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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,
blíží se závěr roku 2018. Pro KONZUM to byl na jednu stranu rok velmi úspěšný. Hlavně co se týče 
ekonomických parametrů, jako jsou výše maloobchodního obratu, vývoj produktivity práce, růstu mezd 
i očekávaného hospodářského výsledku. Společně s rokem 2008 se bude řadit rozhodně k nejlepším v celé 
dosavadní stodvacetileté historii našeho družstva.
Co je to vše platné, když „nejsou lidi“. Několik let po krizi jsme říkali: „Máme lidi, ale nemají komu 
prodávat.“ Nyní říkáme: „Máme zákazníky, ale nemá jim kdo prodávat.“ To je snad ještě horší. Situace 
na trhu práce je tak katastrofická, že nám kazí vše, čeho jsme dosáhli. Aktuálně máme přes dvacet 
prodejen s tak velkými personálními problémy, že jsme museli přistoupit k omezení prodejní doby 
a ve dvou případech dokonce k dočasnému uzavření prodejny. Ale i na ostatních prodejnách a v dalších 
provozech jako je velkoobchod, doprava a výrobna lahůdek to není o mnoho lepší. Obrovská fluktuace, 
kdy se na některých pozicích prostřídá i 5 - 6 pracovníků za rok, rozhodně nepřináší pohodovou atmosféru 
na pracovišti a už vůbec nezvyšuje kvalitu poskytovaných služeb našim zákazníkům. Ještě horší jsou 
dlouhodobě neobsazená místa, kdy dochází k enormnímu přetěžování stávajících spolupracovníků a noví 

nepřicházejí a nepřicházejí. Protože prostě nejsou. Díky velmi dobrému vývoji maloobchodního obratu většiny KONZUM Marketů 
a finanční podpoře malých vesnických prodejen ze strany obecních úřadů a Pardubického kraje, se sice snažíme maximálně 
navyšovat mzdy (naše průměrné mzdy zaměstnanců prodejen vzrostly za poslední 4 roky o 42 %) a zvyšovat zaměstnanecké benefity, 
ale závodům v přetahování zaměstnanců mezi bezradnými firmami stejně nedokážeme efektivně čelit. 
Poslední dobou už bývám alergický na otázky typu: „To nevidíte, že nám chybí lidi?“ nebo „A co s tím budete dělat?“ Opravdu nevím, 
co s tím. Jestli někdo znáte řešení, určitě vás rád vyslechnu a budu moc rád, když to vyřešíme.
I přes tyto problémy jsme nezapomněli na rozvoj družstva a v letošním roce jsme zrekonstruovali prodejny KONZUM včetně 
vybudování nových poboček České pošty v Rudolticích, Řetové a Hnátnici. COOP Diskont v České Třebové jsme přebudovali na malé 
nákupní centrum s nabídkou potravin, zahradního centra a poštovních služeb. A dokonce jsme otevřeli dvě nové prodejny v Opočně 
na náměstí a v Častolovicích. Jestli se nám zde podaří zajistit a stabilizovat personální obsazení, mohlo by jít po několika letech 
k zajímavému posílení našeho maloobchodního obratu. Bohužel jsme ale také z důvodu nezájmu o naše služby ze strany obcí museli 
uzavřít prodejny v Pohoří u Dobrušky, Újezdu u Chocně a druhé prodejny v Dolní Dobrouči. Mrzí nás to, hlavně kvůli lidem, kteří zde 
nakupovali, ale chápeme, že pohled na způsob zajištění potravinové obslužnosti může mít každý z nás jiný.
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, alespoň chvíli klidu a oddechu a hodně chuti a energie do nového 
roku 2019.
Spolupracovníkům bych chtěl opravdu moc poděkovat za velice obětavou práci pro KONZUM, kterou vykonáváte, členům za věrnost, 
kterou nám zachováváte i přes aktuální nedostatky a všem ostatním za přízeň, kterou nám věnujete.

Děkuji
Miloslav Hlavsa, ředitel družstva
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Veřejná sbírka Společně za úsměv na pomoc neziskovým
organizacím v regionu právě probíhá
Finanční podpora neziskovkám působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb je hlavním cílem 
programu Společně za úsměv. Počátkem října byla veřejná sbírka jako součást tohoto programu spuštěna. KONZUM tak pokračuje v tradici, 
která trvá už od roku 2001. Do sbírky Společně za úsměv se může zapojit každý z nás, kdo cítí stejný zájem o region a jeho neziskový sektor. 
Jednoduše si vyberete organizaci, jejíž projekt je vám sympatický a podpoříte ji darováním 30 Kč na kterékoliv prodejně družstva KONZUM. 
Přispívat lze do 31. 12. 2018. Aktuální výši vybraných prostředků můžete sledovat na www.konzumuo.cz. Společně tak dokážeme víc.    
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KONTAKT Ústí nad Orlicí - Linka důvěry
Projekt: pořízení propagačních materiálů, které člověk jen tak 
neztrácí - propisky a magnetky.

Domov pro seniory Sloupnice, příspěvková organizace
Projekt: zakoupení a instalace vodního prvku do domovské zahrady.

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s. Vamberk
Projekt: zakoupení dětské kuchyňky s vybavením pro rozvoj
dětského kuchyňského umění.

Rodinné centrum Srdíčko z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: nábor a podpora dobrovolníků, jejich proškolení,
koučink a supervizní setkání a jejich zviditelnění práce.

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí
Projekt: projekt CENTRUM PRO ŽIVOT - volnočasové a sportovní 
aktivity pro děti, mládež a seniory s cílem generačního propojení.

Cukříci, z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: sportovní, ozdravný a edukační čtyřdenní pobyt diabetických 
dětí v přírodě - pronájem jednotlivých stanovišť (plavecký bazén, bowlin-
gová dráha, vstupné na sportoviště).

Centrum sociální péče města Žamberk
Projekt: dovybavení lůžka u třech ležících klientů dělenou sklopnou po-
stranicí, která podporuje bezpečnost a slouží jako ochrana před pádem.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení zahradního nábytku pro uživatele denního a týden-
ního stacionáře a zahradní sestavy pro klienty pečovatelské služby.

Oblastní charita Červený Kostelec - Hospic Anežky České
Projekt: nákup prostěradel a povlečení na zdravotnická lůžka
pro těžce nemocné pacienty Hospice Anežky České.

Škola pro mě z. s., Ústí nad Orlicí
Projekt: dovybavení inovativními vzdělávacími pomůckami nově 
otevřené třídy se vzdělávacím programem Začít spolu.

Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun z. s.
Projekt: pořízení pomůcek a stavebnic pro děti, které využijí k roz-
voji svých manuálních dovedností, logického myšlení a představivosti.

Lesní klub Letohrad - Strom života, Letohradské
soukromé gymnázium o. p. s.
Projekt: zakoupení didaktických pomůcek pro děti z Lesního klubu, který 
provozuje i 5 dní v týdnu MŠ pro děti 3 - 7 let.

Audiohelp z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: zútulnění prostředí poradny pro sluchově postižené novým 
kobercem a pohodlnějším sezením, zajištění organizace a občerstvení 
při setkání klientů.

Poruchy autistického spektra z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení tabletu nebo notebooku s PC programy a didaktickými 
hrami pro děti, peníze budou použity i na nákup toneru a tisku materiálů 
pro rozvoj dětí.

Spec. ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí n. O.
- pracoviště při Orlickoústecké nemocnici
Projekt: zakoupení nábytku do relaxačních a rehabilitačních koutků pro 
malé pacienty na dětském oddělení a na ORL.

Charita Svitavy
Projekt: dovybavení tělocvičny pro udržení a zvýšení kondice
klientů, včetně osob s omezenou schopností pohybu.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Projekt: zajištění dopravy na červnový rehabilitační pobyt v Jetřichovicích 
pro lidi s mentálním postižením i s kombinovanými vadami.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Projekt: zavedení muzikoterapie do pravidelného programu Sociálně 
terapeutických dílen Miriam a díky hudbě tak pomoci klientům vyjádřit 
své pocity, či obavy.

Sociální služby Česká Třebová - Domov pro seniory
Projekt: nákup vybavení pro klub “Zpívání” (zejména hudebních 
CD) a obohacení audioknihovny v Domově pro seniory.

Spolek Dobrá Hnáta
Projekt: kuchyňka pro Komunitní centrum v Hnátnici.

Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice
Projekt: zakoupení senzorických pomůcek do relaxační místnosti pro 
podpoření schopnosti porozumět smyslovým informacím z vnějšího 
prostředí i vnímání vlastního těla u lidí s autismem.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o. p. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení tabletu k účelům bezplatného školení zdravotně 
postižených osob a seniorů.

CEDR Pardubice o. p. s. - pobočka v Ústí nad Orlicí
Projekt: dobití karet IREDO, které budou využívány pro klienty, 
kteří potřebují podpořit v dojíždění do služeb.

Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto
Projekt: nákup antidekubitního setu PIUMA - kompresor a matrace s příčnými 
komorami s nosností do 145 kg, který bude určen pro dlouhodobě ležící.

Ruka pro život o. p. s.
Projekt: nákup menší myčky do cvičné kuchyňky denního stacionáře.

Rosa rodinné centrum z. s. Česká Třebová
Projekt: nákup balónkového bazénku pro děti v RC Rosa
a nahrazení tak starého, který již dosloužil.

Domov pod hradem Žampach
Projekt: pořízení materiálu pro výrobu ze skla v sociálně terapeutických 
dílnách, kde klienti vytváří květiny ze skla, které nikdy neuvadnou
a budou sloužit k obdarovávání dětí našimi klienty při akcích pro veřejnost.

Cesta pro rodinu z. ú. Žamberk
Projekt: obnova kuličkového bazénku pro děti v herně Rodinného 
centra v Žamberku.

Centrum pro
zdravotně
postižené
a seniory



Burza filantropie za účasti KONZUMu a partnerů
projektu Jsme tu doma

Tradiční setkání neziskového sektoru 
a filantropů, tedy firem, které mají zájem 
na podpoře neziskovek a dění v regionu, se 
uskutečnilo již poosmé v Ústí nad Orlicí. 
Mezi přítomnými donátory byl v sále za 
město Ústí nad Orlicí místostarosta pan 
Jiří Preclík, dále zástupce Krajského úřadu 
Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola, 
zástupkyně akciové společnosti Iveco paní 
Daniela Trkalová a zástupci KONZUMu v čele 
s ředitelem Ing. Hlavsou, kteří vystupovali 
i za partnery projektu Jsme tu doma. 
Z přihlášených organizací bylo vybráno 
pět projektů k veřejné prezentaci, další 
organizace obdržely podporu formou divoké 
karty. Na základě hlasování veřejnosti 
postoupila organizace Kamínek - centrum 
pro rodinu z. s. s projektem Dvůr pro  malé 

kutily, chovatele a pěstitele. Organizace 
žádala o podporu na vybavení venkovního 
prostoru, který bude sloužit pro aktivity 
tatínků a prarodičů s dětmi. Mezi podpořené 
organizace dále patřila organizace CEDR 
Pardubice o. p. s., se svým projektem Cesta 
ke svému já, jehož cílem je do konce roku 
2018 vybavit terapeutickou místnost pro 6 - 8 
klientů CEDRu v Ústí nad Orlicí. Dále OS ČČK 
Ústí nad Orlicí s projektem Nový automobil 
pro senior dopravu ČČK, který v rámci této 
služby napomáhá klientům žít způsobem 
života, který je ve společnosti považován 
za běžný a usiluje tedy o zkvalitnění 
života v oblasti dopravní dostupnosti např. 
k návštěvě lékaře, jednání na úřadech nebo 
svoz dětí do speciální školy. Snahu vytvořit 
bezpečné domácí prostředí seniorům má 
také Dům pokojného stáří, který poskytuje 
zázemí seniorům od roku 1999 v podobě 
osmnácti malometrážních bytů v Ústí nad 
Orlicí. Žádali tedy o pomoc s nákupem 6 
setů bezpečnostního zařízení - bezdrátových 
nástěnných nouzových hlásičů. Jedná 
se o tísňový telefonní přístroj, který 
přivolá pomoc v případě nouze, úrazu, 
nevolnosti či v případě jiného nebezpečí. 
Zajímavě se v rámci Burzy filantropie 
prezentovalo Rodinné centrum Srdíčko z. s., 
s projektem Med ze srdíčka - zapojení otců 
do fundraisingu. Cílem jejich projektu je 

vytvořit skupinu mužů, motivovaných pro 
vytvoření dalšího pilíře podpory financování 
tohoto spolku – formou včelaření a prodeje 
medu s využitím své komunitní dílny pro 
stavbu úlů a marketingových nástrojů 
pro vytvoření unikátní značky pro jejich 
produkt: Med ze Srdíčka, med s příběhem. 
Prezentoval se také Rytmus Východní Čechy, 
o. p. s., s projektem Pracuji, bydlím, žiji. 
Jejich cílem bylo ukázat lidi se zdravotním 
znevýhodněním, kteří se rozhodli vzepřít 
škatulce „postižených“ a pracují, bydlí a žijí 
stejně, jako kdokoliv z nás. Projekt, který 
byl přihlášený, do finále se ale nedostal, 
obdržel od KONZUMu a partnerů projektu 
Jsme tu doma divokou kartu, tedy finanční 
podporu. Jednalo se o částku 38 000 Kč 
a o projekt Třída pro mě - podpora 
inovativního vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
a organizaci Škola pro mě, z. s. 

Družstvo KONZUM a jeho zástupci se 
účastnili již 8. ročníku a spolu s partnery 
projektu Jsme tu doma darovali celkových 
143 000 Kč. Celková suma, kterou se všichni 
donátoři rozhodli neziskovkám darovat 
činila již zmíněných 444 160 Kč a to včetně 
všech udělených divokých karet. Finanční 
příspěvek tak obdrželo i například Rodinné 
integrační centrum Pardubice nebo Muzeum 
starých strojů Žamberk.

Neziskové organizace na dobročinné Burze filantropie v Ústí nad Orlicí zažily velký úspěch. Donátoři z řad firem, 
města Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, Žamberka a Pardubického kraje podpořili realizaci prospěšných projektů 
deseti neziskovek dary v hodnotě 444 160 korun.

ORGANIZACE PODPOŘENÉ VŠEMI DONÁTORY V RÁMCI FINÁLE BURZY FILANTROPIE:

Podpořené organizace - projekty Rozpočet 
projektu

Poskytnutá částka (z toho KONZUM 
a partneři projektu Jsme tu doma 

poskytli)

Rodinné centrum Srdíčko z. s. - Med ze Srdíčka
- zapojení otců do fundraisingu 55 000 Kč 50 000 Kč (11 000 Kč)

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
- Nový automobil pro Senior dopravu ČČK 282 000 Kč 86 000 Kč (29 000 Kč)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí  - Bezpečný domov pro seniory 57 267 Kč 50 000 Kč (20 000 Kč)

CEDR Pardubice o. p. s. - pobočka v Ústí nad Orlicí
- Cesta ke svému já

max.
50 000 Kč 41 000 Kč (13 000 Kč)

Rytmus Východní Čechy, o. p. s. - Pracuji, bydlím, žiji 42 716 Kč 43 000 Kč (15 000 Kč)

Kamínek - centrum pro rodinu z. s.
- Dvůr pro malé kutily, chovatele a pěstitele 50 000 Kč 50 000 Kč (17 000 Kč)
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

„Řezník, to je pán” , říká Michal Ševčík, vedoucí provozu a velkoobchodu 
firmy Uzeniny Kořínek s.r.o.

Rodinná tradice Kořínků se zrodila už v roce 
1923 a v profesi pokračovala již několikátá 
generace uzenářského rodu. Snažíte se 
vy, jako nový majitel, zachovávat tradiční
i profesní zkušnosti a postupy těchto předků 
nebo se s dobou výrobky a receptury mění 
a vy se musíte přizpůsobovat?
To, že navazujeme na už zaběhlé postupy 
při výrobě uzenin pana Kořínka, je jedna 
věc. Spousta výrobků je velmi povedená
a oblíbená. Proč tedy měnit to, co funguje. 
Druhá věc je pokračování v tradici výrobků 
vytvořených panem Koškou z Kladiny, který 
založil svou výrobu na postupech poctivých 
domácích uzenářů. A třetí věc je vytváření 
zcela nových výrobků, kde se snažíme 
sledovat aktuální požadavky zákazníků, 
moderní trendy a spojovat přístupy obou 
výše zmíněných pánů dohromady. 

Síť prodejen KONZUM nabízí široký 
sortiment vašich výrobků. Který z nich 
byste zákazníkům doporučil k ochutnání?
No, samozřejmě všechny. Ale vážně, náš 
sortiment výrobků je velmi široký. Čerstvě 
bourané maso z českých prasat a skotu, 
které dodáváme kuchyňsky upravené do 
restaurací a jídelen, uzenářské výrobky
v celé šíři od špekáčků a dalších obvyklých 
uzenin a uzených mas. 
Vyrábíme trvanlivé salámy 
a klobásy, zvěřinové 
výrobky, polokonzervy, 
máme širokou škálu 
specialit. Takto 
široká výroba 
má své klady. Do 
svých prodejen 
si vyrobíme 
vše, uspokojíme 

požadavky snad každého zákazníka, ale 
má to i svá negativa. Udržet celou šíři 
takového sortimentu neustále připraveného
k distribuci může být někdy velmi náročné. 
Naštěstí máme ve výrobně velmi kvalitního 
vedoucího výroby, který tuto náročnou práci 
skvěle zvládá, nejen díky svým zkušenostem, 
ale i díky svému zodpovědnému přístupu. 
Na pár výrobků přeci jen poukážu. Tlačenka 
je jedinečná, šunková tlačenka je výborná 
a originální, naše standardní šunka je 
nadstandardní, trvanlivá Papriková klobása 
speciál s Hovězí klobásou, Pardubická
a Bylinková klobása jsou vynikající
a moderní, vyráběné z nejlepších čerstvých 
surovin. No a naše Párečky, přál bych všem 
je ochutnat hned po vytažení z udírny. Mohl 
bych pokračovat…. 

Jsou tyto výrobky natolik úspěšné, že 
dokázaly uspět i v rámci soutěží na 
regionálních nebo vyšších úrovních?
Ano, některé výrobky pana Kořínka získaly 
ocenění v soutěži Regionální potravina – např. 
Horské klobásky nebo Perštýnský salám, 
Srnčí a Perštýnská klobása. Z nových výrobků 
získala ocenění v soutěži Mls Pardubického 
kraje naše polokonzerva Maso ve vlastní 
šťávě, v němž se při výrobě nepoužívá žádná 
přidaná látka, pouze maso, sůl a kmín. 
Doporučuji. K tomuto si dovolím jednu 
poznámku. Kvalitu výrobku nechť posuzuje 
hlavně zákazník a výrobce, který ví, z čeho 
je daný výrobek připraven. Není surovina 
jako surovina. My víme, z čeho vyrábíme
a za kvalitou si stojíme, nepřeceňoval bych 
tedy soutěže a různé komise. 

Čím se zákazníka snažíte oslovit a získat? 
Chystáte třeba před nadcházejícími svátky 

nějaké novinky, na které byste 
rád upozornil?

Celkově nic nového kvůli 
blížícím se svátkům 
nechystáme. Důležité 
je v tento hektický 
čas zajistit vůbec 
hladký provoz, mít 
obvyklý sváteční 
sortiment vždy 

připravený k distribuci, 
pokrýt poptávku všech 

zákazníků v kvalitě, kterou očekává, a kterou 
chceme nabízet. Ale rád bych už na Vánoce 
měl dokončený nový obchod v Nabočanech 
a nabídl lidem z okolí čerstvé výrobky
z výrobny, skoro rovnou z udíren.

Se zimou se k nám vrací i čas zabijaček
a specialit charakteristických právě 
pro toto roční období. Je po výrobcích
z tradiční zabijačky stále poptávka a které 
z nich nabízíte?
Zabijačkové výrobky, neboli vařená výroba 
jsou stále velmi oblíbené. Nevyrábí se 
všechny celý rok a možná i proto se jich 
nikdy zákazník nepřejí. Je to samozřejmě
i česká tradice. Celoročně vyrábíme tlačenku, 
je opravdu vynikající. Ředitel jistého 
velkého masokombinátu, jak mi sdělil, by si 
jen tu naší vzal domů k jídlu. Dále nabízíme 
sezonní výrobu jaternic, jelítek a prejty, jak 
jaternicové, tak jelítkové. Dovolím si říci, 
že patří k nejlepším na trhu. A samozřejmě 
nabízíme i vinnou klobásu.

Firma Uzeniny Kořínek s. r. o. začala psát svoji historii již koncem dvacátých 
let minulého století a po celou dobu své existence přinášela na český trh široký 
sortiment vysoce kvalitních uzenin a masných výrobků. I dnes naleznete v jejich 
nabídce nejen klasické produkty, ale i speciality dle tradičních českých receptur, 
speciality krajové, zvěřinové a další, vyráběné výhradně z jakostních českých chovů 
za přísných technologických a hygienických podmínek. Na otázky nám odpovídal pan 
Michal Ševčík, vedoucí provozu a velkoobchodu.

v celé šíři od špekáčků a dalších obvyklých 
uzenin a uzených mas. 
Vyrábíme trvanlivé salámy 
a klobásy, zvěřinové 
výrobky, polokonzervy, 

vše, uspokojíme 

nějaké novinky, na které byste 
rád upozornil?

Celkově nic nového kvůli 
blížícím se svátkům 
nechystáme. Důležité 
je v tento hektický 

pokrýt poptávku všech 
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Zprávičky z KONZUMu
Nová prodejna KONZUM Market v Častolovicích

Nová modulární prodejna byla ve spolupráci s Městysem Častolovice otevřena v Častolovicích na náměstí. Slavnostní otevření proběhlo za 
účasti zástupců městyse a družstva v pátek 17. 8. 2018. Sortimentě nabízí až 3 500 položek ke každodenním nákupům včetně prémiových 
kategorií a všech služeb poskytující prodejny KONZUM Market. 

Většina vaší produkce směřuje na český 
regionální trh? Myslíte si, že Česká 
republika je v produkci uzenařiny 
soběstačná?
Myslím si, že by mohla být. Obzvláště menší 
výrobny mají stále kapacitu. Každý, kdo by 
chtěl uzeninu od nás, ji může mít. 
Vstupují do toho však řetězce
a jejich nabídka a tlak
na cenu a dále zákazník, 
který reaguje na nízké 
ceny. Doufám ve změnu. 
Jsou ale druhy výrobků, 
jejichž výroba u nás 
není obvyklá, proč 
je tedy nedovézt
a nezpestřit trh. 
Nebo se jejich výrobu 
naučit? Trochu se o to 
i snažíme např. hovězí klobása 
tady není zcela obvyklá, my ji 
vyrábíme a je opravdu povedená.  

Jaký je váš názor na současné školství
a výuku oboru řezník - uzenář? Generuje 
vám případné zaměstnance nebo je v dnešní 

době složité vyučeného řezníka sehnat?
Řeknu k tomu jen jediné – řezník, to je pán.

Řekněte nám prosím, kolik vlastních 
prodejen provozujete a kolik zaměstnanců 
je třeba k zajištění provozu vaší fi rmy. 

Aktuálně to je pět prodejen. Tři 
jsou v Pardubicích, v jedné 

z nich provozujeme bistro, 
jedna je v Litomyšli, jedna 

v Sezemicích u Pardubic. 
V brzké době chceme 
otevřít prodejnu
v Nabočanech, kde 
se nachází výrobna. 
Místním lidem
z okolních vesnic 

nabídneme prodejnu 
se sortimentem nejen 

uzenářských výrobků, 
podpoříme obslužnost venkova. 

K tomuto bych rád dodal ještě jednu věc. 
Spolupráce s vaším družstvem, ale i jinými 
družstvy, obsluha vašich prodejen, což 
uskutečňujeme přímým rozvozem fi remními 

auty, je vlastně také výrazný přínos naší 
fi rmy k podpoře venkova a dostupnosti služeb
i v těch nejzapadlejších koutech východních 
Čech.

Na závěr by nás zajímalo, zda máte po 
dlouhé práci v řeznictví vůbec ještě chuť 
na maso a uzenářské výrobky?  
Ano, například ovar z kolene k snídani, z kotle 
vytažená horká jitrnice nebo jelítko, páreček 
rovnou z udírny, tomu neodolám nikdy.

Na závěr bych rád popřál všem čtenářům 
veselé Vánoce a dobrou chuť.

chtěl uzeninu od nás, ji může mít. 
Vstupují do toho však řetězce
a jejich nabídka a tlak
na cenu a dále zákazník, 
který reaguje na nízké 
ceny. Doufám ve změnu. 

i snažíme např. hovězí klobása 
tady není zcela obvyklá, my ji 

Aktuálně to je pět prodejen. Tři 
jsou v Pardubicích, v jedné 

z nich provozujeme bistro, 
jedna je v Litomyšli, jedna 

v Sezemicích u Pardubic. 
V brzké době chceme 
otevřít prodejnu
v Nabočanech, kde 

se sortimentem nejen 
uzenářských výrobků, 
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COOP - hlavní partner nové pohádky Čertí brko

Od 24. 10. 2018 má nově rekonstruovanou prodejnu i KONZUM v Řetové - součástí 
prodejny je nově i Pošta Partner.   

Přijďte si užít předvánoční atmosféru do 
kina s novou českou pohádku v režii Mar-
ka Najbrta. Pohádka Čertí brko, jejímž 
hlavním partnerem je COOP bude uvede-
na v premiéře 29. 11. 2018. V pohádce se 
objeví známí herci jako je například Jan 
Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Vác-
lav Kopta, Jana Plodková a další.

A na co se můžete těšit? Příběh nás za-
vede do městečka Pytlov na úpatí kop-
ce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným 
životem řemeslníků nebo sedláků možná 
ani netuší, že všechny jejich přestupky 
a nepravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisu-
je spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí 

brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením 
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten 
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned 
jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí 
řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se 
nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel 
ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.(Falcon) 

Členové, nezapomeňte si 
vybrat kredit!

Upozorňujeme všechny členy, že je nut-
né si vybrat veškeré naspořené slevy 
z roku 2018 ve formě kreditu na vaší člen-
ské kartě nejpozději do 31. 1. 2019. Po 
tomto datu již nebude možné z daňových 
důvodů starý kredit z předchozího roku 
uplatnit. Slevy můžete vybírat kdykoliv 
v průběhu roku, ale nezapomeňte si vzít 
s sebou členskou kartu. Doporučujeme 
využít při velkých vánočních nákupech.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor členů v Ústí nad Orlicí svolává členskou schůzi na 20. 11. 2018

od 17.00 hod. do restaurace Šnyt na Nové Louži v Ústí nad Orlicí.
Přihlášky k účasti prosím nahlaste do 19. 11. 2018 na tel.: 602 491 843

nebo na e-mail v.jirout@ktuo.cz. Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout

Výbor členů v Ústí nad Orlicí svolává členskou schůzi na 23. 11. 2018
od 17.00 hod. do restaurace Ali restaurant v Hnátnici. Přihlášky k účasti

prosím nahlaste do 19. 11. 2018 na tel.: 602 491 843
nebo na e-mail v.jirout@ktuo.cz. Předseda Výboru členů Vlastimil Jirout

Vánoční prodejní doba
v našich obchodech

po 24. prosince
Štědrý den

Všechny prodejny 
otevřeny jako v sobotu 

max. do 12.00

út 25. prosince
1. svátek vánoční

Všechny prodejny 
uzavřeny

st 26. prosince
2. svátek vánoční

Všechny prodejny 
uzavřeny

po 31. prosince
Silvestr

Všechny prodejny 
otevřeny jako v sobotu 

max. do 12.00

út 1. ledna
Nový rok

Všechny prodejny 
uzavřeny
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Správné řešení zašlete do 31. 12. 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: Věra Pecháčková - Dolní Dobrouč, Jakub Friml - Žamberk, Pavel Borek - Česká Třebová
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Výročí družstva".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 12. 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.

Výherci z minulého vydání:
Jaroslava Václavková - Písečná 
Stanislava Stehlíková - Brandýs nad Orlicí
Marie Novotná -  Opočno

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


