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dovolte, abych vás srdečně pozdravila a současně pozvala
k přečtení dalšího vydání Jednoťáčku, ve kterém jsme pro vás 
přichystali informace o konání shromáždění delegátů, které se 
uskutečnilo dne 28. 6. 2021. 

Letošní přípravy bylo nutné přizpůsobit zpřísněným pandemickým 
pravidlům. Upustilo se od tradiční společenské části a shromáždění 
delegátů probíhalo bez pozvaných čestných hostů a bez ocenění 
pracovníků a členů družstva. K uskutečnění bylo využito vlastních 
prostor školicí místnosti, která se nachází v suterénu naší prodejny
430 Podivín, na ulici Komenského.

Úvod byl věnován našim spoluobčanům, které dne 24. 6. 2021 postihla 
obrovská přírodní katastrofa a ničivé tornádo během několika okamžiků 
zasáhlo neuvěřitelně krutým způsobem do životů tisíců občanů, 
nevyjímaje ani naše spolupracovníky z prodejen Moravské Nové Vsi, 
Hrušek a Břeclavi, bydlících v zasažených obcích. Velmi těžce se hledala 
slova, kterými by se dala vyjádřit lítost všem lidem, kteří prožívali
a dlouho prožívat budou velké utrpení z následků řádění přírodního 
živlu. Datum 24. června 2021 bude již navždy zapsán do historie jižní 
Moravy jako jeden z nejtragičtějších a nejtemnějších dnů.

Ofi ciální část shromáždění delegátů probíhala v souladu s jednotlivými 
body v pozvánce, za 100 % účasti, tedy přítomnosti 15 delegátů
a 4 náhradníků delegátů. 
Předsedajícím byla zvolena Zuzana Petáková Kormanová, výkonná 
ředitelka družstva a řídila celý průběh shromáždění delegátů.
Předsedkyně představenstva, Zuzana Herzánová, seznámila přítomné 
se Zprávou představenstva spotřebního družstva o činnosti družstva 

za rok 2020 a zaměření činnosti 
družstva v roce 2021. Přítomní 
delegáti byli také obeznámeni
s dvěma obdrženými písemnými 
podněty a dotazy členů včetně 
jim adresovaných odpovědí 
představenstvem družstva, které vyplynuly z letošní mimořádné formy 
kontaktu se členy družstva, která nahradila regionální členské schůze. 
Krom těchto přišla spousta krásných osobních poděkování od našich 
členů, kterých si vážíme a velmi za ně děkujeme.
Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko
k hospodaření družstva za rok 2020 přednesla předsedkyně kontrolní 
komise Dagmar Valová. 
Stěžejním bodem pořadu shromáždění delegátů bylo schválení řádné 
účetní závěrky družstva ke dni 31. 12. 2020 ověřené auditorem a návrhu 
na rozdělení zisku družstva za rok 2020.

Vážení členové družstva, dovolte mi, abych Vám poděkovala 
za členskou věrnost a vaši důvěru v družstvo. Poděkování také 
přináleží našim pracovníkům a kolegům za odvedenou práci.

A jedno velké, společné poděkování přináleží především všem lidem, 
kteří ani na okamžik nezaváhali a jakoukoliv formou přispěchali na 
pomoc našim spoluobčanům do postižených oblastí. 

S úctou

Zuzana Herzánová
předsedkyně představenstva

Vážení členové družstva, vážení pracovníci,

ÚVODEM

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Josefa Čaloudová – prodavačka/pokladní Ivaň
Daniela Komosná – prodavačka/pokladní Kobylí
Eva Kosová – kuchařka
Martina Krčková – zástupkyně vedoucí prodejny Starovičky
Božena Rusňáková – zástupkyně vedoucí prodejny Dobré Pole
Hana Veselá – referent Helpdesku
Michael Veselský – zástupce vedoucí prodejny Valtice
Jaroslava Vozdecká – prodavačka/pokladní Šitbořice 

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

Děkujeme našim zaměstnancům:
Jarmila Führerová – vedoucí prodejny Dolní Věstonice 
Soňa Hajduchová – vedoucí prodejny Novosedly 
Vanda Hanáčková – prodavačka/pokladní Mikulov
Alena Kopřivová – prodavačka/pokladní Mikulov
Barbora Staňková – prodavačka/pokladní Hrušky
Romana Strbačková – vedoucí prodejny Dolní Dunajovice 
Vladimír Svoboda – zástupce vedoucí prodejny Velké Bílovice
Dagmar Valová – vedoucí oddělení nákupu skladových dodávek

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

V pondělí 28. června 2021 se uskutečnilo Shromáždění 
delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.
Shromáždění delegátů se kvůli přetrvávající pandemii koronaviru 
uskutečnilo v zasedací místnosti prodejny 430 Podivín za účasti delegátů 
bez pozvaných ctěných hostů jak tomu bývá každoročně zvykem.

Všichni zúčastnění byli seznámeni se zprávou představenstva, kontrolní 
komise a účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na rozdělení zisku
a dalšími body jednání. 

Tento rok se Shromáždění delegátů muselo obejít bez 
tradičního slavnostního předávání významných ocenění. 

Pavel Crhonek, Zuzana Petáková Kormanová, Zuzana Herzánová, Dagmar Valová

Hlasování delegátů 

Program: 

 8:30 – 9:00 h 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 nza rok 2020 a zaměření činnosti družstva v roce 2021
6. Zpráva kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok 2020, 
7. Schválení podnikatelského záměru družstva na rok 2021
8. Schválení řádné účetní závěrky družstva ke dni 31. 12. 2020 ověřené auditorem a návrhu na rozdělení zisku družstva za rok 2020
9. Diskuze
10. Ukončení jednání shromáždění delegátů
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USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,  
konaného dne 28. června 2021  ve školicí místnosti prodejny 430
v Podivíně 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu takto:

K prvnímu bodu jednání
Jelikož
a) všichni zvolení delegáti obdrželi písemné pozvání na shromáždění 
delegátů včetně návrhu programu jednání, a to více jak 15 dnů přede 
dnem konání,
b) na shromáždění delegátů je přítomno celkem 19 delegátů, z nichž 
jsou 4 náhradníci, z celkového počtu 19 delegátů,
c) žádný z přítomných delegátů nevznáší proti způsobu svolání, jakož 
i termínu a místu konání nějaké připomínky, protinávrhy či protesty,
a shromáždění delegátů vykonávající působnost nejvyššího 
orgánu družstva bylo dle části III. článku 27 stanov 
družstva řádně svoláno a je způsobilé přijímat usnesení.

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.

Ke čtvrtému bodu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. Petru Trulleyovou, 
nar. 11. 1. 1985, bytem U Celnice 1788/19a, Mikulov, PSČ 692 01, 
ověřovateli zápisu paní Lenku Kosíkovou, nar. 6. 10. 1970, bytem 
Anenská 445/2, Ladná, PSČ 691 46 a paní Věru Wágnerovou, nar. 26. 3. 
1969, bytem Hlavní 37, Březí, PSČ 691 81 a osobou pověřenou sčítáním 
hlasů paní JUDr. Květoslavu Budínovou, nar. 25. 11. 1954, bytem Pod 
Strání 1234/3, Mikulov, PSČ 692 01.

K pátému a šestému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního 
družstva o činnosti družstva za rok 2020 a zaměření činnosti družstva 
v roce 2021, Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její 
stanovisko k hospodaření družstva za rok 2020 a zprávu auditora.

K sedmému bodu jednání
I. Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2021 
tak, jak je obsažen v bodu č. 17 ve zprávě představenstva pro delegáty 
družstva za rok 2020 a ukládá představenstvu družstva naplnění 
podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění a o 
výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění delegátů.

II. Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva
k provádění operativních změn podnikatelského záměru a rozpočtu 
jednotlivých fondů družstva v průběhu roku 2021, a to v závislosti na 
hospodářském vývoji družstva.

III. Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních 
korporacích odměny členů orgánů družstva
a) pro rok 2020 v maximálním objemu 2.171.000 Kč,
b) pro rok 2021 v maximálním objemu 2.500.000 Kč s výplatou v roce 
2021 a v I. pololetí 2022,

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
I. 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. 2020, a to včetně zprávy nezávislého auditora 
ze dne 1. 3. 2021, 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.

II. Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, 
spotřebního družstva v Mikulově za rok 2020 v celkové výši 
24.896.676,66 Kč tak, že část zisku ve výši 21.596.676,66 Kč se 
převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let, část zisku ve výši
2.200.000 Kč bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku ve 
výši 1.100.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů.

V Podivíně dne 28. 6. 2021
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POMÁHÁME
ZASAŽENÝM OBCÍM 

Ačkoli se čtvrtek 24. června 2021 zpočátku mohl zdát jako jeden
z poklidných teplých letních dní, počasí koncem dne převrátilo spoustu 
lidských životů vzhůru nohama. Jih Moravy v podvečer zasáhly silné 
bouřky s krupobitím, místní byli svědky i ničivého tornáda. Nejsilnější 
bylo na Břeclavsku a Hodonínsku, kde si vyžádalo i oběti na životech 
a obrovské materiální škody. Řádění tornáda za sebou zanechalo 
stopu dlouho 26 kilometrů a 500 metrů širokou, která se táhne od 
východního okraje Břeclavi až po obec Ratíškovice. Nejhůře dopadly 
obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Týnec, Mikulčice a Hodonín. 
Bouře nevybíravě ničila vše, domy, auta, poškozeny jsou také kostely
v Hruškách a Moravské Nové Vsi nebo barokní zámek ve Valticích, který 
patří na seznam UNESCO. Poničena je také příroda, zejména vinařská 
úroda. Čtvrteční tornádo bylo podle meteorologů nejsilnější v tuzemské 
novodobé historii a dosáhlo rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu. 

Po koronavirové krizi, kdy celá Česká republika šila roušky, se lidé 
opět semkli a pomáhají svými dary zpustošeným obcím. Na Moravu 
dojely stovky dobrovolníků, kteří obce zásobují potravinami a dalším 
potřebným zbožím, někteří jezdí pomáhat přímo do epicenter, kde 
tornádo udeřilo. Vzniklo již několik sbírek, které pomáhají zasaženým 
obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. 

Ničivé tornádo postihlo i obce, v kterých se nachází naše prodejny. 
Nejvíce zasažené byly obce Hrušky a Moravská Nová Ves. I přesto, že síla 
tornáda byla v mnoha místech devastující, v našem případě můžeme 
mluvit o „štěstí“ v tomto neštěstí. V Hruškách nám tornádo poškodilo 
pouze střechu prodejny a celkem deset našich prodejen od té chvíle 
zůstalo bez elektrického proudu (Hrušky, Moravská Nová Ves, Nosislav, 
Olšany, Přítluky, Rakvice, Tučapy, Tvrdonice, Týnec, Velké Němčice). 
Správci sítí ihned pracovali na opravě těchto poruch, ale abychom zajistili 
nepřerušený chod a zásobování prodejen, využívali jsme náhradní zdroje 
energie. V průběhu pátečního dne se nám podařilo většinu prodejen 
zprovoznit. Pouze prodejna v Hruškách zůstala po celý pátek uzavřena
a tuto prodejnu jsme znovu již v sobotu plně zprovoznili. 

Poškozená střecha na naší prodejně v HruškáchPoškozená střecha na naší prodejně v Hruškách

Zdroj: www.irozhlas.cz
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Byli jsme si vědomi, že na tuto situaci je potřeba reagovat ihned.
S postiženými obcemi jsme byli ve stálém kontaktu a připraveni 
vyslyšet jejich potřeby. Do obcí Hrušky a Moravská Nová Ves jsme hned
25. 6. 2021 bezprostředně po nešťastné události vyslali dvě nákladní 
auta, která občanům dovezla nápoje, trvanlivé potraviny a hygienické 
potřeby. Na následující dva týdny jsme dobrovolníkům v těchto obcích 
zajistili svačiny v podobě baget z naší výrobny. 

Vedle hmotné pomoci, kterou jsme adresovali všem občanům
v zasažených oblastech se nás hluboce dotýká osud našich zaměstnanců, 
jejichž majetky nebo domovy jejich nejbližších jsou zasaženy tornádem. 
Všem těmto pracovníkům jsme poskytli fi nanční výpomoc v celkové 
částce 1 140 tis. Kč jako podporu v těchto těžkých životních chvílích. 

Velmi si  vážíme účasti všech obchodních partnerů a kolegů z ostatních 
spotřebních družstev, kteří nám nabízí svou pomoc.

Děkujeme těmto družstvům za jejich sounáležitost. Zvláštní 
poděkování patří družstvům, která se rozhodla fi nančně 
podpořit naše zaměstnance. Jsou to COOP družstvo Velké 
Meziříčí, Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích a COOP 
Centrum družstvo. Mohli jsme tak zaměstnancům, kteří utrpěli 
největší materiální škody rozdělit další částku přesahující
200 tis. Kč.

Touto cestou bychom rádi poděkovali také našim dodavatelům,
kteří se s námi podíleli na materiální vypomoci, s jejich 
významnou pomocí se nám podařilo předat hmotnou pomoc
v částce přesahující 600 tis. Kč.

AGRICOL s.r.o.
BAPA s.r.o.
Bidfood Czech Republic s.r.o.   
FONTEA  a. s.
Glomex, s.r.o.
HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně
Karlova pekárna s.r.o.      
Mattoni 1873 a.s
MAX SPORT s r.o.
Mondelez Czech Republic s.r.o.
MORACELL, s. r. o.
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s
Partner in Pet Food CZ, s.r.o.
PENAM, a.s. 
Řeznictví H+H, s.r.o
SHP Bohemia s.r.o.
SILISAN, spol. s r.o.
TEEKANNE, s. r. o.
Tekoo, spol. s.r.o. 
Tchibo Praha, s. r. o.
TOMIL s. r. o.
Unilever ČR, spol. s r. o.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.         
VÁHALA a spol. s r.o.  

Dovolte nám ještě jednou upřímně poděkovat všem, kteří jste 
nám pomohli zajistit fi nanční i materiální pomoc občanům, 
které tato přírodní a v našich klimatických podmínkách 
nevídaná katastrofa postihla. Velmi si toho vážíme.
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MODERNIZACE

Velké Bílovice před rekonstrukcí
interiéru

Velké Bílovice  po rekonstrukci interiéru
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Velké Pavlovice před rekonstrukcí
exteriéru

Velké Pavlovice   po rekonstrukci
exteriéru

Ladná před rekonstrukcí interiéru Ladná po rekonstrukci interiéru
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Starovičky
před rekonstrukcí exteriéru

Starovičky
po rekonstrukci exteriéru

Hlohovec před rekonstrukcí exteriéru Hlohovec po rekonstrukci exteriéru

Kromě rozsáhlých modernizacích exteriérů a interiérů jsme během června přeskládali náš supermarket v Kobylí. Změny si všimnete hned
po vstupu do prodejny. Prodejna získala novou moderní pivní zónu, kde si vyberete z široké nabídky alkoholických, ale i nealkoholických 
nápojů. Také ostatní potraviny a průmyslové zboží byly přeskládány tak, aby pro Vás nákup byl ještě komfortnější. 

Po celou dobu této rekonstrukce byl pro Vás supermarket bez omezení otevřen. Děkujeme Vám, našim zákazníkům, za trpělivost a doufáme, 
že nyní budou vaše nákupy příjemnější a pohodlnější.

Kobylí po modernizaci Kobylí před modernizací



Od 14. dubna do 8. června 2021 jste s námi soutěžili o úžasné 
výhry, které vám zpříjemní nejen letní kempování. Celkem jsme 
zákazníkům prodejen Coop Morava rozdali 56 ks autíček na dálkové 
ovládání, 16 ks spacáků Husky, 10 ks stanů Husky a 2000 ks 
míčů Molten. Na dva šťastlivce čekaly hlavní výhry, kterými byla dvě 
auta Mini Cooper Countryman s autostanem. 

SOUTĚŽ MINI COOPER COUNTRYMAN

NOVÁ SBĚRATELSKÁ KAMPAŇ S NÁDOBÍM BERNDES

Už po letních prázdninách na vás v našich prodejnách bude čekat nová sběratelská kampaň tentokrát o kvalitní nádobí značky Berndes. 
Pozvedněte své kulinářské dovednosti s novým nádobím Berndes, s kterým vaření bude radost!

pan Karel,
supermarket Pohořelice

pan Michal,
prodejna Starovice
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NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU 

Od začátku léta v našem sortimentu najdete i novinku z naší 
lahůdkářské výrobky. Tentokrát jsme pro vás připravili lehký 
letní zelný salát se zakysanou smetanou, který vás v létě osvěží. 
Vychutnat si ho můžete jako přílohu k masu nebo jako lehkou večeři. 

NOVINKA
Z NAŠICH
LAHŮDEK

ŠUNKA SE SNÍŽENÝM OBSAHEM SOLI 

Další novinkou, na kterou se můžete těšit v průběhu srpna, je Vepřová 
šunka se sníženým obsahem soli nejvyšší jakosti vyráběná
z 87 % z vepřové kýty. 

Tuto šunku si můžete zakoupit v našich prodejnách v Brně-Líšni, Dolních 
Dunajovicích, Hruškách, Hustopečích, Kobylí, Lanžhotě (ul. Masarykova), 
Lednici, Mikulově (ul. Hraničářů), Moravské Nové Vsi, Podivíně
(ul. Komenského), Pohořelicích (ul. Vídeňská), Poštorná, Rakvice, 
Šakvice, Šitbořice, Telnice, Tvrdonice, Valtice (ul. Petra Bezruče), Velké 
Bílovice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vranovice, Zaječí.

TIP
Připravte dětem do školy zdravější variantu 

svačiny. 

Krajíc chleba natřete čerstvým sýrem (např. Gervais nebo
Lučina) a na něj naskládejte plátky Vepřové šunky se

sníženým obsahem soli. Na ozdobu použijte rajče nakrájené 
na plátky nebo čerstvou pažitku.

NOVINKA Z NAŠÍ
VÝROBNY MASA A UZENIN
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