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Prosinec je tu a s ním naše vá−

noční číslo. Můžete se s námi podí−

vat do Španělského sálu Pražského

hradu, kde zástupci výrobních druž−

tev převzali ocenění v kategorii Vý−

robní družstevnictví a Lady Pro.

Nedávno byl spuštěn pro členská

VD extranet SČMVD − v této souvis−

losti přinášíme rozhovor s ředitelem

odboru rozpočtu a správy majetku

Ing. Jiřím Houškou.

Vánoce se blíží, a to je vhodný čas

pro nakupování dárků. Mám pro vás

několik tipů z produkce členských vý−

robních družstev. Můžete se s námi

také podívat na Stříbrné vánoční dny.

Užijte si vánoční čas, sváteční ná−

ladu a hlavně Štědrý večer v míru

a klidu, se všemi, které máte rádi.

A když byste se snad náhodou nu−

dili :−), začtěte se do našeho vánoč−

ního infomixu.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

2010! ! !

Jana Henychová
šéfredaktorka
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ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
Pražský hrad, 
Nová Galerie a Španělský sál
27. listopadu 2009

Páteční večer 28. listopadu ožil Španělský sál Pražského hra−
du slavnostním vyhlášením výsledků soutěže „Českých 100 nej−
lepších“.

V kategorii Výrobní družstevnictví byla oceněna členská výrobní
družstva Stavba Praha, Tvar Pardubice, Inva Litoměřice, Kovotex
České Budějovice, Družstvo cementářů Praha a Kovobel Domažli−
ce. Předsedové převzali ocenění z rukou ministra práce a sociál−
ních věcí JUDr. Petra Šimerky. 

Oceněným výrobním družstvům blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví.
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KATEGORIE VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Stavba Praha, družstvo
předseda družstva: Ing. Petr Janů 

Stavba Praha, družstvo je stavební firma s bohatou a dlou−
holetou stavební zkušeností, schopnou profesní strukturou
a dobrým technickým zázemím. V současné době patří k hlav−
ním činnostem družstva provádění bytových, průmyslových a ob−
čanských staveb. Je firmou, která se rovněž úspěšně účastní ve−
řejných zakázek i v konfrontaci s velkou konkurencí.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
předseda družstva: Zdeněk Korbel

TVAR výrobní družstvo Pardubice je společností s více jak še−
desátiletou tradicí, která patří mezi významné zpracovatele plas−
tů v České republice. Výrobní sortiment obsahuje přes 300 dru−
hů výrobků, které mimo dodávek po České republice firma
distribuuje také do SRN, Švýcarska, Velké Británie, Slovenska,
Rakouska, Nizozemska a Itálie. Roční zahraniční export se po−
hybuje okolo 60 % produkce společnosti. 

INVA, družstvo, Litoměřice
předseda družstva: Ing. Josef Hančl 

INVA, družstvo zaměstnává převážně osoby se změněnou
pracovní schopností a těžkým zdravotním postižením. Nabízí ši−
roký sortiment výrobků a prací (lehká a hrubá kartonáž, pře−
pravní obaly, divadelní dekorace, montážní a kompletační práce,
obrábění kovů a hliníku). INVA družstvo dává šanci plně vynik−
nout potenciálu osob se změněnou pracovní schopností a vý−
znamně k přispívá k jejich integraci. 

KOVOTEX výrobní družstvo invalidů,
České Budějovice
předseda družstva: Jiří Horák

KOVOTEX výrobní družstvo invalidů vzniklo v roce 1990.
Zabývá se povrchovou úpravou kovů, zejména práškovým lako−
váním a kovovýrobou. KOVOTEX výrobní družstvo invalidů  za−
městnává v průměru 70 % osob se ZPS. I ve vysoce konkurenč−
ním prostředí se družstvu daří prosadit se svými výrobky na trhu
a dosahovat dobrých hospodářských výsledků. 
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Družstvo Cementářů, 
družstvo, Praha

předseda družstva: Václav Srp

Družstvo Cementářů, družstvo vyrábí ve svých pěti provozech
široký sortiment betonových výrobků. Hlavním cílem podnikání
Družstva Cementářů je snaha o udržení a trvalý rozvoj dlouhole−
té tradice ve výrobě betonového zboží a vytváření trvalého a se−
riozního partnerství se zákazníky. Díky efektivnímu a prozíravé−
mu vedení se družstvo dobře prosazuje i na stavebním trhu, kde
dnes dominují ty největší nadnárodní stavební firmy.

KOVOBEL, 
výrobní družstvo, Domažlice

předseda družstva: Ing. Emil Beber

Družstvo má stabilizovaný výrobní program, založený na di−
verzifikované výrobě technologií pro drůbež a skladovacích kon−
tejnerů. Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva rozdíl−
né produkty, ale i velmi široký teritoriální záběr. Jeho výrob−
ky směřují ze tří čtvrtin na export. KOVOBEL, výrobní družstvo
se stále rozvíjí, využívá nejmodernější výrobní technologie a ne−
ustále inovuje základní řadu svých výrobků. V rámci posílení
obchodních aktivit družstvo založilo dceřinné společnosti na
Slovensku a v Polsku.
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KATEGORIE LADY PRO 2009
Mezi deseti oceněnými dámami, které získaly titul LADY PRO 2009, byla také 

JAROSLAVA POLÁKOVÁ
předsedkyně výrobního družstva KOVO Konice 

Jaroslava Poláková má, jako vrcholová manažerka, velkou
zásluhu na prosperitě výrobního družstva KOVO Konice v před−
chozích letech i v současné obtížné ekonomické situaci. Činnost
družstva se soustřeďuje především do oblasti výroby ponorných
elektromotorů, oprav oběhových, kalových a ponorných čerpa−
del, výroby mechanických vah a zámečnické výroby na zakázku.
Výrobky a služby družstva KOVO KONICE, mají nejen dlouholetou
tradici, ale především vysokou kvalitu produkce.
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Slavnostní večer zakončila módní přehlídka návrhářky Beaty Rajské. Možná i vás potěší pohled na atraktivní modely oblečené na
neméně pohledných modelkách...

Organizátorem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je COMENIUS, pan−evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vě−
decko−technickou spolupráci. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způso−
bem ocenit české nebo v České republice registrované firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických
aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého
okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních
dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospo−
dářskými subjekty. 

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ má pouze tři omezení:
subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní,
měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,
jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč.

Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.
Výsledky soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ můžete nalézt na www.comenius.cz.



8

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                             PROSINEC 2009

Ve dnech 10. až 13. prosince se v Pražském veletržním areálu Letňany konal 1. veletrh spotřebního zboží nazvaný
Stříbrné vánoční dny. Veletrh nabídl dárkové předměty, oblečení, potravinové speciality, hračky pro děti, knihy, kosmetiku,
šperky, bytový textil atd. K vidění byl například i designový nábytek, pestrý výběr sedacích souprav, koberce a gobelíny,
repliky stylového nábytku a svítidel či dekorační a umělecké předměty, ale také knihy či bižuterie. Návštěvníci si  mohli
nakoupit vánoční dárky na jednom místě a vybrat si také z nabídky doprovodného programu. Veletrh byl tak vhodnou příle−
žitostí pro naše členská družstva prezentovat výrobky široké veřejnosti.

Veletrh nabídl celkem 312 vystavovatelů na čisté výstavní ploše 3,1 tisíce metru čtverečního, hrubá výstavní plocha
tvořila 8,5 tisíce metru čtverečního. Lákadel pro návštěvníky připravil organizátor veletrhu hned několik. Na Stříbrné vá−
noční dny bylo vstupné pouhých 40 korun, děti, důchodci a občané se ZTP zaplatili jen 20 korun. Ve spolupráci s městskou
částí Letňany bylo pro návštěvníky zajištěno celkem tři tisíce parkovacích míst, a to zcela zdarma. 

Organizátoři akce věří, že Stříbrné vánoční dny se stanou tradičním vánočním veletrhem pro širokou veřejnost a nabíd−
nou možnost jedinečné prezentace pro vystavovatele v obchodně atraktivním termínu „stříbrná neděle“. 

Ve společné expozici v hale 2, sektoru A, 
vystavovala tato výrobní družstva svoji aktuální nabídku...

DDeetteecchhaa,,   cchheemmiicckkéé  vvýýrroobbnníí   ddrruužžssttvvoo,,   NNoovvéé  MMěěssttoo  nnaadd  MMeettuujj íí

MMOODDĚĚVVAA  oodděěvvnníí   ddrruužžssttvvoo  KKoonniiccee

Družstvo prezentovalo aktuální na−
bídku pro právě probíhající sezonu −
zejména dámské pláště, palety a bun−
dy. Řadu modelů bylo možno vidět
mimo jiné na letošním veletrhu Styl
& Kabo, kde družstvo vystavovalo
a zúčastnilo se i módních přehlídek.
Družstvo prodávalo například atraktiv−
ní plášť, který byl otištěn na titulní
straně v zářijovém čísle našeho časo−
pisu, a to hned v trojím barevném pro−
vedení. Velmi atraktivně působily také
modely zdobené pravou kožešinou.
A tak byl tento stánek častým ná−
vštěvním místem zákaznic, které si
nenechaly ujít možnost vyzkoušet si
modely, které kromě atraktivnosti na−
bízí také kvalitu, pohodlnost a přijatel−
nou cenu, což nejsou bohužel v dneš−
ní době vlastnosti zrovna časté.

Kosmetika je vždy vhodným vánočním dárkem a tak
nemohla chybět ani na Stříbrných vánočních dnech.
Družstvo prezentovalo výrobky tradiční značky Regina
a jako vždy se o jeho stánek zajímalo množství zákaznic,
které si sem přišly nakoupit svou oblíbenou dekorativní
kosmetiku. Zakoupit si bylo možné širokou nabídku rtě−
nek, laků na nehty, make−upů, pudrů, konturovacích tužek
atd. Je nutné připomenout, že kromě vysoké kvality vý−
robků se tyto dají nakoupit také za velice příznivou cenu.
Družstvo zde prodávalo také běžnou kosmetiku Regina
a zmíníme také jeden z pilotních výrobků, a sice Jelení lůj.
Detecha ho vyrábí v několika druzích, v atraktivním bale−
ní. Připomeňme také řadu make−upů LIQUID MAKE UP
a SOFT REAL COMPACT MAKE UP, které vykazují výborné
krycí vlastnosti, stabilitu při mimických pohybech tváře
a chrání současně pleť proti vnějším vlivům, což spolu
s atraktivním obalem ocenila i odborná porota na letoš−
ním pražském veletrhu Beauty Expo a družstvo získalo pro
oba výrobky ocenění.
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VVŘŘÍÍDDLLOO,,   vvýýrroobbnníí   ddrruužžssttvvoo,,   KKaarr lloovvyy  VVaarryy

IIRRIISSAA,,   vvýýrroobbnníí   ddrruužžssttvvoo,,   VVsseett íínn

Tento stánek se těšil velké návštěvnosti zákazníků všeho druhu −
kvalitní kosmetika a péče o zdraví je v naší zemi naštěstí poslední do−
bou něčím, co lidi zajímá. Družstvo nabízelo sortiment prostředků úst−
ní hygieny a tradiční karlovarské koupelové soli. Návštěvníci vánočních
trhů si zde mohli zakoupit také masážní a ošetřující bylinné krémy na
tělo, krémy na ruce atd. Zmíníme například oblíbenou zubní pastu řady
CARLOTHERM s obsahem pravé karlovarské vřídelní soli a bylinnými
výtažky, a to „Rodinka“ (pěnivá zubní pasta) a pastu se sedmi bylin−
kami též v pěnivém provedení. Obě zubní pasty doplňuje ústní voda,
prodejnost zvyšuje také atraktivnost obalu těchto výrobků. Z masáž−
ních kosmetických prostředků zmiňme alespoň Karlovarský francov−
kový krém KARLOVKA obsahující bylinné složky a mentol, či tradiční
OPODELDOK, který je spojen i souvislosti s legendární knižní a filmo−
vou postavou Dobrého vojáka Švejka. :−) Kosmetika je vždy vhodným
dárkem − zejména, když pečuje o naše zdraví. Pracovnice vybrané zbo−
ží zákazníkům dárkově zabalily.

Vánoce jsou za dveřmi a tak toto naše výrobní družstvo ne−
mohlo chybět ani na vánočních trzích. Současné trendy ozdob
z plastu, šířené zejména vietnamskými trhovci, jsou sice cenovou
konkurencí zejména pro nemajetnější cílovou skupinu a je potře−
ba vzít i v úvahu vrozenou spořivost českého spotřebitele, nicmé−
ně stále je naštěstí řada lidí, kteří preferují kvalitu a luxus tradič−
ních skleněných vánočních ozdob před nehezkými „pingpongovými
míčky“ s kýčovitým povrchem pochybného chemického složení.
Nic není krásnějšího na vánočním stromečku než foukaná skle−
něná ozdoba, která při výrobě prošla řadou zručných pracovnic.
Ozdoby jsou vyráběny ručně a zachovávají image opravdových
a skutečných Vánoc. Návštěvníci Stříbrných vánočních dnů si moh−
li vybrat ze široké nabídky foukaných a ručně malovaných vánoč−
ních ozdob různých tvarů. Doufejme, že tradice této křehké krásy
a romantiky vánočních ozdob časem vytlačí nekvalitní levné vý−
robky a že se kouzlo ručně vyráběné tradiční skleněné ozdoby vrá−
tí v době Vánoc do našich domovů.
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Aktuální informace pro členská VD
16. − 20. 11. účast na sjezdu MDS, prezidentkou zvolena P. Green. Tím končí její činnost ve vý−
boru Družstva Evropa − v příštím roce volby. Spolu s p. Green odchází do Ženevy jako sídla MDS
i R. Schlüter.

V souvislosti se zapojením HK SP a KZPS do Bruselských organizací je nutné upravit systém sle−
dování legislativy v připomínkovém řízení – nutno nastavit systém tak, aby bylo možné sledovat
a připomínkovat návrhy Evropských směrnic.

Byl vydán metodický pokyn MPSV ČR k omezení výdajů z APZ na provoz chráněných dílen.

Účast na jednání v Irsku v rámci projektu mezinárodní spolupráce − cíle splněny, dohodnuty smlou−
vy s experty, návštěva expertů v ČR v závěru ledna bude spojena se seminářem k oběma téma−
tům, kterého se zúčastní některá družstva, předána podrobná zpráva s podklady.  

24. 11. účast na semináři v Opavě k projektu vzdělávání manažerů sociálních podniků a družstev.

Oblast strukturálních fondů – členská družstva jsou o všech připravovaných i uskutečněných
výzvách průběžně informována el. poštou a na extranetu.

20. 11. se svaz účastnil jednání Pracovní podskupiny MPSV pro otázky koordinace sociálního
zabezpečení. 

23. 11. účast na 22. zasedání Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání
cizinců.

27. 11. se v budově SČMVD konalo školení k DPH. Přednášejícím byl Ing. Pitner z MFČR. 

19. 11. proběhlo v Proseči setkání potenciálních dodavatelů družstevního zásilkového obchodu,
vážný zájem má 40 VD, připravují se grafické podklady a způsob financování projektu.

19. 11. zasedal veletržní výbor MPO, pro rok 2010 je svaz v programu INKUBÁTOR jako organizá−
tor veletrhů ITEA a Medical, u programu OPPI, nahrazujícím oficiální účasti kategorie C, je organi−
zátorem veletrhů IHM Mnichov, Spielwarenmesse a Farma Poznaň.

19. 11. se konala valná hromada asociace SYBA.

26. 11. proběhlo jednání s ředitelem HKTDC pro střední Evropu, agentury na podporu exportu, byli
jsme seznámeni s podporou českých vystavovatelů a návštěvníků veletrhů v Hong Kongu. 

Od 25. do 28 vystavovala tři VD na veletrhu Heim und Handwerk Hodnocení: Akce je zařazena mezi
oficiální účasti ČR s podporou MPO což byl významný přínos pro VD.
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Příprava změn režimu DPH
Pracovní schůzka prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela, viceprezidenta

a předsedy daňové skupiny HK ČR Jana Wiesnera a náměstka Ministerstva financí ČR Petera Chrenka
ve věci změny režimu DPH se uskutečnila 1. prosince. Jednání byli také přítomni zástupci Daňové sku−
piny Hospodářské komory České republiky a společnosti PricewaterhouseCoopers. Byly předneseny
celkem tři návrhy jak řešit problematiku změny režimu DPH. 

První přednesený návrh se zabývá problematikou povinnosti
přiznat a odvést DPH v den přijetí platby. Který považuje
Hospodářská komora České republiky společně i s dalšími ev−
ropskými komorami za zcela zásadní a z dlouhodobého hledis−
ka za strategický požadavek. Problémem je však skutečnost, že
tento návrh není v souladu se Šestou směrnicí harmonizující ne−
přímé daně v rámci EU. Proto prezident HK ČR zdůraznil, že pod−
nikatelská reprezentace je schopna vytvořit značný tlak na ad−
ministrativu EU, aby v této věci vznikla věcná diskuse. Dále také
dodal, že si je podnikatelská veřejnost vědoma, že změna ne−
může přijít okamžitě, ale že se jedná o běh na dlouhou trať. 

Druhý přednesený návrh umožňuje problematiku změny reži−
mu DPH řešit zcela v kontextu s platnou právní legislativou a to
jak na úrovni národní tak evropské o čemž svědčí příklad Velké
Británie, Belgie, Dánska, Rakouska, Německa aj. Všechny jme−
nované státy v různých modifikovaných variantách implemento−
valy režim úlevy od DPH u špatných pohledávek, tzn., dodavatel
nemusí, respektive má nárok na vrácení DPH, pokud mu jeho
odběratel nezaplatil. Určitým negativem tohoto opatření je sku−
tečnost, že zde existují rizika daňových úniků, proto v této sou−

vislosti, aby toto riziko bylo eliminováno, byl přednesen návrh
třetí, který považují všichni participující za „první krok“, k řešení
problematiky změny režimu DPH.

Konkrétně třetí návrh je modifikací předchozího a je taktéž
v souladu se Směrnicí Rady 2006/122/ES. Tento návrh řeší
problém úžeji s akcentem na současnou platnou českou legis−
lativu v oblasti DPH. Jde o zavedení režimu úlevy od DPH ve vzta−
hu k pohledávkám vůči subjektům, které se nachází v insol−
venčním řízení, tudíž riziko daňových úniků je nižší, než v druhém
případě. 

Zástupci Ministerstva financí ČR v čele s náměstkem oceni−
li iniciativu Hospodářské komory České republiky a shodli se, že
je nutné tuto variantu vyprecizovat a uvést v život v co nejkrat−
ším možném termínu. Bylo rozhodnuto, že bude vytvořena
Pracovní skupina pro změnu režimu DPH, jejímž úkolem bude
dopracování třetího návrhu, tzn., „Režim úlevy od DPH u pohle−
dávek v konkurzním řízení“. Skupina bude utvořena ze zástupců
Ministerstva financí ČR, PricewaterhouseCoopers a Daňové sku−
piny Hospodářské komory České republiky. Další jednání při−
padlo na 10. prosince, z nějž vzešly jednotlivé kroky a úkoly. 

Otázky a odpovědi
Otázka: Kdy bude vyhlášena další výzva do programu Rozvoj a kterých oblastí republiky se bude týkat? 

Odpověď: Podle nynějších informací bude program III. výzva do  programu ROZVOJ vyhlášena v lednu 2010, registrační žá−
dosti se začnou přijímat v dubnu nebo květnu 2010. Pro tuto výzvu budou rozšířeny podporované regiony, jejich
seznam uvádím níže.

SEZNAM PODPOROVANÝCH REGIONŮ V PROGRAMU ROZVOJ OPPI
3. výzva

PROJEKTY PODPOROVANÉ V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJ OPPI MUSÍ BÝT REALIZOVANÉ POUZE V REGIONECH:

1. se soustředěnou podporou státu na období let 2007 − 2013 (dle Usnesení č. 560/2006)
a) strukturálně postižené regiony − okresy:

Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava − město, Frýdek−Místek, Nový Jičín, Sokolov

b) hospodářsky slabé regiony − okresy: 
Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, Šumperk, Svitavy, Louny, území bývalých vojenských újezdů
Ralsko a Mladá 

c) regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností

okresy: 
Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice

obce s rozšířenou působností: 
Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice nad Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, Šternberk, Uničov, Kroměříž, Rožnov pod
Radhoštěm, Valašské Klobouky

2. okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší neza−
městnaností:

Karlovy Vary, Česká Lípa, Vsetín, Tachov, Blansko, Jablonec nad Nisou, Semily, Liberec, Břeclav, Cheb, Kroměříž

Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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SČMVD chce posílit komunikaci 
v rámci svazu, spouští extranet

Extranet Svazu českých a moravských výrobních družstev byl poprvé oficiálně před−
staven na Celorepublikové poradě SČMVD dne 13. listopadu 2009. Důvodem pro jeho vy−
tvoření bylo doplnění stávajících komunikačních médií (IP, časopis Výrobní družstevnictví,
e−mail, pošta), dobrá operativnost, vysoká rychlost předávání informací, uložené informa−
ce dostupné odkudkoliv a kdykoliv, možnost jejich vyhledávání, dále pak možnost uložit
neveřejné informace (chráněné přihlašovacím jménem a heslem) a možnost uložení staži−
telných šablon a souborů. Etranet funguje ve zkušebním provozu několik týdnů a je ideál−
ním místem pro získávání informací v rámci svazu. Záměr je jedna věc, praxe druhá. To
bylo proto dobrým důvodem pro rozhovor s pracovníky SČMVD, odpovědnými za provoz
extranetu. Na otázky odpovídal ředitel odboru rozpočtu a správy majetku Ing. Jiří Houška.

Jak byste charakterizoval vlastní strukturu extranetu?

Informace jsou děleny do kategorií zpravidla podle působ−
nosti jednotlivých útvarů SČMVD. Hlavním hlediskem ovšem
byla obsahová přehlednost. Systém má informativní část (člán−
ky) a interaktivní část (diskuse, připravuje se sekce „otázky
a odpovědi“ a další budou následovat). Neaktuální informace ze
systému nemažeme, ale přesouváme je do archivu. 

Můžete nastínit finanční náklady na zřízení extranetu?

Při vytváření systému byl kladen důraz na úsporu nákladů,
využití stávající techniky, software a produktů šířených pod GPL
licencí (bezplatné použití). Vkládání informací i správu systému
provádí zaměstnanci SČMVD, vhodný redakční systém minima−
lizoval dobu jejich zaškolení. Z toho vyplývá, že s prakticky nu−
lovými náklady na zřízení jsme vybudovali hodnotný informační
komplex, který jak pevně věříme, budou výrobní družstva opera−
tivně využívat.

Je extranet veřejně přístupný?

Přístup mají pouze členská vý−
robní družstva a ti, kdo mají právo
do etranetu nahlížet. Obsahově se
jedná o interní dokumenty, které
mohou vidět pouze členská výrob−
ní družstva. Pro zobrazení údajů je
nutné znát své přihlašovací jméno
a heslo.

Jak je možné získat přístupová
práva?

Prvotní přístupové údaje, tedy
přihlašovací jména a hesla, byla
hromadně vygenerována všem
předsedům a předsedkyním členských výrobních družstev a byla
rozeslána poštou před konáním celorepublikové porady SČMVD
dne 13. listopadu 2009. Z důvodu omezení přístupu pouze pro
osoby z řad členských výrobních družstev není nikomu další−
mu umožněno provést registraci přímo na stránkách extra−
netu. Registraci dalších uživatelů, tedy vytvoření přihlašovacích
údajů, vždy provádí pracovníci SČMVD na základě doručené žá−
dosti.

Kde mohou zájemci získat uživatelský přístup?

Žádost o přístupové údaje je možné zaslat e−mailem na ad−
resu extranet@scmvd,cz. V žádosti je třeba uvést název člen−
ského družstva, jméno a příjmení osoby a osobní e−mailovou ad−
resu. Doporučujeme uvést i další údaje, například oddělení,
funkci, adresu www stránek a podobně. Tyto rozšiřující informa−
ce mohou být u jednotlivých osob zaznamenány a slouží pak pro
lepší orientaci návštěvníkům stránek. Osobní e−mailová adresa
je důležitá, jelikož v systému nemohou existovat dvě osoby se
shodným e−mailem, typicky například společnou adresou typu
info@firma.cz. Přihlašovací jméno a heslo bude po ověření uvá−

děných údajů a po vložení do systému zasláno na osobní e−mai−
lovou adresu nově zavedeného uživatele. Přihlašovací heslo si
následně může každý sám změnit. Po zavedení dalšího uživate−
le bude také zaslán informativní e−mail příslušnému předsedovi
nebo předsedkyni družstva.

Lze získat pro jedno družstvo i více přihlašovacích údajů?

Ano. Pro jedno členské výrobní družstvo je možné založit více
uživatelských účtů, jejich počet nijak neomezujeme.

Mohou členská výrobní družstva vkládat do systému samy ně−
jaké články?

Do informativní části ne, tam vkládají články pouze pracov−
níci SČMVD. Členská výrobní družstva však mohou volně ko−
mentovat jednotlivé vložené články, mohou využít diskusní fó−
rum, připravujeme další interaktivní moduly, například „otázky
a odpovědi“ a další rozšíření budou postupně následovat.

Pokud by se ukázalo, že jednotlivá
členská výrobní družstva mají ve
větší míře potřebu vkládat vlastní
články, mohl by se systém o tuto
funkci v budoucnu rozšířit.

V čem spatřujete největší přínos
z oblasti této komunikace?

Jakákoliv elektronická novin−
ka, aby byla kladně přijata, musí
být dobře připravena a mít dobré
technické zázemí, aby tak mohla
být jejím uživatelů přínosem, niko−
liv zátěží. V případě našeho extra−
netu, kde jsme přípravě po tech−
nické stránce věnovali velkou

pozornost, jsem přesvědčen, že komunikaci zdokonalí a zjedno−
duší nejen mezi svazem a členskými výrobními družstvy, ale do
budoucna také mezi členskými družstvy navzájem.

Uvažujete v nejbližší době o dalších prostředcích moderní ko−
munikace?

Vše nasvědčuje tomu, že technický pokrok půjde stále rych−
leji dopředu. Bylo by proto chybou jakékoliv společnosti nejít
v souladu s tímto trendem. Domnívám se, že do budoucna bu−
dou jednotlivé „papírové“ oblasti, a to nejen pracovní, ale také
společenské, elektronickými aplikacemi buďto doplňovány nebo
zcela nahrazovány. To je nezadržitelný vývoj a myslím i vítaná
věc všech moderně uvažujících uživatelů. SČMVD rozhodně ne−
zůstane stranou. Například pro správu vlastních nemovitostí
včetně souvisejících kontaktů a vztahů s nájemci již delší dobu
používáme vnitřně vytvořenou databázovou aplikaci NEMO.
Myslím, že na poměrně vysoké úrovni nám několik let úspěšně
slouží také intranet. Do budoucna určitě budeme aplikace včet−
ně extranetu zdokonalovat a v elektronickém trendu dále pokra−
čovat.                                                 (−jh−)
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Bývalí pracovníci SČMVD 
se sešli na předvánočním setkání

Svaz českých a moravských výrobních družstev ve spolupráci s OS UNIOS uspořádali tradiční přátelské setkání
bývalých pracovníků SČMVD. Konalo se 7. prosince od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově SČMVD.
Bývalé pracovníky přivítala ředitelka SČMVD Ing. Soňa Van Deelenová, JUDr. Zdeněk Čáp a jménem OS UNIS Jana
Henychová. Jako každým rokem měla akce dobrou účast a pozitivní reakce. 
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Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

T IPY PRO VÁS
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

AirLive, značka společnosti OvisLink, představila model AirLive OD−325HD,
jež je nástupce kamery OD−300CAM. Oproti ní má již MegaPixelový chip, kvalita
obrazu je HD a kódování H.264, které má obecně nižší nároky na síť i záloho−

vací prostor. Kamera je navržena pro venkovní použi−
tí, AirLive OD−325HD disponuje infračerveným přisvi−
tem, který umožňuje sledování v úplné tmě na
vzdálenost 25metrů. AirLive OD−325HD má hliníkový
kryt, který je lehký, ale odolný. IP66 rating zaručuje,
že tato kamera je vhodná pro 24hodinový venkovní
dohled za jakéhokoli počasí. Kamera může být napá−

jena přes PoE (Power over Ethernet), což snižuje potřebu kabelů a usnadňuje in−
stalaci. Kamera je vybavena 24 infračervenými LED diodami, které mají dosvit
až 25 metrů, a je vybavena automatickým filtrem, který detekuje snížené svě−
telné podmínky a zapne automaticky přísvit. Kamera obsahuje digitální vstup a
výstup (DIDO), které jsou většinou u dražších modelů. Při připojení externích sen−
zorů nebo alarmů, můžete zvýšit ochranu a tyto jsou pomocí dodávaného soft−
ware AirLive CamPro Express posílány na určenou adresu. Její použití je vhodné
na stavby, parkoviště, skladiště, monitoring firem, ulic. Doporučená koncová
cena je 6 699 korun včetně DPH.

Nově uvedený SecureSave DVD od Verbatimu je zapisovatelné DVD, které
ukládá a zároveň chrání soubory prostřednictvím softwarového 256−bitového
AES šifrování. Data lze na disk bezpečně uložit a přenášet s vědomím, že
k jeho obsahu není možné bez oprávnění přistoupit. Balení 5 DVD je již k do−
stání v obchodech za 159 korun (doporučená maloobchodní cena). Disk, který
je určen pro soukromé i profesionální použití, ocení uživatel, který nechce, aby
se jeho citlivá data dostala do nepovolaných rukou. Existuje mnoho druhů ta−
kových dat, například finanční data, design nových produktů, plány, fotografie,
smlouvy či seznamy jmen a adres − prakticky veškeré informace, které lze po−
važovat za osobní či důvěrné. V posledních letech se objevilo velké množství
zneužití ztracených či odcizených dat, z nichž k některým došlo například v poš−
tovním styku. SecureSave DVD používá softwarové 256−bitové AES šifrování,
které zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým datům prostřednictvím
povinného zadání hesla. Každé DVD−R pojme až 4,5 GB dat a software předin−
stalovaný na DVD se automaticky spustí při vložení disku do mechaniky. Díky
tomu je celý proces vypálení a zašifrování dat na DVD jednoduchý. SecureSave
DVD rovněž podporuje zápis více sekcí, takže celou kapacitu 4,5 GB můžete za−
plnit postupně. SecureSave DVD je ideálním řešením pro uživatele, kteří by
chtěli přátelům či obchodním partnerům posílat citlivá data a nemuseli se při−
tom obávat jejich možné ztráty v poštovním styku.

Asus představil videotelefon Videophone Touch AiGuru SV1T certifikovaný pro
Skype, jenž slouží k videohovorům bez počítače. Videotelefon disponuje velkým
7" dotykovým displejem, který umožňuje rychlé zadávání znaků a intuitivní ovlá−
dání. Kromě dotykové obrazovky zařízení obsahuje také samostatnou vestavěnou
webovou kameru, reproduktor, mikrofon a podporuje bezdrátové připojení. Díky
tomu mohou uživatelé neomezeně a bezplatně volat s ostatními uživateli pro−
gramu Skype i bez použití počítače. Tato nová verze rozšiřuje a vylepšuje první

generaci videotelefonu, kterou Asus uvedl minulý rok.
Jednoduché rozhraní dotykového displeje založené na iko−
nách, kterými se Videophone Touch AiGuru SV1T ovládá,
usnadňuje telefonování přes internet. Uživatelé mohou bez−
platně uskutečňovat či přijímat hlasové či video hovory s kým−
koli, kdo používá Skype, případně se účastnit konferenčních
hovorů. Stejně tak lze zařízení používat k výhodnému volání
a přijímání hovorů z jakékoli pevné či mobilní linky. K tomu
mohou uživatelé využít jedno z oblíbených předplatných neo−

mezeného volání Skype nebo si mohou zakoupit kredity Skype na stejnojmenné
internetové adrese. Hlasová a video komunikace: Videophone Touch AiGuru
SV1T je navržen speciálně pro účely videotelefonie. Z toho důvodu je vybaven vel−
kou 7" dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením a integrovanou webovou ka−
merou a dále vestavěným mikrofonem a reproduktorem. Uživatelé, kteří upřed−
nostňují při telefonování soukromí, mohou využít sluchátek a mikrofonu, které se
připojují přes standardní mini−jack. Použití videotelefonu AiGuru SV1T je stejně

snadné jako jeho nastavení. Intuitivní dotykové rozhraní funguje na principu ikon
a umožňuje rychlé zadávání znaků, takže lze rychle vyhledat kontakty nebo vklá−
dat informace o nových kontaktech. Díky funkci bezdrátového připojení, malým
rozměrům a nabíjecí baterii nemusí být přenosný videotelefon Asus Videophone
Touch AiGuru SV1T při používání připojen do zásuvky ani k počítači. 

Společnost Lenovo představila další novinku, která doplňuje řadu IdeaPad.
Na náš trh dorazil výkonný notebook IdeaPad Y550, který potěší filmové fa−
noušky i náruživé hráče. Nový model je vybavený 15,6palcovým displejem s vy−
sokým rozlišením 1366 x 768 bodů, 500GB pevným diskem a funkcemi pro zá−
bavu. IdeaPad Y550 má stejně jako ostatní modely
řady elegantní vzhled, který kombinuje černou barvu
s měděnými tóny. Srdcem notebooku je procesor Intel
Core 2 Duo P7450, který se stará o dostatečný výkon
při práci i zábavě. IdeaPad Y550 disponuje 4 GB RAM
DDR3 operační paměti a pevným diskem o velikosti
500 GB. Díky výkonné grafické kartě nVidia GeForce
GT240M (1GB DDR3) si také poradí i s náročnými po−
čítačovými hrami. K vybavení notebooku dále patří vestavěná webová kamera
s rozlišením 1,3 Mpix, HDMI výstup, samozřejmostí je WiFi adaptér. O kvalitní
prostorový zvuk se stará Dolby Home Theatre a subwoofer, který je umístěný na
spodní straně notebooku. Uživatelé ocení i šikovné nástroje od Lenova, jako je
multidotykový touchpad, software Lenovo OneKey Theater pro rychlé přepínání
do filmového módu zvuku a obrazu a Lenovo Desktop Navigator pro jednoduché
spuštění často používaných aplikací nebo dokumentů. Bezproblémovou obnovu
systému a snadnou zálohu vašich dat zajistí OneKey Rescue System. Notebook
IdeaPad Y550 se dodává s operačním systémem Windows 7. Notebook IdeaPad
Y550 bude v České republice dostupný v nejbližších dnech za cenu 21 990 ko−
run včetně DPH.

České dráhy (ČD) již zahájily prodej nových eTiketů k jízdnímu řádu
2009/2010 a připravily zajímavou nabídku pro cestující ze Znojma do Vídně,
kde bude zahájen elektrický provoz. Cestující budou bez přestupu cestovat až
do rakouské metropole a doba jízdy nepřesáhne 2 hodiny. Denně bude vypra−
veno 7 regionálních osobních vlaků v každém směru. Výrazně rozšířena je i na−
bídka eTiketů. S těmito elektronickými jízdenkami se cestující levně dostanou
vlaky kategorie EuroCity do metropolí Německa, Rakouska, Polska či
Maďarska, aniž by museli předem na nádraží. Stačí si alespoň 3 dny před plá−
novanou cestou pořídit jízdní doklady na eShopu nebo přes telefonní linku
Kontaktního centra ČD. Pro přeshraniční cestování do Rakouska mohou lidé vy−
užít nabídky EURegio, a to i z ostatních míst naší republiky − Brna, Plzně či Čes−
kých Budějovic. Cestujícím jsou k dispozici dvě varianty jízdenek: zpáteční jíz−
denka s platností 4 dny nebo týdenní jízdenka s platností 1 pracovního týdne
(vždy od pondělí do 9 hodin následujícího pondělí), která opravňuje cestujícího
k neomezenému počtu jízd po dobu platnosti jízdenky.

V návaznosti na novelizaci zákona o pozemních komunikacích dojde od
1. ledna 2010 k několika změnám. Časovému zpoplatnění hrazenému pro−
střednictvím dálničních kupónů budou při jízdě po zpoplatněných dálnicích
a rychlostních silnicích nově podléhat pouze vozidla s hmotností do 3,5 tuny.
Pro vozy s hmotností od 3,5 do 12 tun začne povinnost úhrady mýtného různě,
vždy den po skončení platnosti dálničního kupónu vydaného v roce 2009. Dále
se rozšiřuje seznam úseků zpoplatněných dálničnímu kupóny o úseky nově ote−
víraných dálnic a rychlostních silnic včetně úseku Silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP) Modletice − Řepy spojujícího dálnici D1 (směr Brno) s rychlostní
silnicí R4 (směr Příbram), dálnicí D5 (směr Plzeň) a rychlostní silnicí R6 (směr
Karlovy Vary). Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od zpoplatnění další čás−
ti SOKP v úseku Satalice − Běchovice a v úseku Řepy − Ruzyně. Jak upozornilo
Ministerstvo dopravy, zavádí se rovněž časová diferenciace sazeb mýtného pro
období od 15:00 do 21:00 hodin v pátek (vyšší zhruba o 50 % než dosavadní
sazby, u vozidel se 2 nápravami pouze o 25 %) a pro ostatní časové úseky týd−
ne (o 1,8 % nižší než dosavadní sazby), přičemž průměrná týdenní sazba v jed−
notlivých kategoriích vozidel (podle emisní třídy a počtu náprav) zůstává pro rok
2010 stejná jako v roce 2009.

OSTATNÍ
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Vánoční infomixVánoční infomixVánoční infomix
Kam se nadělují dárky
Vánoční stromek je nepochybně jedním

z hlavních vánočních symbolů. Kam jinam by
přece Ježíšek naděloval dárky? Bez ozdobe−

ného a rozsvíceného stromečku si Vánoce
neumíme ani představit, ale tato tradice se u nás ob−

jevila až na počátku 19. století.

První vánoční stromek se u nás rozsvítil roku 1812
v Praze, bylo to v pražské vile ředitele Stavovského divadla

Jana K. Liebicha. 
Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se

v 17. a 18. století šířil od města k městu. Do té doby se v Čechách
a na Moravě zdobily pouze jesličky nebo zelené větve. Ale během
třiceti let se vánoční stromeček ve městech ujal natolik, že se

prodáva jako běžná věc. Na Moravu tento zvyk dorazil o něco po−
zději, až počátkem 20. století.

Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných pro−
stranstvích se v evropských zemích ujala po první světové válce. Na

českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček
v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších
českých i moravských městech i vesnicích. 

Do poloviny 20. století byla nejrozšířenějším stromečkem jedle, ale protože se
stala časem velmi vzácnou, nahradily ji borovice a smrk. 

A čím se zdobilo? Jako ozdoby se do počátku 20. století používala jablíčka, zlacené oře−
chy, sušené ovoce, cukroví, pečivo, papírové a slaměné ozdoby a samozřejmě svíčky, až potom je
vystřídaly skleněné ozdoby a světýlka.

Vánočka na štědrovečerním stole
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vá−

nočce je z 16. století. Za dlouhá léta vánočka  prošla drobnými proměnami. V minulosti byla
pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůzněj−
šími pojmenováními − pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žem−
le, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci − pekaři. 

Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl do−
stat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní ve−
čeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a ne−
škodily mu zlé síly. 

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a peče−
ní vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělá−
vat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky.
Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv
a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. 

Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená
doma nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec
zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku na−
jednou ze šesti pramenů. 

Vánoční jmelí
Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům. Této věčně zelené rostliny si po−

všimli již naši předkové. Připadala jim tajemná − vždyť roste vysoko v korunách stro−
mů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A pro−
tože bylo tajemné, mělo mít i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm
a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Věřilo
se, že přináší štěstí stejně jako podkova nebo čtyřlístek.

Ve středověku se používalo jako významná léčivá rostlina a moderní věda léčivé
účinky jmelí potvrdila. Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozši−
řování cév, a proto se z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze. 

Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž listy na podzim opadávají
a jeho užívání jako dekorační vánoční rostliny se do Evropy rozšířilo z Anglie. Tento
zvyk se u nás dodržuje dodnes a lidé stříbrné, zlaté či zelené snítky jmelí připevňu−
jí k lustru či dávají do váziček na stůl. 
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Vánoční recepty pro mlsné jazýčky
DOMÁCÍ VÁNOČKA

500 g polohrubé mouky, 100 g cukru
krystal, 3 žloutky, 40 g droždí, špetka soli,
1/4 l mléka, muškátový oříšek, anýz, ci−
tronová šťáva, 120 g másla, 60 g rozinek,
60 g hořkých mandlí, 1 bílek, 1 žloutek,
ztužený tuk, cukr moučka, vanilkový cukr 

Postup: Mouku se solí prosijeme do
mísy, přidáme cukr a příchutě, doprostřed
uděláme důlek, do kterého vlijeme žloutky.
Kvasnice rozetřeme se lžící cukru, přidáme
lžíci mouky a 2−3 lžíce mléka a necháme
vykynout. Vzešlý kvásek vlijeme do mísy,
přidáme rozehřátý vlahý tuk a těsto poma−
lu zpracováváme za opatrného přilévání
vlažného mléka. Vařečkou těsto vytluče−
me, až je hladké a lesklé, vyklopíme na vál
a ručně zpracováváme, až se nechytá válu.
Mísu lehce poprášíme moukou, vrátíme do
ní těsto, rovněž poprášíme moukou a ne−
cháme vykynout. Vykynuté těsto vyklopíme
na vál a zapracujeme do něj oprané a osu−
šené rozinky a polovinu oloupaných a na−
krájených mandlí. Na plech položíme čistý
papír a pomastíme jej. Těsto rozdělíme na
osm stejně těžkých kusů a vyválíme z nich
prameny. Spodní díl upleteme ze čtyř pra−
menů, položíme na pomaštěný papír, stře−
dem trochu promáčkneme a potřeme roz−
šlehaným bílkem. Položíme prostřední díl
upletený ze tří pramenů, opět střed trochu
promáčkneme a potřeme bílkem. Poslední
pramen rozpůlíme, vyválíme na potřebnou
délku, stočíme, položíme na povrch vánoč−
ky a nedopletené konce podsuneme pod
ni. Připravenou vánočku necháme vyky−
nout. Během kynutí ji potřeme žloutkem
rozšlehaným s mlékem. Před pečením vá−
nočku potřeme ještě jednou a posypeme
zbytkem nakrájených mandlí. Před sesunu−

PEČENÝ VÁNOČNÍ KAPR mléka). Zpracované těsto necháme odpoči−
nout a potom vtlačujeme ve slabé vrstvě do
ztuženým tukem vymazaných košíčkových
formiček. Po upečení necháme vychladnout
a potom plníme náplní, poléváme čokoládo−
vou polevou a zdobíme polovinou jádra vlaš−
ského ořechu. Na náplň svaříme šlehačku
s ořechy a piškoty, potom přidáme ostatní
přísady a dobře promícháme. Studenou ná−
plň plníme do košíčků, poléváme čokoládo−
vou polevou a zdobíme ořechem. Koupíme
polevu v sáčku a připravíme dle návodu. 

VÁNOČNÍ PUNČ 
100 g rozinek, 2 dl rumu, 1/2 l silného

tmavého čaje, 1/2 l červeného vína, 2 kous−
ky celé skořice, 4 hřebíčky, citrónové plátky
z oloupaného citrónu 

1 kapr, sůl, 1 dcl bílého vína, 1 stroužek
česneku, kmín drcený, 100 g tvrdého sýra,
olej 

Postup: Kapra naporcujeme (kdo nemá
rád kůži, tak ji stáhne), osolíme, zalijeme ví−
nem, olejem, přidáme lisovaný česnek
a kmín. Vložíme do vyhřáté trouby a upeče−
me. Když je kapr měkký, posypeme porce
strouhaným sýrem a zapečeme dozlatova.

BRAMBOROVÝ SALÁT 
500 g brambor, 100 g celeru, 100 g

mrkve, 50 g petržele, 1 červená cibule,
3 ks sterilovaných okurek, 3 lžíce sterilo−
vaného hrášku, 1 vejce, 1 lžíce hořčice,
1 ks bílého nízkotučného jogurtu, sůl, pepř

Postup: Brambory omyjeme a uvaříme
ve slupce. Vejce uvaříme natvrdo. Všechny
celé potraviny nakrájíme na kostičky, při−
dáme hrášek, hořčici, bílý jogurt, sůl
a pepř. Dobře promícháme a necháme
v lednici několik hodin uležet. 

BISKUPSKÉ ČEPIČKY
250 g hladké mouky, 3 vejce, špetka soli,
50 g moučkového cukru, 150 g másla,
150 g pískového cukru, 100 g strouhaných
mandlí, 100 g strouhanky

Postup: Z mouky, 2 žloutků, soli, mouč−
kového cukru a másla uhněteme těsto, při−
kryjeme a dáme vychladit. Ze 3 vychlaze−
ných bílků ušleháme se špetkou soli sníh.
Přisypeme po částech cukr a ušleháme do
tuha. Mandle smícháme se strouhankou
a lehce vmícháme do sněhu. Přikryjeme
a 40 minut chladíme. Těsto prohněteme
a překrojíme. Rukama vyválíme dva válečky,
které nakrájíme na 4 mm plátky a položíme
na plech. Z mandlové hmoty dlaněmi vykou−
líme kuličky, položíme na placičky a vytvaru−
jeme. Placičky potřeme žloutkem rozkvedla−
ným s trochou vody a dáme upéct do růžova.

VÁNOČNÍ KOŠÍČKY
370 g hladké mouky, 180 g másla, 150 g

cukru, 10 g kakaa, 2 velké žloutky. Náplň:
1/4 l tekuté šlehačky, 150 g mletých ořechů,
100 g mletých piškotů, 2 lžíce rumu, 2 lžíce
pikantní zavařeniny, 80 g cukru, čokoládová
poleva (hotová koupená), ořechy na ozdobu 

Postup: Na vále zpracujeme v těsto (jest−
liže se hůře zpracovává přidáme 1 − 2 lžíce

Postup: Rozinky necháme několik hodin
máčet v rumu. Čaj, víno, plátky citrónu, celé
skořice a celé hřebíčky uvedeme k varu, ale
nevaříme. Do sklenic rozdělíme rozinky s ru−
mem a zalijeme teplým nápojem z vína
a čaje (koření vyndáme). Podáváme v tlus−
tostěnných sklenicích. 

tím vánočku zajistíme vpíchnutím dvou
špejlí, které musí dosahovat až k plechu.
Vánočku vložíme do dobře vyhřáté trouby,
asi za 15 minut příkon tepla zmírníme a vá−
nočku zvolna dopečeme. Jakmile se začne
barvit dočervena, přikryjeme ji pomaštěným
papírem. Pečeme 45 − 60 minut. Ke konci
pečení zkoušíme špejlí, zda je těsto prope−
čené. Upečenou vánočku necháme vy−
chladnout a potom ji pocukrujeme.
Neumíme−li plést ze čtyř pramenů, rozdělí−
me si těsto na dva váhově stejné díly. Z jed−
noho vyválíme tři silnější prameny a uplete−
me spodní díl vánočky. Z druhého dílu
vyválíme pět pramenů. Ze tří upleteme pro−
střední díl a ze zbylých dvou díl vrchní.
Doba přípravy: 120 minut.
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