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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.

Vážené členky, vážení členové, 
vážené kolegyně, vážení kolegové,
s přicházejícím podzimem a dalším vydáním 
magazínu Jednoťáček, který pro Vás připravujeme 
již 12. rokem, bych Vás rád informoval o dění 
v družstvu z pohledu technického útvaru. 

Většina z Vás jistě předpokládá, že se bude jednat 
o ceny energií, neboť jde o téma, které nelze opomenout s ohledem na to, že ho celá 
společnost řeší každý den. V družstvu ceny energií a jejich dodavatele pravidelně 
řešíme výběrovým řízením a využíváme k tomu možnost fi xace ceny. Ty máme nyní 
fi xovány do roku 2024. Nákupem v roce 2021 se nám podařilo získat energie za 
výhodné ceny v porovnání s cenou na trhu a částečně tak překlenout divoký vývoj 
v roce 2022.

Dlouhodobě věnujeme spoustu času, energie a fi nančních prostředků 
modernizacím či přestavbám našich prodejen. Z tohoto pohledu je pro nás rok 
2022 významným, a to díky demolici a nové výstavbě supermarketu v Hustopečích, 
který byl postaven v roce 1974 a byl vždy jednou z klíčových prodejen našeho 
družstva. Po revizi technického stavu samotné budovy bylo jasno, že se nebude 
jednat o krátkodobou a jednoduchou úpravu, a naopak původní objekt ustoupí 
výstavbě nové prodejny. Koncem roku 2020 začaly dostávat naše představy 
o tom, jak by měla nová prodejna vypadat konkrétní podobu a to ve formě velikosti 
prodjeny, jejího vzhledu i vnitřního rozmístění kategorií sortimentu. Nová prodejna 
bude jedna z mála v České republice, která bude mít veškerou nosnou konstrukci 

tvořenou přírodním materiálem. Věříme, že bude navozovat pohodlí v interiéru. 
Poslední otevřenou záležitostí zůstalo využití střechy prodejny. S přihlédnutím ke 
stávající situaci a predikcím do budoucna v oblasti energií jsme se rozhodli využít 
střechu objektu především pro fotovoltaickou elektrárnu, která významně ovlivní 
náklady na provoz této prodejny. Rovněž zde počítáme s ozeleněním střechy, které 
pomůže začlenění do současné zástavby.

Jen díky perfektní připravenosti generálního dodavatele stavby se daří realizovat 
výstavbu prodejny dle dohodnutých termínů, i přes problémy s dostupností 
materiálů. Co se týče dokončení a otevření prodejny, tak celý projekční tým, 
dodavatel stavby i my, zaměstnanci družstva, děláme vše pro to, abychom zvládli 
splnit veškeré legislativní požadavky a mohli Vám prodejnu představit ještě před 
koncem tohoto roku.

Nová prodejna nabídne našim zákazníkům veškerý komfort celé šíře sortimentu 
v jedné linii podlaží a umožní tak všem návštěvníkům bezbariérový přístup. 
Věříme, že zde vybudujeme moderní místo pro příjemný nákup v centru města, 
které Vám zároveň nabídne prostor pro trávení volného času, díky malému náměstí 
před vstupem do prodejny. 

Vážené členky, vážení členové, věříme, že i přes ekonomickou nestabilitu, která nás 
tímto rokem provází, dokončíme výstavbu nové prodejny bez větších komplikací. 
Už teď se těšíme na setkání s Vámi v novém supermarketu v Hustopečích.

Jana Blahoňovská – odborný referent kontroly prodejen
Zlatka Brabcová – prodavačka/pokladní Ivaň  
Jana Kosinová – zástupkyně vedoucí prodejny Hustopeče  
Leona Leblochová – proddavačka/pokladní Velké Bílovice 
Linda Matušincová – zástupkyně vedoucí prodejny Zaječí  
Renata Molišová – prodavačka/pokladní Dolní Dunajovice
Josef Moučka – řidič 
Renata Nováková – zástupkyně vedoucí prodejny Starovice  
Iveta Papežová – zástupkyně vedoucí prodejny Strachotín
Dagmar Pulkrábková – prodavačka/pokladní Velké Bílovice 
Simona Ritterová – prodavačka/pokladní Novosedly 
Ivana Stohanzlová – kuchařka
Oldřiška Turečková – prodavačka/pokladní Tvrdonice 
Milena Vejvančická – prodavačka/pokladní Starovičky 
Jana Vrtáková – prodavačka/pokladní Pasohlávky  
Dana Waisová – vedoucí prodejny Vlasatice  

Jana Blahoňovská – odborný referent kontroly prodejen
Jana Helešicová –vedoucí prodejny Hrušky
Yveta Hovězáková – vedoucí prodejny Ivaň 
Dana Jílková – zástupkyně vedoucí prodejny Ladná
Marie Koblihová – referent údržby majetku a zařízení 
Miroslava Korandová – prodavačka/pokladní Mikulov 
Leona Leblochová – prodavačka/pokladní Velké Bílovice   
Blanka Mikulicová – prodavačka/pokladní Kobylí 
Iva Rathouská – prodavačka/pokladní Dolní Věstonice
Anna Straková – zástupce vedoucí prodejny Lanžhot 
Jana Strouhalová – vedoucí skladu 
Věra Wágnerová – vedoucí oddělení účetnictví 

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU

ÚVODEM

Pavel Crhonek
místopředseda představenstva, technický náměstek



PODĚKOVÁNÍ
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oslavenkyně paní Maradová a kolektiv zaměstnankyň prodejny Pavlov

Je pro nás velkým potěšením, že naši zákazníci oceňují vysoké pracovní nasazení 
zaměstnanců Jednoty Mikulov nejen v letní sezóně. Děkujeme za veškeré pochvaly. 
Těší nás také iniciativa ze strany našich zaměstnanců, kteří si váží laskavých 
zákazníků a mezi kterými vzniklo „zákaznicko-přátelské pouto“. Kolektiv pracovnic 
z naší prodejny v Pavlově děkují i všem dalším milým a věrným zákazníkům. 



ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU S OBUVÍ A KABELKAMI
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Máte chuť si pořídit nový kousek do vašeho šatníku? Navštivte supermarket 
v Mikulově a 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, ta zajistí pohodlnou a přirozenou chůzi. Na 
prodejně naleznete i dámské kabelky, pánské tašky, batohy a tašky na notebook. 
U nás si vybere opravdu každý!

Během letní sezóny jste si mohli udělat radost letní obuví a kabelkami či 
batůžky také v našich prodejnách v Pasohlávkách, Pavlově a Strachotíně. 
Na tento sortiment se můžete těšit opět s příchodem června 2023.



5

MODERNIZACE
V minulém vydání magazínu Jednoťáček jsme vás informovali 
o probíhající demolici našeho supermarketu v Hustopečích. A nyní, 
o několik měsíců později, bychom vám rádi přiblížili aktuální dění 
z tohoto místa o probíhající výstavbě nového supermarketu. 

Pro demolici jsme se rozhodli z důvodu technického stavu, který už byl 
nevyhovující dnešním standardům. Při plánování a výstavbě nové budovy 
důležitou roli hraje maximální pohodlí zákazníků a splynutí budovy 
s okolím. A právě tohle nabídne nový supermarket. Bude jednopodlažní 
s plochou střechou. Rozloha bude větší, abychom vám, zákazníkům, 
mohli poskytnout veškerou nabídku potravin, drogistického 
a průmyslového zboží, ale také obuvi, galanterie, bytového textilu a to 
vše na jednom místě naší nové prodejny. 

Moderní architektura dává přednost plochým střechám a jejich 
následného využití. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energie 
jsme se rozhodli, že zde umístíme fotovoltaickou elektrárnu, díky níž 
dojde ke značenému snížení nákladů na provoz prodejny. 

V současné chvíli je již postavena trámová konstrukce uvnitř budovy,
která bude pohledová, tzv. přiznaná, a vy ji uvidíte uvnitř prodejny
pokaždé, když se k nám vydáte na nákup. Pracuje se také na betonáži 
stropů a podklad a následně bude u vstupu usazen základní kámen 
původní budovy. V září bude dokončována hrubá stavba a poté dojde 
k úpravu interiéru (zdravotechnika, elektřina, chlazení, vybudování 
zázemí pro zaměstnance). 

Posledním bodem rekonstrukce bude úprava zpevněných ploch 
a parkoviště v okolí prodejny. Před vstupem bude vybudována piazzetta 
(slovo italského původu označující malé náměstí). 

Otevření prodejny je plánováno na závěr letošního roku a my se těšíme, 
až vám budeme moci představit další pokrok v její výstavbě. 

Modernizace Hustopeče – červen

Modernizace Hustopeče – červenec

Modernizace Hustopeče – srpen
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MODERNIZACE
Podívejte se s námi i na výstavbu supermarketu z ptačí perspektivy. 
Za fotky děkujeme našemu zaměstnanci logistického skladu panu 
Milanovi Peprníčkovi. 



7

MODERNIZACE
Poslední červnový víkend jsme uzavřeli náš supermarket ve Valticích
a pustili jsme se do rozsáhlé rekonstrukce interiéru. Abyste nepřišli o své 
každodenní nákupy, v neděli 26. června jste mohli využít mimořádné 
otevírací doby v naší prodejně na ulici Mikulovská. Po celou sobotu 
i neděli jsme usilovně pracovali, abychom již v pondělí 27. června
 mohli pro vás supermarket znovu otevřít. A změny si všimnete hned po 
příchodu do prodejny. Najdete zde novou pokladní zónu, moderní úsek 

s čerstvým pečivem, novou pivní zónu, chladicí vitríny a nové obložení 
u obslužného pultu s uzeninami. 

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
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MODERNIZACE
Novou fasádu získaly začátkem léta hned dvě prodejny, a to prodejna 
v Boleradicích a Drnholci. Okna prodejny v Drnholci byla i nově 
polepena nákupní taškou s potravinami, které vám připomenou 
potraviny, na které při nákupu nesmíte zapomenout. 

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

Boleradice před rekonstrukcí

Drnholec před rekonstrukcí

Boleradice po rekonstrukci

Drnholec po rekonstrukci
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NÁKUP Z POHODLÍ DOMOVA
Šetřete svůj čas i peníze, nakupte si kdykoliv během dne z pohodlí svého 
domova nebo kdekoliv zrovna jste. Pár minut na telefonu, počítači a už 
jenom klidně čekat, až vám kurýr přiveze tašku s nákupem až ke dveřím.  

Dopřejte si denně čerstvé pečivo, uzeniny, sýry, výrobky z naší 
lahůdkářské výrobny. Dále u nás najdete ovoce, zeleninu, širokou 
nabídku dalších potravin a průmyslového zboží jak privátní značky, tak 
i našich dodavatelů za výhodné ceny. Nebojte se k vašemu nákupu 
přidat zmrzlinu nebo jiné mražené výrobky. Mražené zboží převážíme ve 
speciálním chladícím boxu, ten zajistí, že zboží bude doručeno vždy jako 
právě vytažené z mrazáku.  

Klademe velký důraz na čerstvost a kvalitu, proto výrobky z obslužného 
pultu zákazníkovi vždy připravíme těsně před vychystání objednávky 
v den závozu nákupu zákazníkovi.  

Kvalitu všech položek vašeho nákupu pečlivě kontrolujeme, abyste vždy 
získali to nejlepší.

Na internetových stránkách www.sdmikulov.e-coop.cz zadejte svou 
adresu, kam váš nákup doručíme a přesvědčte se sami. 
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NOVÁ SBĚRATELSKÁ KAMPAŇ O HEBKÉ CENY
Velká sběratelská kampaň o hebké odměny odstartovala už 31. srpna! Za 
každých 200 Kč vašeho nákupu obdržíte u pokladny 1 bod a po nasbírání 
20 bodů si vyberte hebkou odměnu již od 49,90 Kč. Vybírat si můžete 
z ručníků, osušek a koupelnových podložek značky Vossen hned ve třech 
krásných barvách. Navíc pro vás máme i kvalitní župany značky Vossen 
za akční cenu a bez sbírání bodů! 

Body můžete sbírat ještě rychleji. V každém akčním letáku zveřejníme 
výrobky, za jejich nákup získáte body navíc! 

Body můžete sbírat do 24. prosince 2022 a svou odměnu si na prodejně 
můžete vyzvednout až do 6. ledna 2023. 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A MECHANIKA AKCE

1. Za každých 200 Kč vašeho nákupu nebo za označené partnerské produkty obdržíte ve vybraných prodejnách společníků 

COOP MORAVA, s.r.o.* u pokladny 1 bod. Do hodnoty nákupu se nezahrnují výrobky uvedené ve všeobecných 

pravidlech na www.coopmorava.cz. Body za nákupy se vydávají od 31. 8. 2022 do 24. 12. 2022.

2. Nasbírejte 20 bodů a získejte vybrané produkty Vossen od 49,90 Kč.

3. Vezměte si vybraný produkt ze stojanu (případně si jej vyžádejte u pokladny) a předložte kartu s příslušným počtem bodů.

4. Své body můžete uplatnit a odměnu si vyzvednout od 31. 8. 2022 do 6. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob. 

Akce probíhá ve vybraných prodejnách společníků COOP MORAVA, s.r.o.

* Seznam společníků COOP MORAVA, s.r.o., jejichž prodejny se účastní akce, najdete na www.coopmorava.cz.

COOP MORAVA, s.r.o. si jako pořadatel této věrnostní akce vyhrazuje právo kdykoli upravit její pravidla.
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MAXIMÁLNÍ POHODLÍ PŘI NOŠENÍ

ŽUPAN
Župan je dostupný za zvýhodněnou 

cenu bez nutnosti sbírat body. 

Nabídka platí do vyprodání zásob. 

Unisex S/M nebo L/ XL  | 300 g/m2

Barva: šedá

  

79990Kč
t

místo 2 600 Kč*

ODMĚŇUJEME VAŠI VĚRNOST! 

KE KAŽDÉMU PRODUKTU VOSSEN NAVÍC ZÍSKÁTE 

CESTOVNÍ VOUCHER V HODNOTĚ 100 €!

Nadýchané výrobky v nejvyšší kvalitě a trendy barvách udělají z vaší koupelny 

místo, kde se budete cítit skvěle. Ke každému produktu Vossen navíc obdržíte 

Connex cestovní voucher v hodnotě 100 €, který můžete uplatnit až ve 100 

wellness hotelech po celé Evropě. Sbírejte body, uplatněte je a užívejte si 

produkty VOSSEN! 

PROKÁZANÁ ŠPIČKOVÁ KVALITA

VYSOKÁ ABSORBCE

90 % MÉNĚ ŽMOLKŮ

LÉKAŘSKY TESTOVÁNO

OVÁ KVA

hané výrob y
ítit skv

tě 100 €, k
d uplatn

Nadýchané výrobky
místo, kde se budete cítit skvěle

Connex cestovní voucher v hodnotě 100 €, kt

wellness hotelech po celé Evropě. Sbírejte body, uplatněte

produkty VOSSEN! 

OVÁ KVALITA

made in AUSTRIA

100
L Z E  U P L A T N I T 

V E  Z H R U B A

W E L L N E S S 
H O T E L E C H

LUXUS NA DOTEK

SENZAČNÍ ÚSPORA S POUHÝM

SADA 2 KS 

RUČNÍK PRO HOSTY 
30 x 50 cm | 550 g/m2

Barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková

4990Kč
t

 místo 500 Kč*

+ 20 
BODŮ

+ 20 
BODŮ

SADA 2 KS 

RUČNÍK NA RUCE 
50 x 100 cm | 550 g/m2

Barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková

14990Kč
t

    místo 810 Kč*

8 595211 299708

8 595211 299715

HEBKÁ ODMĚNA
ZA VÁŠ NÁKUP

www.coopmorava.cz

Akce platí od 31. 8. 2022 do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Body můžete uplatnit do 6. 1. 2023.

OD

4990 Kč49
+

C E S T O V N Í
V O U C H E R

100 €
C O N N E X

W E L L N E S S - H O T E L S

SBÍREJTE BODY 
A ZAHALTE SE DO LUXUSU

100 €

ní zásob. Body můžete uplatnit do 6. 1. 2023.

100 €
C O N N E X

W E L L N E S S - H O T E L S

Ý
HÝMI 20 VĚRNOSTNÍMI BODY! 

*doporučená maloobchodní cena

NÁDHERNĚ HEBKÉ & NEJLEPŠÍ 

ZNAČKOVÁ KVALITA

NASBÍREJTE 20 BODŮ A ZÍSKEJTE VYSOCE KVALITNÍ 

PRODUKTY VOSSEN  ZA JEDINEČNOU VĚRNOSTNÍ CENU.

KOUPELNOVÁ 
PŘEDLOŽKA 
50 x 70 cm | 900 g/m2

Barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková

6990Kč
t

  místo 550 Kč*

KOUPELOVÁ 
OSUŠKA 
67 x 140 cm | 550 g/m2

Barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková

15990Kč
t

    místo 1 080 Kč*

+ 20 
BODŮ

+ 20 
BODŮ

8 595211 299722

8 595211 299739
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SOUTĚŽE
Jabkobraní

Jabkobraní na jaře? Od 27. dubna do 24. května jste s námi soutěžili 
o šťavnaté výhry, kterými byly nové „jablíčkové“ mobilní telefony iPhone 
11. Při registraci soutěžního kódu v mobilní aplikaci naCOOPka jste 
soutěžili ještě o další čtyři iPhone 13. 

Tak jde čas

COOP Morava oslavila krásné kulaté výročí 30 let a vy jste slavili s námi! 
Čas běží jako voda a abyste o čase měli vždy přehled, soutěžili jste 
s námi od 6. července do 4. srpna o hodinky české, ale zároveň světoznámé 
značky PRIM. Každý den někdo z vás vyhrál hodinky PRIM Legenda 1962 
nebo PRIM Parita Lady. A na úplném konci soutěže jeden šťastlivec vyhrál 

hodinky z limitované edice PRIM Tourbillon Leoš Janáček v hodnotě 
125 000 Kč!

Pokud jste pro registraci soutěžního kódu využívali aplikaci naCOOPka,
zapojili jste se tak navíc do slosování o čtvery chytré hodiny Garmi Venu 2. 

Výherce pan David z Křepic

Výherkyně hodinek paní Vlasta z Křepic

Výherkyně paní Emílie z Rakvic Výherkyně paní Iva z Cvrčovic



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

Zpracovalo oddělení marke  ngu 

Neprodejné! ŘÍJEN 2022
MK ČR E 21122

JIŽ BRZY VÁM BUDEME 
O KRŮČEK BLÍŽE!


