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Slavnostní vyhlášení soutěže 
Marketér roku 2011, které proběhlo  
16. května v pražském klubu Lávka, se 
stalo významným dnem pro marketéry 
dvou členských výrobních družstev.  
Ing. Zdeněk Blažek z Dřevojasu Svi-
tavy je držitelem ocenění „Malého 
delfína“. Ing. Jan Veverka ze Slezské 
tvorby Opava získal diplom za nomi-
naci v soutěži. Gratulujeme!

Za reportáží jsme vyrazili do vý-
robních družstev INTEGRA Zlín a STYL 
Studená. První z nich nabízí široké 
spektrum činností, namátkou jmenujme 
informační systémy, bezpečnostní služ-
by ale i módu. U módy zůstáváme – 
druhé jmenované VD Styl je výrobcem 
knoflíků. A pokračujeme,neboť dalším 
tématem je móda ze světa businessu 
– VD Moděva uvedlo nedávno na trh 
svůj business kostým. Nenechte si ujít 
několik zajímavých modelů, se kterými 
se můžete seznámit na stránkách naše-
ho časopisu.

Tipy na dobré víno provází po-
zvánka do kina – Templářské sklepy 
Čejkovice navázali spolupráci s pro-
dukcí filmu „Líbáš jako ďábel“. Pokud 
se vám nechce do kina, můžete vyrazit 
třeba na sraz Velorexů, který se koná 
16. června v Solnici – pořádá ho druž-
stvo ASV.

Nemáte čas na výlety, protože 
musíte malovat byt? Pak máme tip pro 
obyvatele Vrchlabí  a jeho okolí – vyu-
žijte služeb družstva malířů a natěračů 
MALPONA. Ti z vás, kteří potřebují 
zvelebit dřevostavby či interier, se mo-
hou malováním připojit a využít nabíd-
ky výrobků družstva DETECHA Nové 
Město nad Metují.

Po práci je potřeba také dobrý 
odpočinek. Řada z nás už propadla 
grilovací mánii… Máme pro vás tip 
– výrobek MEFISTO určený nejen na 
čištění grilů.

Užívejte si sluníčka, přeji všem 
hezkou dovolenou a nezapomeňte 
fotit  - připravili jsme totiž pro Vás fo-
tosoutěž. 

Přeji všem krásné letní dny a za mě-
síc se opět potkáme zde.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Ing. Zdeněk Blažek
Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
www.drevojas.cz	

Pokud jde o komplexní projekt marketingové koncepce 
v oboru výrobního družstevnictví vytvořenou Ing. Zdeňkem 
Blažkem ml., tato koncepce Dřevojasu, výrobce koupelnového 
nábytku, je zaměřena jak na domácí, tak i na zahraniční trhy. 
Důležitým momentem bylo prosadit koncepci v rámci obchod-
ní strategie družstva, sjednocení celkové komunikace značky 
„dreja“ jako hlavní obchodní ochranné známky (registrované 
pro celou EU) v portfoliu společnosti Dřevojas a vytvoření jed-
notné propagace směrem na západní trhy, kde byla uvedena 
na trh nová ochranná známka, prezentující českou kvalitu pro 
evropské zákazníky. Spolu s tím byl uveden na český i sloven-
ský trh nový e-shop koupelnového nábytku Dřevojasu. Také 
byl vytvořen nový portál pro komunikaci se zákazníky, kde 
spolu s facebookem byla vytvořena kompletní databáze ko-
munikace s každým zákazníkem. 

Ing. Jaroslav Veverka
Slezská tvorba, výrobní družstvo
www.slezska-tvorba.cz	

Slezská tvorba, výrobní družstvo je výrobcem tradičních 
českých výrobků – skleněných ručně vyráběných vánočních 
ozdob. Pod vedením Ing. Veverky  družstvo si vytvořilo vlastní 
komplexní kolekci výrobků, která je na vysoké úrovni a za-
hrnuje více než 10 tisíc různých dekorů a provedení ve více 
než 600 barevných odstínech. Tento proces není ukončen, po-
kračuje a bude pokračovat i v budoucnu, vytvořená kolekce 
výrobků je flexibilně měněna dle nových poznatků a poža-
davků zákazníků, je do ní promítána inspirace ze zahraničí.
Vytvořená komplexní kolekce výrobků  odráží vkus a potřeby 
nejen českého zákazníka, ale jsou do ní promítnuty i nejnověj-
ší trendy vánoční výzdoby ve světě.

Soutěž Marketér roku 2011 
zná již vítěze

Letos se konal v pořadí již sedmý ročník soutěže Marketér roku, kte-
rou vyhlašuje Česká Marketingová společnost. Finále soutěže spolu 
s vyhlášením výsledků proběhlo v odpoledních hodinách 16. května 
v Divadelním sálu pražského klubu Lávka. Ocenění „Malého delfí-
na“ získal Ing. Zdeněk Blažek (VD Dřevojas) za komplexní projekt 
marketingové koncepce v oboru výrobního družstevnictví. Diplom 
za nominaci v soutěži Marketér roku si odnesl Ing. Jaroslav Veverka 
z VD Slezská tvorba Opava. Gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci výrobního družstevnictví!

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
prezidentka ČMS
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Večerem provázel moderátor Karel Voříšek, slavnostní finá-
le soutěže zpříjemnilo zúčastněným hostům hudební vystoupení 
Jana Vodňanského a kapely Bridge Band. Vítězové obdrželi soš-
ky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým 
delfínem. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mno-

hé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních 
cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za 
mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projek-
ty. Hlavní cenu soutěže – Velkého delfína, získal Ing. Stanislav 
Bernard z Rodinného pivovaru BERNARD, a.s., za  dlouhodo-
bě úspěšný projekt komplexního řešení marketingové strategie 
a konkurenční schopnosti českého podniku. Kompletní výsledky 
lze nalézt na stránkách http://www.cms-cma.cz.

 
Smyslem soutěže je vyzdvihnout význam marketingu pro ži-

vot společnosti a kvalitu práce nejvýraznějších osobností marke-
tingu  v očích odborné i neodborné veřejnosti. Každoročně jsou 
v soutěži oceňovány  osobnosti, které zaznamenaly v uplynulém 
období na marketingovém poli významný úspěch. Soutěž Mar-
ketér roku má následující  kritéria pro výběr kandidátů:
l strategická činnost (rozvoj trhu a produktu, budování známos-

ti firmy a značky, systematické vytváření a upevňování konku-
renční schopnosti),

l 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 hodnototvor-
ného řetězce, případně i v rámci širšího supply chain),

l marketingová inovace (uplatnění nových metod v poznávací 
stránce marketingu, nové formy realizace strategie, nové od-
bytové cesty, nové formy komunikace),

l manažerská práce, prosazování market. filozofie, vytváření 
inovačního klima, motivace spolupracovníků napříč celou or-
ganizací, případně na straně dodavatelů i zprostředkovatelů 
odbytu, 

l mimopracovní angažovanost marketéra v oblasti marketingu 
(přednášky, konference, semináře, kluby),

• publikační činnost, aplikace teoretických poznatků.

Autoři textu: Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová

Zleva: Ing. Jaroslav Veverka, Ing. Zdeněk Blažek
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INTEGRA, výrobní družstvo, Zlín
Jen málokterá firma má tak ši-
roký záběr výroby a činností, 
jako je právě ta, za kterou jsme 
vyrazili do Zlína. Hovoříme 
o firmě, která sídlí v srdci města 
„otce podnikání“ - Tomáše Bati 
– hovoříme o výrobním družstvu   
INTEGRA Zlín.  Pojďte se s námi 
vydat po stopách výroby a slu-
žeb do družstva, kde ochotným 
průvodcem nám byla osoba nej-
povolanější  - předseda družstva 
Ing. Jiří Nesvadba.

Pane	 předsedo,	 mohl	
byste	 našim	 čtenářům	
přiblížit	předmět	činnosti	
družstva	INTEGRA?	

Družstvo funguje již od roku 
1956. Již od samého počátku 
vzniku družstva zde byli za-
městnáváni zdravotně postiže-
ní – v podstatě za tím účelem 
bylo družstvo vytvořeno.  Od 
15. února 1990, kdy jsem byl 

zvolen předsedou družstva, jsme se zabývali hlavně  ostrahou  
objektů a šitím prádla, kooperovali jsme v elektronice, zabývali 
jsme se výrobou odznaků, razítek, provozovali jsme obchody tex-
tilu, což navazovalo též na předchozí činnosti družstva. Družstvo 
se začalo rozvíjet a nastartovalo podnikání v dalších oborech 
– v letech 1993 až 1994 jsme rozšířili ostrahu o pult centrální 
ochrany a její kvalita se dostala na vyšší úroveň. Tato stěžejní 
oblast naší činnosti slouží k zaměstnávání zdravotně postižených 
pracovníků.  

Je	vás	možno	pravidelně	vidět	na	módních	veletr-
zích	STYL	a	KABO	ve	společných	družstevních	ex-
pozicích.		Na	jaké	oblečení	se	specializujete?

Provozujeme  dílnu, kde pracuje osm zaměstnanců. V součas-
né době se potýkáme s velmi složitými podmínkami, neboť došlo 
celkově k útlumu v oblasti textilního průmyslu. Specializujeme se 
na šití dámského oblečení v nadměrných velikostech.

Kde	si	mohou	zákaznice	vaše	modely	zakoupit?
Máme dvě prodejny s textilem – jedna je ve Zlíně v objektu 

INTEGRY, druhá v Uherském Hradišti v našem novém objektu, 
ale hlavně zásobujeme obchody v Praze.

Ušít	modely	na	postavu,	která	nemá	právě	ideální	
míry	a	ještě	vymyslet	zajímavý	model,	není	zrov-
na	jednoduché…	Máte	vlastní	módní	návrháře?

Tyto činnosti zajišťuje vedoucí střediska p. Balíčková. Při zpra-
cování používáme klasické krejčovské metody. 

Pokud	zákaznicím	něco	na	oblečení	nesedí,	prová-
díte	také	úpravy	oděvů?

Ano, menší úpravy, jako je například zkrácení rukávů či délky 
oblečení, provádíme. Je to ale pouze v rámci nabízených a již 
hotových modelů – zakázkové krejčovství neprovozujeme z dů-
vodu finanční nevýhodnosti.

Na	co	dalšího	se	specializujete?
Další provozovna služeb má také výrobní charakter… Dří-

ve zde byly prováděny rytecké práce a výroba razítek.. Nyní 
se specializujeme na orientační systémy, odznaky pro armádu 
a potisky. Naše informační systémy je možno mimo jiné vidět 
v nedávno zrekonstruovaném objektu SČMVD v Bolzanově ulici 
v Praze 1.

Výroba	 medailí	 má	
specifické	 nároky	 na	
technologii	 –	 jakým	
způsobem	 medaile	
vyrábíte?

Medaile raženého typu 
si necháváme vyrábět sub-
dodávkou - jejich vlastní 
výroba není pro nás zisko-
vá. Při vlastní výrobě volíme 
jinou technologii – medaile 
odlíváme nebo zajišťujeme 
jejich finální pokovování. 

Zmínil	jste	také	potis-
kové	práce…	Co	kon-
krétně	vyrábíte?

Máme technické vyba-
vení pro laserové potisky 
výrobků. Mj. vyrábíme potisky na puky pro výrobce puků GU-
FEX. V této činnosti prakticky nemáme konkurenci, neboť tyto 
činnosti vyžadují speciální technologii. Vyráběli  jsme potisk 
puků pro olympijské hry, švýcarskou ligu a další zahraniční kli-
entelu. 
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Mezi	 	 tradiční	 výrobky	 družstva	 patří	 montážní	
elektrotechnické	práce…	Co	konkrétně	vyrábíte?

Vyrábíme mimo jiné kabelové svazky – specializujeme se na 
kratší délky, a to z důvodu možnosti sedavého zaměstnání pro 
pracovníky se zdravotním postižením.

S	 tělesně	 postiženými	 občany	 úzce	 souvisí	 péče	
o	zdraví	–	podnikáte	i	v	tomto	směru.	Jaké	služby	
můžete	zájemcům	nabídnout?

K tomu slouží budova Kaskády. Budova se stavěla v letech 
1989-1991. Provoz  jsme zahájili v době, kdy družstvo nebylo 
na tom finančně nejlépe – protože padly dotace, museli jsme 
něco vymyslet, abychom se dostali ze zoufalé situace a zajisti-
li pro lidi práci.  Původně mělo být toto středisko určeno pouze 
pro invalidní pracovníky  z okolních družstev. Z tohoto záměru 
z důvodu ekonomické náročnosti v nových podmínkách sešlo, 
a tak jsme tyto služby začali provozovat na komerční bázi. 
V současné době v objektu náš odborný personál provádí re-
habilitace, masáže, vodní masáže či solárium. Zbytek budovy 
pronajímáme.

Vaše	 družstvo	má	 skutečně	 široký	 záběr	 výroby	
a	služeb	–	co	vše	lze	ještě	ve	vaší	nabídce	najít?

V budově sídla INTEGRY se v přízemí nachází prodejna 
nábytku. V rámci rekonstrukce budovy jsme tuto prodejnu 
vybudovali se záměrem, že zde vytvoříme prostor také pro 
nábytkářská družstva. Spolupracujeme například s družstvem 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí. Při výběru se specializujeme 
na kvalitní nábytek. 

Kolik	 pracovníků	 v	 současné	 době	 INTEGRA	 za-
městnává?

Ke konci roku to bylo 270 zaměstnanců, z toho kolem 200 
invalidních občanů.

Máte	firemní	e-shop?
Máme e-shop na prodej nábytku – můžete ho najít na adrese 

http://www.integrazlin.cz/eshop. Oblečení touto cestou 
neprodáváme, neboť cílová skupina našich zákaznic preferuje 
osobní vyzkoušení modelů přímo na prodejně.

www.integrazlin.cz

Autor textu: Jana Henychová

INTEGRA Zlín 
poskytuje tyto služby:

• Bezpečnostní služba, PCO

• Potisk hokejových puků a reklamních před-

mětů

• Odznaky, medaile, plakety, psí známky, 

logoprinty

• Info systémy, gravírování, výrobní štítky, 

tabule

• Rehabilitační služby, fyzioterapie

• Solárium, vodoléčba a masáže

• Prodej nábytku, zařízení interiérů 

• Šití oděvů

• Prodej dámské a pánské konfekce

• Pronájem nebytových prostor
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Vyražte do Zlína a podívejte se na něj z výšky, stejně jako 
jsem tuto možnost měla i já, díky milému pozvání předsedy  
VD INTEGRA Ing. Nesvadby. Naše pracovní setkání bylo spo-
jené s menším výletem v podobě vyhlídky ze střechy 17patrové 
budovy Krajského úřadu ve Zlíně. Z jeho vyhlídkových prostor 
v posledním patře budovy budete mít Zlín jako na dlani -  z výš-
ky můžete zhlédnout legendární Baťovy závody, síť ulic měs-
ta či parkoviště. Ze střechy je také dobře vidět logo družstva  
INTEGRA – nechte se inspirovat a udělejte vašemu družstvu po-
dobnou reklamu! Není nic jednoduššího než si na vlastní budovu 
nechat nastříkat maximálně velký nápis viditelný ze všech stran. 
V samotné budově krajského úřadu pak stojí za prohlídku pů-
vodní zrekonstruovaná kotelna a dále jedna památka, kterou si 
rozhodně nenechte ujít – můžete vidět Baťův výtah. Tato pojízd-
ná kancelář o velikosti menšího pokoje umožňovala jeho majiteli 
nutný základní pracovní komfort a podstatné zrychlení komuni-
kace a kontrolu práce mezi jednotlivými patry. V dobách, kdy 
neexistoval internet, 
e-mail ani sociální sítě, 
tento systém umožňo-
val téměř dokona-
lou kontrolu a řízení 
svých podřízených. 
A když se na rozlou-
čenou podíváte ještě 
jednou ze střechy, ne-
můžete si nevšimnout, 
že v INTEGRA sídlí 
v těsné blízkosti auto-
busového i vlakového  
nádraží, takže případ-
ní zájemci o návštěvu 
prodejny oblečení či 
nábytku už mohou 
začít plánovat výlet 
spojený s nakoupe-
ním kvalitních českých 
výrobků.

Náš tip na výlet

KONTAKT

Bartošova	4341
761	77	Zlín
tel.:	+420	577	595	111,						
fax:	+420	577	595	260
e-mail:	integra@integrazlin.cz	

Integra, výrobní družstvo, bylo založeno v roce 1956. 
V roce 1992 bylo transformováno na družstvo vlastníků. 
Zaměřuje se na poskytování širokého spektra služeb pro 
podnikatele i občany. 

Poskytování těchto služeb má ve zlínském regionu 
dlouholetou tradici, zavedením moderních technologií 
a neustálým zvyšováním kvality nabízených služeb druž-
stvo postupně rozšířilo svoji působnost na území celé 
ČR. 

Družstvo zaměstnává kolem 270 zaměstnanců, 
z nichž je přibližně 80 % osob se zdravotním postiže-
ním. Splňuje podmínku uvedenou v §81 odst. 2 písm. b) 
zákona o zaměstnanosti č. 435/2004Sb (tzv. náhradní 
plnění). Odebíráním výrobků a služeb družstva INTEG-
RA odběratel plní povinnost zaměstnávat osoby se zdra-
votním postižením. 
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STYL výrobní družstvo knoflíkářů,
Studená

Pane	předsedo,	došlo	k	nějakým	změnám	v	tech-
nologii	výroby	od	doby,	kdy	 jsem	byla	u	vás	na-
posledy?

Základní technologie je stále stejná, nic nového z hlediska 
tvorby polotovarů zatím výroba nepřináší. Knoflíky vyrábíme stá-
vající technologií – odléváním odstředivým systémem do bubnu 
a odlévání tyčí do hliníkových trubek. Z těchto polotovarů pak 
obráběním a vrtáním vznikají různé tvary knoflíků.

Jsou	nějaké	trendy	v	používaných	materiálech?
Knoflíky se nevyrábějí pouze z polyesterové pryskyřice – 

oproti dřívějšku jsme doplnili nabídku o různé nové materiály. 
Jmenujme například tzv. Corozo, což je tzv. kamenný ořech, pů-
vodem z Ekvádoru  – nakupujeme již hotové polotovary a opra-
cováváme je na tvar, který si zákazník objedná. Dalším novým 
materiálem je tzv. buffalo. Tento materiál pochází z Indie a též 
se jedná o přírodní materiál, resp. rohovinu. Zmínil bych ještě 
materiál urea. Tento materiál používáme asi čtyři roky – jedná 
se o speciální technologii, nákladnou na zpracování a finanční 
prostředky. Ekonomičtější je, když nakupujeme i v tomto případě 
již hotové polotovary, které opracováváme na příslušný tvar. Na-
bízíme i kovové knoflíky v různých galvanikách, ale také knoflíky 
z pravého paroží či perleti. V podstatě se zákazníkovi snažíme 
nabídnout co nejširší sortiment.

Jakým	technickým	vybavením	disponujete?
V současné době máme v provozu automatické obráběcí stro-

je, které se neustále vylepšují z hlediska jednotlivých pracovních 
jednotek. Další novinkou je možnost výroby speciálního zdobení. 
V poslední době jde do popředí hlavně zdobení laserem. Lasero-
vé zařízení lze nastavit libovolně, nemusí se vymýšlet mechanické 
jednotky, které by dokázaly vyrobit požadovaný tvar či zdobení, 
ale vše funguje na bázi laserového paprsku, který vypaluje do 
knoflíku tvar vytvořený v základním grafickém programu. Tuto 

technologii lze použít prakticky na cokoliv – na obrázek, logo, 
zdobení, štepování,  atd.  Většina strojního zařízení se vyrábí 
v Itálii. Právě z Itálie máme nový automat na popisování již ho-
tových vyleštěných knoflíků. Knoflík se vyrobí s určitou tvarovou 
úpravou a do již hotového a vyleštěného knoflíku se vypálí motiv. 
Dá se polohovat nápis vůči dírkám, tedy knoflík je natáčen tak, 
že nápis je vždy ve stejném místě. Naší nejnovější technologií 
dokážeme popsat knoflíky také z boku knoflíků. 

Taková	 technologie	musí	 být	 hodně	 finančně	ná-
ročná,	včetně	personálu	i	technického	vybavení…

Ano… Dlouho jsme zvažovali nákup tohoto zařízení, neboť 
není zrovna levné.  Nakonec jsme ale do toho šli, neboť několik 
našich zákazníků projevilo o tento typ popisování knoflíků zájem. 
Myslím si, že naše rozhodnutí bylo správné.

Je	vůbec	v	knoflíkařině	nějaká	konkurence?
Určitě, jako v každém jiném oboru. My jsme se zaměřili na 

knoflíky, které jsou pracnější než obyčejné, které se sem dostanou 
z Asie. Cesta je v konkurenceschopnosti a v technologickém vy-
bavení, díky němuž firma dovede vyrobit výrobky, které konkuren-
ce nezvládne nebo je to pro ni finančně nezajímavé. Důležitým 
atributem je také servis, který jsme schopni zákazníkovi nabídnout 
jako jsou krátké dodací lhůty, dobarvování dle zaslané látky nebo 
podle obecných barevnic, opakovatelnost výroby apod.

O	 jaké	 knoflíky	 mají	 vaši	 zákazníci	 největší	 zá-
jem?

Naše výroba je postavena hlavně na zakázkové výrobě pro 
konkrétního zákazníka. Snažíme se při vytváření kolekce knoflíků na-
bídnout širší sortiment provedení a vzorů, aby si mohl zákazník vy-
brat. Zákazníci požadují především široký sortiment v malém množ-
ství. To nám sice nahrává jako výrobci, ale současně to způsobuje 
nákladové problémy. Když se odlévá polyester, vzniknou polotova-
ry minimálně o váze pět, šest kilo. Pokud pro zákazníka potřebujeme 
jen část, zbytek nám zůstává v polotovarech na skladě.

Co	se	pak	s	takovými	přebytky	dělá?
Vedeme si podrobnou skladovou evidenci o barvě, počtu 

a velikosti. Neskladujeme hotové knoflíky, ale pouze polotovary, 
ze kterých můžeme později vyrobit jiný vzor. Vždy to ale samo-
zřejmě není možné – až již se jedná o barvu, sílu polotovaru, 
atd.  Máme tedy ve skladu polotovarů širokou nabídku – jedná 
se o neopracovaná kolečka bez dírek různých barev a tloušťky. 
Když dojde objednávka, ve skladu dohledáme příslušný poloto-
var a knoflíky podle přání zákazníka vyrobíme. V současné době 
máme ve skladových zásobách asi osm tun těchto polotovarů. 
Tento objem se průběžně mění – něco ubyde, něco přibude, ale 
je víceméně konstantní a většinou se z něj dá vybrat, co k výrobě 
pro konkrétního zákazníka potřebujeme.

Po čase jsme opět zavítali do obce Studená, kde se nachází český výrobce knoflíků – družstvo STYL. 
Od naší poslední návštěvy v družstvu došlo k výměně předsedy družstva a tak bylo zajímavé opět se 
podívat na stejná místa pod novým vedením. Průvodcem nám byl předseda družstva Miloš Šicner, který 
nám současně poskytl rozhovor na aktuální téma. Pojďte tedy s námi zavítat do světa knoflíků, bez kte-
rých si naše oblečení nedovedeme představit.
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Kde	lze	vaše	knoflíky	zakoupit?
Knoflíky dodáváme  i některým  velkoobchodům, ale hlav-

ně oděvním firmám.  Jenže ty bohužel poslední dobou ubývají. 
V poslední době se stále více zaměřujeme na zahraniční výrobce 
konfekce. Možnost nákupu mají i drobní výrobci oděvů přímo 
z našeho prodejního skladu, který obsahuje velké množství druhů 
knoflíků z výrobního souběhu. 

Děláte	knoflíky	také	pro	módní	návrháře	na	mód-
ní	přehlídky?

Naše knoflíky se objevili například na modelech módní ná-
vrhářky Taťany Kovaříkové, Josefíny Bakošové, Hany Frišonsové 
nebo je používá Módní salón E. Daniely 

Když	vám	někdo	nakreslí	knoflík,	jste	schopni	ho	
podle	obrázku	vyrobit?

Ano. Je to ale vždy o počtu knoflíků, tedy musí být vyroben 
minimální počet. Pokud máme polotovar, pak není problém vyro-
bit i menší počet kusů.

Jakým	způsobem	si	může	zákazník	vybrat	z	vaší	
nabídky?

Naše knoflíky nabízíme formou kolekce – každý rok máme 
v nabídce asi 20 karet, ať již z hlediska barevného, materiálo-

vého či tvarového provedení.  Je to naše standardní nabídka, 
se kterou za našimi zákazníky jdeme a snažíme se, aby je naše 
výrobky zaujaly a motivovaly k následné koupi.

Jste	schopni	vyrobit	i	jiný	tvar,	než	kulatý?
Nestandardní tvary máme v nabídce, včetně nepravidelných 

tvarů nebo tzv. ouškových a tunelkových knoflíků. 

Vyvážíte	knoflíky	i	do	zahraničí?
Ano…Například v roce 2011 jsme vyváželi naše výrobky do 

36 států. Vesměs se jedná o evropské země, ale část šla také do 
Kanady, do Peru a do Ameriky.

Spolupracujete	 s	 nějakým	 členským	 výrobním	
družstvem?

Ano. V knoflíkách je dlouhodobě největším odběratelem Mo-
děva Konice, pak je to např. Dita Tábor, Vkus Frýdek Místek, 
Vývoj Třešť, Integra Zlín. Mimo výroby knoflíků máme zavedenou 
výrobu na vstřikovacích lisech. Z této výroby například pro Ho-
rácké kovodružstvo v Třebíči dodáváme kroužky na síta, DUP 
Pelhřimov vyrábíme stále manikurní součásti a MÚ Brno je odbě-
ratelem očí k hračkám. Byli bychom rádi, pokud bude zájem ze 
strany družstev větší. 

Děkuji za rozhovor…

Základní surovinou 
pro výrobu knoflíků je 
nenasycená polyeste-
rová pryskyřice. Z toho 
chemického materiálu 
se vyrábí základní polo-
tovar, který je následně 
opracováván a přemě-
něn v knoflík.

Družstvo vyrábí polotovary knoflíků dvěma způsoby. V rámci 
první technologie jsou používány trubkové matrice, do kterých je 

dávkována barevná směs. Vnitřní průměr trubky určuje velikost 
knoflíku. Tato metoda je ideální pro strukturované knoflíky – lze 
tak kombinovat různé barevné variace, čímž dochází k zajímavé-
mu a originálnímu vybarvení. Barvy vzájemně prolínají a dochází 
k barevnému žíhání.  Průměr matrice určuje velikost knoflíku. Do 
pryskyřicové hmoty se těsně před naléváním trubek přidá urych-
lovač a katalyzátor, trubky se chemickou reakcí zahřejí na danou 
teplotu (závisí podle průměru knoflíku). Působením urychlovače 

dojde zhruba po 45 minutách k želírování obsahu. Následně je 
obsah vyklepnut z matrice a sekán na jednotlivé kusy. Tyto putují 
dále do sběrných nádob s vlažnou vodou, kde dochází k jejich 
vytvrdnutí.  Knoflík vyráběný metodou lití do trubek je v případě 
vícebarevnosti žíhaný a barvy se vzájemně prolínají. Vzhledem 
k tomu, že se v tyči obě barvy slévají do sebe v celé délce tyče, 
je po rozřezání tyčového polotovaru každý knoflík barevným ori-
ginálem.

Druhým výrobním standardem je výroba pásů a následné vy-
sekávání jednotlivých polotovarů, ze kterých dále vznikne knof-
lík. Oproti tyčové metodě má tento způsob výroby zcela odlišné 

možnosti. V případě metody pásů dochází ke zcela jiné formě 
zbarvení – všechny knoflíky jsou naprosto rovnocenné a jejich 
barevnost při použití více barev pryskyřice spočívá ve vodorovné 
úrovni. Jak probíhá vlastní výroba? Při tomto  technologickém 
postupu jsou využívány odstředivé bubny. Do nich se za provozu 
vlévá připravená barevná směs, která se při rotaci rovnoměrně 
rozlije po celé vnitřní ploše bubnu. Pokud je záměrem vícebarev-
ný knoflík, pak se na rozlitou pryskyřici vylije za několik sekund 

JAK	SE	KNOfLÍKY	VYRÁBÍ
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další barevná te-
kutá směs. Rota-
cí dojde k rov-
n o m ě r n é m u 
rozlití pryskyřice 
a v případě po-
užití více barev 
k vytvoření vo-
dorovných vrs-
tev, a za součas-
ného zahřívání 
ke ztuhnutí hmo-
ty. Tento proces 
trvá zhruba 30 
minut, poté do-
jde k zastavení 
stroje, hmota se 
vyndá a přeříz-
ne, čímž vznikne 
pás o délce cca 
2760 milimet-
rů. Ten obsluha 
umístí na do-

pravník, kde je zasypán z obou stran klouzkem a následně do-
chází ke strojovému vysekávání jednotlivých polotovarů. Klouzek 
je nutný proto, aby se polotovary lépe vysekávaly, měly dokonalý 
tvar a neslepily se. Tento postup výroby se používá u knoflíků pro 
dámské oděvy  a zejména pro košilové knoflíky, kde je prioritou 
jejich dokonalost, jednotná barevnost, dají se s ním dosahovat 
nesporně lepší barevné efekty. Tyčová metoda je využívána ze-
jména pro knoflíky na 
pánské oděvy,  kde je 
požadováno odlišné 
barevné žíhání.

Hotové polotova-
ry knoflíků, vyrobené 
oběma metodami, se 
následně dopraví na 
tvarové opracování, 
které se provádí na 
automatech, speciálně 
vyrobených na opra-
cování knoflíků. Veš-
keré stroje jsou nakou-
peny v Itálii a Styl ve 
Studené je pořídil od 
firmy Bonetti, která sídlí 
v Rudianu. 

Dříve se knoflíky opracovávaly ručně na fazonkách a dírko-
vačkách, kde pracovnice prováděla jedinou operaci. Vložením 
polotovarů do automatů dochází k několika operacím najednou 
(spodkování, fazonování, dírkování a v některých případech 
i gravírování a možno i laserování). Ze stroje již vychází hoto-
vý knoflík připravený k závěrečné povrchové úpravě a následně 
k expedici k jednotlivým zákazníkům.

      

ruční opracování
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Knoflíky se dále přepraví do bubnových leštiček, kde za pomoci 
lešticích částic z různých materiálů dochází k jejich leštění. Leštění 
se většinou provádí mokrou cestou a následně se suchou cestou 
dolaďuje. Při mokrém postupu jsou používány keramická tělíska, při 

suchém postupu pak bukové kostičky. Mezi částice se vsypou hotové 
knoflíky a točením v bubnech dochází k jejich vyleštění. Podle druhu 
použitých částic a doby omílání pak vzniká různý typ lesku, takže 
vznikají knoflíky matné, polomatné nebo lesklé.

NOVINKA: popis z boku knoflíků
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Přírodní perleť se začala zpracovávat na knoflíky ve Studené 
na samém počátku 20. století v roce 1900. Výroba probíhala 
rovněž podomácku a vzhledem k tomu, že tehdy ještě nebyla 
všude zavedena elektřina, používala se k pohonu šlapacích 
strojů, tzv. ponků i vrtaček lidská síla. Pracovník nohama šlapal 
převodové kolo a ze škeblí, které držel v rukou, vrtal knoflíkové 
polotovary. Protože se škeble zahřívala a hodně se prášilo, ka-
pala na vrták a ruce pracovníka z „kropmašiny“ voda. Knoflíkům 
se říkalo čamrdy, knoflíkářům čamrdáři.

Surovina se dovážela například od Rudého a Korálového 
moře, z Číny, Japonska, Filipín, Fidži, později od Missisippi atd. 
a nazývala se většinou dle přístavu, kde byla nakládána - např. 
Makassar, Manila, Tahiti apod. Hotové zboží bylo exportováno 
především do USA, Německa, Anglie a Španělska, v kraji bylo 
ročně zpracováno až 60 vagonů suroviny.  

1. světová válka znamenala pětileté přerušení zpracování 
perleti v obci Studená. Na tuto, i pozdější dobu, však zůstaly 
památky téměř archeologické, neboť i dnes při výkopových pra-
cích lze nalézt staré lastury s vyvrtanými otvory - knoflíkovými 
polotovary.

Počátkem 20. let došlo k obnovení této činnosti a to v podsta-
tě na stejném principu a ze stejné suroviny. Začal se však použí-
vat materiál nový, na bázi kaseinu - tzv. Galalit. Jak pravá perleť, 
tak Galalit se při výrobě knoflíků používají dodnes, i když ne ve 
Studené. Nejsou již také surovinami stěžejními, jejich místo zau-
jaly umělé hmoty, své opodstatnění však mají stále.

Bohužel světová hospodářská krize a nápor především ja-
ponské konkurence ukončily až do roku 1947 výrobu knoflíků ve 
Studené. Stalo se tak v roce 1926 a dílna byla počátkem 30. let 
adaptována na textilní výrobu. Po druhé světové válce však do-
šlo k dalšímu obnovení této tradice, které již nebylo přerušeno až 
do dnešních dnů. V roce 1947 zakoupil pan Homolka, který se 
řemeslu vyučil již před 2. světovou válkou, domek v ulici směrem 
k Hornímu Poli a spolu s pěti ženami začal opět vyrábět knoflíky, 
a to z Argolitu,což byla rovněž surovina na bázi kaseinu.

Domek v Tyršově ulici (směrem 
k Hornímu Poli), ve kterém v roce 
1947 obnovil František Homolka 
výrobu knoflíků ve Studené

Z	HISTORIE	VD	STYL

V sortimentu knoflíkářů ze Studené jsou i další výrobky, jako 
například plastové i kovové spony, koncovky a brzdičky, jehlice 
a háčky (výrobky tzv. tvrdé galanterie), dále například plastové 

minivalchy vhodné na ruční praní drobného prádla či držáky za-
hradních hadic.
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 Po roce 1948 pochopitelně nebylo možno pokračovat ve 
výrobě na soukromém principu a tak došlo 15. ledna 1950 k za-
ložení celostátního družstva, sdružujícího všechny tehdejší sou-
kromé producenty knoflíků a nesoucího již název STYL, výrobní 
družstvo knoflíkářů z. s. s. r. o. v Praze - Michli, Michelská č. 1. 
Ústředí tohoto družstva se nacházelo v Praze, mělo 11 poboček, 
v nichž pracovalo 73 členů. V rámci další reorganizace byl STYL 
rozdělen podle krajů, ve Studené již tou dobou pracovalo 18 čle-
nů, Nedostatek výrobních prostorů byl vyřešen odkupem budovy 
bývalé Orlovny, která do té doby sloužila společenským akcím, 
cvičení a tanečním zábavám a kde se Styl v podstatě nachází do 
dnešních dnů.

Budova Orlovny ve Studené, ve 
které po rozsáhlé přestavbě sídlí 
Styl dodnes.
 

A tak již nic nebránilo založení družstva Styl s působností 
pouze ve Studené - stalo se tak 24. dubna 1954. Tehdy proběhla 
ustavující valná hromada za účasti 43 členů a do čela družstva 
byl zvolen p. Homolka.

V roce 1957 byla započata přestavba Orlovny, v této době 
již rovněž došlo k opouštění přírodních surovin a knoflíky se za-
čaly vyrábět z umělé perleti - což bylo plexisklo. Za tímto účelem 
byla zakoupena v roce 1958 bývalá konzervárna v Nové Říši 
u Telče, byť zde zpočátku pracovalo pouze pět lidí. Během pře-
stavby Orlovny Styl koupil část objektu pivovaru - bývalou lednici 
- a instaloval zde dílnu leštění, opracování knoflíků a expedici 
hotových výrobků.

Ruční opracování knoflíků (60. léta)
 
V té době pracovalo ve Studené již 120 

členů a byla také zahájena výroba manikur-
ních držátek pro DUP Pelhřimov. V letech 
1969 až 1972 byla přebudována a kom-

plexně rozšířena rovněž provozovna v Nové Říši. V roce 1982 byla 
část skladu adaptována na lisovnu a ve 2. polovině 80. let byla pak 
postavena lisovna nová. V roce 1976 postavena ve Studené nová vý-
robní hala, kam bylo soustředěno opracování a leštění knoflíků, v roce 
1980 byla postavena údržba a o dva roky později i centrální sklad. 

 V 70. letech došlo ve výrobě knoflíků v Nové Říši a ve Studené 
doslova k revoluci, začala se ve spolupráci se Spolkem pro chemic-
kou a hutní výrobu používat nenasycená polyesterová pryskyřice 
a to je surovina, která tvoří páteř výroby knoflíků dodnes.

 
Ruční odlévání knoflíkových poloto-
varů do forem (provozovna v Nové 
Říši - 70. léta)

Od roku 1974 byl - rovněž v Nové Říši 
- nastartován i zcela nový výrobní směr, 

zpracování plastických hmot vstřikováním a postupně byly instalo-
vány vstřikolisy tuzemské výroby řady CS. Při opracování knoflíko-
vých polotovarů ještě převažovaly ruční stroje na fazonování, gra-
vírování i dírkování, začaly se používat však již první automaty - od 
těch nejjednodušších jednoúčelových, přes výkonnější, až na konci 
80. let byly zakoupeny první moderní kombinované automaty typu 
TM NOVA od italské firmy BONETTI, ze kterých již padají hotové 
knoflíky. Leštění probíhalo klasickým hromadným způsobem v dře-
věných sudech a bukových krychličkách.

Styl Studená byl na konci 80. let v rámci tehdejšího 
hospodářského systému nepochybně úspěšnou firmou na 
vnitřním trhu, se stabilizovanou výrobou a členskou zá-
kladnou, i když byl orientován výhradně na tuzemský trh. 
Jedním z nejvýznamnějších mezníků v historii družstva Styl 
se měl stát přelom let 1989 - 1990, kdy došlo k zásadním 
změnám v celé společnosti, včetně přechodu od centrálně 
řízeného k tržnímu hospodářství. Vnitřní přerod družstva 
byl završen dne 21. září 1992, kdy Styl prošel transforma-
cí na družstvo vlastníků. Nejdůležitější změnou však bylo 
otevření tehdejší československé ekonomiky světu, způso-
bující obrovský nárůst možností, ale i konkurence. Do té 
doby stoprocentní orientace na vnitřní trh znamenala, že 
družstvo nemělo v zahraničí žádné kontakty a bylo zcela 
neznámou firmou. Horší však byla izolace od technologic-
kých a módních trendů.

Díky rychlému přebudování nabídkové kolekce, umožněnému 
nákupem strojů na odlévání polyesterových tyčí pro výrobu knof-
líků, zavedením nového, efektivnějšího a ekologicky šetrnějšího 
systému omílání knoflíků - tzv. mokré leštění, zvládnutím moder-
ních technologií i při výrobě knoflíkových polotovarů rotačním 
litím, nákupem dalších automatů, jakož i zaváděním výpočetní 
techniky a ucelenému systému reklamy a propagace našich vý-
robků byl nastartován další úspěšný rozvoj firmy.

Bez koho by však Styl v žádném případě nebyl tam 
kde je, to jsou dnes již možno říci generace lidí, kteří druž-
stvem prošli a kteří po sobě zanechali svůj odkaz, tu větší, 
tu menší v závislosti na svoji píli, možnostech, postavení 
a zdraví.

Autor textu, foto: Jana Henychová

http://www.buttons.cz.	

Leštění knoflíků klasickým způsobem v dřevěných sudech.
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MODĚVA oděvní družstvo Konice 
Business kostým

V polovině loňského roku byl na trh uveden 
nový projekt – „Business kostým“. Tento pro-
jekt je zaměřen pro ženy manažerky, úřednice 
či bankéřky a pro ženy, které se rády pěkně 
a kvalitně oblékají. Představení business kolek-
ce kostýmů bylo uskutečňováno ve vybraných 
institucích a firmách, kde si zákaznice měly 
možnost kostýmek vyzkoušet, prokonzultovat, 
vyjádřit svoje názory a vybraný kostýmek si 
koupit nebo objednat.

Od počátku roku se již uskutečnilo několik prezentací, napří-
klad pro pracovníky Krajského úřadu v Olomouci, Asoci-
aci zubních laborantek, Moravskou asociaci podnikatelek 

a manažerek v Brně, finanční poradce Broker Consulting nebo Par-

lament České republiky. V současné době Moděva vyrábí kostýmky 
pro představitelky protokolu Poslanecké sněmovny. Modely business 
projektu byly prezentovány rovněž na mezinárodním veletrhu STYL 
v únoru letošního roku. Potěšitelné je, že jeden model kostýmu si vy-
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brala první dáma České republiky paní 
Livia Klausová při návštěvě expozice 
družstva. Kostýmky družstvo zhotovova-
lo rovněž pro představitelky protokolu 
BVV. Váženými nositelkami business kos-
týmů z této řady jsou již také předsedky-
ně Moravské ústředny a Kovo Konice.

Předváděné prezentace programu 
Business kostým jsou většinou součástí 
firemní společenské akce nebo odbor-
ného školení. Nejedná se však pouze 
o ukázku a předvádění modelů nebo 
módní přehlídku, ale součástí prezen-
tace je i přednáška na téma image, 
dress code a profesionálního stylu 
oblékání. Na praktických příkladech 
jsou ukázány oděvy vhodné pro busi-
ness jednání, význam barev v business 
módě a jaké doplňky zvolit k modelu 
atd. Zvýšený zájem zákaznic je pře-
vážně o měřenkový program výroby business kostýmků. Zákazni-
ce sdělí své požadavky, vybere si z nabídky kvalitních materiálů, 
zadá míry a kostým je přizpůsoben její postavě a představám. 
Klientka má příležitost sestavit si svůj vlastní originální kostým, 
který padne na míru. Je poskytován servis v podobě osobních 

konzultací, které se odehrají na předem dohodnutém místě (např. 
v kanceláři zákaznice) s tím, že nejsou nutné časově náročné 
návštěvy obchodů nebo krejčovské dílny.

Autor textu: Ing. Markéta Bořilová
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Růžová vína hitem 
nového filmu Líbáš jako ďábel
Růžová vína jsou hitem nejen nového filmu Marie Poledňákové Líbáš jako 
ďábel. Jejich obliba stoupá jak u žen, tak i u mužů a jejich podíl na produkci 
se v České republice za poslední tři roky ztrojnásobil.

V polovině května byl do kin nasazen nový film Marie Po-
ledňákové Líbáš jako ďábel, který je volným pokračová-
ním úspěšné komedie Líbáš jako Bůh. Ve filmu se hrdinové 

ďábelsky líbají snad i díky růžovým vínům. Ta jsou hitem filmu 
a se stejnou libostí si na nich pochutnávají jak ženy, tak i muži. 
Popularita růžových vín v České republice v posledních letech 
rychle stoupá. I když v porovnání s Francií, kde se růžové víno 

konzumuje dokonce více než bílé, je ještě 
co dohánět. Moravští a čeští vinaři reagují 
na tuto poptávku zvýšením produkce. Podíl 
rosé se na tuzemské produkci vín za posled-
ní tři roky ztrojnásobil. 

V Evropské unii se od roku 2009 nemů-
že vyrábět rosé pouhým smícháním bílého 
a červeného vína, ale speciální technologií. 
Červené hrozny se pomelou a krátce na to 
se vylisují. Teprve pak začíná kvasný pro-
ces. „V České republice jsou pro výrobu 
vína tohoto typu ideální podmínky. Červené 
hrozny u nás mají vyšší podíl kyselin, což rů-
žovým vínům dodává typickou svěžest a leh-
kost. V kombinaci s ovocnými tóny ve vůni 
i chuti dostáváme víno, které se líbí všem“, 
říká Jakub Šamšula, sommelier z Templář-
ských sklepů Čejkovice. Vinařské družstvo 
je v produkci růžových vín jedničkou na čes-

kém trhu. Ročně dodá 
na trh přes půl milionu 
láhví růžových vín.

Templářské sklepy 
Čejkovice vyrábějí rů-
žová vína především 
z odrůd Zweigeltre-
be, André a Frankov-
ka. V jejich nabídce 
se objevuje i růžový 
sekt vyráběný z odrů-
dy Rulandské modré. 
Vinařské družstvo se 
letos stalo partnerem 
filmu Líbáš jako ďá-
bel. Pro spotřebitele 
templářských růžo-
vých vín se navíc při-
pravuje soutěž o vstu-
penky do kina, nebo 
dokonce o zájezd 
od CK Blue Style pro 
dvě osoby do Maroka, kde se film natáčel. Soutěž probíhá od  
17. května do 31. července. 

www.templarske-sklepy.cz
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Templářské sklepy Čejkovice 

Růžová vína – hit nejen 
teplých slunečních dnů 

POZVÁNKA DO KINA  
Příběh nového filmu začíná ve chvíli, kdy 

staré manželské svazky jsou definitivní minu-
lostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít 

nový, společný život. Ovšem, jak už to tak 
bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat 

jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí 
partneři do společného života nutně stále patří.

Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel  Karel, se sice ko-
nečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj 
život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Fran-
tiškovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, 

pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka 
a Helenu znovu získat pro sebe.

František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné vý-
chodisko – rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí 
na romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je 

dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Fran-
tiškových a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená 
zavadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí příleži-
tost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve teď nastává 
opravdová zkouška jejich vztahu.

Zdroj: www.kinobox.cz
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v Solnici dne  
16. června 2012                 

 
10:30 hod. – Doprovodný program: ukázky vojenské techniky, 

                       RC modelů, představení nových vozidel ŠKODA,   

                       nabídka výrobků ASV vč. upomínkových předmětů atd., 

                    od 11:00 hod.„Den otevřených dveří“ bývalého Velodružstva“ (ukázky CNC strojů) 

                    a účast pamětníků výroby Velorexů                                

15:00 hod. - Vyhlášení vítězů soutěže  

15:30 hod. -  Předváděcí jízda Velorexů Solnicí  

Pokračování volné zábavy dle výdrže účastníků srazu.  

 

Poznámka pro majitele Velorexu: Každý majitel vystaveného Velorexu obdrží oběd a večeři zdarma. Možnost 
přespání na zahradě ve stanech v areálu firmy (zdarma) nebo možnost zajištění ubytování v místní Sokolovně 
pátek – neděle (vzdálenost cca 300 m). Nutné rezervovat předem. Účastníci mohou přijet již den předem 
(uzamčení Velorexů v areálu firmy zajištěno až do neděle 17.6.12  – nutno také nahlásit předem) 

Kontakt : Romana Lenfeldová, asv@asv-solnice.cz,  tel: 494 596 323 

 

 

                 

                    

 

                         
Pozvánka na 2. sraz                    

do rodiště VELOREXŮ 
 

Program:  

10:00 hod. - Příjezd účastníků, „Soutěž                     
s Velorexem“, řazení strojů 

Občerstvení v ASV po celý den zajištěno.  

Náš tip na výlet

www.asv-solnice.cz

Vyražte 
na sraz 

velorexů!
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Bezva tip na hračky 
pro malé zahradníky

SMĚR	v.d	
Bellova	124
10900		Praha	10
email:	prodej@smer.cz
http:	www.smer.cz

Výrobní družstvo Směr Vám doporučuje pro vaše malé zahrádkáře kolekci plastových 
sekaček na trávu, koleček a vozíků. A nejen to, v kolekci také naleznete několik velice  
oblíbených venkovních her nejen pro děti, neboť i dospělí se k těmto hrám velice rádi připojí.

K dostání ve všech dobrých prodejnách hračeK a internetových obchodech.

zahradní náčiní

venkovní hry
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MALPONA, 
družstvo malířů a natěračů
Malujte s odborníky

Když otevřeme poštovní schránku, najdeme v ní spoustu letáků a často jsou mezi nimi i nabídky hobby-
marketů. Kromě široké nabídky výrobků české i zahraniční produkce najdeme zpravidla i návody, jak 
na to – stejně tak je v nabídce široké spektrum knih typu „domácí kutil“, kdy se dočteme, jak si zvelebit 
domácnost, zahradu a další prostory našeho domu i okolí. Jedním z častým tématem je pak malování 
místností našeho bytu či domu. 

Ti šikovnější z nás pak mohou zajít do obchodu a vy-
brat si barvy a další prostředky stejně jako si vybrat 
ten správný štětec či váleček na nanášení barvy. Po-

kud si nejsou jisti pracovním postupem, zeptají se odborní-
ků v obchodech, začtou se do již zmíněných publikací či 
pomohou přátelé. Jenže každý nemusí být šikovný natolik, 
aby si troufl vymalovat celý byt a dokonce se pustil i do 
úprav tomu předcházejících, jako sádrování otvorů po vy-
padlých hřebíčcích či vyrovnání zdi od drápků domácího 
mazlíčka, který se rozhodl projevit svůj názor na otevření 
dveří tím, že nám vyhloubil drobné drážky na zdi. Každý 
také nemusí být povahou kutil a především řada z nás na 
podobné domácí činnosti nemá jednoduše čas. Pokud je 
navíc naše hobby zaměřeno jiným směrem, než jsou tyto 
malířské dovednosti, a očekává se navíc nejasný výsle-
dek, pak přichází na řadu odborník.

Jednou z firem, která je odborníkem v oboru malířském, 
je vrchlabské výrobní družstvo MALPONA. Provádí malby 
všech druhů interiérů, nátěry a úpravy fasád, ale i nátěry 
oken, dveří, střech a konstrukcí. Pokud před malbou volíte 
raději do bytu tapety, můžete si vybrat z klasických lepe-
ných tapet či si nechat vyrobit tapety stříkané. To že je 
MALPONA ve své činnosti profesionálem, svědčí i práce 
v oblasti malby slohových a památkových objektů. Jejich 
služby využily například Klášterní kostel sv. Augustina ve 
Vrchlabí, Kostel sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích v Krkono-
ších či ŠKODA AUTO, a. s. ve Vrchlabí nebo Roubená 
chalupa v Horní Branné. 

		VOLEJTE	NÁS	
A	VÁŠ	ŽIVOT	

BUDE	BAREVNĚJŠÍ…

je heslo firmy. Vždy je dobré vědět, že člověk má zavolat kam 
a že na druhé straně zvedne telefon odborník. Vymalujte si proto 
vaši domácnost podle vašich představ – MALPONA je tu, aby 
vám pomohla a zrealizovala váš záměr.

Autor textu: Jana Henychová

KONTAKT:

MALPONA,	družstvo	malířů	a	natěračů
Krkonošská	260
543	01	Vrchlabí
Telefon:	499	422	913
fax:	499	422	913
malpona@tiscali.cz		
www.malpona.cz
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Seminář „Změny dodávek oděvního 
zboží na světovém trhu a postavení 
oděvního průmyslu v rámci EU“
Svaz českých a moravských družstev, ve spolupráci s Fa-

kultou textilní Technické univerzity v Liberci pořádal 
v rámci projektu „Komunikační a interaktivní platforma 

textilního a oděvního průmyslu (KIT_TOP)“ seminář „Změny 
dodávek oděvního zboží na světovém trhu a postavení oděv-
ního průmyslu v rámci EU“. V rámci tohoto projektu jde již 
o několikátý seminář, který svaz jako projektový partner spo-

lupořádal. Cílem 
projektu je zlepšit 
komunikaci a pře-
nos informací mezi 
Fakultou textilní, 
podniky textilní-
ho a oděvního 
průmyslu a další-
mi podniky, které 
textilie aplikují do 
svých výrobků. Dů-
sledkem bude in-
tenzivnější využití 
výsledků výzkumu 
a vývoje v praxi. 
Technická univerzi-
ta v Liberci byla re-
prezentována p. Doc. Ing. Antonínem Havelkou, CSc., který 
přednášel na téma postavení oděvního průmyslu v rámci EU. 
V další přednášce novinář a textilní odborník, žijící v Německu 
– p. Dr. Josef Adamíček, který je současně dlouhodobým po-
radcem a spolupracovníkem módních veletrhů STYL a KABO, 
seznámil posluchače se změnami dodávek oděvního zboží, 

které nastaly na 
světovém trhu, se 
současnou situací 
a strukturou ob-
chodu s oděvními 
výrobky v kon-
textu s cenovou 
p r o b l e m a t i k o u 
výrobků oděvního 
průmyslu. Seminář 
se setkal s velkým 
zájmem zúčast-
něných výrobních 
družstev.  

Autor textu: 
Ing. Věra 

Řeháčková

Dr. Josef Adamíček

Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc 
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Evropský informační seminář o bezpečnosti hraček 
se konal 15. května v budově SČMVD. Akce pro-
běhla v rámci osvětové informační kampaně, která 
se letos koná v 11 zemích. Odstartovala 16. úno-
ra v Bulharsku, pokračovala 17. února v Rumunsku,  
2. března v Polsku a 11 května v Německu. Dal-
ší semináře se budou konat ve Francii, Irsku, Itálii, 
Španělsku,  Švédsku a  Dánsku. Semináře se mj. 
zúčastnili zástupci členských výrobních družstev 

Tvar Klatovy (www.tvar-kt.cz), Druchema Praha (www.druchema.cz), Moravská ústředna Brno  
(www.mubrno.cz), Směr Praha (www.smer.cz) a zástupce SČMVD.

Evropská informační kampaň 
o bezpečnosti hraček     

Tématem konference byly nové bezpečnostní normy, pod-
mínky dodržování bezpečnosti hraček v oblasti posuzování 
bezpečnosti, technické dokumentace a chemických poža-

davků, proces a orientace státních kontrol v ČR a přehled nejdů-
ležitějších norem v oblasti bezpečnosti hraček.

Hračky 
prodávané 
v Evropě 
musí dodr-
žovat nej-
vyšší bez-
pečnos tní 
standardy 
a patří 
k nejpřís-
něji regu-
lovanému 

spotřebnímu zbožím. Od 20. července 2011 nabyla účinnosti  ev-
ropská směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Do české le-
gislativy vstoupila v platnost stejný den jako  ČSN EN 71. Směrnice 
mimo jiné zahrnuje přísnější požadavky pro díly, které by mohly být 
nebezpečné pro děti, například u hraček spojených s jídlem, textil-
ních hračky a potenciálně nebezpečné chemické látky obsažené 
v hračkách. Varování na hračkách musí být nyní viditelné a snadno 
pochopitelné. Pokud má být dosaženo požadovaného výsledku, 
pochopení a využívání, musí být tato Směrnice, důsledně uplatňo-
vána v celé EU. Vzdělávání hospodářských subjektů není dosta-
čující, protože nejsou jedinými hráči na poli bezpečnosti hraček. 
Kampaň si proto dala za cíl oslovit všechny ostatní subjekty, které 
mohou ovlivnit 
b e z p e č n o s t 
hraček, než se 
dostanou k zá-
kazníkům, jako 
jsou vnitrostátní 
orgány, odpo-
vědné za dozor 
nad trhem a hra-
ček, zkušební la-
boratoře a další 
orgány. 

Výroba hraček má v České republice dlouhou tradici. Původní 
řemeslná výroba z konce devatenáctého století se po první světové 
válce rozvinula v důležité průmyslové odvětví. Některé tehdy vzniklé 
společnosti úspěšně podnikají i v současnosti.  Například družstvo  
Moravská ústředna Brno, výrobce světoznámého Krtečka , bylo za-
ložena v roce 1909. 

Politické a ekonomické změny v posledních 20 letech ovlivni-
ly významně také českou hračkářskou produkci. Zásadní dopady 
má zejména globalizace a překotně rostoucí asijský trh. To vedlo 
k zániku značného počtu významných českých výrobců hraček. 
Na druhé straně do naší republiky vstoupily svými investicemi  
nadnárodní společnosti, které zde vybudovaly nové továrny. Ně-
které nové úspěšné české malé a střední podniky také vznikly až 
v těchto posledních letech. Čeští výrobci se zaměřují především 
na výrobu dřevěných hraček, panenek, loutek, kovových hraček 
a modelů, dětských  koloběžek, tříkolek, kočárků, plyšových 
a textilních hraček a společenských her. Úspěšní jsou v menší 
míře také výrobci plastových hraček a vybavení dětských hřišť. 
V současné době existuje v České republice přes 150 výrobců 
hraček, zaměstnávající více než 20 tisíc pracovníků. Tuzemští 
výrobci hraček patří, s malými vyjímkami, do kategorie  malých 
a středních podniků, a jejich závody se nacházejí hlavně v jižní 
a východní části Čech a Moravy.

Zájmy dětí i všech zúčastněných subjektů z oboru hraček 
v ČR zastupuje Sdružení pro hračku a hru.  Pořatelem kampaně je  
Toy Industries of Europe  (TIE). Další informace je možno získat na  

ec.europa.eu/enterprise/hračky-tipy	
a	www.sdruzenihracky.cz.

Autor textu, foto: Jana Henychová
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Aktuální informace 

• 21. Valné shromáždění SČMVD se bude konat 18. červ-
na 2012 od 9:30 hod. ve Sportovním centru Nymburk.

• Probíhají přípravné práce na zajištění účasti na Zemi ži-
vitelce. SČMVD chystrá tradičně pro své členy společnou 
družstevní expozici. Agrosalón Země živitelka se koná 
od 30. srpna do 4. září 2012 na výstavišti v Českých 
Budějovicích.

• Hotel Kriváň ****, Mariánské Lázně úspěšně prošel 
rekonstrukcí. Rekonstruovala se recepce, lobby bar, 
pokoje, restaurace. K dispozici je nový salonek pro 16 
osob. Hotel nabízí pestrou nabídku kvalitních služeb 
jak v oblasti individuálních a rodinných rekreací, firem-
ních akcích, tak wellness a balneo služeb. Zajímavostí 
nabídky je i možnost ubytování klientů s jejich zvířecími 
mazlíčky. Hotel je situován v samotném srdci Marián-
ských Lázní, přímo nad hlavní lázeňskou kolonádou 
se zpívající fontánou. Hotel Kriváň nabízí absolutní 
pohodlí a příjemnou atmosféru. Bližší informace na  
www.hotelkrivan.cz.

DOTAZ:
Zakoupila jsem si zahradní plynový gril větších rozměrů zahraniční výroby. Jako přídavné 
zařízení je na něm grilovací deska. Bohužel, po grilování zůstávají na desce spálené kousky 
pokrmu a tuku, které nejdou běžnými prostředky umýt. Deska má žebra, takže se těžce 
myje. Vzhledem k tomu, že grilovací deska je opatřena otvory pro odtékání tuku, nelze ani 
využít vyvýšených okrajů a nechat ji např. „odmočit“.  Nechci použít písek ani použít kar-
táč na gril, neboť hrozí odření povrchu. Mohli byste mi něco poradit, čím bych mohla desku 
mýt?

?O
tá

zk
y a odpov

ěd
i

ODpOVĚď: 
Doba grilování sebou přináší bohužel kromě pohody na zahra-

dě spojené s lahodnými pokrmy a posezení na zahradě i tyto nepěk-
né konce. Poradila bychom vám v podstatě dvě možnosti - prvním 
z nich je vámi zmiňované „odmočení“. Předpokládám, že se vám 
nevejde do dřezu, tedy zbývá jedině pro ty účely zakoupit nějakou 
menší vaničku, do které se deska vejde, a nalít do ní teplou vodu se 
saponátem. Je to ale časově náročnější a tak mám pro vás tip, který 
jsem sama vyzkoušela a funguje bezvadně - zakupte si výrobek VD 
Druchema Praha s názvem MEFISTO, čistič na trouby, grily a sporá-
ky. Jedná se o účinný gel zelené barvy, kterým máte velkou šanci vy-
řešit váš problém. Pečící desku omyjte vodou, aby se alespoň trochu 

narušila struktura zapečené nečistoty. Nastříkejte na krizová místa 
gel a nechte malou chvíli působit. Veškeré nečistoty pak velice jed-
noduše smyjete běžnou houbičkou na nádobí a nemusíte dokonce 
používat ani její drsnou část. Ostatně nic drsného bych na podobné 
povrchy rozhodně nedoporučovala. Výrobky řady MEFISTO jsou 
velkým pomocníkem našich domácností. Kromě této zelené verze 
existuje i červenooranžový gel, určený na krby a kamna. V nabídce 
je i čistič na lednice a spousta zajímavých výrobků. Pro více informa-
cí navštivte stránky www.druchema.cz, kde získáte podrobné 
informace o všech nabízených výrobcích.

Jana Henychová, Redakce VD

MEFISTO 500 ml Rozsah použití: přípravek s mechanickým rozprašova-
čem na odstraňování mastných a připečených nečistot 
z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, 
jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obkla-
dačky. Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká 
ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, tefl on a lakova-
né plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky.
Návod k použití: naneste rozprašovačem rovnoměrnou 
vrstvu přípravku na znečištěný povrch a nechte působit  
10 až 30 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečisto-
tu setřete a povrch omyjte vodou.

Obsah: 500 ml 

Výrobek lze zakoupit v běžné prodejní síti nebo v 
e-shopu na www.druchema.cz .

• Ministerstvo financí předkládá do vlády návrh zákona, kte-
rý upravuje v rámci třetího pilíře penzijního systému podo-
bu takzvaných předdůchodů. Cílem je umožnit, aby lidé, 
kteří jsou krátce před nastoupením důchodu, měli přesto 
možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního 
spoření. Tedy v období, které pro ně může být obtížné z 
hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň chce resort 
zajistit, aby pobírání dávek nemělo dopad na výši důcho-
dových nároků z průběžného prvního pilíře a zdravotní 
pojištění.

• Čeští uživatelé internetu vyhledávají při nákupu v interne-
tových obchodech především speciální cenové nabídky a 
slevy. Vyplývá to z průzkumu internetového srovnávače 
Heureka.cz. V České republice je cena hlavním kriteriem 
k výběru nákupu prostřednictvím internetu cena, jak uvedlo 
80 procent účastníků průzkumu. Stejná hodnota odpoví-
dá úspoře vynaloženého času.  Pro polovinu respondentů 
je důvodem k tomuto druhu nákupu větší pohodlí při na-
kupování či širší sortiment zboží. Důležitým kriteriem jsou 
také slevové nabídky. Češi v internetových obchodech loni 
podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci utratily 
rekordních 37 miliard korun, což představuje v meziročním 
srovnání nárůst o čtyři miliardy korun.



25 

če
rv

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

Tak tento pejsek zaujme jistě více dětí, než byla naše malá 
modelka Adélka z titulní strany časopisu. Nelíbil se jen jí, ale i 
jejímu živému psímu kamarádovi, který vytrvalým poštěkáváním 
marně vyzýval brněnského plyšáka ke hře. 

Pejsek se jmenuje Niky, je vysoký 33 centimetrů a lze ho 
zakoupit v e-shopu na adrese http://www.mubrno.cz/e_
shop/detail/44084A-pes-niky-35cm. Výrobcem je Mo-
ravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby.

Družstvo je výrobcem textilních hraček, prioritně českých pohád-
kových postaviček z večerníčků, především tradičního pohádkového 
Krtečka. Jejich kompletní nabídku lze najít na internetových strán-
kách družstva.

Pejsek jako živý

www.mubrno.cz	

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v souvis-
losti se svými aktuálními zjištěními varuje veřejnost a současně 
ji nabádá k maximální obezřetnosti při poskytování osobních 
údajů (jméno s příjmením, bydliště, datum a místo narození, 
rodné číslo, číslo občanského průkazu), ale i kopií průkazů 
totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) nebo kopií 
výpisů z bankovních účtů. Při své činnosti totiž v poslední době 
zaznamenal několik případů zneužití osobních identifikačních 
údajů třetích osob při zakládání bankovních účtů přes internet. 
K takové „krádeži identity“ pachatelé tohoto typu trestné čin-
nosti zneužívají kopií osobních dokladů a kopií výpisů z účtů, 
které od třetích osob získali většinou pod falešnou záminkou 
poskytnutí nebankovní půjčky nabízené na internetu.

„Vzniklou situaci považujeme za velmi znepokojující, inten-
zivně ji sledujeme, analyzujeme a snažíme se o odhalení co 
největšího počtu takových podvodných jednání,“ uvedl ředitel 
FAÚ Milan Cícer. „V rámci své kontrolní činnosti také posuzu-
jeme, zda jednotlivé banky, při zakládání účtů přes internet 
neporušily některé ze zákonných povinností“, upřesnil Milan 
Cícer, „současně náš útvar chystá návrh legislativního řešení, 
které by účinným způsobem zabránilo zakládání bankovních 
účtů na cizí identitu“, dodal.

Nejčastější	způsob	zneužití	cizí	identity:
• Pachatel získal osobní údaje jiné osoby tak, že na internetu 

inzeroval nabídku poskytnutí nebankovní půjčky a od zájem-
ce vylákal fotokopie občanského a řidičského průkazu a vý-
pisu z účtu (vedeného u jiné banky na zájemcovo jméno).

• Takto získané kopie dokumentů pak pachatel zaslal ban-
ce, u níž si chtěl na cizí jméno založit účet. Banka pachateli 
spolu s číslem jeho nově založeného účtu sdělila, že účet 
aktivuje až poté, co na něj pachatel zašle alespoň jednu 
korunu z jeho již existujícího účtu. Tím bance podle zá-
konem stanovených pravidel potvrdí shodu identifikačních 
údajů s údaji na zaslaných kopiích.

• Ke splnění této podmínky, pachatel vyzval zájemce o ne-
bankovní půjčku, aby ze svého účtu převedl na konkrétní 
účet (který pachateli nově založila banka) alespoň jednu 
korunu. Po připsání platby banka zasláním klíče a hesla 
k internetovému bankovnictví pachateli umožnila ovládání 
účtu, aniž by původní zájemce o nebankovní půjčku o exis-
tenci účtu založeného na jeho identitu vůbec věděl.

• V konečné fázi podvodu pak pachatel již jen sdělil žada-
teli, že mu půjčka nebyla poskytnuta a další komunikaci 
s ním přerušil.
Společným rysem takto a obdobně páchané trestné čin-

nosti je vždy absence jakéhokoli přímého osobního kontaktu 
jednotlivých aktérů mezi sebou (banka, pachatel, zájemce). 
Veškerá komunikace probíhá zásadně elektronickou a případ-
ně i telefonickou cestou, přičemž pachatel zpravidla využívá 
speciálně pro jednotlivé případy založené e-mailové adresy 
a anonymní předplacené telefonní karty. Dalším typickým 
znakem a současně varovným signálem pro potenciální zá-
jemce by mohlo být, že pachatel se na internetu při nabídce 
nebankovní půjčky snaží vzbudit zdání seriózního poskytova-
tele, aniž by však k němu byly ve veřejně dostupných zdrojích 
dohledatelné jakékoli reference.

Ministerstvo	financí	upozorňuje	
na	množící	se	případy	zneužití	
identifikačních	údajů	



26 

če
rv

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví




 
  
        
  
   
 

  
 
 

 
           
 
  
       
 
  

    


       
   
   

 

     
    


    
    
      
    



     
      
    
 
     

      


     
      








    



      
        

    

    
    
    
 
      
     


 
   
    
    
   


        




    
 
        
    
 
     
      
    
    
    
  
   

      
































Překlad uvedeného článku:

Družstva a restrukturalizace

V Evropě existuje 160 tisíc družstevních podniků, které jsou 
vlastněny 123 miliony členů a které poskytují pracovní místa pro 
5,4 milionu osob.

Družstva ze své podstaty a na základě obchodního modelu, 
který nabízejí, přispívají ke strategii Evropa 2020. Zvládají změ-
nu ekonomicky účinným a sociálně zodpovědným způsobem. 
Přispívají k sociální a územní soudržnosti. Vytvářejí nové a inova-
tivní obchodní modely za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. 
To vše by mělo být zdůrazněno v roce 2012, který bude Meziná-
rodním rokem družstev.

Cílem  stanoviska „Družstva a restrukturalizace, které zpraco-
vala JUDr. Marie Zvolská, je zdůraznit, jak družstevní podniky, 

s ohledem na svůj specifický obchodní model, předvídají a zvlá-
dají změny v průmyslu a službách za současné krize, přičemž 
dopad na zaměstnanost byl zvlášť tvrdý.

S významnou výjimkou několika odvětví představují druž-
stva omezenou část evropského hospodářství. Údaje uvedené 
v tomto stanovisku však ukazují, že v období krize jsou druž-
stva odolnější a stabilnější než jiné typy podniků a zároveň 
rozvíjejí nové podnikatelské iniciativy. Lze to přičítat specific-
kým rysům družstevních podniků: jejich dlouhodobému přístu-
pu, pevným kořenům v daném území, podpoře zájmů členů 
a zaměření na vzájemnou spolupráci. Je důležité šířit a rozvíjet 
zjevnou špičkovou úroveň družstev v politikách na celostátní 
a unijní úrovni. 

V č. 4/2012 časopisu skupiny I Evropského hospodářského a sociálního výboru byl publikován 
následující článek, informující o stanovisku, které zpracovala JUDr. Marie Zvolská.

Družstva a restrukturalizace
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INIcIATIVA  
pRO SOcIáLNí pODNIKáNí

Vytvářet	 příznivé	 prostředí	 pro	 podporu	 sociálních	
podniků	v	rámci	sociálního	hospodářství	a	sociálních	
inovací

Nedílnou součástí strategie Evropa 2020 je také boj proti chu-
době a sociálnímu vyloučení. Unie chce dosáhnout nejen vyššího 
růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, ale chce také vytvořit 
společnost, která se bude více starat o začlenění všech 
skupin obyvatelstva.

Sociální ekonomika, jejíž součástí sociální podniky jsou, zaměst-
nává v EU více než 11 milionů osob a podílí se tak 6 % na celkové 
zaměstnanosti. přibližně čtvrtina podniků založených v Ev-
ropě jsou sociální podniky.

Iniciativa týkající se sociálního podnikání má za cíl podporovat 
zakládání a rozvoj sociálních podniků a usnadnit jim pří-
stup k financování.

K rozvoji „vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospo-
dářství“, které je jedním ze základních cílů Evropské unie, se navrhuje 
jedenáct prioritních opatření. Je třeba zejména přizpůsobit práv-
ní nástroje tak, aby tyto často velmi malé podniky s místní působ-
ností mohly vytvářet nová pracovní místa a chopily se příležitostí, které 
nabízí vnitřní trh.

ShRNuTí STANOVISKA

Co se týče rozvoje nástrojů ke zlepšení financování, měl 
by EHSV shromáždit a sdílet inovativní přístupy zazna-
menané v členských státech. Bylo by vhodné upřednost-
nit ty, které vykazují výrazně podnikatelské rysy, tedy:
l nástroje záruky za úvěry pro sociální podniky (jako jsou vzájem-

né záruční sítě nebo veřejné záruční fondy),

l nástroje kapitalizace pro střednědobé a dlouhodobé sociální in-
vestice (jako jsou etické fondy, fondy pro sociální inovace, fondy 
sociálního rizikového kapitálu),

l mechanismy regulační nebo daňové povahy zaměřené na pod-
poru kapitalizace sociálních podniků prostřednictvím pobídek k 
účasti různých zainteresovaných subjektů či usnadňování jejich 
účasti.

Výbor považuje za vhodné přezkoumat pravidlo 
de minimis pro sociální podniky  tak, aby nebylo tolik 
omezující, zejména pokud jde o podniky zaměřené na 
začleňování do trhu práce, a to i v případě, že je veřejná 
podpora přiznána přímo podniku, a nikoli pracovníkům 
samým

Výbor považuje za správný záměr usnadnit sociál-
ním podnikům přístup do systému veřejných zakázek  
Evropská komise v poslední letech sehrála klíčovou úlo-
hu při prosazování sociálních doložek ve veřejných za-
kázkách

EHSV se domnívá, že sociální podniky je třeba podporovat vzhle-
dem k jejich zásadní úloze hnací síly sociálních inovací, již mohou 
sehrát, a to jednak z důvodu, že zavádějí nové metody poskytování 
služeb a opatření zaměřených na zlepšení kvality života občanů, a 
za druhé proto, že upřednostňují vytváření nových produktů k uspoko-
jení nových potřeb společnosti.

EHSV podporuje záměr Komise vyvinout nástroje pro lepší po-
znání tohoto sektoru a zviditelnění sociálního podnikání.

Výbor doporučuje zajistit jako nezbytný předpoklad podpory so-
ciálního podnikání příznivé hospodářské a normativní prostředí.

Aktuálně z Bruselu

E-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	EU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

So
ut

ěž Vyfoťte svůj nejlepší zážitek

Prázdniny se blíží a s nimi i doba dovolených…  
Vyhlašujeme soutěž pro čtenáře našeho časopisu.

Vyfoťte svůj zážitek a zašlete nám foto na adresu redakce@scmvd.cz nejpozději do 5. září 2012.
Autoři vítězných snímků obdrží malou pozornost. Fotografie zveřejníme spolu se jmény autorů.
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