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Po delším čase držíte v rukou 
dvojčíslo září – říjen. Přečíst si 
můžete o veletrzích Země živitel-
ka, STYL a KABO, COOPEXPO či 
Chodském veletrhu a seznámit se 
s družstevními expozicemi.

Za reportáží jsme tento měsíc vy-
razili do Brna, kde sídlí družstvo 
KAMENA, výrobce betonových 
komponentů a výrobků z kamene. 

Druhým navštíveným družstvem se 
stal ARTEP v Jablonci nad Nisou. 
ARTEP vyrábí profesní oblečení 
a další zajímavé výrobky i pro do-
mácnost.

Školní rok začal a s ním i shánění 
školních pomůcek. Pořiďte vaše-
mu dítěti školní kufřík z Druchemy 
a máte o starost méně.

Přeji vše krásné prožití podzimních 
dnů…

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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Chodský veletrh
Domažlice, 10. – 12. 8. 2012

Ve dnech 10. – 12. srpna se konal v Domažlicích 2. ročník Chodského veletrhu, který představil firmy 
z oblasti stavebnictví, bytového zařízení, úspor energií, zahradnictví a hobby. Chodský veletrh se konal 
souběžně s Chodskými slavnostmi v hale TJ Jiskra. Na veletrhu se prezentovala také naše členská druž-
stva DUP Pelhřimov a Kovobel Domažlice.

DUP Pelhřimov nabídl návštěvníkům akce koženou ga-
lanterii: manikúry, kosmetické, attaché, pilotní a cestovní kufry, 
sportovní kabely, pouzdra, etue a desky. 

Kovobel Domažlice je výrobcem skládacího skladova-
cího kontejneru z pozinkovaného trapézového plechu. Kontejner 
má mnoho variant využití, jako například příruční sklad materiálu, 
přístřešek pro vozidlo, zahradní přístřešek a další. 

Každý rok v srpnu se konají v Domažlicích známé Chodské 
slavnosti, které přitahují do tohoto města mezi Šumavou a Čes-
kým Lesem desítky tisíc návštěvníků ze širokého okolí, neboť akce 
nabízí folklórní vystoupení, pouťové atrakce a další tradiční prvky 
těchto slavností. Chodský veletrh navazuje na tyto slavnosti a po 
předchozím zahajujícím ročníku se také letos těšil hojné návštěv-
nosti. Hala TJ Jiskra se nachází nedaleko centra města, kde byly 
soustředěny veškeré pouťové atrakce, což mělo nemalý vliv na 
hojnou účast návštěvníků. 

www.dup.cz	a	www.kovobel.cz.	
www.omnis.cz	
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M O D E L A ,  
výrobní družstvo 
Pardubice si pro 
sezonu podzim - zima 
připravila novou kolek-
ci modelů. Tato kolek-
ce obsahuje zejména 
šaty, sukně, halenky, 
tuniky a kalhoty. Pou-
žitými materiály jsou 
polyester, viskóza, 
polyamid a bavlna. 
Pro oděvy Modely je 
typické, že mají jedno-
duché střihy a jsou uši-
té v módních barvách. 
Družstvo oděvy dodá-
vá do maloobchodů 
po celé republice.

STYL a KABO
Brno, 19. – 21. 8. 2012

Integra, výrobní družstvo, Zlín připravila pro sezonu podzim - zima 2012 novou 
kolekci dámského ošacení s důrazem na nadměrné velikosti. Základ tvoří zimní bundy a pa-
leta, dále svetrové kabátky, halenky, kalhoty, sukně i trička. Novinkou je oblečení pro volný 
čas a relaxaci - teplákové soupravy a mikiny. Součástí nabídky jsou nové typy županů, pyžam 
a nočních košil. Jako každý podzim naleznou zájemci v kolekci také společenské oblečení. 
V předprodeji je možné objednat již i jarní zboží, např. parky, trenčkoty, bundičky, kabátky 
bez podšívky a kapucové kabátky. 

Prezentace na veletrhu STYL je každým rokem nejdůležitější propagační aktivitou tří významných 
výrobních družstev, která se zabývají šitím oděvů. Společnou expozici těchto družstev pod záštitou 
Svazu českých a moravských výrobních družstev mohli návštěvníci veletrhu nalézt v pavilonu P  
brněnského výstaviště. 
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Oděvy výrobních družstev 
jsou mezi zákazníky velmi žá-
dané díky svému profesionální-
mu zpracování, možnosti varia-
bilní skladby jednotlivých kusů 
a kvalitním látkám.

Letošní prezentace se nesla 
v duchu Mezinárodního roku 
družstev, který byl vyhlášen 
Organizací spojených národů. 
Jeho slogan zní: „Družstevní 
podniky budují lepší svět“.

Výrobní program oděvního 
družstva Moděva Koni-
ce tvoří dámské a pánské zimní 
pláště, paleta a bundy, saka, kal-
hoty, vesty a sukně. Družstvo je 
producentem profesního ošacení, 
zejména uniforem pro personál 
leteckých společností, železnic 
a cestovních kanceláří. Na srp-
novém veletrhu STYL tradičně 
nabídlo kolekci zimních vlněných 
plášťů, palet a pelerín. Modely 
jsou vhodné pro každodenní no-
šení. Nabídka družstva obsahuje 
i modely v luxusnějším pojetí do-
plněné přírodní kožešinou určené 
pro zvláštní příležitosti. 

Autor textu: 
Michaela Vostálová
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COOPEXPO
Nitra, 23. – 26. 8. 2012

Ve dnech 23. – 26. 8. 2012 se v prostorách výstaviště Agrokomplex v Nitře opět po roce otevřely brány, 
letos již 19. ročníku mezinárodní družstevní a kontraktačně-prodejní výstavy COOPEXPO. Tato výstava 
se stala neodmyslitelnou součástí mezinárodního zemědělského veletrhu AGROKOMPLEX a má již řadu 
let své pevné místo v jeho kalendáři.

Letošního ročníku veletrhu Agrokomplex se na ploše 25 tisíc 
metrů čtverečních zúčastnilo 480 vystavovatelů a navštívilo 
jej 80 tisíc návštěvníků. Na veletrhu COOPEXPO pak se 

v pavilonu M3 na ploše 605 metrů čtverečních prezentovalo 27 
slovenských výrobních družstev sdružených v COOP PRODUKT 
Slovensko, 10 výrobních družstev v samostatných expozicích, 
Svaz zemědělských družstev a obchodních společenství SR v ex-
pozici Družstevní unie SR a jediný zahraniční účastník Svaz čes-
kých a moravských výrobních družstev.

SČMVD je již více než 13 let tradičním účastníkem této vý-
stavy. V minulosti se této významné prodejní výstavy několikrát 
zúčastnila výrobní družstva z Polska a Maďarska, v posledních 
letech se však ze zahraničí objevuje pouze SČMVD a organi-
zátoři COOP Produkt Slovensko a Družstevní unie SR nám vy-
cházejí ve všem vstříc, aby společná expozice SČMVD byla co 
nejúspěšnější. V rámci této expozice se výstavy letos zúčastnila 
výrobní družstva Detecha Nové Město nad Metují, Tvar Pardu-
bice, KDS Sedlčany, Dílo Svratouch, nově poprvé Severochema 
Liberec a formou vitriny pak výrobní družstva Čoko Klasik Česká 
Třebová, Důbrava Valašské Klobouky, DUP – pivovar Poutník 
a Templářské sklepy Čejkovice.

Mezinárodní veletrh Agrokomplex zahájil předseda vlády 
SR Robert Fico, který si v doprovodu předsedkyně COOP Pro-
dukt Slovensko Ing. Ivety Chmelové, předsedy SČMVD JUDr. 
Rostislava Dvořáka,  GŘ Agrokomplexu Ing. Františka Ďurkoviče 
a dalších hostí prohlédl družstevní expozice a vyzdvihl význam 
a kvalitu výrobků českých a slovenských výrobních družstev.

Společnou expozici SČMVD, kde návštěvníci mohli obdivo-
vat zajímavé výrobky a služby výrobních družstev, opět realizo-
vala ve špičkové kvalitě slovenská firma Creative Expo z Nitry, 
která se svého úkolu velice dobře zhostila a vytvořila podle míně-
ní českých vystavujících i slovenských partnerů na ploše 81 metrů 
čtverečních přehledný a účelný výstavní stánek, který spolu se 
zázemím a sklady splnil veškeré parametry pro prodej výrobků.

Výstava COOPEXPO je především prodejní výstava a lze ji 
přirovnat k zemědělské výstavě Země živitelka, konané v Čes-

kých Budějovicích. 
U slovenské laické i od-
borné veřejnosti, i přes 
slabší kupní sílu než 
v ČR a některé finanční 
problémy, mají výrobky 
českých výrobních druž-
stev stále velice dobrý 
zvuk. Příkladem toho je 
pravidelná účast našich 
vybraných výrobních 
družstev na této výstavě 
a také snaha o úspěšný 
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prodej svých výrobků. Výrobní družstva z ČR právě vlivem po-
klesu počtu návštěvníků řeší účast svým zastoupením na Sloven-
sku (Detecha, Severochema), tudíž větší důraz kladou na to, aby 
o nich zákazníci věděli. Ostatní družstva jako je Tvar Pardubi-
ce, KDS Sedlčany, Dílo Svratouch již po několik let prodávají 
prostřednictvím velkoobchodu AZM Bratislava, který výrobky 

družstev vhodně doplňuje vlastním sortimentem a přiláká tak 
pokaždé k nákupům větší počet návštěvníků. Velký význam má 
i účast dalších družstev např. Čoko Klasik nebo Templářských 
sklepů Čejkovice, kteří sice vystavují formou vitriny, ale nabíze-
jí výrobky do soutěží či jejich výrobky slouží jako ochutnávky  
návštěvníkům.

Organizátoři výstavy však ani letos nespoléhali jen na pou-
hou návštěvnost, ale vytvořili velice zdařilý doprovodný pro-
gram, ve kterém své kadeřnické, řezbářské, číšnické a kuchařské 
ukázky předvedli žáci Soukromé střední odborné školy z Popra-
du a Bardějova, probíhaly zde pravidelné ukázky vizážistky 
z výrobního družstva Detecha, vystoupení slovenských lidových 
souborů, prezentace českých a slovenských výrobních družstev, 
soutěže pro nejmenší.

Na závěr veletrhu pak vystoupila předsedkyně COOP Pro-
dukt Slovensko Ing. Iveta Chmelová, spolu s generálním ředite-
lem Agrokomplexu Ing. Františkem Ďurkovičem a manažerem 
veletrhu Mgr. Jánem Vargou, poděkovala všem zúčastněným vý-
robním družstvům a vyslovila přání opět se všichni sejít při příštím 
jubilejním ročníku veletrhu COOPEXPO.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka
Foto: archiv
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 Družstevní expozice

Pavilon	E1

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí 
www.drevotvar.cz	

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí patří mezi největší 
výrobce kuchyňského náčiní v Evropě. Všechny výrobky jsou zho-
toveny z kvalitního bukového dřeva. Od roku 1997 je Dřevotvar 
také držitelem certifikátu FSC, který zaručuje používání dřeva 
z šetrně obhospodařovaných lesů, a tím přispívá ke zlepšování 
životního prostředí.

Kromě široké řady svých vlastních značkových výrobků zho-
tovuje kuchyňské dřevěné potřeby, mlýnky na koření a další dře-
věné produkty podle návrhů zákazníků. 

V tuzemsku jsou největšími odběrateli velkoobchody domá-
cích potřeb, které zásobují menší prodejny, ale i obchodní ře-
tězce.

Na výstavě Země živitelka Dřevotvar Jablonné nabídlo zá-
kazníkům mlýnky na koření s keramickým mlecím mechanismem, 
sady kuchyňských potřeb, dřevěné bloky i s kvalitními noži, 
a mnoho dalších výrobků. 

Zajímavý design a vysoka kvalita vyhoví i těm nejnáročnějším 
zákazníkům!

Země živitelka
České Budějovice, 30. 8. – 4. 9. 2012

Letošní letní prezentační a prodejní aktivity na agrosalónu byly vizitkou devíti výrobních družstev, zabýva-
jících se produkcí spotřebního zboží, počínaje výrobky pro domácnost, zahradu, hobby, kosmetických 
přípravků a konče šitím oděvů pro volný čas. Prezentace výrobních družstev byla zpestřena i ochutnáv-
kou kvalitních odrůdových vín z družstva Templářské sklepy Čejkovice.

Družstevní expozice se tradičně nacházela v pavilonech 
E1, E5 a na volné ploše u těchto pavilonů. Na této vol-
né ploše byl pro návštěvníky Země živitelky připraven 

u stánku družstevního pivovaru Poutník i oddechový koutek s ži-
vou hudbou. Významné strojírenské výrobní družstvo Kovobel 
Domažlice vystavovalo v pavilonu T1.

V rámci Mezinárodní výstavy družstevnictví se uskutečnil 
v pavilonu Z, v pátek dne 31. srpna v 10 hod., Družstevní den. 

Tak jako všechny letošní prezentační akce Svazu českých 
a moravských výrobních družstev, i tato se nesla v duchu le-
tošního Mezinárodního roku družstev, který byl vyhlášen Or-
ganizací spojených národů. Poselstvím Mezinárodního roku 
družstev je slogan: „Družstevní podniky budují lepší svět.“ 
Spolu se 130 miliony členů družstev v Evropské unii chceme 
hledat nové cesty ke vzájemné integraci a rozvoji kooperač-
ních možností.
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Dřevotvar Jablonné nad Orlicí je i producentem nábytku. Na-
bídka je velmi pestrá - solitéry, předsíňový program, dětský náby-
tek, nábytek do obývacích pokojů a nábytek na zakázku.

  

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo 
www.kds.cz	

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zboží, nabízí 
v této oblasti široký sortiment kvalitních výrobků - kuchyňské, 
řeznické a kuchařské nože, řeznické náčiní, zahradnické nůžky, 
nůžky pro domácnost i kancelářské, hygienické náčiní a řezné 
díly do masových strojků.

Součástí nabídky KDS Sedlčany byla i výrobková řada nožů 
pod označením TREND ROYAL a speciálně upravená vidlička, 
sloužící především pro servírování a podávání po-
krmů bez doteku lidské ruky.

Špičku v nabídce nožů KDS představuje řada nožů  
KING´S ROW, které svou vynikající kvalitou uspokojí 
především profesionály. Kované nože patří k nejdraž-
ším, ale také nejkvalitnějším nožům. 

Sedlčanské nože používají hospodyňky na 
Slovensku, v Německu, Maďarsku a Polsku stejně 
jako v Chorvatsku, Bosně, Slovinsku, v Rusku, na 
Ukrajině, a dokonce i v Japonsku.

STYL Plzeň, výrobní družstvo
www.styl-plzen.cz	

Na agrosalónu Země živitelka družstvo pre-
zentovalo tyto své výrobky a služby:
l dámskou, pánskou a sportovní konfekci a růz-

né textilní doplňky 
l	 ploché těsnění a těsnící kroužky z fíbru, mědi 

a hliníku pro stroje a zařízení, výrobu zakázkového těsnění 
podle přání zákazníka i na starší automobily, atypické stroje 
a zařízení v různém provedení

l	 výrobu kabelové a drátové konfekce, kabelových svazků
l	 knihařskou výrobu, výrobu kancelářských potřeb a svařo-

vaných PVC obalů, kartonážní výrobu a různé kompletační 
a kooperační práce.
     
Družstvo STYL PLZEŇ rozvíjí i v roce 2012 obchodně-výrobní 

činnost s cílem zvýšit po období výrazných dopadů hospodářské 
krize tržby výrobních závodů a získat nové výrobní příležitosti 
jak ve stávajících oborech, tak i v nových, pro které má potřebné 
kapacity.

Novým prvkem v činnosti družstva je zapojení do mezinárod-
ních výzkumně-výrobních projektů, podporovaných státními i unijní-
mi orgány. Příkladem je zapojení závodu Elektro do projektu vývoje 
a výroby elektrických propojení s vysokou technologickou a užitnou 
hodnotou, do kterého je zapojeno pět firem ze tří zemí Evropy.

Významným momentem k zlepšení hospodářských výsledků 
družstva v roce 2012 je zvýšení výroby a kompletace drátových 
a kabelových svazků o více jak 50 % na export do EU i pro roz-
šířené portfolio tuzemských firem. Druhým oborem, který družstvo 
prezentovalo na výstavě v letošním roce, je výroba plochých prů-
myslových těsnění ze všech druhů těsnících i speciálních materi-
álů. Součástí této výroby jsou těsnění pro všechny značky auto-
mobilů, motocyklů a zemědělských strojů i veteránů, v provedení, 
dle přání zákazníka.

V rámci ČR navázalo družstvo v poslední době s řadou před-
ních firem výrobní spolupráci, při které jsou využity zákonné mož-
nosti tzv. náhradního plnění 4% podílu ZP osob. Tato spolupráce 
přináší úsporu personálních nákladů firmám, které nemohou plnit 
podíl ZP osob a na naší straně možnost pracovního uplatnění 
velké skupiny osob se ZP.

Družstvo STYL PLZEŇ zůstává i v roce 2012 největším 
zaměstnavatelem ZP osob v Plzeňském kraji a významným 
exportérem do 5 zemí Evropy – podíl exportu 30 % na 
celkovém obratu 115 mil. Kč. Vyhledávané jsou služby zá-
vodu Textil nabízející širokou paletu výrobků lehké konfekce 
a pracovních oděvů, služby knihařství, se širokou nabídkou 
provedení vazeb, kartonážních výseků, obalů z PVC a dal-
ších výrobků.

Kvalita výroby, dodávek a služeb je samozřejmostí a je pod-
pořena certifikovaným systémem řízení dle ISO 9001 : 2009.
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Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
www.templarske-sklepy.cz 

Družstvo, které patří mezi největší vinařské společnosti v ČR, 
na veletrhu prezentovalo 19 druhů tichých vín a 3 druhy sektů. 
Jedná se o řady  vína v jakostní kategorii, dále vína s přívlast-
kem  a sekty. 

Jako tradičně, tak i v tomto ročníku výstavy, představilo druž-
stvo Templářské sklepy nový výrobek. Jedná se o vína  řady 
„SILVER  COLLECTION“, což jsou odrůdová vína bílá i červená 
ze sklizně  roku 2011.  Vína jsou plněna do nového typu láhve 
z tmavého skla štíhlého elegantního tvaru s logem ve sklovině, 
adjustáž odpovídá tradici označování našich vín - to je s vyob-
razením registrované ochranné známky  v podobě templářského 
tlapatého kříže s nápisem a letopočtem.  Tato řada vín bude do 
tržní sítě uvedena ve druhém pololetí tohoto roku, je předpoklad, 
že se stane v předvánočním období  dobře prodejním artiklem.

 

Družstvo pokračuje v úspěšné hospodářské činnosti. V tom-
to roce rozšířilo plochu vlastních vinic a to jak nákupem již 
vysazených - plodných vinic, tak i samotnou výsadbou. Zde se 
pracovníci družstva orientují na výsadbu vinic  nejen v kvalit-
ních polohách, ale respektují též požadavky konzumentů vína 
na atraktivní  odrůdy.  Trvalá pozornost je věnována i doplňo-
vání stávající technologie zpracování hroznů  a výroby vína 
moderními segmenty, které zaručují produkci vín o vysoké kva-
litě. Poslední aktivitou letošního roku je odkup menší vinařské 
společnosti (jedná se o firmu REISTEN) v Pavlově, kde družstvo 
získalo nejen vinice v jedné z nejatraktivnějších lokalit jižní Mo-
ravy, ale i výrobce vín špičkové kvality, určených pro tu nejná-
ročnější klientelu. 

Zájemci o tip na výlet mohou využít celoroční nabídku pro-
hlídky historických Templářských sklepů včetně ochutnávky vín 
a možnosti ubytování. Bližší informace lze nalézt na webových 
stránkách Templářských sklepů. 

TVAR výrobní družstvo Pardubice  
www.tvar.cz	

TVAR výrobní družstvo Pardubice, tradiční výrobce plastové-
ho zboží pro domácnost, trojnásobný držitel prestižního ocenění 
„Českých 100 nejlepších“, připravil pro návštěvníky agrosalónu 
Země Živitelka 2012 v Českých Budějovicích  tradiční prodej své-
ho,  zákazníky  oblíbeného,  plastového zboží pro domácnost 

za velmi atraktivní ceny.  Nabízené výrobky jsou vyrobeny ze 
zdravotně nezávadného materiálu s vysokou užitnou hodnotou, 
umožňujícího jejich použití jak v myčkách na nádobí, tak i v mi-
krovlnné troubě a zajišťujícího snadnou hygienickou údržbu. 
Výrobky jsou recyklovatelné a nezatěžují tudíž životní prostředí. 
Z pestré nabídky barevných odstínů a líbivých potisků si určitě 
vybere každý zákazník. 

Obchodně jistě zajímavá je i nabídka plastových výrobků na 
různé promotion akce. Na své si přijdou také rybáři, pro kte-
ré je připravena nabídka laminátových kádí, vaniček a skluzů 
na ryby a rovněž lesní dělníci, kterým je směřována nabídka 3 
druhů plastových dřevorubeckých klínů. Výrobci kosmetických 
krémů jistě ocení široký sortiment plastových dóz. TVAR výrob-
ní družstvo Pardubice má zaveden systém řízení kvality ISO 
9001:2009 a je připraven zajistit pro své tuzemské i zahraniční 
klienty dokonalý zákaznický servis od vývoje a výroby nástrojů, 
zhotovení nulté série, přes samotnou výrobu zboží včetně jeho 
potisků až po dopravu zboží do sídla obchodního partnera. 
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S výrobky TVARu Pardubice se denně setkávají zákazníci nejen 
v České republice, ale i v zahraničí, kam v současnosti směřuje 
68 % produkce družstva.

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 
www.vridlo.cz	

Vřídlo představí novou kosmetickou řadu pleťové kosmeti-
ky COSMETICA CAROLINUM®. Kosmetická řada zahrnuje 
pleťové krémy špičkové kvality s meruňkovým olejem, vitamíny, 
koenzymem Q10 a karlovarskou vřídelní solí. Součástí této řady 
je dále pleťové mléko s pistáciovým olejem pro péči a regenera-
ci pletí. Léčebná tradice lázní v Karlových Varech nabízí odraz 
v produktové řadě této kosmetiky.

Družstvo prodávalo všechny své novinky za výrazně nižší 
cenu než v maloobchodě a bude je nabízet i ve formě dárkových 
etuí, což jistě zákazníci ocení.

Součástí nabídky na veletrhu byly též inovované výrobky, 
jako například Karlovarská HERBIE bylinný krém s Arnikou. Jed-
ná se o výrobky, které jsou mezi uživateli velmi žádané.

Z výrobního programu prezentovaného na veletrhu zde byly 
zastoupeny koupelové soli (na celé tělo nebo na nohy), krémy 
k ošetření těla (např. ARNIKA®, OZALIN®, CAMPHEROL®),  
přípravky pro hygienu ústní dutiny kosmetické řady Ženšen - 
zubní pasty a ústní vody, krémy k ošetření těla, rukou a nohou. 
Nechyběly ani oblíbené masážní prostředky – masážní krémy 
a emulze pro profesionály i pro koncové spotřebitele.

Nabídku doplnila řada dámských a pánských kolínských vod 
a parfémů. Součástí prezentované kolekce byly i ochranné respi-
rátory - filtrační polomasky. 

Volná	plocha	
u	pavilonu	E1:

DUP Pelhřimov – pivovar 
Poutník
www.dup.cz,	www.pivo-
varpoutnik.cz	

Ve stánku družstevního pivo-
varu Poutník mohli návštěvníci 
agrosalónu ochutnat výjimečné 
točené pivo, a to světlé výčepní, 
světlý ležák a kvasnicový ležák.  

Pivovar vaří piva spodně kva-
šená v následujícím sortimentu: 
l Poutník světlé výčepní pivo 

10%, hodnota alkoholu 3,8 
% objemových

l-  Poutník světlý ležák prémium 
12%, hodnota alkoholu 5% 
objemových

l Poutník Speciál 14%, hod-
nota alkoholu 5,8% objemo-
vých. Je vyráběn pouze na Vánoce, Velikonoce a pro speci-
ální příležitost.

K jejich výrobě se používá nejen kvalitních surovin, ale i kla-
sická technologie. Všechny druhy piv vyráběných v pivovaru 
Poutník, ať už se jedná o výčepní piva, ležáky nebo speciály, 
jsou vyráběny shodným technologickým postupem vyznačujícím 
se zejména dekokčním způsobem vaření a následným dlouhodo-
bým zráním při nízkých teplotách okolo 2 °C. Jedná se o přírod-
ní, nepasterizovaná piva.

Pro zájemce nabízí pivovar Poutník v Pelhřimově odborné, 
ale také turistické exkurze.

JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice
www.jihokov.cz	

Družstvo je tradičním výrobcem potřeb pro domácnost, jedná 
se o strojky na strouhanku, které jsou vhodné i na strouhání oříš-
ků, tvrdých sýrů, brambor a zeleniny. Dále vyrábí mlýnky na mák, 
strojky na strouhání syrových brambor, madla, věšáky a kovová 
obouvadla.

Další část výrobního sortimentu tvoří kempinkový nábytek. 
Jsou to zahradní a rybářské sedačky, lehátka, křesílka a stolky.
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Jihokov je též výrobcem komínové hlavice, která je určena pro 
vyřešení problémů komínů, které jsou tzv. utopené (umístěny u ob-
vodových zdí, daleko od hřebenu střechy, blízko vyšších domů 
nebo stromů) a u nízkých objektů, kde komín musí mít vzhledem 
k použitému spotřebiči určitou účinnou výšku, výrazně převyšu-
jící objekt. Hlavice je vhodná pro odvod spalin ze všech typů 
spotřebičů. Je odolná vůči vlhkosti, což umožňuje suchý i mokrý 
provoz spotřebičů. Použití je vhodné jak u novostaveb, tak i při 
rekonstrukcích. Komínová hlavice je celá z nerezu.

V nabídce Jihokovu byly i kolostavy – kovové stojany pro 4 
kola, počet je možno změnit dle dohody, stojany jsou určeny pro 
všechny typy kol, součástí kolostavu může být i deska pro umístě-
ní reklamy nebo různých informací.

Pavilon	E5:

Svaz českých a moravských výrobních družstev
www.scmvd.cz	

Po celou dobu výstavy byla v expozici SČMVD přítomna 
pracovnice odboru poradenských a podnikatelských služeb, pí. 
Michaela Vostálová, která poskytovala informace nejenom o vy-
stavujících družstvech.

Pavilon	T1:

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
www.kovobel.cz	

Družstvo prezentovalo výrobky, kompletní klecové a alterna-
tivní systémy pro chov drůbeže, skládací skladovací kontejnery 

KOVOBEL, a to pomocí televizní obrazovky, reklamních bannerů 
a prospektů.

Novinkou letošního roku je moderní voliérový systém pro 
alternativní chov nosnic SKN-O 180A. Je vyroben z žárově po-
zinkovaného materiálu. Doprava krmiva je pomocí krmného řetě-
zu. Automatický sběr vajec je realizován čelním elevátorem nebo 
liftem. Systém slouží pro výběhový a podestýlkový chov nosnic 
podle směrnic EU a územně závazných předpisů.

KOVOBEL je strojírenskou firmou, která se zabývá vývojem, 
výrobou a prodejem technologických zařízení pro chov drůbeže 
a skládacích – skladovacích kontejnerů.

Technologická zařízení bude Kovobel prezentovat také na 
veletrhu EuroTier 2012 v Hannoveru, ve dnech 13. - 16. 11. 
2012.

Text a foto: Michaela Vostálová
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Tramín	2011,	jakostní odrůdové víno

Jedná se o jakostní odrůdové víno, polosuché, výrazně aro-
matické se zlatožlutou barvou, silnou a expresivní vůní s domi-
nancí rozinek. Má robustní, nasládlou chuť sladkého kořenu 
připomínající až lékořici. Vystupuje z ní hroznový cukr a medo-
vé tóny. Toto víno je součástí nové řady jakostních vín SILVER 
COLLECTION, kterou výrobce reaguje na současný trend spotře-
by mladých vín. Výjimečnost této řady je zdůrazněna ručně vy-
trhávanou etiketou ze speciálního papíru a ručně dotiskovanou 
pečetí řádu templářských rytířů. Je plněno do lahví typických pro 

Templářské sklepy. Pro tuto novou řadu jsou lahve navíc 
doplněny symbolikou vystupujících hradeb.

Soutěž ZLATÝ KLAS 2012 o nejlepší vystavený exponát 
na 39. ročníku mezinárodní výstavy „ZEMĚ ŽIVITELKA“, 
vyhlášená organizátorem výstavy - Vý-
stavištěm České Budějovice a.s., pro-
běhla tradičně pod odbornou garancí 
Ministerstva zemědělství ČR. Prvořadým 
cílem soutěže je ocenění a propagace 
špičkových výrobků a novinek z oblasti 
agronomie, zootechniky, mechanizace, 
potravinářství, služeb pro zemědělství 
a venkov, lesního a vodního hospodář-
ství a opravárenství. V roce 2012 se 
o titul Zlatý klas ucházelo celkem 17 
exponátů. Posouzení exponátů proběh-

lo na úrovni hodnotitelských komisí a soutěžní 
poroty soutěže ve dnech 29. - 30. 8. 2012 
v rámci výstavy Země živitelka.

Více o vinařském družstvu Templářské 
sklepy Čejkovice naleznete na 

www.templarske-sklepy.cz.
 

(-jh-)

ZLATÝ KLAS 2012
V rámci výstavy Země živitelka se v pátek 31. srpna konalo vyhodnocení soutěže  
ZLATÝ KLAS 2012. Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice získalo ocenění 
„Zlatý klas“ pro jakostní odrůdové víno Tramín 2011 Silver Collection.

Elko Nový Knín, výrobní družstvo
www.elkonk.cz

Družstvo ELKO Nový Knín na výstavě Země živitelka předsta-
vilo horkou novinku - sýrařskou harfu strunovou. Výrobek slouží 
k nakrájení vysráženého mléka – tzv. sýřeniny, na sýrové zrno 
požadované velikosti. Čím jemnější je sýrové zrno, tím pevnější 

a sušší sýr později vznikne.  Použitím právě této pomůcky dochá-
zí k rovnoměrně nakrájenému zrnu a tím i větší kvalitě sýrů.

Sýrařská harfa je vyrobena z potravinářské oceli. V krájecím 
rámečku je napnuta struna o průměru 0,3 milimetru. K rámečku 
je připevněna rukojeť se závěsným okem, za nějž lze kráječ po 
ukončení práce zavěsit. Po použití lze celý výrobek demonto-
vat a tím zajistit jeho snadnou údržbu, která spočívá v pouhém 
opláchnutí proudem vody.

Sýrařská harfa je českým výrobkem z produkce výrobního 
družstva ELKO Nový Knín. Družstvo je mimo jiné výrobcem ob-
líbených tradičních strunových kráječů knedlíků, mechanických 
zametačů „Chiron“, skládacích sušáků, hliníkových skládacích 
schůdků, víceúčelových žebříků s pracovní plošinou, ocelových 
koz na řezání dřeva a dalších výrobků pro domácnost, firmy či 
domácí kutily. Více informací naleznete na internetových strán-
kách družstva.

novinka
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KAMENA, výrobní družstvo Brno
ROZHOVOR

Ing.	Karel	Vymazal
předseda družstva

Pane	předsedo,	od	kdy	družstvo	KAMENA	působí	
a	 jak	 se	 vyvinula	 jeho	 činnost	 do	 stávající	 podo-
by?

Družstvo má oficiální datum vzniku 31. prosince 1952, kdy 
bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Vzniklo delimitací Druž-
stva cementářů Praha, které mělo tehdy celostátní působnost. 
Hlavní výrobní náplní je v současné době výroba betonových 
prvků především pro inženýrské stavby – zámková dlažba, kla-
sická dlažba – dlaždice až do velikosti 50 krát 50 centimetrů, 
dále obrubníky a prakticky veškeré betonové komponenty ať 
již pro stavby komunikací či zahrádkáře. Dále vyrábíme prvky 
pro kanalizace – šachtové a studnové skruže, betonové sloupky, 
vinohradnické sloupky, betonové desky na  oplocení a výrobky 
z teraca. Tyto výrobky představují přibližně 90 procent našeho 
obratu.

Pokud	se	nepletu,	prováděli	jste	dříve	také	kame-
nické	práce…

Ano… Ale tato výroba je v současné době podstatně omezena. 
Kamenická výroba nyní představuje pouze asi 10 procent obratu 
družstva. Dále vyrábíme tmavou teracovou drť materiál SERPENTI-
NIT (hadec) – používá se k výrobě teracových schodišťových stup-
ňů, parapetních desek, pomníkových obrub, dlažeb atd.

V	kolika	provozovnách	vyrábíte?
Vyrábíme ve třech betonářských provozovnách a to v Blučině, 

Hrušovanech u Brna, kde se vyrábí i teracové výrobky a Dolních 
Kounicích. Kamenickou provozovnu máme v Brně. Další provo-
zovna je v Hrubšicích u Ivančic, kde se vyrábí zmiňovaná tera-
cová drť. V Blansku máme areál, ve kterém provozujeme firemní 
prodejnu a zbytek areálu pronajímáme.

Kolik	máte	zaměstnanců?
Celkem máme 57 zaměstnanců – zdá se to možná málo, 

ale technologie šly dopředu. Na provozovně Blučina máme  
například plně automatizovanou linku na výrobu zámkové dlažby,  
obrubníků a dalších prvků, takže celou linku obslouží 12 lidí  
včetně administrace.

Na	co	kladete	největší	důraz?
Především na kvalitu našich výrobků. Byli jsme mimo jiné mezi 

prvními stavebními družstvy, která zavedla v roce 1999 systém 
jakosti dle ČSN EN ISO 9002. Od roku 2002 trvale udržujeme 
systém managementu kvality, v současné době dle ČSN EN ISO 
9001:2009. Velký důraz dále klademe na servisní služby, po-
skytované našim obchodním partnerům. Ať již v oblasti výrobní 
specifikace a správného užití výrobků nebo i v oblasti zajišťování 
jejich přepravy. Samozřejmostí je dodržování smluvních termínů 
dodávek a vstřícnost k zákazníkům.

Kdo	je	vaším	zákazníkem?
Dodáváme především stavebním firmám a dále obchodním 

firmám, máme ale i soukromou klientelu. Co se týče kamenické 
výroby, řádově 60 procent obratu představují stavební zakázky, 
zbytek tvoří pomníková výroba a drobné kamenické práce.

Co	si	lze	představit	pod	vaším	sortimentem?
V oblasti betonářské výroby se jedná o zámkovou dlažbu, ši-

roký sortiment obrubníků, velkoplošnou dlažbu, zatravňovací tva-
rovky, šachtová dna, šachtové a studniční skruže, plotové a vino-
hradnické sloupky, plotové desky, příkopové a meliorační tvárnice, 
kabelové žlaby a další drobnější sortiment. Nutno uvést i tmavou 
teracovou drť různých frakcí a teracové výrobky, jak bylo zmíněno 
výše. Taktéž vyrábíme  cihelnou drť z cihelných střepů.

V oblasti kamenické výroby se jedná o obklady budov, scho-
dišťové stupně a desky, parapetní desky, v oblasti interierů o ku-
chyňské desky, jednoduše vše, co stavební firmy využijí pro stavbu. 



17 

zá
ří 

– 
říj

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

Spolupracujeme s řadou architektů, pro které provádíme přípravu 
a realizujeme osazení jejich uměleckých děl. Ke kamenickému sorti-
mentu je nutno přiřadit i pomníkovou výrobu dle přání zákazníků.

	Jak	nabízíte	své	výrobky?
Máme obchodní zástupce, kteří pravidelně objíždějí naše zá-

kazníky – bez toho by tento druh obchodu neměl šanci fungovat. 
Osobní kontakt je vedle internetové komunikace velice důležitý – 
naši obchodníci některé zakázky upřesňují i po technické stránce, 
neboť řada z výrobků se dá označit jako speciální.

Takže	jestli	to	chápu	dobře,	váš	obchodník	je	více-
méně	stavební	poradce…

Přesně tak – obchodník musí rozumět výrobě a námi vyrá-
běným výrobkům… Konkurence je velká, zásobovači stavebních 
firem mají široký okruh firem, se kterými spolupracují. Je potřeba 
držet s konkurencí krok.

Dodáváte	své	výrobky	také	do	zahraničí?
Vyjímečně, vyvážet tento typ výrobků do zahraničí - s ohle-

dem na vysoké přepravní náklady - ztrácí téměř smysl, vyrábíme 
především pro tuzemsko. Náklady na dopravu jsou tak vysoké, 
že by konečná cena byla pro zákazníka neakceptovatelná. Je 
těžké se prosadit. Pokud se dá hovořit o zahraničí v případě Slo-
venska, vyvážíme tam naši teracovou drť. 

Stavební	 komponenty	 je	 tedy	 asi	 nejlepší	 prodá-
vat	co	nejblíže	vaší	provozovny…

Ano, když si vezmete, že kamion naloží maximálně 10 šach-
tových den a náklad by měl cestovat třeba do Plzně, doprava 
vyjde téměř dráž než samotné výrobky. Není pak šance cenově 
se srovnávat  s konkurencí, která v této lokalitě působí. Do vzdá-
lenějších lokalit dodáváme pouze zboží, které konkurence v řadě 
případů neumí vyrobit, v našem případě se jedná o velkoplošnou 
dlažbu síly 10 centimetrů.

Když	se	zaměříme	na	vaši	zámkovou	dlažbu,	jaké	
druhy	vyrábíte?

Kromě klasické betonové zámkové dlažby vyrábíme také 
dlažbu v různobarevném provedení. Výrobky jsou vysoké 6 a 8 
centimetrů, plošně jsou pak různě velké podle samotných tvarů. 
Typy barevných mixů lze vidět v naší vzorkovně. Dlažbu v barvě 
není problém vyrobit, ale je to vždy problematické – nedá se vždy 
dělat do zásoby. Toto se týká především trojbarevných mixů, tzv. 
podzim, které se vyrábějí většinou dle přání a představ zákazníka 
vždy s určitým přebytkem. Přebytek této vyrobené dlažby se pak 
musí prodat většinou se slevou. Na základě odborného odhadu 
a poptávky proto z tohoto důvodu vyrábíme skladem  většinou 
jednobarevnou zámkovou dlažbu různých tvarů.

Kamena, výrobní družstvo Brno, bylo založeno 
31.12.1952 jako pokračovatel 34leté tradice Nákup-
ního družstva výrobků cementového zboží se sídlem 
v Praze. Historie tohoto bývalého družstva začala již 
po první světové válce 22. prosince 1918, kdy nově 
vzniklé družstvo mělo 57 členů. Hlavním cílem druž-
stva byl společný nákup surovin pro živnostníky. 
Po druhé světové válce bylo toto družstvo přebudo-
váno na Družstvo cementářů s celostátní působností 
a členská základna tak vzrostla na 705 členů. Hlav-
ním předmětem činnosti byla výroba cementového 
zboží a umělého kamene.

Po novém regionálním uspořádání v roce 1952 byla 
výrobní družstva sjednocována na základě tehdejší-
ho krajského zřízení. Nově vzniklé výrobní družstvo 
Kamena Brno převzalo delimitací 9 provozoven s 66 
členy. Předmět činnosti družstva byl rozšířen o zpra-
cování přírodního kamene, hřbitovní architekturu, 
památkovou údržbu, sochařské a restaurátorské 
práce. Družstvo Kamena tak navázalo na tradici 
bývalého celostátního družstva. Neustálý rozvoj po-
kračoval i v dalších letech, a to už družstvo zaměstná-
valo 167 členů. Na základě vypracované koncepce 
rozvoje družstva byly postupně vybudovány nové 
provozovny a stavební objekty pro výrobní účely. 
Investiční výstavba byla orientována na moderniza-
ci strojního zařízení, novou technologii cementových 
výrobků a opracování přírodního kamene diamanto-
vými nástroji a v neposlední řadě na výpočetní tech-
niku.

Výroba cementového zboží byla zaměřena na výro-
bu obrubníků, žlabů, plotové výrobky, skruže, vstup-
ní šachty, stropní desky, teracové schody, parapetní 
desky a ostatní výrobky pro zahradní architekturu.
V kamenosochařském oboru byla v minulosti část 
výrobní kapacity, kromě tradičních pomníkových 
prací, soustředěna na výrobu uren, váz, mís fontán 
a galanterie. Činnost družstva byla dále zaměřena 
na kamenosochařské práce památkových objektů, 
na interiéry kostelů a jiných stavebních kamenických 
prací. Součástí družstva byla i „Sochařská huť“ pro-
vozovny v Blansku, založená již v roce 1952. Sochař-
ská huť realizovala četná díla předních akademic-
kých sochařů, jako například Vincence Makovského, 
O. Kozáka, Jana Hánny, Konráda Babraje, Karla Vá-
vry, Ant. Kalvody, Sylvy Lacinové, V. Preclíka a jiných 
umělců.
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Drží	tyto	barvy	na	dlažbě?
Barvy drží, jediný problém bývá občas tzv. cementový vá-

penný výkvět, který ale časem zmizí, především působením kyse-
lého deště. Proti tomuto výkvětu není v podstatě obrany, ale není 
to žádná  závada výrobku.

Děláte	nějaké	speciální	výrobky?
Vyrábíme také slepeckou dlažbu – zvlněnou,  dále dlažbu 

reliéfní… Škála je obrovská, nicméně vše je o ceně a o tom, aby 
se vrátily vynaložené náklady na nové formy zpět do výroby.

Dělali	 jste	 například	 zboží	 pro	 nějakého	 zajíma-
vého	klienta?

Mimo jiné jsme naši chodníkovou dlažbu v bílé barvě dodá-
vali pro rekonstrukci brněnské vily Tugendhat. 

Jezdíte	na	veletrhy?
Na veletrhy se rádi zajdeme podívat, avšak nevystavujeme. 

Vzhledem k prioritě zaměřit se na regionální oblast nemá vý-
znam celostátního oslovení potenciálních klientů pro nás smysl. 
Jsme menší výrobce a dostávat se na trh  daleko od našeho pů-
sobení je, s ohledem na přepravní náklady a rozložení výroby 
konkurence, pro nás ekonomicky nevýhodné.

Vyrábíte	také	spojovací	materiály?
Spárovací hmoty či další spojovací hmoty nevyrábíme, avšak 

v naší provozovně v Hrušovanech prodáváme betonovou směs. 
Betony se definují řadou technických požadavků, především pak 
třídou pevnosti betonu. Beton dodáváme jak stavebním firmám, 
tak i malospotřebitelům.

Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravila Jana Henychová.

www.kamena.cz
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Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 - 
1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je 
instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památ-
ka moderní architektury v České republice je zapsána na Sezna-
mu světového kulturního dědictví UNESCO. 

V letech 2010 - 2012 prošla vila Tugendhat památkovou ob-
novou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byla restauro-
vána do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry 
jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře.

V tzv. suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily 
(prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštěcích oken, 
molová komora), které je nově zpřístupněno veřejnosti v rámci 
prohlídkové trasy. Je zde také umístěna expozice představující 
architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy 
před hrozbou druhé světové války Tugendhatovi emigrovali. Ná-
vštěvníkům je nově k dipozici bookshop.

Ve vile Tugendhat je Studijní a dokumentační centrum, kte-
ré mohou badatelé navštívit po předchozí domluvě. Tugendhat 
opět otevřena pro veřejnost od úterý 6. března 2012

Zdroj: www.tugendhat.eu

Tip na výlet

Navštivte vilu 

Tugendhat
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ARTEP, výrobní družstvo,
Jablonec nad Nisou

ROZHOVOR
Miluše		Korešová
předsedkyně družstva ARTEP

Do	jakých	oblastí	dodáváte	zboží?	
Naši zákazníci se soustředili především na odběr tzv. bílého 

zboží – dodáváme výrobky do potravinářství,  gastro, zdravotnictví 
atd. Poslední dobou se stávají žádanými hlavně tzv. gastro zástěry. 
Jsme schopni zajistit výrobu tohoto zboží přesně dle požadavku 
zákazníka, včetně požadovaného tisku nebo výšivky loga..

Kolik	máte	provozoven?
Máme pouze jednu provozovnu v Jablonci. Jsme malé druž-

stvo, klademe hodně důraz na osobní přátelské vztahy a dobrou 
atmosféru na pracovišti.

Kolik	máte	zaměstnanců?
V současné době zaměstnáváme 30 pracovníků, vlastně pra-

covnic, celý kolektiv  jsou samé ženy.  

Jaké	výhody	pro	ně	zajištujete?
Naši zaměstnanci dostávají například zdarma stravenky. 

Vzhledem k tomu, že v našem družstvu pracují převážně zdra-
votně znevýhodnění pracovníci, zajišťujeme pro ně také masé-
ra – zaměstnanci platí polovinu nákladů. Snažíme se o naše 
zaměstnance postarat a odměnou je nám pak minimální fluk-
tuace.

Jakým	způsobem	prodáváte	vaše	zboží?
Investujeme hodně do internetové reklamy. Koncem roku 

2011 také vznikl na rekonstruovaných stránkách e-shop, kde lze 
zakoupit zboží ze stálé nabídky. Zboží  prodáváme prostřednic-
tvím velkoobchodů cca z 50ti  procent, ostatní zboží odebírají 
koneční zákazníci, buď osobně, nebo zasíláme službou PPL.

 
Máte	nějaký	výrobek,	který	se	hodně	prodává?

Nejvíce se prodávají jednoduché bílé kalhoty v pase do gumy, 
mimo jiné pro nízkou cenu. Dají se použít v celém potravinářském 
průmyslu, i v celém zdravotnictví a příbuzných oborech.  

Jak	podporujete	dále	reklamu?
Platíme si na internetu reklamy a služby, abychom se dostali 

na přednější pozice ve vyhledavačích. 

Když se řekne pracovní oblečení, nemusí to nutně znamenat vždy jen klasické montérky či kuchařské 
zástěry. Personál v nemocnicích, ale i restauracích, pizzeriích nebo třeba v lékárnách nemusí být oblečen 
v pomyslné pracovní uniformě, zakrývající vše hezké či přidávající kila navíc. Lidé se chtějí líbit a práce 
je jedním z míst, kde tráví většinu dne. Výrobní družstvo ARTEP šije sice profesní oblečení tradičních stři-
hů, ale vychází ze současných trendů.  Používá výhradně kvalitní tkaniny od českých dodavatelů. Tým 
zručných švadlen dovede vyrobit skutečně propracované profesní oblečení, které je nejen hezké, ale 
příjemně se i nosí.

vlevo: Miluše Korešová, předsedkyně družstva

podniková prodejna

výrobní provoz
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NáHRADNí PLNĚNí

Výrobní družstVo ArtEP jE zAřAzEno do kAtEgoriE zAměst-
nAVAtElů zAměstnáVAjících PřEVážně zdrAVotně znEVýhodněné 
občAny.  tímto sPlňujE Podmínky PArAgrAfu 75 zákonA o zA-
městnAnosti 435/2004 sb.  Pří odběru Výrobků lzE uPlAtnit 
náhrAdní Plnění PoVinného zAměstnáVání osob zdrAVotně 
znEVýhodněných dlE PArAgrAfu 81 odst. b) uVEdEného záko-
nA o zAměstnAnosti.  VýPočEt náhrAdního Plnění uPrAVujE 
VyhláškA mPsV č. 518/2004 V PArAgrAfu 18. 

www.artepjbc.cz

PRODEJNA

Maloobchodní	prodejna	přímo	v	objektu	
Korejská	29,	Jablonec	nad	Nisou	

Možnost	zakoupení	všech	nabízených	výrobků.
Prodejní	doba:	
pondělí	-	čtvrtek		 8.00	-	12.00	13.00	-	16.00	
pátek		 8.00	-	12.00	13.00	-	15.00	

KONTAKT:
E-mail:	artep@artepjbc.cz							
Tel.:	+420	483	710	506	

Šijete	také	například	ložní	prádlo	či	ubrusy?

U těchto výrobků se jedná o vysokou cenu materiálu a nízkou 
cenu práce s výhledem minimálního zisku. Tedy se na tyto výrob-
ky nespecializujeme a šijeme toto zboží většinou proti objednáv-
kám z vybraného designu, toto se týká i dětského povlečení pro 
vybavení MŠ. 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravily Jana Henychová 
a Ing. Lenka Bartoničková.
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Hurá do školy!
Vybavte své dítě nabitým školním kufříkem

Nový školní rok 2012/2013 už klepe na dveře a právě pro tuto příležitost připravilo družstvo Druchema 
školní kufřík, který je přímo nabitý potřebami na psaní, výtvarnou výchovu a každodenní život školáka. 
Kufřík je díky svému atraktivnímu a elegantní designu ideálním dárkem do začátku školního roku nejen 
pro prvňáčky. Už nyní je možné zakoupit tento školní kufřík za příjemnou cenu v e-shopu družstva 
Druchema nebo v papírnictvích. 

Graficky je kufřík laděn do svěží modré barvy s mo-
tivem louky, květin, včel a motýlků. Design je zcela 
nový a neokoukaný, a jak bylo zjištěno napomáhá 

rozvoji kreativity a fantazie dětí a dokonce je motivuje pro 
školní práci. Každé dítě tak bude s novým kufříkem od druž-
stva Druchema hvězdou mezi spolužáky.

Kufřík má objem sedm litrů a vešlo se do něj hned devět 
zcela nepostradatelných školních pomůcek. Jsou jimi: mo-
derní stíratelná tabule rozměru A4, popisovač na 
tabuli, 6 kusů pastelek, 6 kusů voskovek, guma, 
30 gramové lepidlo Herkules, tužka, nůžky a pra-
vítko velikosti 20 centimetrů.

Veškeré školní potřeby v kufříku jsou českého původu 
a kufřík je včetně všech komponentů k dispozici za přízni-
vou cenu 169 Kč. Objednávat jej je možné už nyní 
v e-shopu a samozřejmě je k dostání také v papír-
nictvích po celé České republice. 

DRUCHEMA - Družstvo pro chemickou výrobu patří k tra-
dičním českým firmám, které se specializují na široké spekt-
rum chemických výrobků pro každodenní využití. Jedná se 
zejména o produkty zaměřené na dům a zahradu, sport, 
hobby, autokosmetiku nebo speciální produkty a volnoča-
sové aktivity. DRUCHEMA byla založena již v roce 1951 
a v průběhu let se stala největším českým chemickým druž-
stvem a zavedeným výrobcem kvalitních českých produktů. 
Nejznámější produkty v portfoliu společnosti jsou barvy na 
vejce OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo na papír HER-
KULES či lyžařské vosky SKIVO. Veškeré výrobky jsou vysoce 
účinné, laboratorně zkoušené a atestované, plně vyhovují 
platným ekologickým předpisům a evropským normám. DRU-
CHEMA vyváží své výrobky i do zemí Evropské Unie a dále 
do východní Evropy. 

Školní kufřík,
cena 169 Kč

Speciální limitovaná akce na měsíc září. 
Jen během tohoto měsíce  
si můžete pořídit kufřík 

za bezkonkurenční cenu 139 Kč! 

Obsah školního kufříku

Začátek školního roku – očekávaný, oblíbený i ne-
náviděný. Pokud vyrážíte do školy s prvňáčkem, zpra-
vidla je to rodinná událost…  

Rodiče s příchodem nového školního roku vždy 
očekávají útok na své peněženky v podobě školních 
pomůcek. Nejde ani tak o peníze, jako o nervy. Před-
stava shánění a často neúspěšné obíhání obchodů 
s vyhlídkou nákupu jiných věcí, než myslela paní uči-
telka, děsí řadu rodičů v těch nejčernějších snech… 
A hlavně na nic nezapomenout.

Vy ale zapomenout můžete. Je tu totiž někdo, kdo 
myslí za vás – výrobní družstvo DRUCHEMA, 
které vyrobilo praktický kufřík plný školních 
pomůcek. Vaše děti budou spokojeni a konec-
konců – vaše peněženka také, obzvláště když 
využijete výhodné zářiové nabídky.

www.druchema.cz	
www.facebook.com/druchema																																					

 Autor textu: Lenka Netušilová
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Hotel Kriváň sází 
na individuální přístup k zákazníkům

Proč	Mariánské	Lázně	navštívit	právě	v	listopadu	
a	prosinci?

V tomto období nejsou Mariánské Lázně tolik uspěchané 
a hektické. Hosté si mohou v klidu vychutnat jejich krásnou ar-
chitekturu a úchvatnou přírodu, do které je město tak jedinečně 
zasazené. A když zima oblékne „Mariánky“ do sněhobílého ka-
bátku, pak je rozhodně o co si opřít oči. K tomu, pro členy druž-
stev SČMVD máme připravený zajímavý balíček. Žádná hospo-
dyňka nemusí mít špatné svědomí, že nestačí upéct cukroví. Při 
odjezdu od nás totiž obdrží výtečné, na jazyku se rozplývající, 
cukroví z vyhlášené mariánskolázeňské cukrárny! 

Nabízí	město	a	okolí	v	zimním	období	 i	něco	víc,	
než	jen	krásnou	přírodu?

Pokud by se někomu zachtělo více adrenalinu, Mariánské 
Lázně jsou tím pravým místem. Nejen že lákají k projížďkám na 
běžkách, atraktivní je i sjezdovka s kabinkovou lanovou dráhou, 
která se nachází přímo v centru města a nabízí terény různých ob-
tížností. Hosté si také mohou zabruslit v zimním stadionu, zapla-
vat v městském bazénu nebo využít celoroční lanové centrum.

Zní	to	lákavě,	ale	jak	se	k	vám	do	hotelu	dostanu,	
pokud	nemám	auto,	zato	dvě	děti,	psa….	A	pokud	
si	budu	chtít	zalyžovat,	tak	i	lyže?

To přece není žádný problém. Cestovat lze rychle a po-
hodlně i bez auta.Jednoduše se k nám dostanete třeba vla-
kem. Z Českého Těšína přes Ostravu, Pardubice, Prahu a Plzeň 
jezdí dokonce každou sobotu Pendolino. Vystoupíte na nově 
zrekonstruovaném nádraží, kde si můžete v historické budově, 
než Vám pojede trolejbus č. 5 a 7, užít obchůdků a restaura-
cí. Zastávka trolejbusu je přímo před Hotelem Kriváň a tam už 
se o Vaše pohodlí postará náš ochotný personál. S lyžemi si 
starost také dělat nemusíte. Přímo u sjezdovky je půjčovna lyží 
i běžek a cena není vysoká. Zmínila jste i pejska. Pejsci jsou 
u nás srdečně vítáni! Jediné co požadujeme je, aby byl pejsek 
vychovaný. A také váš čtyřnohý kamarád si přijde na své. Hned 
za hotelem je geologický park, kde se s pejskem můžete projít. 
Po domluvě vám pejska pohlídáme. Naši stálí hosté jsou na 
takový přístup zvyklí a proto se k nám rádi vracejí. A děti se 
rozhodně nudit nebudou!

Z	Vašeho	vyprávění	je	patrné,	že	ke	svým	hostům	
přistupujete	 individuálně	 a	 jste	 velmi	 flexibil-
ní.	Na	co	všechno,	přímo	v	hotelu,	se	v	listopadu	
a	prosinci	můžeme	tedy	těšit?

Hotel nabízí mimo třiceti moderních pokojů i wellness a bal-
neo služby. Nabízíme i kosmetiku a pedikúru, různé detoxikační, 
zeštíhlující, rašelinové zábaly, koupele, masáže, saunu a samo-
zřejmě i lázeňské procedury, u kterých je ale potřebné lékařské 
vyšetření. Velkým našim kreditem je poloha hotelu, ze 17 pokojů 

a restaurace s ma-
lou terasou se hosté 
mohou kochat vý-
hledem na centrum 
a okolí Marián-
ských Lázní. V ho-
telu hostům připra-
vujeme i cestopisné 
semináře, promí-
táme filmy nebo 
nabízíme výtečnou 
a tolik oblíbenou 
čokofontánu. S ro-
dinami, které mají 
děti, chodím osob-
ně po domluvě kr-
mit zvířátka k lesní 
kapli za hotelem. 
V minulém roce 
jsme hotel rozšířili 
o další společen-
skou místnost, vybavenou potřebnou technikou, kterou právě 
v tomto období rády využívají různé firmy. 

Hotel	Kriváň	se	tedy	nezaměřuje	pouze	na	lázeň-
skou	klientelu?

Naopak! Snažíme se uspokojit všechny naše zákazníky. 
Právě pro firmy jsme ideálním místem. Dokážeme se maximál-
ně přizpůsobit a máme co nabídnout. Je přeci tolik příjemné, 
mít po náročném školení celé balneo centrum jen pro sebe. 
Personál na balneu je zvyklý a ochotný naše hosty hýčkat 
i o půl noci. V restauraci například pro firmu připravíme ob-
čerstvení dle představ zákazníka, leckdy s živou hudbou. Dru-
hý den zajistíme třeba paintball v Tachovské Huti u Marián-
ských Lázní, seskok padákem v nedalekých Sklářích, lezeckou 
stěnu, lanové centrum nedaleko od hotelu nebo poklidnější 
a méně adrenalinový vstup do Římských Lázní. I když je zima, 
firmám máme co nabídnout.

Máte	 připravenou	 nějakou	 zajímavou	 nabídku	
také	pro	naše	družstva?

Pokud si družstva budou chtít u nás uspořádat team-
building, firemní školení, seminář, poradu, pobyty za odmě-
nu či netradiční vánoční večírek, vždy se jim budeme snažit 
vyjít s nabídkou maximálně vstříc a na jejich návštěvu se moc 
těšit .

Děkuji za rozhovor….. 

Rozhovor připravila Jana Henychová.

Tentokrát jsme navštívili Mariánské Lázně, abychom si s ředitelkou Hotelu Kriváň Terezou Šestákovou 
povídali o zajímavých místech, nejstarším domě „U Zlatého hroznu“, léčivých pramenech a o tom, jak 
kouzelné bývají Mariánské Lázně v listopadu a prosinci.
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Pro každého hosta máme při odjezdu připravené cukroví 
z vyhlášené mariánskolázeňské cukrárny!
Cena balíčku: 3.150,-Kč/2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

S chutí do Mariánských Lázní!

● 2x Ubytování na Hotelu Kriváň****
● 2x Snídaně formou bohatých bufetových 

stolů na přání s donáškou na pokoj 
● 2x Večeře (výběr z menu + salátový bufet)
● 1x pedikúra nebo manikúra nebo kosmetika 

nebo částečná masáž s rašelinovým obkla-
dem (dle vlastního výběru)

● 1x parafín na ruce BONUS!

● Volný vstup do sauny BONUS!
● možnost prodloužení o další den s polopenzí 
 (snídaně a večeře) za 690,-Kč/os. BONUS!
● Župan a pantofle na pokoji
● Tipy na výlety
● Wifi připojení na pokoji zdarma
● Trezor na pokoji k dispozici zdarma
● Lázeňská taxa

2 noci
Období: 1.11. – 20.12. 2012

Poznejte světově proslulé lázně, bránu do CHKO Slavkovský les, jedno z nejromantičtějších 
míst… Mariánské Lázně se Vám za Vaši návštěvu odmění krásnou přírodou, mnoha  

památkami, rezervacemi, skvostnou architekturou a především čtyřiceti minerálními prameny,  
které přispějí k Vaši celkové rovnováze a duševnímu zdraví.  

BALÍČEK OBSAHUJE: 
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Tato nejprestižnější manažerská soutěž má v České republice 
již dvacetiletou tradici. Jejím cílem je nezávisle vybrat a zvi-
ditelnit nejlepší lídry ve svém oboru, významné osobnosti 

managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a tím i celé 
ekonomiky.

Jako vždy má silné patrony – jsou jimi tři vyhlašovatelé – 
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.

Kdo	bude	nejlepší?	Nominujte	své	hrdiny!
Kdo to bude se opravdu dovíme až na jaře příštího roku. Sou-

těž si jako jedna z mála udržuje vysoký standard výběru a velmi 
důsledného a hodnocení. Ti, kteří projdou několikastupňovým 
hodnocením, pak náleží ke špičce ve svém oboru, ke klubu spo-
lehlivých a elitních manažerů, ke skupině „mozků“ s jasnou vizí 
v globálním světě.

„Pokud se ptáte, jak nominovat, tak mohu 
poradit, že nejrychlejší způsob, jak získat infor-
mace, je zavolat k nám, na Českou manažerskou 
asociaci. Rádi vám poradíme a pomůžeme,“ upřes-
ňuje Rastislav Lukovič, organizátor akce a ředitel Projektové 
kanceláře ČMA. „Jen připomínám, že soutěž i nomi-
nace mají svá jasná a pevná pravidla. Pro soutěž 
je aktivních téměř 300 nominačních míst – jsou to 
např. svazy, unie, asociace a kluby vyhlašova-
telů, komory, asociace poradenských kanceláří, 
další sdružení a společnosti, krajské úřady, vy-
soké školy a univerzity i individuální nomináto-
ři. Seznam naleznete na www.manazerroku.cz. 

Navržený manažer musí splňovat daná kritéria, 
např. vykonávat funkci déle než tři roky, musí v ní 
být úspěšný a subjekt, který řídí, musí mít daňo-
vou povinnost v České republice. Své tipy můžete 
volat na ČMA, kde s nimi budeme dál v týmu od-
borníků pracovat.“

Výtečnou zku-
šenost se soutěží 
MANAŽER ROKU 
má i předseda 
Svazu českých 
a moravských vý-
robních družstev 
JUDr. Rostislav 
Dvořák:“ Když 
jsem před lety 
v paláci Žo-
fín převzal od 
ministra prů-
myslu zlatý 
odznáček Ma-
nažera roku, 
lemovaný tem-
ně rudými čes-
kými granáty, 
prolétla mně 
hlavou myš-
lenka, že ta 
léta práce, která jsem firmě věnoval, přinesla nejen 
vynikající ekonomické výsledky, ale měla význam 
i pro české hospodářství, pro zem kde jsem se naro-
dil, kterou mám rád a která si mé práce a práce mých 
spolupracovníků všimla a váží si jí. A to je pro mne 
hodnota, která si určitě zaslouží do dalších let naši 
podporu. Tradičně se soutěže účastní každoročně 
asi desítka vynikajících manažerů z výrobních druž-
stev. V soutěži se zaskvěla jména jako např. Ing. Zde-
něk Blažek z Dřevojasu, Ing. Emil Beber z Kovobelu, 
Ing. Jiří Herynek z Ergotepu či Ing. Pavel Pastorek 
z Templářských sklepů a samozřejmě Ing. Jana Malá 
z Moravské ústředny Brno, Manažerka roku 2005. 
Věřím, že i ve 20. ročníku soutěže budou mít naši ma-
nažeři silné zastoupení a dočkáme se mnoha násle-
dování hodných příběhů i vynikajících výsledků.“

Autor textu: Lýdie Procházková

JAK NOMINOVAT SVÉ HRDINY
20. ročník soutěže MANAŽER ROKU nabídne 
prestiž i poučení 

Nejprestižnější manažerská soutěž, MANAŽER ROKU, se koná již po dvacáté. Aktuální fází soutěže 
jsou v současné době nominace vhodných kandidátů, tj. vyhledávání a poté i hodnocení vynikajících 
manažerů a manažerek. Každým rokem se tohoto projektu účastní relativně velký počet manažerů z vý-
robních družstev. Připomínáme, že nominace skončí 31. října a pokud znáte ve svém pracovním okolí 
vhodného kandidáta, určitě si následující řádky přečtěte.

Rastislav Lukovič, ředitel Projektové kanceláře ČMA

JUDr.  Rostislav Dvořák, 
předseda SČMVD
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 MANAŽER ROKU

. 

. 
SOUTĚŽE

JUBILEJNÍ             ROČNÍK

NOMINACE PRÁVĚ NYNÍ
Bližší informace získáte v kanceláři České manažerské asociace: 

tel.: 241 087 325, lukovic@cma.cz, www.manazerroku.cz

JIŽ PŘI NOMINACÍCH 
ROZHODUJÍ KRITERIA

Projekt MANAŽER ROKU je vybudován na systematicky rozpracovávaných a neustále zpřesňovaných 
kritériích, na jasných podmínkách nominací a ještě náročnějších podmínkách hodnocení a postupů  
do vyšších kol soutěže. Soutěž kolem sebe soustředí týmy respektovaných odborníků z teorie a praxe 
managementu i ekonomiky..

Soutěž je veřejná a soutěžící musí vyhovovat těmto 
kritériím:
• má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
• má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
•  využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se 

strategickým a invenčním myšlením
•  svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách 
 globálního ekonomického prostoru
•  dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
•  vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se 

Kodexem manažera

Při hodnocení manažera je dále přihlédnuto k:
•  osobnosti a způsobilosti manažera
•  osobnímu přínosu manažera pro firmu
•  podnikatelským výsledkům a konkurenceschopnosti firmy 
 čelit krizi

•  celospolečenským přínosům firmy – výrobky a služby
•  pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám
•  environmentálnímu přístupu

Oceňované kategorie
Soutěže MANAŽER ROKU

• MANAŽER ROKU
• MANAŽERKA ROKU
• TOP 10
• Vynikající manažer  střední firmy (do 250 zaměstnanců)
• Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)
• Mladý manažerský talent do 35 let
• Manažer odvětví
• Uvedení do síně slávy
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Na stránkách tohoto časopisu vás průběžně informujeme o projektu „Vzdělávání pracovníků ostrahy ve 
výrobních družstvech zaměstnávajících zdravotně postižené“, který již druhým rokem realizujeme.

Vzdělávání pracovníků ostrahy 
podporujeme 
vaši budoucnost
www.esfrc.cz

Vzdělávání pracovníků ostrahy 

Cílem projektu je proškolení 897 pracovníků ostrahy k vy-
konání zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci 
„Strážný“ - č. 68-008-E a dále ověření odborné způso-

bilosti absolventů školení zkouškou podle zákona č. 179/2008 
Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Do projektu jsou od jeho počátku zapojena výrobní družstva:
Integra, výrobní družstvo, Zlín
Služba, výrobní družstvo, České Budějovice
DIOL družstvo, Olomouc
Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň

V červnu tohoto roku Ministerstvo práce a sociálních věcí 
schválilo naši žádost o podstatnou změnu projektu a do projektu 
přistoupila další dvě výrobní družstva:

1. Severočeské družstvo zdravotně postižených 
Mechanika Prostějov 97. 

Do současné doby bylo v rámci projektu proškoleno 812 pra-
covníků ostrahy, zkoušku úspěšně složilo 773 z nich, což předsta-
vuje 95% úspěšnost u zkoušek. Úspěšní absolventi získali Osvěd-
čení o získání profesní kvalifikace strážný. Od 1. 8. 2012 by bez 
splnění požadavků na odbornou způsobilost nemohli vykonávat 
činnost na pozici pracovníka ostrahy.

Projekt podporuje oblast ostrahy osob a majetku - odvětví 
hospodářství, které zaměstnává významné procento zdravotně 
postižených. Ze statistiky projektu vyplývá, že 75 % účastníků 
kurzů je zdravotně znevýhodněných. Dalším specifikem je věko-
vá struktura zaměstnanců v tomto oboru – 48 % účastníků kurzů 
je starších 55 let.

Projekt bude pokračovat podle potřeby zapojených družstev. 
Do budoucna přemýšlíme o navýšení počtu zapojených osob event. 
o rozšiřujícím školení pro zásahové jednotky a pro dispečery.

Za realizační tým projektu: 
Ing. Lenka Bartoničková
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Co	je	MEFISTO?
Mefisto jsou speciální čistící přípravky, které ve své do-

mácnosti jistě oceníte i vy. Pomocníci na mytí a úklid značky 
Mefisto si umí poradit s odstraňováním mastných a připeče-
ných nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných 
povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a obklady. 
Stačí si jen vybrat ty správné přípravky, které se budou hodit 
právě k vám domů…

Namátkou	vybíráme	za	vás
Nabídku přípravků značky Mefisto najdete na www.druche-

ma.cz a vybírat je skutečně z čeho. Pořídit si můžete například 
čisticí a lešticí prostředek KERA MEFISTO v 300 ml balení. KERA 
MEFISTO  má praktický mechanický rozprašovat a velmi snadno 
vyčistí povrch sklokeramických desek od všech připečených po-
travin, mastnot a nečistot. Na povrchu desky potom zanechává 
tenký film, který snižuje ulpívání nových nečistot a usnadňuje dal-
ší čištění. V nabídce najdete také jemně abrazivní prášek na mytí 
a čistění nádobí nebo vysoce účinný, mycí, čisticí a odmašťovací 
prostředek v podobě gelu na nádobí, který navíc obsahuje látky 
příznivě působící na pokožku rukou. Mefisto to jsou také speciál-
ní přípravky, které umí odstraňovat saze a jiné nečistoty ze skel 
krbů nebo krbových kamen nebo speciální přípravky na podlahy 
a také univerzální čistící prostředky, které využijete v celé domác-
nosti. S pomocníky Mefisto budete mít vždy záruku maximální 
čistoty!

MEFISTO SPECIáL VYČISTí SAZE  
A MASTNOTU DOKONALE A SNADNO! 

I když to zatím tak nevypadá, zanedlouho přijede podzim 
a s ním i plno krásných chvilek pro majitele krbů. Kde jinde totiž 
trávit sychravé podzimní večery než u tepla krbu. Pokud si plame-
ny z vašeho krbu chcete maximálně užít, potom pro vás máme tip 
– pořiďte si gel MEFISTO Speciál – překvapí vás svou silou.

Vyčistí	vše	dokonale	
Krby jsou sice krásná věc, ale pokud je sklo jejich dvířek špi-

navé od sazí a mastnoty, je to katastrofa. Pokud doma krb máte, 
potom jistě víte, že se saze a mastnota odstraňují jen velmi těžko. 
Nyní je tomu ale už konec! Tedy v případě pokud vsadíte na gel 
MEFISTO Speciál, který je k odstraňování tohoto druhu nečistot 
přímo stvořený.

Snadná	práce	zajištěna	
Zapomeňte na složité drhnutí nebo škrábání. S gelem ME-

FISTO Speciál jde vše snadno a především rychle. Jedná se to-
tiž o přípravek s praktickým mechanickým rozprašovačem. Vše 
tak probíhá velmi snadno – gel MEFISTO jednoduše nanesete 
– tedy nastříkáte – na plochu, kterou chcete čistit – pozor: vše 
musí probíhat za studena. Gel vytvoří rovnoměrnou slabou vrstvu 
a začne působit. Zhruba 10 minut vše necháte tak, jak je a poté 
pouze uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou. Jak 
snadné že? Výsledek bude dokonalý. Gel MEFISTO Speciál je 
určený pro odstraňování sazí a mastných nečistot z povrchu skel 
dvířek krbových kamen i prosklených vložek krbů. Spolehlivě vy-
čistí i krbové nářadí nebo součásti grilu, keramické obklady nebo 
dlažbu. Těšit se můžete i na velmi příjemnou vůni červeného po-
meranče. Objevte i vy sílu gelu MEFISTO. 

NA TROUBY, gRILY A SPORáKY
Jednu z nejnepříjemnějších úklidových práci představuje dů-

kladné vyčištěni trouby, grilu, sporáku apod. Tuto neoblíbenou 
práci nám značně usnadni Mefisto, přípravek s mechanickým 
rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečis-
tot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako 
jsou sporáky, trouby, grily, nádobí či kuchyňské obkladačky. Jeho 
gelová konzistence zaručuje, že nestéká ze svislých povrchů. Pří-
pravek navíc interiér provoní příjemnou limetkovou vůni.  Cena 
500ml baleni 90 Kč. 

www.druchema.cz	

Chcete mít doma skutečně čisto? 
Vsaďte na MEFISTO!

Čistota je půl zdraví, to snad ví každý. Úklid je proto pro všechny z nás nezbytou činností. Pokud 
chcete uklízet s maximální efektivitou a navíc snadno, vsaďte na čistící přípravky české značky Me-
fisto. Poradí si se vším…



30 

zá
ří 

– 
říj

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

Podzimní celorepubliková porada SČMVD proběhne v pátek 16. listopadu 2012 od 12.00 hodin v Kongresovém 
sále II  TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov.

Součástí odpoledního programu bude Slavnostní meeting k Mezinárodnímu roku družstev 2012, na 
nějž jsou spolu s předsedkyněmi a předsedy členských družstev SČMVD zváni i představitelé členských 
svazů Družstevní Asociace ČR, organizace Družstva Evropa, vrcholní představitelé české politické re-
prezentace, představitelé vlády a další významní hosté. 

Na pracovní část bude navazovat tradiční návštěva divadelního představení a společenský večer. 

Pozvánka s bližšími informacemi organizačního charakteru bude předsedkyním a předsedům členských družstev SČMVD 
zaslána v průběhu září 2012. 

• Na veletrzích hraček a her FOR TOYS a potřeb pro děti a kojen-
ce FOR BABIES, které se uskuteční ve dnech 27. – 30. září, se 
představí 2 výrobní družstva. Bude to výrobce plastových hraček 
a plastových modelů Směr Praha a dále výrobce dětského textilu 
a oblečení z funkčních termoregulačních materiálů Dita Tábor.  
Srdečně vás zveme k návštěvě stánků výrobních družstev.

• Ve dnech 20. - 23. září se na Výstavišti v Praze - Ho-
lešovicích bude konat 21. ročník mezinárodní specia-
lizované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných 
šperků Hodiny a klenoty.

 Na výstavě se budou prezentovat výrobní družstva 
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, a dále 
družstvo Karat Brno a sociální družstvo Podané ruce 
ze Zubří.

 Srdečně vás zveme k návštěvě veletrhu a stánků výrob-
ních družstev.

• V nově zrekonstruovaném objektu SČMVD v pražské 
Bolzanově ulici zahájila provoz lékárna, kde zákazníci 
mají možnost současně posedět v přilehlé kavárně.

• Ve Strakonicích se koncem srpna konal 20. ročník 
Mezinárodního dudáckého festivalu. Festival připo-
mněl uplynulých 19. ročníků a historii vzniku festivalu. 
Zúčastnili se i vzácní hosté, mimo jiné poradce prezi-
denta ČR Josef Kalbáč, starosta města Mgr. Ing. Pavel 
Vondrys a oba místostarostové  Ivana Říhová a Pavel 

Pavel. Po projekci filmových záběrů z nejstarších roční-
ků festivalu se ve velkém sále Domu kultury představily 
domácí soubory – dětský Prácheňáček a Prácheňský 
soubor písní a tanců.

• Od 28. srpna do 1. září se 
konal na pražském Ovoc-
ném trhu IX. mezinárodní 
folklorní festival „PRAŽSKÝ 
JARMARK“, který představil 
lidové umění mnoha národů, 
předvedené folklorními sou-
bory z celého světa.  Festival 
hostil taneční a hudební sku-
piny z Brazílie, Tchajwanu, 
Indonésie, Nového Zélandu, 
Cookových ostrovů, Číny, 
Korejské republiky, Konga, 
Gruzie, Ruské federace, 
Itálie, Švédska, Slovenska. 
Součástí festivalu by i Velká 
cena folkloru 2012 či tradič-
ní slavnostní krojový průvod 
pražskými ulicemi směřující 
ze Staroměstského náměstí 
přes Celetnou ulici, Příkopy, Václavské náměstí a Můstek 
a další den pak účastníci Velké ceny folkloru roztanči-
li Hradčanské náměstí a Nerudovu ulici se zakončením  
ve Valdštejnské zahradě.  Akci pořádalo Folklorní  
sdružení ČR

  www.folklornisdruzeni.cz. 

Aktuální informace 
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DOTAZ:

JAK JE TO S DOVOLENOU PODLE NOVéHO ZNĚNí ZáKONíKU PRáCE? ?O
tá

zk
y a odpov

ěd
i

ODPOVĚď: 
V průběhu let se tato problematika změnila již několikrát, 

a vždy je to poměrně o 180°, co se týče čerpání dovolené.

Do konce roku 2011 platilo, že nevyčerpal-li zaměst-
nanec dovolenou za předchozí rok (kupř. 2009) do konce roku 
následujícího (tj. 2010), pak část v rozsahu zákonného nároku 
4 týdnů bez náhrady propadla a případný další nárok (pátý tý-
den) se proplácel nebo jej bylo možné převést do třetího roku 
(2011). Aby nedošlo k uvedenému propadnutí dovolené, měl 
zaměstnanec právo (v případě, že mu zaměstnavatel do 31.10. 
neurčil termín čerpání „staré“ dovolené) první pracovní den v lis-
topadu nastoupit na dovolenou a do konce roku ji vyčerpat, jak 
je uvedeno v předchozí větě. Výjimky tvořily případy mateřské či 
rodičovské dovolené, jim dovolená nepropadala.

Změny od 1. ledna letošního roku lze shrnout takto:
Sále platí, že termín čerpání dovolené určuje zaměstnava-

tel, s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance (tj. tedy 
většinou k jeho žádosti). Alespoň 14 dní by mělo být vyčerpáno 
vcelku (pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne 
jinak – za dohodu lze považovat podepsanou žádost o dovole-
nou či obdobný formulář).

Čerpání dovolené podle je zaměstnavatel povinen zaměst-
nanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve 
kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom 
zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance 
nebo naléhavé provozní důvody. Nemůže-li být dovolená tak-
to vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, 
aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalen-
dářního roku.

A teď pozor: není-li doba čerpání dovolené určena 
zaměstnavatelem do 30. června následujícího kalen-

dářního roku, má právo určit čerpání dovolené rov-
něž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povi-
nen v tomto případě písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 
14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na 
jiné době oznámení.

Znamená to tedy, že pokud jste neurčili dobu čerpání dovole-
né z roku 2011 do 30.6.2012 (rozumí se tím, že do tohoto data 
nevyhotovíte a neoznámíte „plán dovolených“ – zaměstnavatel 
může samozřejmě určit dobu čerpání dovolené i na druhou po-
lovinu roku, avšak musí tak učinit do 30.6.), může zaměstnanec 
po tomto datu oznámit, že si bere dovolenou, a pokud  tak učiní 
se 14 denním předstihem, nelze s tím nic dělat. Připomínám, že 
pořád zde samozřejmě hovoříme o „staré dovolené“, tedy dovo-
lené z předcházejících let.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následující-
ho kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně 
práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo ro-
dičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání 
této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Z uvedeného vyplývá, že žádná část dovolené nepro-
padá a „posouvá“ se neustále dopředu. Při čerpání platí, že 
napřed se čerpá „stará“ dovolená. Proplatit lze nevyčer-
panou dovolenou jen v případě skončení pracovního 
poměru, bez ohledu na to, kdy na ni vznikl nárok.

Pro úplnost dodávám, že tzv. hromadné čerpání dovolené 
lze určit jen v rozsahu 2 týdnů, a to pouze pokud je to nezbytné 
z provozních důvodů a po dohodě s odborovou organizací a ra-
dou zaměstnanců.

Mgr. Luděk Mazuch, 
Odbor poradenských a podnikatelských služeb

DOTAZ:

DOZVĚDĚL JSEM SE, ŽE OD ČERVENCE T. R.  ExISTUJE NOVÝ SYSTéM ELEKTRONICKÝCH TRŽIŠť 
V OBLASTI VEřEJNÝCH ZAKáZEK. MůŽETE MI K TOMU POSKYTNOUT VíCE INFORMACí? 

ODPOVĚď: 
Významným opatřením vlády ČR je elektronizace zadávání 

veřejných zakázek. Hlavním cílem je zefektivnit nákupy ve ve-
řejném sektoru.  Odbor veřejného investování Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR připravil portál, na kterém naleznete komplexní 
a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek. 
Cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé, přátelské a komunikativ-
ní prostředí se snadnou orientací. Návštěvník portálu má mož-
nost se velmi jednoduchým způsobem zorientovat v národních 
i evropských právních předpisech k veřejným zakázkám a kon-
cesím. Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných 
zakázkách, pod kterým se nachází přístup k Věstníku veřejných 
zakázek, k seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systémům 

certifikovaných dodavatelů, ke statistikám veřejných zakázek, 
k rejstříku koncesních smluv, přístup ke klasifikacím a číselníkům. 
Dostupný je zde také rejstřík osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek resp. rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv. 
Veškeré informace a kontaktní údaje neleznete na stránkách Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR věnovaných zadávání veřejných 
zakázek – www.portal-vz.cz. Na tomto webu rovněž nalez-
nete  další užitečné odkazy na instituce, v jejichž činnosti je rov-
něž problematika veřejných zakázek a odkazy na další webové 
stránky, které se zabývají problematikou veřejných zakázek.

Ing. Věra Řeháčková, 
Odbor poradenských a podnikatelských služeb
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Při této příležitosti se setkají představitelé družstev 
z celého světa na národních a mezinárodních kon-
ferencích a na Generálním shromáždění Mezinárod-

ního družstevního svazu. Bude pořádáno více než 100 
seminářů s družstevní tematikou, tři velké výstavy – ICA 
EXPO, Co-operative Living a Co-operation Street, filmový 

festival, divadelní předsta-
vení, nejrůznější soutěže 
a další akce. 

Skvostný komplex Man- 
chester Central  přímo v cen-
tru Manchesteru bude sloužit 
jako styčný bod. Tato budova 
je vybavena moderními konfe-
renčními sály, výstavními pro-
story  a luxusním auditoriem 
pro 804 osob. Očekává se, 
že celá řada zajímavých 
a významných hostů navští-
ví tuto klíčovou událost jako 
např. obchodní manažeři 
družstev, nákupčí, předsedo-
vé družstev a členové jejich 
představenstev, představitelé 
nedružstevního sektoru včet-
ně dodavatelů družstev, před-
stavitelé OSN, podporovate-
lé družstevnictví, představitelé 
tisku a médií, politické osob-
nosti, ale i široká veřejnost.  

Pro ty, kteří nebudou 
v Manchesteru přítomni, 
je určen mnohojazyčný 
zpravodajský uzel Global 
News Hub, který je záso-
bován zprávami od  více 
než 100 přispěvatelů 
a pro družstva na celém 
světě poskytuje informa-

FINÁLE MEZINÁRODNÍHO ROKU 
DRUŽSTEV – VÝZNAMNÁ UDÁLOST  
CO-OPERATIVES UNITED V MANCHESTERU 
(28.10. – 2.11. 2012)

Od oficiálního zahájení Mezinárodní-
ho roku družstev v New Yorku Orga-
nizací spojených národů uplyne jeden 
rok a rodiště moderního družstevního 
hnutí – Manchester se stane hostite-
lem významné události pod názvem 
CO-OPERATIVES UNITED,která bude 
představovat  velké finále Mezinárod-
ního roku družstev. 
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NABÍZÍME PRONÁJEM 
JEDNACÍCH MÍSTNOSTÍ

uprostřed Václavského náměstí v těsné blízkosti metra

vhodné k pořádání 
seminářů, kurzů 
a jednání, včetně 
audiovizuální techniky
  

SVAZ ČESKÝCH 
A MORAVSKÝCH

VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
Václavské náměstí 21, 

113 60 Praha 1

 
tel.: +420 224 109 253  •  e-mail: zasedacky@scmvd.cz   •  www.zasedacky.scmvd.cz

  

UNION
OF CZECH

PRODUCTION
CO–OPERATIVES 

ce z různých sektorů  (např. maloobchod, výstavnictví, 
bankovnictví a pojišťovnictví atp.). Tato webová strán-
ka bude i po skončení Mezinárodního roku družstev na-
dále sloužit jako kontaktní místo, kde se budou moci 
družstva podělit o své nápady, podněty a inspirace. 
Družstva Velké Británie při této příležitosti zorganizova-
la  Družstevní fórum, které představuje setkání odborníků 
z oblasti lidských zdrojů, účetnictví, marketingu a komuni-
kace a je jedinečnou příležitostí pro profesionály v oblasti 
spolupráce a výměny zkušeností.

Událost CO-OPERATIVES UNITED má vlastní webovou 
stránku 

(http://www.manchester2012.coop), 
kde naleznete více podrobností. 

Vyhlášením roku 2012 Mezinárodním rokem družstev 
OSN opětovně vyjádřila svou mnohaletou podporu rozvo-
je družstevního podnikání, které v ekonomikách států hraje 
nezastupitelnou roli, zejména při řešení otázek zaměstna-
nosti a začleňování znevýhodněných osob do společenské-
ho a profesního života společnosti. 
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NA CESTĚ K INTEgROVANé-
MU EVROPSKéMU TRHU PLA-
TEB PROVáDĚNÝCH KARTOU, 
PřES INTERNET A POMOCí 
MOBILNíHO TELEFONU

Bezpečné, účinné, konkurenceschopné a inovační elektronic-
ké platby jsou klíčové, mají-li spotřebitelé, maloobchodníci a spo-
lečnosti plně těžit z výhod jednotného trhu, a jejich důležitost dále 
stoupá společně s tím, jak postupně roste význam elektronického 
obchodu na úkor obchodů kamenných. Způsob nákupu zboží 
a služeb v Evropě se zásadním způsobem mění. První důležitý mil-
ník na této cestě představuje jednotná oblast pro platby v eurech, 
která vychází z předpokladu, že by se nemělo rozlišovat mezi za-
hraničními a domácími elektronickými maloobchodními platbami 
v eurech v rámci EU. Výhody větší integrace trhu by pramenily 
zejména z těchto čtyř  prvků:

1) větší konkurence,
2) širší výběr a větší průhlednost pro spotřebitele,
3) více inovací,
4) větší zabezpečení plateb a důvěra zákazníků.

Integrovaný trh platebních služeb v EU by mimoto mohl po-
skytovat rovněž administrativní údaje, které by mohly být použity 
pro vypracovávání harmonizovaných statistik. Tak by se zlepšila 
kvalita a rozsah statistik EU, aniž by společnostem vznikaly do-
datečné náklady, a jen s omezenými investicemi pro statistické 
společenství.

Zelená kniha posuzuje aktuální situaci v oblasti plateb prová-
děných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu v Evro-
pě, zjišťuje nedostatky ve stávající situaci v porovnání s vizí plně 
integrovaného platebního trhu a překážky, které tyto nedostatky 
způsobují.

obEcné nAřízEní o ochrAně údAjů

Cílem nařízení je posílit práva občanů, 
posílit vnitřní trh EU, zaručit vysokou úroveň 
ochrany údajů ve všech oblastech (včetně 
justiční spolupráce v trestních věcech), za-

jistit řádné uplatňování právních předpisů, usnadnit přeshraniční 
zpracovávání údajů a stanovit obecná pravidla ochrany údajů.

Evropská komise chce touto reformou posílit právo na soukro-
mí na internetu a stimulovat digitální ekonomiku Evropy.

V nových souvislostech digitální ekonomiky Výbor sdílí 
mínění Komise, že „mají fyzické osoby právo využívat účinné 
kontroly nad svými osobními informacemi“, a požaduje dále, 
aby toto právo bylo rozšířeno na různé aplikace, pro něž se vy-
užitím dat získaných velkým množstvím prostředků (zákonných 
a někdy nezákonných) a jejich zpracováním vytvářejí osobní 
profily.

Výbor vítá úsilí o vytvoření účinného institucionálního rámce, 
který by zaručil efektivní uplatnění právní úpravy, a to jak na úrov-
ni podniků (inspektoři ochrany údajů), tak na úrovni veřejné správy 
členských států (nezávislé orgány dozoru). Výbor by však ocenil, 
kdyby Komise zvolila přístup, který by lépe odpovídal skutečným 
potřebám a očekávání občanů a jenž by také byl více systema-
tizován v závislosti na povaze jednotlivých oblastí hospodářské 
a společenské aktivity.

V oblasti působnosti nařízení musejí být výslovně uvedeny vy-
hledávače. Většinu svých příjmů získávají z cílené reklamy tím, že 
shromažďují osobní údaje návštěvníků svých stránek a v některých 
případech dokonce využívají osobní profily. Totéž by mělo platit 
pro servery nabízející ukládání souborů a v některých případech 
software (cloud computing), které z komerčních důvodů sbírají 
údaje o uživatelích.

Do působnosti nařízení by měly dále náležet také osobní infor-
mace zveřejňované na sociálních sítích.

Aktuálně z Bruselu

E-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	EU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

Pivovar Poutník (VD DUP Pelhřimov) nabízí lahodné 
pivo v několika druzích vyráběné tradiční metodou kva-
šení… Sice už jsou letní dny za námi, ale i tak jistě milov-
níkům piva přijde vhod osvěžení…  Máme pro vás tip, 
který může být zajímavým dárkem pro toho, kdo ne-
vlastní řidičský průkaz a tudíž nosí všechny nákupy ruč-
ně… Družstvo vyrábí velmi praktickou tašku na nošení 
piva. Protože má každá láhev uvnitř tašky svůj prostor, 
odpadá cinkání a riziko rozbití lahví…  Tašku stejně jako 
všechny druhy piva je možno zakoupit mj. v podnikové 
prodejně Pivovaru Poutník. 

Více naleznete na www.pivovarpoutnik.cz.
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Braňte se phishingu
PHISHING je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového ban-
kovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. K získání těchto důvěrných 
informací využívají podvodné e-maily, které na první pohled vypadají, že jsou odeslány přímo z banky 
a snaží se přesvědčit uživatele, aby kliknul na odkaz. Jestliže neopatrný uživatel na tento falešný odkaz 
klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm požadovány přístupové údaje k účtům, pla-
tebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uživatel vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je 
následně využijí pro svůj prospěch.

Denně je vygenerováno tisíce podvodných e-mailů a vytvoře-
ny stovky falešných stránek s podvodnými formuláři. Hlavní 
obranou je kromě dobrého antispamového filtru vždy zacho-

vat chladnou hlavu a použít rozum. Pamatujte na to, že banka nemá 
důvod rozesílat e-maily s odkazy na formulář s důvěrnými informace-
mi. Pokud Vám bude něco chtít, s největší pravděpodobností vám za-
volá váš bankovní poradce nebo vám dojde domů dopis z pobočky, 
se kterou běžně komunikujete.

Anti-Phishing Working grouP (APWg)
Jedná se o sdružení firem a jednotlivců, které se zaměřuje na 

omezení internetových podvodů, zejména phishing a krádeže iden-
tity. Na svých stránkách http://www.antiphishing.org zveřejňuje 
pravidelné reporty o zaznamenaných útocích a podvodech, které 
obsahují analýzy z různých úhlů pohledu.

Pro náš článek jsme použily informace z internetových stránek 
www.hoax.cz.	Zde současně naleznete aktuální informace na 
téma hoax a phishing.

PřIPOJUJEME	SE	S	RADOU:	STEJNě	JAKO	V	MAILU	
BUďTE	OSTRAžITí	TAKé	PřI	DALŠíM	TYPU	KOMUNI-
KACE.

riziko tElEfonátu nA mobil…
Pokud vám zavolá někdo na mobil s tím, že je z banky a poža-

duje vaše rodné číslo nebo datum narození „na ověření“, doporuču-
jeme vám tyto informace rozhodně po telefonu nesdělovat. Konec-
konců, v tu chvíli vám chce něco on, ne vy jemu. A pokud máte pocit, 
že by mohl být dotyčný skutečně z banky, která by vám mohla něco 
chtít, raději sami zavolejte na vaši pobočku na platné číslo, které 
si můžete ověřit z internetových stránek, nebo se raději na poboč-
ku dostavte osobně a přeptejte se na důvod telefonátu. Možná se 
dozvíte, že vám z banky nikdo nevolal a jednalo se tedy s největší 
pravděpodobností o podvodný telefonát za účelem získat od vás 
informace pro zneužití, například založení účtu s falešnou identitou 
(viz informace Ministerstva financí ČR, kterou jsme zveřejnili v čísle 
6/2012 časopisu Výrobní družstevnictví) či ještě hůře, pro manipula-
ci s vaším vlastním účtem. 

Pozor nA tištěné doPisy VE VAší PoštoVní schráncE…
Stejně tak si dejte pozor i na tištěné dopisy, které naleznete 

v poštovní schránce, a informují vás například o tom, že vaše 
banka změnila číslo účtu atd. Dopisy sice obsahují vaše osobní 
údaje, ale v dnešní době můžeme čekat opravdu vše, obzvláště 
když se do databází dostane kdekdo. Například i běžný finanční 
poradce, se kterými se též v poslední době roztrhl takzvaně pytel, 
neboť se předhánějí, aby vás za provizi přetáhli k jinému bankov-
nímu ústavu. Většina jich je třeba seriozních, ale stačí jeden a ten 

může zkontaktovat právě vás. Nic proti finančnímu poradenství, 
ale zmiňuji tuto problematiku právě v souvislosti se zasílanými 
dopisy o změnách čísla účtu atd. – údaje o nás bohužel díky sou-
časné situaci může získat kde kdo – ani si často neuvědomujeme, 
kde všude zanecháváme svá rodná čísla, data narození či kopie 
našich průkazů – u již zmiňovaných finančních poradců, ale na-
příklad i pokud si půjdeme například koupit kuchyňského robota 
na splátky. Prodavačky si vypůjčí průkaz, někam s ním odběhnou 
a my často ani nezaregistrujeme, že si náš doklad ofotografovaly 
či naskenovaly, čímž jsme se dostali do nějakého splátkového 
systému. Stejně tak mizí naše údaje v propasti spojené s oslovo-
váním zástupců nejrůznějších finančních úřadů v supermarketech, 
kdy vám nabízejí kreditní kartu či jiné služby.

Pozor nA tElEfonáty…
Stejně doporučujeme být ostražití, i pokud se v telefonu ozve 

údajný telefonní operátor či zdravotní pojišťovna a nabízejí vám pro-
dukt. Často totiž tyto instituce po ověření tyto aktivity neiniciovaly 
a z těchto telefonistů se po několika minutách v nejlepším případě 
vyklube nějaká komerční nabídka na jejich konkurenční služby. Čas-
to je dotyčný nepříjemný, neboť jeho účel je vás zastrašit, abyste mu 
dali vaše rodné číslo či další osobní údaje, pod rouškou „ověření 
totožnosti“. Pak je už jen krůček k tomu aby vás vyzval, abyste na 
nějaký mail odeslali třeba kopii vašeho občanského průkazu.

jAk snížit riziko?
Riziku se asi nevyhneme v dnešní době nikdy, to bychom nesměli 

využívat elektronické služby, museli bychom být pořád doma a nic 
neřešit. Ale přece jen můžete toto riziko snížit – pokud máte jakékoliv 
pochybnosti, jděte si je ověřit na kompetentní místo. Tedy v případě, 
že jde o banku, raději učiňte výpravu do vašeho bankovního ústavu 
a zeptejte se přímo tam, zda nové číslo účtu je skutečně jejich či proč 
vás kontaktovali. Je až s podivem, kolik podvodných aktivit se v sou-
časné době dává do pohybu.

PřiPomínámE hoAx…
Ze všech jmenovaných nekalých aktivit se jako nejméně neškod-

ný zdá paradoxně samotný hoax, který vám pouze plní schránku 
a zatěžuje firemní servery. O problematice hoaxu jsme též již dříve 
informovali. Tomu se můžete bránit i vy sami a vcelku jednoduše – 
jestliže dostanete mail, že někdo potřebuje pomoci, někdo se ztratil 
či se jedná o nějaké riziko, doplněné o text typu „pošlete to co nej-
většímu počtu vašich kamarádů“, pak doporučuji jediné – před ode-
sláním na všechny vaše kamarády navštivte stránky www.hoax.cz, 
kde naleznete nejčerstvější databáze hoaxů. Na vás už pak je, zda 
tuto nepravdivou informaci budete šířit v dobré víře dále.

Autor textu: Jana Henychová, Daniel Smrtka
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