
fi remní magazín

2/2020



2

ÚVODEM

přinášíme Vám v letošním roce druhé vydání magazínu Jednoťáček. 
Každoročně Vás v tomto vydání informujeme o dění na regionálních 
členských schůzích a shromáždění delegátů a především o tom, čemu 
významnému se v daném roce vedle běžné činnosti věnujeme. 

Letos tomu je jinak. Všichni jsme prožili tři náročné měsíce, jejichž události 
zasáhly většinu z nás v osobním i pracovním životě a ovlivnily běžný chod 
a činnost družstva tak zásadně, že jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat 
obsáhlý článek, kde se toho dočtete spoustu z dění v družstvu uprostřed 
epidemie. Přesto nelze na pár stránkách popsat vše, co jsme společně 
prožívali a čemu jsme museli především v prvních týdnech dennodenně 
čelit. Nejdůležitější je pro nás vždy zdraví našich zaměstnanců, proto byla 
interní opatření již od první hrozby šíření nemoci COVID-19 této prioritě 
podřizována. Ne vždy se setkala s pochopením našich zákazníků, přesto si 
za každým takovým rozhodnutím pevně stojíme.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ posíláme 
opětovně naprosto všem 
našim pracovníkům, kteří 
každý den překonávali svoje 
obavy a pomáhali zajistit 
nepřetržitý chod družstva. 

Vážení kolegové, vážení členové družstva, věřím, že to nejtěžší období 
spojené s velkou nejistotou a obavami máme již za sebou a přeji Vám 
všem den ode dne více klidu, pohody a co nejpříjemněji prožité léto.

S přáním pevného zdraví   

Zuzana Petáková Kormanová
výkonná ředitelka

Vážené členky, vážení členové, 
vážené kolegyně, vážení kolegové,

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našim zaměstnancům, 
kteří v tomto čtvrtletí dovrší významného životního jubilea.

Děkujeme našim zaměstnancům:
Alena Radkovičová – manažerka obvodu prodejen
Dana Vršková – vedoucí prodejny Novosedly
Božena Říhová – vedoucí prodejny Lanžhot
Renata Furchová – vedoucí prodejny Starovice
Alena Šebestová – prodavačka/pokladní Drnholec
Jitka Dohnalová – prodavačka/pokladní Poštorná
Ivana Machů – prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Jana Dolinayová – zástupce vedoucí prodejny Hustopeče
Ludmila Matulová – prodavačka/pokladní Kobylí
Anna Klusková – skladnice

Poděkování a uznání patří i těmto pracovníkům, kteří dovrší
20, 25, 30, 35 nebo 40 let pracovního poměru v našem družstvu.

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Kateřina Kristoňová – ekonomická náměstkyně 
Marie Žalkovská – manažerka obvodu prodejen
Zoja Horňáková – odborný referent členské evidence a COOP Clubu
Zdeňka Pregetová – účetní
Andrea Čihalová – prodavačka/pokladní Hustopeče
Monika Šudrlová – prodavačka/pokladní Ladná
Pavla Vozděková – prodavačka/pokladní Šitbořice
Renata Doležalová – prodavačka/pokladní Moravská Nová Ves
Zdeňka Šmídová – prodavačka/pokladní Hustopeče
Eva Grünová – prodavačka/pokladní Boleradice
Jana Bedřichová – vedoucí skladu
Lenka Ďásková – skladnice
Zita Sirotková – kuchařka

POSUNUTÍ TERMÍNU ČLENSKÝCH SCHŮZÍ
Vážené členky, vážení členové družstva,
v současné době připravujeme nové termíny regionálních členských 
schůzí, které uspořádáme přibližně v polovině letních prázdnin
s respektem k plnění zákonných povinností. Jejich termíny budou včas 
zveřejněny na internetových stránkách družstva, informační desce
a všech provozovnách daného regionu.
Stálá hrozba nemoci COVID-19 může vyvolávat u členů z řad starších 
ročníků obavy z nákazy a schůze se nebudou účastnit. Důvody plně 

chápeme a chceme proto upozornit na možnost nechat se na schůzi 
zastoupit na základě plné moci, kterou udělíte  jinému členovi, jemuž 
plně důvěřujete nebo osobě z regionálního výboru. V těchto případech 
Vám bezprostředně po ukončení členské schůze zašleme veškeré 
materiály s odměnou i drobným dárkem. Stále platí také to, že materiály 
s náležitou odměnou obdrží ten člen družstva, který se nám ze schůze 
omluví na telefonním čísle +420 519 500 915 nebo e-mailem na adrese 
jednota@jednota.cz.
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E-COOP

V létě pro vás spouštíme nový e-shop s potravinami
www.e-coop.cz. Na těchto stránkách si z pohodlí domova vyberete 
potraviny a zaplatit můžete online nebo až si svůj nákup budete 
vyzvedávat na prodejně. 

Nebaví vás dlouhé čekání v řadě nebo hledání potravin v obchodě? Máme pro vás řešení!
Udělejte svůj nákup z pohodlí domova a na vybrané prodejně si svůj nákup už jen vyzvednete!

Na www.e-coop.cz si můžete také objednat 
zboží, které běžně v menší prodejně

nenajdete!

Připravujeme
pro vás také
mobilní aplikaci
e-coop!

Jak si objednat svůj nákup na prodejnu?

1. Na www.e-coop.cz najděte svůj nejbližší obchod.
Použijte mapu nebo vyhledávací řádek. 

2. Vyberte si z široké nabídky.

3. Nákup si vyzvedněte na vybrané prodejně. 

Připr
pro v
mob
e-co
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KORONAVIROVÁ PANDEMIE

V Evropě se první zmínky o novém typu koronaviru objevují v pátek 
24. ledna 2020, kdy první případy nákazy oznamuje Francie. Prvního 
nakaženého novým typem koronaviru s nemocí COVID-19 zaznamenává 
Česká republika 1. března 2020. Počet dalších pozitivních případů 
stoupá rychlých tempem. Vláda 12. března 2020 vyhlašuje nouzový stav 
a o pár dní později vydává zákaz volného pohybu osob. Zavírají se školy, 
následně školky, dochází k útlumu ekonomiky státu, utichá celý kulturní, 
sportovní a společenský život. Otevřeny zůstávají jen prodejny potravin, 
drogerie, lékárny. COVID–19 mění den ze dne naše životy. Přichází 
řada vládních nařízení a opatření, která je nutná v rámci celého 
družstva zavádět a nezbytně respektovat. 

Zejména je potřeba se vyrovnat se strachem z nákazy, s obavami
o zdraví své a svých blízkých. A díky všem našim skvělým 
pracovníkům prodejen, lahůdkářské výrobny, výrobny masa
a uzenin, našim skladníkům, řidičům a všem ostatním úžasným 
pracovníkům, kteří se dokáží vyrovnat se svými vnitřními úzkostmi 
a obavami, se nám daří plynule zajišťovat zásobování i prodej.

V prvních dnech hrají „hlavní roli“ roušky a zase roušky. Sehnat
a zakoupit pro pracovníky desetitisíce jednorázových zdravotních roušek 
je v těchto dnech i následných týdnech v našem státě zcela nemyslitelné. 
Než se nám daří zajistit fi rmu a objednat několik tisíc šitých plátěných 
roušek, přichází pomoc od našich zákazníků, obecních úřadů či menších 
fi rem, kteří přinášejí na prodejny ručně šité roušky, nebo ze svých zásob 
věnují našim prodavačkám zdravotní roušky či jiné ochranné pomůcky.
A opět, jako mnohokráte, se projevuje vzájemná solidarita, 
nesmírná obětavost a občanská soudržnost. Opětovně všem 
děkujeme za nezištnou pomoc, které si velmi ceníme a vážíme.

Vedle vládních opatření, z nichž si připomeňme například uzavření
prodejen obuvi ve Valticích a Pohořelicích, vymezení doby nákupu pro 
naše seniory a řadu dalších, činíme neprodleně s plnou odpovědností 
ke všem našim zaměstnancům a zákazníkům celou řadu vlastních 
opatření, abychom všechny co nejvíce ochránili před nákazou 
koronavirem. Okamžitě se velmi zpřísňují hygienická opatření na všech 
prodejnách a všech pracovištích družstva.
  
S platností od 16. března 2020 se ruší účast na všech školeních, ruší 
se termíny všech plánovaných inventur, modernizací a úprav prodejen, 
kontrol prováděných oddělením rizik a prevence. Všichni zaměstnanci, 
kteří mají sjednanou v pracovní smlouvě práci na dálku, začínají od tohoto 
dne práci z domova provádět v co možná největším rozsahu.  Významně se 
omezuje osobní styk na pracovištích a ruší se osobní kontakt s obchodními 
partnery.  Byly zakázány veškeré osobní kontakty nejen na prodejnách, 
logistickém skladě, lahůdkářské výrobně a výrobě masa a uzenin,
ale také na ústředí a mimo něj. Začínáme v širším rozsahu využívat 
technických prostředků a neodkladné záležitosti a schůzky řešit pomocí 
videokonferencí. 

S ohledem na velké vytížení je naprostou prioritou zajistit 
pracovníkům prodejen více volna pro odpočinek. Dnem 17. března 
2020 dochází k výrazným úpravám prodejní doby na všech prodejnách. 
Od pondělí do soboty jsou prodejní doby zkráceny, ruší se nedělní prodeje. 
Dochází k omezení prodeje nebaleného pečiva. Rohlíky jsou na prodejnách 
baleny po 5 kusech nebo 10 kusech do mikrotenových sáčků. Stejně tak
i čerstvý chléb je při prodeji chráněn mikrotenovými sáčky.  Ostatní druhy 
běžného nebaleného pečiva jsou nahrazovány alespoň částečně balenými 
pekařskými výrobky. Naše družstvo provázela celá řada nařízení a opatření. 
Nelze a není ani cílem je všechny vyjmenovávat. Nebyly to lehké chvíle, 
ale všichni jsme se snažili jejich dodržováním výrazně přispět k zvládnutí 
pandemie a přitom zachovat plynulý provoz.

COVID–19  
Vážení zákazníci, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví
i zdraví celé spole nosti vás žádáme o d sledné dodržování následujících pravidel: 

(i p es roušku)

(povoleny jsou i vlastní rukavice donesené z domova)

(použijte platební kartu)
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Za nelehkou práci v napjaté době provázené koronavirem patří 
našim pracovníkům velké poděkování, stejně tak vám, všem našim 
zákazníkům. Velmi si ceníme vaší důvěry v naše služby, kterou jste 
projevili svými nákupy na našich prodejnách. Děkujeme za všechna 
krásná slova a pochvaly na adresu našich pracovníků prodejen, 
která nás všechny moc těšila a zahřála.

Milí zákazníci, byli a jste naprosto úžasní. Mnohdy jste přinášeli našim 
děvčatům na prodejny něco na „mls“ nebo i andílka pro štěstí. 
                       

Kromě zdravotníků, policistů, hasičů
a spousty dalších se ze dne na den stali

hrdiny také prodavačky a prodavači,
kteří pracují s vysokým pracovním

nasazením a svou práci zvládají
s fyzickým i psychickým vypětím.



Dodržování maximální hygieny a zajištění ochranných pomůcek 
má od prvních dnů svoji významnou roli při každodenní práci.

Od vyhlášení nouzového stavu jsme zvýšili hygienu na maximum, 
abychom ochránili jak zdraví našich zaměstnanců, tak zákazníků. 
Několikrát denně dezinfi kujeme nákupní košíky a vozíky dezinfekcí.
Na supermarketech v Brně-Líšni, Hustopečích, Kobylí, Lednici, Moravské 

Nové Vsi, Podivíně, Pohořelicích, Poštorné, Rakvicích, Valticích, Velkých 
Bílovicích a Velkých Pavlovicích jsme nainstalovali ochranná plexiskla, 
aby byli prodavačky i naši zákazníci co nejvíce chráněni. Na dodržování 
dvoumetrového rozestupu upozorňují samolepky na zemi. U vstupu 
do prodejny jsou zákazníkům nabízeny ochranné pomůcky na ruky
i dezinfekce. 

6
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Obava z propuknutí nákazy koronavirem přiměla některé obyvatele, 
aby začali nakupovat zásoby trvanlivých potravin. Zejména rýže, mouky 
nebo těstoviny doslova mizely z regálů.  

Na zvýšení nákupů trvanlivých potravin musel také pohotově reagovat 
náš logistický sklad v Hustopečích. Právě zde všichni naši skladníci 
vychystávali kamiony plné zboží, které bylo rozváženo do prodejen ve 
vašich obcích.

Zatěžkávací zkouškou v této nelehké situaci byly bezpochyby velikonoční 
svátky. Svátky, kdy se navštěvují rodiny a kamarádi a společně oslavují 
příchod jara. Po Velikonocích se koronavirová situace vyvíjela příznivě, 
proto vláda schválila uvolnění některých omezení, díky jimž jsme 
opět mohli 27. dubna 2020 otevřít naše prodejny obuví ve Valticích, 
Pohořelicích i Hustopečích. Naši zákazníci tak po více než šesti týdnech 
mohli navštívit naše obuvi a vybrat si ze široké nabídky jarní a letní obuvi. 
Od 2. května 2020 jsou také všechny naše prodejny opět otevřeny 
bez omezení.  
    

    

      

 

  

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH OMEZENÍ
9. 2.  zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou
9. 3. zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím
 měří teplotu 
10. 3. zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic či domovech seniorů
10. 3.  zákaz akce s účastí přesahující 100 lidí
11. 3.  zrušena výuka základních škol 
12. 3.  vyhlášení nouzového stavu na území České republiky
12. 3.  zákaz vstupu do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno
13. 3.  zakázány akce s účastí přesahující 30 lidí
13. 3. uzavření provozoven stravovacích služeb s výjimkou provozoven, 
 které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování)
14. 3.  znovu zavedeny kontroly na německých a rakouských hranicích
14. 3.  uzavření veškerých obchodů s výjimkou prodejen potraviny,
 hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických 
 prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších
14. 3. zákaz veškeré autobusové, vlakové a lodní dopravy z České republiky 
 do všech okolních zemí
16. 3. zákaz volného pohybu osob
17. 3. otevření obchodů s galanterií 
17. 3. zákaz distribuce léčiv do zahraničí
19. 3. nákup v maloobchodních prodejnách od 10 hodin do 12 hodin
 povolen pouze osobám nad 65 let
19. 3.  povinnost nosit ochranné prostředky přes dýchací cesty
20. 3.  nákup v maloobchodních prodejnách od 7 hodin do 9 hodin povolen
 pouze osobám nad 65 let
25. 3. nákup v maloobchodních prodejnách s rozlohou větší než 500 m2

 od 8 hodin do 10 hodin povolen pouze osobám nad 65 let
27. 4. otevření maloobchodních prodejen do 2500 m2, kromě obchodů
 v nákupních centrech nad 5000 m2

27. 4. otevřeny posilovny bez zázemí, autoškoly, knihovny, vnější prostory 
 zoologických, dendrologických a botanických zahrad
11. 5. otevření prodejen v nákupních centrech, provozoven nad 2500 m2

 mimo nákupní centra
11. 5. umožněn provoz restaurací pouze na venkovních zahrádkách
17. 5. ukončení nouzového stavu 
19. 5. pracující v některých případech mohou odložit roušku 
25. 5. zrušení povinnosti ochrany dýchacích cest ve venkovních prostorech
25. 5. otevření restaurací, hradů a zámků, divadla a povolení taxislužby
25. 5. otevření škol pro žáky 1. stupně základních škol 
26. 5. zrušení vyhrazeného času od 8 hodin do 10 hodin pro nákup osob 
 starších 65 let v prodejnách nad 500 m2

zdroj: www.ct24.ceskatelevize.cz; www.mzcr.cz; www.idnes.cz
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MODERNIZACE

Koronavirová pandemie ovlivnila chod všech činností družstva a jinak 
tomu nebylo ani u plánovaných modernizací a úprav našich prodejen, 
které byly od 16. března 2020 zrušeny. Pojďme si připomenout ty 
modernizace a úpravy prodejen před tímto datem. 

V lednu jsme pro vás na dva dny zavřeli prodejnu v Lanžhotě (ul. Náměstí), 
prodejna byla následně přeskládána pro lepší orientaci a pohodlnější 
nákup. Nová chladicí zařízení začátkem letošního roku získala prodejna 
Lanžhot (ul. Nová). 

V lednu získaly novou fasádu prodejny v Ladné a v Pohořelicích
(ul. Znojemská). 

Jednou z největších modernizací minulého roku byla modernizace 
nákupního střediska v Lednici. Prodejna prošla jak celkovou rekonstrukcí 
interiéru, včetně uspořádání a nového vybavení, tak rekonstrukcí 
exteriéru budovy s nadčasovým vzhledem. Tato náročná rekonstrukce 
byla dokončena v únoru, kdy byly provedeny poslední úpravy zevnějšku. 
Prosklenou část prodejny nyní zdobí nepřehlédnutelné 3D logo
a vedle schodiště najdete obložení z cementovláknitých desek v lesklém 
provedení, v kterých je logo vyfrézované. 

Nové 3D logo s prodejní dobou od dubna také zkrášluje prodejnu
v Brně-Líšni. 



99

Šíření koronaviru během dubna a května se vyvíjelo pozitivně, proto vláda 
zrušila mnoho omezení. Také my jsme se znovu pustili do rekonstrukcí 
našich prodejen a od 24. května do 29. května 2020 jsme uzavřeli 
supermarket v Poštorné. Znovu jsme pro vás otevřeli v sobotu 30. května 
2020 a těšit jste se mohli na spoustu změn! Prodejna byla vymalována, 
přeskládána, stará mrazicí zařízení byla nahrazena novými, navigační 
cedule nad uličkami byly odstraněny a regály získaly nové barvy.

Díky těmto změnám prodejna nyní působí vzdušněji a přehledněji. 
Nelze přehlédnout novou moderní pivní a pokladní zónu.  

Koncem března zdobí okna prodejny průchodem pasáží nový polep
a těšit se můžete také na novou fasádu, kterou už nyní plánujeme. 
Věříme, že se vám tyto změny budou líbit a budeme se těšit na vaši 
návštěvu!
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DĚTSKÁ OBUV

Pro naše děti chceme jen to nejlepší, proto výběr správné obuvi 
už od jejich prvních krůčků není radno podceňovat. Boty do našich 
obuví v Hustopečích, Pohořelicích a Valticích dodávají pouze výrobci, 
kteří dětským nožkám rozumějí opravdu dobře. Mezi naše dodavatele 
dětské obuvi patří například BEFADO, JONAP, FARE, PROTETIKA nebo 
DEMAR. Od těchto dodavatelů na našich prodejnách seženete dětskou 
obuv jak na doma, tak na ven. Modely bot jsou obměňovány dvakrát 
do roka, proto si u nás můžete vybrat vždy z nejnovějších trendů bot
z kolekce jaro/léto a podzim/zima.

Společnost BEFADO se zabývá výrobou textilní a rekreační obuvi, která 
je navrhována ve spolupráci s dětskými ortopedy, splňuje nejnovější 
trendy designu a je vyráběna pomocí nejmodernějších technologií. 
Získané certifi káty a oceněné potvrzují, že tato obuv podporuje správný 
vývoj dětských nožiček.

Firma JONAP se od roku 1998 zaměřuje zejména na výrobu dětské 
domácí obuvi a od roku 2008 vyrábí také dětskou koženou obuv. Dětská 
obuv je řádně certifi kována a má právo užívat označení „zdravotně 
nezávadná obuv“.

Pro příznivce takzvaného „barefoot“ (chození na boso) potěšíme botami 
FARE BARE od fi rmy FARE. Tato obuv je velmi ohebná s výrazně větším 
prostorem v prstové části, tím neomezuje vývoj nohy zejména v přední 
části chodidla.

Pod značkou Protetika Kids přináší fi rma PROTETIKA širokou nabídku 
dětské obuvi z čistě přírodních materiálů a se zdravotními prvky, které 
jsou předpokladem pro zdravý vývoj dětských nohou. 

Ať už se vydáte do lesa na houby nebo v dešti na zahradu, budou holínky 
nepostradatelnou obuví. Děti především ocení široký výběr veselých 
barev a motivů, které fi rma DEMAR nabízí. 

Potřebují vaše děti papučky do školky,
vycházkovou či sportovní obuv

nebo holínky do lesa? 



SOUTĚŽ PIJTE S PÍPOU
Minulý rok na přelomu léta jste s námi soutěžili o pivní sklenice a výčepní zařízení. A protože měla soutěž u vás velký úspěch, tento rok jsme ji pro 
vás uspořádali znovu!

Od 20. 5. do 16. 6. 2020 jste s námi opět soutěžili o 10 pivních sklenic denně a o 3 výčepní zařízení týdně. Celkem jsme zákazníkům prodejen 
COOP Morava rozdali 280 pivních sklenic a 12 výčepních zařízení! Stačilo pouze nakoupit 6 kusů soutěžních piv a při troše štěstí byla výhra vaše!pppppppppppp ýýýý pppp ppp ppp

NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU
Každý rok se snažíme rozšířit sortiment vlastní výroby o zajímavé novinky 
a tak obohatit nabídku pro Vás, naše zákazníky. Začátkem léta na našich 
prodejnách najdete hned dvě novinky.

Tou první novinkou je Zelný salát Coleslaw z naší lahůdkářské výrobny
v Charvátské Nové Vsi. Tento salát, jehož hlavní surovinou je zelí, můžete 
servírovat také jako skvělou přílohu k hlavnímu chodu, zejména k masu, 
grilovaným pokrmům, rybám nebo si ho dát ke svačině s čerstvým 
pečivem. 

K létu neodmyslitelně patří slunce, voda, ale také grilování, kdy se 
můžete sejít s rodinou i přáteli a užít si tak dlouhé teplé večery. Proto 
druhou novinkou v našem sortimentu jsou Masové tyčinky na gril
z naší výrobny masa a uzenin, které najdete v našem supermarketu 
v Brně-Líšni a v dalších vybraných prodejnách. Masové tyčinky jsou 
vyrobeny z hovězího a vepřové masa a jejich příprava je více než snadná. 
Stačí je pouze ohřát na grilu, případně na pánvi, a jsou připraveny
k servírování!

Náš tip!
Jemně pikantní chuť Masových tyčinek na gril skvěle 

vyváží Zelný salát Coleslaw .
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