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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Jednota zvládá turbulence
na maloobchodním trhu
Vážení družstevníci,
v úvodu mého příspěvku do
letošního členského zpravodaje Vás chci informovat
o nejdůležitějších událostech
a změnách v činnosti našeho
družstva.
Při řádném zasedání představenstva družstva dne 26. 8.
2021 byla projednána a přijata
rezignace předsedy představenstva Ing. Jana Gušla ze závažných zdravotních důvodů.
Do funkce předsedy představenstva byl následně zvolen
dosavadní místopředseda představenstva a ředitel družstva
Vladimír Kozák, který byl i nadále pověřen hospodářským
vedením družstva ve funkci ředitele. Do funkce místopředsedkyně představenstva byla v další volbě zvolena dosavadní členka představenstva družstva Ing. Lenka Němická, DiS.
K výše uvedeným změnám dodávám, že byly vyvolány
mimořádně v průběhu volebního období. Ze závažných
zdravotních důvodů, znemožňujících vykonávání funkce
předsedy představenstva, odstoupil náš dlouholetý spolupracovník a družstevník pan Ing. Jan Gušl, který v družstvu
pracoval od roku 1974. Za tuto dobu profesně zastával důležité pracovní pozice a jeho práce napomohla k postupnému rozvoji družstva. Od roku 1992 vykonával Ing. Gušl
funkci předsedy družstva a představenstva a podílel se
na formování Jednoty Kaplice v době její transformace,
kdy se měnila obchodní a členská filozofie družstva. Také
se významnou měrou podílel na založení družstevní nákupní centrály COOP Centrum, byl jejím zakládajícím členem a po dobu pěti let předsedou představenstva. Tímto
bych chtěl panu Ing. Gušlovi upřímně poděkovat za obětavou sedmačtyřicetiletou práci pro družstvo a popřát mu
do dalších let spokojenost a pohodu.
V letošním roce hlavně v prvním pololetí pokračovala koronavirová epidemie, která zasahuje negativně prakticky
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do všech činností našeho družstva. Nejvíce patrné jsou následky epidemické situace v provozech maloobchodu v turisticky exponovaných lokalitách v okolí Lipna a v Českém
Krumlově, kde zaznamenáváme úbytek zákazníků a situace se zdaleka ještě nestabilizovala.
Nákupní zvyklosti zákazníků se jeví úplně jinak než v roce
minulém i v tom, že i u ostatních prodejen již obyvatelé
obcí nevolí jako hlavní místo nákupu prodejnu v místě
bydliště, ale rozhodující nákupy řeší v jiných, vzdálených
supermarketech a u nás dokupují pouze nejnutnější potraviny. Následkem je problematická rentabilita a s tím spojená opodstatněnost některých prodejen v menších místech
okresu. Přestože se uvádí, že maloobchod v ČR roste, není
to trend ve venkovském prostoru. To platí pouze pro internetové obchody, které provozují i maloobchodní činnost.
Na maloobchodní činnost je bezprostředně navázaná
i činnost našich velkoobchodů s ovocem a zeleninou, chlazeným zbožím i koloniálním sortimentem. Tam se rovněž
projevuje trend nižších odběrů prodejen a jejich provoz je
málo efektivní. Přesto věříme, že celkové výsledky družstva
se budou za hospodářský rok 2021 vyvíjet příznivě a že se
ekonomická situace bude stabilizovat i v segmentu maloobchodu.
Na závěr ještě uvádím dosažené výsledky za rok 2020.
• Hospodářský výsledek roku 2020 uzavřen dosažením zisku 12 937 tis. Kč.
• Maloobchodní obrat celkem 746 397 tis. Kč. Meziroční
index 103,13.
• Velkoobchodní obrat celkem 445 242 tis. Kč. Meziroční
index 92,93.

Rekonstrukce prodejny „Skleník“

Koncem roku 2020 proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce supermarketu U Zelené ratolesti v Českém Krumlově.
V první fázi proběhla rekonstrukce prvního patra objektu,
kde byly nově vybudovány sklady, chladicí a mrazicí boxy
a sociální zázemí pro personál prodejny. V části prvního patra vznikl také zcela nový nájemní prostor, kde svou činnost
provozuje SK Karate Český Krumlov. V přízemí objektu došlo k přesunu hlavního vchodu do pravé části objektu, čímž

se efektivně využil celý prostor přízemí pro zvětšení prodejní plochy prodejny. Prodejna nyní disponuje rozšířenou nabídkou čerstvého zboží, zejména ovoce a zeleniny, uzenin
a pečiva. Novinkou je prodej výsekového masa a teplých jídel. Čerstvé pečivo na prodejnu dodává Pekárna Srnín a Pekařství Nodes. Součástí modernizace objektu je i umístění
veřejně přístupného bankomatu u vchodu do prodejny
a vytvoření okénka pro prodej zmrzliny Ledová říše.

Za dosažené výsledky roku 2020 děkuji jak zaměstnancům
družstva, tak zákazníkům a členům družstva, kteří v našich
prodejnách nakupují.
Vladimír Kozák
předseda představenstva a ředitel
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Úpravy v prodejně v Besednici
V říjnu loňského roku došlo na prodejně v Besednici k řadě dílčích
změn. Z části byly omlazeny a upraveny regálové systémy, čímž
došlo ke změnám v dispozici prodejny. Pořízeny byly nové chladicí
a mrazicí technologie. Prodejna nově disponuje jedním pokladním
boxem s dotykovou pokladnou, za níž se zároveň nachází nabídka
alkoholických nápojů.

Dotace na provoz prodejny
v Rožmitále na Šumavě

Prodejna na Latráně

známe, se do Českého Krumlova jen tak nevrátí. Prodejna se tak
stala místem nákupu hlavně pro místní obyvatele a lidi pracující
v samotném centru města.
V reakci na události posledních měsíců kolem onemocnění covid-19 bylo nutné uskutečnit řadu provozních změn na prodejně
Latrán v Českém Krumlově. Tato prodejna byla a stále je velkou
měrou závislá na turistickém ruchu v centru města, který byl nástupem mimořádných vládních opatření zcela utlumen, a prodejna se tak začala potýkat se značnými ztrátami. Provoz vedlejšího
COOP Bistra, které bylo otevřeno teprve v roce 2019, byl v důsledku situace v Českém Krumlově zcela ukončen. Pro zachování požadovaných služeb byl do samotné prodejny vrácen obslužný pult se
základní nabídkou uzenin, lahůdek a zákusků. Přes nepřízeň osudu
se však podařilo díky obětavé práci personálu a podpoře města
Český Krumlov tuto prodejnu udržet a věříme, že tomu tak bude
i nadále, přestože se zdá, že turistický ruch v rozsahu, v jakém jej

U NÁS SI RÁDI
VÁLÍME ŠUNKY

V rámci dotačního programu na podporu venkovských prodejen
z rozpočtu Jihočeského kraje jsme získali dotaci na provoz prodejny
v Rožmitále na Šumavě. Cílem dotačního programu je umožnit obcím zachovat a udržet drobné venkovské prodejny a zajistit tak, aby
jihočeské vesnice byly kvalitním místem pro život se zajištěnou zá-

Rozšíření služeb
v prodejnách Jednoty
Aktuální seznam výdejních míst
Naše snaha o rozšiřování našich služeb neupadá, z toho důvodu
rozšiřujeme sítě Alzaboxů a Zásilkoven pro ještě větší pohodlí při
nákupech nepotravinářského zboží.

výdej zásilek
zásilkovna
• Chvalšiny
• Malonty

ALZABOX
• Český Krumlov, Kaplická, Horní Brána
• Český Krumlov, Plešivec
• Horní Planá
• Vyšší Brod		
• Kaplice, ul. Míru
• Křemže			
• Větřní

zásilkovna z-box
• 031 Kájov
• Terno Český Krumlov
• Český Krumlov, Plešivec
výdej zásilek PPL
• 051 Přídolí
• 011 Bujanov

NA VALAŠSKU JE KRÁSNO

Automaty na kávu
v prodejnách Jednoty
• Terno Český Krumlov
• Český Krumlov, U Zelené ratolesti
• Horní Planá

Alzabox a Z-BOX v prodejně Plešivec v Českém Krumlově
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kladní obslužností, jako je právě prodej potravin. V rámci dotačního
programu bylo podpořeno celkem 37 prodejen v celkové výši 4 miliony korun. V Rožmitále na Šumavě bude dotace použita na úhradu
části mezd personálu prodejny a nákladů na energie. V obou případech však dotace pokrývá pouze část realizovaných nákladů.

Kávovar v Horní Plané
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haló, lahůdky besednice,

co je nového?

Historie dnes již legendární výrobny lahůdek v Besednici začala v roce 1949. Původní výrobna lahůdek se nalézala
v bývalém řeznickém krámu „U Kleinů“. Od té doby se ale mnohé změnilo. I letošní rok přinesl některé novinky.
O nich a také o tom, co je trápí, jsem si povídal s vedoucí Lahůdek Besednice Pavlínou Otenšlégrovou.
Takže se držíte osvědčených receptů. A co nějaké novinky?
Také nějaké máme. Letos jsme začali dělat sendviče – tuňákové a šunkové. Zahájili jsme také výrobu minibaget.
Ale největší novinkou je zavedení nových etiket. Od června máme nové plastové. Každý výrobek má svoji zvláštní
etiketu s názvem, my pak dotiskujeme na bílou samolepku
složení, výživové hodnoty a podobně. Od října budeme
mít nová potištěná víčka se závěrem a někdy v průběhu
října přijdou na řadu etikety na bagetách. Pak už budeme
mít ucelenou řadu nových etiket na všech výrobcích.

Dorazil jsem na osmou a koukám, hromada práce za
vámi. V kolik hodin tady začínáte?
Dneska už ve tři ráno, stejně jako každý pátek. Pondělí
a pátky, to jsou nejsilnější dny. A děláme tak dlouho, dokud
není všechno hotovo.

S novinkami to máme nějakých sedmdesát výrobků...
S tím máme problém. S inovacemi nám přibývají suroviny, které musíme udržet čerstvé a v chladu. A naše chladící
zařízení jsou již na hraně kapacity. Musíme hledat nějaké
řešení.

Všechno hotovo – co to znamená v sortimentu?
Tak děláme toho opravdu hodně. Deset druhů baget, dva
druhy sendvičů, děláme housky, hamburgery. K tomu 30
až 40 druhů salátů, 20 druhů pomazánek.
Chcete říct, že to všechno vyrábíte každý den? Kolik
vás na to je?
Sedm holek na výrobně, pak já, moje zástupkyně – ta také
vypomáhá ve výrobně – řidič a paní na úklid. Denně vyrábíme prakticky celý sortiment. A to například některé druhy salátů vyrábíme i v několika desítkách kusů. To je pro
některé malé prodejny, jako například v Bujanově nebo
Horním Dvořišti. Tam si místní pamatují, co bylo před dvaceti lety. A chtějí to. Třeba takový párkový salát…
Ukázka nových etiket
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rekonstrukce
prodejny v kaplici
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V letošním roce proběhla dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce prodejny v Kaplici na sídlišti. Prodejna byla již v nedobrém
technickém stavu a neplnila dostatečně funkci. Rekonstrukcí prošla nejen samotná prodejní plocha, ale i veškeré zázemí prodejny.
V celé prodejně došlo ke kompletní výměně technologií, a zcela
tak byly vylepšeny podmínky pro prodej a práci v zázemí. V současné chvíli ještě probíhají přípravné práce k instalaci fotovol-

taické elektrárny na střechu objektu. To vše s cílem snížit odběr
elektrické energie z distribuční sítě. Sortimentní nabídka prodejny
byla rozšířena o pultový prodej výsekového masa od MÚÚÚ Písek.
Novinkou je i prodej kuchyňských potřeb českého výrobce Tescoma. Mimo jiné v prodejně naleznete i oblíbené pečivo a zákusky
Pekárny Srnín, uzeniny od Antoniho a oblíbené výrobky Lahůdek
Besednice.

fotografie před rekonstrukcí:

srovnání po rekonstrukci:

ukončení provozu
stavebnin v Křemži

Vše jednou končí – a právě to se týká i stavebnin v Křemži. Po několika desítkách let úspěšného fungování jsme nuceni provoz stavebnin ukončit. Dochází k tomu hned z několika závažných důvodů. Kromě odchodu vedoucího stavebnin do starobního důchodu nás fatálně zasáhl nástup velkých řetězcových stavebnin či zřízení e-shopů se stavebními materiály, což zapříčinilo velký propad tržeb. Proto bude
provoz ukončen k 13. 11. 2021.
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přichází ze srnínA
s ředitelem pekárny Josefem Bukovským
o novinkách v Pekárně Srnín
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Pecivál? To prací zrovna moc nezavání. Nicméně se jedná o nový prodejní koncept, který startuje právě v těchto dnech. O PECiVÁLovi
a dalších novinkách jsem si přišel popovídat s ředitelem Pekárny Srnín Josefem Bukovským.

především ty, které jsou nějakým způsobem problémové – například z hlediska trvanlivosti surovin nebo nároků na jejich skladování. Inovovali jsme průběžně několik desítek výrobků. Nově vznikla
řada FIT, kam jsme zařadili takové ty „zdravější“ výrobky. Patří sem
například výrobky s vyšším procentem žita, konkrétně chléb samožitný nebo zrníčkový. Výrobky této řady zákazníci poznají podle
etikety se zeleným pruhem, chléb podle zelené pásky nebo sáčku.
Stále platí, že se snažíme co nejvíce spolupracovat s místními výrobci a dodavateli. Naše žito i pšenice pochází přímo z jižních Čech – ze
Žimutic, Lišova nebo Bukovska. Mák pochází z Krumlovska, stejně
tak jako med. Z nových produktů bych rád vyzdvihl jarní muffiny
nebo výborné kořeněné žitné rohlíky. Zákazníky vyhledávanou
a velmi oblíbenou stálicí našeho portfolia mezi je ruční kvasový
chléb. Novinek máme sice více, ale konkrétně tyto slaví u zákazníků
mimořádný úspěch.

Pane řediteli, rok se s rokem sešel. Co nového se přihodilo v pekárně?
Nového je určitě hodně, povedlo se nám několik zásadních inovací. Začal bych tou marketingovou – už nějakou dobu pracujeme
na rebrandingu celé společnosti, kdy se snažíme o ucelené vnímání
naší značky, aby nás lidé znali jako regionální Pekárnu Srnín, kde se
vše vyrábí tradičním rukodělným způsobem. Tomu jsme přizpůsobili i tvorbu nového loga a dále se snažíme vytvářet s tím spojenou
sjednocenou řadu obalů našich výrobků.
Připravili jsme zcela nový koncept, který právě zkoušíme na naší
nové prodejně v Českých Budějovicích, v ulici Na Sadech. Prodáváme tam i zcela nový chléb, který nese stejný název jako celý tento

Při našem minulém setkání jsme se bavili i o připravované modernizaci podniku.
Postupně dochází k modernizaci všech našich provozů. Na jižní střechy jsme nainstalovali fotovoltaické panely, nyní nám instalují záložní systém – bateriové úložiště. Celé to připravujeme ke spuštění
během jednoho měsíce. Tím pak budeme mít z více než padesáti
procent pokrytou naši spotřebu. To by se nám třeba hodilo letos
v létě, kdy byly velké problémy s dodávkami elektrické energie.
Dále uvažujeme o koupi dieselového agregátu. V neposlední řadě
projektujeme bytový dům pro zaměstnance v sousedství pekárny
a někdy v budoucnu bychom chtěli postavit i novou administrativní
budovu. To ale tak nechvátá. Máme jiné priority.

koncept - tedy PECiVÁL. Zákazníkovi chceme sdělit, že jsme strojní
manufaktura, že nemáme pásovou výrobu a že u nás je vše tak, jak
má být. Tuto novou prodejnu považujeme v současné době za výkladní skříň naší společnosti. Počítáme s tím, že zde budeme prodávat i pizzu. Prodejnu dále plánujeme používat i pro testování našich
nových výrobků, než je nabídneme k dalšímu prodeji, například
Jednotě.
Když je řeč o nových produktech, jaké to jsou?
Předně jsme poněkud zredukovali sortiment – měli jsme přes tisíc
výrobků, dnes jich máme kolem osmi set padesáti. Předpokládáme,
že nakonec budeme držet takových sedm set výrobků. Eliminujeme
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Hruškový koláč
Jedná se o recept typicky podzimní. Pokud vám letos zdecimovala stromy rez hrušňová, lze s úspěchem použít
i jablka. My jsme hrušky a ostatní suroviny pořídili v Ternu.

1. Ze všeho nejdříve oloupeme hrušky, rozpůlíme je a vykrojíme jádřince. Do hrušek uděláme zářezy, polijeme je
citronovou šťávou a rumem a necháme odpočinout.

4. F ormu na koláč vymastíme a vysypeme hrubou moukou. Pokud máte jako my formu silikonovou, stačí jen
trochu vymastit.

2. V míse zatím vyšleháme cukr, vejce a špetku soli. Pak
po částech vmícháme hladkou mouku a kypřicí prášek.
Zapneme si troubu a necháme ji předehřát na 180 °C.

5. A
 si 2/3 těsta nalijeme do formy a těsto poklademe půlkami hrušek. Zbytek těsta nalijeme na hrušky.

3. Do těsta přilijeme vlažné mléko s olejem a opět pořádně
vymícháme.

6. K
 oláč vložíme do předehřáté trouby a pečeme zhruba
45 minut.
7. M
 ezitím si rozpustíme máslo a v něm rozpustíme cukr.
Hotovou směsí přelijeme upečený koláč.

Co budeme na náš výborný koláč
potřebovat:
• 6 hrušek (může být i méně, záleží na velikosti ovoce) • šťávu z jednoho citronu
• trochu rumu • 2 vejce • 150 g hladké mouky • 1 kypřicí prášek do pečiva • 100 g krupicového cukru
• špetku soli • 1/2 hrnku mléka
• 3 lžíce oleje • 100 g másla
na vymazání formy • trochu
hrubé mouky na vysypání
formy • 80 g másla na polevu
• 3 lžíce cukru na polevu
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knedlíky z kaplice
Považujeme je za nedílnou součást naší národní kuchyně. Houskové, bramborové, ovocné, plněné uzeným masem.
Knedlíky. Uvařit je, to ale může být problém. Těsto drží na všem okolo, jenom ne pohromadě. Proč se ale s nimi
patlat, když nám je – a naprosto skvělé – vyrobí někde jinde? Třeba ve výrobně Jednoty Kaplice.

Prvního března letošního roku se v sortimentu Lahůdek Besednice objevil nový produkt – kynuté houskové
knedlíky. Jako u veškeré výroby v Besednici jde o výrobu
ruční a podle tradiční receptury. Zanedlouho k nim přibyly knedlíky bramborové a luxusní babiččiny houskové
knedlíky.
Výrobna knedlíků vznikla na místě bývalé závodní kuchyně v mateřském sídle Jednoty v Kaplici-nádraží. Pracují tu
dvě dámy, profesí knedlíkářky. Kamila Čížková a Jana Gondeková. Začínají v šest, kdy zadělávají první várku těsta.
Z té vyrobí čtyřicet knedlíků. Tolik se totiž najednou vejde
do konvektomatu. A následuje dalších devět várek. Každý
den tak připraví čtyři sta knedlíků. Úhledných válečků, jeden jako druhý.
Pozorovat ty dvě při práci, to je skutečně radost. Zatímco jedna už hotová várka knedlíků chladne na stole, další
knedlíky prochází vyvalovačkou a na platech míří do konvektomatu. Jakmile je plný a zaklapnou dveře, knedlíky se
začnou vařit v páře.
„Dřina? Dřina to je. Zpočátku jsme těsto zadělávaly ručně.
Nyní máme hnětač, ale i tak se jedná především o ruční
práci. Vážení surovin, rozvažování těsta, balení knedlíků.
A tahat mísu plnou těsta z hnětače, to vůbec není snadné. Ale baví mne to, práci mám ráda,“ svěřuje se Kamila
Čížková.

Jestli se jim práce daří, to musíte posoudit sami. Besednické kynuté houskové knedlíky si můžete koupit v každé
z prodejen Jednoty Kaplice. A když si k nim na talíř naložíte
vepřovou pečínku se zelím nebo kachničku…

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ
Knedlíky ohřívejte doma v páře nebo
zastříknuté vodou v sáčku v mikrovlnné
troubě, aby nedošlo k vysoušení.
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 když ten čas nastane, nastoupí šikovné pracovnice,
A
které přesně vědí, jaké zboží přijde do které prodejny.
Skladníci začnou strojit palety. V záloze totiž mají
spolehlivou nápovědu – jedenáct neméně pracovitých
žen v kancelářích.

a její cesta
velkoskladem v Kaplici

6

Pár dřevěných špalíků a stlučených prkýnek. Nic složitého. Ale bez ní se jen tak neobejdeme,
pokud chceme převézt větší množství zboží. Je totiž nepostradatelná.

4

Paleta je paleta, ale moc se od ní nedovíme.
Co všechno paleta zažije ve velkoskladu, to
nám nejlépe přiblíží zástupkyně vedoucího
velkoskladu Marie Adámková a vedoucí provozu
Jiří Svoboda.

1

J e půl šesté ráno. Do velkoskladu
míří první nákladní automobily
plné palet naložených zbožím.
Náklaďáky přijíždí až do dvou
hodin odpoledne. Naše paleta je
v nákladním prostoru jednoho
z nich.

3

Na naši paletu
čeká ubytování
hned v několika
cenových kategoriích.
Vedle moderních
skladovacích prostor
jsou stále v provozu
sklady, které ještě
pamatují éru státního
velkoobchodu.

 alší cesta palety vede do vyskladňovacího skladu na předem
D
určenou pozici, kde musí počkat. Denně se k expedici
připravuje v průměru 30 tun zboží, v sezóně to může být
i dvakrát tolik.

8

 aždá paleta má v regálech podle druhu
K
zboží přesně určené místo, kde bude
ležet, než přijde její čas.

7

 aletu čeká daleká cesta. Jednota Kaplice
P
totiž zásobuje nejen své prodejny v okrese
Český Krumlov, ale také všechny prodejny
Jednoty Vimperk. Řidiči Jednoty zvládnou
kratší trasy i dvě za den. Paleta je konečně
na místě. Za pár dní se vydá opět na cestu
zpět do velkoobchodu a následně je vrácena
dodavateli.

 je to tady. V půl šesté ráno začíná rozvoz
A
zboží. Nejprve dostane paleta se zbožím kabát.
Je omotána smršťovací fólií, která zabrání
poškození zboží při transportu. Nyní je paleta
připravená a může být naložena.

Ke koupi
v prodejnách

2
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 idič paletu se zbožím vyloží a dál se o ni
Ř
nestará. O paletu a její kolegyně bude
nadále pečovat dvacet jedna zaměstnanců
velkoskladu, převážně žen.
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Tip na výlet

Vodopády
sv. Wolfganga

Stojíme před vodopády Sv. Wolfganga. Spíše
než vodopády připomínají velké peřeje. Na ráchání ve vodě raději zapomeňte. Ani v parných
letních dnech teplota vody nepřekročí 12 °C a v zimě
klesne až na 0,1 °C. Budete-li mít štěstí, můžete spatřit
ledňáčka, místní dokonce tvrdí, že v potoce je k vidění rak
kamenáč.
Zpátky můžete jít stejnou cestou nebo můžete pokračovat
dál po Opatské stezce. Po lávce překonáme Vltavici a podél
pravého břehu mineme nejprve starý hamr a posléze starý
městský lom. Po chvíli se stezka změní v regulérní silnici,
což nám jasně signalizuje, že jsme zpět ve Vyšším Brodě.

Nepatří k největším ani k nejznámějším. Vlastně ani moc nevypadají jako vodopády. Přesto jde o velmi hezký výlet
podél Menší Vltavice Hamerským údolím v těsné blízkosti Vyššího Brodu.
Protože do Vyššího Brodu přijedete pravděpodobně
autem, zaparkujte jej na parkovišti u penzionu Inge.
K vodopádům vede naučná stezka příznačně nazvaná
Opatská stezka. Naše putování totiž začíná i končí u severního vstupu do cisterciáckého kláštera. Půjdeme
podél klášterní zdi, mineme bývalý klášterní pivovar ,
dnes již rozpadlý. Po pravé straně máme umělý vodní
kanál, který klášter zásoboval vodou prokazatelně již ve
14. století.

Pokračujeme podél kanálu a vzápětí vstoupíme do smíšeného lesa. Roste zde ponechán svému přirozenému vývoji
již 200 let. Po chvíli narazíme na velké peřeje tvořené mohutnými balvany. Divoká krajina nám dává zapomenout,
že jsme prakticky stále na okraji města. Po levém břehu
Menší Vltavice dojdeme k dalším velkým peřejím. Cesta je
pohodlná, vede do mírného kopce. Teprve poslední krátký
úsek těsně před vodopády vede po kořenech stromů a cesta přestává být komfortní, ale zůstává stále schůdnou.

Divoké peřeje na Menší Vltavici

Starý smíšený les

Bývalý klášterní pivovar

Dramatických míst v údolí nalezneme více

Wolfgangovy vodopády
16
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benefity pro
Zaměstnance
Příspěvky
• příspěvek na cestu do a z práce ve výši 50 %
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění až 900 Kč
• příspěvek na lázeňský pobyt zaměstnance
• příspěvek na očkování nebo nákup doplňků proti chřipce
• příspěvek na maturitní ples dítěte
• příspěvek na letní tábor dítěte
• příspěvek na školní lyžařský výcvik dítěte
• příspěvek na letní příměstský tábor dítěte
Ostatní benefity
• týden dovolené navíc (4 + 1)
• vánoční setkání zaměstnanců
• sleva z nákupu v prodejnách Jednoty Kaplice
• sleva na podnikovou dopravu a práci autodílny
ve výši 50 %
• sleva na mobilní tarif u operátora COOP Mobil
• placené pracovní volno na doprovod dítěte do 1. třídy ZŠ
při zahájení školního roku
• podniková rekreace v chatě na Přední Výtoni

Mimořádné odměny
• na dovolenou až do výše 50 % mzdy
• na Vánoce až do výše 50 % mzdy
• k životnímu jubileu 50 let
• za počet odpracovaných let
• při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu
• pro bezplatné dárce krve za počet odběrů
DŮLEŽITÉ INFORMACE
• výplata mzdy vždy 14. den v měsíci
• možnost závodního stravování

VÝHODY ČLENŮm DRUŽSTVA

2021/2022
1. TRVALÝMI A JEDNORÁZOVÝMI PROCENTNÍMI
SLEVAMI
	přiznávanými odstupňovaně z členem družstva realizovaných nákupů zboží v prodejnách družstva evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, která slouží k ochraně jeho peněz, placení nákupů,
vkládání a vybírání hotovosti a získávání bonusů z jím
vložených finančních prostředků, když vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně a bezplatně.
Sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním
měsíci při nákupu:
do 2 500 Kč .................................................................... sleva 1,5 %
do 5 000 Kč .................................................................... sleva 2,0 %
do 7 500 Kč .................................................................... sleva 2,5 %
nad 7 500 Kč .................................................................. sleva 3,0 %
2. ÚROČENÍM (S VYŠŠÍ ÚROKOVOU MÍROU) PŮJČEK
DRUŽSTVU POSKYTOVANÝCH JEHO ČLENY
	sjednávaných při minimální půjčené částce 5 000 Kč
na dvanáct a 10 000 Kč na šest měsíců, evidovaných
zvláštní smlouvou.
Úročení půjček roční úrokovou mírou sjednaných na:
12 měsíců ....................................................... úroková míra 1,2 %
6 měsíců ......................................................... úroková míra 0,9 %

3. Bonusem,
	ale na dobu bez časového omezení, při minimální půjčené částce 1 000 Kč, evidované prostřednictvím věrnostní
čipové karty člena.
Bonus za denní zůstatek vkladů na věrnostní čipové
kartě:
nad 1 000 Kč až do 100 000 Kč .............................. bonus 0,8 %
nad 100 000 Kč .......................................................... bonus* 0,3 %
* výše úrokové míry a bonusu platná od 1. 9. 2021 (na základě
pověření představenstva je upravována dle aktuálních úrokových sazeb bank)
4. Poukázky na slevu
Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který
není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu)
možnost získat 2 poukázky na období od 1. 7. 2021 do
30. 6. 2022, každou se slevou 100 Kč z jednorázového nákupu zboží nad 300 Kč.
O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu družstva: tel. 380 302 227 nebo e-mail
sekretariat@jednotakaplice.cz

Informace členům družstva
Počet členů k 31. 12. 2020 byl 948, což znamená pokles
o 26 členů proti skutečnosti k 31. 12. 2019 – vystoupilo
14 členů, zemřelo 15 členů. Přijati byli 2 noví členové
a 1 člen byl po aktualizaci dat vrácen zpět do evidence.
Složení členské základny k 31. 12. 2020:
ve věku
členů
ve věku
členů
18–50 let
150
51–60 let
148
61–69 let
284
70 a více let
365
ostatní
1
Členské výbory: Počet členských výborů se v roce 2020
nezměnil, máme 18 členských základen.
Jarní členské schůze:
Letošní jarní členské schůze se z důvodu přetrvávající pandemie covid-19 nekonaly.
Slevy poskytnuté členům za rok 2020:
• čipová karta
Celkové vyplacené slevy ve výši 954 321 Kč, z toho pro
členy družstva (držitele čipové karty) 373 633 Kč, což je
18

proti roku 2019 nárůst o 4,33 %. Vyplacený bonus byl
ve výši 185 630 Kč, což je pokles o 40,22 % oproti roku
2019. Tento výrazný pokles byl zapříčiněn rapidním snížením procentní sazby bankovních domů v loňském roce.
• na nákupní kupony
V prodejnách družstva bylo do konce roku 2020 uplatněno 316 ks kuponů à 100 Kč (pro členy, kteří nemají čipovou kartu), což je o 13 kuponů více proti roku 2019.
• Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské
výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (viz Výhody členům družstva 2021/2022).
• Pro ty, kteří věrnostní čipovou kartu nevlastní, jsou k dispozici na požádání (tel. 380 302 227 nebo e-mail sekretariat@jednotakaplice.cz) dva kupony na nákup zboží nad
300 Kč se slevou 100 Kč.
• Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnostní čipové karty se můžete informovat přímo na prodejnách družstva nebo v ústředí družstva (tel. 380 302 259).
• Veškeré dotazy Vám zodpovíme také na našich webových
stránkách www.jednotakaplice.cz.
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soutěž
Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek
na odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč

Odpovědní kupon
Do slosování o ceny budou zařazeny kupony se správně zodpovězenými soutěžními otázkami.
Kupon zasílejte do 30. listopadu 2021 na adresu: Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež
1. Jak se nazývá říčka, na jejímž toku najdeme Wolfgangovy vodopády?
.......................................................................................................................................................
2. Co je absolutní novinkou v sortimentu zrekonstruované prodejny 015 Kaplice?
.......................................................................................................................................................
3. Probíhá výroba knedlíků a dalších výrobků z Lahůdek Besednice (bagety, pomazánky, sendviče)
v jedné provozovně? Pokud ne, kde se provozovna nachází?
.......................................................................................................................................................

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................... Tel.: ............................................................
Adresa vč. PSČ: ...................................................................................................................................................................................................

Vyhodnocení čtenářské soutěže Zpravodaje 2020
Do soutěže se zapojilo 174 členů, z toho 165 se správnou odpovědí.
Vylosováni byli a cenu obdrželi: BOROVKA Jan, KOUBA Vlastimil, KRAMPEROVÁ Šárka, LANGOVÁ Zdena, MARKOVÁ
Marie, SUMERAUER Jaroslav, SUMERAUER Lukáš, SUMERAUEROVÁ Dominika, SUMERAUEROVÁ Marie, VORÁČKOVÁ Jana
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme.
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