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Jeden svět 2018
- Filmový festival

dokumentárních filmů
v Ústí nad Orlicí

Ve dnech 7. - 14. 4. 2018 se v Ústí nad 
Orlicí konal mezinárodní festival doku-
mentárních filmů věnovaných problema-
tice lidských práv, letos na téma Aktua-
lizace systému. Na festival Jeden svět se 
letos mohli lidé naladit také v Nákupní 
galerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí. Bylo 
zde vytvořeno místo pro setkávání, kde 
návštěvníci mohli „ochutnat“ jednotlivé 
ingredience Jednoho světa. V programu 
byly filmové pecky předchozích ročníků 
z programu Promítej i ty! Každý den byl 
uveden některý z filmů, které na festiva-
lu navštěvovaly děti v rámci školních pro-
jekcí, to vše pod názvem „Vezmi mámu/
tátu na film“. Připojeny byly také zajíma-
vé bonbonky z doprovodného programu, 
např. setkání s mladým filmařem, který 
natáčí dnes už trochu zapomenutou vál-
ku na východní Ukrajině nebo vzdělávací 
workshop mladých mediků z organizace 
Loono. Svůj prostor dostala také, na in-
ternetu velmi populární, komunita Za-
pomenuté Oustí, a představen byl také 
charitativní rozměr Jednoho světa. Dob-
rovolné vstupné a jeho výtěžek byl pak 
věnován nadačnímu fondu Orlickoústecké 
nemocnice S námi je tu lépe.

SLEVAna vstup do bazénuv Rychnověnad Kněžnou
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Česká pošta na prodejnách KONZUMu

Pane řediteli, před 6 lety jste s činností 
provozování pošty přirozeně neměli 
žádné zkušenosti a i v celé republice by se 
tehdy našlo jen několik míst, kde s poštou 
takto spolupracovali. Z jakého důvodu 
byla jednání s Českou poštou zahájena?
V rámci spotřebních družstev skupiny 
COOP spolupracujeme s partnerskými 
družstvy v zahraničí. Od nich jsme již 
mnoho let věděli, že v zemích jako 
je Velká Británie, Holandsko, Dánsko, 
Norsko, Švédsko, Rakousko nebo Německo 
dochází k postupnému převodu poštovních 
služeb k franšízovým partnerům. Většinou 
jsou provozovateli obchody potravin a velmi 
často právě spotřební družstva, jako 
hlavní národní prodejci potravin. Takže 
jsme věděli, že nakonec to přijde i do 
České republiky a my bychom asi měli 
být tím partnerem, protože dost často 
v dané obci ani nikdo jiný není. Kdybychom 
to neřešili my, tak by zde mohla pošta 
skončit úplně a to je pro nás těžko 
přijatelná varianta.

Která prodejna KONZUMu začala 
poskytovat poštovní služby jako první?
Prvního Partnera jsme spustili v roce 
2012 v KONZUMu v Třebovicích u České 
Třebové, kde byla pošta už přes půl 
roku uzavřena a my jsme ji po dohodě 
se starostou obce a Českou poštou pro 
obyvatele znovu zprovoznili. Tehdy jsme 
patřili opravdu mezi průkopníky v rámci 

celé České republiky.  Od té doby jsme 
zde obsloužili přes 25 000 zákazníků, 
kteří už nemusí dojíždět na poštu do 7 
kilometrů vzdálené České Třebové.   

Jak je to vůbec s ekonomickou 
stabilitou? Jak je možné, že KONZUM 
pošty provozovat dokáže a Česká pošta 
se svých pozic na venkově vzdává?
Ať se nám to líbí nebo ne, tak se poštovní 
trh s příchodem e-mailů, mobilních 
telefonů a konkurenčních operátorů 
zásadně změnil a provoz samostatných pošt 
je ekonomicky neudržitelný. Propojením 
s místním obchodem je možné tuto službu 
zajistit s podstatně nižšími náklady a po 
delší otevírací dobu. Částečně to pomůže 
i obchodu se zajištěním lepší návštěvnosti. 
Nemusí se topit, svítit a udržovat budovy 
a zaměstnance na dvou místech. Poštovní 
služby vykonávají zaměstnanci KONZUMu 
zároveň v kombinaci s prací na prodejně. 
Je to sice organizačně velmi náročné, 
ale je to asi jediná cesta, jak v menších 
obcích zachovat poštovní obslužnost. 
Bohužel provize, kterou od České pošty 
získáváme nám neumožňuje poskytovat 
našim spolupracovníkům takovou 
odměnu, kterou bychom si přáli, ale i to 
se postupně zlepšuje.  Moc si cením všech 
kolegů, kteří tyto služby u nás zajišťují.

Do jaké míry se na rozhodování KONZUMu, 
zda v dané lokalitě otevře i poštu, podílí 
obecní úřad dané obce? Konzultujete to 
se starosty či s obyvateli?
Spolupráce s obcí je zásadní. Pošta 
dokonce vždy nejdříve oslovuje každého 
starostu s tím, zda nemají zájem o provoz 
partnera přímo na obci. A až když dospějí 
k závěru, že tuto službu zajišťovat 
nechtějí nebo nedokáží, tak teprve do hry 
vstupujeme my. Často se zúčastňujeme 
i jednání se zastupiteli a veřejností, 
abychom si vše vzájemně vysvětlili. 

Česká pošta nabízí možnost poskytování 
služeb přes tzv. Výdejní místo nebo 
Partner I a II.  Můžete nám prosím tyto 
pojmy vysvětlit?
Toto dělení platilo dříve, od roku 2012 
do roku 2016. Nyní už výdejní místa 
neexistují a všichni Partneři poskytují 
stejný rozsah služeb. Liší se pouze v délce 
otevírací doby.

Kolik Partnerů tedy KONZUM momentálně 
provozuje?
Aktuálně jich provozujeme již 20, z toho 
dokonce 2 ve městech v prodejnách 
COOP Diskont Choceň a Česká Třebová. 

Venkov se proměňuje a mnoha zde žijícím obyvatelům se život komplikuje i tím, že 
běžný komfort v podobě prodejny potravin, hospody nebo právě pošty se jim stává 
pomalu nedostupným. Zachování života na venkově a jeho dlouhodobá potravinová 
obslužnost je pro KONZUM velké téma. O poskytování poštovních služeb jsme hovořili 
s Ing. Miloslavem Hlavsou, ředitelem družstva.

Přehled provozovaných pošt
družstvem KONZUM:

Číslo Obec Provozováno od

830/391 Třebovice 1. 1. 2012

831/153 České Libchavy 1. 10. 2012

832/401 Sopotnice 1. 9. 2012

833/091 Bohousová 1. 9. 2012

834/210 Kunvald 1. 5. 2013

835/177 Němčice 1. 9. 2013

836/147 Bystřec 1. 10. 2013

837/135 Písečná 1. 10. 2013

838/164 Klášterec nad Orlicí 1. 4. 2014

839/121 Provodov-Šonov 1. 4. 2014

840/139 Choceň 1. 2. 2015

841/134 Verměřovice 1. 3. 2015

842/176 Orličky 1. 7. 2015

843/189 Nekoř 1. 12. 2015

844/181 Dlouhá Třebová 1. 5. 2016

845/190 Ostrov 1. 6. 2016

846/149 Cotkytle 1. 11. 2016

847/159 Cerekvice n. Loučnou 1. 11. 2016

848/125 Rudoltice 1. 4. 2018

849/112 Česká Třebová 1. 5. 2018

Ing. Miloslav Hlavsa

Pošta v Třebovicích Pošta v Nekoři
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V KONZUMu můžete koupit česká rajčata z chornických skleníků.

Za celou dobu provozování Partnerů od 
roku 2012 jsme obsloužili přes 400 000 
zákazníků.

Jak je to s provozní dobou služeb České 
pošty na prodejnách KONZUMu?
Na většině Partnerů nabízíme 3 hodiny 
denně plnohodnotných poštovních služeb 
a bankovních služeb Poštovní spořitelny. 
K tomu navíc ještě, na některých, výdej 
dopisů a balíčků po celou otevírací 
dobu prodejny. U městských Partnerů je 
otevírací doba ještě delší.

Lidé, kteří přichází do KONZUMu kvůli 
poštovním službám, mohou mít obavy, 
že přijdou o soukromí a není jim 
zajištěno dostatečně diskrétní místo. 
Jakým způsobem je to řešeno?
Všude, kde to šlo, jsme vytvořili 
samostatné oddělené místnosti nebo 
alespoň poštovní koutek.  V mnoha 
případech se na vytvoření poštovních 
prostor finančně podílela i obec, tak aby 
obyvatelé měli zajištěno opravdu moderní 
a důstojné prostředí. Navíc všichni 
pracovníci, kteří na poštovní přepážce 

pracují musí dodržovat 
poštovní tajemství, 
stejně jako na klasické 
poště.

Můžete nám říci, 
zda i v současné době 
plánujete otevření další 
pobočky pošty a jaká je 
Vaše představa o vývoji 
do budoucnosti?
Ano, plánujeme. V letošním 
roce jsme již otevřeli 
Partnery v Rudolticích 
a České Třebové. Na 
podzim otevřeme 
ještě v Řetové. Zájem ze 
strany obcí je však daleko 
větší. Aktuálně jsme 
však limitováni velmi 
složitou personální situací. 
Diskutujeme možnosti 
např. v Těchoníně, Líšnici, Srubech, 
Hnátnici...   
A zvažujeme další, ale aktuálně 
máme velké problémy se zajištěním 
kvalifikovaných pracovníků. Podle 

zveřejněných plánů České pošty bychom 
v regionu, kde působíme mohli provozovat 
až 35 Partnerů, ale uvidíme, jak to 
zvládneme. Vždy budeme mít snahu 
obcím pomáhat, ale nesmí nás to zničit.

Pošta v Orličkách
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Zprávičky z KONZUMu

Prodejna KONZUMu v Rudolticích po rekonstrukci 

KONZUM se podílí 
na realizaci projektu 
Sociální automobil

Nově je zde v provozu také pobočka České pošty poskytující základní poštovní služby 
jako je placení poštovních poukázek, vklady a výběry z účtů, podání poštovních zásilek, 
výdej zásilek atd.

Reklamní agentura Kompakt se za spo-
luúčasti různých firem snaží o vytvoření, 
zdokonalení a obnovení vozového parku 
v ústavech a zařízeních, která svou činnost 
zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabili-
taci a integraci zdravotně, mentálně či 
jinak hendicapovaných lidí. V letošním 
roce projekt Sociální automobil organi-
zuje pro neziskovou organizaci Naděje, 
která má v rámci Pardubického kraje tři 
pobočky a to v České Třebové, Litomyšli 
a Vysokém Mýtě. A právě jim bude auto-
mobil sloužit. Posláním Naděje je od roku 
1990 pomáhat lidem v nouzi - starým, 
bez domova, handicapovaným, ohrože-
ným rodinám, dětem a mládeži. KONZUM 
se rozhodl i v letošním roce do projektu 
vstoupit a společně s ostatními firmami 
přispět na zakoupení sociálního vozidla. 
Jako družstvo tak činíme již od roku 2010 
a věříme, že se tak dostává péče těm, 
kteří ji potřebují. I díky našemu přispě-
ní tak provozuje takový automobil na-
příklad Sdružení Neratov, Hospic Anežky 
České v Červeném Kostelci nebo ČČK v Ústí 
nad Orlicí. 

Časový harmonogram občasníku Náš KONZUM pro rok 2018
Vydání Termín uzávěrky Ve schránkách adresátů

červenec 6. 6. 2018 2. 7. 2018

září 8. 8. 2018 3. 9. 2018

listopad/prosinec 17. 10. 2018 12. 11. 2018

Případné příspěvky či termíny členských schůzí zasílejte do daných termínů uzávěrek 
a to na clen@konzumuo.cz nebo volejte na tel.: 465 553 302.

Turnaj petanque
Pozvánka pro členy družstva registrované 
ve výboru členů v Ústí nad Orlicí na 7. roč-
ník turnaje v petanque smíšených dvojic. 
7. ročník turnaje se bude konat v sobotu 
21. 7. 2018 v areálu ALI restaurantu v Hnát-
nici od 15:00. Vzhledem k obvykle velkému 
zájmu bude do soutěže zařazeno prvních 20 
přihlášených smíšených dvojic. V případě 
zájmu závazné přihlášky přijímá do 16. 7. 
2018 Vlastimil Jirout na tel.: 602 491 843 
nebo na e-mailu v.jirout@ktuo.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY:
PO: 08:00 - 11:00
ÚT: 13:30 - 16:30
ST: 08:00 - 11:00
ČT: 13:30 - 16:30
PÁ: 13:30 - 16:30
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KONZUM ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže v Ústí nad Orlicí

Český červený kříž je jednou z nestátních neziskových organizací a také jednou z největších 
humanitárních organizací působících na území České republiky. V Ústí nad Orlicí sídlí Oblastní 
spolek Českého červeného kříže jako jedna z jeho organizačních složek se samostatnou právní 
a ekonomickou subjektivitou. S jeho aktivitami a obecně s myšlenkou pomoci sympatizuje i 
naše družstvo, které se snaží spolek v různých činnostech podporovat. O propojení KONZUMu 
se spolkem ČČK s námi hovořil Martin Hodoval, DiS., ředitel Úřadu OS ČČK v Ústí nad Orlicí.

Pane Hodovale, prozraďte nám kolik 
členů tvoří členskou základnu OS ČČK 
v Ústí nad Orlicí a co vůbec členství ve 
spolku obnáší?
Základnu tvoří 18 místních skupin ve 
městech a obcích okresu Ústí nad Orlicí, 
ve kterých je evidováno celkem 718 
členů. Řada členů je v Červeném kříži již 
od svého mladí a jsou své organizaci věrní. 
A co členství ve spolku obnáší? Zájem o 
pomoc druhým, naplňování základních 
principů, mezi které patří humanita, 
nestrannost, neutralita, dobrovolnost, 
jednota a světovost. Každý princip něco 
znamená, ale všeobecně se dá říci, že 
člen pomáhá druhým a potřebným. Žádný 
z členů není nucený k činnosti, se kterou 
se neztotožňuje. Část členské základny 
má zájem o první pomoc a zdravotní 
dozory, jiná o volnočasové aktivity pro 
děti a seniory. Činnost Červeného kříže 
je velmi bohatá a různorodá a určitě 
si každý může najít aktivitu, která ho 
naplňuje.

Předpokládám, že různých institucí, 
firem a dalších subjektů poskytující dar, 
reklamu či spolupráci je více, ale najdou 
se i dobrovolníci z řad běžných občanů, 
kteří nabídnou pomocnou ruku? 
Ano, do naší činnosti se zapojuje řada 
dobrovolníků. Náš spolek jich eviduje za 
loňský rok 79, převážně z řad rodinných 
příslušníků. Dobrovolníci se zapojují 
především do činností místních skupin. 
Jedná se o aktivity pro děti a seniory, 
například dětské karnevaly a venkovní 
akce (loučení s létem), jarmarky, mateřská 
a rodinná centra atd.

Oblastní spolek ČČK v Ústí nad Orlicí 
se zabývá mnoha aktivitami. Jednou 
z nich je také provoz MINI HOTELu, který 
se nachází přímo v areálu naší Nákupní 
galerie Nová Louže v Ústí nad Orlicí. 
Popište prosím způsob jeho fungovaní 
a co ubytovaným nabízí. 
Již samotný název MINI HOTEL a vaše 
otázka napovídá, jak zařízení funguje. 
MINI HOTEL nabízí krátkodobé ubytování 
ve 2 dvoulůžkových a 1 čtyřlůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením, 
sprchou, TV a wi-fi připojením. Drobná 
změna oproti zvyklostem z větších hotelů 
je absence recepce. Z toho vyplývá nutnost 
objednání ubytování s dohodnutým časem 
příjezdu tak, aby pracovník ČČK mohl 
hosty ubytovat.

V rámci NG Nová Louže ale provozujete 
i další službu a tou je Sběrna čistírny 
prádla, veřejná prádelna a žehlírna. 
Ano, tato služba vznikla hned na začátku 
zprovoznění Nákupní galerie Nová Louže. 
Je to ukázka spolupráce neziskového 
sektoru a obchodní firmy (KONZUM, 
obchodní družstvo). Tato provozovna 
obslouží průměrně 144 zákazníků za 
měsíc. Většina zákazníků je z Ústí nad 
Orlicí, ale část dojíždí i z okolních 
obcí. V provozovně zprostředkováváme 
chemické čištění oděvů, mandlování a 
praní většího množství prádla, čištění 

peří, opravy obuvi. Jako doplňkové 
služby si lze nechat přímo na provozovně 
vyprat, vysušit a vyžehlit běžné 
domácí prádlo nebo zakoupit úklidové 
prostředky. 

Aktivně se také zapojujete do 
grantového programu Společně za 
úsměv vyhlašovaného již každoročně 
družstvem KONZUM na podporu 
neziskových a veřejně prospěšných 
organizací v regionu. Do jaké míry 
Vám tento způsob pomoci umožňuje 
realizovat projekty? Můžete některé 
z nich jmenovat?
Velice si vážím toho, že grantový program 
obchodního družstva KONZUM existuje 
a pravidelně se opakuje. Náš Oblastní 
spolek se zapojuje především s projekty, 
které jsou určeny přímo veřejnosti a mají 
sociální charakter. Projekty Senior dopravy 
ČČK nebo Centra pro život, které byly 
v uplynulých letech spolufinancované 
z grantového programu Společně za úsměv, 
získávají postupně odpovídající zázemí 
a zkvalitnění služby. Společně za úsměv 
nám napomáhá rozvíjet a prohlubovat naši 
činnost, která je pro náš spolek stěžejní.

Zejména seniorům a osobám zdravotně 
oslabeným nabízíte, jak jste již zmínil, 
službu Senior doprava. Kdo a za jakých 
podmínek ji může využít? 

Martin Hodoval, DiS.

MINI HOTEL Sběrna čistírny prádla, veřejná prádelna 
a žehlírna

Automobil Senior dopravy
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Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodičům 
s dětmi. Pokud bych měl být více konkrétní, 
tak senior je osoba, která pobírá starobní 
důchod. Osoba zdravotně oslabená je ta, 
která pobírá invalidní důvod, příspěvek na 
péči nebo má zdravotní omezení, např. 
zlomenou nohu a jede k lékaři. Skupina 
rodiče s dětmi je například skupina matek 
s dětmi, která potřebuje dopravu k lékaři 
s nemocným dítětem. Služba již funguje 
v několika městech a jejich okolí v Ústí 
nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, 
Vysokém Mýtě a v Chocni. Provozní doba 
je od pondělí do pátku v čase od 7.00 
do 15.30 hodin. V případě nutnosti je 
pak možné se s pracovníkem domluvit 
individuálně. V Ústí nad Orlicí je v době 
letního času provozní doba prodloužena 
ve dnech pondělí a středa do 18.00 
hodin. V České Třebové je prodloužená 
doba v době letního času od pondělí 
do pátku do 18.00 hodin. Objednávání 
služby probíhá telefonicky v daném 
městě. Doporučujeme klientům včasné 
objednání, aby bylo možné jim vyhovět na 
požadovaný čas. Především u delších jízd 
(jako např. cesta do lázní) je nutné velmi 
včasné objednání. Cena za službu je ve 
všech městech stejná, záleží na četnosti 
využívání služby. Cena za jízdu se pak 
pohybuje od 27,30 do 40 Kč po městě 
a od 6,83 do 8 Kč za 1 km při jízdách mimo 
město. Služba by nešla provozovat bez 
podpory jednotlivých měst Ústí nad Orlicí, 
České Třebové, Lanškrouna, Vysokého 
Mýta, Chocně a také Pardubického kraje. 
Na službu přispívá i řada sponzorů, mezi 
které patří i vaše družstvo. Moc jim za 
jejich dlouhodobou podporu děkujeme.

Co je to Centrum pro život? 
Centrum pro život – Senior centrum je 
volnočasové, vzdělávací a relaxační 
centrum pro seniory a nejen pro ně. 
Centrum bylo otevřeno v roce 2008 
v budově Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Dnes 
Centrum využívá celé přízemí budovy. 
V loňském roce se v rámci programu centra 
uskutečnilo více jak 79 jednorázových a celá 

řada pravidelných akcí. Malý příklad pro 
představu – jedná se o výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí, turistické aktivity, 
cyklo-výlety, přednášky a besedy na různá 
témata, výtvarné a rukodělné činnosti, 
ale i výstavy prací našich klientů. Mezi 
pravidelné aktivity patří relaxační 
cvičení, rehabilitační cvičení na míčích, 
kavárnička – centrum sekávání, která je 
v provozu každý čtvrtek od 9.00 do 15.30 
hodin nebo masáže.

Můžete naše čtenáře pozvat na program 
Centra pro život následujících dní? 
S příchodem jara přichází aktivity v podobě 
výletů, turistiky – vycházek a cyklovýletů. 
Čeká nás i výtvarná dílnička, pravidelná 
kavárnička a den otevřených dveří, kde 
seznamujeme veřejnost s naší činností 
i s našimi prostory. Kromě akcí Centra se 
na měsíc květen připravují i soutěže první 
pomoci pro děti ze základních škol v oblastním 
(okresním) a regionálním (krajském) kole 
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 
Připravují se ukázky první pomoci pro 
veřejnost pod názvem První pomoc a my, 
které se pravidelně konají v jarních a letních 
měsících.

Působíte mimo jiné jako záchranář 
Zdravotnické záchranné služby a instruk-
tor první pomoci. Znamená to, že 
organizujete i kurzy či výukové programy 
první pomoci? 
Ano. Tato odpověď je výstižná, ale asi 
trochu strohá. Červený kříž byl založen za 
účelem pomoci raněným vojákům v bitvách 
jako nestranná dobrovolná instituce. 
Vývoj jde všeobecně kupředu a to platí 
i v první pomoci. Jsou kladeny větší nároky 
na vzdělání lektorů, kteří první pomoc 
vyučují. Mé působení u ZZS Pardubického 
kraje je úžasná praxe, kterou lze využít ku 
prospěchu všech účastníků kurzů. Český 
červený kříž pořádá různé druhy akcí od 
krátkých ukázek/přednášek o první pomoci 
v Mateřských školách až po rozsáhlé 
kurzy pro zdravotníky zotavovacích 
akcí (zdravotníky na táborech). O této 
problematice by se na rozdíl od mého 
úvodního „ano“ dalo hovořit celé hodiny.

Co momentálně plní Vaše pracovní chvíle? 
Práce na Zdravotnické záchranné službě 
je jasně daná. S prací na Červeném kříži 
je to těžší. Konkrétně to je řada běžných 
provozních činností. Vždy, když se mě 
někdo ptá, co dělám, odpovídám: „něco 
si vymysli“ a to je moje práce. Tak třeba 
poslední dva dny jsem jezdil se Senior 
dopravou, uklízel místnosti, opravoval 
auto, trochu čistil jezírko na zahradě ČČK, 
snažil se uvolnit ucpanou kanalizaci, psal 
nabídky na kurzy první pomoci, betonoval 
schody, pil kafe.. Takže takový běžný den 
normální, vlastně nenormální osoby.

Ceník ubytování 2018:

Automobil Senior dopravy
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Správné řešení zašlete do 31. 5. 2018 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: Ludmila Rezková - Cerekvice nad Loučnou, Ivana Němečková - Lhotka - Česká Třebová,
Miroslava Fojtů - Luková - Damníkov.   Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Výročí republiky".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 5. 2018
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:
Olga Koukalová - Červená Voda 
Oldřich Stejskal - Choceň
Hegerová Iveta - Bystřec 

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


