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Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našim zaměstnancům, 
kteří dovršili významného životního jubilea.

Poděkování a uznání patří i těmto pracovníkům, kteří dovršili
20, 25, 30, 35, 40, 45 nebo 50 let pracovního poměru v našem 
družstvu.

Vážení a milí členové,
vážení a milí kolegové,

je mi velkou ctí a potěšením uvést 
další vydání magazínu Jednoťáček 
v nádherném předvánočním čase. Dny 
rychle ubíhají a rok 2022 se pomalu blíží 
ke svému konci.

Po celý rok jsme se věnovali naplňování jednoho z našich předních 
cílů a pracovali jsme na tom, abychom mohli našim zákazníkům 
nabídnout široký sortiment zboží v příjemném a moderním prostředí, 
tentokrát v nově vybudovaném supermarketu v Hustopečích. 
Supermarket brzy uvítá své první zákazníky a my máme velké přání, 
aby se zákazníkům nové prostředí líbilo a rádi se k nám vraceli.

Vážení kolegové, Vám všem posílám upřímné poděkování 
za Vaši práci, které si velmi vážím. Každý z Vás přispívá ke 
krásným výsledkům družstva a podílí se na jeho dalším rozvoji. 
Vám, vážení členové, patří poděkování za podporu, kterou nám 
svými pravidelnými nákupy projevujete. Děkujeme, že jste byli 
po celý rok 2022 s námi. 

Milí kolegové, milí členové družstva, přeji Vám i Vašim nejbližším 
požehnané Vánoce plné lásky a krásných okamžiků a do přicházejícího 
roku hodně štěstí, pevné zdraví a splněná přání.

             S úctou

Helena Černá – prodavačka/pokladní Břeclav
Nikola Drčková – prodavačka/pokladní Pasohlávky
Věra Gálová – zástupkyně vedoucí prodejny Mikulov
Zuzana Herzánová – náměstkyně pro řízení maloobchodu 
Jitka Laštůvková – zástupkyně vedoucí prodejny Telnice 
Zdeňka Michlovská – vedoucí prodejny Ladná
Svatava Navrátilová – vedoucí prodejny Brod nad Dyjí 
Vítězslava Osičková – prodavačka/pokladní Velké Bílovice  
Simona Pálková – odborná referentka obchodu 
Milan Peprníček – vedoucí skladu
Michala Pernecká – prodavačka/pokladní Břeclav
Petra Slámová – prodavačka/pokladní Kostice 
Monika Stojkovičová – vedoucí prodejny Podivín 
Jarmila Šenková – zástupkyně vedoucí prodejny Charvátská Nová Ves
Hana Valehrachová – vedoucí prodejny Olšany

Marcela Bačovská – skladnice
Petra Charvátová – vedoucí prodejny Brumovice
Dagmar Neumannová – prodavačka/pokladní Starovice
Eva Nevrklová – prodavačka/pokladní Pohořelice
Václav Mikulanec – vedoucí expedice 
Ludmila Sosnarová – prodavačka/pokladní Pohořelice

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU

ÚVODEM
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
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Usmálo se na vás štěstí? U nás v Jednotě chodil Ježíšek už začátkem 
prosince a obdaroval sto našich zákazníků. I v letošním roce pro vás 
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přichystala Vánoční soutěž 
o 100 cen. 

Jak se zákazníci mohli zapojit do soutěže? Novinkou letošní vánoční 
soutěže byla on-line registrace účtenek. V minulých letech jste 
soutěžní účtenku museli fyzicky poslat poštou. Tento rok jsme pro vás 
připravili novinku. Soutěžní kód, který byl součástí účtenky jste zadali 
na webových stránkách www.mikulov.coopmorava.cz. Soutěžící se 
zúčastnili soutěže bez nákladů na poslání obálky s účtenkami za nákup 
navíc z pohodlí domova. Do letošní soutěže bylo zaregistrováno přes 
rekordních jedenáct tisíc účtenek, což bylo skoro čtyři krát více než 
v předchozích letech.

Soutěžili jste o sto různých cen. První cenou byl poukaz na zájezd dle 
vlastního výběru v hodnotě 40 000 Kč od společnosti Invia, a.s. Jako 
druhou a třetí výhru jste mohli v soutěži získat poukázky na nákup 
v našich prodejnách v hodnotách 10 000 Kč a 15 000 Kč. Kromě 
poukázek na nákup v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva 
v Mikulově byly v soutěži další hodnotné výhry jako: robotický vysavač, 
kontaktní gril, kávovar Nespresso, poukaz do Mall.cz. Na po vánoční 
relaxaci a pohodu jsme si pro vás připravili dárkový poukaz do Lázní 
Lednice nebo rodinné vstupné do Aqualandu Morávia, největšího 
aquaparku v České republice. Nezapomněli jsme ani na děti, pro ty jste 
mohli soutěžit o dětské chytré hodinky, free stylovou koloběžku 
nebo Albi tužku, která je součástí kouzelného čtení. 

Vánoční Vánoční 
                        soutěžsoutěž o 100 cen    o 100 cen    Soutěž probíhá od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Online registrace 

účtenek na 

www.mikulov.coopmorava.cz

 1. cena
 2. cena  3. cena

poukaz na zájezd dle 
vlastního výběru v hodnotě

poukaz do Jednoty Mikulov 
v hodnotě

poukaz do Jednoty Mikulov 
v hodnotě

15 000
K

10 000
K40 000

K

Nakupte jednorázově zboží v hodnotě minimálně 500 Kč. 
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MODERNIZACE SUPERMARKETU 
V HUSTOPEČÍCH

V roce 2022 celé naše družstvo provází výstavba nového supermarketu 
v Hustopečích. Doslova jsme nenechali stát kámen na kameni. Prodejnu 
ze sedmdesátých let, která se nachází v samotném centru Hustopečí, 
jsme začátkem roku uzavřeli a započali tak několikaměsíční maraton 
stavebních pracích. Pro demolici jsme se rozhodli z důvodu technického 
stavu celé prodejny, který nebyl vyhovující dnešním standardům. 

Nutno podotknout, že uzavření prodejny předcházelo několik měsíců 
plánování a jednání jak s městem, tak se všemi dodavateli stavby. 
V potaz jsme brali požadavky moderní architektury, ale i zákaznický 
komfort při nakupování. Proto je nová prodejna jednopodlažní 
a umožnuje pohodlný pohyb nejen lidem s pohybovými obtížemi, ale 
i maminkám s kočárky. I přesto, že původní prodejna byla dvoupodlažní, 
nemusíte se obávat, že bychom zúžili nabídku sortimentu. Právě 
naopak! Naším cílem bylo poskytnout zákazníkům veškerou nabídku 
čerstvých i trvanlivých potravin, drogistického a průmyslového zboží, 
obuvi, galanterie i bytového textilu. 

Již v březnu jste si mohli všimnout trosek, které na místě zůstaly po 
zbourání prodejny. Následovaly úpravy terénu pro stavění základů 
budovy a již od této chvíle prodejna začala získávat svou novou podobu. 
Po úpravách terénu jsme se pustili do výstavby hrubé stavby, která 
byla na podzim dokončena. Povoláni byli odbornící, kteří v budově
zajistili například připojení na vodu, osvětlení, vytápění či chlazení. 

Dominantou prodejny bude její masivní dřevěná konstrukce, která bude 
takzvaně „přiznaná“ a vy ji při návštěvě prodejny budete mít možnost 
spatřit v celé své kráse.  

Dlouho jsme uvažovali, jak nejlépe využít rovnou střechu prodejny. Při 
rozhodování důležitou roli hrála jak ekonomická, tak ekologická stránka 
budovy. Z důvodu vysokých nákladů na energie a využívání ekologických 
a obnovitelných zdrojů jsme se proto rozhodli pro fotovoltaickou 
elektrárnu. 

Na celém projektu pracovaly po celý rok usilovně a s velkým pracovním 
nasazením desítky lidí, kterým patří velké poděkování za skvěle 
odvedenou práci. 

Dveře zbrusu nové 
prodejny pro vás znovu 
otevřeme již 16. prosince. 
Přijďte se k nám podívat 
a posoudit, jak se nám tato 
velká rekonstrukce povedla. 
Těšíme se na vás.

Demolice supermarketu v Hustopečích
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VÝSTAVBA SUPERMARKETU 
V HUSTOPEČÍCH

Nahlédněte s námi na výstavbu interiéru prodejny.ý pppp jjj yyyy



E-SHOP S OBUVÍ
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Nakupování nikdy nebylo snazší. Nakupujte z pohodlí Vašeho 
domova, už v průběhu října jsme pro vás připravili nový e-shop 
www.obuv-jednota.cz. Vyberte si ze široké nabídky dětské, dámské 
a pánské obuvi. Vybírat můžete ze známých značek Protetika, FARE bare 
a Tom Tailor. Nabízíme módní, zároveň zdravotní a barefoot obuv, která 
zajistí pohodlnou a přirozenou chůzi. 

Kromě obuvi u nás zakoupíte i výrobky do domácnosti a doplňkové zboží 
jako například kabelky, pásky, peněženky, ponožky, punčochové zboží, 
prostěradla, ručníky a spoustu dalšího zajímavého zboží. 

Máte obavy, že vám boty nebudou sedět? Žádný problém, vrácení je
vždy ZDARMA!

Nevíte si rady s velikostí? Navštivte naši kamennou prodejnu ve Valticích,
kde si můžete boty osobně vyzkoušet, vyzvednout nebo vrátit v případě 
chybně zvolené velikosti.

www.obuv-jednota.czwww.obuv-jednota.cz



Přímo
na váš
stůl
Kupujte rybu, 
ne vodu!
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PODPORUJEME A POMÁHÁME 
Dětský domov Mikulov
Zase po roce máme tady Vánoce. 
Vánoce jsou pro děti kouzelnými 
svátky. Dětská radost,  těšení 
se na Ježíška je to, co přináší tu 
pravou vánoční atmosféru do 
dětského domova v Mikulově. 
Kousek radosti přinášíme 
i my v  podobě peněžního daru 
15  000 Kč, který přispěje všem 
23 dětem na volnočasové aktivity, jako jsou výlety, lyžařské kurzy 
nebo zájmové kroužky. Děti tak mají širší možnost se naučit nové 
dovednosti, trávit čas společně nebo se svými spolužáky ze škol či 
zájmových kroužků. Jsme rádi, že můžeme být nápomocni.

Srdce v domě, p.o.
Nejen pro děti jsou Vánoce nejkrásnějším obdobím v roce, ale i dospělí 
se na tyto svátky těší. I tento rok jsme s nadělováním dárků přispěli 
příspěvkové organizaci Srdce v domě, kterou jsme podpořili fi nančním 
darem ve výši 15 000 Kč. Velmi si vážíme, že kolektiv pracovníků této 
organizace se precizně a s láskou stará o své klienty, jenž jsou osoby 
se zdravotním postižením. I díky našemu daru mohou mít klienti 
příspěvkové organizace Srdce v domě kvalitnější každodenní 

program, který jim pracovníci 
organizace zajišťují. A protože 
posláním domova je podpora 
samostatnosti, zajišťují 
pracovníci domova jeho 
uživatelům nezbytnou míru 
podpory, kdy tráví čas společně 
s klienty velmi aktivně. Věnují 
se nejrůznějším činnostem, 
vytváří předměty z keramiky, 
malují, nebo třeba vyšívají. Čas strávený ve venkovním prostředí 
využívají k údržbě areálu organizace. 

Mikulášská nadílka pro Základní školu Valtice
Zimní měsíc prosinec přináší nejen vánoční a novoroční svátky, naše 
ratolesti se mohou těšit na oslavu Mikuláše 6. prosince. Mikuláš s čertem 
a andělem chodí s nadílkou o den dříve, což letos vychází na pondělí 
5. prosince. A naše mikulášská nadílka bude letos putovat do nedaleké 
základní školy ve Valticích, pro kterou jsme přispěli se sladkostmi do 
mikulášský balíčků. Děti určitě byly po celý rok hodné, pro Mikuláše, 
anděla i čerta mají připravené básničky, písničky, které v nás vždy 
probudí vánoční a zimní atmosféru. 
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Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

NA VÁNOCE PO NAŠEM

PODPORUJEME A POMÁHÁME 
Pálavské vinobraní
I letos druhý zářijový víkend patřil 
v Mikulově již tradičně vínu, burčáku, 
historii a krojům. Na Pálavské vinobraní 
se každoročně sjíždí milovníci vína, 
kulinářských delikates a bujarého veselí 
z celé České republiky, ale i ze zahraničí. 
A my jsme každoročním partnerem této 
tradiční mikulovské akce.

Agility
Znáte sport zvaný agility? Je to sport se psy podobný koňskému parkuru. 
Agility je tedy disciplína, kdy psi překonávají různé druhy překážek 
(parkur). Jsou to třeba ploty, latě, menší 
zídky, tunely nebo i žebříky. Platí přitom, 
že pejsek musí překážky překonat co 
nejrychleji v určeném pořadí a samozřejmě 
s minimem chyb. Tuto disciplínu se může 
naučit každý čtyřnohý mazlíček  bez 
ohledu na rasu, věk nebo velikost. Tento 
sport vyžaduje souhru a souznění pejska 
a jeho pána. Aby se to pes i jeho pán 
společně naučili, chce to dlouhé hodiny 

tréninku. Učený z nebe nespadl. Letos na jaře se v Sedleci u Mikulova 
pořádal závod v agility, a my jsme byli u toho. Podíleli jsme se na menším 
občerstvení pro účastníky závodu. Třeba se i ten váš čtyřnohý mazlíček 
brzo naučí kousky, které z něj udělají šampióna v agility.

Letní tábor v Sedleci u Mikulova
I když jsou vánoční přípravy v plném proudu, připomeňme si na chvíli 
léto. Letní slunné dny v podobě koupaní a venkovních radovánek 
si užívaly děti na letním táboře v Sedleci u Mikulova. Určitě si i vy 
vzpomenete na letní tábor, na který jste o velkých prázdninách jezdili, 
na dobrodružství, které jste díky letnímu táboru prožili. A protože po 
různých venkovních aktivitách, společných hrách a  dobrodružstvích ne 
jednomu vždy vyhládne, je potřeba doplnit energii. Připravili jsme pro 
účastníky letního tábora v Sedleci sponzorský dar v podobě svačinky 
a sladkostí. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet aspoň malou částí na 
této letní akci pro děti a mládež.
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Přejeme Vám klidné prožití  vánočních svátků, 

mnoho štěstí ,  zdraví ,  osobní spokojenosti 

a pracovních úspěchů v novém roce.

Děkujeme, že jste s námi. 
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