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Srpnové číslo přináší připomenutí
Mezinárodního družstevního dne,
který se konal 7. července. V té
souvislosti připomínáme probíhající Mezinárodní rok družstev
2012. Přečíst si můžete rozhovor
s ředitelkou Družstevní divize ILO
Simel Esim.
Za reportáží jsme tentokrát vyrazili do pelhřimovského výrobního
družstva DUP, výrobce manikúr
a galanterního zboží. Družstvo je
současně výrobcem piva značky
Poutník – navštívili jsme proto také
pivovar a v té souvislosti vznikl zajímavý rozhovor o činnosti družstva s jeho předsedou Luborem
Jedličkou.
Družstvo GRANÁT Turnov otevřelo
v červenci novou prodejnu v Praze, kde lze zakoupit pánské šperky, ale i šperky pro dámy včetně
upomínkových předmětů.
Jak v Pardubickém a Královéhradeckém kraji přivítali oceněné
v soutěži Manažer roku, si můžete přečíst v článku ze setkání konaném v prostorách pardubického
zámku.
Přeji všem příjemné prožití zbytku
léta….
Jana Henychová
šéfredaktorka
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Mezinárodní rok družstev 2012
Význam Mezinárodního družstevního dne a jak se slaví

• Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první červencovou neděli. Letos připadl na 7. července.
• Poprvé se slavil Mezinárodní družstevní den v roce 1923.
• Mezinárodní družstevní den má každý rok jiné téma. V roce
2011 bylo tématem Mezinárodního družstevního dne „Mládež – budoucnost družstevního podniku“.
• Záměrem Mezinárodního družstevního svazu bylo, aby Mezinárodní družstevní den se stal letos výjimečnou událostí,
kterou si všichni uchovají v paměti, zapojí se do této události
co možná největší počet družstev s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o družstevním business modelu. Téma Mezinárodního
družstevního dne je stejné jako u Mezinárodního družstevního roku, a to „Družstevní podniky budují lepší svět“.
• Vzhledem k tomu, že Mezinárodní družstevní rok se koná
pod záštitou OSN, význam této události je umocněn rozhodujícím podílem družstev na plnění mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů tisíciletí, které byly formulovány v Deklaraci tisíciletí, podepsané v září roku 2000 celkem 189 státy,
z nichž 147 bylo zastoupeno nejvyšším představitelem státu
nebo vlády.
• Družstva po celém světě oslavují Mezinárodní družstevní den
mnoha různými způsoby a propagují ho na lokální i národní
úrovni.
• Jak byl slaven Mezinárodní družstevní den?
- Poselství Mezinárodního družstevního svazu bylo přeloženo do mnoha jazyků a rozšířeno na všech úrovních (na
družstva, jejich spolupracovníky, média, státní a vládní
úroveň).
- Při této příležitosti se konaly nejrůznější kampaně, soutěže, rovněž tak družstevní výstavy a veletrhy.
- Proběhla setkání s představiteli vlád, agenturami OSN
a dalších partnerských organizací.
- Pořádaly se významné kulturní akce – divadelní představení, koncerty apod.

Rok 2012 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem družstev. Motto
Mezinárodního roku družstev je „Družstevní
podniky budují lepší svět.“ Téma upozorňuje na
důležitou roli družstev v podpoře a prosazování sociálního a hospodářského rozvoje a také
zdůrazňuje podnikatelský charakter družstev.
Záměrem je, aby si veřejnost zafixovala družstva jako podnikatelský model založený na
specifických hodnotách. Naším cílem je setrvat
na vysoké, obecně použitelné, úrovni našich
priorit. Družstva nabízejí světu, čelícímu vážným ekonomickým změnám, reálná řešení.
Způsoby oslav tohoto dne jsou v celém světě rozmanité.
Družstva hledají svou publicitu prostřednictvím tisku nejenom na místní, ale i na celostátní úrovni. Jsou klíčovou součástí budoucí cesty do ekonomiky 21. století. V posledních
letech svět prokázal naléhavou potřebu více diverzifikované globální ekonomiky.
Družstva mají dostatek sil přispět na cestě k této diverzifikaci. Zpráva MDS Global300 ukazuje, že 300 největších
družstev na světě má roční obrat 1,6 bilionů USD, což odpovídá HDP mnoha velkých zemí. Družstva po celém světě
poskytují více než 100 milionů pracovních míst a v Brazílii,
Rusku, Indii a Africe je členem nějakého družstva asi 15
procent populace, což je o 4 procenta méně než těch,
kteří jsou tam akcionáři. V Keni družstva přispívají 45
procent do HDP, zatímco na Novém Zélandu je jejich příspěvek do HDP kolem 22 procent. Ve Spojených státech
30 tisíc družstev zaměstnává dva miliony lidí, přičemž ta
největší z nich se pravidelně objevují v žebříčku „Fortune
100 nejlepších pracovních míst“.
Na evropském kontinentu je ve 160 tisících družstvech
nejrůznějšího typu sdruženo 120 milionů členů. Evropská
družstva se významnou měrou podílejí na řešení problematiky zaměstnaností v EU tím, že v rámci svého podnikání vytváření 5,4 milionu pracovních míst.

Družstevní Asociace ČR je střechová organizace českého družstevnictví, se plném rozsahu připojuje k poselství, které
MDS k tomuto výročí publikoval a v rámci svých možností a kompetencí usiluje o rozvoj všech forem družstevního podnikání
a o zlepšení podmínek pro působení družstev v ČR. V členských svazech DA ČR je sdruženo 1 249 družstev, která společně
vytvářejí 48 752 pracovní místa a sdružují 722 205 členů.
www.dacr.cz
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Družstevní Asociace ČR
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ROZHOVOR

Přínos družstev v době hospodářské krize

D

ružstva jsou odolnější ve srovnání s ostatními
sektory vůči celosvětové hospodářské krizi
a vůči krizi ve vytváření pracovních míst. Mezinárodní den družstev, který
se konal letos 7. července pod
záštitou OSN, byl vhodnou
příležitostí pro družstva znovu
poukázat na své důležité postavení ve světové ekonomice.
Ředitelka Družstevní divize
Mezinárodní organizace práce (ILO) paní Simel Esim, která
představuje
specializovaný
úřad Spojených národů, tuto
skutečnost podtrhla v rozhovoru, jehož myšlenky Vám přinášíme.
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Je úloha družstev, kterou hrají v ekonomice často
podceňována?
Ekonomický přínos družstev, přestože je značný, je často
podceňován a někdy dokonce zcela ignorován. 300 největších
družstev na světě mají obrat vyšší než 1,6 bilionu dolarů (více než
HDP Kanady). Např. v Argentině 58 procent venkova je zásobo-
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váno elektřinou, kterou poskytuje družstevní sektor. V Kolumbii
družstvo Saludcoop poskytuje služby zdravotní péče pro 15,5
procenta obyvatel. V Indii je 67 procent potřeb venkovských domácností pokrýváno družstevní produkcí, ve Švýcarsku je družstvo největším prodejcem a soukromým zaměstnavatelem.
Jakou roli hrají družstva v mezinárodním bankovním systému?
Některé z největších bank na světě, např. Dutch Rabobank,
Crédit Agricole a Crédit Mutuel ve Francii a DG Bank v Německu, jsou družstevní. V Evropě je 4,2 tisíce místních družstevních
bank, které mají okolo 60 tisíc poboček a jejich podíl na trhu
představuje 20 procent. KUSCCO, družstevní banka v Keni, je
čtvrtou největší v zemi s kapitálem ve výši 180 milionů dolarů.
Jsou družstva odolnější vůči krizi?
Dostupné údaje naznačují, že družstevní podniky napříč odvětvími a regiony se jeví jako relativně odolnější vůči současným
otřesům trhu. Bankovní družstva ve světě zpravidla zůstávají finančně zdravá a spotřební družstva zaznamenávají zvýšený obrat. Družstevní sektor poskytuje 100 miliónů pracovních míst na
světě a produkuje téměř 50 procent světové zemědělské produkce. I v současném kontextu recese byl zaznamenán vznik nově
vytvářených družstev, zejména se jedná o spořitelní a družstevní
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záložny, které přispívají k nárůstu zaměstnanosti. Družstevní banky jsou odolnější vůči riziku také díky menší potřebě dosahování
zisku pro investory a bonusů pro manažery. Družstva přispívají
k vytváření pracovních míst pro mladé lidi a naopak mladí lidé
zase přinášejí novou dynamiku do družstevního sektoru.
Jakou roli hraje podpora a propagace družstevnictví?
Úspěšná propagace družstevnictví si vyžaduje konzistentní,
jasnou, realistickou a dlouhodobou politiku družstevní rozvojové

spolupráce spolu s národními prioritami. Tato politika musí mít
hospodářský a sociální dopad, přičemž musí respektovat nezávislost a rozdílnou identitu družstev. Musí také zajišťovat takové
právní předpisy a správní postupy, které nebudou překážkou
rozvoje a růstu družstev. Mandát Mezinárodní organizace práce lze shrnout do čtyř pilířů: podpora zaměstnanosti, pracovní
právo, rozšíření sociální ochrany a posílení sociálního dialogu.
Věřím, že družstva přispějí výraznou měrou k dosažení všech
těchto čtyř cílů.
Zdroj: Mezinárodní organizace práce (ILO)

Máte možnost zapojit se do festivalu
krátkého filmu pořádaného v rámci
Mezinárodního roku družstev
http://social.un.org/coopsyear/film-festival.htm,
kde také naleznete více podrobností. Sedm vybraných krátkých
filmů bude promítáno na závěrečném slavnostním ceremoniálu.
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

D

• Družstevní podniky budují lepší svět
• Družstevní podniky jsou vlastněny svými členy, slouží svým
členům a jsou řízeny svými členy
• Družstva upevňují postavení lidí
• Družstva napomáhají zlepšení životních podmínek a posilování ekonomiky
• Družstva umožňují trvale udržitelný rozvoj
• Družstva podporují rozvoj venkova
• Družstva pomáhají udržovat rovnováhu jak v sociální, tak
ekonomické sféře
• Družstva podporují demokratické principy
• Družstva představují cestu ven z chudoby
• Družstva jsou trvale
udržitelným obchodním modelem pro mládež
Délka příspěvku by
neměla přesáhnout 15 minut. Uzávěrka přihlášek je
30/9/2012. Přihlásit se
je možné on-line na webové stránce

Aktivity Mezinárodního roku družstev 2012
kulminují poslední říjnový týden, kdy družstevní sektor Velké Británie se stane pořadatelem důležité akce – Světového festivalu
v Manchesteru. Tato důležitá akce, která se
koná za podpory Mezinárodní družstevní
aliance EXPO přitáhne více než 10 000 návštěvníků z celého světa a představí také
družstevní veletrh, na němž budou mít možnost stovky vystavovatelů prezentovat své
družstevní výrobky.

srpen 2012

ivize pro sociální politiku a rozvoj (DSPD) oddělení Organizace spojených národů pro ekonomické a sociální
otázky (UN-DESA) pořádá v rámci Mezinárodního roku
družstev Festival krátkého filmu, který se bude konat dne 19.
listopadu 2012 v sídle Organizace spojených národů během
slavnostního závěrečného ceremoniálu Mezinárodního roku
družstev. Filmy by měly zvýšit povědomí o družstvech - co jsou
a čím se zabývají, jakož i podpořit rozvoj družstevních podniků.
Tématem filmu by mělo být alespoň jedno z 10 klíčových poselství Mezinárodního roku družstev:
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DUP - družstvo Pelhřimov
Češi by měli kupovat české zboží

Tento měsíc jsme navštívili pelhřimovské
výrobní družstvo DUP. Přinášíme vám rozhovor
s předsedou družstva Luborem Jedličkou.
Pane předsedo, můžete představit družstvo DUP?
Družstvo provozuje tři základní činnosti – Pivovar Poutník
v Pelhřimově, výrobu kožené galanterie taktéž v Pelhřimově
a kovovýrobu v Novém Rychnově. Závod v Novém Rychnově
je zaměřen na výrobu manikúrovacích náplní, ale jsme schopni
zajistit i jinou zakázkovou kovovýrobu včetně galvanického pokovování.

Kde získáváte tyto zajímavé materiály?
Nakupujeme zboží pocházející především z Itálie, Holandska, Slovinska a Španělska. Snažíme se vyjít zákazníkům vstříc,
abychom jim mohli nabídnout široký sortiment vzorů.
Kdo je vaším zákazníkem?
Kromě galanterních prodejen jsou to například i firmy, které
odebírají naše manikúry, především menší sady, jako reklamní
předmět. V případě zájmu není problém takovou manikúru vyrobit i podle konkrétního přání zákazníka, ať se již jedná o obalovou část či o skladbu instrumentů. Na doplnění bych rád uvedl,
že v rámci rozšíření nabídky můžeme manikúrovací sady dodávat i s nástroji značky Solingen.
Jaký je minimální počet manikúr zhotovených na
zakázku?
Pokud si zákazník přeje vyrobit konkrétní manikúru, minimální
odběr je 50 kusů.

srpen 2012

Z čeho se vyrábějí pouzdra na manikúry?
Na výrobu pouzder se používají různé materiály, počínaje
pravou kůží a konče materiály z plastu. Velmi oblíbený je například design z atraktivních vzorů koženek, umělých usní nahrazujících pravou useň a je pravda, že na běžný omak je rozdíl
prakticky nerozpoznatelný.
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A pokud si vybere něco z vašeho katalogu?
Jde o to, jestli máme konkrétní manikúru k dispozici na skladě. Pravidlem je, že výrobky zahrnuté do ročního katalogu držíme skladem. Pokud tomu tak je, zboží dodáme prakticky okamžitě. Manikúru není ani problém vyrobit, včetně obalové části
či skladby nástrojů, pokud máme vybraný materiál již na skladě.
Na druhou stranu, když nás například osloví reklamní agentura
a diskutujeme o materiálu, barvě, skladbě manikúr atd., a požadované materiály musíme poptávat u výrobců, příp. koupit větší
množství materiálu, pak požadujeme, jak jsem uvedl, minimální
odběr padesáti kusů výrobků. Pro vaši informaci… Když náš dodavatel, resp. výrobce, nemá požadovaný materiál, tak i on nám
vyrobí minimální objem 500 m2 materiálu. Je tedy vždy třeba,
abychom dostali do souladu potřeby našich zákazníků s našimi
možnostmi. Nejlépe je spojit se s námi, sdělit nám svůj požadavek a společně jistě nalezneme řešení. Kontakty lze nalézt na
našich webových stránkách www.dup.cz.
Jakým způsobem prodáváte své zboží?
Nemáme vlastní prodejnu, zboží prodáváme pouze velkoobchodům a prodejním organizacím. V družstvu je expediční sklad,
který naši odběratelé sami navštěvují a zde si vybírají a nakupují zboží. Jsou to prodejci, kteří naše zboží dále prodávají, na-
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Pojďme se zaměřit na Pivovar Poutník. Povězte
nám něco z tajemství výroby piva…
Co se týče výroby piva, pivovar vyrábí klasické kvašené pivo
v otevřených spilkách. Pivo ve sklepě kvasí za použití tradičních
metod a procesů. Jedná se o klasickou výrobu s následným dozráváním v ležáckém sklepě, což má pozitivní vliv na chuť piva.
Jak dlouho takový proces trvá?
Vaření 12 hod., kvašení ve spilce zhruba 7 dní a zrání v ležáckých sudech trvá u „desítky“ 30 dní, u „dvanáctky“ 45 dní
a u „čtrnáctky“ 90 dní. Hotové pivo se potom plní do sudů a do
lahví. Dále je třeba podotknout, že naše pivo je nepasterizované. Díky této technologii má specifickou kvalitní chuť, kterou lze
rozpoznat oproti průmyslovým pivům syceným kysličníkem uhličitým.
To vše musí být ale hrozně pracné a časově náročné…
Ano. Tato výroba je preferována především v menších pivovarech, kde se sází hlavně na kvalitu a chuť piva, což vyžaduje
tradiční výrobní postupy. Některé velké pivovary nevyrábějí pivo
metodou kvašení v jednotlivých procentních druzích – vyrobí tzv.
„vysokostupňové pivo“ a to je následně ředěno. Tím ovšem dochází ke změně chuti piva.
V poslední době se stalo módou nabízet pivo
v plastových lahvích. Jak je na tom v tomto směru
Pivovar Poutník?
Držíme se klasických postupů, tedy pivo také klasicky plníme
do skleněných lahví. Pokud má ale některý náš zákazník zájem

odvézt si pivo v plastové nádobě, pak i to dokážeme zařídit. Jedná se však pouze o konkrétní požadavky, skladem pivo v plastu
nedržíme. Máme poměrně velký počet zákazníků, kteří si přicházejí s vlastními sudy různých velikostí přímo do pivovaru, kde jim
je naplníme. Tuto možnost často využívají například chalupáři či
lidé, kteří žádají pivo pro domácí oslavy či rauty. Plnit se dá prakticky do čehokoliv, co splňuje hygienické požadavky a nádoba
má normalizovaný uzávěr (my používáme BAJONET).
Kdo je zákazníkem Pivovaru Poutník?
Sázíme hlavně na regionální zavážení prodejen a restaurací.
Kvůli konkurenci je těžké se dostat do dalších oblastí. Vzhledem
k tomu, že naše pivo není pasterizované, máme zavřeny dveře
například do supermarketů, neboť větší obchody požadují velmi
dlouhou záruční dobu výrobků, kterou absencí pasterizace nelze
dodržet.
Váš pivovar je známý kromě piva tím, že pořádá
jeden z tradičních hudebních festivalů – POUTNÍK
FEST, kde mohou návštěvníci festivalu zhlédnout
na podiu zvučná jména naší rockové elity. Můžete
tuto akci nějak přiblížit?

Ano – POUTNÍK FEST se koná každým rokem na nádvoří
našeho pivovaru. Je zde vždy podium, stánky s občerstvením
a snažíme se touto akcí zpříjemnit návštěvníkům odpoledne a večer. Akci oficiálně pořádá Kulturní zařízení města Pelhřimov, my
jste jejich partnerem. Více o akci lze najít na internetové adrese
www.poutnikfest.cz. Letošní festival již proběhl, ale rád
bych zmínil také další akci - PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI. Ty letos
připadnou na sobotu 18. srpna. Konají se rovněž v areálu Pivovaru Poutník. Jelikož k festivalům patří pivo, snažíme se těmito
dvěma kulturními akcemi upevnit pozici naší značky mezi lidmi
a seznámit s ní i ty, kteří ji ještě neznají.
Co byste vzkázal našim čtenářům závěrem?
Sázíme na tradici a kvalitu. Češi by měli kupovat české zboží.
Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravily Jana Henychová
a Ing. Lenka Bartoničková.
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příklad do řetězců. Pokud by měl individuální zákazník zájem
o zakoupení například jednoho kusu manikúry, kufříku atd., pak
může využít našeho internetového obchodu. V něm si mohou objednávat velkoodběratelé i koncoví zákazníci.
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Družstvo DUP nedávno vybudovalo v objektu pivovaru
nový systém strojního chlazení za 10 mil. Kč.

8

www.dup.cz
www.pivovarpoutnik.cz
Pivovar Poutník na Facebooku:
http://www.facebook.com/pivovarpoutnik
Staňte se fanouškem Pivovaru Poutník
na Facebooku a vyhrajte dárky.
Losování probíhá každou středu.

srpen 2012

výrobní družstevnictví

9

výrobní družstevnictví

srpen 2012

Zejména muži často přemýšlejí, jaký dárek vybrat pro své
dámy. Jedním z dárků, které udělají radost, může být manikúra či
kosmetický kufřík od výrobce DUP Pelhřimov.
Manikúry si můžete zakoupit v e-shopu na internetových
stránkách www.dup.cz.
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Praktický pomocník
pro vaše nákupy...

DUP - družstvo Pelhřimov
bylo založeno
v roce 1945
pod názvem
DUP - družstvo
uměleckého
průmyslu, kdy
výrobní sortiment zahrnoval
dřevěné vázy
a ručně malované dózy. V roce 1947 převedlo družstvo
své aktivity na výrobu kožené galanterie se
zaměřením na aktovky. V roce 1949 byla
zahájena výroba na provozovně Nový
Rychnov v oboru kovo, se zaměřením na
manikúrovací nástroje. Od tohoto data se
manikúry staly základním výrobním sortimentem družstva.
Postupem času se výroba stabilizovala
na sortiment kovo, což představuje manikúrovací nůžky nehtové a záděrkové, pinzety
a pilníčky na nehty atd.
V oblasti kožené galanterie je družstvo
výrobcem manikúrových souprav, kosmetických, attaché, pilotních a cestovních kufrů, sportovních
kabel, montážních brašen, pouzder, etue, desek atd.
Tento sortiment družstvo vyrábí na základě svých vlastních vzorů. Je připraveno také reagovat i na specifické požadavky zákazníků.
Družstvo současně provádí kooperační práce.

DUP – družstvo Pelhřimov prošlo úspěšně certifikací systému managementu jakosti dle normy ISO
9001:2000, ISO/TS 16949 a ISO 14001 provedené společností BureauVeritasCertification.

srpen 2012
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GRANÁT,
družstvo umělecké výroby, Turnov
Otevření nové prodejny družstva

Družstvo GRANÁT otevřelo 11. července v Praze
novou prodejnu. Naleznete ji v Pánské pasáži v ulici
Na Příkopě 23/Ovocný trh 12. Prodejnu slavnostně otevřel předseda představenstva Ing. Miloslav
Šorejs a obchodní ředitel Ing. Vlastimil Musil. Mezi
pozvanými hosty byli manželé Fischerovi, zpěvačka Markéta Konvičková, ředitel Puncovního úřadu
Ing. Martin Novotný, prezident Sdružení hodinářů a
klenotníků Ing. Luděk Hubrt, generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa van Deelenová a další významní hosté.
Prodejna je svým umístěním v Pánské pasáži předurčena
k prodeji šperků a upomínkových předmětů převážně pro pány.
Pánové zde najdou pánské šperky jako kravatové spony, manžetové knoflíky, vizitníky, aj. Jejich manželky zde naopak mohou
nalézt zalíbení ve formě klasických šperků s českým granátem.
Družstvo GRANÁT při příležitosti otevření nové prodejny připravilo speciální nabídku – malou kolekci flash disků a PC myší,
zdobených českými granáty. Unikátní šperky včetně speciální
nabídky lze zakoupit v prodejně.
Návštěva Jana Fischera
Kandidát na prezidentský úřad Jan Fischer přijal spolu s manželkou pozvání na otevření naší prodejny v Panské pasáži. Spo-
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lečně si prohlédli nabídku lukrativních šperků s českými granáty,
ocenili píli a um našich brusičů a zlatníků. Závěrem popřáli družstvu GRANÁT mnoho obchodních úspěchů a dalších úspěšných
let na trhu.
www.granat.eu
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Kraje vítaly oceněné v soutěži
MANAŽER ROKU
Vedení Pardubického a Královehradeckého
kraje dne 29. května 2012 na zámku v Pardubicích přijalo skupinu oceněných manažerů, kteří uspěli v 19. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, a do svého regionu přivezli
prestižní ocenění Finalista soutěže, Vynikající manažer, umístění v TOP 10 či Manažer
odvětví.
vzory pro
další potenciální následovníky.
„Jsem rád,
že držíme
pohromadě,“ zdůraznil. „MAN A Ž E R
ROKU je
podrobná,
hloubková soutěž, pracují v jejím rámci Hodnotitelská a Národní
komise, je na ní velmi dobré, že zkoumá nejen výsledky firmy, ale
hlavně přínos manažera. Jak víte, snažili jsme se letos soutěž obohatit o odbornou konferenci a diskusní kulatý stůl. O čem diskutujeme, co nás trápí? Je to za prvé kvalita našich institucí a jejich
nízká konkurenceschopnost. Druhým tématem je přísun nových
sil z našeho školství do praxe. Nasměrování našeho školství je
podstatné, vládne odtrženost škol od praxe a chybí (a bude chybět) odborná pracovní síla. To potvrzují téměř všichni manažeři,
se kterými jsem o problému diskutoval. V současné době tvoříme
návrhy pro naši vládu, preferujeme osvědčený německý model
praxe a věřím, že se nám to včas podaří,“ dodal Kafka.
Setkání oceněných manažerů se od počátku těší zájmu
a podpoře z nejvyšších míst obou krajů. Je tedy zřejmé, že i představitelé krajské správy si uvědomují nejen význam celé soutěže,
ale i možný dopad na ekonomickou oblast.
www.manazerroku.cz      
www.cma.cz
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etkání uspořádalo v regionu respektované Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, která je organizátorem a garantem této nejprestižnější
manažerské soutěže.
Na akci se také spolupodílely oba kraje a další partneři.
Pardubické setkání úspěšných manažerů bylo letos první v sérii
těch, která budou v jednotlivých regionech s úspěšnými manažery a vedením krajů pořádány.
Setkání se mimo jiné zúčastnili také zástupci vyhlašovatelů
a organizátorů projektu MANAŽER ROKU prezident České
manažerské
asociace,
Ing.
Pavel Kafka,
dr.h.c., předseda Konfederace
zaměs tna vatelských
a podnikatelských svazů Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák, a předseda Hodnotitelské
komise soutěže MANAŽER ROKU Ing. Jan Preclík, M.I.M. Akce
se zúčastnili také úspěšní manažeři předchozích ročníků soutěže MANAŽER ROKU, kteří tak spolu s letošními oceněnými tvoří
manažerskou a podnikatelskou elitu východních Čech. Mimo jiné
pozvání přijali Ing. Zdeněk Blažek – předseda představenstva
VD Dřevojas ve Svitavách a Ing. Pavel Migota – předseda družstva Velos v Novém Hrádku.
Soutěž si podle Ing. Pavla Kafky, prezidenta České manažerské asociace, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit
klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší
veřejnosti
a poukázat nejen
na dobrou práci,
kterou
odvádějí,
ale představit je
i
jako
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Kamenice nad Lipou
hostila tradičně Hračkobraní
Ve dnech 11. – 15. července se v nádvoří a v prostorách
renesančního zámku v Kamenici nad Lipou konal v pořadí
již 7. ročník festivalu Hračkobraní. Malí i velcí návštěvníci
mohli obdivovat hračky z přírodního materiálu. Jak sami
organizátoři akce avizovali ve svých propagačních materiálech, byl zámek místem k setkání všech, kdo si ještě
nezapomněli hrát, akce se těšila nevídané pozornosti návštěvníků.
Nádvoří tradičně patřilo stánkům s dřevěnými hračkami
či hračkami z textilních materiálů. Stálé expozice zámku zase
představily historické hračky včetně dobových kostýmů a rekvizit.
V některých místnostech zámku byla též hrací místa, kde si děti
i dospělí mohli hrát s různými hračkami podporujícími dětskou
tvořivost. Řada vystavených hraček jistě potěšila i nejednoho cizince jako suvenýr, neboť zde vystavovali čeští výrobci.
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Součástí akce byl též bohatý doprovodný program, z nějž
první den jmenujme alespoň divadelní vystoupení s názvy „Čarodejnice z kumbálu“, „Princezna na hrášku“ a „Aladinova kouzelná lampa“. Čtvrtek patřil představením „Jak Václav princeznu vy-
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léčil“, „Rytíř Ríša“ či „Bajaja“ nebo „Kolotoč pohádek“. V pátek
pak mimo jiné vystoupily učitelky z mateřské školy v Kamenici nad
Lipou. I sobota patřila pohádkám, a to divadelním představením
„Tři malá prasátka“, Šípková Růženka“ či „Dva klíče“. Tento den
byl také vyhlášením vítězů výtvarné soutěže. Odpoledne mimo
jiné vystoupil dětský folklórní soubor Podskaláček. Závěrečná
neděle nabídla čtyři divadelní představení „Zakletý les“, „Perníková chaloupka“, „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a „Sněhurka
a sedm trpaslíků.
Hračkobraní je festival pro celou rodinu, který svým účastníkům a návštěvníkům nabízí přehlídku hraček, výrobců či návrhářů hraček z přírodního materiálu. Klade si za cíl obnovit
veřejnou důvěru k české hračce z přírodního materiálu s důrazem na dřevěnou hračku, obnovu zájmu o tento specifický druh
hračky. Čeští výrobci, návrháři hraček, kteří pro svou tvorbu nadále užívají dřevo a další přírodní materiál, se potýkají v konkurenčním prostředí mnohdy s nekvalitním či zdravím ohrožujícím
dovozovým zbožím,
které vedle toho často
vůbec nesplňuje požadavky na hračku jako
zásadní formující prostředek pro vývoj dítěte
či prostředek získávání prvních zásadních
informací o okolním
světě. Filozofií festivalu je veřejně prezentovat originalitu, vtipnost
a nápaditost klasických českých hraček
z přírodního materiálu, spojených s kvalitní
českou hračkářskou
tradicí, s hlavním těžištěm v dřevěné hračce
či aktivní předvedení
tradičních
řemesel.
Zásadním úkolem je
snaha o kultivaci obecného vkusu a obnovu
důvěry veřejnosti v pů-
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t
Náš tip na výle

Kamenice
nad Lipou

vodní klasické materiály ve spojení s hračkou. K tomu všemu
napomáhá kromě hračkářských výstav i bohatý trh s hračkou,
jehož doplňkem jsou i drobné dílny, kde si může návštěvník
vyzkoušet různé řemeslné úkony (např. zdobení perníčků, ušití
hračky, malování lidových hraček, rozpoznávání druhů dřevin
apod.) Hlavním těžištěm nabízené zábavy vedle pohádkových
představení je tvůrčí dětská dílna a herna. Spoluautorem a důležitým podporovatelem projektu je nestor české hračkářské
tvorby Václav Kubát, emeritní profesor Střední uměleckoprůmyslové školy.
www.hrackobrani.cz
Autor textu: Jana Henychová,
Ing. Lenka Bartoničková

První písemná zmínka o městě
pochází z roku 1267. Prvními doložitelnými majiteli byli pánové z
Bechyně, z rodu Benešovců. Vsazení kamenické lípy, podle níž
nese město přídomek, se datuje
do 1. poloviny 13. století. Kdy byl
Kamenici udělen titul „město“, se
přesně neví. První písemná zmínka se datuje k roku 1348. Město
má 4,2 tisíce obyvatel. Dominantou města a náměstí je zámek.
Zámek je pozdně klasicistní
stavbou nacházející se ve středu
města, se zbytky původního hradu. Svobodní páni z Geymüllerů byli do roku 1945 posledními
soukromými majiteli zámku. Objekt byl poté využit jako státní
dětská ozdravovna. V roce 1998 byla její činnost ukončena a
zámek přešel do správy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze,
které přistoupilo v letech 1998 až 2004 k celkové rekonstrukci.
V jižním křídle zámku má pronajaty prostory Město Kamenice nad Lipou a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou. Zámek je
v části přiléhající ke své jižní straně doplněn o zámeckou zahradu a park. V zámecké zahradě se nachází památná lípa.
Mezi další památky a dominanty města patří kostel na Husově náměstí. Evropskou zajímavostí je pak lesní hřbitov Bradlo
s kaplí sv. Máří Magdaleny. Kamenickou zajímavostí je úzkokolejná železniční trať Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou
– Obrataň s dochovaným provozem parního vlaku.
www.kamenicenl.cz

DDL - Dřevozpracující družstvo je významným výrobcem řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva s více než 50ti letou tradicí. Specializuje se na výrobu širokého sortimentu nábytkových dílců, především
z laminovaných dřevotřískových a MDF desek, různých kvalit.
Přibližně 60 procent celkové produkce družstvo exportuje do více než
dvou desítek evropských států. Je držitelem mnoha certifikátů a splňuje
nejen požadavky normy ISO 9001:2000. Dokáže se přizpůsobit potřebám zákazníka a nechat se certifikovat podle jeho potřeb. Není jen dodavatelem materiálu, ale cestou pro zákazníky od materiálu přes polotovar až k samotnému produktu, který doplňují poradenské služby.
Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuální přístup ke každému zákazníkovi, schopnost vyrábět malé
série a pestrá nabídka exkluzivních dekorů. To jsou hlavní přednosti, které zákazníci oceňují již desítky let.

www.ddl.cz
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Jedním ze sponzorů 7. ročníku 
Hračkobraní bylo Dřevozpracující 
družstvo Lukavec 
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Boj o mozky je stejně konkurenční
jako boj o zdroje a trhy

Světové korporace si dnes vybírají experty z řad
perfektně připravených studentů MBA z Indie a Číny
Wall Street Journal, Financial Times a Business Week řadí arizonskou Thunderbird School of Global
Management mezi nejlepší manažerské školy na světě. Její unikátní osnovy jsou založeny na tom, že
vrcholoví manažeři mohou působit na globální úrovni tehdy, znají-li nejen spletitosti obchodní sféry, ale
dokonale rozumí zvykům jiných zemí a jsou schopni komunikovat s lidmi z různých kultur. Thunderbird se
zaměřuje výhradně na přípravu leaderů v oblasti mezinárodního obchodu a managementu. Od roku
1946, kdy byla univerzita založena, absolvovalo studium na čtyři desítky tisíc manažerů z asi 150 zemí.
Pobočky má v různých částech světa a zájemci o MBA si mohou ke studiu vybrat nejen různé programy,
ale i destinace. CMC Graduate School of Business v Čelákovicích pravidelně hostí jejich letní prezenční
program MBA.
Akademický ředitel Executive MBA programů Thunderbird, profesor pro
oblast financí, účetnictví a strategického plánování, profesor
Graeme Rankine, Ph.D. si myslí, že čeští manažeři jsou dobří týmoví hráči
a že není daleko doba, kdy více zasáhnou do světového byznysu.
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Mají manažeři o studium
programů MBA stále zájem? Nebo se i tady projevila krize?
„Zájem je stále velký, jen formy
studia se mění. Prozatím největší
je o prezenční studium. Myslím
ale, že v budoucnu poroste podíl
elektronické formy studia, např. konferenční, neboť studenti chtějí
být v práci. Po krizi se lidé bojí, že kdyby odešli do školy, místo by
ztratili. Dalším výrazným aspektem současného studia MBA je flexibilita. Nabízíme kurzy na různých místech světa - v Peru, České republice i v Číně. Studenti tu mají stejné přednášky jako na kampusu
ve Phoenixu, ale mohou se připojit, přidat své komentáře a časově
vše co nejvhodněji naplánovat. Prestižní akreditované školy nemají
o studenty nouzi, kdo se chce prosadit, hledá kvalitu a renomovanou školu s potřebnými akreditacemi.“
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Jaký je podle Vás největší přínos studia MBA?
“Naučíte se fungovat na globální úrovni. Obchod je globální
záležitost a dnes se jeho největší podíl realizuje globálně. A při něm
je nejdůležitější multikulturní komunikace. Thunderbird je zaměřený
na multikulturní vyjednávání - na to jsou u nás speciální kurzy. Nejsteli schopni komunikovat s lidmi v místě, kde chcete obchodovat, tak
nejste schopni starat se o růst financí. Současné trendy ukazují, že
kulturní rozdíly mezi regiony se zmenšují, ale zůstávají místní specifika. Tomu jevu se říká GLOKALIZACE. Například společnost Pizza
Hut, Inc. prodává pizzu na mnoha místech světa, je to globální produkt, ale v různých regionech jej přizpůsobuje lokálním podmínkám
a specifikům – je tedy globální produkt s lokálními prvky. Glokalizaci se cíleně přizpůsobují dnešní produkty i výchova manažerů.
Po absolvování programu MBA si samozřejmě do svého regionu

přinesete zpět obrovské množství znalostí, inovací, dovedností a užitečných kontaktů, protože programy studujete přibližně 18 měsíců,
společně s kolegy z celého světa.“
Vidíte rozdíly mezi českými studenty MBA a těmi
z ostatních regionů?
„Z mých zkušeností, a učil jsem mnoho kurzů a programů, jsem
poznal, že Češi dobře vedou týmy a dobře v nich pracují. Např.
Američané se snaží prosadit sami sebe, jsou více sebestřední a hodně jim záleží na jejich vlastní osobnosti. Češi zase umí velmi slušně
řešit situace, které mohou v týmech nastat. Jsem Australan a vidím, že
jsou Češi přímočaří jako Australané. Myslím, že kdyby se českému
manažerovi něco nelíbilo, vyšlo by to hned najevo a svůj postoj by
neskrýval. Například v Austrálii takový postoj funguje docela dobře.
Ale jsou tu další velké světové oblasti, kde platí specifické podmínky
jednání a chování. Nechoďme daleko, například v muslimském světě se život řídí právem Šáría, které zasahuje do politiky, ekonomie,
bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních
věcí. To je pro manažery velmi důležitá informace – to je příklad
multikulturní komunikace.“
Thunderbird má svou evropskou pobočku v Ženevě
a v České republice úzce spolupracuje s CMC Čelákovice, jehož jste si zvolili za partnera pro výuku MBA
Full Time Programu. Jak se spolupráce osvědčila?
„Naše spolupráce je dlouhodobá a má různé podoby. Letos
tu máme jarní i letní kurzy studia, kterého se účastní studenti z celého světa. Naše škola má opravdu velkou snahu stále udržovat
a zvyšovat kvalitu a prestiž, proto si zveme lídry a spíkry z celého
světa, vybíráme prestižní partnery a samozřejmě využíváme i lokální
specialisty. Navštěvujeme například provozy, kde sbíráme poznatky
a diskutujeme – viděli jsme Aero Vodochody, Škodovku, automobil-
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ku v Kolíně, navštívili jsme zbrojařské závody, T-Mobile atd. Mnohé
tyto společnosti jsou globální a pracují v nich naši absolventi.“
Jak vidíte další roli Evropy ve vývoji globální ekonomiky?
„EU je ohromný region s 300 miliony obyvatel, jehož hybnou
silou je Německo. Pak je tu přírodním bohatství – a východní Evropa
je v tomto směru na tom dobře. Státy jako Bulharsko, Řecko a Rumunsko zase mají mladé obyvatelstvo. Nyní se jedná o celistvosti EU
v oblasti fiskální politiky. Je otázka, zda dokáže sjednotit své fiskální
systémy. Evropa je velmi rozmanitá a má velké disproporce. Například Řecko, které si půjčovalo, a oproti němu Německo, které na něj
muselo více pracovat a produkovat. Jedna země financuje druhou,
a to je dlouhodobě neudržitelné.“
Do jaké míry je, podle Vás, slučitelný kapitalismus
s demokracií? Obchod a zisk přece ovlivňují naprosto vše – svobodu, demokracii i jednání a chování
manažerů v demokratických systémech?
„Demokracie je o svobodné
volbě
a kapitalismus
také. Myslím si,
že jsme během
poslední krize
viděli, že demokracie má své
chyby, že byla
způsobena lidmi
a institucemi. Demokracie není
dokonalý systém, ale je zavedená a poskytuje více alternativ než jiné
systémy. USA jsou tvrdě kapitalistická společnost, ovšem Američané
dávají zcela svobodně a dobrovolně na charitu nejvíce prostředků
ze všech národů na světě. Kapitalismus není dokonalý, ale vytváří
prostředky pro méně úspěšné.“

Myslíte, že je demokratický systém v krizi úspěšnější než autoritářský?
„Vždy bych zvolil demokratický systém. Nechci dávat svou budoucnost do rukou lidí, které jsem si nevybral. Přikláním se spíše k nezávislým činům miliónů lidí, než k postojům jedinců, kteří vládnou.“
Ovšem rozvoj Číny je, nezávisle na krizi, obrovský.
Jak vidíte vývoj např. v Číně a v dalších regionech?
„Uvědomte si, za jakou cenu se Čína rozvíjí - čínští občané nemají žádnou svobodu. Na druhé straně si myslím, že Indie a Čína
půjdou do popředí, už jen proto, že každá z nich má více než jednu
miliardu obyvatel, což jsou obrovské trhy. Brazílie také, má 200 miliónů obyvatel, ohromné nerostné suroviny a mladé obyvatelstvo. Japonsko ustoupí do pozadí, neboť jeho obyvatelstvo stárne, a pokud
si USA nezkorigují svůj státní rozpočet, také budou oslabené. V Africe mají některé regiony naději, je tam však všude hodně korupce.
Např. Nigérie má ohromné bohatství, ale musí dovážet jídlo a nemá
vybudovaný systém ke zvýšení bezpečí investorů a jejich investic.
Nemá také vyvinutý systém vlastnických práv. Jižní Afrika bude mít
díky mladé populaci a zákonům možnost rozvoje.“
Takže poptávka po vzdělaných odbornících s titulem
MBA se bude neustále zvyšovat?
„Priority nejsou v každé zemi stejné, ovšem globálně bude zapotřebí více vzdělaných lidí s danými vědomostmi a znalostmi. Co chybí a co
je zapotřebí, jsou inovace, tvořivost a kreativita. Společnosti si uvědomují,
že pokud chtějí výrobky budoucnosti, tak potřebují zaměstnance, kteří
budou schopni tyto výrobky vymyslet, vyrobit a prodat. Vzdělání hrálo
v USA velkou roli i v době finanční krize. U lidí, kteří měli vysokoškolské
vzdělání, byla míra nezaměstnanosti nižší než u ostatních.
Čínské a indické rodiny jsou si vědomy hodnoty vzdělání a velmi
investují v tomto směru do svých dětí. Proto je v současné době nejvíce čínských a indických studentů.
Říkám svým studentům v programech MBA: Nesoupeříte s 20
kolegy ve třídě, ale s dalšími 800 000 indickými, kteří mají dokonalou angličtinu a jsou ochotni se za prací přestěhovat kamkoliv.“
Rozhovor připravila Lýdie Procházková.

Chcete se připojit k boji proti nesmyslné byrokracii? Pomozte
nám prostřednictvím ankety Absurdita roku upozornit na zbytečné
povinnosti uložené podnikatelům. Cílem této anticeny, vyhlašované pravidelně v rámci soutěží Firma roku a Živnostník roku, je upozornit na byrokratická nařízení, která zbytečně komplikují české
podnikání. Své tipy na Absurditu roku 2012 můžete posílat až do
konce září – viz www.firmaroku.cz.
Kniha jízd, ekologicky čistá zemina končící na skládce
nebo lednička jako povinné vybavení fyzioterapeutické
ordinace. To je jen stručný výčet nesmyslných nařízení,
která ještě donedávna ukládal podnikatelům zákon. Díky
anketě Absurdita roku jsou už historií. Stejně dopadla
povinnost nosit na úřad dokumenty, které jsou dostupné
online – Česká správa sociálního zabezpečení ji zrušila ihned po vyhlášení výsledků ankety. „Velký užitek této
ankety vidím v tom, že pomáhá snižovat administrativní
zátěž a tím přímo zkvalitňovat prostředí pro podnikatele.

Cenné je také to, že na úřední absurdity upozorňují samy
firmy,“ pochvaluje si přínos projektu prezident Hospodářské komory Petr Kužel.
Z celkem dvou set tipů, které byly na anticenu Absurdita roku
nominovány loni, zvítězila nutnost při zakládání společnosti donést
rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů, i když je pro soud dostupný online. I toto nařízení je díky anketě už minulostí: „Podnikatele zbytečně zatěžovalo, proto ministerstvo připravilo novou vyhlášku o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do
obchodního rejstříku (vyhláška č. 414/2011 Sb.), která s účinností
k 1. lednu 2012 přenesla povinnost opatřování výpisů z rejstříku
trestů na soudy,“ objasnil změnu ředitel tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti Jiří Hovorka.
Anketa Absurdita roku je už šestým rokem součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Ze všech nominovaných návrhů jich do finále postoupí sedm. O vítězi pak rozhodne
veřejnost v on-line hlasování.
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Tip pro váš Smart Phone
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Volejte a posílejte sms zdarma
pomocí aplikace Viber
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Finanční náklady zatěžují firmy
i domácnosti. Každý z nás se snaží
šetřit, neboť v souvislosti s razantním zdražením pohonných hmot došlo k postupnému zdražení většiny
výrobků a služeb… A tak se hledají
úspory, kde se dá. Nezanedbatelné
finanční částky představují zejména
náklady na služby mobilních operátorů. Můžete ušetřit, když budete
pečlivě zvažovat, komu a proč zavoláte, když si vyberete vhodný tarif a když jednoduše vezmete své telefonní výdaje pod
kontrolu.
Pokud ovšem vlastníte chytrý telefon s operačním systémem
Android, iPhone nebo BlackBerry a pokud ti, s nimiž si často telefonujete a posíláte sms zprávy, vlastní totéž, pak můžete na
celý první odstavec tohoto článku zapomenout a vaše telefonní
výdaje klesnou rázem na minimum. Můžete totiž tyto služby
využívat zcela zdarma, za dodržení určitých podmínek.
Pokud chcete náš tip otestovat, pak na stránce s aplikacemi k vašemu mobilu vyhledejte program s názvem Viber. Tato
aplikace je určena pro chytré telefony založené na platformě
Apple iPhone, Google Android nebo BlackBerry – jedná se,
zjednodušeně řečeno, o velice jednoduchý program na ovládání, pro odesílání zpráv a telefonování prostřednictvím internetu.
Program stačí nainstalovat, postupovat podle pokynů na displeji a nakonec provést aktivaci kódem z došlé SMS. Na ploše
vašeho mobilu se následně objeví fialová ikona Viber a pak už
se nemusíte o nic starat – tento prográmek vše zajistí za vás.
Můžete z něj posílat zdarma textové zprávy, fotografie nebo
telefonovat. Důležité je pouze mít datové připojení. Pokud ale
většinu času strávíte v zaměstnání, kde je wifi, pak můžete volat
od rána do večera a jediný náklad, který s tím budete mít, je,
abyste měli tarif alespoň s minimálním datovým paušálem a samozřejmě chytrý telefon. Podmínkou je pouze, aby ten, s kým
komunikujete, měl aplikaci Viber taktéž nainstalovanou.
A jak zjistíte, že ten, komu chcete volat, je na síti Viber? Nemusíte zjišťovat vůbec nic. Pokud má osoba, s níž chcete komunikovat, účet Viber, pak se tato fialová ikona objeví automaticky
u dalších ikon ve vašem adresáři kontaktů u konkrétního jména,
jako například sociální sítě Facebook, Twitter či WhatsApp –
vše se kontroluje a váže ke skutečnému telefonnímu číslu účastníka.
Někdo z vás může nyní namítnout – ale já využívám Skype.
Ano, Skype má samozřejmě své kouzlo a především se dá použít pro videokomunikaci. Oproti Skype je Viber značně úspornější aplikace nejen co do velikosti, ale také potřebného výkonu
procesoru mobilu. Viber se sám aktivuje a běží na pozadí ihned
po spuštění telefonu, takže pokud vám například váš kamarád
pošle zprávu, na vaší ploše telefonu se objeví informace o doručené zprávě a současně telefon tuto skutečnost oznámí zvukovým signálem. Telefonování pomocí Viber sice není stopro-

centně dokonalé, jako prostřednictvím klasického telefonního
operátora, je možné jen prostřednictvím WiFi a 3G sítě, avšak
je minimálně srovnatelné se Skype, přičemž přenos hlasu pomocí Viber se jeví jako více reálný s menším zpožděním. Jistě,
mohou se najít škarohlídi, kteří budou oponovat a namítat, že
kvalita přenosu zvuku není tak dobrá jako u mobilního operátora (především při užití 3G sítě) – nicméně i kdybyste měli aplikaci Viber využívat pouze na zasílání zpráv a na volání, pokud
jste v dobře slyšitelných podmínkách, i tak představuje výrazné
snížení vašich nákladů, nejen v zaměstnání, ale i v rámci vaší
rodiny, zejména pokud máte v rodině děti či studenty, kteří,
pokud je neomezíte, jsou schopni proesemeskovat s kamarády
i několik tisíc měsíčně. Takto vám na to stačí minimální datový

paušál. Pokud tedy nemáte ještě chytrý telefon, pak bude určitě
dobrá volba si ho spolu s vhodným datovým paušálem pořídit
a můžete pak začít prakticky ihned bezplatné volání a zasílání
zpráv prostřednictvím aplikace Viber využívat.
Pro doplnění uvádíme další výše zmíněnou aplikaci WhatsApp. Podobně jako Viber tato aplikace slouží pro vzájemnou
komunikaci prostřednictvím datových sítí, zaměřuje se však na
zasílání zpráv. Jelikož je rovněž dostupná pro všechny „chytré“ telefony, je určitě dobré mít ji též nainstalovanou, neboť
ji dost lidí též používá… Nicméně po porovnání obou aplikací nutno kontstatovat, že Viber používá více lidí, především
z důvodu možnosti volání. Viber, ale stejně tak WhatsApp lze
tedy s úspěchem používat všude, kde to lze a nepoškodí vaši
image šetřením – tedy v rámci rodiny či kolegů v zaměstnání.
Nevyužijete je nejspíš, když budete obvolávat za nějakým účelem klienty či firmy pro spolupráci, ale i tak lze tyto aplikace
považovat za výrazné ušetření vašich finančních nákladů za
telefonní výdaje.
Více informací o aplikaci Viber a konkrétní možnosti využití
pro váš telefon naleznete na www.viber.com.
Autoři textu: Jana Henychová, Daniel Smrtka
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Aktuální informace
• Ve dnech 19. – 23. srpna se uskuteční v areálu brněnského výstaviště módní veletrhy STYL a KABO. Na veletrhu STYL naleznete v pavilonu P společnou expozici
výrobních družstev a SČMVD. Představí se v ní družstva
Moděva Konice (stránek č. 240), Modela Pardubice
(stánek č. 241) a Integra Zlín (stánek č. 264).

?
zk

• Ve dnech 30. srpna až 4. září se koná výstava Země
živitelka České Budějovice. Společná expozice členských výrobních družstev bude umístěna v pavilonech
E1 a E5 a na volné ploše u pavilonu E1. V pavilonu E1
bude patřit expozicím výrobních družstev Dřevotvar
Jablonné nad Orlicí, KDS Sedlčany, Styl Plzeň, Templářské sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice, Vřídlo Karlovy Vary a Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA.
Na volné ploše se bude prezentovat pivovar Poutník,
družstvo DUP Pelhřimov a Jihokov České Budějovice.
Družstvo Kovobel Domažlice vystavuje v pavilonu T1.
Zákazníci v družstevních pavilonech naleznou pestrou
nabídku potřeb pro domácnost a hobby, sportovní
a vycházkové oblečení, kvalitní kosmetiku, kempinkový nábytek a mnoho dalšího.

y a od

vědi
po

Otá

• V brněnském Divadle Reduta proběhlo 20. června vyhlášení výsledků 4. ročníku celostátní soutěže učňovských řemesel České ručičky 2012. Smyslem soutěže je zejména
podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského
školství v očích veřejnosti. Přehlídku České ručičky vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem práce a sociálních
věcí, Hospodářskou komorou České republiky, CzechInvestem a Svazem českých a moravských výrobních družstev.
Organizátorem je Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště stavební Brno-Bosonohy. Soutěž mj. podpořil prezident republiky ČR Václav Klaus. Ocenění mj. předával Jan
Wiesner, viceprezident Hospodářské komory České republiky a čestný předseda SČMVD. Přehled výsledků soutěží,
fotografie a informace z galavečera jsou dostupné na webových stránkách přehlídky České ručičky http://www.ceskerucicky.org.

• Ve dnech 23. - 26. srpna se na výstavišti Agrokomplex
v Nitře (SK) bude konat 19. ročník mezinárodní družstevní kontraktačně prodejní výstavy COOPEXPO. SČMVD
na ploše 81 metrů čtverečních v pavilonu M3 představí
společnou expozici výrobních družstev DUP Pelhřimov
- Pivovar Poutník, Čoko Klasik Česká Třebová, Templářské sklepy Čejkovice, Důbrava Valašské Klobouky, KDS
Sedlčany, Tvar Pardubice, Dílo Svratouch, Detecha Nové
Město nad Metují a Severochema Liberec. Družstva představí domácí potřeby, plastové výrobky pro domácnost,
kosmetiku, čistící výrobky a prací prostředky, víno, pivo
a cukrovinky.

Dotaz:
Kterou výzvu v rámci OP LZZ má podnikatelský subjekt podnikající ve zpracovatelském průmyslu zvolit pro vzdělávání
svých zaměstnanců, výzvu č. 92 – EDUCA III nebo výzvu č. 94 –
Výzva pro předkládání GP 1.1 – Podnikové vzdělávání?
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Výzva č. 92 – EDUCA III je zaměřena převážně na
specifické vzdělávání zaměstnanců ve zpracovatelském
průmyslu, zatímco výzva č. 92 převážně na obecné vzdělávání ve zpracovatelském průmyslu. Ve výzvě č. 94 se
vyskytuje ještě pojem odborné vzdělání, které zpravidla
patří do obecného vzdělávání. Pro úplnost ještě upřesňuji,

že vzdělávání obecné je uplatnitelné i u dalších zaměstnavatelů, zatímco vzdělávání specifické je uplatnitelné pouze u toho subjektu, který je příjemcem podpory na jeho
vzdělávání.
Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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Aktuálně z Bruselu
Máte aktuální dotaz na téma EU?
Napište nám.      

Návrhy na Akt o jednotném trhu II nesmí
opomíjet obtížnou situaci v EU, která je důsledkem neschopnosti některých členských
států řešit stav svých veřejných rozpočtů,
převládající stagnaci HDP a zvyšování nezaměstnanosti. Návrhy
by tudíž měly obsahovat nejen krátkodobá opatření s okamžitým
účinkem na růst a zaměstnanost, ale také středně- a dlouhodobá
opatření zajišťující udržitelný rozvoj a přinášející prospěch všem
občanům EU i v budoucnosti.
V rámci přípravy nového souboru návrhů na zlepšení jednotného trhu by se měly vzít v potaz názory všech zúčastněných stran
včetně organizací občanské společnosti a sociálních partnerů.
Opatření na uvolnění potenciálu jednotného trhu pro podniky,
spotřebitele, občany a ostatní zúčastněné strany by měla být zavedena zejména v oblasti služeb, přístupu k financování, odstraňování administrativní zátěže MSP, elektronického obchodu, digitálního jednotného trhu a mobility. Měla by být doplněna o kroky
zaměřené na posílení ochrany spotřebitelů a důvěry na straně
jedné a zohledňovat sociální aspekty jednotného trhu podporou
sociální ekonomiky a respektováním potřeby sociální soudržnosti
a práv a zájmů občanů na straně druhé.
Přístup k financím
V mnoha členských státech může být kvůli finanční krizi přístup
k úvěrům pro podniky, zejména MSP, obtížný, což má negativní
důsledky na jejich obchodní činnost. Aby se mohly soukromý sektor a zejména MSP a sociální podniky rozrůstat a vytvářet pracovní místa, je přístup k financování zcela zásadní. Banky jsou
však podnikům, zejména inovujícím a začínajícím podnikům, které
vykazují jak nejvyšší rizika, tak největší potenciál růstu, stále méně
ochotny půjčovat.
Z tohoto důvodu vyzývá EHSV Komisi, aby podporovala malé
a střední podniky v přímém přístupu k dluhovým kapitálovým trhům, rozvíjela programy dluhopisů zaměřených na malé a střední
podniky a zkoumala způsoby, jak zlepšit mezaninové financování,
a zabývala se novými mezaninovými produkty, jako je například
záruka za mezaninové půjčky. V tomto ohledu by měla Komise
poskytnout všem zúčastněným stranám pokyny k osvědčeným postupům při spojování a posilování finančních nástrojů z různých
zdrojů.
EHSV doporučuje, aby se při jednáních s členskými státy o budoucnosti strukturálních fondů zohlednila potřeba vytvoření finančních nástrojů, které budou podporovat záruky za úvěry MSP.
Zdanění
Výbor vyzývá ke krokům, které by řešily odlišné daňové předpisy a administrativní komplikace, které jsou pro MSP jednou

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

E-mail: zvolska @scmvd.cz.
z největších překážek, neboť jim zabraňují v expanzi v rámci jednotného trhu.
I bez daňové harmonizace lze mnoho překážek v této oblasti odstranit,
mimo jiné např. dvojí zdanění, které je
vážnou překážkou přeshraničních aktivit s negativními hospodářskými dopady na investice a zaměstnanost. Současné komplikované systémy pro náhrady DPH v přeshraničním obchodě a službách mohou vést k daňovým únikům a podvodům,
s nimiž se musí bojovat efektivněji. Přiznání k DPH standardizované na úrovni EU by přispělo ke zjednodušení správních
postupů.
Je třeba zaměřit pozornost na režim DPH u finančních služeb, a zejména pokud by se zavádělo nové zdanění finančního sektoru vycházející z peněžních toků či podobných faktorů,
měla by Komise rozhodně zhodnotit výhody zasazení této daně
do rámce DPH.
EHSV rovněž vyzývá k zavedení obecných pravidel vyplácení DPH pouze v případech, kdy zákazník již uhradil fakturu.
Tento systém, který se v některých členských státech již uplatňuje u malých podniků a je známý jako hotovostní účetnictví,
zabraňuje účtování DPH na prodej zboží, ať již zákazník zaplatil, či nikoli. Za nynějšího hospodářského poklesu by to mohlo
zabránit platební neschopnosti zejména MSP.
Podnikatelské prostředí
EHSV zdůrazňuje nutnost věnovat zvláštní pozornost otázkám, které unijní předpisy a podpůrné programy řeší nedostatečně, jako je např. problematika osob samostatně výdělečně
činných.
Výbor vyzdvihuje potřebu dalšího snížení zbytečné administrativní zátěže a očekává, že Komise navrhne cíle na období
po roce 2012, kdy by již administrativní zátěž měla být o 25 %
nižší. Výbor konstatuje, že snížení zbytečné zátěže (ať již pro
podniky, spotřebitele či veřejné orgány) je vždy žádoucí, ale že
je třeba provést důkladné posouzení, aby se zajistilo, že původní účel právního předpisu nebude zmařen.
Sociální podnikání
K přezkumu Iniciativy pro sociální podnikání dojde v roce
2014. V úzké spolupráci se skupinou odborníků pro sociální
podnikání provede Komise bilanci přínosů a stanoví další postup.
Výbor zdůrazňuje nutnost prohloubit znalosti o úloze a rozšíření sociálních podniků, aby bylo možné zhodnotit jejich vlastní dopad na společnost. Bude proto potřeba vytvořit metodiku
pro měření tohoto dopadu. Toto měření bude také nutné k realizaci evropského fondu sociálního podnikání.
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Ďábelské topinky zapečené se sýrem

Náš tip:

Vařte
s videem

Suroviny na pomazánku:
1 lžíce sádla nebo oleje, 2 větší cibule, mleté maso (250g vepřové + 250g hovězí), 300 g papriky, 300 g rajčat, 1 cuketa
o váze cca 300 g, 5 – 6 sterilizovaných nebo čerstvých feferonek,
1 rovná lžička soli, 1/2 lžičky mletého pepře, 6 polévkových lžic
kečupu,1/2 polévkových lžic octa
Suroviny na topinky:
olej nebo sádlo na osmažení, 200 g tvrdého sýra, kečup a petrželka na ozdobení, chléb

J

estli rádi vaříte, pak možná uvítáte naše letní tipy. Jestli ale
nemáte rádi čtení kuchařských knih, máme pro vás tip. Stačí
se dívat a vařit stejně jako kuchař ve videozáznamu. A že
nejste šikovní jako kuchaři ve videu? No a. Vy máte štěstí, vás
u toho nikdo nenatáčí. 
Zapečená kuřecí stehna s jogurtem
Suroviny:
4 kuřecí stehna , asi 3 střední cibule, 1 paprika, 4 porce brambor, 1 střední mrkev, 1 kelímek bílého jogurtu, 200 g tvrdého
sýra, sůl, grilovací koření, olej na vymazání

Olejem vymažte zapékací mísu, a dejte na dno vrstvičku cibule. Poté střídavě dávejte plátky brambor, mrkve a cibule stejně
tak, jak je to vidět na zrychleném videu. Je potřeba vždy každou
vrstvu trochu osolit a přidat koření. Nahoru dejte z obou stran
osolená a okořeněná kuřata, která potřete jogurtem. Nezapomeňte u stehen malými řezy porušit kůži, aby chuť vnikla i dovnitř. Nakonec ještě trochu můžeme pokapat olejem, není to však
nutné.

Do rozehřátého sádla nebo oleje přidejte pokrájenou cibuli
a mleté maso. Za občasného míchání čekejte, až začne měnit
barvu a trochu se orestuje. Teplotu udržujte kolem 120°C. Potom
přidejte pokrájenou papriku, rajčata bez slupky a cuketu. Rajčata nejsnáze oloupete, pokud je necháte chvíli ve vroucí vodě.
Dále přidejte feferonky, sůl, pepř a duste pod pokličkou stále při
teplotě kolem 120°C. Průběžně kontrolujte obsah vody, pokud
je jí podezřele málo, dolijte ji, a občas zamíchejte.
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Když jsou všechny ingredience měkké, nechte hrnec odkrytý,
aby se téměř všechna voda vyvařila. Poté vypněte vařič a vše
rozmixujte. Přidejte kečup s octem a za stálého míchání nechte
projít varem, pak hned odstavte z vařiče. Tím máte pomazánku
hotovou.
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Při 180 stupních C pečte asi 60 minut. Asi po hodině, když
jsou brambory měkké, nasypeme strouhaný sýr a zapečeme ještě 15 - 20 minut. Na talíři můžeme ozdobit petrželkou. Doba
přípravy je 90 minut. Podle návodu připravíte 4 porce.

Osmahněte na oleji nebo sádle chléb z jedné strany a topinku vyndejte z pánve. Namažte na osmaženou stranu pomazánku
a posypejte strouhaným sýrem. Potom ji vložte na pánev a nechte
pár minut zapéci. Můžete také využít topinkovač. Chléb opražte
v topinkovači, pak namazejte pomazánku a posypejte strouhaným sýrem a nechte zapéci buď pod pokličkou, nebo v horkovzdušné troubě při asi 140° C. Poté na talíři dle chuti dozdobte
kečupem a sekanou petrželkou.
Videonávod:
http://video-recepty.com/
dabelske-topinky-zapecene-se-syrem

Videonávod:
http://video-recepty.com/
zapecena-kureci-stehna-s-jogurtem

Recepty poskytl server www.video-recepty.com .
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Naše tipy
do vaší kuchyně
DÍLO Svratouch
www.dilo-svratouch.cz

KDS Sedlčany
www.kds.cz

DŘEVOTVAR Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz

DIPRO Proseč u Skutče
www.dipro-prosec.cz
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TVAR Pardubice
www.tvar.cz
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