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ÚVODEM

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU

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

Gratulujeme našim zaměstnancům:

Leona Šimková - účetní
Silvie Juraková - vedoucí prodejny Podivín
Marie Konečná - vedoucí prodejny Nikolčice
Milan Mrkvica - vedoucí prodejny Nosislav
Jana Jedounková - prodavačka/pokladní Pasohlávky
Martin Toman - zástupce vedoucího skladu
Marcela Kováčová - prodavačka/pokladní Pohořelice
Helena Chramostová - prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Martina Minaříková - vedoucí prodejny Bořetice
Irena  Barberová  - prodavačka/pokladní Poštorná

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

Děkujeme našim zaměstnancům:

Jitka Bičanová - účetní
Miroslav Šlahař - řidič
Marta Kachyňová - vedoucí prodejny Velké Bílovice
Lenka Kosíková - vedoucí prodejny Velké Bílovice
Miroslav Pohanka - vedoucí prodejny Valtice

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

jsou před námi poslední dny roku 
2018, tyto dny jsou obdobím 
příprav na ty nejkrásnější svátky 
a zároveň  m pravým časem 
pro rekapitulaci a hodnocení 
uplynulého roku. 

Pro mě jsou tyto dny naplněné myšlenkami na všechno, 
co se nám v uplynulém roce, který se tak neúprosně blíží 
ke konci, povedlo, na to, co nás těší a dělá nám radost, 
myslím i na drobné úspěchy, které při každodenní práci
a všedních starostech běžně opomíjíme a často považujeme 
za samozřejmost. 

V roce 2018 dosahujeme pěkných obchodních výsledků 
ve všech činnostech družstva. Přes strmý růst osobních 
nákladů, který zasáhl do hospodaření družstva několika 
desítkami milionů korun, očekáváme dosažení kladného 
hospodářského výsledku. 

A jak už to tak bývá, tak i ohlédnu   za  mto rokem je 
mince, která má dvě strany a samozřejmě i nám vedle 

úspěchů zůstávají k řešení záležitos  , kterými se musíme 
zabývat v roce následujícím.

Velké poděkování za potěšující výsledky družstva náleží 
Vám, všem zaměstnancům, jste největší hodnotou 
družstva a Vaší práce si nesmírně vážíme. Těchto úspěchů 
dosahujeme s přispěním Vás všech a zejména díky 
vzájemné spolupráci všech útvarů družstva, které jsou 
jeho pilíři. 

Milí členové, Vy jste srdcem našeho družstva a za sebe
a za všechny své kolegy Vám posílám pozdrav, poděkování 
za Vaše nákupy a přání všeho nejlepšího.

Vážení členové družstva, vážení kolegové, přeji Vám
i Vašim nejbližším krásné Vánoce, hodně štěs   a pevné 
zdraví v novém roce.

Zuzana Kormanová
     výkonná ředitelka

Všem jmenovaným děkujeme za jejich dlouholetou práci a přejeme 
do dalších let spoustu zdraví, štěstí a životního elánu.
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S koncem roku se nám také blíží svátky 
klidu a pohody, kdy má být rodina
pohromadě. 

A protože ne všechny dě   mohou Ježíška přivítat
se svými rodiči, rozhodli jsme se podpořit dětský domov
v Mikulově.

Dětskému domovu jsme darovali dárkový šek v hodnotě 
15 000 Kč. Šek poslouží na volnočasové ak  vity, jako jsou 
např. výlety, lyžařské kurzy nebo zájmové kroužky. Dě  
si tak užijí více zábavy při společných chvílích. 

HODNOTY VÝROBKŮ COOP

Bezpečný
přísné požadavky na kvalitu: žádné gene  cky modifi kované 
organismy, bez barviv, bez hydrogenovaných tuků, bez 
posklizňového ošetření, bez dalších přísad.

Dobrá hodnota
vynikající poměr kvalita/cena

PODPORUJEME A POMÁHÁME

HHHHHHHODNOTY VÝROBKŮ COOP

BBBBBBezpečný
pppppppřísné požadavky na kvalitu: žádné gene  cky modifi kovanééééééé 
ooooooooorganismy, bez barviv, bez hydrogenovaných tuků, bezzzzzzz 
ppppppposklizňového ošetření, bez dalších přísad.

DDDDDDobrá hodnota
vvvvvvvvvvynikající poměr kvalita/cena

Mgr. et Mgr. Lada Válková, ředitelka dětského domova Mikulov,
Zuzana Kormanová, výkonná ředitelka Jednoty, spotřebního družstva

v Mikulově.

Podporujeme také talentovanou mládež.

V listopadu jsme darovali 10 000 Kč fotbalovému klubu 
FC Hustopeče. Darovaná částka poslouží fotbalistům 
na nové dresy, sportovní vybavení nebo k realizaci 
fotbalového utkání. 

HODNOTY VÝROBKŮ COOP

Bezpečný
přísné požadavky na kvalitu: žádné gene  cky modifi kované 
organismy, bez barviv, bez hydrogenovaných tuků, bez 

posklizňového ošetření, bez dalších přísad.

Dobrá hodnota
vynikající poměr kvalita/cena

Šetrné k životnímu prostředí
obalový design s nízkým dopadem na životní prostředí

E  cký
spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům

Chutný
stovky zákazníků testují složení výrobků s cílem vyhodno  t 
produkty v nejvyšší kvalitě a chu  
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PODESTÝLKOVÁ VEJCE

Podestýlkový chov vs. klecový chov

Vejce z podestýlkového chovu jsou produkována v halách 
vybavených technologií pro volný pohyb nosnic po hale, 
jsou to voliéry, nebo hluboká podestýlka. Voliérové chovy 
produkčních hal jsou perspek  vní a postupně budou 
vytlačovat technologie výroby vajec v obohacených 
klecích. Nosnice nejsou omezovány v pohybu, přístupu
ke krmivu a vodě.

Proč kupovat tato vejce, která jsou
z podestýlkového chovu?

Podmínky života slepic zásadně ovlivňují kvalitu vajec, 
proto si těmito vejci můžete být stoprocentně jis  . 
Slepice mají možnost volného pohybu, dostatek místa 
a žijí v přirozeném prostoru. Není tomu jako v jiných 
drůbežárnách, kde jsou zvířata nalepena jeden na druhém 
bez prostoru k pohybu a navíc žijí ve stresu. Slepice mají 
zabezpečený odpočinek a vejce snášejí v příjemném 
prostředí. Jsou krmeny pravidelně a kvalitně.

n

Zdroj: h  p://www.pohodovavejce.cz/podestylkovy-chov/

Značení vajec

Slepicím může velmi snadno pomoci každý při nákupu 
vajec v obchodě!
Stačí sledovat značení vajec přímo na vejcích. Každé vajíčko 
je značeno poměrně dlouhým kódem, ale o způsobu chovu 
informuje hned první číslo.
Pokud nechcete vajíčka z klecových chovů, nekupujte ta 
vajíčka, která mají jako první číslo v na  štěném  kódu číslici 
3 (1), následující písmena označují zemi původu vajíčka, CZ 
je české vajíčko (2), následující kód informuje o konkrétním 
velkochovu (3).

Hlavní výhody podestýlkového chovu

• možnost volného pobytu                                 
• dostatek prostoru
• přirozené prostředí
• chov bez stresu
• zabezpečený odpočinek
• snáška v příjemném prostředí
• snadný přístup ke krmivu a vodě
• čistý vzduch

d  h // h d / d lk h /

Vejce z klecového chovu

• Nosnice jsou v klecích ve velkých počtech
 a mají málo prostoru k pohybu, jelikož
 jsou namačkané jedna na druhé.
• Místo hnízda žijí nosnice v drátěné kleci
 oddělené kusem plastu a bez podestýlky.
 Nemají místo pro popelení.
• Nosnice žijí ve stresu, často se oklovávají a trhají 
 si peří o klece, to má špatný vliv na kvalitu vajec.
• Nemají stálý přísun krmiva, pi   a čerstvého 
 vzduchu.
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Trh je otázkou nabídky a poptávky.  Pokud přestanou 
 síce rodin kupovat vajíčka z klecových chovů, velkochovy 

přestanou mít pro taková vajíčka odbyt a omezí počet 
slepic v klecích!

Písmena za první číslicí kódu informuji o tom, v jaké zemi 
byla vajíčka slepičkami snesena. Symbol CZ označuje 
Českou republiku. 

Řiďte se vždy kódy na jednotlivých vajíčkách!  Nenechte 
se oklamat reklamními slogany a obrázky na obalech vajec. 
Výrobci se snaží maskovat informace o klecovém chovu 
velkými barevnými texty typu: super čerstvá, kvalitní, chov 
na podestýlce, milujeme vejce (viz foto) …. Také obrázky 
šťastných slepiček na trávě vůbec neznamenají, že slepice, 
které vajíčka snesly, někdy viděly trávu.
 

Kontrolujte tedy kód na vajíčkách, ten žádná reklamka 
nemůže měnit, jak se jí zachce. I tady pla   staré české 
přísloví, důvěřuj, ale prověřuj. A otevřít krabičku je přeci 
tak snadné…

Doporučujeme tedy nakupovat vajíčka s označením 0 nebo 
1 (ekologické a volné chovy). Ano, jsou dražší, ale obvykle
i kvalitnější. A pokud máte možnost, kupujte nejlépe 
vajíčka z kvalitních domácích chovů. Slepice zavřené
v klecích a halách si samy nepomohou. Naopak, vy máte 
možnost volby, vy máte možnost jim pomoci!
 
Průměrná tříčlenná rodina spotřebuje za rok cca
735 vajec. Slepice ve velkochovu snese za rok cca 245 
vajec. Změnou svých nákupních preferencí tak může každá 
taková rodina ročně výrazně ovlivnit život minimálně
3 slepičkám!
Více zde: h  ps://www.slepicevnouzi.cz/chci-pomoci/chci-
pomoci-jinak/pri-nakupovani/

Jaké jsou tedy možnos   volby (první číslo kódu)
při nákupu: 

0 – vejce z ekologického chovu – objekty s výběhy, 
navíc bio krmení
1 – vejce z volného chovu –  objekty s výběhy venku
2 – vejce z halového chovu –  síce slepic namačkané 
ve velkých halách, obvykle bez oken
3 – slepice v klecích kde, pro každou slepici je prostor 
nepatrně větší než formát papíru A4

Vejce z podestýlkového chovu
jsou k dostání v našich prodejnách.
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KMOTR – Masna Kroměříž a.s.

I v letošním roce jsme pro naše zákazníky
připravili tradiční výrobky a také speciální
dárková balení trvanlivých salámů.

A ta by rozhodně neměla chybět pod Vaším 
vánočním stromečkem.

Svým blízkým můžete darovat také elegantní dárkové 
balení Party klobásek, které zdobí moto Carpe diem – 
Užívej dne.  Tak neváhejte a vychutnejte si tyto trvanlivé 
klobásky spolu se svými blízkými. Protože každý okamžik
s nimi je dar. Prostě si jen užívejte dne.

Nebojte, nezapomněli jsme ani na tradiční mikulášskou 
nadílku. Takže pokud jste byli celý rok hodní, jistě si zasloužíte 
chutnou odměnu třeba ve formě klobás Mikuláš, Anděl
a Lucifer. Tyto výrobky jsou k dostání v prodejnách Jednoty 
Mikulov.

Přejeme Vám chutné a pohodové vánoční 
svátky s KMOTREM.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Chcete potěšit své blízké a nechcete 
riskovat, že koupíte nevhodný dárek?

Dámy si v naších obuví vyberou pár nových bot pro 
běžné nošení i speciální příležitost, krásnou kabelku nebo 
elegantní peněženku.  Pány potěší kožené boty nebo 
kvalitní pásek. V nabídce máme také pohodlné zateplené 
boty pro dě  . 

Poukázky zakoupíte ve všech 
prodejnách Jednoty Mikulov.

Udělejte svým blízkým radost dárkem z našich obuví.

Hustopeče Val  ce

Pohořelice
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COOP ITALY

Kvalita z Itálie

Skupina COOP v České republice, jako novinku do svých 
prodejen, uvádí výrobky od kolegů ze spotřebních 
družstev Coop v Itálii. Coop je italský lídr na trhu
s potravinami a má hluboce zakořeněnou a rozšířenou 
působnost na území Itálie s velkou obchodní sí  , svými 
členy a dodavateli.

Coop je více než maloobchodník. Jeho cílem je nabízet 
produkty za spravedlivé ceny. Byl několikrát oceněný
za své výrobky COOP, které jsou zaměřené na maximální 
kvalitu, která je pro každého Itala tou nejdůležitější. 
Je to obchodní model, který dokazuje, že je důležité 
kombinovat tržní logiky se společenskou odpovědnos  . 
Kvalita výrobků COOP Itálie je natolik vysoká, že tvoří 
téměř 60 % zboží, které zákazníci nakoupí.

Úspěšný příběh!

Coop kořeny sahají až do roku 1854 a jeho historie
se prolíná s historií Itálie. O tom svědčí i téměř 8 milionů 
členů družstev v Itálii - obyvatel Itálie.

HODNOTY VÝROBKŮ COOP

Bezpečný
přísné požadavky na kvalitu: žádné gene  cky modifi kované 
organismy, bez barviv, bez hydrogenovaných tuků, bez 
posklizňového ošetření, bez dalších přísad.

Dobrá hodnota
vynikající poměr kvalita/cena

Šetrné k životnímu prostředí
obalový design s nízkým dopadem na životní prostředí

E  cký
spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům

Chutný
stovky zákazníků testují složení výrobků s cílem vyhodno  t 
produkty v nejvyšší kvalitě a chu  

Zdroj: www.skupina.coop

Víte, že...
… spotřební družstva COOP jsou v Itálii největším 
prodejcem potravin s největším sor  mentem typických 
a regionálních italských výrobků? 

Přijďte ochutnat Itálii do našich 
supermarketů!
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REKONSTRUKCE

Březí

V minulém vydání Jednoťáčku jsme Vás informovali
o tom, že největší rekonstrukcí projde prodejna v Březí. 
Ta bude kompletně zdemolována a na jejím místě vyroste 
prodejna zbrusu nová, která přispěje k zpřehlednění 
křižovatky a bezpečnému pohybu chodců.
Prodejna byla 3. listopadu v 10 hodin uzavřena a od
5. listopadu jste již mohli své každodenní nákupy 
uskutečnit v náhradním prodeji v modulární buňce, která 
je postavena za obecním úřadem. Na novou prodejnu se 
můžete těšit již v létě 2019. 

Lednice

V roce 2019 rekonstrukcí interiéru i exteriéru projde také 
supermarket v Lednici. Celá budova získá moderní vzhled 
s proskleným vchodem do prodejny.
Uvnitř prodejny pak najdete nové regály, chladící
a mrazící zařízení a pokladny. Interiér bude prosvětlen
a přizpůsoben pro Váš větší komfort při nakupování.  

Telnice

Prodejna v Telnici prošla úpravou interiéru. Na této 
prodejně jsou nové pokladní zóny, vitríny, mrazící vany.
Doplněn byl také regálový systém a celá prodejna byla 
přeskládána. Věříme, že se Vám u nás bude nakupovat 
ještě příjemněji. 

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

V této době pracujeme na úpravách fasády v Hruškách a v Křepicích. Na fotky z rekonstrukce 
se můžete těšit v dalším vydání magazínu Jednoťáček.

9



Promítání pohádky Čertí brko
Nejkrásnější svátky roku se nezadržitelně blíží a k Vánocům neodmyslitelně patří pohádky.

V listopadu jsme proto pro naše zaměstnance a především pro ty nejmenší uspořádali promítání české pohádky
Čer   brko. Zájem o pohádku byl velký, proto jsme ji promítali v mikulovském kině hned dvě neděle po sobě. 

A co by to bylo za pohádku bez čertů? Příběh vypráví o kouzelném brku,
které spravedlivě a neomylně zapisuje všechny hříchy. Jednoho dne však přestane 

fungovat a Lucifer pověří zmateného čerta Bonifáce, aby na pobočku
Pervidle doručil nové brko. 

COOP je hlavní sponzor pohádky Čer   brko.



Promítání pohádky Čertí brko
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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 odbor obchodu a marke  ngu
Neprodejné! PROSINEC 2018
MK ČR E 21122

Přejeme Vám krásné Vánoce,
 mnoho štěstí, pevné zdraví

a spokojenost do nového roku.

Děkujeme, že jste s námi.


