,8 2,3 2,0 1,0 1,5 1,8
153 České Libchavy 12 1,4 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 2,3 1,6 1,0 1,1 1,3
451 Červená Voda 16 1,4 1,1 1,3 1,2 1,3 1,6 1,9 1,6 1,0 1,1 1,3
146 Česká Třebová - Brázdov 6 1,5 1,2 1,3 1,5 1,7 1,2 2,2 2,4 1,2 1,2 1,3
199 Česká Třebová - Skalka 4 1,3 1,0 1,3 1,0 1,5 1,3 1,8 1,5 1,3 1,0 1,3
112 Česká Třebová - Coop Diskont 10 1,6 1,3 1,6 1,3 1,6 1,8 2,8 1,8 1,0 1,3 1,3
139 Choceň - Coop Diskont 8 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 2,4 1,6 1,0 1,1 1,3
138 Králíky - Coop Diskont 8 2,1 2,3 2,4 2,5 1,6 2,6 2,4 1,9 1,0 1,4 2,9
143 Letohrad - Coop Diskont 32 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,9 2,3 2,1 1,3 1,3 1,5
411 Vysoké Mýto - Coop Diskont 8 1,5 1,1 1,1 1,3 2,0 2,5 1,9 1,4 1,1 1,1 1,8
149 Cotkytle 6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 2,5 1,5 1,5 2,2 1,5
183 Dolní Libchavy 18 1,7 1,2 1,6 1,3 1,6 1,8 2,9 2,3 1,3 1,4 1,7
181 Dlouhá Třebová 15 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,4 3,7 2,9 1,1 1,2 1,5
141 Dobříkov 2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 0,0 1,0 1,0 1,0
204 Dolní Dobrouč 12 1,7 1,3 1,8 1,4 1,8 2,3 2,8 1,9 1,0 1,5 1,6
140 Dolní Dobrouč 15 1,8 1,5 1,8 1,8 2,2 2,1 2,9 1,9 1,1 1,1 2,0
109 Domoradice 2 1,9 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0
150 Doudleby nad Orlicí 2 1,6 1,5 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0
173 Džbánov 2 1,4 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0
079 Horní Čermná 8 1,5 1,0 1,0 1,1 2,0 1,6 2,3 2,0 1,0 1,3 1,5
441 Sloupnice 18 1,6 1,7 1,9 1,6 1,7 1,6 2,2 1,8 1,2 1,1 1,4
203 Sloupnice 11 2,1 1,8 1,6 1,7 2,4 3,1 3,3 2,3 1,2 1,6 1,6
036 Helvíkovice 14 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,7 2,1 2,4 1,1 1,5 1,5
185 Hnátnice 18 1,5 1,0 1,1 1,0 1,6 2,2 2,5 2,1 1,1 1,2 1,6
206 Horní Čermná 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
128 Horní Heřmanice 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
154 Hrušová 7 1,9 1,7 2,0 2,3 2,0 1,6 2,9 2,3 1,0 1,6 2,1
157 Choceň 2 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 3,0 1,5 1,0 1,0 1,0
207 Jablonné 44 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 2,2 2,2 1,6 1,1 1,3 1,4
131 Kameničná 4 2,4 2,8 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 1,5 2,3 2,3 1,8
164 Klášterec 12 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,8 1,4 1,0 1,0 1,1
092 Klášterec 13 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 1,5 1,1 1,1 1,2
196 Králíky 5 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,8 1,4 1,0 1,0 1,5
210 Kunvald 7 2,5 2,6 2,7 3,0 2,6 2,4 2,6 2,6 1,7 1,9 2,7
094 Kunvald 4 1,3 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
152 Lanškroun 2 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5 1,5 3,0 3,0 1,0 1,5 2,0
163 Letohrad - Kunčice 8 1,4 1,3 1,5 1,1 1,5 1,5 2,3 1,8 1,1 1,1 1,3
132 Letohrad - Orlice 12 1,6 1,2 1,4 1,3 1,7 2,1 2,7 2,1 1,1 1,1 1,8
174 Letohrad - náměstí 13 1,8 1,6 1,7 1,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,5 1,6 1,8
172 Česká Třebová - Lhotka 2 1,2 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0
166 Líšnice 8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 2,3 2,1 1,0 1,3 1,8
155 Lukavice 21 1,5 1,1 1,1 1,3 1,6 2,1 2,1 1,7 1,3 1,0 1,3
119 Moravský Karlov 1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0
189 Nekoř 10 2,4 2,3 2,4 2,3 2,0 2,8 3,0 2,6 1,7 2,0 2,6
177 Němčice 9 1,5 1,1 1,3 1,2 1,7 1,6 1,8 2,1 1,1 1,2 1,4
076 Orličky 14 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,5 2,1 1,5 1,6 1,8
190 Ostrov 6 1,7 1,8 2,0 1,8 1,5 1,8 2,3 1,8 1,0 1,2 1,7
136 Pastviny 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
033 Petrovice 10 1,6 1,2 1,3 1,1 1,7 2,1 2,5 1,9 1,1 1,2 1,9
135 Písečná 6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1,8 1,0 1,0 1,2
167 Police nad Metují 1 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0
186 Řetová 5 1,5 1,0 1,4 1,0 1,6 2,2 2,4 1,2 1,8 1,0 1,2
125 Rudoltice  3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1,7 2,0 1,0 1,3 1,3
205 Rudoltice - Zámeček 3 1,3 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0
178 Semanín 19 1,9 1,4 1,9 1,5 1,8 2,1 3,2 2,3 1,4 1,4 1,8
086 Slatina nad Zdobnicí 4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,8 1,8 2,0 1,7 1,0 1,0 1,0
401 Sopotnice 19 2,1 1,7 2,2 1,8 2,2 2,6 3,1 2,4 1,2 1,4 2,6
171 Sruby 10 1,4 1,4 1,4 1,5 1,0 1,4 1,9 1,8 1,0 1,0 1,1
184 Tatenice 7 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 1,4 1,6 2,0
137 Těchonín 24 2,5 3,2 2,6 3,3 2,2 3,0 3,0 2,3 1,2 1,5 2,9
175 Tisová 1 2,7 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 3,0 0,0 2,0 2,0 2,0
391 Třebovice 11 2,0 2,2 2,3 2,2 1,6 2,0 2,8 2,6 1,3 1,5 2,1
170 Újezd u Chocně 6 1,7 1,5 1,5 1,3 1,8 2,0 2,5 1,8 1,5 1,3 2,0
197 Ústí nad Orlicí - Družba 6 2,4 2,0 2,2 2,5 2,5 3,2 3,3 2,5 1,8 1,3 2,3
198 Ústí nad Orlicí - Hylváty 5 1,8 1,2 1,6 2,0 1,6 2,6 3,0 2,2 1,4 1,2 1,4
195 Ústí nad Orlicí - u Vajnlicha 19 1,8 1,4 2,0 2,1 1,5 1,7 2,6 1,9 1,1 1,7 2,2
421 Ústí nad Orlicí Štěpnice 26 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 2,0 2,7 2,3 1,2 1,5 1,7
024 Velká Skrovnice 2 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 1,0 1,5
176 Vamberk 5 3,0 3,8 3,6 3,6 3,2 3,4 3,4 2,2 2,2 1,8 2,8
187 Vamberk - Struha 1 1,4 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
208 Vamberk - náměstí 1 1,4 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0
134 Verměřovice 10 1,9 1,6 1,8 2,3 1,6 2,1 2,9 2,2 1,0 1,2 1,8
142 Vraclav 13 2,9 2,8 2,9 2,9 2,5 4,1 3,1 2,6 1,5 2,5 3,5
162 Výprachtice 12 1,6 1,4 1,8 1,7 1,7 2,5 1,8 1,6 1,1 1,3 1,3
160 Vysoké Mýto - Karosa 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
193 Vysoké Mýto - u hřbitova 4 1,8 1,8 2,3 2,3 1,5 1,8 2,0 1,8 1,5 1,5 2,0
381 Žamberk 31 1,6 1,7 2,0 1,9 1,2 1,5 2,2 1,6 1,1 1,3 1,5
035 Žampach 4 1,4 1,0 1,0 1,0 1,8 1,5 2,3 1,8 1,3 1,0 1,3
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38 hlasů 312 hlasů 369 hlasů
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informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Pro volný čas

www.konzumuo.cz

SUDOKU
Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je do-
plnit chybějící čísla 1 až 9 
v předem dané předvyplně-
né tabulce. Tato tabulka je 
rozdělená na 9x9 polí, která 
jsou seskupena do 9 čtverců 
(3x3). K předem vyplněným 
číslům je potřeba 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 de-
vět. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opako-
vat v žádném sloupci, řadě 
nebo v malém čtverci.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte...)
zašlete do 30.4.2012
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 jedno-
rázový nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100,- Kč.

Správné řešení zašlete do 30.4.2012 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.


