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Už je jasné, že mnoho prodejen v malých obcích na Orlicko-
ústecku díky osvíceným starostům a zastupitelům přežije.

V květnovém 
vydání Našeho 
KONZUMu jsem 
vás informoval 
o složité situaci 
prodejen v nej-
menších obcích. 
Ty se díky ma-
lému počtu zde 
žijících obyva-
tel a tím pádem 
trvale nízkým 
tržbám, a proti 

tomu stále rostoucím nákladům, dostá-
vají do neřešitelné ekonomické situace. 
Tématem dneška jsou v České republice 
mzdy, které jsou zároveň absolutně nej-
větším nákladem při provozu prodejny. 
V maloobchodě bohužel vždy patřily k těm 
nejnižším, ale bez jejich navýšení to ne-
půjde. Stát zvýšil během posledních tří 
let minimální mzdu o 30 % a dále ji tímto 
tempem chce zvyšovat. Při tom tržby v ma-
lých obchodech takto nerostou, spíše díky 
extrémní konkurenci městských super-
marketů stagnují nebo dokonce klesají. 
Tato rovnice prostě nemá řešení a je jas-
né, že bez nějaké formy veřejné podpo-
ry by tyto prodejny během velmi krátké 
doby zanikly. Mimo jiné i proto, že by 
v nich prostě neměl kdo prodávat.  

KONZUM je družstvo vlastněné jeho zá-
kazníky, a proto jsme vždy vnímali jako 
samozřejmost, že prodejny v malých ob-
cích provozujeme i přesto, že jsou ztrá-
tové. To, co vyděláme ve větších prodej-
nách, věnujeme na dotaci provozu těch 
malých. To je náš podíl na společenské 
odpovědnosti a jsme rádi, že můžeme 
touto formou pomáhat i když naši konku-
renti to nedělají. Bohužel ztráty z provo-
zu rostou takovým tempem, že už je to 
neudržitelné a začínají ohrožovat samu 
ekonomickou stabilitu našeho družstva. 
Dokud byly roční ztráty z provozu našich 
asi 30 malých prodejen jeden, dva či tři 
miliony Kč ročně, dalo se to zvládnout. 
V roce 2016 poprvé překročily 4 miliony 
Kč a v letošním roce pravděpodobně pře-
kročí 5 milionů Kč. To už je taková suma, 
kterou sami nezvládneme. Ano, bylo by 
velmi jednoduché se problému zbavit 
uzavřením těchto malých prodejen a nic 
neřešit. Složité by to nebylo, protože je-

jich obrat je zanedbatelný (pouze 7 % 
z maloobchodního obratu všech 100 pro-
dejen KONZUMu). A bylo by nám hej. Měli 
bychom méně starostí, ekonomicky by-
chom posílili, zbylé prodejny by byly kon-
kurenceschopnější atd. Jenže to by nám 
připadalo příliš zbabělé vůči lidem, kteří 
v těch malých obcích žijí. Proto se sna-
žíme s tím něco dělat, burcujeme veřej-
nost, státní i krajské orgány. Možná jsme 
naivní, ale věříme, že pro naši myšlenku 
zachování prodejen potravin jako součást 
tradiční formy života na české vesnici, 
najdeme pochopení. 

Od jara uplynul nějaký čas, který jsme vě-
novali usilovným jednáním. Oslovili jsme 
zainteresované obce s cílem získat finanční 
podporu pro částečnou úhradu mzdových 
nákladů zaměstnanců prodejny a tím za-
jištění jejich trvalého provozu. Uspořádali 
jsme společné setkání všech starostů, kde 
jsme celou problematiku dopodrobna vy-
světlili. Zúčastnili jsme se řady zasedání 
obecních zastupitelstev i individuálních 
jednání. Jednání byla často velmi složitá 
a emotivní, ale myslím, že vždy korektní. 
Někde jsme našli pochopení, jinde zatím 
ještě ne. To už tak chodí. Prodejnu v malé 
obci nevnímáme pouze jako provozovnu 
na prodej potravin, ale také jako místo 
společenského života, kde se setkávají 
obyvatelé. V mnoha vesnicích je prodejna 
(někdy ještě s hospodou) posledním prvkem 
občanské vybavenosti. Bez ní by už vesni-
ce nebyla vesnicí, ale spíše jen noclehár-
nou lidí, kteří se neznají. 

Naší maximální snahou bylo a je najít ta-
kové řešení, které by to dokázalo zacho-
vat. V Pardubickém kraji máme výhodu, 
že obce do 500 obyvatel mohou získat až 

50 % vynaložených nákladů poskytnutých 
na provoz prodejny od kraje zpět. To je 
unikátní. V ostatních regionech republiky 
to tak není.

Na tomto místě bych chtěl velice podě-
kovat všem osvíceným starostům i zastu-
pitelům obcí, kteří se zapojili do podpo-
ry formou dotace na částečnou úhradu 
mzdových nákladů zaměstnanců prodej-
ny. Na počátku roku 2017 jich bylo pouze 
6, nyní jich je již 17 a další přibývají. 
Moc si toho vážíme.

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

Obce, které ze zapojily do podpory
prodejny KONZUM
Albrechtice

Cotkytle

Domoradice (Vysoké Mýto)

Džbánov

Helvíkovice

Horní Heřmanice

Javorník

Klášterec nad Orlicí (2. prodejna v obci)

Kunvald (2. prodejna v obci)

Orličky

Petrovice

Písečná

Rudoltice (2. prodejna v obci)

Rybník

Sloupnice (2. prodejna v obci)

Těchonín

Žampach

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

SLEVAna vstup do bazénuv Rychnověn. Kn.
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Kvalita z Itálie s kuchařem Petrem Stupkou

Itálie v srdci mém 
Pokud bych vyhodnotil statistiku navštíve-
ných zemí, určitě by první místo obsadila 
Itálie. Jedním z důvodů, proč rád jezdím 
do krajů na jihu pod Alpami, ale i dál po 
Apeninském poloostrově, je gastronomie, 
a především pak výborné suroviny pro pří-
pravu rozličných a většinou jednoduchých 
pokrmů. Moji poslední dovolenou jsem si 
užil na starodávném statku v samém srdci 
Toskánska. Součástí mojí dovolené je i va-
ření z místních zdrojů, a nejinak tomu bylo 
loni. Pryč jsou doby, kdy jsme si do ciziny 
vozili zásoby. Teď si naopak rád zpoza hra-
nic vlasti vozím některé potraviny domů.
Základnou pro mé nákupy se stal, jak se říká, 
na první dobrou, supermarket COOP. Měli 
tam vše, co našinec potřebuje a navíc vše do-
plněno výrobky a produkty z místních farem. 
Netrvalo dlouho, abychom zjistili, že jejich 
výrobky se značkou COOP jsou velmi kvalitní 
a cenově výhodnější a rádi jsme je nakoupili 
i před cestou zpět do domácích zásob.

Velmi jsem se zaradoval, když jsem uviděl 
známé logo a obaly s italským zbožím při 
jednom ze svých nákupů v českobudějovic-
kém Ternu, odkud pocházím, a hned jsem 
nakoupil olivový olej a drcená i pasírova-

ná rajčata. Kousek mojí milované Itálie 
v supermarketech COOP, Jednota a KONZUM 
v České republice, to je skvělá zpráva, ne-
jenom pro mne, ale pro všechny milovníky 
dobrého jídla a vaření. 

Výrobky od kolegů ze spotřebních družstev cOOP v Itálii si na prodejnách KONZUMu získaly oblibu a své zákazníky. 
rozhodli jsme se proto tento sortiment dále obohacovat o další nové chutě z Itálie. těmito výrobky jsme oslovili 
i známého kuchaře a kulináře Petra Stupku, kterého můžete znát z televizní obrazovky i rozhlasového vysílání. Jeho 
recepty a kulinářské nápady najdete v novinách a časopisech, setkáte se s ním na mnoha slavnostech, nebo při pravidelných 
kurzech vaření ve Studiu Kulinář. 

V následujícím článku Petr Stupka popisuje svůj vztah právě ke kvalitním italským potravinám:

Oblíbené jídlo: „Nemám žádné výhradně oblíbené jídlo, jím všechno a rád a nejraději asi čerstvý chléb s máslem."

Moje kořeny: „Moje rodiče Jaroslava a František a tudíž moje kořeny, jsou z okolí města Pacov
na Českomoravské vysočině."

Místo narození: „Narozen jsem v Českých Budějovicích v květnu roku 1956 a s jihočeskou
metropolí je svázán můj celý dosavadní život."

Studium a praxe: „Vyučil jsem se kuchařem a poté vystudoval Střední hotelovou školu
v Mariánských Lázních. Asi do roku 1993 jsem pracoval u podniku Hotely a restaurace
v Č. Budějovicích na různých postech (kuchař, provozní, vedoucí provozovny, technolog výroby). 
Téměř deset roků jsem působil jako odborný učitel na českobudějovické Integrované škole
cestovního ruchu. Měl jsem na starosti praxi žáků hotelové školy a moc mě to bavilo."

Nejmilejší místa: „Má nejmilejší místa se nachází v Novohradských horách, kam jezdím jak to jenom 
jde, rok, co rok, už od mého prvního skautského tábora v roce 1969. Přibližně třicet let jsem měl 
na starosti houf kluků a později i děvčat coby pionýrský, pak skautský a nakonec tábornický oddíl 
či klub Čtveráci a proto je vandrování, táboření, skautování a trampování, jakož i hraní si
s malými i velkými mou největší životní láskou."

Baví mě: „Výtvarné umění, divadlo, film, architektura, chodit po lese a vůbec se toulat 
krajinou i nocí, fotografovat, jezdit na kole, hrát na kytaru a zpívat s přáteli písničky
z mládí, spát pod širým nebem, cestovat, pít pivo, víno, kořalku i čistou vodu."

Představujeme: kuchař a kulinář Petr Stupka
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Velká sběratelská soutěž s příbory značky Berndes

Italská rýže Arborio extra jemná na rizoto

V období od 30. 8. do 19. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob probí-
há na všech prodejnách sítě KONZUM (KONZUM Market, KONZUM, 
COOP Diskont, Fortel, Moje Zahrada a při objednávce potravin 
on-line v COOP-BOXu) velká sběratelská soutěž s příbory Berndes. 
Tyto příbory kombinují klasický vzhled s moderním nádechem. 
Rukojeti mají oblé tvary a jsou velmi dobře vyváženy. Vynikající 
kvalitu pocítíte při dotyku a držení. Klasické provedení je záru-
kou, že příbory budou ladit ke všem druhům nádobí - od klasické-
ho po méně tradiční a stejně tak budou vhodné ke všem pří-
ležitostem. Příbory jsou vyrobené z nerezavějící oceli 18/10 
a vztahuje se na ně záruka 10 let.
Princip soutěže je jednoduchý, zákazník za své nákupy sbírá body 
(1 bod = 150 Kč), vlepuje si je do své sbírací karty a po dosažení 
30 bodů získá s malým doplatkem danou odměnu. Může si vybrat, 
zda to bude: 

Arborio je druh krátkozrnné japonské varianty rýže seté (Oryza sativa) pěstované v Itálii. Je pojmenována podle města Arborio 
v údolí řeky Pádu, kde se hojně pěstuje. Při vaření zůstávají zrna pevná na skus, přesto jsou jemná a mazlavá, díky vysokému obsahu 
amylopektinu (jedné ze dvou složek škrobu). 
K čemu se hodí: vařená rýže Arborio se dobře pojí s ostatními zrny a dobře vstřebává chutě, čímž je vhodná pro přípravu rizota 
nebo rýžových pudinků. Doporučujeme rýži před použitím neproplachovat, aby zůstaly zachovány výživné látky. Rýže se vaří ještě 
po odstavení z ohně, doporučujeme ji tedy připravit al dente.
Levné jídlo s několika složkami, které jsou k dispozici vždy ve spíži: rizoto s medem a rozmarýnem je jednoduchý recept, který 
může překvapit svou kombinací chutí. Ještě více chutná, pokud se rozhodnete na konci posypat čerstvým kozím sýrem.

Kolekci doplní také limitovaná edice latté lžiček, které se po-
užívají pro kávové speciály nebo čaje servírované ve vysokých 
sklenicích, koktejly a deserty. Tyto lžičky bude možné zakoupit 
bez účasti na soutěži, tedy bez nasbíraných bodů. Set obsahuje 
4 ks a jeho prodejní cena je 149,90 Kč.
V  jednotlivých letákových akcích budou také komunikovány 
položky, které umožní sbírání urychlit a to prostřednictvím 
bodu navíc. Prémiový bod může zákazník získat při nákupu da-
ného množství zboží běžného nákupu. Jednotlivé sety si zákaz-
ník může prohlédnout přímo na prodejně, kde jsou vystavené 
v samostatném stojanu. Prezentace kampaně probíhá i pro-
střednictvím webu na www.coopmorava.cz, www.konzumuo.cz 
a na Facebooku.

Odměna KS v setu Doplatek Bodů

jídelní set (vidlička, nůž, lžíce) 3 ks 49,90 Kč 30

čajové lžičky 4 ks 19,90 Kč 30

steakové nože 2 ks 29,90 Kč 30

dezertní vidličky 4 ks 29,90 Kč 30
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rozhovor o merchandisingu prodejen v KONZUMu

Merchandising je možná pro spoustu 
našich čtenářů neznámý pojem, jak byste 
ho vysvětlily a přiblížily našim čtenářům?
IP: Dalo by se říci, že merchandiser 
je specialista pro druhotné umístění 
sortimentu na prodejně. Jednoduše 
řečeno, jedná se o narovnání jednotlivých 
kategorií podle plánogramu dodavatelů 
a dle našeho interního nastavení. Funkce 
merchandisingu je a bude také jedním 
z nejdůležitějších prvků v boji o zákazníka, 
podíl na trhu a celkové prodejnosti zboží. 
Jedná se o komunikační prvek pro prodejní 
místa a je také součástí marketingových 
a propagačních kampaní.

Zajistit, že se správné zboží nachází na 
správném místě, ve správný čas a za 
správnou cenu není samozřejmost. Jakými 
mechanismy se toto všechno děje?
MK: V první řadě je nejdůležitější aby byla 
prodejna vyzásobena z velkoobchodu, 
obchodní oddělení pak musí nastavit správné 
ceny zboží a při naší návštěvě prodejen pak 
dohlížíme a dbáme na to, zda vše proběhlo 
v pořádku. Pokud vyhodnotíme, že ne, 
je naší náplní zajistit aby to fungovalo, 
jak má. Například dodavatel minimálně 
zasahuje do uspořádání zboží na prodejně, 
nedovolujeme to z toho důvodu, aby to 
mělo nějakou logiku. Nelze aby si každý 
z dodavatelů zasahoval do urovnání 
sortimentu. Snažíme se to řídit a držet se 
interních nařízení.

trh se stává složitější a komplikovanější 
a i merchandising musel v konkurenčním 
boji na tento vývoj v průběhu let 
adekvátně reagovat. Jak byste tedy 
porovnaly jeho proměny v průběhu 
posledních let? co se změnilo?
IP: Samozřejmě i merchandising si v našich 
podmínkách prošel vývojem, kdy se trh 
stává složitější a náročnější a proto musel 
v rámci konkurenčního boje v průběhu let 
na tento vývoj nějak reagovat. Musel se 
začít přizpůsobovat potřebám trhu, tedy 
zákazníků a dodavatelů, kdy se začaly 
klást vyšší nároky a požadavky. V dřívějších 
dobách moc nezáleželo například na 
striktním dodržování uspořádání zboží na 
regálu. Nikdo se tím v podstatě nezabýval. 
Nyní se snažíme aby to dávalo smysl. 

Sortiment a jeho dodavatelé mají danou 
svoji pozici na regále, svůj prostor mají 
i privátní značky, které jsou pro nás prioritní.

existují v merchandisingu nějaké trendy, 
nová řešení prostřednictvím kterých 
lze vždy zajistit zvýšení atraktivity 
prodejního místa?
MK: Tady je velmi důležitá kooperace a úzká 
spolupráce s marketingovým oddělením, 
díky které jsme schopni zajistit atraktivitu 
daného prodejního místa prostřednictvím 
různých propagačních materiálů jako 
jsou stoppery a woblery (to jsou plastové 
zvýrazňovače cenovek u zboží vystupující 
do prostoru pro upoutání větší pozornosti 
zákazníka), podlahové samolepky, plakáty 
apod. Příkladem mohou být také koše 
s akčním zbožím, které momentálně 
instalujeme na prodejny. Atraktivita 
prodejního místa je ale dána i jinými vlivy. 
Jedním z nich je právě umístění zboží, 
které by mělo být v úrovni očí zákazníka.

Prodejní plocha a prodejní místo je prostor, 
ve kterém dochází ke spotřebitelskému 
kupnímu rozhodování. Jak by podle Vás 
tento prostor měl vypadat?
IP: Základem je kvalitní zboží, jeho 
dostupnost a dostatek. Svoji roli 
samozřejmě hraje také celková atmosféra 
prodejny, čistota, přístup personálu 
k zákazníkům, jejich ochota a celková 
úprava. Pokud tyto základní prvky nejsou 
splněné, daná prodejna to bude mít vždy 
v konkurenceschopnosti složité.

Řídíte se tím i na prodejnách sítě KONZUM?
MK: Ano, ne vždy je ale jednoduché to 
dodržet a ne vždy to lze realizovat na 100 % 
a tak, jak si to ideálně představujeme. 
To souvisí s personální situací, velikostí 
prodejny atd. Danými pravidly se ale 
řídíme a snažíme se aby vše fungovalo.

Sortiment potravin se dle svých 
jednotlivých kategorií liší. Je proto 
nutné nahlížet na toto zboží v rámci 

merchandisingu jinak? 
IP: Určitě, ke každé kategorii se přistupuje 
jinak. Nejsložitější bývá čerstvý sortiment, 
kdy záleží i na osvětlení, které je v obslužném 
úseku s uzeninou a masem jiné, než u pečiva, 
sýrů a zákusků nebo zeleniny. Nejnáročnější 
je tedy úsek s masem a uzeninou. Hlídá se 
kvalita, čerstvost, atraktivita, dostatečná 
nabídka atd.

Jak často je Vaše přítomnost na 
prodejně nutná tak, aby byl zajištěn 
plynulý chod prodejny právě z pohledu 
merchandisingu?
MK: To záleží na potřebě jednotlivých 
prodejen. Některá potřebuje častější 
dohled a pomoc. Záleží také na přístupu 
personálu prodejen, zda o svou prodejnu 
pečují a mají zájem o její chod.

Jaká je Vaše úloha při přestavbě či 
modernizaci prodejny?
IP: Při přestavbě prodejny hraje hlavní roli 
spolupráce mezi jednotlivými odděleními 
- marketing, provoz, technické oddělení. 
Nejedná se tedy o práci jednotlivce, 
vše se musí sladit i když se stává, že při 
přestavbách dochází k různým chaotickým 
situacím. Nakonec nás ale vždy potěší, když 
otevřeme a slyšíme spokojenost zákazníků, 
kteří se k nám vrací a to je to, co nás na naší 
práci těší a baví. 

Pojem merchandising pochází z anglického slova „merchandise", což v překladu znamená zboží či obchodovat. Jedná 
se tedy o obor zabývající se péčí o zboží, a to především v maloobchodním prodeji. Merchandising v sobě zahrnuje 
celou řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak prodejci, a nebo specializované reklamní agentury. Jde o jeden 
ze základních nástrojů marketingové oblasti nazývané podpora prodeje a i naše prodejny tuto formu péče o zboží 
využívají. téma nám přiblížily merchandiserky Monika Králová a Iva Píšová, které se tímto oborem v KONZUMu již 
dlouhodobě zabývají.

Iva Píšová Monika Králová
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V nákupní galerii
Nová Louže se
modernizovalo
dětské hřiště

V nově přistavěném dětském hřišti mohou vaše 
děti příjemně trávit čas. Hřiště je určeno dětem 
ve věku od 3 do 10 let, do výšky max. 140 cm. 
Vstup je povolen pouze s náramkem zakoupeným 
v prodejně Big mini a v doprovodu osoby starší 
18 let. Pro bezpečnost dětí je povolen vstup 
pouze v ponožkách. Vstupné činí 30 Kč (max. 
doba pobytu je 90 min.).

SLEVA 50 %na vstupdo dětského hřištěDžungle
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Shromáždění delegátů - 19. 6. 2017

Podnikový zájezd do Západních Čech a Německa 

Na programu Shromáždění delegátů druž-
stva KONZUM konaného dne 19. 6. 2017 v Ústí 
nad Orlicí byla nejprve zpráva o činnosti 
představenstva družstva za rok 2016, kterou 
přednesl jeho předseda Ing. Jan Šváb. Ná-
sledovaly informace o činnosti kontrolní ko-
mise (Vlastimil Jirout) a hospodářské situaci 
družstva. Ing. Miloslav Hlavsa tak přítomné 
delegáty seznámil s ekonomickým vývojem 
v roce 2016 a se situací na venkově. Uvedl, že 
v roce 2016 proběhla rekonstrukce prodejny 
v Dlouhé Třebové, v Ostrově, byla realizo-
vána nová rampa ve VO Letohrad, pořízen 
záložní agregát pro VO i prodejny, proběhla 
rekonstrukce Diskontu Králíky s TETA droge-
rií, rekonstrukce Diskontu v Kosteleci nad 
Orlicí s prodejnou Fortel, rekonstrukce 
prodejny v Ústí nad Orlicí - Družba, vchod 
a parkoviště NG Nová Louže, nový Minihotel 
a Minigolf. Dále popsal vývoj v roce 2017, 
kdy nastala velmi složitá personální situace. 

V podnikatelském plá-
nu je i pro rok 2017 
plánováno množství 
přestaveb a rekon-
strukcí. Závěr celého 
zasedání končil pro-
jednáním a schvá-
lením roční účetní 
závěrky za rok 2016 
a rozhodnutím o roz-
dělení a užití zisku. 
Představenstvo druž-
stva zde také vyzna-
menalo a odměnilo za 
dlouholetou práci ve 
výborech členů:

Jak se již stává tradicí i v letošním roce jsme pro naše zaměstnance připravili podnikový zájezd, tentokrát do západní části naší republiky 
s návštěvou Německa. Jednalo se vyloženě o odpočinkově poznávací pobyt. Odjížděli jsme v pátek 16. 6. 2017 na dopolední prohlídku pivo-
varu Plzeňského Prazdroje, kde jsme mimo jiné ochutnali nefiltrované a nepasterované pivo Pilsner Urquell přímo z dřevěného ležákového 
sudu (jediné místo na světě). Odpoledne jsme pokračovali za hranice a navšítili tak prodejny v Německu. Program pokračoval prohlídkou 
zámku Bečov nad Teplou, návštěvou Mariánských Lázní - historické a lázeňské centrum, léčivé prameny a Zpívající fontána. Výlet jsme 
pak zakončili v Karlových Varech - historické a lázeňské centrum, léčivé prameny, Grandhotel Pupp, pozemní lanovka na rozhlednu Diana 
s krásným rozhledem na lázeňské údolí Karlových Varů a okolí. Následovala také ještě návštěva Motýlího domu a návrat zpět do centra. 
V pozdních odpoledních hodinách jsme plní dojmů a zážitků ze společně stráveného víkendu dorazili zpátky do Ústí nad Orlicí. Po celou 
dobu nám přálo počasí a výletem provázela i skvělá nálada.

Alenu Grundovou - výbor členů Kameničná
Marii Pechancovou - výbor členů Libchavy
Marii Balášovou - výbor členů Mistrovice

Marii Kovářovou - výbor členů Řetová
Zdenku Kulhánkovou - výbor členů Verměřovice
eduarda Beneše - člen představenstva
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Správné řešení zašlete do 30. 9. 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: Zdeňka Morkesová - Žampach, Eva Malínková - Letohrad, Pavel Matějíček - Dolní Dobrouč
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Privátní značky"

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 30. 9. 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:
Věra Drahošová - Slatina
Eva Mančálová - Potštejn
Helena Šípková - Vamberk

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


