
 
                                                                                                   

Děkujeme za krásný rok s vámi, ve kterém se toho spoustu 
událo. 
 
Přes všechny trable s koronavirovou krizí jsme rozjeli sociální 
podnikání a v jeho rámci testovací provoz denního bistra.  
 
V září jsme konečně dovybavili interiér bistra. Jak osvětlení, tak 

nábytek je upcyklovaný. Na stínidla osvětlení byl využit banner z budovy Národního muzea  
v Praze. Stolní desky jsou zase vyrobeny z odpadového materiálu vzniklého při pokládání 
podlah. 
 

 
 
 
V průběhu celého roku jsme vařili z regionálních bezobalových 
surovin z obchůdku obědová menu pro veřejnost a také pro děti z lesních školek v Závišicích 
a Libhošti. V listopadu jsme vyzkoušeli koncept pop-up restaurace, kdy jsme v našem bistru 
nabídli zážitkovou večeři připravenou zkušeným profesionálním kuchařem z lokálních 
surovin. 
Letos v zimě budeme slavit páté výročí otevření obchůdku, ve 
kterém nakupujete do vlastních obalů potraviny, z nichž mnoho 
pochází od místních zemědělců a je pokud možno ve kvalitě bio. 
Mnozí z vás také nadále využívají možnost objednávat si maso 
od lokálních zemědělců a zpracovatelů, nebo taky ovoce  
a zeleninu z Kréty. Náš sortiment se rozrůstá, od loňského 
prosince u nás nově najdete i bio pečivo z pekárny Statek Tichý 
z Jindřichovic ve Slezsku. 
 
Máme velikou radost ze setkávání s vámi právě v místě, kde to všechno začalo. Jsme rádi, 
že s vámi můžeme sdílet radost z místních potravin, ze setkávání, a pokud vyjde čas, i z pár 
vět na další témata prohozených nad nákupem. 
 
Popovídat jsme si ale mohli i při dalších příležitostech. Snažili jsme se oživit náměstí  
a podpořit komunitní život ve městě. Začátkem léta jsme uspořádali tradiční Svátek sousedů. 
Na sklonku léta jsme si mohli několikrát společně zazpívat a zatančit u Čtvrtečních marmelád 
s našimi místními muzikanty. 
 



 
V novém roce chceme obchůdek, bistro a sociální 
podnikání dál rozvíjet a zviditelnit a hledáme posily, které 
by nám pomohly čerpat potenciál naplno.  
 
Baví vás marketing a sociálních média? Máte chuť 
vymýšlet s námi, jak doladit naši nabídku? Anebo byste 
nás chtěli podpořit jinak? Spojte se s námi, v obchůdku 
či bistru, anebo nám napište mail na 
druzstvo@viktorinaloca.cz. 

 
 
 
Ať vám i v novém roce u nás chutná, 
Krásný a hlavně zdravý 2022 všem 
 

přeje Družstvo VIKTORINA LOCA  spol. 
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