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Členství – největší hodnota našeho družstva!
Jaro je tu a my v KONZUMu jsme připravili po mnoha letech první větší kampaň pro přijímání nových členů.  
Snažíme se tak naplňovat nejdůležitější ze sedmi mezinárodních družstevních principů – Dobrovolné a otevřené 
členství.
Možná si řeknete, proč je vůbec dobré, aby členská základna našeho družstva rostla? A budu z toho jako člen 
něco mít, když nás bude více? 
Je to jednoduché, jsme spotřebitelským družstvem a naše 
síla se zvětšuje s velikostí maloobchodního obratu. Členové 
tradičně patří k těm nejvěrnějším zákazníkům. To znamená, 
že se nejvíce podílí na růstu obratu. 
A čím více zboží prodáme, tím lepší budeme mít nákupní 
podmínky u našich dodavatelů a tím větší slevy můžeme na-
šim členům poskytnout.   

Navíc výhody členství nespočívají pouze ve slevách z nákupů, ale i v dalších bene-
fitech. A také v tom, že veškerý zisk investujeme zpět do našeho regionu. Podpo-
rujeme místní výrobu potravin i neziskové sociální služby. Každoročně také věnu-
jeme několik milionů korun na zajištění potravinové obslužnosti malých obcí, ve 
kterých by se jinak prodejny vůbec neudržely.  
Každý z pěti tisíc členů KONZUMu tak může být hrdý na to, že se podílí na spolu-
vytváření lepší kvality života nejenom pro sebe a svou rodinu, ale i pro celý svůj 
region.

Přeji vám hezké předvelikonoční období a těším se na všechny nové členy.
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

MezináRodní dRužSteVní PRinciPy
1. dobrovolné a otevřené členství
2. Demokratické řízení
3. Podíl na majetku
4. Samostatnost a nezávislost
5. Výchova, školení a informace 
6. Spolupráce mezi družstvy
7. Spoluodpovědnost za společnost
Schváleno na sjezdu Mezinárodního
družstevního svazu v Manchesteru,
Velká Británie, 1995.
Celé znění najdete na našich webových
stránkách www.konzumuo.cz/pro-cleny
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17. ročník veřejné sbírky Společně za úsměv vynesl 
regionu téměř 250 000 Kč

SPoLeČnĚ zA ÚSMĚV 2016 – RozdĚLení PRoStŘedKŮ

č. organizace podíl v % veřejná 
sbírka v Kč

dar
KONZUMu

1 CEMA Žamberk, z. ú. 5,74 7 401 5 740

2 Cukříci, z. s. Ústí nad Orlicí 8,05 9 801 8 047

3 Spolek Dobrá Hnáta, Hnátnice 1,44 2 932 1 442

4 Rosa rod. centrum, z. s. Č. Třebová 2,91 4 461 2 913

5 Rodinné integr. centrum, o. s. Pardubice 0,87 2 332 865

6 Oblastní charita Ústí n. O. 5,83 7 491 5 826

7 Ruka pro život, o. p. s. Litomyšl 3,03 4 581 3 029

8 Mateřské centrum Medvídek, Ústí n. O. 2,34 3 862 2 336

9 Oblastní spolek ČČK, Ústí n. O. 13,50 15 471 13 499

10 Domov pro seniory Česká Třebová 1,10 2 572 1 096

11 MC Vamberecký dráček, z. s. Vamberk 1,44 2 932 1 442

12 Charita Svitavy 5,62 7 281 5 624

13 Centrum soc. péče města Žamberk 1,90 3 412 1 904

14 Oblastní charita Červený Kostelec 3,17 4 731 3 173

15 CEDR Pardubice, o. p. s. 1,96 3 471 1 961

16 Dům pokojného stáří NADĚJE V. Mýto 2,31 3 831 2 307

17 Sdružení Neratov, z. s. 4,67 6 291 4 673

18 Centrum pro zdrav. postižené Ústí n. O. 1,96 3 472 1 961

19 Domov pod hradem Žampach 3,89 5 481 3 894

20 SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice 0,75 2 212 750

21 Domov pro seniory Horní Sloupnice 5,42 7 071 5 423

22 Spec. ZŠ, MŠ a prakt. škola Ústí n. O. 9,72 11 541 9 720

23 Stacionář Ústí nad Orlicí 1,56 3 052 1 558

24 KONTAKT, o. p. s. Ústí nad Orlicí 1,04 2 512 1 039

25 Spol. pro podporu lidí s ment. post. UO 3,32 4 881 3 317

26 Lesní klub Letohrad – Strom života 2,51 4 041 2 509

27 Ruka8, z. s. Č. Třebová 1,59 3 082 1 587

28 Poruchy autistic. spektra, z. s. Ústí n. O. 2,37 3 892 2 365

Celkem 100 144 090 100 000

Již dlouhodobě zastáváme názor, že je třeba podporo-
vat neziskové veřejně prospěšné organizace v našem 
regionu, chovat se společensky odpovědně, v soula-
du s družstevními principy a hodnotami. Proto se také 
konal letos již 17. ročník veřejné sbírky Společně za 
úsměv, v němž bylo podpořeno celkem 28 neziskovek 
částkou 144 090 Kč. Je třeba říci, že tato suma se sklá-
dá ze 4 803 příspěvků (hodnota jednoho dárcovského 
kuponu činila 30 Kč) zákazníků sítě KONZUM, kterým 
děkujeme a vážíme si jejich zájmu o region. KONZUM 
tyto prostředky navýšil o dalších 100 000 Kč na finálních 
244 090 Kč. Celá částka tak byla převedena na účty 
všech zúčastněných organizací a jejich projektům. 
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„Při stavebních úpravách prodejny se vždy snažím 
maximálně využít potenciál stávající budovy s ohledem 
na následný ekonomický provoz prodejny," 

Nová Louže v minulosti ...

Nová Louže dnes ...

Pane inženýre, se-
znamte nás prosím 
krátce s náplní prá-
ce vedoucího tech-
nického oddělení.
Práce každého ve-
doucího skupiny spo-
čívá zejména v zajištění 
správného fungování 
oddělení, přenosu in-
formací a plnění úko-
lů. V tom je to stejné 
i pro mne. U řešení 
aktuálních úkolů 
a potřeb údržby na-

šich nemovitostí se mohu plně spolehnout na 
kolegy z týmu, kteří je dokáží sami vyřešit. 
V těchto případech je zde moje role spíše 
koordinační. Mohu se tedy věnovat plně pří-
pravě nových projektů: rekonstrukcím stáva-
jících prodejen, výstavbě nových prodejen, 
řešení nových technologií, zajištění dota-
cí z programů na úsporu energií apod. Pro 
správné naplnění požadavků a očekávání no-
vého projektu je vždy nejdůležitější správné 
zadání, neboť každý objekt je originál a to 
jak lokalitou, tak také způsobem prodeje. 
Neméně důležitá je i diskuze nad jednotli-
vými variantami a vyhodnocení té nejlepší, 
která povede ke spokojeným zákazníkům. 
V přípravě jednotlivých přestaveb tedy žiji až 
v tříměsíčním předstihu plánování - materiálové 
provedení, zadání technologií, některých 

prvků atd., a následné změny jsou již jen 
velmi těžko realizovatelné.  

Jakým způsobem se připravuje plán pře-
staveb prodejen na dané období? Podle 
jakých kritérií postupujete?
Příprava výstavby nebo úpravy stávajících 
prodejen vychází ze společného projedná-
ní napříč firmou. Důležitými kritérii jsou 
zejména nutnost stavebních oprav objektu 
(části), nutnost výměny vybavení, změna 
typu prodejny. Vždy je kladen důraz na 
projekty, které budou mít pro KONZUM nej-
větší přínos. Vše je samozřejmě limitováno 
množstvím zdrojů a to jak finančních, tak 
lidských, neboť veškerou práci, mimo sta-
vební, řešíme se stejnými lidmi, kteří za-
bezpečují běžný chod i ostatních prodejen. 
Vždy je jednodušší stavět nové prodejny, 
než uzavírat ty fungující a omezovat tak 
zákazníky. Při plánování se potom snažíme 
najít variantu s co nejkratší dobou omezení, 
která s sebou vždy nese kolizní situace.

Můžete nám prozradit, kde a která pro-
dejna projde letos úpravou a na jaké změ-
ny se zákazník může těšit? 
Každá příprava staveb podléhá naší spo-
lečné interní diskuzi ohledně řešení uspo-
řádání prodejny, způsobu prodeje a tím 
i nabízeného sortimentu. Další fází projektu 
je příprava dokumentace a její povolení, 
kde se všechny dobře myšlené věci mohou 

jednoduše zbourat, zaseknout nebo se musí 
přehodnotit. Myšlenek pro realizaci v letoš-
ním roce je několik. Z těch zásadních bych 
chtěl jmenovat kompletní přestavbu COOP 
Diskontu v České Třebové nebo úpravu pro-
dejny v Letohradě na náměstí. V Letohra-
dě by mělo dojít k zásadní změně prodeje 
potravin v tomto typu městské prodejny. 
V podobném duchu by měla být následně 
upravenena také prodejna v Ústí nad Orli-
cí – Družba, kde se připravuje i kompletní 
oprava fasády v návaznosti na již dokonče-
né parkoviště. V Králíkách jsme začátkem 
letošního roku provedli interiérovou úpravu 
prodejny KONZUM Market u školy, ale ještě 
nás zde čeká dokončení fasády a zvažuje-
me také možnosti využití 2NP – malé bytové 
jednotky. Rád bych ještě zmínil přestavbu 
prodejny v Dolní Dobrouči, kde by mohlo 
dojít ke zvětšením stávající prodejní plochy 
s navýšením sortimentu a možná i ke změ-
ně vstupu s automatickými dveřmi. Vše nyní 
závisí na jednání s obcí, aby mohlo vznik-
nout parkoviště (10x stání) přímo u prodej-
ny se zachováním stání pro autobusy, chod-
níků a efektivnějšího využití zpevněných 
ploch před prodejnou.

Probíhají i nějaké diskuze ve věci mož-
ností rozvoje nových prodejen?
Nové prodejny jsou pravidelným tématem 
všech podnikatelských plánů a letošní rok 
není výjimkou. Měli jsme variantu převzetí 

V následujícím rozhovoru jsme se věnovali tématům spojeným s náplní činností technické skupiny v našem družstvu. 
Konkrétně o tom, jakým způsobem se plánují přestavby či nové stavby prodejen v daných lokalitách, na závěr jsme 
se také zeptali na vidinu budoucnosti a představu o prodejně 21. století. Povídali jsme si s ing. tomášem Motyčkou, 
který již dlouhodobě působí na pozici vedoucího technické skupiny. 

říká ing. tomáš Motyčka

Ing. Tomáš Motyčka
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několika prodejen, ale ta na podzim loňské-
ho roku definitivně padla. V přípravě jsou 
nejenom lokality, které navazují přímo na 
náš region, ale samozřejmě i další. Těch 
zajímavých je však jako šafránu a spíše se 
na nás obrací malé obce, kde je prodejna 
potravin již uzavřena nebo se o uzavření 
uvažuje. V těchto obcích s malým počtem 
obyvatel, řekněme do tisíce obyvatel, nelze 
efektivně provozovat prodejnu potravin bez 
finanční podpory a to je již složitější téma.

určitě vnímáte i zpětnou vazbu od zákaz-
níka. ovlivňují změny a stavební úpravy 
prodejen jeho rozhodování a chování? 
Při stavebních úpravách prodejny se vždy 
snažím maximálně využít potenciál stávající 
budovy s ohledem na následný ekonomický 
provoz prodejny. Někdy je řešení jedno-
duché a pak je většinou reakce zákazníků 
spíše pozitivní. Stavební úprava prodejny je 
vždy investicí do budoucna a tak je důležité 
použít kvalitní materiály a úpravu provést 
tak, aby fyzické i morální stárnutí prodejny 
tuto dobu uneslo a bylo srovnatelné s kon-
kurenční úrovní prodeje potravin. Moderní 
prostředí prodejny s dobrým osvětlením je 
základní předpoklad pro spokojené zákaz-
níky. Na nové uspořádání sortimentu si pak 
zákazník většinou zvykne.

uplynuly již 3 roky od velké rekonstruk-
ce nákupní galerie nová Louže v Ústí nad 
orlicí, která se svým konceptem odlišuje 

od ostatních prodejen KonzuMu. naplnila 
tato investice Vaše očekávání?
Mohu říci, že realizace trvala pouze jeden 
rok od zahájení projektových příprav, stá-
la mě hodně sil, ale byl to velmi zajímavý 
proces. Všechna řešení musela být promýš-
lena a realizována právě s dlouhodobým vý-
hledem. V současné době je objekt z 98 % 
obsazen a tím je i naplněna naše představa. 
Postupně dochází k úpravě skladby nájemců 
a různým přesunům. To se ale jistě dá oče-
kávat i do budoucna. Co mě však nejvíce 
těší je, že jsem dosud na provedení Nové 
Louže neslyšel žádný negativní názor. Dovo-
luji si říci, že se jedná o výjimečný projekt 
podobného rozsahu v celé ČR.

KonzuM Market na nové Louži je jistým 
příkladem moderní prodejny. Jak si ale 
představujete prodejnu 21. století?
Představu o moderní prodejně do velké 
míry ovlivňují požadavky legislativy, což je 
dobře vidět na řešení prodejen v zahraničí 
– ruší se obslužné úseky, vše se hygienicky 
balí do igelitu atd. Do jisté míry je mož-
né se tímto inspirovat. Zboží lze skutečně 
nakupovat po velkých baleních v igelitu za 
„dobrou cenu“, ale měli bychom si zachovat 
prodej čerstvých výběrových potravin, na-
krájených a zabalených s úsměvem. Naopak 
pokladní místa by mohla být samoobslužná, 
pouze v počátcích kombinovaná s obsluho-
vaným pokladním místem. Takto si dokážu 
představit budoucí rozvoj našich prodejen.

Máte pocit, že je to spíše otázka daleké 
budoucnosti nebo se dá říci, že se KonzuM 
již na podobné  změny připravuje a pře-
mýšlí, jak se novým trendům přizpůsobit?
Některé prvky bychom již rádi zapracovali 
do připravovaných projektů, a nebo je v do-
hledné době využili. Například rozšíření pří-
stěnných vitrín s chlazenými nápoji se jeví 
jako zajímavý krok. Vše se ale musí balan-
covat s pořizovacími a provozními náklady. 
Některé věci, jako je samoobslužná poklad-
na nebo třeba elektronické etikety, budou 
ještě nějaký čas trvat, a to i s ohledem na 
obecné návyky zákazníků. Je to stejné jako 
s e-shopem s potravinami. Všichni věří, že 
se tímto směrem bude ubírat cesta prodeje 
potravin, ale stále chybí pro tento segment 
zákazníci, kteří by tuto službu pravidelně 
využívali.

Pokud byste měl jmenovat, co považujete 
za svůj dosavadní největší úspěch, ať už se 
jedná o profesi či soukromí, co by to bylo?
Na tuto otázku bude velmi těžké odpově-
dět. Z hlediska objemu investic, rozsahu 
stavby i konečného výsledku je to zcela 
jistě přestavba Nové Louže. Vždy mě však 
moc potěší každá přestavba, která doká-
že naplnit společná očekávání a zákazníci 
i personál jsou spokojeni. Každá stavba je 
pro mne výzvou. Je dobré nezůstávat jenom 
při osvědčených a tradičních řešeních, ale 
jak bylo řečeno v jednom filmu „je to krás-
né, když se člověk ještě dokáže překvapit“.

V provozovně KONZUM Cafe jsme pro vás 
nově od března 2017 připravili nabídku 11 
druhů pravé italské pizzy o průměru 33 cm. 
Vzhledem k velmi tenkému těstu a pečení 
ve speciální peci budete čekat maximálně 
10 minut. Konzumovat můžete buď v místě 
nebo vám pizzu rádi zabalíme do krabice 
k odnosu s sebou domů. Pizzu pečeme ve vše-
dní dny od 16:00 do 21:00 hod a o víkendu od 
11:00 do 20:00. Člen KONZUMu si pizzu dle 
vlastního výběru může zakoupit za zvýhodně-
nou cenu 69 Kč. Přejeme vám dobrou chuť.

zprávičky z KonzuMu Pravá italská pizza
na Nové Louži v Ústí nad Orlicí

Rekonstruovaná prodejna 
KONZUM Market v Králíkách
- poslední pultový prodej
se proměnil na samoobslužný

Jeden svět 2017sLevA50 %1 osobA/1 fiLm
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Setkání předsedů výborů členů
V únoru se sešli předsedové výborů členů na 
své pravidelné schůzi. Přestože byl program 
tradiční, bylo hlavní téma jiné, dalo by se 
říci více aktuální. Projevilo se to ve všech 
vystoupeních hlavních řečníků, kterými se 
prolínaly současné problémy, kterými KONZUM 
v dnešních dnech žije. Zdá se, že po řadě tuč-
ných let přicházejí roky střídmé, kdy bude 
nutno rozmýšlet každý ekonomický krok. 
Proč tomu tak je?
Situace na českém trhu s potravinami se 
dramatizuje. Zahraniční řetězce ve snaze 
získat majoritní postavení pokračují v další 
výstavbě sítě supermarketů ve stále menších 
městech, zvyšují své marketingové a reklam-
ní aktivity. Na trh s potravinami vstupují 
i internetové obchody. Výsledkem je konku-
renční boj, jehož důsledkem je nižší úspěš-
nost malých a středních obchodů ve městech 
a silný tlak na venkovské prodejny, které 
tak ztrácí důvod své existence. To se dotý-
ká zejména družstevní sítě prodejen, jejichž 
politika byla založena na principu podpory 
ekonomiky venkovských prodejen z výsledků 
výnosnějších prodejen městských. Problema-
tiku vesnických prodejen obnažila i elektro-
nická evidence tržeb, která odstartovala na 
prodejnách od 1. března. Denně sledujeme 
zprávy z obou stran – zastánců i odpůrců EET, 
jejich argumenty pro a proti, ekonomicky 
i politicky motivované. Na schůzi některé ar-
gumenty zazněly. Vraťme se k nim z pohledu 
prodejen na vesnicích.
Ve vystoupení ředitele družstva Ing. Hlavsy 
bylo prezentováno, že na vesnicích do 2 000 
obyvatel žije v ČR 26,43 % tj. 2,8 milio-
nů. Z demografických statistických údajů 
vyplývá, že obyvatelů v těchto sídlištích 
ubývá a navíc, že tam populace stárne. Tak, 
jak se staví stále nové a nové velkoplošné 
prodejny v menších městech (připravuje se 
výstavba v Letohradě a Vamberku), tedy ve 
městech o velikosti 5 000 obyvatel, zvyšuje 
tlak na nákupní spád z okolních vesnic. Pro-
dejny v obcích do 1 000, a zejména do 500 
obyvatel, ztrácejí zákazníky a stávají se ne-
rentabilními. Jestliže do teď přežívaly, pak po 
zavedení EET příčinu existence ztratí úplně. 
Proč tomu tak je?   
Příčinou je jednak nízký maloobchodní ob-
rat a procento výnosů, ale také náklady na 
mzdy a sociální a zdravotní pojištění. Přitom 
úroveň mezd se pohybuje kolem 15 tis. Kč, 

což se určitě nedá označit jako přehnané. 
K tomuto nákladu se ale musí připočítat sociál-
ní a zdravotní pojištění, což činí cca 60 tis. 
ročně na jednoho pracovníka. Někdo může 
namítnout, že KONZUM neumí na malých 
prodejnách hospodařit, že má vysoké nákla-
dy na správní režii. Pokud by na prodejně 
hospodařil živnostník, pak si podle pravidel 
EET bude muset nejen pořídit pokladnu s při-
pojením na internet, ale také začít evidovat 
a odvádět DPH. Nebude sice muset odvádět 
částky za sociální a zdravotní pojištění, ale 
ani tak se do rentability nedostane. Navíc 
si v případě nemoci značně finančně pohor-
ší, o případném důchodu ani nemluvě. Zdá 
se, že situace nemá řešení. Výše uvedené 
jen potvrzuje zprávu ředitele družstva, že 
prodejny v obcích do 1 000 obyvatel nejsou 
obchodem, ale službou občanům. Platí úmě-
ra – čím menší obec, tím větší ztráta. Ergo 
kladívko – jestliže jde o službu, pak pro ni 
nemohou platit stejná pravidla jako pro běž-
ný obchod, ale musí být podporována. A tady 
tato úvaha naráží na nepochopení. Argument 
protistrany je jasný. Obchod si na sebe musí 
vydělat, a když to podnikatel nedokáže, tak 
ať to nedělá. A lidé na vesnici? Ti si zvyknou. 
Konečně dnes si i 80letý občan sedne do auta 
a zajede si pro nákup do města. Problém má 
ale také jiný, politický rozměr. Jde o životní 
styl. Vesnice má svá zvyková, zavedená pra-
vidla. Lidé se tam vzájemně znají, dosud je 
tolik nezasáhl virtuální svět a chtějí spolu 
komunikovat. To se děje před kostelem, 
v prodejně, hospodě, na poště a na vzá-

jemných setkáních různých spolků – hasičů, 
zahrádkářů, chovatelů, včelařů. Kde se to 
bude konat, když zanikne hospoda prodejna 
a pošta? Skutečně si chceme zvykat na to ne-
mít kde uspořádat pohřební hostinu, jezdit 
pro každou známku do města, jíst zamražené 
rohlíky a chleba? A co občané, kteří nemají 
nikoho, kdo by jim do města dojel? Nabízí 
se i úvaha: Proč na vesnici bydlet, když tam 
není práce, pošta, prodejna ani hospoda? 
Řešení se nabízí. Prodejny, hospody a ně-
kde i pošty na vesnicích do 1 000 obyvatel 
musí pracovat v jiném režimu, než stejné 
podnikatelské subjekty ve městech. Není to 
nový výmysl, stačí se podívat jinam, kde to 
tak mají. Ostatně, jestli se některé politic-
ké strany ohánějí sociální politikou, pak zde 
mají námět k přemýšlení. Je nejvyšší čas. 
Jestli dojde k likvidaci prodejen a hospod 
v malých obcích, bude jejich restart obtížný, 
ne-li nemožný.

KonzuM nabízí řešení pro všechny podni-
katele v obcích do 1 000 obyvatel. Stačí, 
aby obecní zastupitelstvo odsouhlasilo do-
taci pro místní prodejnu. ta je odstupňo-
vána podle počtu obyvatel s tím, že Pardu-
bický kraj je ochoten pokrýt 50 % částky. 
Činí pro obce se 100 obyvateli 244 tis. Kč 
a pro obce s 900 obyvateli s příspěvkem 
27 tis. Kč ročně.  nestojí za to dát při roz-
hodování místního zastupitelstva na jednu 
stranu misky vah nějaké peníze a na dru-
hou životní styl, tradici a potřeby starších 
občanů?

V Pardubicích se 28. listopadu 2016 konal Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskovek a spo-
lečensky odpovědných firem. Oceňování filantropie a dobročinnosti pořádá Koalice nevládek 
Pardubicka, Pardubický kraj, Europe Direct a Rytmus Východní Čechy. Večerem provedla ob-
líbená moderátorka a místní patriotka Jolana Voldánová. Za své výjimečné počiny, pomoc 
druhým a zlepšování života v Pardubickém kraji si odneslo ocenění 19 dobrovolníků, 12 
firem a 5 neziskovek. Mezi ně se zařadilo i naše družstvo a získalo tak ocenění za své spo-
lečensky odpovědné chování, které spočívá například v podpoře neziskových organizací, 
účastí na Burze filantropie, zaměstnávání handicapovaných apod. 

KONZUMu se dostalo pocty v podobě ocenění za svou dlouhodobou činnost v oblasti 
filantropie
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Aktuální stav a pohyb
členské základny

č.
výboru místo

počet členů
k 31. 12. 

2016

nárůst členů
během roku 

2016
1 Brandýs n. Orlicí 159 7
2 Červená Voda 68 6
3 Česká Třebová 150 3
4 České Heřmanice 24
5 České Libchavy 51 1
6 Dlouhá Třebová 67 3
7 Dlouhoňovice 23
8 Dobříkov 34 3
9 Dolní Dobrouč 160 11
10 Bystřec 90 4
11 Helvíkovice 75 1
12 Hnátnice 78 5
13 Horní Čermná 151 7
14 Horní Sloupnice 121 3
15 Hrušová 43 1
16 Jablonné n. Orlicí 222 3
17 Kameničná 76 1
18 Klášterec n. Orl. 109 8
19 Králíky 145 9
20 Krasíkov 51 2
21 Kunvald 86 8
22 Letohrad 271 20
23 Letohrad - Kunčice 102 8
24 Letohrad - Orlice 135 6
25 Libchavy 84 2
26 Líšnice 53
27 Lukavice 139 2
28 Mistrovice 41
29 Mladkov 30
30 Nekoř 62 7
31 Němčice 60 1
32 Orličky 50
33 Ostrov 132 5
34 Petrovice 39 1
35 Písečná 57 3
36 Přívrat 12
37 Řetová 38 1
38 Semanín 63 1
39 Sopotnice 102 2
40 Sruby 59 3
41 Těchonín 134
42 Třebovice 41 1
43 Ústí n. Orl. - ústředí 273 23
44 Ústí nad Orlicí 384 17
45 Verměřovice 60 2
46 Vraclav 57
47 Vysoké Mýto 124 5
48 Žamberk 110 7
49 Výprachtice 86 3
50 Slatina n. Zdobnicí 49 1
51 Horní Heřmanice 40 2
52 Tatenice 41 2
53 Pastviny 51 1
54 Choceň 85 9

5047 221

sLevAnA vstUPdo bAZÉnUv RYCHnověn. Kn.
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Správné řešení zašlete do 30. 4. 2017 na adresu: KonzuM, o. d., oddělení marketingu, tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad orlicí nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz. Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč.

Výherci křížovky z minulého vydání: Marie Kozáková - Brandýs nad Orlicí, Milena Černíková - Jablonné nad Orlicí, Tomáš Urban - Ústí nad Orlicí
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Vánoční nakupování"

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 4. 2017
na adresu:
KonzuM, o. d.,
oddělení marketingu,
tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. 
Tato tabulka je rozdělená na 
9x9 polí, která jsou seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba doplnit další čísla tak, 
aby platilo, že v každé řadě, 
v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita 
vždy všechna čísla jedna až 
devět. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

SUDOKU
Výherci z minulého vydání:
Naďa Hejkrlíková  - Králíky
Michaela Kovářová - Ústí nad Orlicí
Milena Šilarová - Horní Sloupnice

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


