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

Vladimíra Dvořáková – manažerka obvodu prodejen 
Lucie Fikrová – prodavačka/pokladní Břeclav
Michaela Hýbnerová – zástupce vedoucí prodejny Hrušky 
Ilona Kubišová – zástupce vedoucí prodejny Jevišovka
Marie Lukešová – prodavačka/pokladní Rakvice 
Jana Nesvadbová – prodavačka/pokladní Velké Pavlovice
Božena Říhová – vedoucí prodejny Lanžhot

Vážení členové družstva, vážení zaměstnanci,
úvodem Vás všechny srdečně zdravím a současně zvu k přečtení letošního prvního 
vydání družstevního magazínu „Jednoťáček“.
Jarní vydání je věnováno již tradičně průběhu konání regionálních členských schůzí 
a shromáždění delegátů, a jelikož tradice ctíme, tak ani letos tomu nebude jinak.

V měsíci březnu jsme měli příležitost k osobnímu setkání na regionálních členských 
schůzích. Mile nás překvapila vaše vysoká účast. Z celkového počtu 2 333 
členů evidovaných k březnu 2022 jste se osobně schůzí zúčastnili v počtu 
702 členů, z toho 24 zastoupení plnou mocí. Telefonicky či písemně jste se 
ze schůzí omluvili v celkovém počtu 339, což také oceňujeme a považujeme za 
projevený vzájemný kontakt mezi družstvem a vámi, členy družstva a po ukončení 
regionálních členských schůzí jsme všem omluveným členům zaslali písemné 
materiály, ze kterých jste měli možnost se dozvědět o tom nejdůležitějším z dění 
uplynulého roku. 

Na schůzích jsme se seznámili se Zprávou o hospodaření družstva za rok 2021 
a zprávou kontrolní komise za rok 2021. Velmi důležité bylo také seznámení 
s návrhem na rozdělení zisku. 
Výsledek hospodaření za loňský rok skončil velmi pěkně, a za každodenní 
práci, která nás k tomuto výsledku dovedla, děkujeme všem našim 
zaměstnancům a Vám členům, kteří jste jej po celý rok podporovali svými 
nákupy.

Dále jsme se seznámili i s podnikatelským záměrem pro rok letošní, jehož 
prioritou je výstavba nového supermarketu v Hustopečích. 

A jelikož je tato investiční akce pro naše družstvo naprosto stěžejní záležitostí, 
dovolte, abychom si společně alespoň v krátkosti připomněli základní sled událostí 
spojených s demolicí a výstavbou supermarketu v Hustopečích. Dne 12. 1. 2022 
měli zákazníci poslední možnost nákupů a s poslední účtenkou se na několik 
měsíců defi nitivně „uzavřely dveře“ prodejny, která po mnoha desetiletí patřila 
mezi důležitá obchodní centra města Hustopeče. Od 13. 1. 2022 započaly likvidační 
práce, kdy bylo nutné odpojit všechna zařízení, zajistit převozy nedoprodaných 

zásob zboží a kompletně vyklidit obě patra prodejny, abychom co nejdříve předali 
celý objekt demoliční fi rmě. 

V těchto dnech je již demolice dokončena a zahajujeme výstavbu. A pokud 
nebudeme v průběhu výstavby nuceni řešit nenadálé složitosti, které by před nás 
mohl „postavit“ letošní, velmi složitý a ve všech oblastech nepředvídatelný rok, 
bude nás nový supermarket vítat na předvánoční nákupy.

Závěrem stručného hodnocení průběhu regionálních členských schůzí vám děkuji 
za vaši osobní účast. Všichni jste byli velmi pozorní, milí a díky vám probíhaly schůze 
ve velmi příjemné atmosféře. Společně s mými kolegy, členy představenstva 
a kontrolní komise ještě jednou děkujeme a těšíme se na setkání při konání schůzí
v roce 2023. 

Dne 25. dubna 2022 se konalo shromáždění delegátů, které je nejvyšším 
statutárním orgánem družstva. Shromáždění delegátů probíhalo za 100 % účasti, 
tedy přítomno bylo všech 19 za jednotlivé regiony zvolených delegátů. Již po 
třetí v řadě se konalo ve vlastních prostorách školicí místnosti v objektu našeho 
supermarketu v Podivíně. Více informací k průběhu konání shromáždění delegátů 
si přečtete na následujících stránkách a pro dokreslení atmosféry nabízíme i několik 
fotografi í.

Obtížněji se mně hledají „ta správná slova“, kterými bych se s vámi rozloučila. Přeji 
Vám, abyste se měli všichni dobře a užili si krásných a klidných letních dnů. Přestože 
prožíváme rok, kdy jsme denně vystavováni negativním informacím a nevíme, 
kolik otazníků pro nás ještě tento rok chystá, pevně věřím, že opět vše zvládneme.

Dovolte, abych vám všem upřímně popřála pevné zdraví a co nejvíce osobní 
radosti v kruhu svých blízkých a svých domovech.
                     S úctou 

       
       
  

Radka Spěváčková – kuchařka
Světlana Štoudková – prodavačka/pokladní Mikulov 

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

Helena Chramostová – prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Věra Gálová –  zástupce vedoucí prodejny Mikulov
Josef Tarody – pomocný skladník 
Leona Šimková  – účetní

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU

ÚVODEM



V pondělí 25. dubna 2022 se uskutečnilo Shromáždění delegátů
Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.

Shromá ž dě ní  se uskuteč nilo v zasedací  mí stnosti v prostorách prodejny 
430 Podiví n za ú č asti delegá tů . Všichni zúčastnění byli seznámeni se 
zprávou představenstva, kontrolní komise a účetní závěrkou za rok 2021 
a návrhem na rozdělení zisku a dalšími body jednání. 

V  diskuzi padly zvídavé dotazy mimo jiné na výstavbu nové prodejny 
v Hustopečích, jejíž podoba je pro většinu z Vás zatím neznámá. Technický 
náměstek pan Pavel Crhonek vizualizaci na tomto shromáždění všem 
zúčastněním delegátům odtajnil a návrh budovy sklidil velkou pochvalu. 

A my Vám vizualizaci nyní také s velkou radostí ukážeme. Najdete ji na 
straně 6. 

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Program:

8:30 – 9:00    Prezence delegátů 
1.   Zahájení, ověření usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
2.   Schválení jednacího řádu shromáždění delegátů
3.   Volba předsedajícího shromáždění delegátů 
4.   Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené        
       sčítáním hlasů 
5.   Zpráva představenstva spotřebního družstva o činnosti 
      družstva za rok 2021 a zaměření činnosti družstva v roce 2022 
6.   Zpráva kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko 
       k hospodaření družstva za rok 2021 
7.    Schválení podnikatelského záměru družstva na rok 2022 
8.   Schválení řádné účetní závěrky družstva ke dni 31. 12. 2021     
       ověřené auditorem a návrhu na rozdělení zisku družstva za rok            
       2021 
9.   Určení auditora pro rok 2022 
10. Diskuze 
11. Ukončení jednání shromáždění delegátů 

 REGIONÁLNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Během měsíce března 2022 se v 19 regionech konaly regionální členské 
schůze svolané představenstvem družstva. O konání regionálních 
členských schůzí byli členové informováni prostřednictvím pozvánek, 
které byly rozeslány poštou. Schůze probíhaly v souladu s programem 
jednání, o kterém jste byli informováni v pozvánce. 

Regionálních členských schůzí se z celkového počtu 2333 členů 
zúčastnilo 702 členů a 339 členů bylo omluveno.

regionálního výboru regionální členské základny a představenstva Jednoty, spotřebního 

družstva v Mikulově na regionální členskou schůzi regionální členské základny č. 1

pro obce Bavory, Branišovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Kroměříž, Kvasice, 

Litomyšl, Mikulov, Milovice, Narysov, Perná, Sedlec, Tišnov

dne 21. 3. 2022 v 14:15 hodin

místo konání:     Hotel Galant Mikulov

     Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Regionální výbor a představenstvo družstva svolávají regionální členskou schůzi: 

14:15 – 14:30 h prezence členů (platnou členskou průkazku s sebou!)

Program: 

1. Zahájení

2. Schválení Jednacího řádu regionální členské schůze

    (návrh Jednacího řádu – viz příloha)

3. Volba předsedajícího regionální členské schůze

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

5. Informace o programu shromáždění delegátů

6. Diskuze

7. Ukončení jednání regionální členské schůze

V Mikulově dne 22. 2. 2022

Za představenstvo družstva: 
Za regionální výbor: 

Zuzana Herzánová, v. r.
Jana Cibulová, v. r.

předsedkyně představenstva
předsedkyně regionálního výboru

Pavel Crhonek, v. r. 

místopředseda představenstva
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Jana Cibulová, Zuzana Petáková Kormanová, Zuzana Herzánová, Pavel CrhonekShromáždění delegátů



ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva 
v Mikulově, konaného dne 25. dubna 2022 ve Školicí místnosti 
prodejny 430 Podivín 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu 
takto:

K druhému bodu jednání
Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen 19 hlasy
z 19 přítomných hlasů v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto
shromáždění delegátů.

K třetímu bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 19 hlasy z 19 přítomných hlasů paní 
Zuzanu Petákovou Kormanovou předsedajícím shromáždění delegátů.

K čtvrtému budu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Adélu Kernovou 
Sukupovou, nar. 11. 10. 1980, bytem Bardějovská 7, Mikulov, PSČ 692 
01, ověřovateli zápisu paní Renatu Peškovou, nar. 24. 10. 1961, bytem 
Kovářská 932, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 a paní JUDr. Květoslavu 
Budínovou, nar. 25. 11. 1954, bytem Pod Strání 1234/3, Mikulov, PSČ: 
692 01 a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Jarmilu Hiclovou, nar. 
21. 11. 1956, bytem Ořechová 28, Velké Pavlovice, PSČ 691 06. 

K pátému a šestému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního 
družstva o činnosti družstva za rok 2021 a zaměření činnosti družstva 
v roce 2022, Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její 
stanovisko k hospodaření družstva za rok 2021 a zprávu auditora.

K sedmému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2022 
tak, jak je obsažen v bodu č. 17 ve zprávě představenstva pro delegáty 
družstva za rok 2021 a ukládá představenstvu družstva naplnění 
podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění 
a o výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění 
delegátů.

Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva k provádění 
operativních změn podnikatelského záměru a rozpočtu jednotlivých 
fondů družstva v průběhu roku 2022, a to v závislosti na hospodářském 
vývoji družstva.

Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních 
korporacích odměny členů orgánů družstva
a) pro rok 2021 v maximálním objemu 2.076.000 Kč,
b) pro rok 2022 v maximálním objemu 2.500.000 Kč s výplatou 
v roce 2022 a v I. pololetí 2023, s tím, že při rozdělování odměn bude 
postupováno dle vnitřního předpisu družstva č. 35, který stanovuje 
zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise 
a dalších orgánů družstva.

K osmému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku Jednoty, 
spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 
157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021, a to včetně zprávy nezávislého auditora 
ze dne 1. 3. 2022, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., 
se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, 
vložce č. 10594.

Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, spotřebního 
družstva v Mikulově za rok 2021 v celkové výši 28.062.120,55 Kč tak, že 
část zisku ve výši 21.662.120,55 Kč se převádí na účet nerozděleného 
zisku z minulých let, část zisku ve výši 4.200.000 Kč bude použita 
k přídělu do sociálního fondu a část zisku ve výši 2.200.000 Kč bude 
použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů.

K devátému bodu jednání
Shromáždění delegátů určuje v souladu s ustanovením § 17 zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, auditora Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově 
pro účetní období roku 2022, a to společnost DANEKON, spol. s r.o., 
IČO: 485 28 447, se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, která 
je zapsána v obchodním rejstříku při Krajském soudu v Brně, oddíl C, 
vložka č. 10594.

               V Mikulově dne 25. 4. 2022

USNESENÍ
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MODERNIZACE

Průběh demolice supermarketu v Hustopečích

Nejrozsáhlejší rekonstrukce v roce 2022 č eká náš supermarket 
v Hustopečích. Prodejna ze sedmdesátých let minulého století, která 
se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, byla koncem 
měsíce března kompletně zdemolována. Následně na tomto místě 
probíhaly úpravy terénu pro stavění základů budovy. Během tohoto 
roku začne výstavba nejprve hrubé stavby, která by měla být dokončena 
na podzim. Poté již budou povoláni profesionálové, kteří v budově 
zajistí vodu, elektro instalaci, vytápění, chlazení a spoustu dalšího.  
Po ukončení těchto prací již dojde k samotnému vybavení nábytkem naší 
nové moderní prodejny. Jako poslední přijdou na řadu zpevněné plochy 
v okolí budovy. Také piazzetta neboli malé náměstí před vstupem do 

budovy a parkoviště budou upraveny, aby i příchod nebo příjezd k naší 
prodejně působil moderním a svěžím dojmem. 

Připomeňte si s námi demolici našeho nejnavštěvovanějšího 
supermarketu a nahlédněte také na návrh nové moderní prodejny. 
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MODERNIZACE
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MODERNIZACE

Jak už jste si jistě všimli, neustále naše prodejny rekonstruujeme 
a vybavujeme novým a moderním zařízením. Jinak tomu nebylo ani 
u naší prodejny v Boleradicích, která prošla rekonstrukcí v interiéru 

v únoru tohoto roku. Prodejna získala novou pokladní zónu, obslužný 
pult s uzeninami, chladicí a mrazicí zařízení, ale také nové osvětlení.

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

Ještě před samotným uzavřením supermarketu v Hustopečích a zahájení 
demolice jsme se pustili do rekonstrukce prodejny v Hustopečích na 
ulici Brněnská, která je vzdálená od supermarketu pouhých 550 metrů 
(7 minut chůze). Prodejna prošla rozsáhlými stavebními pracemi a tím 
došlo ke zvětšení prodejní plochy o 98 m2. Těšit se můžete na rozšířený 
sortiment čerstvého, trvanlivého i průmyslového zboží. Prodejna byla 
vymalována a získala nové chladicí a mrazicí zařízení, obslužný úsek 
pro uzeniny a sýry a došlo ke kompletní výměně regálů. Dále byl přidán 

nový pokladní box, pro rychlejší obsluhu našich zákazníků. Abyste o své
každodenní nákupy vzhledem k probíhající rekonstrukci supermarketu 
nebyli ochuzeni, od ledna pro Vás máme naši prodejnu na ulici 
Brněnská otevřenou každý den!

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
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MODERNIZACE
V dubnu jsme nově zrekonstruovali prodejnu v Bořeticích. Prodejna 
také získala nové vybavení, a to novou pokladní zónu, nové regály a byla 
doplněna o chladicí a mrazicí boxy. Velká změna se projevila v úseku 
lahůdek, kde si můžete povšimnout moderního obložení na stěnách 
a nového obslužného pultu. 

Prodejny rekonstruujeme i z venku a nyní se novou fasádou může 
pyšnit prodejna v Dolních Dunajovicích, jejíž fasáda působí moderně 
a elegantně. 

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Po rekonstrukci
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RECYKLUJEME

Do sběrných nádob na našich prodejnách jsme v roce 2021 odevzdali 
ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 2 136 kg použitých 
baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 1 581 kg kovonosných 
druhotných baterií, které budou opětovně využity při výrobě nových 
produktů. 

Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií 
v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. 
I díky vám je svět zelenější!

Proč baterie recyklujeme?

Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému 
zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě 
oprávnění Ministerstva životního prostředí zajišťuje kolektivní systém 
ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně 
pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás 
staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně 
narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke 
znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto 
se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním 
a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostné zdroje. 
Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážíme!

      Zdroj: ECOBAT

Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816, 
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
IČ: 00 03 22 47

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru 
a následné recyklaci celkem 2 136 kg použitých baterií.

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 1 581 kg kovonosných druhotných 
baterií, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. 
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.
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Paní Vlasta z Perné

Paní Kristýna z Krumvíře

SOUTĚŽE
VÁNOCE V ÚNORU
Vánoce v únoru? Ano! Za nákupy nad 500 Kč na www.e-coop.cz jsme Vás 
po celý únor odměňovali a jako dárek jste získali láhev kvalitního  vína 
a zároveň jste se zapojili do soutěže o tyto hodnotné ceny: 

2x libovolný nákup na e-coop.cz za 10 000 Kč
4x libovolný nákup na e-coop.cz za 5 000 Kč
4 x neomezený tarif COOP Mobil s 5 GB dat na 2 roky za 7 300 Kč

Hned tři výhry získaly zákaznice našeho družstva. Výherkyním 
gratulujeme a přejeme příjemný nákup na našem e-shopu 
sdmikulov.e-coop.cz.

Výherkyně:
Paní Zdeňka – libovolný nákup na e-coop.cz za 10 000 Kč
Paní Zuzana – libovolný nákup na e-coop.cz za 10 000 Kč
Paní Gabriela – libovolný nákup na e-coop.cz za 5 000 Kč

ZAHRADA 2022
Od 16. února do 29.  března 2022 jste s námi soutěžili o šikovné 
pomocníky na zahradu. Pravidla soutěže byla jednoduchá a to nakoupit 
minimálně za 200 Kč, účtenku se soutěžním kódem zaregistrovat na 
soutěžních stránkách www.coopmorava.com a držet si palce, aby se při 
slosování usmálo štěstí právě na Vás! 

Společně jsme soutěžili o lopatky, kultivátory, motyčky, hrábě, sekery 
a nůžky na větve. Hlavními cenami v soutěži byly zahradní traktory 
Husqvarna TC 138, které vyhrály naše dvě zákaznice! První výherkyní je 
paní Kristýna z Krumvíře a druhou je paní Vlasta z Perné!

Oběma výherkyním ještě jednou gratulujeme a přejeme jim hodně 
radosti a sluníčka při zvelebování svých zahrad. 

149 kultivátorů
142 lopatek 
69 motyček
45 hrábí

44 seker
43 nůžek na větve
2 zahradní traktory 

NAŠI ZÁKAZNÍCI VYHRÁLI CELKEM
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NACOOPKA
Vyhrávat s námi hodnotné ceny je ještě jednodušší! 

Od 27. dubna do 24. května 2022 jste s námi soutěžili o 30 mobilních 
telefonů značky iPhone 11. Své soutěžní účtenky jste mohli do soutěže 
registrovat běžně na webu www.coopmorava.com a nově také přes 
mobilní aplikaci naCOOPka rovnou na pokladně. Zákazníci, kteří své 
soutěžní kódy zaregistrovali přes nákupní aplikaci naCOOPka tak 
automaticky soutěží navíc o další čtyři novější a dokonalejší iPhone 13! 
Mít aplikaci naCOOPka se prostě vyplatí! 

Nechte si aplikaci naCOOPka nainstalovanou ve svém 
mobilním telefonu a využijte ji při další soutěži!

STÁHNI REGISTRUJ SE VAŠE KARTA SOUTEŽ!

Aplikace naCOOPka ke stažení na Google Play nebo App Store. 



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! KVĚTEN 2022
MK ČR E 21122

DNES NÁKUP OBJEDNÁTE,DNES NÁKUP OBJEDNÁTE,
ZÍTRA VÁM HO DOVEZEME!ZÍTRA VÁM HO DOVEZEME!
Objednávejte na sdmikulov.e-coop.cz


