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Gratulujeme našim zaměstnancům:
Ing. Nikola Rohrerová – odborný referent obchodu
Bc. Lucie Skácelová – odborný referent oddělení řízení lidských zdrojů 
a členské evidence
Andrea Pálková – prodavačka/pokladní Zaječí
Božena Radkovičová – prodavačka/pokladní Hlohovec 
Darina Ledahudcová – prodavačka/pokladní Popice
Eva Bravencová – prodavačka/pokladní Brumovice 
Eva Bumbalová – prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Irena Musilová – manažerka obvodu prodejen
Jarmila Führerová – vedoucí prodejny Dolní Věstonice 
Kamila Horáková – prodavačka/pokladní Velké Pavlovice
Kristýna Hajduchová – prodavačka/pokladní Nový Přerov 
Lenka Kosíková – vedoucí prodejny Velké Bílovice
Ludmila Nasadilová – vedoucí prodejny Hustopeče
Ludmila Šillerová – prodavačka/pokladní  Hustopeče
Monika Moskvová – vedoucí prodejny Přítluky  
Petra Čuprová – prodavačka/pokladní Moravský Žižkov 
Petra Mikáčová – vedoucí prodejny Šitbořice

Simona Rampáčková – prodavačka/pokladní Rakvice 
Věra Čechová – prodavačka/pokladní Zaječí
Renata Dvořáková – prodavačka/pokladní Lanžhot
Romana Bábíčková – prodavačka/pokladní Lanžhot
Libuše Fraňková – skladnice
Luděk Klimíček – řidič
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DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našim zaměstnancům, 
kteří v tomto čtvrtletí dovrší významného životního jubilea.

Děkujeme našim zaměstnancům:
Zdeňka Pregetová – referent všeobecného účetnictví a majetku
Dana Brdečková – vedoucí prodejny Kobylí  
Hana Urbánková – prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Jaroslava Blahová – prodavačka/pokladní Strachotín 
Petra Ciprysová – prodavačka/pokladní Lanžhot

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

Vážení a milí členové,
vážení a milí kolegové,

rok 2020 se chýlí pomalu ke svému konci a dnů, které zbývají, již není mnoho. A byl a stále je to rok velmi nelehký pro nás všechny. 
Ukázal nám, jak rychle se může změnit osobní i pracovní život každého z nás. Společně jsme prožívali obavy o své zdraví a zdraví svých 
blízkých, kolegů, přátel, spoluobčanů. Byli jsme nuceni naučit se žít se spoustou omezení, nejistot a neustálých otazníků, kdy vše skončí 
a my se opět vrátíme k běžnému životu, který máme rádi.

Jedno si ale vzít určitě nenecháme, a to překrásný předvánoční čas, který přináší do našich srdcí klid a mír. 

Dovolte, abychom Vám popřály v tomto posvátném čase dny plné lásky, štěstí a mnoho krásných chvil 
strávených v kruhu nejbližších.

Do přicházejícího roku přejeme Vám i všem Vašim blízkým hodně zdraví, osobního štěstí, lásky 
a radosti ze života, ať rok 2021 přinese nová přání, sny a naděje do našich životů.

S přáním všeho krásného
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DRUHÁ VLNA KORONAVIROVÉ PANDEMIE

S přicházejícím létem se křivka nově nakažených osob nemocí COVID-19 
vyvíjela velmi pozitivně, proto Vláda ČR dnem 17. května 2020 ukončila 
nouzový stav, který trval od 12. března 2020. Povinnost nošení roušek ve 
vnitřních prostorách byla zrušena ke dni 1. července 2020. V tuto chvíli 
se zdálo, že máme nad nákazou vyhráno. Bohužel s koncem léta počet 
nově nakažených osob začal opětovně stoupat a nyní i s větší rychlostí. 
Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na zhoršující se epidemickou 
situaci a od 10. září 2020 zavedlo povinné nošení roušek ve všech 
vnitřních prostorách až na některé výjimky a Vláda ČR dne 5. října 2020 
opět vyhlásila nouzový stav. 

Od tohoto dne je součástí dress codu všech našich zaměstnanců opět 
rouška či respirátor. Na všech našich prodejnách neustále dbáme na 
zvýšenou hygienu, abychom ochránili zdraví jak našich zaměstnanců, 
tak našich zákazníků. Několikrát denně dezinfi kujeme košíky a vozíky 
dezinfekcí. I nadále jsou na prodejnách instalována ochranná plexiskla, 
aby byli prodavačky i naši zákazníci co nejvíce chráněni. Na dodržování 
dvoumetrového rozestupu upozorňují samolepky na zemi a u vstupu 
do prodejny jsou zákazníkům k dispozici ochranné pomůcky na ruky 
i dezinfekce.
Na druhou vlnu pandemie jsme byli připraveni.

Abychom pro vás stále mohli vyrábět lahůdky z naší výrobny, i zde jsme 
se neobešli bez patřičných opatření. Směny v naší lahůdkářské výrobně 
v Charvátské Nové Vsi byly rozděleny na ranní a noční, aby se zaměstnanci 
jednotlivých směn nepotkávali a eliminovala se tak možnost nákazy 
a případné karantény, jejichž důsledkem by bylo uzavření celé 
lahůdkářské výrobny, která zásobuje prodejny mimo jiné u zákazníků tak 
oblíbeným Pařížským salátem nebo Míšou s tvarohovým krémem. Toto 
opatření je pro pracovníky výrobny velmi náročné a o to více si ceníme 
jejich přístupu k práci v dané situaci.

Přísná hygienická opatření byla opětovně zavedena i na logistickém 
skladě, kde se shlukuje v jednu chvíli vysoký počet zaměstnanců. Druhá 
vlna pandemie nás zastihla v období, kdy fi nišují přípravy na jedno 
z nejkrásnějších období. VÁNOCE. Věříme, že jsme vše zvládli a Vám, 
našim zákazníkům, jsme poskytli široký a pro Vás zajímavý sortiment 
zboží a tím Vám alespoň částečně usnadnili toto těžké období.

Každý jedinec toto období prožívá jinak, každý si z něj vezme něco 
jiného. My si ale můžeme říci, že toto těžké období zvládáme, a to díky 
všem našim zaměstnancům, bez kterých by to nešlo a kterým patří velké 
poděkování.



Rok 2020 nám přinesl strasti ve formě nové nákazy koronaviru COVID-19, 
která postihla celý svět. Nově si v našich vybraných prodejnách 
můžete zakoupit COVID-19 rychlotest na protilátky koronaviru 
IgG/IgM. Rychlotest detekuje současnou přítomnost protilátek IgG a IgM 
proti koronaviru COVID-19 během 15 minut. Tento test je uživatelsky 
jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratorního vybavení 
a klade minimální požadavky na jeho úspěšné odborné provedení.

Princip testu
Rychlá testovací sada COVID-19 IgG/IgM (celá krev/sérum/plazma) 
je kvalitativní membránový  imunotest pro detekci protilátek 
IgG/IgM viru COVID-19 v plné krvi, séru nebo plazmě. Tento test se skládá 
ze dvou složek: složky IgG a složky IgM. Testovací oblast je opatřena 
anti-lidský mi IgM a IgG. Během testování vzorek reaguje s částicemi 
potaženými antigenem COVID-19 v testovacím proužku. Směs poté 
migruje vzhůru na membránu chromatografi cky kapilárním působením 
a reaguje s anti-lidský m IgM nebo IgG na testované oblasti. V případě, že 
vzorek obsahuje IgM nebo IgG protilátky COVID-19, zobrazí se barevný  

proužek v testovací oblasti. Pokud tedy vzorek obsahuje protilátky vůči 
COVID-19 IgM, objeví se barevný  proužek v testovací oblasti M. Pokud 
vzorek obsahuje protilátky COVID-19 IgG, objeví se barevný  proužek 
v testovací oblasti G. V případě, že vzorek neobsahuje protilátky 
COVID-19, žádný  barevný  proužek se v obou testovacích oblastech 
neobjeví, což ukazuje na negativní vý sledek. V oblasti kontrolní linie se 
vždy objeví barevný  proužek, který  funguje jako procedurální kontrola 
správného objemu testovaného vzorku a nasáknutí membrány.

COVID-19 rychlotest na protilátky koronavirus IgG/IgM koupíte 
v prodejnách Boleradice, Brumovice, Dolní Věstonice, Drnholec, 
Charvátská Nová Ves, Ivaň, Jevišovka, Kobylí, Lanžhot (ul. Masarykova), 
Lednice, Brno-Líšeň, Mikulov (ul. Hraničářů), Moravská Nová Ves, 
Moravský Žižkov, Nosislav, Nová Ves, Novosedly, Pasohlávky, Pavlov, 
Podivín, Pohořelice (ul. Vídeňská), Popice, Poštorná, Přítluky, Rakvice, 
Sedlec, Strachotín, Šakvice, Telnice, Tučapy, Tvrdonice, Týnec, Uherčice, 
Velké Bílovice (ul. Svárov), Velké Němčice, Vlasatice, Vrbice, Zaječí.
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COVID-19 RYCHLOTEST NA PROTILÁTKY 
KORONAVIRUS IGG/IGM



5

100 % rostlinné Vhodné pro všechny Přirozeně bez laktózy

V OBDOBÍ  
18. 1. - 28. 2. 2021 
PROBÍHÁ SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA  
WWW.ALPROSOUTEZ.CZ DOBŘE DĚLÁŠ!

DEJ TO  
S ALPRO!

  Alpro obsahuje vápnik, který je potrěbný pro udržení normálniho stavu kostí. Pro pevné zdraví  
doporučujeme pestrý a vyvážený jídelníček a aktivní životní styl.

SÓJA
Sójová bílkovina 

jako jediná rostlinná 
bílkovina obsahuje 
všechny esenciální 

aminokyseliny.  
Je bohatá na vápník  

a tak utužuje i stav kostí 
a zubů.

Díky voňavé a pronikavé 
chuti je velmi lahodný  

a perfektní nejen během 
letních dnů. Je skvělým 
zdrojem vitaminů B2,  
B12 a D, které spolu  

s vápníkem přispívají  
ke snížení únavy.

KOKOS
Mandle jsou výživným  
a vydatným zdrojem 

vitaminu E. Ten je důležitým 
antioxidantem, který 

zlepšuje průtok krve tím, 
že předchází ucpávání 
cév. Také chrání před 
oxidačním stresem.

MANDLE

V roce 2016 jsme se stali součástí Danone rodiny a již 40 let jsme průkopníci 
rostlinných alternativ, které nás vedou k lepšímu zdravému stylu.

DEJ SI ACTIMEL KAŽDÉ RÁNO A PODPORUJ 
SVŮJ IMUNITNÍ SYSTÉM. 

Actimel nyní obsahuje 1/3 doporučené denní dávky vitamínu D a vitamín B6, které přispívají 
ke správné funkci tvého imunitního systému. Kromě pořádné dávky vitamínů D a B6 v každé 

lahvičce Actimelu najdeš 20 miliard probiotik L. casei Danone.
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MODERNIZACE

Od 9. do 15. října 2020 byla uzavřena prodejna v Kloboukách kvůli 
rekonstrukci. Dne 16. října 2020 jsme ji pro vás znovu otevřeli a těšit jste 
se mohli na spoustu změn. Prodejna byla nově vymalována a nyní zde 
najdete nový obslužný pult s uzeninami, nové chladicí i mrazicí zařízení, 

novou pokladní zónu s ochranným plexisklem a nové regály. Prodejna 
nyní působí moderněji a prostorněji. Prodejnu nyní čeká rekonstrukce 
fasády, na kterou se můžete těšit v příštím čísle Jednoťáčku. 

Klobouky před rekonstrukcí Klobouky po rekonstrukci
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MODERNIZACE

Začátkem listopadu jsme na týden uzavřeli prodejnu v Perné 
a 9. listopadu 2020 jsme ji pro vás opět po rekonstrukci otevřeli. Prodejna 
byla vymalována a získala nové osvětlení, staré regály byly nahrazeny 
novými, dále prodejna získala nové chladicí a mrazicí zařízení, nový 

obslužný pult s uzeninami a pokladní zónu s ochranným plexisklem. 
V příštím vydání Jednoťáčku vám představíme také rekonstrukci 
exteriéru. 

Perná před rekonstrukcí Perná po rekonstrukci
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ZAČNĚTE S PROBIOTIKY A VYHRAJTE!

PRAVIDLA SOUTĚŽE NAJDETE NA WWW.ACTIVIA.CZ. FOTO JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.

KUPTE VÝROBEK ACTIVIA NAHRAJTE KÓD NA ACTIVIA.CZ VYHRAJTE CHYTRÉ HODINKYKY

MY V ACTIVII VĚŘÍME, ŽE TO, JAK SE CÍTÍME, ZAČÍNÁ UVNITŘ. A TO, CO JE UVNITŘ, SE OPRAVDU 
POČÍTÁ. PROTO DÁVÁME DO KAŽDÉHO KELÍMKU ACTIVIA TYTO INGREDIENCE: ČERSTVÉ MLÉKO, 

5 DRUHŮ JOGURTOVÝCH KULTUR VČETNĚ 4 MILIARD AKTIVNÍCH PROBIOTIK.  
KAŽDÝ KELÍMEK ACTIVIA PAK POTŘEBUJE ČAS, ABY DOZRÁL DO PERFEKTNĚ HLADKÉ A KRÉMOVÉ 

TEXTURY, A TO POMALU PO NĚKOLIK HODIN. TAKTO VZNIKÁ LAHODNÝ JOGURT ACTIVIA. 
ACTIVIA – ZAČÍNÁ TO UVNITŘ. 

ZAČNĚTE NOVÝ ROK S PROBIOTIKY A VYHRAJTE. KUPTE JAKÝKOLIV VÝROBEK ACTIVIA, 
ZADEJTE BKP Z ÚČTENKY NA WWW.ACTIVIA.CZ A VYHRAJTE CHYTRÉ HODINKY. 

ACTIVIA VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ROKU!

SOUTĚŽ POTRVÁ OD 1. 1. DO 15. 3. 2021.

VOŇAVÁ A CHUTNÁ
VÁNOČNÍ EDICE Z KRÁSNOSVĚTA

Udělejte radost něčím dobrým

Stejně jako každý rok, i pro le-
tošní blížící se Vánoce máme 
pro naše zákazníky připrave-
nou vánoční nadílku. Ochut-
nejte naši šťavnatou limito-
vanou edici uzenin s vánoční 
tématikou a překrásnými vá-
nočními přebaly.

S vánoční edicí uděláte radost 
sobě i vašim nejbližším. Užijte 
si Vánoce plné pohody a skvě-
lých chutí. Krásno je rodinnou 
společností, kde za kvalitu 
a čerstvost odpovídá již 6. ge-
nerace rodu Pilčíků.

Úplná nabídka limitované edice na www.krasno.cz

VÁNOČNÍ
BALÍČEK 780 g

ŠUNKA S PAPRIČKAMI 
JALAPEŇOS 100 g

(Vysočina mini 300g, 
Poličan mini 300g,
Pomazánka s přích. 

peč. mas. 180g)

POMAZÁNKA ZE
SÁDLA SE ŠKVARKY 

S PŘÍCHUTÍ PEČENÉHO 
MASA V KERAMICE 220 g

SÁDLO
V KERAMICE 1 kg
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PODPORUJEME A POMÁHÁME

DĚTSKÝ DOMOV MIKULOV
Každý rodič si přeje, aby Vánoce pro jeho děti byly krásné, výjimečné 
a především kouzelné. To stejné si přejí pro děti v dětském domově 
v Mikulově tety a strýc, kteří se zde starají celkem o 23 dětí. A aby Vánoce 
dětem mohli udělat co nejhezčí, darovali jsme dětskému domovu dar ve 
výši 15 000 Kč.
Tento dar poslouží na volnočasové aktivity například na výlety, lyžařské 
kurzy nebo zájmové kroužky. Děti si tak užijí více zábavy a společně 
stráveného času. 
Děti nám nakreslily krásné vánoční obrázky, které jsme využili pro PF přání 
pro naše obchodní partnery a na etikety na dárky pro naše zaměstnance. 
Kromě obrázků nám také děti vyrobily překrásné keramické ptáčky 
a zvonečky, kterými obdarujeme své obchodní partnery jako poděkování 
za spolupráci v roce 2020.

SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
Finanční částkou 15 000 Kč jsme přispěli také příspěvkové organizaci 
Srdce v domě, p. o. Klentnice. V této organizaci poskytují sociální služby 
osobám se zdravotním postižením. Jejich cílovou skupinou jsou osoby 
s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením starší 18 let. 
Posláním organizace je vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život 
klientů, podporovat jejich samostatnost, uplatňovat jejich vlastní vůli 
a zajišťovat jim nezbytnou míru podpory.

Dětský domov Mikulov
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DIVOČINA V KOSTCE

Do svého mobilu si pak už jen naistalujete aplikaci Divočina v kostce, 
do které speciální kostku naskenujete a vstoupíte do magického světa 
zvířat v jejich přirozeném prostředí v rozšířené realitě. Celkem se 
můžete starat o 6 zvířátek – orangutana, pandu, slona afrického, tygra 
bengálského, tučňáka skalního a papouška aru. Krmte své zvířátko 
každý den a sledujte, jak roste až do dospělosti. Vyzkoušejte všechny 
hry, videa a 3D kvíz. Vyhrávejte plněním úkolů, získávejte odměny 
a dosahujte vyšších skóre. Se svým zvířátkem si také můžete udělat 
selfi e fotku a sdílet ji s přáteli.

Sbírejte body do 24. 12. 2020. Odměnu si můžete na prodejně 
vyzvednout do 10. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.
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Sbírejte body Sbírejte body 
a vstupte do magického světa zvířata 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

V ČR

Akce platí od 9. 9. 2020 do 24. 12. 2020
nebo do vyprodání zásob. Body můžete uplatnit do 10. 1. 2021.

    

TCC_COOP_Morava_QBE_plakat_A5_sirka_200624.ai   1   2.7.2020   12:47:32

SBÍREJ BODY A VSTUPTE DO MAGICKÉHO
SVĚTA ZVÍŘAT!

Za každých 200 Kč vašeho nákupu obdržíte u pokladny 1 bod. 

Nasbírejte 30 bodů a získejte vybraného plyšového hrdinu 
s magickou kostkou s virtuální realitou

              za 49,90 Kč
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NOVÁ PRODEJNA V LETONICÍCH 

V úterý 15. prosince 2020 otevíráme novou prodejnu v Letonicích. Obec 
Letonice se nachází v okrese Vyškov necelých 10 km od naší prodejny 
v Tučapech a bydlí zde přibližně 1400 obyvatel.

Začátkem prosince jsme převzali prodejnu od předchozího nájemce, 
který ji provozoval pod značkou maloobchodní sítě Můj obchod. A od 
15. prosince 2020 se zákazníci z Letonic a okolí mohou těšit na denně 
čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu a širokou nabídku dalších potravin 
a průmyslového zboží z naší maloobchodní sítě. Tak jako na každé 
prodejně i zde najdete privátní značky COOP a výrobky z naší lahůdkářské 
výrobny.

I na tuto prodejnu si můžete nechat zaslat nákup z našeho e-shopu 
a objednat si zboží, které běžně tato prodejna nemá ve své nabídce.

Zákazníci si také svůj nákup mohou udělat z pohodlí domova na 
www.e-coop.cz a na prodejně si ho vyzvednout.



K p ání p íjemného prožití váno ních svátk
a mnoho úsp ch  v novém roce 2021

p ipojujeme pod kování za Vaši d v ru.

D kujeme, že jste s námi.D kujeme, že jste s námi. 

PF 2021

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! PROSINEC 2020
MK ČR E 21122


