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l

Výstava HOBBY 2011
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l

l
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Červen je ve znamení léta a my se nyní
scházíme opět po měsíci, abychom si připomněli zajímavé akce, které naše družstva provázely.
V Českých Budějovicích se konal tradiční
veletrh HOBBY, kde vystavovala tři členská VD. Jihokov České Budějovice nabídl
mimo jiné oblíbené kuchyňské mlýnky,
KDS Sedlčany nožířský sortiment a Orlík
Kompresory, jak již název družstva napovídá, své výrobky pro použití všude tam, kde
je potřeba stlačený vzduch.
V Praze se konalo vyhlášení Marketér
roku 2010, kde byli nominováni též zástupci členských výrobních družstev.
Připomínáme si 80 let založení VD Moděva Konice. Družstvo mj. přivítalo vzácnou
návštěvu – zavítal k nim hejtman Olomouckého kraje. Již 90. výročí oslavilo také VD
Služba České Budějovice.
V tomto čísle představujeme družstva Elektro Pacov a brněnskou Naturterapii. První
jmenované družstvo provádí zejména služby v oblasti elektroinstalací, druhé zase nabízí prostředky zdravého životního stylu.
Po překonání technického doladění raketoplánu Endeavour odstartovala 16. května
konečně mise STS-134 do kosmu, nesoucí
na palubě mj. jako talisman Krtečka z Moravské ústředny Brno. Krteček, ten plyšový,
je nyní skutečný hrdina. Až objevíte na zahrádce nevítanou hromádku, vzpomeňte si
na pohádku z dětství Krtek a raketa, která
se nyní stala skutečností, a dejte mu aspoň
pro tentokrát šanci na útěk. 
Přeji všem čtenářům hodně sluníčka, pohody a těm, kdo v tomto měsíci již chystají
dovolenou, její příjemné prožití.
Jana Henychová
šéfredaktorka
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2

Adresa redakce:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1

Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz
Tel.: +420 224 109 352
Tel./fax: +420 224 230 050
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:
inzerce@scmvd.cz

výrobní družstevnictví

Výstava HOBBY 2011
Již 20. ročník oblíbené výstavy HOBBY se uskutečnil ve dnech 11. – 15. května na výstavišti
v Českých Budějovicích. Tato výstava si za dobu své existence získala mezi návštěvníky
i vystavovateli zvučné jméno a zařadila se tak na druhé místo v žebříčku oblíbenosti pořádaných výstav budějovického výstaviště. To se stalo po dobu výstavy zahrádkářský rájem a místem plných
námětů a inspirací pro kutily, stavebníky, zahrádkáře i chovatele. Letos výstava HOBBY přilákala 60 tisíc
návštěvníků.

Z

ahradní centra a specializované firmy nabídly zajímavé
expozice a prezentace svých výrobků a služeb. K vidění
byla zahradní mechanizace, pomůcky a potřeby pro zahradu a hobby, potřeby pro chovatele, volný čas, prodej okrasných rostlin, dřevin, sazenic a semen, ale například i kuchyňské
pomůcky, potraviny, oblečení, ochranné prostředky, atd. Zájemci
mohli vidět například i nabídku firem nabízejících alternativní
i klasické zdroje vytápění, foukanou izolaci, mobilní dům i nízkoenergetický dům z ekologických materiálů, plachtové zastřešení pergol, elektrokola a tříkolky pro dospělé, možnosti přestavby

vozidel na alternativní pohon nebo waveboardy pro surfování
na ulici a mnoho dalšího. K vidění byly nové výrobky, materiály
a technologie a návštěvníci měli možnost dozvědět se tak z této
oblíbené tematiky spousty novinek.
Celkem 390 vystavovatelů obsadilo 3057 metrů čtverečních
kryté výstavní plochy, volná výstavní plocha dosáhla 5728 metrů
čtverečních. Zvláštní předváděcí plocha nabídla vystavovatele
na 9323 metrů čtverečních. Kromě výrobků a služeb byl pro
návštěvníky výstavy připraven bohatý doprovodný a kulturní
program.

Výrobní družstva nabídla ve společné expozici jako vždy kvalitní tradiční výrobky včetně novinek.

Družstvo Jihokov České Budějovice vystavovalo na volné výstavní ploše, kde nabídlo návštěvníkům řadu osvědčených výrobků. Je výrobcem komínových nástavců pro kvalitnější hoření
a úsporu energie.
Pro hospodyňky nabídlo tradiční mlýnek na mák. Jedná
se o kvalitní výrobek, které je z nerezové oceli. Firma ročně
expeduje kolem deseti tisíc kusů těchto mlýnků převážně do
Německa a Rakouska, ale také na tuzemský trh. Zakoupit si
ho můžete například v prodejnách Včas Benátky nad Jizerou,
Unimoplast Babylon či Plastimex Prostějov, anebo přímo
v podnikové prodejně družstva Jihokov (uvádíme kontakt
pro případné dotazy: prachatice@jihokov.cz ). Jihokov dále
vyrábí například oblíbené a praktické tradiční struhadlo na
syrové brambory, ale i mlýnky na strouhanku, sýr a zeleninu.
Připomínáme, že s nabídkou mlýnků jsme vás již seznámili ve
Výrobním družstevnictví číslo 4/2011.
Na výstavě HOBBY družstvo Jihokov vystavovalo také velmi
oblíbené tradiční lžíce na boty ve třech délkách.
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JIHOKOV, výrobní družstvo, České Budějovice
www.jihokov.cz
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nezávadného a nárazuvzdorného
polypropylenu. Družstvo dále vyrábí
nůžky pro domácnost, v nabídce
mají například i tradiční nůžky pro
švadleny na stříhání tkanin. Výrobním
programem družstva KDS jsou
také řezné díly pro masové strojky
a kuchyňské roboty. Nože KDS lze
zakoupit mimo jiné v internetovém
obchodě na adrese www.kds.cz.
QM systém zavedený ve firmě KDS
splňuje požadavky normy EN ISO
9001:2008.

Jihokov představil také kempingový zahradní nábytek – stůl,
sedačky a křesílka včetně praktických skládacích výrobků.
Skládací stoličky a křesílka jsou velmi oblíbeny u rybářů.
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KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
www.kds.cz
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V pavilonu J se prezentovalo družstvo KDS Sedlčany
s pestrou nabídkou kuchyňského a nožířského náčiní pro každou
příležitost, určené pro kuchaře, řezníky i domácnost. Nože si
lze zakoupit kusově nebo jako sady včetně dárkových balení.
Nožířské zboží je vyráběno pouze z nejkvalitnější nerezové
oceli. Rukojeť výrobků je z vysoce kvalitního a zdravotně

Novinky družstva KDS:
Touto vidličkou velmi pohodlně
můžete servírovat oblíbené potraviny
přímo před hosty, aniž byste

výrobní družstevnictví
potřebovali další kuchyňskou pomůcku. Vidlička je opatřena
speciální mechanickou součástí. Lze s ní pohodlně servírovat
například plátky zeleniny, ovoce či uzenářských výrobků, ale lze
ji použít například i při pečení placek na pánvi atd., jednoduše
všude tam, kde potřebujete něco napíchnout a přemístit na jiné
místo. Poté, co potravinu napíchnete na vidličku a přemístíte ji na
požadované místo, pomocí pohyblivé části zase sundáte. Při použití
běžné vidličky zaměstnáte obě ruce a potřebujete zpravidla další
vidličku, nebo potravinu sundáváte pomocí další ruky, což nebývá
praktické při horkých, mastných potravinách, a servírování pomocí
této praktické vidličky je podstatně rychlejší.
Další novinku představovaly zahradnické nůžky. Zahradní
náčiní tvoří podstatnou část produkce družstva. Jedná se
o očkovací a roubovací nože pro praváky a leváky a další.
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo,
Česká Třebová
www.orlik.cz

atd. Vlastní vývoj a technické poradenství zajišťuje pro zákazníky
kvalitní zpracování atypických zakázek na výrobu kompresoru
určených parametrů, rozvodu vzduchu atd.
Mottem VD Orlík je „Řešit problematiku
stlačeného vzduchu od návrhu přes
kompletní dodávku včetně montáže
a následného záručního i pozáručního
servisu
ke
spokojenosti
našeho
zákazníka.“. Kompresory nacházejí
široké uplatnění ve výrobních procesech,
ve službách či ve zdravotnictví. Zkrátka
všude tam, kde je potřeba stlačený
vzduch.
Autoři textu: Jana Henychová,
Michaela Vostálová
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VD Orlík Kompresory předvedlo na volné výstavní ploše široký
sortiment kompresorů, pneumatického nářadí a příslušenství.
Je výrobcem kompresorů o výkonnosti od 10,5 m3/hod. do
792 m3/hod.. Pokud je požadavek na kompresor o větší
výkonnosti, družstvo je schopno i tento požadavek zákazníka
rychle vyřešit k jeho spokojenosti. Družstvo dále nabízí veškerý
sortiment související s oblastí stlačeného vzduchu, tzn. sušičky
stlačeného vzduchu, filtrace, příslušenství, pneumatické nářadí,
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Elektro výrobní družstvo Pacov
Elektro výrobní družstvo Pacov bylo založeno v roce 1993. Od stejného roku je členem SČMVD. Tradice družstva se datuje od roku 1968, kdy vzniklo družstvo Stavba Pacov, které se v roce 1975 stalo
součástí výrobního družstva Kámen Pelhřimov. Dne 1. ledna 1993 došlo k vyčlenění Elektro výrobní
družstvo Pacov. V současné době má družstvo 6 členů a 10 zaměstnanců.
Jaké služby v současné době nabízíte?
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, elektromontáže, revize v objektech třídy A a B do i nad 1000 V s omezením
do 35 kV, projektování elektrických zařízení atd. Instalujeme hromosvody a zabýváme se prodejem elektroinstalačního materiálu. Vyrábíme rozvaděče nízkého napětí jak pro potřeby našich
elektromontáží, tak pro širokou veřejnost. Máme také oprávnění
k provádění kontrol zdravotnických elektrických přístrojů v provozu dle ČSN EN 62353. Mezi další činnosti patří například zemní
i výškové práce, strojírenství, zámečnické služby a pozáruční servis. Mezi zajímavé činnosti určitě patří repase akumulátorů. Dále

ROZHOVOR
S předsedou družstva
Pavlem Davidem

červen 2011

Kdo je nejčastěji vašim zákazníkem?
Jedná se většinou o místní firmy v Pacově a okolí, ale není problém poskytnout naše služby kdekoliv po celé republice. Místní
firmy se na nás stabilně obracejí, po dokončení elektroinstalace
pro ně vykonáváme také s tím související servis.
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Nevystavujete na veletrzích – proč?
Rozsah naší činnosti není tak veliký, abychom se v současné
době prezentovali tímto způsobem. V budoucnu se v žádném případě vystavovat nebráníme.

zajišťujeme práce montážní plošinou, pro své potřeby ji využíváme především při montážích a opravách světel.

V současné době vykonáváte užší okruh činností než v minulosti. Můžete to našim čtenářům přiblížit?
Dříve naším stálým zákazníkem byla energetická společnost
E.ON Distribuce, pro kterou jsme zajišťovali elektromontážní práce a opravy distribuční sítě. Od roku 2011 byla tato spolupráce
ukončena.

Jak velké jste družstvo?
Včetně členů má družstvo dohromady 16 zaměstnanců.
Z toho to počtu máme například 2 pracovníky, kteří jsou zaměřeni na výchozí a pravidelné revize. Myslím, že specializace na
určitý okruh prací v oboru elektro, je ta správná cesta.
Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravila Jana Henychová

výrobní družstevnictví

ELEKTRO
PACOV

KONTAKT:
Elektro výrobní družstvo Pacov,
Na Blatech 1095,
395 01 Pacov,
tel.: 565 442 125,
fax: 565 442 943,
e-mail: info@elektrovd.cz,

Elektro výrobní družstvo Pacov má nové
internetové stránky na adrese
www.elektrovd.cz,
které vznikly spolu s grafikou ve spolupráci se SČMVD.
Stránky byly spuštěny začátkem května
2011.

červen 2011
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Vyhlášení výsledků soutěže
Marketér roku 2010

Již pošesté vyhlásila Česká marketingová společnost soutěž Marketér roku, tentokrát
za uplynulý rok 2010. Smyslem soutěže je vyzdvihnout význam marketingu pro život
společnosti a kvalitu práce nejvýraznějších osobností marketingu v očích odborné
i neodborné veřejnosti.

K

aždoročně jsou v soutěži oceňovány osobnosti, které zaznamenaly v uplynulém období na marketingovém poli
významný úspěch. Soutěž Marketér roku má následující
kritéria pro výběr kandidátů:

červen 2011

• strategická činnost (rozvoj trhu a produktu, budování známosti firmy a značky, systematické vytváření a upevňování konkurenční schopnosti),
• produktová inovace a procesní inovace (významné změny
v procesu tvorby produktu jak pokud jde o volbu nových idejí
produktu, tak pokud jde o zapojení všech složek hodnototvorného řetězce, případně i v rámci širšího supply chain),
• marketingová inovace (uplatnění nových metod v poznávací
stránce marketingu, nové formy realizace strategie, nové odbytové cesty, nové formy komunikace),
• manažerská práce, prosazování market. filozofie, vytváření
inovačního klima, motivace spolupracovníků napříč celou
organizací, případně na straně dodavatelů i zprostředkovatelů odbytu,
• mimopracovní angažovanost marketéra v oblasti marketingu
(přednášky, konference, semináře, kluby),
• publikační činnost, aplikace teoretických poznatků.
Svazem českých a moravských výrobních družstev byli v letošním roce do nominace roku 2010 navrženi tito tři kandidáti,
kteří obdrželi ocenění Diplom za nominaci:
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Ing. Jiří Daněk předseda Druchema, družstvo pro
chemickou výrobu a služby
Na počátku svého působení v Druchemě Ing. Daněk považoval za svou prioritu získat tým zkušených spolupracovníků, kteří
budou schopni vnést do Druchemy naprosto jiné myšlení a kteří
současně budou schopni tyto nové ideje uvést do života. Marketingové oddělení bylo třeba vybudovat úplně nově, protože dříve
byly veškeré marketingové aktivity v zásadě zúženy na nákup
reklamních předmětů. Ing. Daňkovi se toto beze zbytku podařilo a marketing v Druchemě začal fungovat na podobné úrovni
jako je tomu u mnoha úspěšných firem.Ing. Daněk vnímá inovaci
stávajících výrobkových řad a strategii jejich dalšího rozvoje jako

jednu ze základních priorit
a pod vedením Ing. Daňka
tímto procesem prošla naprostá většina sortimentu
Druchemy. Dnes je sortiment
Druchemy značně široký
a představuje několik stovek
různých výrobků. Výsledkem jsou jsou velmi úspěšné inovované řady výrobků,
které si získaly na trhu ČR
významné postavení.
Ing. Leo Doseděl
předseda MODĚVA
oděvní družstvo
Konice
Pod vedením Ing.
Doseděla si MODĚVA
oděvní družstvo Konice
vytvořila vývojové pracoviště na vysoké úrovni,
kde vytváří vlastní kolekce výrobků. Spolupracuje s mladými talentovanými návrháři a designéry.
Ing. Doseděl se aktivně
zapojuje do hledání nových metod prosazování
se na tuzemském i zahraničním trhu a má rozhodující roli při tvorbě
marketingových plánů.
V nich uplatňuje získané
poznatky ze své dlouhodobě úspěšné praxe

výrobní družstevnictví

i nejnovější poznatky z marketigové oblasti.
Bc. Petr Herynek
předseda Ergotep,
družstvo invalidů
Model marketingu Ergotepu by
se dal charakterizovat jako „marketing nejen o zboží a službách“, ale
i „sociální marketing“. V čele družstva Bc. Herynek rozvinul unikátní
formy spolupráce s obchodními
partnery – přenesení bankovního prostředí na pracoviště, práce
na manuálech České pošty, dokonalé propracování služeb v obchodní a distribuční sféře, komplexní
vytvoření a zajišťování věrnostních
programů, bodových soutěží, specializovaných e-shopů. To vše
s téměř 100procentní zaměstnaností OZP – nemá v ČR obdobu.
Oceněným kandidátům gratulujeme.
Hlavní cenu soutěže – Velkého modrého delfína si odnesl
Ing. Jiří Rückl ze společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. za podporu
a rozvoj marketingu při zvyšování konkurenční schopnosti českého průmyslu.
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková
Foto: Jana Henychová

Seminář „Marketing

– aneb jak účinně prezentovat výrobní družstvo“
Odbor poradenských a podnikatelských služeb s cílem podpořit marketingové dovednosti výrobních družstev pořádal ve
dnech 4. – 5. května v Manažerském institutu COOP v Praze
– Klánovicích dvoudenní seminář „Marketing – aneb jak účinně
prezentovat výrobní družstvo“. Na semináři školili renomovaní
specialisté agentury Studio W.
Přihlásilo se celkem 32 účastníků, kteří byli rozděleni do tří
skupin. Na semináři zazněly příspěvky například o úloze marke-

tingu ve firmě, marketingové strategii a taktice, účastníci se naučili stanovit realistický rozpočet a vyhodnocovat efektivitu marketingu. Mohli si také ověřit své vědomosti o internetové reklamě,
sociálních sítích, a základní struktuře reklamního textu. Dvoudenní blok zakončila asi nejpřínosnější část workshopu – praktické
cvičení, kde si účastníci na konkrétním příkladu mohli vyzkoušet
nabyté vědomosti a sestavit kompletní marketingovou strategii.
Všechny skupiny se ujaly tohoto úkolu s opravdovou chutí a svojí
fundovanou prezentací příjemně překvapily i školitele.
Seminář splnil svůj cíl - naučit pracovníky obchodních oddělení orientovat se v marketingu, používat jeho nástroje a využít
je následně v praxi. Současně byl seminář pro účastníky i zajímavou společenskou akcí, kdy se mohli sejít a neformálně si
říci, jak to po obchodní stránce v tom kterém výrobním družstvu
vypadá.
Závěrem lze podotknout, že odbor poradenských a podnikatelských služeb SČMVD počítá ještě v tomto roce s pořádáním
semináře „Zdokonalení obchodních dovedností“. Protože obchodní problematika se týká každého výrobního družstva, je to
pro ně i výzva, aby se nejen podobných akcí aktivně zúčastnila,
ale navrhla i témata, která by pro ně byla zajímavá.
Autor textu + foto: Ing. Jiří Viselka

červen 2011

Podpora obchodních a marketingových aktivit výrobních družstev
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MODĚVA oděvní družstvo Konice
oslavilo 80.výročí založení

Již 80 let uplynulo od založení oděvního družstva Moděva Konice.
Oslavy proběhly 15. dubna v rámci Výroční členské schůze družstva, kde
byly zhodnoceny ekonomické výsledky družstva za rok 2010, celková
činnost družstva, byly schváleny záměry a plán na letošní rok včetně perspektiv do budoucna. Současně
členové zvolili nové orgány na další období. To vše se odehrálo v dopolední pracovní části VČS družstva. Závěrečným bodem jednání pak bylo schválení usnesení a konstatování úspěšného zvládnutí úkolů
roku 2010, splnění všech hlavních ukazatelů plánu s růstovým trendem a ziskového hospodaření.
jeho činnosti, výrobnímu programu, nejvýznamnějším zákazníkům
i některým úsměvným příhodám. Závěrečným přáním úspěšného

červen 2011

S

10

lavnostní odpolední části VČS věnované 80. výročí založení
oděvního družstva Moděva Konice se zúčastnil předseda
SČMVD Jan Wiesner a starosta města Konice František Novák. Mezi přítomnými hosty byl i bývalý předseda družstva Oldřich Štafa. V úvodu seznámil předseda družstva ing. Leo Doseděl
všechny přítomné členy a pracovníky družstva se základními fakty
o historii družstva od jeho založení po současnost.
V další části vystoupil
předseda SČMVD Jan
Wiesner, který ve svém
projevu kladně zhodnotil
dosavadní velmi úspěšnou
činnost družstva a ocenil
práci všech členů a zaměstnanců. Součástí jeho
vystoupení bylo předání
„Ocenění“ oděvnímu družstvu Moděva Konice uděleného představenstvem
SČMVD při příležitosti 80. výročí založení družstva za přínos
k rozvoji družstevního podnikání. Předseda družstva ing. Leo Doseděl převzal při této slavnostní příležitosti i „Čestné uznání“ za
zásluhy o rozvoj družstevního podnikání.
Starosta města Konice poděkoval družstvu, jeho představitelům a členům za příkladnou reprezentaci města na náročných
zahraničních trzích, ocenil jeho ekonomickou stabilitu a schopnost
vytvářet a udržovat pracovní příležitosti v regionu s velmi vysokou
nezaměstnaností.
Předseda družstva Leo Doseděl poděkoval předsedovi
SČMVD Janu Wiesnerovi a představenstvu Svazu za velmi významné ocenění při příležitosti 80. výročí vzniku družstva a uvedl,
že družstvo i nadále bude ctít družstevní myšlenku a prosazovat
zájmy družstevnictví i do budoucna.
V další části následovala videoprojekce věnovaná významným
událostem v historii družstva, jeho představitelům a pracovníkům,

podnikání a dosažení 100. výročí byla slavnostní část a celá VČS
družstva zakončena.
Historie družstva
Ustavující valná hromada se po předběžném schválení Svazem družstev v Praze konala za účasti 28 zakládajících členů dne
22. února 1931 v Brodku u Konice. Oděvní družstvo domáckého
dělnictva krejčovského pro Brodek u Konice a okolí bylo původním
názvem a prvním předsedou družstva v historii byl zvolen Wenzel
Hlavášek. Cílem družstva bylo „podporovati členy své v jejich živnosti a hospodaření společným nákupem a výrobou oděvů a prádla všeho druhu, jakož i podporování spořivosti členů přijímání
a úrokování jejich úspor.“.
V roce 1942 došlo k násilné likvidaci družstva. Po skončení
války až do roku 1949 působilo družstvo v Brodku u Konice. Od
roku 1949 přešla část družstva do Konice a začala působit téměř
bez prostředků v prostorách bývalého pivovaru v Konici s názvem
„Továrna na výrobu klobouků všeho druhu“, předsedou byl Alois
Pejř. Družstvo převzalo část pracovníků „Domáckého průmyslu“
a rozšířilo svoji činnost na šití pracovních oděvů. Druhá část družstva se sloučila s družstvem Prvoděv Prostějov.
V dalším období po roce 1955 se družstvo zkonsolidovalo
a upevnilo své postavení již za předsednictví Josefa Rajtra. Od
tohoto roku převzalo též družstvo název LOD – Lidové oděvní
družstvo Konice. Výroba se specializovala na dodávky pro tuzemský obchod v pánském a dětském odívání, prádle, pleteninách,
ale také ve službách pro obyvatelstvo v zakázkovém šití. Družstvo
dále posílilo k 1. lednu 1959, kdy bylo přičleněno družstvo LOD
Litovel.

výrobní družstevnictví

Citujeme ze zprávy představenstva družstva ze dne 25. října 1965
slova předsedy představenstva Josefa Rajtra: „V souvislosti s přijetím
nových stanov by bylo vhodné změnit i název družstva, poněvadž dosavadní název Lidové oděvní družstvo již zastaral a nevyhovuje,“ řekl
tehdy. Současně navrhl, aby družstvo mělo název „Prvoděv - oděvní
družstvo v Konici“, případně i jiný název jako Moděva, Oděva apod.
Název Moděva oděvní družstvo Konice, se datuje k 1. lednu 1966
a byl schválen na schůzi PD dne 27. prosince 1965.
V 70. letech byla modernizována a rekonstruována výrobní základna v Konici. Výstavba a rozšíření výrobního závodu v Konici byla
dokončena v roce 1971. V roce 1974 převzalo družstvo „Oděvní a kožešnické družstvo v Plumlově a tím nabylo na významu i v zajišťování
zakázkových služeb.
V roce 1978 byla zahájena výstavba velkého objektu v Prostějově – Domu služeb, pro zabezpečení především zakázkové výroby,
oděvní, kožešnické a pletařské. V této době družstvo zajišťovalo odbyt
a produkci také pro domácí šití a háčkování, pletařskou a kožešnickou
výrobu. Dne 27. února 1981 se uskutečnilo slavnostní otevření „Domu
služeb“ v Prostějově a to k 50. výročí založení družstva. Výstavbou tohoto čtyřpodlažního objektu byla vyřešena řada organizačních těžkostí
družstva – došlo ke kumulaci výroby z nevyhovujících prostor a provozoven rozptýlených po celém Prostějově. Velkou zásluhu na realizaci
výstavby objektu měl jeho investor Český svaz výrobních družstev a tehdejší předseda Josef Rajtr.
Od roku 1981 vykonával funkci předsedy družstva Oldřich Štafa.
Družstvo posilovalo svoji pozici na tuzemském trhu a zahájilo též vývoz
pánských obleků a dámských vlněných plášťů do Maďarska. Plněním
zahraničních zakázek do severských států Finska, Norska a Švédska
prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Centrotex a díky Svazu
byly získány tehdy těžko dostupné devizové zdroje k nákupu moderního
technologického zařízení. Došlo k vybavení prvních dílen šicí technikou
od firmy JUKI a realizovala se nádstavba výrobního závodu v Konici.
Po sametové revoluci se předsednictví v družstvu ujal ing. Leo Doseděl, pod jehož vedením došlo k řadě významných organizačních změn
a specializaci výroby. V tomto období mimo jiné došlo k rozpadu tuzemské velkoobchodní sítě a podniků zahraničního obchodu. Byly utlumeny a posléze zrušeny málo rentabilní a neperspektivní provozy. Zanikla
zakázková výroba oděvů, kožešnický a pletařský provoz, domácké šití
a háčkování. Došlo k velmi výrazné redukci režijních nákladů, čímž byl
vytvořen předpoklad ke konkurenceschopnosti a prosazování se na nových zahraničních trzích. Družstvo muselo vyřešit celou řadu restitučních
nároků k nemovitostem, včetně výrobní základny v Konici. Některé nemovitosti bylo nutno přenechat původním majitelům a výrobu přestěhovat.
Koncentrací a specializací výroby se zaměřením na vysokou kvalitativní
úroveň, dalšími investicemi především do strojního a technologického vybavení bylo dosaženo velmi silné pozice pro další existenci družstva.
Družstvo již v té době bylo schopno nabídnout kompletní servis včetně
automatizovaného systému vytváření střihové dokumentace. Družstvo se
rovněž zcela oddlužilo. Již od podzimu roku 1989 začalo období budování nových zahraničně-obchodních vztahů samotným družstvem bez
účasti podniků zahraničního obchodu. Na začátku roku 1990 družstvo
navázalo spolupráci s firmou Bogner a záhy poté s firmou Reiter. Od
této doby se zahraniční obchod družstva rozšířil takovým způsobem, že
bylo schopno nahradit i postupný úbytek tuzemských odběratelů, rozšířit
okruh odběratelů o další trhy západních států mimo Německa do Itálie,
Rakouska,Švýcarska či Anglie. Družstvo pokračovalo také ve spolupráci
se severskými státy Evropy a tím se mu podařilo zvýšit značně celkový
objem exportu. Významnou událostí v historii družstva byla jeho transformace na družstvo vlastníků v roce 1992. Dosažení vysoké úrovně kvality
výrobků představovalo pak do roku 2001 investovat téměř 40 milionů
korun do moderních technologií a do stavebních úprav.

V posledním desetiletí, které se vyznačovalo především již nástupem
tvrdé konkurence ohrožující samotnou existenci textilního a oděvního
odvětví u nás, družstvo odolalo těmto negativním vlivům, dokázalo se
přizpůsobit i posilujícímu trendu koruny k Euru a stabilizovat ekonomiku
družstva díky dalším razantním úsporným opatřením. Vytvořilo kvalitní
a moderní výrobní základnu a nadstandardní dlouhotrvající obchodní vztahy se silnými zahraničními firmami, především s firmou Bogner
a Reiter. Portfolio zákazníků se rozšiřovalo o další firmy a významná se
stala spolupráce s kooperanty. Podíl exportu postupně dosáhl více než
90procentní podíl z celkové produkce. Znásobením výrobní kapacity
se zdrojem levnějších zpracovacích nákladů u kooperujících firem se
družstvu podařilo eliminovat další nepříznivé vlivy.
Poslední dva roky asi patřily k těm nejtěžším v novodobé historii
družstva. Přesto je družstvo celkem úspěšně zvládlo, dosáhlo velmi dobrých hospodářských výsledků se vzestupným trendem. Začalo se zabývat novými inovativními technologiemi pro zahraniční firmy, především
pro firmu Bogner. I tyto náročné a nové úkoly družstvo dokázalo zajistit.
O to více je třeba ocenit práci všech pracovníků. „Myslím si, že dnešní
připomenutí významného 80. výročí založení družstva je možné právě
zásluhou všech bývalých a současných pracovníků a jejich obětavé práce. Je to možné díky práci
našich profesních a profesionálních odborníků
se
srdcem
na
správném místě, s duchem,
ale především
láskou k oděvářskému řemeslu. Věřím, že i nadále budeme ctít družstevní myšlenku a vážit si naší
80leté tradice oděvní výroby a hodnot doposud vytvořených,“ uzavřel
předseda Doseděl svůj projev spolu se závěrečným poděkováním přítomným pracovníkům za obětavou práci pro družstvo.
Družstvo přivítalo 26. dubna významnou návštěvu – navštívil ho hejtman Olomouckého
kraje ing. Martin Tesařík spolu se členy rady
Olomouckého kraje. Hosté měli mimo jiné možnost seznámit se s výrobními prostory Moděvy
a vidět, jak vznikají luxusní oděvy.
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Endeavour s Krtečkem na palubě
odstartoval do kosmu
V pondělí 16. května bylo možno sledovat start raketoplánu Endeavour z Mysu
Canaveral na Floridě. S kosmonauty startoval také oblíbený plyšový Krteček,
kterého podle speciálních požadavků NASA vyrobila Moravská ústředna Brno.
Jak jsme již informovali v čísle 4/2011 našeho časopisu, vybral si ho jako maskota americký kosmonaut Andrew J. Feustel. Raketoplán Endeavour měl původně startovat již 20. dubna, ale došlo k odložení startu z technických důvodů.

Š

est astronautů mise STS-134 se vzneslo konečně v raketoplánu Endeavour, aby splnilo svou misi. Ta představuje zásobovací a montážní let k ISS. Hlavním vynášeným nákladem byl Alpha Magnetic
Spectrometer AMS-02. Jedná se o experimentální částicový detektor pro
studium primárních částic kosmického záření,hledání antihmoty a detekci
částic jemné hmoty. Byl vyvinutý v Evropském středisku jadernému výzkumu
CERN.

Připomínáme, že Krteček měl co do činění s raketou již v roce 1965,
kdy vznikla filmová pohádka a následně i knížka výtvarníka Zdeňka Milera
„Krtek a raketa“.
Na stránkách www.dokosmuskrtkem.cz můžete sledovat aktuální informace týkající se letu a přistání. NASA natočila také videozáznam ze startu
včetně výhledu z rakety, který je možno sledovat např. na odkazu http://
www.youtube.com/watch?v=xQ5-DqcrAyQ
Více informací o výrobcích VD Moravské ústředny Brno naleznete na
www.mubrno.cz.
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Autor textu: Jana Henychová
Foto: archiv NASA
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Služba, výrobní družstvo,
České Budějovice
Již 90 let uplynulo od vzniku výrobního družstva Služba České Budějovice.
Toto významné jubileum oslavilo družstvo v rámci slavnostní části výroční členské schůze, která se konala ve středu 18. května od 14:00 hodin v hotelu Budweis v Českých Budějovicích.

O

dstupující předseda
družstva
Eduard
Cipra po úvodním
slově převzal Čestné uznání
a plaketu SČMVD, které bylo
družstvu a jemu osobně uděleno Za zásluhy o rozvoj družstevního podnikání. Čestná
uznání mu předali generální
ředitelka SČMVD Ing. Soňa Novým předsedou družstva je
Jan Fiala.
van Deelenová a ředitel odboru výrobních družstev invalidů SČMVD Ing. Karel Rychtář.
O družstvu

Družstvo se zabývá těmito obory podnikání:
• fyzickou ostrahu objektů
• provoz pultu centralizované ochrany PCO
• montáž, revize a servis elektronické zabezpečovací signalizace EZS
• prodej a instalaci fólií a těsnění
• čištění peří od roztočů a nečistot, šití prošívaných pokrývek
• kompletace drobných předmětů, montáž elektrických rozvaděčů
• kovoobrábění
• provoz rekreačního zařízení Kvilda
• provoz rehabilitačního zařízení
www.sluzbavd.cz

červen 2011

ODružstvo bylo založeno
v roce 1921. Z původního
„Družstva válečných vysloužilců“ se stalo moderním a úspěšným podnikem a zaměstnavatelem. Eduard Cipra ve svém
neformálním vystoupení vzpomněl některých úspěšných
i méně úspěšných milníků dlouhé historie, zásluhy několika generací členů, zaměstnanců i manažerů. V krátkém vystoupení
ocenil roli družstva jako zaměstnavatele i ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR ing. Loukota, který zdůraznil, že družstvo
v současné době zaměstnává přes 530 zaměstnanců, z toho
je převážná většina (66 procent) pracovníků se zdravotním postižením. Družstvo vedle tradičních služeb, především ochrany
majetku, zajišťuje též výrobu a montáž, z velké části pro zahraniční partnery.
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Aktuální informace
• Valná hromada Evropské konfederace výrobních družstev
CECOP proběhla 18. května v Bruselu. V rámci kontinuity
zastoupení svazu byla JUDr. Zvolská jako viceprezidentka
CECOPU pověřena koordinací spolupráce této organizace
s EHSV. Předmětem jednání bylo dále prosazování možností využívání strukturálních fondů v dalším programovacím
období, a to zejména s důrazem na MSP a zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
• 20. května se uskutečnilo zasedání tripartity, materiály k bodům daně, sociální a zdravotní reforma rozdány k přípravě připomínek. Dále budou vedena jednání k současnému
způsobu projednávání zákonů ze strany vlády.
• 18. ročník výstavy COOPEXPO ve koná dnech 18. – 21.
srpna v Nitře.
• Na veletrhu STYL KABO, který se koná 21. – 23. srpna,
budou moci zájemci navštívit společnou expozici SČMVD,
kde budou vystavovat výrobní družstva Moděva Konice,
Modela Pardubice a Integra Zlín.

?
zk

• Pokračují jednání s MPSV a poslanci týkající se novely zákona o zaměstnanosti
• V rámci KZPS ČR proběhla jednání navazující na témata
projednávaná v RHSD. Předseda v této souvislosti informoval i o jednání s premiérem Nečasem, jejichž snahou
je zamezit negativním dopadům předkládání návrhů legislativních změn bez náležitého projednání se sociálními
partnery, tj. po projednání Legislativní radou vlády přímo
PS Parlamentu ČR, a to bez předcházející konzultace se
zástupci podnikatelské sféry.
Seminář k čerpání prostředků ze strukturálních fondů
v dalším období proběhl v Senátu Parlamentu ČR pod
gescí místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Škromacha a za účasti nám. ministra pro místní rozvoj Ing. Brauna.
• Privatizace zkušebních ústavů byla předmětem jednání
předsedy s premiérem Nečasem a ministrem průmyslu a obchodu Ing. Kocourkem.
• 17. května se konal kulatý stůl „Od května za prací do celé
EU bez povolení!“ v Evropském domě, Jungmanova 24.
• 18. května proběhl workshop „Zavedení bezpečnostních
karet“ – Hospodářská komora Praha.
• 18. května se konalo setkání Petra Gandaloviče s českou
podnikatelskou sférou při příležitosti jeho nástupu do funkce
velvyslance ČR ve Washingtonu
• 19. 5. na setkání „IZRAEL – nové obchodní příležitosti“,
které pořádá Česká manažerská asociace ve spolupráci
s Česko-izraelskou obch. Komorou

y a od

vědi
po

Otá

• V rámci mezinárodní výstavy
Země živitelka v Českých Budějovicích 25. – 30. srpna se letos
uskuteční Družstevní den pod patronací svazu s tématem Český
výrobek na českém trhu.
Společná prezentace výrobních
družstev na výstavě Země živitelka
se uskuteční v pavilonech E1, E5 a
na přilehlé volné ploše. V pavilonu
E1 naleznou návštěvníci pestrou
nabídku spotřebního zboží, potřeb
pro zahrádkáře a vše pro hobby
družstev Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Elko Nový Knín,
KDS Sedlčany, Kovo Družstvo Olomouc, Podané ruce Zubří, STYL Plzeň, Templářské sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice
a Vřídlo Karlovy Vary. V pavilonu E5 je expozice družstva
Detecha Nové Město n. Metují a Svazu českých a morav-

ských výrobních družstev. Na venkovní výstavní ploše jsou
stánky družstev Druchema Praha, DUP Pelhřimov - pivovar
Poutník, Jihokov České Budějovice a Orlík - Kompresory
Česká Třebová.

Dotaz:
Projeví se pozastavení plateb ze strany Evropské komise pro
OPPI na proplácení konkrétních projektů?
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Odpověď:
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Podle oficielního sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu se
dočasné přerušení toku finančních prostředků ze strany Evropské komise neprojeví na proplácení konkrétních plateb
prostřednictvím MPO konečným příjemcům. OPPI dále
funguje, dokonce dochází k urychlování plateb. MPO předložilo
Evropské komisi veškeré podklady, aby doložilo všechny sporné

záležitosti, kvůli kterým k pozastavení toku peněz došlo. Podle
předpokladu MPO by mohlo k obnovení plateb dojít během
relativně krátké doby – řádově několika týdnů - po vyjasnění
sporných bodů. .
Autor textu: Ing. Svatava Dytrychová,
Odbor správy FDÚ SČMVD
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Mládež v pohybu – začátek cesty životem
Pro mnoho mladých lidí v Evropě jsou poslední léta ve škole a přechod ze školy do zaměstnání velkou
výzvou. Hospodářská krize ještě zvětšila překážky, kterým čelí při získávání dovedností a kvalifikace
nezbytné pro získání vyhovujícího zaměstnání a zajištění místa ve společnosti.

E

vropa musí nicméně svým mladým lidem umožnit rozvinout svůj
potenciál, pokud chce dosáhnout udržitelného růstu, kompenzovat dopad demografických změn a udržet si své postavení vůdčí
znalostí ekonomiky na globální úrovni.
Evropský hospodářský a sociální výbor si je již dlouhou dobu vědom toho, že mladí lidé mají klíč k budoucnosti a že je třeba je zapojit
do rozhodování, které ovlivní jejich život. Prostřednictvím řady nejnovějších stanovisek upozornil evropské politické činitele na nutnost podpořit
účast mladých lidí na vzdělávání, v pracovním životě a ve společnosti,
stimulovat mobilitu ve vzdělávání v celé EU a plynuleji je integrovat
do trhu práce. EHSV proto bez váhání přivítal, že se strategie Evropa
2020 pro růst a stěžejní iniciativa „Mládež v pohybu“ (která popisuje
opatření k jejímu provádění) zaměřují na mladé lidi.
Činnost na několika frontách

Mládež v pohybu vyzdvihuje čtyři oblasti činnosti: celoživotní učení a uznání dovedností získaných mimo formální systém vzdělávání;
zvýšení počtu studentů vysokých škol; podporu mobility ve vzdělávání
a zaměstnání v celé EU; podporu mladým lidem při hledání zaměstnání.
Tato opatření nesnesou odklad. Mladí lidé tvoří jednu pětinu z celkových 500 milionů obyvatel v EU. Průměrná místa nezaměstnanosti
u lidí do 25 let však činí téměř 21 % (v některých zemích 30–40 %),

V roce 2009, v reakci na Strategii EU pro mládež , Výbor zdůraznil
potřebu vypracovat evropské politiky nejen pro mládež, ale společně
s mládeží, a posílit tak vazby mezi školou, prací a dobrovolnou činností. A v prosinci téhož roku požadoval odstranit překážky mobility, aby
bylo možné vytvořit společný evropský prostor celoživotního učení.
Varování před škrty
Mnohé z těchto prvků se znovu objevily ve stanovisku EHSV Mládež v pohybu , které varuje před úspornými škrty, jež podrývají skutečné zajištění nejcennějších hodnot pro mladé lidi, včetně sociálních práv,
odborné přípravy a vytváření stálých pracovních míst.
„Výbor se obává, že škrty budou i nadále ovlivňovat poskytování
kvalitních a cenově dostupných služeb vzdělávání a odborné přípravy
pro mladé lidi, což je nejlepší způsob získání dobrého zaměstnání,“
vysvětlila místopředsedkyně paní Anna Maria Darmanin. „Nejistota
pracovních míst má na mladé lidi větší dopad než na jakékoli jiné skupiny. EHSV zdůrazňuje, že je důležité, aby byly zachovány a – tam,
kde je to možné – navýšeny prostředky, jež jsou na úrovni jednotlivých
členských států a na úrovni EU vyčleňovány na vzdělávání a odbornou
přípravu mladých lidí a na jejich zaměstnávání. Vyzdvihuje zejména
nutnost zvýšit využití Evropského sociálního fondu. Dostupnost a výše
grantů by měla mít prioritu a měly by být přezkoumány postupy pro
poskytování úvěrů, neboť je důležité uchránit mladé lidi před chycením
se do dluhové pasti.“
Ve stanovisku se požaduje větší důraz na nediskriminaci, včetně
opatření na boj proti rozdílům v platech mladých mužů a žen a na
překonání překážek, kterým čelí mladí migranti na trhu práce, a řešení potřeb znevýhodněných mladých lidí. Upozorňuje se rovněž na
to, že zapojení do občanské společnosti přispívá k osobnímu rozvoji. „Dobrovolná činnost může mladým lidem pomoci rozvíjet důležité vlastnosti, jako je podnikatelský duch, tvořivost, týmový duch,
schopnost řešit problémy, jazykové dovednosti, mezikulturní uvědomělost, solidárnost a smysl pro iniciativu a odpovědnost,“ uvedla
paní Darmanin. „Měla by být rozvíjena databáze stáží nabízených
občanskými organizacemi a umístěna na existující internetové stránky pro mladé lidi.“

1)
2)
3)
4)

Podle paní Darmanin se mladí lidé musí „ztotožnit“ s politikami,
které se jich týkají. EHSV tento závazek převedl do praxe. V uplynulých dvou letech se na akci Vaše Evropa, váš názor, která se konala v Bruselu – srdci Evropy, sešli studenti ze všech členských států.
Stejně důležitá jako samotná akce je i její příprava, kdy členové
Výboru navštěvují školy ve svých zemích a vyprávějí o EU a o úloze
občanské společnosti.
V současné době hledá práci přibližně pět milionů mladých Evropanů. Na tom, jak úspěšní při tom budou, závisí nejen jejich osobní
blaho, ale i pokrok, který Evropa učiní na cestě ke znalostní ekonomice
s vysokým sociálním standardem.

SOC/289 – Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti.
SOC/292 – Úloha sociálních partnerů při zlepšování situace mladých lidí na trhu práce.
SOC/349 – Strategie EU pro mládež.
SOC/356 – Přeshraniční mobilita mládeže.
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Pracovat společně s mládeží
což je šokující mrhání lidským potenciálem. Každý sedmý mladý člověk
nedokončí střední školu a každý čtvrtý neumí dobře číst. Méně než
každý třetí má vysokoškolské vzdělání, na rozdíl od 50 % Japonců.
Mezi stěžejní cíle strategie Evropa 2020 patří snížit podíl žáků, kteří
předčasně ukončují školní docházku, na 10 % a zvýšit podíl osob s dokončeným terciárním vzděláním na 40 %.
EHSV již ve svém stanovisku z roku 2008 požadoval soudržnou
strategii EU pro mládež zahrnující opatření na „upřednostnění dosažení vysoké zaměstnanosti mladých lidí“ a varoval před neperspektivním
příležitostným zaměstnáním. Dále uznal , že sociální partneři – zaměstnavatelé a odbory – nesou velkou odpovědnost za začlenění mládeže
do trhu práce.
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Svaz průmyslu a dopravy má nového prezidenta
Svaz průmyslu a dopravy představil nového prezidenta Jaroslava Hanáka. Novináře o tom informoval na tiskové konferenci ve čtvrtek 28. dubna
v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague. Zvolilo ho sedm desítek delegátů Volební
valné hromady. Nový prezident Hanák vystřídal
po sedmi letech ve funkci Jaroslava Míla. „Chci
tento silný mandát využít při jednáních s vládou
a odbory,“ uvedl po zvolení Hanák.

„H

lavní prioritou svazu bude zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ uvedl Hanák. Největšími
balvany táhnoucími konkurenceschopnost dolů jsou
podle něj nevýkonná a systémově špatně řízená veřejná správa,
neuspokojivý stav korupce a dopravní infrastruktura země. „Jsme
připraveni jednat s vládou, odbory, poslaneckou sněmovnou
o budoucnosti této země,“ vyjádřil se Hanák, který v posledních
letech vyjednával za zaměstnavatele v tripartitě.

nosti, vedl řadu podnikatelských
delegací v zahraničí. Je členem
dopravního výboru evropské
konfederace zaměstnavatelů Business Europe v Bruselu a od roku
2008 je členem prezídia světové
organizace silničních dopravců
IRU se sídlem v Ženevě.
Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR, zastupující
31 členských svazů a celkem 1,6
tisíce firem, zvolila také další členy představenstva, včetně šesti viceprezidentů. Jedním ze členů představenstva byl zvolen také
předseda SČMVD Jan Wiesner.
Ve svém projevu mimo jiné zmínil nutnost podpory a opatření k zajištění flexibilního trhu práce (novela ZP a její projednávání s MPSV), řešení otázek zdravotně postižených, a to
především prosazení zpracování komplexní koncepce zaměstnávání ZP se všemi souvisejícími dopady a začleňování ZP do
běžného života.

Prezident Hanák je majitelem dopravní firmy FTL – First
Transport Lines a současně prezidentem Svazu dopravy ČR
a prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních
firem Čech, Moravy a Slezska. V posledních letech vyjednával za zaměstnavatele v tripartitě. Má i mezinárodní zkuše-

„Vzhledem k tomu, že většina našich družstev působí v kategorii malých a středních podniků, protože zasahujeme do většiny profesí od elektro, nábytku, textilu, stavebnictví, strojírenství
a služeb (autoopravárenství a ostatní služby), budu se zabývat
podporou a vytvářením podmínek k činnosti zejména v této oblasti,“ řekl.
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Zdůraznil mimo jiné spolupráci svazových specialistů v pracovních týmech SPaD v oblastech daní a pojištění, v evropských
záležitostech a EHSV a Business Europa, či v sociální oblasti
a problematice zaměstnávání zdravotně postižených.
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Šéfové průmyslu se sešli s ministrem M. Kocourkem
Nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR se
sešlo poprvé 10. května, aby diskutovalo při svém prvním zasedání s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem
o možnostech posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky. „Jednali jsme zejména o strategii konkurenceschopnosti,
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akutní nezbytnosti výraznější podpory aplikovaného výzkumu, o budoucnosti technického školství a v neposlední řadě
o podpoře exportu.
Zástupci významných tuzemských podniků navrhli ministrovi některé kroky k další nyní dobré spolupráci mezi naším
Svazem a ministerstvem průmyslu a obchodu,“ shrnul výsledky
setkání Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslem a dopravy ČR.
Ministr Martin Kocourek připomněl záměr založit Radu
pro inovace a konkurenceschopnost, kde by se diskutovala
zmíněná témata, včetně otázky podpory inovací a aplikovaného výzkumu. „Náš průmysl je velmi vitální.
Naším zájmem je však výrazněji podpořit inovace a využít
je k tomu, aby se subdodavatelské firmy staly ve větší míře
i dodavateli finálních výrobků,“ ministr Kocourek v diskusi
s členy představenstva SP ČR.
Setkání je součástí záměru nejvýznamnější zaměstnavatelské
organizace v zemi těsněji spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a také intenzivněji jednat s členy vlády o náladách podnikatelské sféry a o jejích zájmech.
Více informací naleznete na
www.spcr.cz.

BUSINESSEUROPE:

Evropský byznys chce sociální dialog
a vyšší konkurenceschopnost
Na rozhodující roli sociálního dialogu v rámci Evropy poukázal 16. května v Aténách na kongresu
Evropské odborové konfederace (ETUC) generální ředitel Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE) Philippe de Buck. BUSINESSEUROPE zastupuje a hájí zájmy 40 národních zaměstnavatelských svazů, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle vysokého představitele BUSINESSEUROPE bude nutné reformovat pracovní trh, přičemž hlavním kapitálem pro konkurenceschopnost znalostních ekonomik v Evropě jsou vzdělaní

lidé. Poukázal současně na ostrou konkurenci pro západní země
ze strany zemí BRIC a také Střední a Východní Evropy.
Jako negativní příklad uvedl Řecko s produktivitou práce nižší
o 38 procent oproti průměru první pětky v EU, s rigidním pracovním trhem a s téměř třetinou mladých nezaměstnaných. „Po vstupu do eurozóny klesla Řecku konkurenceschopnost v nákladech
o čtvrtinu,“ poznamenal Philippe de Buck.
www.businesseurope.eu
www.spcr.cz
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„S

ociální partneři hrají důležitou roli při zajištění fungující měnové unie, stability cen, zaměstnanosti a vysoké
konkurenceschopnosti,“ uvedl Philippe de Buck. Současně poukázal na to, že sociální partneři si musí vzít poučení z
dopadů hospodářské krize a podpořit reformy, které mají zvýšit
konkurenceschopnost Evropy a zajistit vyrovnané rozpočty evropských států. Například v roce 2050 zatíží důchody evropské
rozpočty ve srovnání s dneškem o 12,5 procenta.
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Naturterapie družstvo, Brno
Představujeme vám družstvo NATURTERAPIE, jehož cílem je naplňování klasického antického ideálu životní harmonie - souladu a vyváženosti tělesné a duševní krásy. Jde o ideál zdravého těla, ve kterém sídlí
zdravý duch.Životní harmonii ovlivňuje mnoho faktorů - strava, péče o tělo, péče o duševní rovnováhu.
Družstvo hledá cestu k uskutečnění ideálu harmonického života prostřednictvím využití přírodních čistých
zdrojů za pomoci vědy a současných technologií. Základem pro vývoj a výrobu přípravků je poznání
a moudrost dávných věků - tradiční receptury, kterými byl inspirován profesionální výzkum a vývoj nových
produktů.Družstvo je distributorem výrobků, jako masážní oleje, pryskyřičné a pantové koupele, výrobky
z mořských řas atd. – kompletní sortiment produktů a služeb lze nalézt na internetových stránkách družstva. Přípravky jsou vyráběné z ekologicky čistých přírodních surovin Altaje a Severního ledového oceánu - Bílého moře. S dotazy na nabídku družstva jsme se obrátili na předsedu družstva Ing. Jana Brožka.
Pane předsedo, vaše družstvo má podle vašich
internetových stránek široké spektrum nabídky činností.
Můžete s nimi seznámit blíže i čtenáře našeho časopisu?
Všechny přípravky jsou charakteristické tím, že při jejich užívání
dochází k zlepšení zdravotního stavu člověka. Každá řada přípravků
působí jinak, ale všechny velmi dobře ovlivňují organizmus člověka.
Například pryskyřičné koupelové emulze mají vynikající podpůrný
efekt při nemocech srdečního, cévního a oběhového systému, nemocech

Výrobky z mořských řas řady olejů obsahují koncentrát aktivních
komponentů, který umožňuje proniknutí přírodních bio-aktivních
složek a vitamínů do hlubokých vrstev pokožky. Podporují aktivizaci
metabolických procesů, působí proti zánětově, zvyšují elasticitu
pokožky apod.
Jehlové aplikátory Ljapko působí proti bolesti, zánětům a tonizují
celý organismus. Při použití aplikátorů Ljapko dochází k silnému
působení na všechny receptory pokožky a vnitřní orgány těla. Dochází
k jejich povzbuzení a harmonizaci. Tyto aplikátory se s úspěchem
používají v sanatoriích a rehabilitačních ústavech. Svoji oblibu získaly
i mezi sportovci.
Kde se dají Vámi distribuované výrobky zakoupit?
Všechny výrobky je možno zakoupit v našem e-shopu, u distributorů,
u terapeutů. Připravujeme dodávání našich přípravků do lékáren
a prodejen zdravotnických potřeb. Naše výrobky také pravidelně
vystavujeme na výstavách výrobků zdravého životního stylu.
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Jste výhradním distributorem některého z výrobků?
Ano. Jsme výhradními distributory jehlových aplikátorů Ljapko,
pantových koupelí, pryskyřičných koupelí a pryskyřičných masážních
olejů řady Skypofit a olejů z řas Laminárie a Fukus na český a slovenský
trh. .
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pohybového aparátu, ledvin, jater, cukrovky, gynekologických
a neurologických nemocech.Používají se s úspěchem při hubnutí
a celulitidě. Jsou využívány při tzv. kapilárové terapii dle doktora
Zalmanova, při které jsou stimulovány a drážděny miliony nervových
zakončení na pokožce. Pryskyřičná emulze mají schopnost otevírat
zavřené kapiláry, obnovovat zásobení „vyschlých ostrůvků buněk“
krví. Tímto buňky znovu začínají dostávat dostatečné množství kyslíku
a výživných látek. Doktor Zalmanov navázal na výzkum dánského
profesora Schacka Augusta Steenberga Krogha, který získal za objev
mechanismu kapilárně motorické regulace v roce 1920 Nobelovu
cenu.
Pantové koupele zase svými účinky pomáhají při bolestech zad,
nedostatečném prokrvování končetin a revmatismu. Stimulují činnost
mozkovou, činnost pohlavních orgánů a práci svalů. Příznivě působí
při jakékoliv fyzické a psychické zátěži. Omlazují organizmus, mají
výborné kosmetické účinky na organizmus.
Skipofyty jsou multiaktivní olejové extrakty z jehličnaté pryskyřice
a altajských bylin, které se používají při masážích při bolestech zad,
klobů a svalů, pro odstranění celulitidy, k celkovému omlazení pokožky,
k stimulaci krevního oběhu apod.

Před dováženými výrobky často vzniká u spotřebitelů
nedůvěra. Jakým způsobem prověřujete kvalitu výrobků
před jejich uvedením na český trh? Spolupracujete
například s nějakou oficiální institucí zajišťující testování
a určení kvality dovážených přípravků?
Samozřejmě. Před uvedením na trh byly všechny naše výrobky
podrobeny zkouškám k průkazu jejich bezpečnosti pro zdraví člověka
na Státním zdravotním ústavu v Praze. Zde všechny produkty získaly
Certifikát o zdravotní nezávadnosti kosmetických přípravků pro volný
prodej na trhu v České republice a v ostatních zemích ES.
Jakým způsobem probíhá například konkrétní dovoz
těchto výrobků ze zahraničí? Vzhledem k tomu, že se
jedná o kosmetiku, může vyžadovat například speciální
teplotní úroveň při manipulaci. Máte se zahraničními
dodavateli například vyřešeny i tyto otázky?
Výrobky, které dovážíme, jsou citlivé zejména na nárazy a přímé
sluneční světlo. Před tímto jsou chráněny speciálními transportními
obaly. Na každé partii jsou uvedeny šarže a doba spotřeby, kterou
dodržujeme bez problémů., Výrobky jsou totiž v krátkém časovém
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Kromě výrobků nabízíte také služby v oblasti
poradenství a školení. Můžete přiblížit
tuto nabídku a zmínit i například zajímavé
osobnosti, s nimiž spolupracujete?
Při používání námi dodávaných výrobků je nutné dodržovat doporučené
postupy. Provádíme proto zaškolování našich distributorů, ale radíme
i přímým spotřebitelům, jak výrobky používat. Uživatelé se také mohou
kdykoliv obrátit se svými dotazy na naše pracovníky, ať už telefonicky
nebo prostřednictvím e-mailu či v internetovém fóru. Všechny dotazy
jsou zodpovězeny buď ihned, nebo po konzultaci s lékaři v zahraničí,
kteří s výrobky pracují. Na podzim plánujeme celou řadu odborných
školení. Přijedou k nám lékaři a fyzioterapeové ze zahraničí, aby se
podělili o své zkušenosti. Výrobky totiž s úspěchem používají také
u fyzicky postižených osob. Snad se nám podaří, aby svoji účast i přes
svoji zaneprázdněnost potvrdil i pan doktor Nikolaj Ljapko, autor řady
jehlových aplikátorů.
Uvažujete v budoucnu také o výrobě vlastních výrobků?
Přece jen bohaté zkušenosti z Vaší práce by mohly
například vyrobit i vlastní produkt ve spolupráci s nějakou
českou kosmetickou firmou – například s některým
naším výrobním družstvem. Uvažovali jste již o podobné
kooperaci?
Našim mottem, kterým se řídíme je: Síla přírody, moudrost věků,
moderní technologie a profesionalita. Pokud toto chceme dodržet, tak
narazíme na problémy týkající se čistoty přírodních zdrojů a investičně
náročných moderních technologií. Toto vše zabezpečit vyžaduje
nemalé finanční náklady a proč se snažit vyrábět něco, co již existuje,
je ověřeno staletími a je vyráběno již nyní na špičkové úrovni. Pro nás
je daleko důležitější vyhledávat další produkty s unikátními vlastnostmi,

které jsou již ověřeny a jejichž výroba je založena na
využívání nejčistších zdrojů. Tyto výrobky mohou lidem
pomáhat a také lidem ve světě pomáhají. Tady vidím
hlavní smysl činnosti družstva Naturterapie.
Chystáte nějaké novinky v nejbližší době?
Chystáme... Připravujeme rozšířit řadu masážních
prostředků o krémy. „Gerbamastin“ – krém na prsa,
jako prevenci proti fibrocystické mastopatii, regenerační krém-balzám
na tělo“ Kapilární“ a zahřívací mast na klouby „Pohyb“. Pro potřeby
terapeutů a sportovců rozšíříme řadu aplikátorů Ljapko. Já věřím, že
budu mít trochu času a podaří se mně uvést na trh chromalogické
pomůcky, které se využívají pro aktivaci konkrétních neuro-psychofyziologických procesů v organizmu člověka prostřednictvím zrakového
a kožního vnímání.
Mottem vašeho družstva je soulad a vyváženost tělesné
a duševní krásy… Co byste doporučil našim čtenářům,
v dnešní době plné stresu a spěchu? Máte i nějaký vlastní
oblíbený recept na rychlé získání pohody?
V mém případě si lehnu na aplikátor Ljapko a nebo si udělám
kombinovanou Zalmanovu koupel. Tyto přípravky mě dostanou opět
do fyzické i psychické pohody.
Pro ostatní bych snad mohl doporučit to, co mně říkal můj otec.
Zastav se, podívej se za sebe a když se nebudeš muset moc stydět,
tak žiješ dobře. Poslouchej také svoje tělo. Ono ti řekne, co ti schází
a co potřebuješ. A hlavně i velké problémy se časem stávají naprosto
malichernými.
A nakonec. Existují i přírodní prostředky, které pomohou stejně, ne-li
lépe než pilulky, jen to chce odbourat svou pohodlnost a pro své tělo
něco udělat..
Děkuji za rozhovor…
www.naturterapie.cz
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úseku rozprodány, a to jak v České republice, ale
stoupá o ně zájem i v rámci EU. Spolu s výrobky jsou
zasílány i podrobné rozbory jednotlivých šarží.
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Opalování s REGINOU
Dokonalou péči o pokožku po opalování zajistí Regenerační
gel po opalování od REGINY. Jedná se o jemný osvěžující a vysoce hydratační přípravek, určený ke zklidnění a regeneraci pokožky podrážděné opalováním. Díky obsahu vyváženého komplexu
rostlinných olejů, výtažku z Aloe Vera, heřmánku a indického
čaje gel příjemně chladí a dodává vysušené pleti potřebnou
vlhkost a výživné látky, obnovuje tím její pružnost jemnost.
www.detecha.cz
www.regina.cz

Bezpečné a šetrné opalování
s kosmetickými opalovacími přípravky značky REGINA s konopným olejem.
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O

palovací olej a mléka Regina s ochranným faktorem
10, 20, a 30 dokonale chrání všechny typy pleti před
nepříznivým slunečním zářením v oblasti UVA i UVB
části spektra. Ochranné účinky moderních UV filtrů na bázi minerálních látek rozšiřuje vynikajícím způsobem směs Beta Karotenu,
vitamínu E a D-panthenolu. Účinné složky chrání pokožku před
stárnutím, degenerací a nadměrnou pigmentací, zklidňují a zabraňují podráždění pokožky, pomáhají ji dlouhodobě hydratovat
a regenerovat. Obsažený konopný olej zvláčňuje a promašťuje
pokožku, působí protizánětlivě, zabraňuje vysušování pokožky.
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Připijte si na zdraví růžovým vínem
a pomozte ženám, které o své zdraví musí bojovat
Něžná růžová barva symbolizuje sílu a odhodláni postavit se zákeřné nemoci – rakovině prsu. Řada nadnárodních firem nabízí růžové produkty s cílem
finančně podpořit toto snažení. Do boje za zdraví se zapojila i společnost
Templářské sklepy Čejkovice s jedním ze svých nejúspěšnějších produktů –
s růžovými víny. Vinařské družstvo letos vyzývá, abychom si připili na zdraví
sklenkou růžového vína a pomohli ženám, které o své zdraví musí bojovat.

S

heslem „Na zdraví s růžovým“ bude letos společnost Templářské sklepy Čejkovice pomáhat v boji proti rakovině
prsu. Z každé prodané láhve růžového vína věnuje 1 Kč
na podporu sdružení Mamma HELP. Sbírka bude probíhat od 1.
května do 30. září. Výtěžek z prodeje bude organizaci slavnostně předán 15. října, v celosvětový den boje proti rakovině prsu.

z prodeje templářských růžových vín půjde na zajištění dalšího
provozu Mamma HELP center.

„Když nás sdružení oslovilo s prosbou o pomoc, neváhali
jsme navázat spolupráci. Chceme prostřednictvím oblíbených
růžových vín také podpořit ženy v jejich boji za zdraví “, uvedl Lukáš Lukáš, obchodní a marketingový ředitel Templářských
sklepů.
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Sdružení Mamma HELP je největší pacientská organizace
s celorepublikovým působením, která se stará o ženy s karcinomem prsu. Snaží se také zlepšovat informovanost veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby tohoto onemocnění. Výtěžek
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Zaměstnavatelé zpochybnili návrh
na 2. pilíř důchodové reformy

Z

ástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR se v rámci plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) , konaného 20. května, kriticky vyjádřili k vládnímu
návrhu 2. pilíře financování důchodů. Podle záměrů vlády by se
občané do věku 35 let mohli rozhodnout vstoupit do něj a odvádět 5 % z hrubé mzdy, z toho 3 % vyvedou z průběžného
systému (1. pilíře).
„Nezpochybňujeme potřebnost penzijní reformy. Je nutná a v
tom se shodneme. Náš názor však je, že reforma je lépe řiditelná
přes současný první pilíř, který je třeba zpřísnit a parametricky
upravit a přes současný třetí pilíř,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jeho slova podporují výsledky aktuální ankety mezi zaměstnavateli, podle níž existují pochybnosti o správnosti existence
dvou velmi podobných dobrovolných pilířů, tedy 3. a navrhovaného 2. pilíře. Český trh je natolik malý, že vzniká otázka, zda
tyto dva pilíře mohou úspěšně existovat vedle sebe.
Navíc zaměstnavatelé poukazují na to, že vznikem 2. pilíře
budou vyvedeny finanční prostředky z dosavadního 1. pilíře,
což by mohlo vyvolat tlak na zvýšení pojistného na důchodové
pojištění, na růst mezd a na vyšší daňové a odvodové zatížení
zaměstnavatelů.

„Zavedení druhého pilíře je nedopracované a za současného stavu by právní návrh úpravy neměl být rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení,“ řekl Pavel Juříček, viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zaměstnavatelskou oblast. Jak
dále uvedl, „zaměstnavatelé požadují, aby byla provedena analýza finančních nákladů a dopadů důchodové reformy a byla
prokázána stabilita a finanční udržitelnost důchodového systému,
a to včetně vlivu na daňové a pojistné zatížení zaměstnavatelů
a výši důchodu ze všech pilířů“.
U sociální reformy se tripartitní partneři dohodli na tom, že
přestože jí vláda již projednala, budou jednání o její podobě
pokračovat v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.
V případě zdravotní reformy Svaz upozornil na akutnost vyřešení nákladů ve zdravotnictví, kde dochází k plýtvání. Řešení
tohoto problému vytváří předpoklad pro další kroky reformy.
„Nejprve je třeba ucpat pomyslný cedník. Bez toho nemůže být
reforma úspěšná,“ upřesnil Juříček.
Zdroj:
www.spcr.cz

nabízíme pronájem
jednacích místností

svaz českých a moravských
výrobních družstev
Václavské náměstí 21, Praha 1
tel.: 224 109 253
224 109 250
fax: 224 228 399
e.mail: zasedacky@scmvd.cz
www.zasedacky.scmvd.cz
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uprostřed Václavského náměstí
v těsné blízkosti metra
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www.vridlo.cz
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