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ÚVODEM

přichází k nám podzimní dny a s nimi i nové vydání družstevního 
magazínu Jednoťáček. Je mi velkým potěšením, že Vás mohu při této 
příležitosti srdečně pozdravit.  

V měsíci červenci proběhly členské schůze a následně 18. 8. 2020 se 
konalo Shromáždění delegátů. Tak významné události si jistě zasluhují 
velkou pozornost, a proto je jim věnováno v tomto čísle dostatek prostoru, 
abychom Vás co nejpodrobněji seznámili s průběhem jak členských schůzí, 
tak i s průběhem Shromáždění delegátů včetně uveřejnění kompletního 
usnesení.

Pandemie koronaviru začíná počátkem měsíce března psát svůj „vlastní 
scénář“, zasahuje do našich každodenních životů a mění naše plány. 
V důsledku vyhlášení nouzového stavu jsme byli nuceni odložit konání 
regionálních členských schůzí i Shromáždění delegátů až na letní měsíce.

Všech devatenáct schůzí proběhlo ve zkráceném termínu a to od 
27. do 30. 7. 2020. Když jsme zajišťovali vše potřebné pro konání členských 
schůzí v náhradních termínech, obávali jsme se o Vaši účast, a to právě 
s ohledem na tak neobvyklý termín konání. Byli jsme ale velmi mile 
překvapeni. Na některých regionech byla účast sice o něco nižší než 
v předchozích letech, ale můžeme konstatovat, že celková přítomnost za 
všechny regionální členské schůze byla velmi pěkná. A to je moc dobře, 
neboť na letošních schůzích byly voleny nové regionální výbory a také noví 
delegáti s mandátem pro léta 2020 - 2025. A byli jste to právě Vy, vážení 
členové, kteří jste svou účastí a svým hlasem na regionálních schůzích 
odpovědně zvolili nové členy výborů a nové delegáty. Nově zvoleným 
členům i delegátům gratulujeme. A všem zvoleným přejeme, aby vždy 
jednali v souladu se zájmy svých regionů.

Vážení a milí členové, děkujeme 
Vám za osobní účast na schůzích, 
které si velmi vážíme. Poděkování 
přináleží i těm členům, kteří se 
nemohli účastnit a zaslali nám 
omluvu. I to považujeme za projev 
kontaktu s družstvem a vzájemné sounáležitosti.

Dne 18. srpna 2020 se konalo Shromáždění delegátů. Jednotliví 
delegáti s plnou odpovědností k Vám, členům, a k Vaší  důvěře, kterou 
jste jim projevili svými hlasy při volbě na regionálních členských 
schůzích, schvalovali Zprávu představenstva o činnosti družstva za rok 
2019, Zprávu kontrolní komise, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za 
rok 2019 a volili nové členy představenstva a kontrolní komise pro léta 
2020 - 2025. Shromáždění delegátů bylo zakončeno oceněním 
pracovníků. Ale o tom všem se vzápětí podrobně dočtete na dalších 
stranách Jednoťáčku včetně uveřejněných fotografi í pro přiblížení 
atmosféry.

V samotném závěru úvodního slova dovolte, abych Vám popřála zejména 
pevné zdraví pro nadcházející podzimní dny a také vedle každodenních 
starostí i mnoho radosti a štěstí.

Velké poděkování přináleží všem pracovníkům družstva za jejich práci 
a skvěle zvládnutou letní sezónu, která byla letos opět velmi náročná.

Vážení členové družstva, vážení zaměstnanci,

Zuzana Herzánová
předsedkyně představenstva
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ČLENSKÉ SCHŮZE

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU

Členské schůze pro rok 2020 byly naplánované od 16. března do 
31. března. Nicméně kvůli celosvětové hrozbě nákazy koronavirem 
byly regionální členské schůze zrušeny na základně usnesení vlády 
České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového 
opatření. Po zrušení nouzového stavu 17. května 2020 byly naplánované 
nové regionální členské schůze, které se konaly od 27. července do 
30. července 2020. 

Regionálních členských schůzí se z celkového počtu 2470 členů 
zúčastnilo 429 členů a 240 členů se omluvilo. Na všech regionálních 
členských schůzích byly k dispozici jednorázové roušky a dezinfekce. 
Dovolte, abychom Vám, členům, kteří jste se schůzí zúčastnili 
osobně, ještě jednou moc poděkovali za Vaši přítomnost, čímž 
jste projevili svoji odpovědnost a zájem o dění v družstvu. Velmi si 
také vážíme toho, že jste se nám omluvili a chápeme i Vás, kteří jste se 
nemohli zúčastnit ze zdravotních či jiných důvodů. 

 

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

Děkujeme našim zaměstnancům:
Ilona Bukovská – prodavačka/pokladní Hustopeče
Jaroslava Vetrová – skladnice
Marta Zapletalová – prodavačka/pokladní Velké Pavlovice 

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

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Pavel Crhonek – technický náměstek
Božena Filková – prodavačka/pokladní Moravská Nová Ves
Vladimíra Jančarová – zástupkyně vedoucí prodejny Moravská Nová Ves
Kateřina Neubergová – prodavačka/pokladní Přítluky
Helena Poláčková – prodavačka/pokladní Brno-Líšeň
Jarmila Svobodová – prodavačka/pokladní Telnice
Drahomíra Relichová – prodavačka/pokladní Nosislav



Rok 2020 byl rokem volebním a v dubnu tohoto roku měli být zvoleni 
noví členové představenstva a kontrolní komise. Celý svět v tuto 
dobu paralyzovala nákaza koronavirem, proto všechny členské schůze
a zároveň shromáždění delegátů bylo posunuto do letních měsíců.

V úterý 18. srpna 2020 se uskutečnilo Shromáždění delegátů Jednoty, 
spotřebního družstva v Mikulově. Shromáždění se jako každoročně 
konalo v hotelu Galant v Mikulově, kde se sešli delegáti jednotlivých 
regionů, členové představenstva, kontrolní komise a další hosté. Všichni 
zúčastnění byli seznámeni se zprávou představenstva, kontrolní komise, 
s účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem na rozdělení zisku a dalšími 
body jednání. 

V druhé části shromáždění delegátů proběhla volba členů představenstva 
a kontrolní komise. 

Třetí část shromáždění delegátů provázela již tradičně slavnostní 
atmosféra, kdy bylo našim dlouholetým zaměstnancům slavnostně 
předáno významné ocenění. 

Diplom za zásluhy o rozvoj spotřebního družstva slouží k ocenění zásluh 
družstevních funkcionářů a zaměstnanců ve prospěch spotřebního 
družstva a spotřebního družstevnictví. K ocenění jejich dlouholeté 
svědomité práce směřující k rozvoji družstva nebo jinak působící k jeho 
prospěchu, případně k rozvoji netradičních aktivit.

Zlatá plaketa za dlouholetou obětavou práci a za zásluhy na rozvoji 
spotřebního družstva byla udělena paní Marii Varmužové, která 
je členkou družstva a dlouhodobou bývalou pracovníci na pozici 
instruktorka prodejen. 
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SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

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

DIPLOMEM BYLI OCENĚNI:
Leona Šimková, Zuzana Herzánová a Miroslav Šlahař.

Marie Varmužová



Pamětní list za obětavou práci pro spotřební družstvo slouží k ocenění 
dlouholeté svědomité práce družstevních funkcionářů a zaměstnanců 
družstva, zejména za dobrou práci spojenou s výkonem zastávané 
funkce, dlouholetou iniciativní činnost a přístup při řešení náročných 
úkolů. 
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Marie Vokálová, Vladimíra Šenková

Silvie Juraková, Pavel Crhonek

Marta Vernerová, Josef Tarody

PAMĚTNÍM LISTEM BYLI OCENĚNI:
Ing. Alena Gruberová, Alena Kopřivová , Alena Vlašicová,
Dana Brdečková, Dana Petrovová, Irena Barberová ,
Ivana Blažejová, Ivo Bořecký, Josef Tarody, 
Kamila Horáková, Marie Králová, Marie Lukešová, 
Marie Vokálová, Marta Vernerová, Miroslav Pohanka,
Pavel Crhonek, Silvie Juraková, Vladimír Mazurek ,
a Vladimíra Šenková.

Marie Lukešová, Alena Vlašicová

Ing. Alena Gruberová, Ivo Bořecký
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USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,
konaného dne 18. srpna 2020, v hotelu GALANT, Mikulov.

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 celkového 
počtu 19 delegátů,
c) žádný z přítomných delegátů nevznesl a 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.

K 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 Marii Hutterovou, nar. 30. 8. 1969, bytem 
Nádražní 358, Šakvice, PSČ 691 67 a pana Jiřího Konečného, nar. 12. 
7. 1946, bytem Zámeček 41, Šitbořice, PSČ 691 76 a osobou pověřenou 
sčítáním hlasů paní Věru Wágnerovou, nar. 26. 3. 1969, bytem Hlavní 37, 
Březí, PSČ 691 81.

K PÁTÉMU BODU JEDNÁNÍ
Shromáždění delegátů zvolilo 19 hlasy z 19 přítomných hlasů členy 
volební komise paní Jarmilu Hiclovou, nar. 21. 11. 1956, bytem 
Ořechová 28, Velké Pavlovice, PSČ 691 06, pana Jiřího Podhajského, nar. 
1. 10. 1955, bytem Zahradní 829/30, Podivín, PSČ 691 45, paní JUDr. 
Květoslavu Budínovou, nar. 25. 11. 1954, bytem

Pod Strání 1234/3, Mikulov, PSČ 692 01 a paní Sabinu Hradskou, nar. 
11. 3. 1994, bytem 556, Bořetice, PSČ: 691 08 a paní Renatu Furchovou, 
nar. 29. 8. 1967, bytem 48, Uherčice, PSČ 691 62.

K ŠESTÉMU BODU JEDNÁNÍ
Volební řád byl jednomyslně schválen 19 hlasy z 19 přítomných hlasů
s navrhovanou úpravou Čl. 7 Závěrečné ustanovení, ostatní body 
zůstávají v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění 
delegátů.

K SEDMÉMU A OSMÉMU BODU JEDNÁNÍ
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního 
družstva o činnosti družstva za rok 2015 - 2019 a zaměření činnosti 
družstva v roce 2020 - 2025, Zprávu kontrolní komise spotřebního 
družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok 2019, hodnocení 
let 2015 - 2019 a zprávu auditora.

K DEVÁTÉMU BODU JEDNÁNÍ
Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2020 
tak, jak je obsažen v bodu č. 17 ve zprávě představenstva pro delegáty 
družstva za rok 2015 - 2019 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 2020, 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 2019 v maximálním objemu 1.902.000 Kč,
b) pro rok 2020 v maximálním objemu 2.500.000 Kč s výplatou
v roce 2020 a v I. pololetí 2021, 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 DESÁTÉMU 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. 2019, a to včetně zprávy nezávislého auditora 
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ze dne 4. 3. 2020, 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 2019 v celkové výši 35.169.636,14 Kč tak,
že část zisku ve výši 31.969.636,14 Kč se převádí na účet nerozděleného
zisku z minulých let, část zisku ve výši 2.100.000 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.

K JEDENÁCTÉMU BODU JEDNÁNÍ
Shromáždění delegátů projednalo a schvaluje odměny statutárních 
orgánů i jejich osob blízkých - odměny uvedené v souladu s ZOK § 59 
a 61 a vydané ve vnitřním předpisu č. 35 Zásady poskytování odměn 
členům představenstva, kontrolní komise a dalším statutárním orgánům 
družstva v maximálním objemu 2 500 tis. Kč pro rok 2020, dále VP č. 
7 Odměňování zaměstnanců Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově 
a VP č. 17 Cestovní náhrady při pracovní cestě vždy v aktuálním znění. 
Shromáždění delegátů projednalo a schválilo Smlouvu o výkonu funkce.

KE ČTRNÁCTÉMU BODU JEDNÁNÍ
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu volební komise:
Dle schváleného volebního řádu předkládá volební komise shromáždění 
delegátů zprávu o výsledku tajných voleb, a to členů představenstva
a náhradníků představenstva a členů a náhradníků kontrolní komise na
volební období 2020 - 2025.
Je přítomno 19 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 
pozvaných 19 delegátů.
Delegátům bylo vydáno celkem 19 volebních lístků pro volbu 
představenstva a 19 volebních lístků pro volbu kontrolní komise.
Pro volbu představenstva bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z toho 
bylo 0 hlasovacích lístků vyřazeno pro neplatnost, tzn., že 19 hlasovacích 
lístků bylo platných.

Pro volbu kontrolní komise bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z toho 
bylo 0 hlasovacích lístků vyřazeno pro neplatnost, tzn., že 19 hlasovacích 
lístků bylo platných.

ZA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JSOU ZVOLENI KANDIDÁTI
S NEJVYŠŠÍM POČTEM ODEVZDANÝCH HLASŮ A TO:

1. Pavel Crhonek, počet hlasů: 19
2. Kateřina Kristoňová, MBA počet hlasů: 19
3. Zuzana Petáková Kormanová, počet hlasů: 19
4. Ing. Alena Gruberová, počet hlasů: 18
5. Zuzana Herzánová, počet hlasů: 18
6. Lenka Kosíková, počet hlasů: 16
7. Ing. Veronika Musilová, počet hlasů: 15
8. Alena Radkovičová, počet hlasů: 13
9. Lukáš Bělíček, počet hlasů: 12

ZA NÁHRADNÍKY DO PŘEDSTAVENSTVA BYLI ZVOLENI
TITO KANDIDÁTI:
1. Petra Charvátová, počet hlasů: 11
2. Ing. Radek Šurýn, počet hlasů: 11

ZA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYLI ZVOLENI KANDIDÁTI
S NEJVYŠŠÍM POČTEM ODEVZDANÝCH HLASŮ:
1. Blanka Strakušová, počet hlasů: 18
2. Jitka Bičanová, počet hlasů: 17
3. Irena Musilová, počet hlasů: 16
4. Jana Cibulová, počet hlasů: 15
5. Dagmar Valová, počet hlasů: 15
6. Marie Žalkovská, počet hlasů: 14
7. Ivo Bořecký, počet hlasů: 14

ZA NÁHRADNÍKY DO KONTROLNÍ KOMISE BYLI ZVOLENI
TITO KANDIDÁTI:
1. Renata Pešková, počet hlasů: 12
2. Věra Wágnerová, počet hlasů: 12

V Mikulově dne 18. 8. 2020
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PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 
A KONTROLNÍ KOMISE 

Vážené členky, vážení členové a zákazníci, 

dovolte, abychom Vám představili nové členy představenstva a kontrolní 
komise pro volební období roku 2020 až 2025. 

Členové představenstva: 

Funkce: 
předsedkyně představenstva,
předsedkyně regionálního výboru
Pozice: 
náměstkyně pro řízení maloobchodu

Funkce: 
místopředseda představenstva
Pozice: 
technický náměstek

Funkce: 
člen představenstva,
předseda regionálního výboru
Pozice: 
vedoucí oddělení informačních
technologií

Funkce: 
členka představenstva,
místopředsedkyně regionálního
 výboru
Pozice: 
vedoucí oddělení fi nancování a analýz

Funkce: 
členka představenstva,
místopředsedkyně regionálního 
výboru
Pozice: 
vedoucí prodejny

Funkce: 
členka představenstva,
předsedkyně regionálního výboru
Pozice: 
ekonomická náměstkyně

Funkce: 
členka představenstva,
místopředsedkyně regionálního
výboru
Pozice: 
obchodní náměstkyně

Funkce: 
členka představenstva
Pozice: 
výkonná ředitelka

Funkce: 
členka představenstva,
místopředsedkyně regionálního
výboru
Pozice: 
manažerka obvodu prodejen
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Členové kontrolní komise:

Funkce: 
předsedkyně kontrolní komise,
předsedkyně regionálního výboru
Pozice: 
vedoucí oddělení nákupu skladových 
dodávek

Funkce: 
místopředsedkyně kontrolní komise,
členka regionálního výboru
Pozice: 
vedoucí oddělení nákupu přímých
dodávek

Funkce: 
členka kontrolní komise
Pozice: 
účetní

Funkce: 
člen kontrolní komise,
místopředseda regionálního výboru
Pozice: 
manažer údržby majetku

Funkce: 
členka kontrolní komise,
předsedkyně regionálního výboru
Pozice: 
vedoucí oddělení rizik a prevence

Funkce: 
členka kontrolní komise,
místopředsedkyně regionálního 
výboru
Pozice: 
manažerka obvodu prodejen

Funkce: 
členka kontrolní komise
Pozice: 
manažerka obvodu prodejen
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MODERNIZACE

Nosislav před rekonstrukcí. Nosislav po rekonstrukci.

E-COOP
Spouštíme e-shop s potravinami
a průmyslovým zbožím!

Šetřete svůj čas a nákup si udělejte z pohodlí 
domova. 
Na internetových stránkách www.e-coop.cz 
si zvolte prodejnu, kam váš nákup doručíme, 
vyberte si ze široké nabídky potravin
a průmyslového zboží a zaplaťte online platební 
kartou nebo až na prodejně při převzetí vašeho 
nákupu.

Díky e-shopu si můžete také objednat zboží, 
které běžně v menší prodejně nenajdete.

Až vaši objednávku nachystáme, budeme vás 
informovat a svůj nákup si na prodejně už jen 
vyzvednete.

V pondělí 3. srpna 2020 jsme pro Vás otevřeli prodejnu v Nosislavi po rekonstrukci. 

Prodejní plocha byla zvětšena, působí nyní vzdušněji a prostorněji. Prodejna získala novou pokladní zónu, nové regály, chladicí zařízení
a osvětlení.
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miniLÉKÁRNA
Podzim s sebou přináší nejen krásně zbarvené listy, ale také chladné 
dny. Při prvních příznacích rýmy nebo bolesti v krku na nic nečekejte 
a vyrazte do boje! *Ve vybraných prodejnách Jednoty Mikulov koupíte 
vyhrazené léky a další farmaceutické zboží. Zbavíte se ihned akutních 
potíží a ještě můžete udělat rodinný nákup na celý týden. 

Pro podporu imunity zvyšte příjem vitamínu C tabletami Celaskon, který 
také přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Od kašle vám uleví 
Müllerův sirup s jitrocelem, který podpoří normální funkci dýchacího 
systému a imunitního systému. A pokud vás přepadne rýma, nosní sprej 
Quixx z přírodních látek, který pomáhá obnovit funkce nosu, uklidňuje 
citlivé nosní sliznice a zlepšuje dýchání, je tou správnou volbou. 

Farmaceutické přípravky jsou do vaší Jednoty Mikulov dodávány od 
stejného farmaceutického distributora, který zásobuje kamenné lékárny. 

Jediným rozdílem je, že nyní již nemusíte vážit cestu zvlášť do 
lékárny, ale stačí zajít do Vaší oblíbené prodejny Jednoty Mikulov. 

*Boleradice, Brumovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Charvátská Nová 
Ves, Ivaň, Jevišovka, Kobylí, Lanžhot (Masarykova), Lednice, Brno-Líšeň, 
Mikulov (Hraničářů), Moravská Nová Ves, Nosislav, Nová Ves, Novosedly, 
Pasohlávky, Pavlov, Podivín (Komenského), Pohořelice (Vídeňská), 
Popice, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Strachotín, Šakvice, Telnice, 
Tučapy, Tvrdonice, Týnec, Uherčice, Velké Bílovice (Svárov), Velké 
Němčice, Vlasatice, Vrbice, Zaječí.

medipointmini R

IN-STORE RÁDIO 

Od září 2020 vám bude při nákupu na našich vybraných sedmnácti 
prodejnách dělat společnost in-store rádio – moderní komunikace 
v podobě audiospotu vysílána v prodejně. 

Prodejny s in-store rádiem: Hustopeče (ul. Nádražní), Kobylí, Lanžhot 
(ul. Masarykova), Lednice, Mikulov (ul. Pavlovská), Mikulov 
(ul. Hraničářů), Moravská Nová Ves, Pasohlávky, Podivín 
(ul. Komenského), Pohořelice (ul. Vídeňská), Poštorná, Rakvice, 
Šitbořice, Valtice (ul. Petra Bezruče), Velké Bílovice, Velké Pavlovice, 
Zaječí.

Prostřednictvím hudby vám zpříjemníme vaše nákupy a díky spotům 
vám už neunikne žádná akční nabídka. Věříme, že hudba zpříjemní 
pracovní dobu i našim zaměstnancům. 

V předvánočním období se můžete těšit také na koledy, 
které vám navodí tu pravou vánoční atmosféru. 



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
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Sbírejte body Sbírejte body 
a vstupte do magického světa zvířat

Sbírejte body 
a vstupte do magického světa zvířat

Stahujte aplikaci
Divočina v kostce

s body za

49,90  Kč

POPRVÉ
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www.divocinavkostce.czwww.divocinavkostce.czwww.divocinavkostce.cz
Akce platí od 9. 9. 2020 do 24. 12. 2020

nebo do vyprodání zásob.
Body můžete uplatnit do 10. 1. 2021.
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