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nadešel adventní čas, na který se vždy těšíme, protože nám přináší
vánoční atmosféru plnou klidu, pohody a porozumění.
Je to období plné přání, která si lidé vzájemně projevují. 

Dovolte nám, abychom se i my k těmto přáním připojily a z celého srdce Vám popřály krásné vánoční svátky, aby v tomto 
posvátném čase požehnaný klid a mír vstoupil i do Vašich duší a domovů.

Do nadcházejícího roku Vám přejeme to, co je pro nás všechny nejvzácnější a nejcennější, pevné zdraví Vám i všem Vašim 
nejbližším, hodně štěstí, lásky a radosti ze života.
S úctou a přáním všeho krásného

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:
Magdalena Škrdlová – zástupkyně vedoucí prodejny Poštorná
Renata Jankovičová –zástupkyně  vedoucí prodejny Hustopeče
Hana Fraňková – prodavačka/pokladní Šitbořice
Yveta Paulíková – prodavačka/pokladní Valtice

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

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Jana Zlámalová – vedoucí prodejny Kostice
Jitka Švachová – vedoucí prodejny Lanžhot
Milada Pilátová – vedoucí prodejny Velké Hostěrádky
Zlatka Penčáková – zástupkyně vedoucí prodejny Klentnice
Veronika Vašátová – prodavačka/pokladní Bulhary
Blanka Vlková – prodavačka/pokladní Charvátská Nová Ves



PODPORUJEME A POMÁHÁME

Velmi nás těší, že jsme tento rok fi nanční 
částkou podpořili také příspěvkovou organizaci 
Srdce v domě, p.o. Klentnice, jejíž klienti se 
zdravotním postižením i díky naší podpoře 
mohou mít kvalitní a důstojný život. Areál 
příspěvkové organizace se nachází v krásném 
prostředí Pavlovských vrchů pod Sirotčím 
hrádkem, který je obklopen přírodou a díky 
svému umístění z něj mají obyvatelé této 
organizace nepopsatelně krásný výhled na 
zdejší vinice a Novomlýnskou nádrž. 

Klienti příspěvkové organizace dny tráví velmi 
aktivně a věnují se nejrůznějším činnostem, 
např. udržují samotný areál organizace, ale také 
šijí, vyšívají, malují a vytváří nejrůznější dárkové 
předměty z keramiky a jiného materiálu. Jejich 
pracovitost, upřímnost a celková atmosféra zde 
nás natolik nadchla, že jsme se rozhodli naše 
obchodní partnery potěšit vánočními dárky, 
které pro ně klienti organizace vytvořili. 

Společně také klienti s vychovateli nakreslili 
krásný obraz zimní krajiny, který bude 
vyobrazen na naší novoročence.

Srdce v domě, p.o. Klentnice

Na Vánoce bychom neměli zapomínat ani na 
ty, kteří nemohou prožívat vánoční svátky 
se svými nejbližšími. Mezi ty patří také děti
z dětského domova v Mikulově, ke kterým 
osud nebyl shovívavý. Kapacita dětského 
domova činí 24 míst, přičemž v současné 
době zde našlo ubytování 21 dětí. Nejmladším 
dítětem je čtyřletý hoch a nejstarším je mladík 
studující vysokou školu.  O děti se starají tety
a strýc, kteří se dětem snaží co nejvíce přiblížit 
rodinnou atmosféru. 

Je nám ctí, že dětskému domovu v Mikulově 
můžeme darovat právě v tomto období plného 
klidu, pohody a radosti šek ve výši 15 000 Kč. 

Šek poslouží na volnočasové aktivity, jako 
jsou výlety, lyžařské kurzy nebo zájmové 
kroužky. Děti si tak užijí více zábavy při 
společných chvílích. 

Dětský domov Mikulov

DÁRKOVÝ ŠEK

Tento šek není platidlo.tidlo.

PRO D TSKÝ DOMOV MIKULOV
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ZAČNI NOVÝ ROK

VÝZVOU

KUP
JAKOUKOLIV
ACTIVII

ZADEJ
BKP KÓD NA
WWW.ACTIVIA.CZ

Sout ž trvá od 2. 1. do 16. 2. 2020. Info na www.activia.cz.

VYHRÁVEJ
NUTRI NÍ PLÁN NA MÍRU
PRO TVOJE LEPŠÍ JÁ

My v Activii věříme, že to, jak se cítíme, začíná uvnitř. A to, co je uvnitř, se opravdu počítá. Proto 
dáváme do každého kelímku Activia tyto tři ingredience: čerstvé mléko, 5 druhů jogurtových kultur 

včetně 4 miliard aktivních probiotik. Každý kelímek Activia pak potřebuje čas,
aby dozrál do perfektně hladké a krémové textury, a to pomalu

a několik hodin. Takto vzniká čistý a lahodný jogurt Activia.
Activia – začíná to uvnitř.

Začni nový rok Probiotickou výzvou. Kup jakýkoliv výrobek
Activia, zadej BKP z účtenky na www.activia.cz a vyhraj

nutriční plán na míru pro zdravý start nového roku.

 Activia Vám přeje krásné Vánoce a úspěšný start
do nového roku!

ZAČNI NOVÝ ROK

Ty pravé gurmánské 
Vánoce.

Vyzkoušejte originální paštiky Paté du Chef které nabízejí neobvyklá
a jedinečná spojení paštiky s různými ingrediencemi.

Letos můžete ochutnat novinku v podobě výběru paštik s různými druhy 
vína,

nebo bruselské paštiky s mandlemi a brusinkami.
 

Speciální Mikulášská edice zase nabízí kachní paštiku
s černým pepřem a brusinkami.

Přejeme vám dobrou chuť!

www.pateduchef.cz
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Jsme tam, kde nás pot ebujete. 

medipointmini R

www. .Kompletní seznam více ne  1000 pobo  v es é republice hledejte na

P epadla Vás bolest hlavy, migréna, nachlazení, hor ka, 
ch ipka? Máte , problémy s nadýmáním  
i pr jmem? Trápí Vás únava o í, bolest sval  nebo pot e-

bujete doplnit své oblíbené vitamíny, ale ve Vašem o olí 

Nevadí! Nyní najdete miniLÉKÁRNU MEDIPOINT® ve 

Zbavíte se ihned akutních 
 a ješt  m ete ud lat rodinný ná up na celý týden. 

V p ípad  „vyhrazených l ivých p ípra  (ja  se obecn  l ivé produ ty s povolením prodeje mimo lé árny nazývají) jde 
navíc o l iva prodávaná v lé árnách bez lé a s ého p edpisu, b
vání je ontrolováno Státním Ústavem pro Kontrolu L iv (SÚKL) I tak v dy 
doporu ujeme p íst p íbalovou informaci, de se dozvíte vše e té, v etn  dáv ování, ontraindi ací, vání atd.

Před užitím vyhrazených léčivých přípravků čtěte pečlivě příbalovou informaci. V nabídce jsou vyhrazená léčiva, běžně prodávaná v kamenných lékárnách, určená k vnitřnímu užití. 
V případě přetrvávajících potíží navštivte svého lékaře nebo lékárníka. Uvedené portfolio přípravků se může lišit.   

   

Ý
PRO

* Vybrané prodejny: -

Veš eré produ ty v nabídce miniLÉKÁRNY MEDIPOINT® jsou toto né s p ípravky, které zakoupíte v b né kamenné léká , 
a to ja  v bezvadné valit  ta  i v odpovídající cenové hladi



Březí
Začátkem listopadu minulého roku jsme zavřeli naši prodejnu v Březí a od této chvíle jste Vaše každodenní nákupy mohli uskutečnit v náhradním 
prodeji v modulární buňce, která byla postavena za obecním úřadem.

Stávající prodejna byla zcela zdemolována a na jejím místě vyrostla prodejna nová. Prodejna je nyní krásně prosvětlená, získala nové regály, 
pokladní zóny, lahůdkářský pult, pivní zónu a spoustu dalšího!

V neposlední řadě byla prodejna posunuta, aby kolem ní mohl být vybudován široký chodník, který přispěje jednak k zpřehlednění křižovatky,
ale také k bezpečnému pochybu chodců.

Nyní jsou na prodejně dokončovány poslední úpravy fasády a parkovacích míst pro naše zákazníky.

p j y p

MODERNIZACE PRODEJEN
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MODERNIZACE PRODEJEN
Lednice
Náš supermarket v Lednici po rekonstrukci jsme vám představili již v květnu. Prodejna získala moderní vzhled díky novým regálům, chladicím
a mrazicím zařízením, pokladnám, podlahám aj. Prodejna byla ještě několik dalších měsíců zahalena lešením a my vám ji nyní představíme v plné 
kráse. Nadčasovou strukturovanou fasádu obohatilo naše logo se světelným 3D nápisem.

Brno-Líšeň
Už více než dva roky můžete své každodenní nákupy uskutečnit v naší prodejně v Brně-Líšni. Velkou chloubou této prodejny je výrobna masa
a uzenin, jejíž produkty si zde můžete koupit. Najdete zde denně nejen čerstvé uzeniny, ale také ovoce, zeleninu a spoustu jiného zboží. 

Moravský Žižkov
Rekonstrukcí interiéru prošla také prodejna v Moravském Žižkově. Na prodejně najdete novou pokladní zónu, kde vám nyní také zvážíme ovoce
a zeleninu. Dále prodejna získala nové regály, velké mrazicí zařízení a krásnou pivní zónu. 
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SOUTĚŽE

KDO BUDE MÍT NÁKUP ZDARMA 
PŘÍŠTÍ ÚTERÝ? 

Každé úterý nákup zdarma!
Každé úterý s námi soutěžíte celkem
o 3 nákupy zdarma. Při nákupu minimálně za 
300 Kč svou účtenku můžete zaregistrovat na 
www.stastne-utery.cz a my každý týden 
vylosujeme tři z vás, kterým vrátíme hodnotu 
nákupu zpět!

Za vaše nákupy jsme vám vrátili již více než
15 055 Kč.

Šťastné úterý
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SOUTĚŽE

Získat nože Zyliss je nyní tak snadné!
Za každý 200 Kč vašeho nákupu nebo označené 
partnerské produkty v našich prodejnách
u pokladny získáte 1 bod. Po nasbírání 20 bodů 

můžete získat nože Zyliss se slevou až 92 %. 
Body můžete sbírat až do 24. prosince 2019.
Který nůž si vyberete? Fialový, zelený, modrý, 
oranžový, červený nebo žlutý? A nebude lepší 

celá kolekce? Svou odměnu si nezapomeňte 
na našich prodejnách vyzvednout do 5. ledna 
2020!

Sbírejte body a získejte celou kolekci nožů Zyliss.

Oblíbená velká soutěž se značkami 
kvality potravin se vrací v pravý čas!

A princip se nemění: znovu jsou v centru 
pozornosti značky kvality potravin a opět 
můžete s chutí nakupovat, vystřihovat loga
z výrobků těchto značek, loga nalepovat na 
herní karty a až do 2. 2. 2020 vyhrávat.

Maskoty jsou panáčci, zastupující značky 
kvality, v čele s dobře známým Klasáčkem. 
Každý měsíc pro vás bude připraven jeden
z vozů ŠKODA SCALA v národních barvách, 
po celou dobu trvání akce pak soutěžíte také
o desítky tisíc dalších cen.

Jaké výrobky nakupovat v prodejnách COOP, 
abyste se mohli zúčastnit soutěže? Potraviny 
jsou označené známými symboly Klasa, Česká 
cechovní norma, Regionální potravina, Český 
výrobek – garantováno PK, Bio, evropské 
značení nebo Česká potravina. Klasáček
s velkými nůžkami nad hlavou znovu připomíná, 
že principem této atraktivní soutěžní hry je 
vystřihování log z obalů kvalitních potravin
a jejich nalepování do herních karet.

A jak získáte herní karty? Velmi snadno – 
stáhnete si je na webu akademiekvality.cz
a vytisknete. Na stejném místě pak najdete 
nejen aktuality a úplná pravidla soutěže, 

ale také spoustu zajímavých a potřebných 
informací o důležitosti kvality potravin, o všech 
uvedených značkách kvality a o parametrech, 
na které byste při nákupu měli zaměřit 
pozornost.

Více informací o soutěži zjistíte také v reklamních 
materiálech přímo v našich prodejnách
a na sociálních sítích. Abyste nezapomněli, 
že můžete soutěžit a vyhrát jeden ze tří vozů 
ŠKODA SCALA a sto tisíc dalších cen, budou 
vám to Klasáček a jeho kamarádi připomínat 
také na televizních obrazovkách a v rozhlase.
V naší soutěži vyhrávají všichni, protože kvalitní 
potravina je výhra pro každého!

Nastartujte a hrajte s Klasáčkem o tři vozy ŠKODA SCALA



V listopadu 2018 fi lmová plátna p edstavila pohádku Č
, jejíž hlavním sponzorem je spole nost Coop. P íb h 

vypráví o samotném pekle, kde jsou h íchy spravedliv
a neomyln  zaposiovány er  m brkem. Jednoho dne však brko 
p estane fungovat a sám vládce pekel pov í zmateného erta 
Bonifáce, aby doru il na pekelnou pobo ku Pervidle brko nové. 
Poda í se zmatenému ertu Bonifáci brko na pobo ku doru it?
A jaké p ekážky bude muset po cest  p ekonávat? Poda í se mu 
získat srdce krásné Markétky? 

Pokud jste pohádku v kinech ješt  nevid li, jist  vás pot ší její 
televizní premiéra na první svátek váno ní, tedy 25. prosince
v eské televizi s hv zdným obsazením v hlavních rolí Jan Cina, 
Ond ej Vetchý a Judit Bárdos.

Č

Vstupenky koupíš na www.slavnostibreclavskehopiva.cz  

JAREK NOHAVICA
TOMÁŠ KLUS/

/
NO NAME/WOHNOUT/POLEMIC
TRAUTENBERK/ /COCOTTE MINUTE

20205-6

Tradiční akce Slavnosti břeclavského piva se postupem let proměnila z pivních slavností na multižánrový festival,
jenž se již tradičně odehrává v Zámeckém areálu v Břeclavi. V roce 2020 bude festival poprvé dvoudenní.

Přibude také stanového městečko. Na dvou podiích se vystřídají zástupci rockové a popové scény. Mimořádným programovým 
bodem bude téměř dvouhodinový koncert Jarka Nohavici. Pivní výběr je velmi pestrý a kromě jihomoravských pivovarů 
zahrnuje také tři stylové stany pivních speciálů, kde se objevuje to nejlepší, co je v dané době v ČR dostupné.

Výraznou položkou programu je také gastronomie,
kde pod názvem Street Food je každoročně zastoupený
pestrý mix kvalitních podniků, které nabízejí opravdové
lahůdky. Prodej probíhá z malých stánků, zahrádek
ale i food trucků.

Jednota Mikulov je partnerem 
Slavností břeclavského piva. 
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SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA



Pod záštitou mministra zemědělství pana Miroslava Tomana
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BÍTEŠSKÁ PAŠTIKA 
HRUBÁ 200G

BÍTEŠSKÁ PAŠTIBÍTEŠSKÁ PAŠTIKA 
JEMNÁ 200G

BE
ZL

EPKOVÝ VÝROBEK
BEZLEPKOVÝ VÝROBEK BE

ZL

EPKOVÝ VÝROBEK
BEZLEPKOVÝ VÝROBEKPaštiky

domácího typu 
vyznačující se

vysokým podílem masa 
a jedinečným kořením.

TURISTICKÝ NÁŘEZ
Pochoutka z libového vepřového 

s kousky špeku a koření.

BE
ZL

EPKOVÝ VÝROBEK
BEZLEPKOVÝ VÝROBEK

poctivé

ZELENÁ LINKA ‒ OBJEDNÁVKY A REKLAMACE: 800 555 113
REŽIM OBJEDNÁVEK: PO ‒ PÁ 7.00 ‒ 15.00 HODIN

ochutnejte rozdíl!

UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA s.r.o.
RŮŽOVÁ 225, 595 01 VELKÁ BÍTEŠ 

Potravinářská fi rma SLÁMA má pevné základy vybudované na rodinné řemeslné tradici. 
Pan Emil Sláma, řezník z Bíteše si v roce 1912 s manželkou Marií otevřeli řeznictví.

Milan Sláma, syn Josefa Slámy si v roce 1991 zřídil živnost a v roce 1994 nechal vystavět 
moderní potravinářskou výrobu ve Velké Bíteši.

Dnes je fi rma SLÁMA z Velké Bíteše moderní, rodinnou potravinářskou společností, která 
staví svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu a prosperitě.

Věříme, že Vám naše čaje pomohou předejít nepříjemným onemocněním
a inovace obalů budou líbit!

Bercoff KLEMBER CZ, spol. s r.o., naše společnost působící na Českém trhu od roku 2015 Vám na zimní a sychravé
období přináší inovaci obalů našich nejprodávanějších a zákazníky prodejen Jednoty Mikulov oblíbených čajů „Zázvor“
 v příchutích rakytník, kurkuma a novinkou Extra silný s limetkou / obsahuje 53% suš. zázvoru /.

Zázvor má staletími ověřené léčivé účinky, přináší úlevu při rýmě a silné chřipce, zmírňuje zimnici.

Pomáhá vylučovat hleny a podporuje imunitní systém, utišuje bolest svalů a kloubů. Účinnými látkami zázvoru 
jsou zejména esenciální oleje a pálivá látka gingerol, které dodává správně připravenému zázvorového čaje 
výrazně ostrou chuť.



Nepravidelné vydání pro vnitropodnikovou potřebu a pro naše partnery

Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo v Mikulově,

Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov

Doručovací číslo: 692 43

Zpracoval referát marke  ngu

Neprodejné! PROSINEC 2019
MK ČR E 21122

Přejeme vám spokojené prožití vánočních svátků,

mnoho lásky a porozumění.

V novém roce mnoho radostných dní.

Děkujeme, že jste s námi.


