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dovolte mi několika slovy uvést speciální vydání magazínu 
Jednoťáček věnované oslavám výročí 65 let od založení našeho 
družstva. Pojďme spolu zavzpomínat a alespoň symbolicky toto 
krásné výročí oslavit.

Připadá mi to jako včera, když jsme Vám představovali narozeninové 
vydání Jednoťáčku připravené na počest výročí 60 let od založení 
družstva.

Těchto pět let neuvěřitelně rychle uteklo a nesmírně mnoho se událo 
jak ve společnosti jako takové, tak v družstvu samotném. Bylo to pět 
úžasných let bohatých na události, které nás potkaly a kterým jsme 
museli často čelit a vyrovnat se s nimi. 

Za veškerým děním v družstvu, za krásnými výsledky a všemi jeho 
úspěchy stojí lidé se svými životními osudy. Naši zaměstnanci dávají 
družstvu život a ať už s námi dnes oslaví výročí nebo se v průběhu 
uplynulých pěti let rozhodli jít vlastní cestou, podíleli se na rozvoji 
družstva a všem těmto našim současným i bývalým zaměstnancům, 
členům družstva i zákazníkům, patří upřímné poděkování.

Poděkování společně s tichou 
vzpomínkou a s velkou úctou 
přináleží našim kolegům, 
kteří při oslavách 60. výročí 
netušili, že jim nebude 
dopřáno, aby s námi mohli 
slavit i 65. výročí a opustili 
nás příliš brzy.

Vážení členové družstva, 
vážení zaměstnanci, s koncem 
úvodního slova přeji Vám všem především pevné zdraví a našemu 
družstvu další úspěšná léta.

S úctou

Zuzana Petáková Kormanová
výkonná ředitelka

Vážení a milí členové družstva, 
vážení a milí zaměstnanci, 
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OSLAVTE S NÁMI                    LET

Družstevnictví v českých zemích sahá svou tradicí již do 19. století. První 
zmínky o potravním spolku se u nás objevují již v roce 1847. Hlavním 
motivem vzniku prvních konzumních spolků (spotřebních družstev) byla 
obrana proti lichvě obchodníků a překupníků při prodeji základních 
životních potřeb. 

Milníkem  pro naše družstvo se stal rok 1956, kdy sloučením 
lidových spotřebních družstev v místech Břežany, Hrušovany nad 
Jevišovkou, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Dyjákovice, Drnholec
a Valtice dochází k reorganizaci a vzniká nám už známé družstvo 
Jednota, lidové spotřební družstvo v Mikulově. Vznik družstva se datuje 
k 28. 12. 1956, kdy v podobě Jednoty, lidového spotřebního družstva
v Mikulově bylo zapsáno do obchodního rejstříku. 

Pestrá historie formovala družstvo desetiletí do podoby, kterou známe 
dnes. Moderní supermarkety a nově zrekonstruované menší prodejny
v okolních obcích s širokým sortimentem potravin, průmyslového zboží, 
obuví a doplňkovými službami.

Vážení členové a zaměstnanci, děkujeme, že už 65 let jsme tím 
pravým místem pro Váš nákup. 

V roce 2016 jsme společně oslavovali krásné kulaté 60. výročí. 
A tento rok, přesně 28. prosince 2021, spolu oslavíme neméně 
významné výročí 65 let od založení Jednoty, spotřebního družstva
v Mikulově. Pojďte si s námi zavzpomínat na dění v družstvu za 
posledních pět let! 
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2017
Dne 15. 3. 2017 jsme rozšířili naše prodejny obuvi o další prodejnu
v moderním stylu, kterou najdete ve Valticích. Prodejna nabízí dětskou, 
dámskou i pánskou obuv, kabelky a bytový textil. 

Dalšími rekonstrukcemi si prošly prodejny v Břeclavi (Gen. Šimka), 
Cvrčovice, Šitbořice, Velké Bílovice, Velké Němčice a Vlasatice.

DĚNÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET



V listopadu roku 2017 jsme v Brně Líšni otevřeli supermarket, součástí 
kterého byla také zákazníky oblíbená výrobna masa a uzenin.

Převzetí stávající výrobny masa a uzenin se pro nás stalo velkou výzvou, 
a rozšířili jsme své portfolio masa a uzenin o spoustu nových výrobků 
pod značkou Jednoty Mikulov. Díky tomu máme naprostou kontrolu nad 
tím, co uzeniny obsahují a můžeme vám nabídnout jen to nejkvalitnější 
zboží.

Stejně jako každý z Vás i my si 
uvědomujeme důležitost naší planety,
a tedy i udržitelného životního 
prostředí. Kromě papírových 
tašek v našich prodejnách můžete 
zakoupit i polyesterové tašky z 
recyklovaného materiálu. Tyto 
tašky byly vyhodnoceny jako 
nejekologičtější ve studii zadané 
Ministerstvem životního prostředí 
ČR zpracované Vysokou školou 
chemicko-technickou. Přírodě nejvíce 
pomůžete, když budete tašky využívat opakovaně! 

2018
Abychom pro Vás mohli vyrábět ještě lepší uzeniny, přistoupili jsme 
v lednu roku 2018 k rozsáhlé rekonstrukci Výrobny masa a uzenin

v Brně-Líšni. Celá výrobna byly vyklizena, vymalována, došlo k obměně 
elektroinstalace a byly pořízeny nové stroje. Sortiment se však nezměnil, 
stejně tak, jako naši řezníci, 
kteří pro Vás denně bourají 
vepřové i hovězí maso
a vyrábí Vámi tak oblíbené 
uzeniny. Celou prodejnu 
vždy provoní vůně teplého 
uzeného masa, kterému 
se jen těžko odolává.
V obslužném pultu každý 
týden najdete tradiční 
škvarky, které jsou 
naší velkou chloubou
a s jejich nákupem se 
nevyplácí otálet, pokaždé 
rychle zmizí.

Zákazníci u obslužného pultu s lahůdkami najdou maso a uzeniny, na 
které byli zvyklí, ale také mnoho dalších novinek pod značkou Jednoty, 
spotřebního družstva v Mikulově, které se těší velké oblibě.

V roce 2018 skupina COOP v České republice jako novinku do svých 
prodejen uvedla výrobky od kolegů ze spotřebních družstev COOP
v Itálii. Tyto italské výrobky najdete také v našem sortimentu. 

Od roku 2018 začal redesign privátních značek COOP Quality Standard
a v průběhu dvou let změnilo obal celkem 746 výrobků.
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2019
Rok 2019 byl rokem modernizací, kdy proběhly větší i menší modernizace prodejen. Jedna z těch větších započala již roku 2018 v Březí. Stávající 
prodejny byla zdemolována a na jejím místě vyrostla prodejna nová, kterou jsme pro Vás otevřeli 10. října 2018. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel supermarket v Podivíně, který byl čtyři měsíce uzavřen. Aby naši zákazníci nepřišli o možnost nákupu potravin
v blízkosti svého bydliště, byl u supermarketu po dobu rekonstrukce zřízen náhradní prodej v mobilní buňce. 
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2020
V roce 2020 celý svět paralizovala nákaza nemocí COVID-19 a všichni
z nás prožívali těžké měsíce v osobním i pracovním životě. Pandemická 
krize ovlivnila také běžný chod a činnost družstva. Přicházela řada 
vládních nařízení a opatření, na které jsme museli reagovat ze dne na 
den a nezbytně je respektovat. Kromě vládních nařízení jsme zaváděli 
spoustu vlastních opatření, abychom zákazníky i naše zaměstnance co 
nejvíce ochránili před nákazou koronavirem.  

Velké poděkování za nelehkou práci v napjaté době patří všem našim 
pracovníkům za jejich práci. Velmi si ceníme také důvěry našich 
zákazníků, kteří nám svou přízeň projevili svými nákupy v našich 
prodejnách.

Koronavirová pandemie 
ovlivnila chod všech činností 
družstva a jinak tomu nebylo 
ani u plánovaných modernizací 
a úprav našich prodejen, 
které byly od 16. března 
2020 zrušeny. I přesto jsme 
začátkem roku stihli dokončit 
rekonstrukci prodejen v Ladné 
a Pohořelicích.



8

V létě jsme se znovu naplno pustili do rekonstrukcí našich prodejen. 
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V roce 2020 se konalo Shromáždění delegátů, které muselo být kvůli koronavirové situaci přesunuto na den 18. srpna 2020. Jednotliví delegáti 
schvalovali Zprávu představenstva o činnosti družstva za rok 2019, Zprávu kontrolní komise, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2019. Rok 
2020 byl rokem volebním, tudíž proběhla volba členů představenstva, kontrolní komise a jejich náhradníků.

2021
I přesto, že rok 2021 ještě není u konce, stihli jsme zrekonstruovat 
mnoho našich prodejen. 
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Složení představenstva k datu 31. října 2021:

1. Zuzana Herzánová, předsedkyně představenstva 
3. Pavel Crhonek, místopředseda představenstva 
4. Alena Gruberová
5. Lenka Kosíková
6. Ing. Veronika Musilová
7. Zuzana Petáková Kormanová 
8. Alena Radkovičová 
9. Radek Šurýn 

Složení kontrolní komise k datu 31. října 2021: 

1. Dagmar Valová, předsedkyně kontrolní komise
2. Blanka Strakušová, místopředsedkyně kontrolní komise
3. Jitka Bičanová
4. Ivo Bořecký
5. Jana Cibulová
6. Irena Musilová
7. Věra Wágnerová
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Průměrné ceny v roce 2020

Chléb (kg)  26,72 Kč

Mléko (l) 19,96 Kč

Vejce (ks) 3,18 Kč

Máslo (kg) 183,71 Kč

Pivo 10 (0,5 l) 10,56 Kč 

Hovězí přední (kg)  174,63 Kč

Vstupenka do kina/divadla  143 Kč

Auto Škoda Rapid  218 000 Kč

Benzín Natural (l) 28,39 Kč

Průměrná hrubá mzda v Jednotě, spotřebním

družstvu v Mikulově  27 815 Kč

Zdroj: e15.cz, ccs.cz; zprávy.aktualne.cz

I když v průběhu let 
ceny zboží rostly

v průměru více než 9x, 
průměrná hrubá mzda 
vzrostla více než 23x.
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Průměrné ceny v roce 1959

Chléb (kg) 
2,60 Kčs

Mléko (l)  
1,80 Kčs

Vejce (kus) 
0,90 Kčs

Máslo (kg) 
38 Kčs

Pivo 10 (0,5 l) 
1,40 Kčs

Hovězí zadní (kg)  24 Kčs

Pánské boty 
176 Kčs

Vstupenka do kina/divadla  4 Kčs

Stříhání pánských vlasů  2 Kčs

Auto Škoda  
28 500 Kčs

Benzín Natural (l) 
4 Kčs

Průměrná hrubá mzda  1955  1 192 Kčs

Do práce se chodilo i v Sobotu

Zdroj: iDnes.cz, měšec.cz

ZAJÍMAVOST



SKUPINA COOP ZVÍTĚZILA S „VENKOVSKÝMI“
VÝDEJNÍMI BOXY SOUTĚŽ OBCHODNÍK ROKU  

O vítězi v kategorii „Mastercard Inovace roku – nová realita obchodu“
rozhodli svým hlasováním účastníci konference Retail Summit. 
COOP svými výdejními chlazenými boxy ukazuje jedno z možných 
řešení, jak zachovat a zlepšovat obchodní obslužnost venkovských 
oblastí. Skupina COOP začala chlazené boxy v ČR zřizovat jako první
a otevírá je i v obcích, kde není pro obyvatele dostupný žádný obchod.  
Odborníci na řešení ocenili také to, že výdejní boxy COOPu jsou z velké 
části zásobovány z produkce lokálních dodavatelů.  

„Hledáme cesty, jak zajistit udržitelnost venkovského života a lokálních 
ekonomik, proto boxy zřizujeme například i v místech, kde klasický 
kamenný obchod nemůže ekonomicky fungovat.“ komentuje udělení 
ceny Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu skupiny COOP.   

Podle Němčíka skupina COOP dlouhodobě pracuje na konceptech, které 
vytvářejí z venkovských obchodů a společenská centra s širokou paletou 
služeb. V obchodech COOP tak lze dnes běžně vyřizovat například 
obchodní a fi nanční služby. Díky rozšíření prodejen o e-shopy si pak lidé 
mohou objednávat i dříve v malých prodejnách nedostupné zboží. 

„Udržitelnost v širokém slova smyslu je pro nás klíčová. Díky rozšiřování 
našich služeb nemusí dnes lidé na venkově složitě cestovat. V dalším 
propojování naší sítě 2400 obchodů s moderními technologiemi vidíme 
budoucnost,“ uzavírá Němčík. 

V soutěží „Inovace roku“ se na dalších místech umístila fi rma Rohlík
a společný projekt fi rem Košík a Kaufl and. 
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Gratulujeme našim zaměstnancům:
Alena Papežová – odborný referent  obchodu
Dagmar Foblová – zástupkyně vedoucí prodejny Brod nad Dyjí
Hana Hlavičková – zástupkyně vedoucí prodejny Hustopeče
Ilona Bukovská – prodavačka/pokladní Hustopeče
Lenka Adamcová – zástupkyně vedoucí prodejny Podivín
Magdalena Škrdlová – zástupkyně vedoucí prodejny Poštorná
Marta Zapletalová – prodavačka/pokladní Velké Pavlovice
Monika Jiravová – zástupkyně vedoucí prodejny Lanžhot
Petra Ciprysová – prodavačka/pokladní Lanžhot
Zdeňka Rabatová – odborný referent obchodu

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

Děkujeme našim zaměstnancům:
Hana Němcová – prodavačka/pokladní Šitbořice
Hana Pekárková – zástupkyně vedoucí prodejny Mikulov
Ivona Figelová – zástupkyně vedoucí prodejny Březí
Jana Radkovičová – prodavačka/pokladní Lednice
Milona Vejvančická – prodavačka/pokladní Starovičky
Zdeňka Zajíčková – vedoucí oddělení lidských zdrojů

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



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! LISTOPAD 2021
MK ČR E 21122

Fotografi e využity z archivu Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.


