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A máme tu prázdniny. Červenec přináší
další číslo našeho časopisu z oblasti družstevních aktivit. Minulý měsíc představoval
pro výrobní družstevnictví významný předěl – po dvaceti letech odešel z funkce
předseda SČMVD Jan Wiesner. Novým
předsedou SČMVD se stal předseda VD
Vývoj Třešť JUDr. Rostislav Dvořák. Zvolila
ho 20. valné shromáždění SČMVD 13.
června v Nymburku. Z valného shromáždění přinášíme podrobnější informace.
Již jsou známi vítězové soutěží DESIGN
A INOVACE VD 2011. Ocenění byla
předána v rámci společenského večera
předcházejícího 20. valnému shromáždění SČMVD.
Aktuální dění přinášíme z družstev Bytprům
Ostrava a HLS Plzeň. Novinky máme také
z družstva DDL Lukavec.
Seznámit se můžete také s realizací projektu Vzdělávání pracovníků ostrahy ve
výrobních družstvech zaměstnávajících
zdravotně postižené.
Přeji všem čtenářům příjemné prožití léta,
spoustu krásných zážitků a minimálně stresu při cestování. Pokud se vám podaří ukořistit během prázdnin nějakou zajímavou
fotografii, pošlete mi ji na adresu redakce
@scmvd.cz nejpozději do 31. srpna 2011.
Nejlepší fotografie otiskneme a autoři obdrží malou pozornost.

červenec 2011

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Předsedou SČMVD
je JUDr. Rostislav Dvořák
Novým předsedou byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák. Doposud
působil na pozici předsedy družstva Vývoj Třešť. V předcházejícím
období byl členem představenstva Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Z čela svazu tak odchází bývalý předseda
SČMVD Jan Wiesner, který tuto funkci vykonával od roku 1991.
Janu Wiesnerovi byl členskou základnou udělen titul Čestný předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev.
JUDr. Rostislav Dvořák se narodil 19. dubna 1952 ve Vyškově.
Je ženatý, otcem tří dětí. V letech 1976 – 1984 pracoval ve funkci
vedoucího oddělení odbytu PP ČSSD Jihlava. V letech 1984 – 1987
byl předsedou družstva Vývoj OD Třešť. Od roku 1988 do roku 1989
zastával funkci vedoucího pracoviště Svazu výrobních družstev Brno,
v letech1989 – 1990 pak funkci místopředsedy Svazu výrobních
družstev Praha. Od roku 1990 vykonává opět funkci předsedy družstva Vývoj OD Třešť, až do současnosti. Předseda JUDr. Dvořák není
politicky organizován. Je členem představenstva Hospodářské komory České republiky, předseda Rady krajů HK ČR, předseda představenstva Hospodářské komory kraje Vysočina a vykonává též funkci
místopředsedy Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina.
Předseda JUDr. Dvořák získal řadu prestižních ocenění. V roce
1995 byl finalistou republikové soutěže Manažer roku, v roce 1999
získal ocenění Českých 100 nejlepších a TOP 100 Czech Republic.
Rok 2000 přinesl JUDr. Dvořákovi hned tři ocenění - Úspěšný manažer ČR roku 1999, Českých 100 nejlepších a TOP 100 Czech Republic. Rok 2002 představoval pro JUDr. Dvořáka ocenění Nejlepší
Manažer odvětví ČR, v roce 2003 získal Ocenění za významný manažerský počin Výborem České manažerské asociace. V roce 2004
získal opět dvě ocenění - Nejlepší Manažer odvětví ČR a TOP 10
České republiky – byl vyhodnocen mezi deseti nejlepšími manažery
ČR. V roce 2005 JUDr. Dvořák získal ocenění Českých 100 nejlepších, TOP 100 Czech Republic a stal se také finalistou soutěže Podnikatel roku – umístil se mezi pěti nejlepšími manažery ČR. V roce
2006 byl oceněn jako Finalista soutěže Manažer roku 2006.
Členskou základnu svazu v současné době tvoří 215 výrobních
družstev, zabývajících se výrobou převážně spotřebního zboží,
potřeb a zařízení pro stavebnictví a zemědělství. Početnou skupinu
družstev rovněž tvoří družstva, která poskytují služby. Členem svazu je 45 družstev zaměstnávajících postižené osoby. Ve výrobních
družstvech invalidů pracuje okolo 4000 zaměstnanců.
Svaz českých a moravských výrobních družstev nepřetržitě plní
svou úlohu v aktivní účasti v legislativním procesu a při tvorbě ekonomického prostředí. Jeho pracovníkům se daří prosazovat požadavky
družstev při úpravách právního řádu a daňového systému, jejichž
cílem je, aby úpravy zajistily základní prorůstové podmínky.
veletrzích, vyhledávání
nových
obchodních
příležitostí,
poskytování
Obrat
14 519 858
(údaje jsou v tis. Kč)
0
poradenských služeb,
Objem exportu
3 884 205
(údaje jsou v tis. Kč)
3
účasti ve významných
podnikatelských soutěPočet pracovníků
14 229
-3
žích, pořádání odborVýznamnou úlohou svazu je pomoc výrobním družstvům v ob- ných seminářů, pomoc při čerpání dotací z úvěrových a dotačních
lasti marketingu. Jedná se o účasti na tuzemských a zahraničních programů a poskytování přímé pomoci v oblasti životního prostředí.
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PŘEDSTAVENSTVO SČMVD

JUDr. Rostislav Dvořák

Jaroslav Procházka

Ing. Leo Doseděl

Ing. Martin Beran

předseda SČMVD

1. místopředseda

Počet hlasů 3106

Orlík – Kompresory, VD Česká Třebová
Počet hlasů 3003

místopředseda pro řešení
problematiky družstev
sídlících na území Moravy

místopředseda pro řešení
problematiky družstev
sídlících na území Čech

Moděva, OD Konice
Počet hlasů 2775

Dřevotvar družstvo, Jablonné
Počet hlasů 2748

Ing. Jindřich Zdráhal

Jana Malá

Ing. Pavel Pastorek

Ing. Miloslav Čermák

Mechanika Prostějov, VD
Počet hlasů 2654

Moravská ústředna Brno, DUV
Počet hlasů 2635

Templářské sklepy Čejkovice
Počet hlasů 2628

Sněžka, VD Náchod
Počet hlasů 2620

Ing. Zdeněk Blažek

Ing. Václav Valter

Ing. Josef Hančl

Ing. Miloslav Janíček

Dřevojas VD Svitavy
Počet hlasů 2599

Kovodružstvo, VD Strážov
Počet hlasů 2511

INVA družstvo Litoměřice
Počet hlasů 2500

Brněnská Drutěva
Počet hlasů 2348

červenec 2011

Předseda byl zvolen na valném shromáždění dne 13. června.
Místopředsedové byli zvoleni na 1. zasedání nově zvoleného představenstva,
které se konalo 29. června v Praze.
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PŘEDSTAVENSTVO SČMVD

Ing. Ladislav Folk

Jaroslava Poláková

Ing. Miloslav Meloun

Plzeňské dílo VD
Počet hlasů 2227

Kovo Konice
Počet hlasů 2214

Kooperativa, Uhlířské
Počet hlasů 2210

červenec 2011

Kontrolní komise SČMVD

6

Zdeněk Korbel
předseda KK

Ing. Jarmila Špryňarová
místopředsedkyně KK

Roman Machala

Ing. Jiří Nesvadba

Drupol Praha, Počet hlasů 2591

Dřevodílo Rousínov
Počet hlasů 3043

Tvar Pardubice, Počet hlasů 3033

Integra Zlín
Počet hlasů 2964

Danuška Vrublová

Ing. Marek Pater

Ing. Emil Beber

Zdeněk Sobota

Helios Foto Ostrava
Počet hlasů 2958

Zlatník DUV Ostrava
Počet hlasů 2795

Kovobel Domažlice
Počet hlasů 2605

Obzor Plzeň
Počet hlasů 2510

Ing. Jana Vlková

Ing. Jaroslav Dunovský, CSc

Ing. Josef Peřina

KDP-DATEV Brno
Počet hlasů 2505

Autodružstvo Praha
Počet hlasů 2459

Kovo družstvo Olomouc
Počet hlasů 2286

výrobní družstevnictví

Zkrácená zpráva představenstva SČMVD o činnosti
a hospodaření SČMVD přednesená předsedou představenstva
Janem Wiesnerem na 20. valném shromáždění SČMVD
v Nymburku 13. června 2011

Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdrželi i druhou
část zprávy představenstva o činnosti a hospodaření svazu. První
část zprávy byla projednána na regionálních poradách, které
proběhly v druhé polovině dubna tohoto roku. Většina dotazů
byla zodpovězena na místě, na některé podněty, které byly v jejich
rámci vzneseny, bych rád reagoval i v průběhu svého dnešního
vystoupení. Současně bych Vás rád informoval o aktuálním vývoji
souvisejícím s činností jednotlivých útvarů svazu.
Odbor legislativně-právní se v rámci své činnosti, stejně
jako v předcházejících letech, zaměřuje na několik oblastí,
konkrétně na oblast vnější
legislativy (s výjimkami úzce
specializovaných oblastí, které
zajišťují také další útvary svazu),
oblast vnitřní legislativy a oblast
majetkoprávních
záležitostí
svazu.
Podrobnější popis činnosti
tohoto odboru jakož i všech dalších odborů svazu byl součástí
první části písemných materiálů
pro dnešní jednání valného
shromáždění. V návaznosti
na tyto písemné materiály je
třeba uvést, že v oblasti vnější
legislativy je zvýšená pozornost
nadále věnována průběhu projednávání rekodifikace soukromého
práva. Příslušné návrhy (konkrétně návrh nového občanského
zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a dále zákona
o obchodních společnostech a družstvech) byly po ukončení
meziresortního připomínkového řízení postoupeny k projednání
Legislativní radě vlády. Podstatným úspěchem v projednávání
nové právní úpravy družstva je skutečnost, že k řešení našich
připomínek se uskutečnilo několik jednání se zástupci Ministerstva
spravedlnosti (za účasti zpracovatelů návrhu) a na jejich základě
byla většina našich připomínek v rámci vypořádání meziresortního
připomínkového řízení akceptována. V návaznosti na to byly pak
uvedené návrhy zákonů projednány ve dnech 28. až 30. dubna
na mimořádném zasedání Legislativní rady vlády a následně pak
18. května vládou. Některé podrobnosti k rekodifikaci právní
úpravy družstva jsou obsaženy v samostatné informaci pro dnešní
jednání, kterou jste obdrželi jako součást druhé části písemných
materiálů.
V oblasti vnitřní legislativy byl, vedle prací uvedených
v písemné zprávě představenstva, zpracován Legislativní komisí

představenstva SČMVD a odborem legislativně-právním také
návrh změny stanov SČMVD, jak byl následně projednán v rámci
regionálních porad. Tento návrh je součástí materiálů k dnešnímu
jednání. Poslední návrh od čl.VD Intermont Neratovice, který byl
osobně doručen dne 6.6.2011, byl včera projednán kontrolní
komisí a představenstvem svazu.
V mezidobí od zpracování první části písemných materiálů pro
dnešní jednání valného shromáždění došlo k posunu také v oblasti
soudních sporů. Konkrétně ve věci žaloby SČMVD proti České
republice na určení vlastnictví k pozemkům v Ostravě (jedná se
o pozemek zastavěný budovou regionálního pracoviště a pozemek
související) byl svaz úspěšný a byl nám již doručen rozsudek
okresního soudu, kterým bylo určeno, že SČMVD je vlastníkem
těchto pozemků. Tento rozsudek je již pravomocný, v návaznosti
na to svaz podá návrh na provedení záznamu o změně vlastnictví
v katastru nemovitostí.
Naplňování rozpočtu a péče o majetek SČMVD zajišťuje odbor
rozpočtu a správy majetku. Definitivní výsledky včetně
výroku auditora Vám byly zaslány ve druhé části podkladových
materiálů.
V oblasti správy a údržby nemovitého majetku plánujeme
realizovat celou řadu oprav a investic, s nimiž jsme vás seznámili
ve zprávě o hospodaření s nemovitostmi SČMVD. Tyto akce jsou
navrženy jako opravdu nezbytné, a to jak na snížení energetické
náročnosti budov, tak na zlepšení a udržení jejich technického stavu
tak, aby je bylo možné nadále plně využívat a účelně pronajímat
v prostředí čím dál větší konkurence. Podrobné informace jsou
v podkladových materiálech pro VS, které jste obdrželi.
ORSM již druhým rokem technicky provozuje a spravuje
Extranet SČMVD, přičemž informačně do tohoto internetového
zdroje přispívají zaměstnanci všech útvarů Svazu. Ze statistických
informací o provozu Extranetu vyplývá, že se tento zdroj stal pro
mnohá výrobní družstva a jejich zaregistrované zaměstnance
pravidelně navštěvovaným místem, z něhož čerpají informace.
Přesto je tu stále velké množství výrobních družstev, která Extranet
doposud nevyužívají. Připomínáme, že Extranet SČMVD je široce
zaměřen, přístup k němu není omezen pouze pro statutární zástupce
družstev, ale informace zde mohou čerpat i ostatní pracovníci,
ekonomové, účetní, pracovníci obchodních útvarů, ekologové,
energetici a další. Zaregistrovat se může každý zaměstnanec
výrobního družstva, nejlépe prostřednictvím on-line formuláře na
stránkách www.extranet.scmvd.cz.
ORSM již v minulém roce zahájilo přípravné práce pro
zavedení celopodnikového informačního systému Byznys VR,
jelikož jednotný informační systém doposud na Svazu chyběl.
V první polovině roku 2011 je již plně nastartován proces
zavádění systému, který razantním způsobem změní informační
toky ve Svazu a obecně práci s IT s cílem sjednotit maximum
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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás jménem představenstva i jménem svým
přivítal na 20. valném shromáždění Svazu českých a moravských
výrobních družstev.

7

výrobní družstevnictví

informací do jednoho místa, zajistit elektronizaci oběhu interních
dokumentů, zprůhlednit a standardizovat dokumentové toky,
sjednotit datové sklady, zavést elektronický oběh a evidenci
dokumentů. V souvislosti se zaváděním tohoto systému bylo rovněž
zprovozněno přímé propojení počítačových sítí regionálních
pracovišť prostřednictvím internetu a šifrovaných přenosů dat,
takže bez ohledu na geografické umístění pracovníků budou mít
všichni naprosto stejný přístup k informacím, které mohou efektivně
využít pro svou práci a služby poskytované čl. VD. V případě, že
by jednotlivá VD řešila obdobné technické potřeby, mohou nyní
pracovníci ORSM poskytnout své zkušenosti se zaváděním těchto
softwarových i technických prostředků.
V průběhu uplynulého roku jsme reagovali nejen na vnější
podněty ovlivňující podnikatelskou činnost našich členů, ale
k zásadním změnám došlo i ve vnitřní struktuře svazového aparátu.
Jednou z nich je sloučení dvou původně samostatně působících
odborů v jeden útvar, který v redukovaném počtu pracovníků a pod
jednotným vedením poskytuje neztenčený servis jako odbor
poradenských a podnikatelských služeb.

červenec 2011

Jeho činnost je zaměřena jednak na poskytování kvalitního
servisu členským družstvům v oblasti právní, účetní, daňové,
mzdové politiky a životního prostředí a jednak na propagační
a marketingové aktivity ať již na veletrzích, výstavách či v médiích
nebo v manažerských a podnikatelských soutěžích a dále na
sledování nových obchodních a výrobních příležitostí.
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Odbor se aktivně zapojuje do připomínkování aktuální daňové
a pracovněprávní legislativy a do legislativy v oblastech environmentu.
V roce 2011 vláda hodlá pokračovat v prosazování reforem v oblasti
daní, důchodů a zdravotnictví, které mají zajistit rozpočtovou disciplínu
a tím udržitelnost veřejných financí. V oblasti legislativy je proto
navrhována řada změn, které výrazně zasáhnou i do podnikatelského
prostředí. Proto se naši pracovníci aktivně zapojují do připomínkování
novel stávajících i nově navrhovaných zákonů.
V současné době se zaměřujeme na daňovou reformu 2013,
jejímž cílem je vytvoření jednoho inkasního místa, s jehož spuštěním
se počítá v roce 2014, harmonizace základu daně z příjmů
fyzických osob a vyměřovacích základů sociálního a zdravotního

pojistného, zjednodušení a zpřehlednění stávajícího systému daně
z příjmů sjednocením do jedné právní úpravy zákona o příjmových
daních a provázanost s důchodovou reformou a reformou
zdravotnictví.
V připomínkovém řízení je dále rozsáhlá novela zákona
o nemocenském pojištění a dalších souvisejících zákonů, která má
nabýt účinnosti od roku 2012.
Budeme pokračovat v prosazení novely zákoníku práce. Při
jeho zpracování bude nutné vycházet zejména z naplňování
požadavků flexibility, liberalizace a celkového zjednodušení úpravy
pracovněprávních vztahů, které by napomohly zaměstnavatelům
při zajišťování jejich úkolů, nenavýšily administrativní náročnost
a tím i náklady a neznamenaly další finanční zátěž.
V druhé polovině loňského roku se projevila zvýšená aktivita
nejen v souvislosti s návrhy novelizací zákonů, ale především
prováděcích předpisů i v oblasti environmentu. V této souvislosti
bych chtěl připomenout především zákon o ochraně ovzduší, zákon
o odpadech, zákon o ekologické újmě a zákon o integrovaném
registru znečištění (IRZ). K připomínkování avizovaných předpisů
byla přizvána i družstva, jichž se daná problematika bezprostředně
dotýkala, a některé původní návrhy mohly negativně ovlivnit jejich
samotnou existenci. Ve většině případů byly připomínky svazu
vyhodnoceny kladně a předložené návrhy byly pozměněny.
V oblasti připomínkování zákonů tradičně oceňujeme
spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy
a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Společná stanoviska k návrhům novel vedou k větší úspěšnosti
při jejich prosazování v jednotlivých pracovních skupinách Rady
hospodářské a sociální dohody ČR a v připomínkových řízeních
jednotlivých ministerstev.
Na časté změny legislativy musí bezprostředně navazovat
osvětová činnost pro příslušné pracovníky družstev, jejímž cílem
je v předstihu a kvalitně informovat o věcném a časovém postupu
novelizace příslušných zákonů. Pro aktuální přenos informací
slouží zejména Informační přehled a systém vzdělávání pracovníků
družstev. Informační přehled je umísťován i na extranet SČMVD,
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rozesílán e-mailem všem členským družstvům, která zároveň
prostřednictvím pošty zdarma dostávají po jednom výtisku. V roce
2010 a 1. pololetí 2011 bylo vydáno 17 čísel Informačního
přehledu s 250 příspěvky.
Odbor poradenských a podnikatelských služeb rovněž
vyhodnocuje pro potřeby externích jednání vybrané ekonomické
ukazatele družstev a zabezpečuje vedení agendy, která souvisí se
změnami v členské základně svazu. K 31. 12. 2010 bylo členem
svazu celkem 218 výrobních družstev.

V rámci činností Odboru poradenských a podnikatelských
služeb jsou v souladu se schválenou Koncepcí propagace pro rok
2011 a Koncepcí odboru pro rok 2011 vykonávány propagační
a marketingové aktivity. Práce v public relations je založena
na dlouhodobém a pozitivním budování vztahů s novináři.
Spolupráce s médii je dokumentována následným monitoringem,
který odbor provádí.
Součástí činnosti odboru je účast na veletrzích a výstavách. Ve
společné účasti pod záštitou svazu výrobní družstva vystavovala
v tomto roce na šesti tuzemských a dvou zahraničních výstavních
akcích. V přípravě je významná akce - Mezinárodní výstava
družstevnictví Země živitelka, na které bude vystavovat 15
členských družstev našeho svazu. V rámci této výstavy se uskuteční
26. 8. 2011 pod patronací SČMVD Mezinárodní družstevní
den a seminář český výrobek na českém trhu za účasti zástupců
průmyslu, zemědělství, poslanců, včetně státní správy. Rovněž se
připravují 2 tuzemské výstavní akce se státní dotací, kde byl svaz
jmenován realizátorem a kde je možné získat od státu finanční
příspěvek až do výše 200 000 Kč. Jedná se o veletrhy FOR ARCH
a FOR TOYS. V rámci projektu Hospodářské komory „Zajištění
společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách
a veletrzích“ se svazu podařilo zařadit 4 výstavní zahraniční akce
do projektů s finanční podporou státu až do výše 120 000 Kč.
SČMVD byl rovněž iniciátorem zařazení mezinárodního veletrhu
subdodávek Zuliefermesse, Lipsko, kterého se členská družstva
tradičně účastní, do oficiálních účastí podporovaných státem.
Značný přínos pro zviditelnění výrobního družstevnictví,
jeho družstev a vedoucích pracovníků představují manažerské
a podnikatelské soutěže. V nejvíce popularizované soutěži
Manažer roku 2010, se všech 6 zástupců VD dostalo do finále.
V další soutěži – Marketér roku 2010, kterou vypisuje Česká
marketingová společnost, svaz nominoval 3 kandidáty z řad
manažerů výrobních družstev. Každý rok svaz rovněž nominuje

své kandidáty do vysoce prestižní soutěže 100 NEJ a LADY PRO,
jejichž výsledky jsou již tradičně vyhlašovány na Pražském hradě.
Všem, kteří v soutěžích uspěli, bych rád ještě jednou poblahopřál
a poděkoval za dobrou reprezentaci výrobního družstevnictví.
V souladu s koncepcí propagace družstevní produkce a podpory
podnikatelských inovačních aktivit družstev, vyhlásil SČMVD pro
rok 2011 další ročník soutěže DESIGN VD 2011 a INOVACE VD
2011. Soutěž DESIGN VD 2011 se konala již 12. rokem, soutěž
INOVACE VD byla vyhlášena počtvrté. Do soutěží bylo přihlášeno
celkem 36 družstevních výrobků. Kromě 3 ocenění, která byla
udělena v soutěži DESIGN VD 2011 a 3 ocenění v soutěži
INOVACE VD 2011 byla udělena i 2 zvláštní ocenění.
Další aktivitou byl Zásilkový obchod výrobních družstev KLASA
VD, který v r. 2011 pokračuje ve webové podobě. Členům
SČMVD byl předložen návrh, jak se mohou za výhodných
podmínek zapojit. Výrobky přihlášené do katalogu mohly být po
dohodě s družstvem Ergotep, provozovatelem a zajišťovatelem
obchodu, zařazovány do dalších obchodních projektů Ergotepu
(např. Věrnostního programu Poštovní spořitelny, Bodové soutěže
PSB a webového projektu ctyrlistek.eu), což zvýšilo možnost pro
zúčastněná VD získat více zakázek.
V r. 2011 odbor poradenských a podnikatelských služeb
pokračoval ve sledování nových obchodních příležitostí - poptávek,
výzev k předkládání nabídek, veřejných zakázek malého rozsahu
a vyhledával vhodné výrobní programy a nové obchodní kontakty
pro výrobní družstva. SČMVD začal spolupracovat s českou
centrálou Enterprise Europe Network, která pořádá četné obchodní
mise, matchmakingová setkání a technologické nebo obchodní
burzy, někdy i v rámci velkých veletrhů jak v ČR, tak i v zahraničí,
kde se snaží nalézt vhodné partnery pro české zájemce.
V souvislosti s činností odboru VDI bych Vás rád informoval
především o aktuálním stavu jednání o novele zákona
o zaměstnanosti, která je součástí první etapy sociální reformy.
Tato novela, která se výrazně dotýká systému podpory
zaměstnavatelů osob se ZP, tedy i našich VDI, je součástí balíku
červenec 2011

Vstupem ČR do EU vznikla v oblasti aktivní účasti v legislativním
procesu potřeba navázání přímých vazeb na struktury unie. Zde
jako členská organizace zřizovatelských uskupení využíváme
a i nadále budeme využívat služeb České podnikatelské
reprezentace v Bruselu CEBRE. SČMVD má také svého zástupce
v Evropském hospodářském a sociálním výboru, poradním orgánu
hlavních institucí EU, tj. Evropské komise, Rady a Evropského
parlamentu, pro něž vypracovává stanoviska a kde se již i podařilo
prosadit některé změny.

9

výrobní družstevnictví

sociálních reforem, které budou předloženy parlamentu. Od
počátečních návrhů došlo k mnoha posunům, přes oficiální
připomínková řízení i v rámci nezávislých jednání charty sociálního
podnikání s představiteli MPSV ČR, která stále pokračují.
Cílem této platformy, kterou založil svaz společně s Asociací
zaměstnavatelů OZP a Nadačním fondem pro podporu
zaměstnávání OZP, je především prosazení koordinovaných
a systémových změn, které by měly nejen zabránit zneužívání
systému podpory, ale pokračovat ke stabilizaci a vyšší
konkurenceschopnosti sociálních integračních podniků, kterými
naše VDI jsou.
V současné době je již jasné, že díky několika měsíčním jednání
na všech úrovních MPSV a RHSD
• náhradní plnění, původně navrhované na zrušení, bude
zachováno, ale regulováno a kontrolováno jeho využití
v závislosti na počtu zaměstnaných OZP
• kategorie osob se zdravotním znevýhodněním, původně
návrhem rušená od 1. 1. 2012, je zachována nejméně do
konce roku 2013 s tím, že stále trvá rozpor a pokračují jednání
o řešení
• dojde ke zrušení institutu chráněné pracovní dílny a podpory
nenárokovým příspěvkem na její provoz, úřady práce budou
nově vymezovat jednotlivá chráněná pracovní místa

byly v květnu prodlouženy předchozí výzvy programu Marketing,
a to do 15. září a programu Školicí střediska do 15. března 2012.
V průběhu roku 2011 budou vyhlášeny ještě výzvy v programech
ICT a strategické služby v srpnu, Patent v září, ICT v podnicích
v listopadu a Klastry rovněž v listopadu. U programů Ekoenergie,
Inovace a Nemovitosti dosud probíhá hodnotící proces v rámci
posledních vyhlášených výzev, následně bude dle aktuálního
stavu rozhodnuto, kdy bude vyhlášena výzva nová. Pokud se týká
programu Rozvoj, zatím další výzva nebude, protože prostředky
na ni určené budou použity na projekty předložené v předešlé
výzvě.
Pokud jde o pozastavení certifikace finančních prostředků pro
OPPI ze strany Evropské komise, nebude se podle oficiálních
informací ministerstva dotýkat konkrétních plateb proplácených
prostřednictvím MPO podnikatelům, případně dalším příjemcům
podpory.
V květnu byly vyhlášeny také výzvy v rámci obou
pražských programů, OP Praha Adaptabilita a OP Praha
Konkurenceschopnost.
Od 31.5.2011 do 31.7.2013 je možno opět podávat žádosti do
programu Vzdělávejte se!, tentokrát s dovětkem „pro růst“. Žádosti
se podávají prostřednictvím úřadů práce vybraným podnikům
z oblasti strojírenství, stavebnictví a maloobchod, a to mimo hlavní
město Prahu.
Od počátku roku 2011 poskytl odbor správy FDÚ 25 konzultací
k problematice dotací. Dále ve spolupráci s družstvy pracuje
průběžně na 3 žádostech o dotaci, několik projektů již bylo
schváleno. V realizaci je projekt Vzdělávání pracovníků ostrahy
ve výrobních družstvech zaměstnávajících zdravotně postižené na
zaškolení pracovníků v souvislosti s legislativními změnami, jehož
se účastní 4 členská družstva.
Vážené dámy, vážení pánové,
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• příspěvek dle § 78 bude rozdělen na dvě nárokové složky –
mzdovou část do výše nejméně 6 000 Kč měsíčně a nemzdovou
část až do výše 4 000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo
OZP, za podmínek vymezených prováděcím předpisem, na
jehož podrobnostech spolupracujeme
Ostatní informace jsou obsaženy v písemných materiálech,
po schválení změn a prováděcích předpisů budou VDI podrobně
informována.
Pokud se týká tradiční činnosti odboru správy FDÚ, lze
konstatovat, že podmínky pro poskytování úvěrů i úrokové sazby
jsou stabilní a případné úpravy se dějí vždy ve prospěch družstev.
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Z oblasti poradenské činnosti odboru správy FDÚ rád bych
jen zmínil několik doplňujících informací. V rámci programu OPPI

charakteristickým znakem světa, ve kterém žijeme, je jeho
proměnlivost. Nutnost včas a se znalostí věci reagovat na mnohdy
ne příliš přehledný vývoj (což se v současné době ještě prohlubuje)
vede i zástupce podnikatelské sféry k tomu, že i v prostředí vzájemné
konkurence posilují platformy, které jim mohou být nápomocny
v prosazování společných zájmů. I to je důvod proč se svaz jako
zájmové sdružení podnikatelských subjektů působících v řadě
oborů a odvětví aktivně angažuje nejen ve SP ČR, HK ČR, KZPS
ČR, ale i v řadě poradních orgánů, připomínkových míst, zkrátka
všude tam, kde je šance neztratit možnost ovlivňovat podmínky pro
podnikatelskou činnost. Není to jednoduché a mnohdy se může
zdát, že ani ne příliš efektivní, ale každý pozitivní posun, k němuž
jsme například na půdě tripartity mohli přispět, případně zabránit
negativním dopadům unáhlených řešení, dává této činnosti smysl.
Vzpomeňte například vývoj cen energií, který se na základě
složitých jednání podařilo z původně avizovaného navýšení
27% udržet cca na 5%. Zúročení dlouhodobého úsilí nyní
očekáváme i při hájení zájmů osob se zdravotním postižením,
k jejímž významným zaměstnavatelům patří členská družstva
našeho svazu. Předpokladem úspěchu při hájení vašich zájmů je
oboustranná komunikace. Vedle extranetu, který jsme zavedli pro
včasnou a cílenou informovanost, věnujeme pozornost i vzájemným
setkáváním, na nichž mají odborní pracovníci Vašich družstev nejen
možnost seznámit se s novinkami v oblasti legislativy, ekonomiky,
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Musíme ale vycházet z potřeb těch družstev, která chtějí dále
podnikat, mají zájem být konkurenceschopná, hledat nové cesty
v této nesmírně složité době a prosperovat. Já pořád věřím, že
těch je tady většina a tomu by také dle mého názoru měl vytvářet
podmínky majetek, který naši předchůdci vytvořili a my ho díky
Vám a Vašemu přispění uchránili a zvětšili.
Samozřejmě, že tento majetek bude předmětem zájmu různých
skupin – většinou těch, kteří s družstevním podnikáním nemají moc
společného, nebo byli jen ve správnou dobu na správném místě, ale
zde zase závisí jen na Vás, jak budete dále jednat a rozhodovat.

Vrcholnou příležitostí k zamyšlení nad tím jak lze potřeby družstev
promítnout do praktické činnosti svazu, je valné shromáždění.
Rozpracování jeho usnesení a následné plnění zadaných úkolů byly
a jsou pro představenstvo i odborné pracovníky svazu konkrétním
zadáním, kterým směrem se má naše činnost s výhledem mnohdy
přesahujícím nejbližší rok, ubírat. Jsem přesvědčen, že zapojení
svazu jako respektovaného účastníka jednání s vládou, jednotlivými
ministerstvy, parlamentem, sociálními partnery v rámci tripartity
i s podnikatelskými sdruženími, jichž jsme aktivním členem, bude
dobrým výchozím bodem i pro orgány svazu vzešlé z letošních
voleb.
Jednoduše řečeno Koncepce svazu vždy prvořadě vycházela
a dle mého názoru i do budoucna by měla vycházet z potřeb našich
členských výrobních družstev, musí se vždy přizpůsobit měnícím se
potřebám našich družstev se situací na trhu a ve společnosti, musí
tedy respektovat měnící se potřeby trhu v souvislosti s postupující
globalizací, vlivy dovozů, potřeby a možnosti exportu, cenovou
politikou a celkovými podmínkami k podnikání. Abychom tyto
podmínky mohli podpořit, musíme se bohužel angažovat na
národní i mezinárodní úrovni. Prostě jedno bez druhého nelze a pro
podporu prosazení zájmů našich družstev musíme najít podporu
nejen u příslušných orgánů státní správy, ale i u podnikatelských
struktur. Rozšiřovali jsme činnosti jednotlivých odborů dle těchto
potřeb při současném snižování počtu pracovníků svazu.

Vážení členové, dovolte mi na závěr mého vystoupení Vám
Všem ještě jednou poděkovat, za 20ti letou spolupráci a podporu.
Myslím, že se nám společně podařilo řada pozitivního, ve
prospěch nejen výrobního družstevnictví, jeho dobrého jména
nejen doma, ale i v rámci Evropské unie a podpoře podnikání
vůbec. Děkuji všem bývalým i stávajícím členům představenstva,
kontrolní komise, pomocným pracovním komisím a všem
pracovníkům svazu a zejména Vám předsedkyním a předsedům
výrobních družstev a přeji, aby se Vám v podnikání dařilo, přál
bych si daleko lepší vzájemnou spolupráci mezi Vámi, důvěru
a vzájemné porozumění a podporu, přeji Vám hodně úspěchů
v dalších letech, samozřejmě i Vašim rodinám a blízkým hodně
zdraví, pohody a i štěstí.
Děkuji za pozornost.

červenec 2011

marketingu a dalších odborností, ale i k vzájemné výměně
zkušeností a k artikulaci připomínek a námětů pro rozšíření či
potřebné zacílení našich aktivit.

Dnes také budeme volit nové představenstvo a kontrolní komisi na
další 4 roky. Věřím, že zvolíte své zástupce tak, aby, jako tomu bylo
většinou, byly zastoupeny regiony i obory činnosti, a aby vedli svaz
Vaši kolegové, kteří se v družstevním podnikání osvědčili, chtějí je
dále udržet a rozvíjet svá družstva a budou směřovat činnost svazu
ve prospěch Vás a poskytování Vám všestranného servisu a zázemí.
Samostatně také budeme volit předsedu svazu, kdo se zúčastnil
regionálních porad ví, že podporuji kandidaturu dr. Rostislava
Dvořáka, z toho důvodu, že dokázal vybudovat prosperující
družstvo v oboru velmi problematickém. Jsem přesvědčen, že je
zárukou pokračování našeho svazu, jako zájmového sdružení
družstev, že jeho majetek a výnosy z něj budou napomáhat Vám
členským družstvům, že bude respektovat Vaše zájmy a i v tomto
duchu navrhne příslušné a promyšlené kroky ve změně stanov
a participaci členských družstev na stabilizovaném majetku svazu.
Podstatným důvodem je i to, že se této činnosti bude plně věnovat
v řádném a plném pracovním poměru. Věřte mi, že tato funkce při
rozsahu, který se bohužel bude ještě v budoucnu stupňovat, nelze
dělat neuvolněně.
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Poděbrady patřily golfu,
Nymburk sportování
Letošní sportovní klání provázelo deštivé počasí. Prvním
cílem mé cesty bylo golfové hřiště v Poděbradech. Z Prahy mě
celou cestu po hradecké dálnici pronásledoval mrak „lijavec“
a tak jsem v duchu litovala všechny hráče golfu. Těsně před
Poděbrady déšť náhle ustal a po příjezdu na místo překvapivě
hlavně zpočátku nepršelo. Nebe se sice tvářilo místy jako
bubák, ale statečně drželo proudy vody v mracích. Později
došlo i na občasné poprchávání, nicméně jsem stihla pro vás
zachytit pár fotografií z místa dění a statečně při tom uhýbat
létajícím míčkům.
Poté jsem se přemístila do hlavního sportovního „stanu“ – do
sportovního areálu Nymburk, kde se konal sportovní den. Zde
probíhaly sportovní soutěže kategoriích tenis, nohejbal, pétanque,
plavání a minigolf. Přihlášení účastníci sportovali a soutěžili,
pozdě odpoledne se pak téměř všichni sešli u populární
soutěžní disciplíny Rybolov, kde všichni uvítali příjemné posezení
doprovázené pochoutkami v podobě ryb na grilu a opečených
klobás, kde pohodové prostředí dávalo možnost popovídat si
a navázat vzájemně kontakty.

Kdo nechtěl vysloveně sportovat, mohl si půjčit kolo a vyrazit
na obhlídku okolí, nebo si jít zaplavat do plaveckého krytého
bazénu, který kromě soutěžní disciplíny nabízel i možnost relaxu.
Další možností byla pak sauna, hydromasážní bazén nebo
masáže u masérů.

Vítězové v jednotlivých sportovních kategoriích:
1. místo
Ing. Jindřich Zdráhal
Jarmila Petráková

Ing. Petr Janů

Ing. Antonín Laš

MINIGOLF

Ing. Jaroslav Dočkal

Ing. Jaroslav Veverka

Ing. Josef Peřina

NOHEJBAL

Roman Machala
Ing. Václav Valter

Antonín Havlík
Vlastimil Zachoval

Ing. Karel Vymazal
Pavel Mandula

PÉTANQUE

Ing. Petr Dolina
Zdeněk Korbel
Ing. Ladislav Hovorka

Jaroslava Poláková
Josef Polák
Ing. Ladislav Fiala

Olga Drozenová
PhDr. Zdeněk Drozen

PLAVÁNÍ

Ing. Petr Janů

Milan Kubiš

Ing. Jiří Adam

RYBOLOV

Jan Fiala

JUDr. Rostislav Dvořák

Ing. Václav Břichňáč

Leoš Jiřele

Ing. Stanislav Mikeš

Ing. Miloslav Janíček

NOHEJBAL

červenec 2011

3. místo

GOLF

TENIS
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2. místo
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Jak se sportovalo v Nymburku…

RYBOLOV

 TENIS

GOLF

MINIGOLF

Jízda
na kole

PLAVÁNÍ

červenec 2011

PÉTANQUE
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Společenský
večer ...
Následoval společenský večer, kde proběhlo mimo jiné
vyhlášení výsledků soutěží Inovace VD a Design VD za rok
2011. Současně vítězové sportovních klání převzali ocenění za
své umístění v jednotlivých sportovních disciplínách. K poslechu
a tanci hrála tradičně skupina Laura, kterou tvoří duo Bohuslav
Ryšánek a Alena Jiráková.

červenec 2011

Příjemným překvapením večera pak bylo vystoupení předsedy
VD Sněžka Náchod Ing. Miloslava Čermáka. Tentokrát se
netradičně ujal role zpívajícího kytaristy. Svými dvěma sety
zpestřil večer a překvapil mnohé jak skladbou repertoáru, tak
svým pěveckým výkonem a hrou na elektrickou kytaru.
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Dovolím si závěrem malinko odbočit - nedávno jsem náhodou
objevila ještě jednoho skvělého hudebníka, který se nachází
v řadách výrobních družstev a tak jsem si v duchu při sledování
vystoupení Ing. Čermáka říkala, zda se nechá inspirovat –
třeba právě pro tuto další ročník setkání v Nymburku. Věřím,
že muzikantů je v řadách členských VD víc a tak budu ráda,
když se mi případně ozvou na adresu redakce@scmvd.cz - stejně
tak vítám další zajímavé koníčky, o které by se chtěli podělit se
čtenáři našeho časopisu.
Autor textu: Jana Henychová

výrobní družstevnictví
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Vyhlášení výsledků soutěží
Inovace VD a Design VD za rok 2011
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Vyhlášení výsledků soutěží Inovace VD a Design VD za rok 2011
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OCENĚNÉ VÝROBKY V SOUTĚŽÍCH
DESIGN A INOVACE VD 2011
Svaz českých a moravských výrobních družstev, v souladu
s koncepcí propagace družstevní produkce a podpory
podnikatelských inovačních aktivit družstev, vyhlásil pro rok
2011 další ročník soutěže DESIGN VD 2011 a INOVACE VD
2011. Soutěž DESIGN VD 2011 se konala již 12. rokem. Soutěž
INOVACE VD byla vyhlášena počtvrté. Soutěž DESIGN VD
2011 je pořádána pod záštitou České agentury na podporu
obchodu CzechTrade, soutěž INOVACE VD 2011 ve spolupráci
s Jihomoravským inovačním centrem v Brně.

Letos se do soutěží přihlásilo celkem 20 soutěžících - členů
SČMVD s 38 družstevními výrobky.
Vyhodnocení soutěží se uskutečnilo 14. dubna. Odborná
hodnotitelská porota udělila 3 ocenění v soutěži DESIGN VD
2011, 3 ocenění v soutěži INOVACE VD 2011 a 2 zvláštní
ocenění.
Všem oceněným výrobní družstvům blahopřejeme!

OCENĚNÉ VÝROBKY V SOUTĚŽI DESIGN VD 2011
Sanctus Victoria
Výrobce : Templářské sklepy Čejkovice,
vinařské družstvo
Autor: Mgr. Lukáš Lukáš
Produkce Templářské sklepy
Čejkovice, vinařské družstvo reprezentuje
dlouhodobý sympatický odklon
od většinové, konvenční prezentace vína.
Výsledkem je současný grafický design
v optimálním souladu s cenovou kategorií,
originální láhev a etikety na ručním papíře,
které umocňují klasické
pečetě prezentující historii řádu.

Golfová bunda
Výrobce: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Autoři: Michal Přibyl, Radka Laubová
Střihově dokonalá praktická bunda ze
speciálního vodovzdorného materiálu.
Kultivovaně použitý logotyp s nášivkami.
Pozornost
zaslouží
velmi
praktické
zajištění
kapes.

Stříbrná souprava
s českým granátem
a perlami
Výrobce: Granát, družstvo
umělecké výroby, Turnov
Autor: Milan Hejral
Tradičně kvalitní řemeslné
provedení, působivá
kombinace českých
granátů a perliček ve
stříbře. Luxusní šperk
určený pro společenské
akce a náročnější klientelu.
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Zvláštní ocenění  za nové a netradiční řešení
designu dámského  zimního 3/4 pláště pro mladou
cílovou skupinu.
Výrobce: Moděva oděvní družstvo Konice
Autor: Lenka Štěpánková – studentka VŠUP
Dámský zimní 3/4 plášť z kvalitní směsové vlněné tkaniny se
vyznačuje čistou linií, mladistvou
siluetou a současnou fazonou,
„vyčnívající ze stávajícího běžně
dostupného sortimentu „.
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OCENĚNÉ VÝROBKY V Soutěži INOVACE VD 2011

Fusak UNO ANGEL – Outlast ®
Výrobce: DITA, výrobní družstvo invalidů
Autoři: kolektiv pracovníků DITA
Výrobce zvolil pro vývoj předloženého produktu komplexní přístup a podařilo se mu
dosáhnout výborných výsledků. Vydařilo se skloubení designu, technického řešení, volby
materiálu i celkové uzpůsobení výsledného výrobku potřebám zákazníka – jak v nejsilnějších
potřebách (zdraví dítěte), tak i v možnosti multifunkčního využití; šetřícího zákazníkovu
peněženku. V kontextu velmi tak citlivého segmentu zákaznického využití, jako je dětské zboží
a globálního tlaku zahraničních konkurentů, zejména z Číny, lze mluvit o velmi inovativním
výrobku. Inovace tradičního výrobku představuje soulad z hlediska funkce i výrazu včetně
kultivované barevnosti jednotlivých variant. Nabízí uživatelský komfort díky víceúčelovému
využití a snadné údržbě.

Skleněná parapetní deska na okna
Výrobce: Podané ruce, sociální družstvo
Autor: Šárka Dořičáková
Parapetní deska na okna je zajímavá použitím netradičního
materiálu výhodných vlastností, ale také zvolenou technologií
barvení a tvarování umožňující využití parapetu pro odkládání
věcí, které zákazník vyžaduje (např. květináče) při současném
vyřešení odtoku vody.

červenec 2011

Kolekce dětského funkčního prádla z materiálu nanosilver
Výrobce : Moravská ústředna Brno, d.u.v.
Autor: Božena Trnková
Produktová řada dětského funkčního prádla je vytvořena
s využitím velmi inovativní technologie Nanosilver a svými
výslednými funkčními vlastnostmi představuje vysokou užitnou
hodnotu pro zákazníka. Významná je rovněž zásluha výrobce
na aplikaci velmi inovativní technologie do praxe.
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Zvláštní ocenění za provedení domovních vypínačů
a zásuvek řady Decente
Výrobcem je OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
Autoři: Ing. Michal Wald a Ing. Jiří Štach.
Řada Decente se vyznačuje lapidárním grafickým členěním
funkčních ploch. Přínosný je široký lem základní osazovací
desky, který znemožńuje otěr a ohmatání okolní zdi.
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

výrobní družstevnictví

Petr Kužel je opět prezidentem
Hospodářské komory ČR
Kompletní vedení Hospodářské komory ČR zvolil XXIII. sněm HK ČR, který se uskutečnil 26. května v Litoměřicích. Prezidentem Hospodářské komory České republiky byl znovu zvolen Petr Kužel, který tuto
funkci zastával také v uplynulém volebním období od roku 2008. Od delegátů sněmu, kteří přijeli z celé
země, získal celkem 163 hlasů z 210 odevzdaných. Petr Kužel bude funkci prezidenta nejsilnějšího zástupce podnikatelské sféry v České republice zastávat následující tři roky.

S

taronový prezident Kužel poděkoval delegátům sněmu za
silný mandát a zdůraznil, že v následujícím období bude
Hospodářská komora ČR prosazovat mimo jiné zefektivnění a profesionalizaci státní správy, zjednodušení a zpřehlednění
daňového systému, pokračování v budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech, zmírňování stále vysoké administrativní zátěže pro podnikatele, větší investice do vědy a výzkumu –
zejména aplikovaného a v neposlední řadě zajištění dostatečné
vymahatelnosti práva, která je v současnosti v ČR katastrofální.

komorách a 84 živnostenských společenstev HK ČR. Po celém
území České republiky je rozprostřena síť téměř 100 kontaktních
míst, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat
informace potřebné pro svoji činnost.
www.komora.cz

Delegáti sněmu rovněž zvolili na další tři roky viceprezidenty
Hospodářské komory ČR, jimiž se stali Pavel Bartoš, František
Holec, Jan Novotný, Zdeněk Somr a Jan Wiesner. Delegáti sněmu
zvolili také členy představenstva, dozorčí radu a smírčí komisi.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou
veřejnost, a to na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK
ČR a AK ČR. Členové HK ČR zaměstnávají dvě třetiny
práceschopného obyvatelstva a vytváří přes 60 procent HDP. HK
ČR je neodmyslitelnou součástí ekonomického života v naší zemi.
Hlavním posláním HK ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání,
prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji
podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. HK
ČR je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy
a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě
regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.
Komora sdružuje téměř 14 tisíc členů (fyzických i právnických
osob podnikajících v ČR) organizovaných v 66 regionálních
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Účastníky sněmu osobně pozdravili mj. hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč,
prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a zástupce
vedení Agrární komory. V předvečer sněmu Hospodářské komory
České republiky se také uskutečnila diskuse podnikatelů se členy
vlády. Do Litoměřic mimo jiné dorazil ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek, ministr práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek a náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Koláček.
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Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem
Pane předsedo, vaše družstvo má poměrně široký záběr
činnosti. Můžete s ní naše čtenáře blíže seznámit?
Předmětem podnikání našeho družstva jsou živnosti převážně
v oblasti stavebnictví, vlastníme celkem 15 živnostenských
oprávnění.
Které činnosti to konkrétně jsou?
Máme oprávnění provozovat služby a provádět práce
v oborech pokrývačství, tesařství, klempířství a oprava karoserií,
zpracování kamene, zámečnictví, nástrojářství, truhlářství,
podlahářství, izolatérství, silniční motorová doprava - nákladní
vnitrostátní i mezinárodní, montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob plyny, provádění staveb, jejich
změn a odstraňování, vodoinstalatérství, topenářství, montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, poskytování
technických služeb k ochraně majetku a osob, podnikání
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, malířství, lakýrnictví
a natěračství a v některých dalších oborech.
Ve stavební činnosti se zaměřujete na výstavbu nových
nebo spíše na rekonstrukci stávajících objektů?
V současné době se zaměřujeme především na revitalizace,
opravy a údržbu staveb.
Jak získáváte zakázky a kdo jsou vaši zákazníci?
Získat zakázku je dnes, v době krize a velké konkurence
stavebních dodavatelů, velmi obtížné. Našimi zákazníky jsou
úřady státní samosprávy, příspěvkové organizace, podnikatelé
i fyzické osoby. Díky tomu, že splňujeme náročné kvalifikační
požadavky, se můžeme účastnit výběrových řízení i o větší
zakázky. Máme zaveden integrovaný systém managementu
kvality podle ČSN EN ISO 9001, environmentální systém
dle ČSN EN ISO 14001 a systém BOZP dle ČSN OHSAS
18000. Jsme v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném
Ministerstvem pro místní rozvoj a jsme odborným dodavatelem
v programu „Zelená úsporám“. Máme dlouholetou tradici,
v loňském roce jsme oslavili 90. výročí založení našeho družstva.
Všechny tyto skutečnosti jsou pro naše zákazníky zárukou kvality
našich služeb a námi provedených prací.
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Jaké objekty jste například rekonstruovali?
V poslední době jsme prováděli rekonstrukci základní školy
Kamenec ve Slezské Ostravě, Domov mládeže v Ostravě–
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Vítkovicích, bytový dům na ul. Zlepšovatelů v Ostravě–Jih
a rekonstrukci budovy SČMVD v Ostravě-Porubě.
Spolupracujete v rámci své činnosti s nějakým
výrobním družstvem?
Při rekonstrukci budovy SČMVD v Ostravě-Porubě vznikla
velmi dobrá spolupráce s výrobním družstvem Mechanika
Prostějov (www.mechanikapv.cz). Vyrobilo na míru kvalitní
plastová okna za příjemnou cenu pro celý objekt ostravského
SČMVD. Věřím, že tato spolupráce nebyla poslední. Ceníme si
partnerů dodávajících kvalitní výrobky a o to více nás těší, když
to může být partner z oblasti výrobního družstevnictví.
Mimo stavebnictví se ale zabýváte i jinou činností. Ve
výčtu vašich živnostenských oprávnění jste jmenoval
také podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými
odpady.
Ano, jednou z našich novějších činností je likvidace autovraků. Jak
jsem zmínil, máme zaveden systém environmentálního managementu.
Ekologická likvidace stavebního odpadu je samozřejmostí. Při
své činnosti jsme se ale setkávali s problémy likvidace dalších
odpadů, například autovraků, a tak vznikl a realizoval se nápad
zavedení jejich sběru, výkupu a demontáže. Ostravský městský
obvod, v němž máme sídlo, dnes a denně řeší odtah a likvidaci
vysloužilých automobilů, které nemají na veřejných komunikacích
co dělat, a naše družstvo je mu v tom nápomocno. Stejnou službu
nabízíme také široké veřejnosti. Zavedením likvidace autovraků
řešíme i problém využití zaměstnanců v době prostojů při stavebních
pracích a v dopravě. Do budoucna uvažujeme rozšířit likvidaci
odpadů o další materiály. Učinili jsme již první kroky, ale narazili
jsme na problémy v legislativě. Právní ošetření systému likvidace
odpadů zdaleka neodpovídá státem deklarovaným podmínkám,
naopak ztěžuje podnikatelům zavedení této činnosti. Přesto věříme,
že se nám podaří naše plány uskutečnit.
Kde vás mohou zákazníci najít?
Máme celkem pět výrobních provozoven, čtyři v Ostravě-Zábřehu
a jednu v Bílovci, v Bílovci provozujeme také prodejnu stavebnin.
Na našich internetových stránkách www.bytprum.eu lze
najít veškeré kontakty nebo nás jejich prostřednictvím přímo
elektronicky oslovit.
Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravila Jana Henychová
www.bytprum.eu
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Telefon

Malířství – natěračství

595 700 152
602 572 801

Klempířství, pokrývačství, zámečnictví

595 700 144
602 720 827

Instalace – voda, plyn, topení

595 700 147
602 725 805

Hlavní stavební výroba
Nákladní doprava, pneuservis,
likvidace autovraků

595 700 146
602 725 804
602 738 296

743 01 Bílovec, Opavská 827
Dlaždičství, zemní práce, nákladní doprava

556 410 127
602 406 291

Prodejna stavebního materiálu

556 410 146
602 720 831

Profil společnosti
Družstvo Bytprům bylo založeno 20. září 1920
jako Výrobní družstvo malířů pokojů, písma,
natěračů a příbuzných odvětví v Moravské
Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným.
V letech 1929 - 1950 se jmenovalo Bytprům
– družstevní podnik bytového průmyslu v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. V roce 1950 se jeho název změnil na
Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným, od roku 1954 do roku 1965 se jmenovalo
Bytprům, lidové družstvo bytového průmyslu
v Ostravě. Od 30. prosince 1965 již mělo dnešní název Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě.
V roce 1969 se družstvo sloučilo s družstvem
Elektro-instalace, pracovní a výrobní družstvo
Ostrava, v roce 1973 s družstvem Drumon výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice
a v roce 1979 došlo ke sloučení s družstvem
Stavba, výrobní družstvo v Ostravě.

červenec 2011
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Družstvo HLS,
výrobní družstvo Plzeň
Představujeme vám Družstvo HLS, jehož předmětem činnosti jsou bezpečnostní služby. Tato činnost
navazuje na tradice družstva, které vzniklo v Plzni v roce 1918. Firma byla zapsána do Obchodního rejstříku v roce 1991, sleduje současné trendy ve svém oboru a čerpá z vlastních i zahraničních zkušeností.
HLS působí po celé České republice.

HLS provádí fyzickou ostrahu, vrátnickou a recepční službu nejen v průmyslových a administrativních objektech, ale také například v ZOO Plzeň

S
červenec 2011

ídlo firmy je ve vlastní nemovitosti, kde je za pomoci technického vybavení vytvořeno dokonalé zázemí pro samotnou službu zákazníkům. HLS v rámci předmětu činnosti
poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany osob a majetku pro
banky, obchodní a průmyslové organizace, úřady, kulturní a společenské organizace, podnikatele i soukromé osoby. Předností
jsou schopnosti a bohaté zkušenosti řídícího týmu a bezpečnostního personálu prověřené odbornou i veřejnou kontrolou (ČSN
ISO 9001:2008 a stovkami spokojených klientů), kvalitní pojištění odpovědnosti za škody a využívání moderních a efektivních
technických prostředků. Družstvo preferuje individuální přístup k zákazníkům a rychle reaguje
na jejich požadavky.
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Odborností, pracovitostí i poctivým
přístupem je družstvo HLS pro své
zákazníky velmi užitečné nejen
při ostraze majetku a osob, ale
Pachatel zadržený při krádeži
ostrahou HLS

i v úklidových službách a dalších speciálních
službách. V poslední době je například žádáno také o detekci
odposlechů. Je pověřeno Národním bezpečnostním úřadem
a technickou ochranu včetně EZS a kamerových
systémů provádí rovněž vysoce specializovaní
prověření pracovníci. Za úspěchem družstva stojí bezmála
450 spolupracovníků včetně skvělých techniků, dispečerů,
členů zásahových skupin, ale i úklidových služeb. Podle slov
předsedy Družstva HLS Vladimíra Babniče, který družstvo
zakládal a od počátku pracuje v jeho čele, je připraven osobně
kompetentním osobám v družstvech
podat bližší informace o možném přínosu
spolupráce na úseku ochrany majetku
a osob. „Můžeme zajímavě doplnit Váš
sociální program pro Vaše vybrané členy
nebo zaměstnance v rámci zabezpečení
privátního majetku,“ říká.
www.hls.cz  

výrobní družstevnictví
HLS – značka Vašeho bezpečí
má celorepublikové působení.
Družstvo je prověřeno časem
časem i praxí, veřejnou
i odbornou kontrolou.

HLS navrhuje a instaluje EZS,
EPS, kamerové systémy i další
elektronické zařízení.

HLS…

Družstvo HLS,
výrobní družstvo Plzeň
Čelakovského 3
301 32 Plzeň
http://www.hls.cz

Oko, které bdí

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2008

Vážení obchodní přátelé, termínu a místu informativní přátelské schůzky
se plně přizpůsobíme…
• Na svět se díváme Vašima očima. Bezpečí, ale i individuální potřeby či speciální služby   zajišťujeme rychle,
profesionálně a přátelským způsobem. Mít jistotu a klid je zdravé. Když spíte, naše oko bdí za Vás a pro Vás.
• Probuzení do nového rána s pocitem, že se můžete skutečně na někoho ve všem spolehnout, je naše odpovědné
plnění Vašich přání z překvapivě široké palety našich služeb.
• Základním kamenem ochrany majetku je určitě jeho nepřetržitá ostraha. Můžete si být jisti, že v případě narušení
bezpečnosti situaci ihned vyřeší zásahová skupina - profesionálně a razantně – zamezíme tak dalším škodám
a následné vyšetřování policie pak mívá vyšší šance na úspěch.
• Řešíme i vnitrofiremní kriminalitu – naše služby úspěšně odhalují krádeže materiálu a vybavení firem, naši
profesionálové se zkušenostmi jsou schopni vyšetřit a zdokumentovat nežádoucí činnosti zaměstnanců. Často
jsme také žádáni o detekci odposlechů.
• Ušetříme Vám čas při správě soukromých i firemních nemovitostí, zajišťujeme úklidové práce, bodyguarding,
zabezpečujeme společenské a kulturní akce, přepravu hotovostí a cenností. Jsme prověřeni časem a praxí.
Veřejnou i odbornou kontrolou. Hodnocení nám svou důvěrou vystavují naší zákazníci již více než 20 let.
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• Nevadí, že Vaše družstvo není v Plzeňském kraji. Naše působnost je celorepubliková.
Na základě osobního jednání můžeme pro členská družstva
.
SČMVD společně přichystat překvapivě zajímavé
služeb
h
c
bonusy ve všech oblastech naší
ý
n
ybra
činnosti.
fortu v
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Realizujeme projekt

Vzdělávání pracovníků ostrahy ve výrobních družstvech
zaměstnávajících zdravotně postižené
SČMVD od 1. ledna 2011 realizuje projekt
Vzdělávání pracovníků ostrahy ve výrobních
družstvech zaměstnávajících zdravotně postižené
(reg. č. projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00048). Projekt
je financován Evropským sociálním fondem v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státním rozpočtem České republiky.
Po přípravné fázi a výběru dodavatele vzdělávání
začala v červnu 2011 jeho praktická realizace. Cílem
je proškolit až 900 pracovníků členských družstev,
která jsou do projektu zapojena.
•
•
•
•

Jsou to:
Integra, výrobní družstvo, Zlín
Služba, výrobní družstvo, České Budějovice
DIOL družstvo, Olomouc
Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň.
Již v červnu bylo proškoleno přes 150 osob.

podíl osob se zdravotním postižením. Autorizovaná osoba
úspěšným absolventům vydá osvědčení o odborné kvalifikaci,
bez něhož by nemohli pokračovat ve výkonu své práce na pozici
pracovníka ostrahy po 31. červenci 2012.
Vzdělávání pracovníků ostrahy zajišťuje CANA, s.r.o., na
základě vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele, které se
konalo v sídle SČMVD i za účasti zástupců družstev na konci
dubna 2011. Vlastní proškolení a zkoušky probíhají v regionu
zúčastněných družstev – především v kraji Jihočeském, Plzeňském,
Zlínském a Olomouckém.
Školení bude probíhat až do října 2013. Projekt bude
ukončen v závěru roku 2013.

červenec 2011

Děkujeme zapojeným družstvům za spolupráci
a všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů
u zkoušky odborné způsobilosti.
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Cílem projektu je proškolení pracovníků ostrahy k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci „Strážný“ –
č. 68-008-E a dále ověření odborné způsobilosti absolventů
školení zkouškou podle zákona č. 179/2008 Sb. o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Vzdělávání je zaměřeno právě na
ty zaměstnance, kterým podle zvláštních právních předpisů není
možné uznat odbornou kvalifikaci, či nebudou splňovat podmínky
pro získání dílčí kvalifikace. Vzdělávání je přizpůsobeno
potřebám zaměstnanců družstev, která zaměstnávají významný

Za realizační tým projektu:
Ing. Lucie Brančíková, koordinátorka projektu,
tel. 224 109 255
Ing. Lenka Bartoničková, manažerka vzdělávání,
tel. 224 109 342
Jaroslava Novotná, odborná asistentka vzdělávání,
tel. 224 109 356

výrobní družstevnictví

Aktuální informace
• 26.5. 2011, 30.5.2011 a 15.6.2011 se uskutečnily individuální konzultace s prof. Dr. Zdeňkem Součkem, které
navazovaly na loňský seminář Tvorba strategie – aplikace.
Zájemci z řad výrobních družstev konzultovali svůj vytvořený návrh strategie a ve spolupráci s prof. Součkem stanovili
další postup prací. Průběh konzultací byl hodnocen výrobními družstvy velmi kladně. Cyklus Tvorba strategie – aplikace byl završen 23.6.2011 seminářem.
• SČMVD se zúčastnil konference Perspektivy spolupráce
EU s Ruskou federací, která se konala 26. května pod
záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha. V příspěvcích
představitelů Evropského parlamentu, ruského velvyslance
v České republice a Komory pro hospodářské styky se SNS
zazněla důležitost RF jako obchodního partnera a vůle
nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci.
• 27. května byl v Pardubicích zahájen 19. ročník Abilympiády
v Pardubicích, za účasti hejtmana Línka.

?
zk

• 22. června se v brněnské Redutě uskutečnilo slavnostní
vyhodnocení soutěže České ručičky.
• V souvislosti s přípravou a realizací reforem proběhla řada
jednání k oblasti zdravotnictví a sociálního systému, týkající
se zejm. VDI. Kategorizace zdravotně hendikepovaných má
být dořešena do roku 2013.
• 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.
• 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.

y a od

vědi
po

Otá

• Ve dnech 26. - 27. května v Hustopečích a 1. - 2. červa na
Malé Skále proběhly poslední z jarních seminářů ekonomů
družstev. Školiteli byli pracovníci odboru poradenských

služeb, tématem byla aktuální daňová, účetní a právní
problematika.

Dotaz:
Do kdy je nutno realizovat projekt v rámci nyní vyhlášené
výzvy programu Marketing a  je možno uplatnit  v rámci
jedné žádosti náklady na jeden nebo více veletrhů? Musí
pronájem stánku poskytovat pořadatel výstavy?

Odpověď:

- V rámci prodloužené Výzvy II programu Marketing
je možné do jednoho projektu zařadit více účastí na
zahraničních veletrzích/výstavách.
-	Doba realizace projektu může být maximálně
do 31. 12. 2012. V této výzvě není možné zahájení nebo
ukončení projektu posunout o 4 měsíce (jak bylo u I. Výzvy).
(Příjem plných žádostí končí 30. 10. 2011.)
- Pronájem vybavení stánku nemusí nutně poskytovat
pořadatel výstavy, pokud jsou však tyto výdaje vyšší než

500 tis. Kč bez DPH, musí být vynaloženy v souladu
s Pravidly pro výběr dodavatelů. Veškeré činnosti,
nerozdělitelné dodávky a služby, realizované v rámci
projektu jedním dodavatelem, musí být vždy chápány
jako jedna zakázka. Výjimku tvoří případ, kdy organizátor
veletrhu/výstavy v zahraničí je současně poskytovatelem
výstavní plochy, případně i dodavatelem služeb spojených
s pronájmem, zřízením a provozem stánku vč. povinných
poplatků a hodnota příslušné zakázky přesáhne 500 tis. Kč
bez DPH.

Novým předsedou výrobního družstva CYKLOS Choltice
se stal Radim Vítek. Nahradil ve funkci Františka Křivku po
jeho dvanáctiletém působení. V družstvu se konaly kromě
voleb předsedy také řádné volby představenstva, kontrolní
komise a komise péče o členy.
Bývalý předseda František Křivka odchází do starobního
důchodu a rozhodl se dále nekandidovat na funkci předsedy,
ani do žádného dalšího statutárního orgánu družstva. „Chtěl

bych touto cestou poděkovat nejen Vám, ale všem pracovníkům
SČMVD a představenstvu, se kterými jsem měl možnost po celou
dobu mého členství v družstvu (32 let), z toho po dobu mého
předsednictví (12 let) spolupracovat,“ uvedl ve svém dopisu
předsedovi SČMVD. Jak dodal, jednalo se o spolupráci pozitivní, a to především ku prospěchu družstva.
Více informací o družstvu CYKLOS naleznete na
www.cyklos.cz.

červenec 2011

VD CYKLOS Choltice má nového předsedu
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Luxusní nábytek z desek
Natur Concept
Dřevozpracující družstvo DDL Lukavec uvedl na trh novou generaci nábytkových desek pod názvem
Natur Concept. Jako zodpovědný výrobce nábytkových desek volí při jejich výrobě ty nejkvalitnější
materiály a ověřené technologické postupy, díky kterým docílí jak vysoké kvality v oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností, tak i zdravotní nezávadnosti a požadovaných ekologických standardů. Natur
Concept se tím stává optimálním materiálem pro výrobu silně namáhaného nábytku v dětských pokojích
či v kuchyních.

N

ovinkový materiál představuje zlatou střední cestu mezi
použitím klasického dřevěného masivu a běžně používaných deskových materiálů. DDL klade mimořádný důraz na stabilitu produkce a trvale kontrolovaný spolehlivý proces
a díky tomu mají desky Natur Concept vynikající mechanickofyzikální vlastnosti a hygienické parametry.
Současný trend přináší požadavky klientů na nábytek s atraktivním
designem. Současně lidé chtějí žít v prostředí, které bude bezpečné
a především zdravotně nezávadné. S tím vším výrobce při vývoji
nových nábytkových desek počítal. Jejich vlastní vývojové pracoviště
navrhlo novou generaci nábytkových desek, a to díky dlouholetým
zkušenostem v oblasti zpracování dřeva a především díky
progresivnímu myšlení a snaze dostát novým trendům.

červenec 2011

Mezi další největší přednosti desek Natur Concept patří jejich
fyzikálně-mechanické vlastnosti, které lze jednoznačně označit
za výrazně nadstandardní. Díky inovativním technologickým
postupům a výběru nejkvalitnějších vstupních materiálů má nový
typ desek vyšší pevnost a tuhost a také větší hutnost. Nábytek
vyrobený z desek Natur Concept má díky tomu mnohem delší
životnost, je mechanicky odolnější - méně se deformuje při
zatížení, vydrží větší zátěž, než dojde k poškození, snadněji se
zpracovává, lépe v něm drží nábytkové kování - a je tím pádem
mnohem pevnější a bezpečnější. Toto kritérium je zvlášť důležité při
výrobě silně namáhaného nábytku do dětských pokojů a kuchyní.
„Jsme držitelem mnoha certifikátů kvality a splňujeme požadavky
normy ISO 9001:2008. Také výroba desek Natur Concept je
pod trvalým dohledem dodržování kvality. Každá dodávka je
vybavena vlastním certifikátem o původu a parametrech produktu,“
říká vedoucí Oddělení řízení jakosti Ing. David Roll.
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Je všeobecně známo, že materiály, z nichž je vyráběn
nábytek, obsahují chemické látky. Jedná se sice o látky běžně
se vyskytující ve volné přírodě, tedy stejné, jako jsou obsaženy
v rostlém dřevě, ale v takových koncentracích, které již mohou
u lidí způsobovat zdravotní problémy. Deska, kterou vyrábí
DDL pod názvem Natur Concept, je jiná. Obsah formaldehydu
se blíží hodnotám rostlého dřeva, deska splňuje ta nejpřísnější
hygienická kritéria a zdravotní parametry. Díky tomu je naprosto
zdravotně nezávadná a stává se tak ideálním materiálem pro
výrobu nábytku i pro ty nejmenší děti a do kuchyní.
DDL nabízí desky Natur Concept v mnoha variantách:
v surovém provedení bez povrchové úpravy, desky s laminem
nebo desky s dýhovaným povrchem. Opravdovou lahůdkou jsou
pak trendové dekory, které si zákazník může vybrat z nabídky
moderních obrazových motivů z nového katalogu, nebo si zvolit

svůj vlastní motiv podle dodaného grafického návrhu nebo
i fotografie. I náročný zákazník si tak může zvolit povrchovou
úpravu, která je právě pro jeho projekt optimální, která ho osloví.
Navíc nábytek vyrobený z kvalitních desek větší tloušťky, jakými
jsou desky Natur Concept, vypadá již na první pohled vždy
mnohem lépe, než levný nábytek z tenkých desek, kterému jako
by neustále něco chybělo…
DDL Lukavec je zodpovědným výrobcem nábytkových
desek a volí při výrobě desek Natur Concept ty nejkvalitnější
materiály a nejmodernější technologie, díky kterým docílí jak
vysoké kvality v oblasti mechanických vlastností, tak i zdravotní
nezávadnosti a ekologických standardů. „Naše družstvo patří
k předním výrobcům nábytkových desek v České republice
již více než 50 let. Díky vlastnímu vývojovému pracovišti jsme
schopni přinášet našim klientům stále kvalitnější a atraktivnější
materiály. A desky Natur Concept jsou toho důkazem,“ uzavírá
předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec Ing. Pavel Kříž.
Natur Concept nabízí velké množství variant povrchových úprav:
n surová - bez povrchové úpravy
n dýhovaná
n laminovaná
n trendové dekory - moderní obrazové motivy z katalogu nebo
podle vlastního grafického návrhu či fotografie.
Vše DDL vyrábí jako desky v základním formátu, přířezy nebo
nábytkové dílce. Můžete si vybrat v třískové nebo vláknité verzi
jak pro nábytkové korpusy, tak i pro dvířka.
www.ddl.cz
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Krtek zavítal do ondřejovské
hvězdárny
Zajímavou akci připravil pro návštěvníky Astronomický ústav AV ČR. Ve hvězdárně Ondřejov se ve středu
15. června mohli zájemci sejít za účelem pozorování úplného zatmění Měsíce, které bylo pátým nejdelším zatměním Měsíce ve 21. století.

Pavel Suchan, tajemník Rady Astronomického ústavu AV ČR

Krtek ve stavu beztíže

s věnováním Feustela, který je měl pří svém předchozím letu
o kosmu.
Krtky vyrábí Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby,
již 26 let. Krtek, který se ocitl díky Feustelovi ve stavu beztíže, byl
vyrobený speciálně pro NASA. Jelikož se musel vejít do osobního
balíčku kosmonauta o délce 20 cm, byl vysoký 19 cm, byl vyroben
z nehořlavého materiálu a měl podobu maňáska. Raketoplán
Endeavour úspěšně přistál do tmy 1. června v 8:35 hodin českého
času na Kennedy Space Center. Krtek byl na výletě s kosmonauty
16 dnů. Při plánovaném přistání měli v důsledku šestihodinového
časového posunu astronauti na hodinkách 2:35 po půlnoci. Pro
Endeavour byla tato poslední mise zároveň jubilejní s pořadovým
číslem 25. Raketoplán tak celkem ve vesmíru strávil 299 dní
a 4 671krát obletěl Zemi. Na „tachomteru“ má téměř 200 milionů
kilometrů. Podrobnější informace o letu můžete dohledat v číslech 4
a 6 našeho časopisu.
www.mubrno.cz  
www.dokosmuskrtkem.cz
  http://www.asu.cas.cz
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pozorování nakonec nic nebylo, protože oblohu zakryly mraky a tak návštěvníci nemohli vidět v rozestavěných dalekohledech ani jinak dobře viditelný Saturn.
Pracovníci ústavu proto připravili pro všechny zájemce
náhradní program. Kromě
prohlídek obou hlavních kopulí a výkladu o výstavbě
hvězdárny se povídalo také
o slavném krtkovi, který se
stal plyšovým kosmonautem
na palubě raketoplánu Endeavour. Připomínáme, že
16. května si ho vzal s sebou do osobního balíčku
Raketoplán po příletu
americký kosmonaut Andrew
J. Feustel při misi STS-134.
Kromě zajímavých informací
z letu mohli návštěvníci vidět
například žáruvzdornou destičku z raketoplánu pokrývající jeho vnější plášť a každý
malý návštěvník si odnášel
domů dárek – placku s logem „Do kosmu s krtkem“.
Ondřejovská
hvězdárna
může být vhodným tipem
na letní výlet – nachází se
v ní mimo jiné dalekohled
o úctyhodném průměru dva
metry. V objektu můžete
nalézt i muzeum techniky.
Čestné místo zde zaujímají
Nerudovy „Písně kosmické“
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