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Právě držíte v ruce prosincové číslo. Pře-
číst si můžete o Celorepublikové poradě  
SČMVD, která se konala 16. listopadu 
2012 v Kongresovém sálu II TOP HOTELU 
PRAHA. Po ní následoval slavnostní mee-
ting k Mezinárodnímu roku družstev 2012 
za účasti členů vlády, parlamentu a druž-
stevních organizací ČR a EU.
Páteční podvečer 30. listopadu patřil vy-
hlášení výsledků soutěže ČESKÝCH 100 
NEJLEPŠÍCH za rok 2012. V oborové kate-
gorii VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ získalo 
ocenění šest členských výrobních družstev 
– Integra Zlín, Kovobel Domažlice, Kovo 
Konice, Mechanika Prostějov, Otava Písek 
a Styl Plzeň. V kategorii LADY PRO získala 
ocenění Jana Malá - předsedkyně druž-
stva umělecké výroby Moravská ústředna 
Brno.  Blahopřejeme!
V tomto měsíci si připomínáme výročí druž-
stev Kovo Brno a Styl Plzeň – seznamte 
se s jejich činností prostřednictvím našich 
článků.
Poslední měsíc v roce se setkáváme, aby-
chom se společně připravili na atmosféru 
Vánoc. Za reportáží jsme se vydali přímo 
do centra dění – do výrobního družstva 
Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové, kde 
jsme měli možnost nahlédnout do tajů vý-
roby skleněných vánočních ozdob.
V budově SČMVD se konala prodejní akce 
textilu, oděvů, kosmetiky a dárkových před-
mětů. Přemístíme se do PVA na Stříbrné 
vánoční dny. Náš druhý tip jsou Václavské 
vánoce – Vánoční trhy pro Pražany - mů-
žete ještě stihnout – budou se konat až do 
30. prosince. Přinášíme také několik tipů 
na vánoční dárky, vánoční soutěž o CD 
a můžete také otestovat několik vánočních 
receptů. No a pokud je mezi Vámi někdo, 
kdo by rád letošní Vánoce oslavil na jiném 
místě než doma, zkuste to jinde – vyražte 
je oslavit do Hotelu Kriváň****, kde bez 
práce a v téměř domácí atmosféře můžete 
prožít Vánoce s Vašimi blízkými, tím, koho 
máte rádi… 
Přeji Vám, abyste pod vánočním stromeč-
kem našli Vaše tajné přání a užijte si Váno-
ce i Silvestra v pohodě a především v dob-
ré zdravotní kondici… Krásné Vánoce! 

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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CELOREPUBLIKOVÁ PORADA 
SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
16. 11. 2012 TOP HOTEL PRAHA 

V pátek 16. listopadu 2012 se v Kongresovém sálu II TOP HOTE-
LU Praha uskutečnila Celorepubliková porada SČMVD, na kte-
ré byly projednány aktuální otázky spojené s činností SČMVD.  
Po ní následoval slavnostní meeting k Mezinárodnímu roku druž-
stev 2012 za účasti členů vlády, parlamentu a družstevních orga-
nizací ČR a EU.

Úvodní slovo na slavnostním meetingu k Mezinárodnímu 
roku družstev 2012 pronesl předseda SČMVD JUDr. Ros-
tislav Dvořák. Poté následovaly příspěvky jednotlivých 

řečníků, jimiž byli Milan Štěch (předseda Senátu Parlamentu ČR), 
MUDr. Přemysl Sobotka (1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
kandidát na prezidenta republiky), Ing. Iveta Chmelová (před-
sedkyně Družstevní Únie Slovenské republiky a předsedkyně 
COOP PRODUKT SLOVENSKO), Ing. Zdeněk Juračka (předseda  
SČMSD a DA ČR), Ing. Martin Pýcha (předseda ZS ČR), Ing. Vít  
Vaníček (předseda SČMBD) a Ing. Jan Fischer, CSc. (kandidát 
na prezidenta republiky). Jednání se dále zúčastnili zástupci za-
městnavatelských svazů, mj. prezident KZPS Jan Wiesner, a dále 
zástupci státní správy, např. Ministerstva průmyslu a obchodu  
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přednášející vý-
znamní hosté ve svých prezentacích zmínili aktuální činnost jejich 
institucí a současně vyjádřili svůj pozitivní vztah k oblasti výrobního 
družstevnictví. Po oficiální diskusi následovala neformální rozprava 
účastníků meetingu.

Z	vystoupení	řečníků

JUDr.	Rostislav	Dvořák
předseda SČMVD

Úvodní slovo pronesl předseda SČMVD JUDr. Rostislav  
Dvořák. „Výrobní družstevnictví v České republice má druž-
stevní škálu velice širokou co se týče odvětví, ale i velikosti 
organizací. Máme výrobní družstva, která dosahují obratu 
v miliardách korun a mají desítky a stovky členů. Ale máme 
i družstva, která mají deset či patnáct pracovníků a pět čle-

nů,“ uvedl. Podle jeho slov jedním z problémů, které prováze-
jí výrobní družstevnictví v České republice, je v oblasti státní 
správy a samosprávy velmi nízká informovanost. „Sešli jsme se 
proto dnes se zástupci státní správy a samosprávy, abychom 
pohovořili o tom, kde vidíme východiska, problémy současnosti 
a vyslechli jsme si, jak družstevnictví vnímají oni, co pro něj 
dosud udělali a co pro něj zamýšlejí v budoucnu udělat pro 
jeho rozvoj,“ uzavřel.
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Milan	Štěch
předseda Senátu Parlamentu ČR

„Družstevnictví považuji za důležitou součást našeho 
hospodářství,“ uvedl. „Kdykoliv bylo, je a bude potřeba 
pomoci něčemu pozitivnímu, je možné se mnou počítat. Na 
rozdíl od některých politiků netrpím vůči družstvům žádnými 
předsudky,“ vyjádřil se. „Schopnost našich družstev prosadit 
se na vyspělých trzích významně vypovídá o kvalitě jejich 
práce. Je mi známo, že podíl některých družstev na exportu 
je doslova drtivý,“ připomněl.

MUDr.	Přemysl	Sobotka
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
kandidát na prezidenta republiky

Družstva je potřeba vnímat jako podnikatelské subjekty 
demokraticky kontrolované svými členy, které jsou výraznou 
silou našeho ekonomického rozvoje. MUDr. Sobotka vyjád-
řil poděkování za jejich práci, za to, co vše dělají pro lidi, 
které zaměstnávají. „Chtěl bych vám říci, že i já mám stejné 
přání jako vy – co nejjednodušší zákony, co nejjednodušší 
daňová pravidla a co nejméně změn, abychom se v tom do-
kázali orientovat,“ řekl. Podnikatelé chtějí především stabilní 
právní prostředí, vymahatelnost práva, jednoduché zákony 
a stabilní daňový systém. „Ale my tady nežijeme ve vzdu-
choprázdnu, žijeme v Evropské unii, v obou komorách to 
cítíme… Přicházejí nám někdy nařízení, která nemají vůbec 
žádnou logiku. Musíme respektovat nařízení Evropské unie, 
musíme se zabývat nesmyslnými návrhy a nařízeními,“ infor-
moval přítomné. „Dnešní setkání bylo pro mě velmi poučné,“ 
dodal.

Ing.	Iveta	Chmelová	
předsedkyně Družstevní Únie Slovenské republiky
předsedkyně COOP PRODUKT SLOVENSKO

„Slovenští a čeští družstevníci mají hodně moc společného,“ 
zahájila svůj projev. „Musíme si vzájemně pomáhat, v obou ze-
mích a též v jiných zemích,“ řekla. Jak upřesnila, je potřeba druž-

stevní problémy řešit společně, dát najevo, že družstva mají své 
představy o podnikatelském prostředí, a je potřeba vzájemně se 
podporovat. Dále zmínila krátce činnost COOP PRODUKT Slo-
vensko.

Ing.	Zdeněk	Juračka	
předseda SČMSD a DA ČR

Vyjádřil skepsi nad spoluprací s politiky. Podle jeho slov spo-
lečnost družstevnictví chápe jako přebytečný subjekt a podle 
toho se s ním také jedná. „Vyzval bych pány politiky, ať jen nesli-
bují, ale také konají. Co si neuděláme sami, nám nikdo nedá,“ 
řekl. V té souvislosti připomněl dřívější záměr prodávat výrobky 
výrobních družstev v síti spotřebních družstev, kdy tuto problema-
tiku v minulosti začal řešit s bývalým předsedou SČMVD Janem 
Wiesnerem. „Podařilo se – velmi špatně a velmi málo,“ řekl s tím, 
že by na tyto dřívější kroky rád navázal.  „Hodně je toho i v nás. 
Politikům nevěřím ani nalevo, ani napravo,“ shrnul svá slova  
Ing. Juračka.

Ing.	Jan	Fischer,	CSc.
kandidát na prezidenta republiky

Družstevnictví vidí jako dobrou tradiční formu podnikání. Zmínil 
dále brzdy - neoptimistické české podnikatelské prostředí a jeho úro-
veň, dále vše, co zpomaluje ekonomickou výkon této země a snižu-
je její konkurenceschopnost. Další výraznou brzdou je pak úroveň 
fungování české veřejné a státní správy, která, jak řekl, „není tak 
efektivní, tak štíhlá, nemá takovou produktivitu a zdaleka není tak 
odpolitizovaná, jak dávno měla být“. „Družstevní sektor je mi sym-
patický, že v sobě organicky spojuje udržitelný rozvoj, ekonomické 
aspekty kombinované se sociálním přesahem. Vzniká prostor, kde se 
mohou projevovat výrobní družstva. Má v sobě zahrnutou také úctu 
a šetrnost k životnímu prostředí. Je to segment ekonomiky, který má 
velmi silný inovační potenciál, umí do sebe nasáknout výsledky vědy 
a výzkumu velmi přirozeným způsobem. To je podstata a podmínka 
odolnosti ekonomiky a její konkurenceschopnosti – inovace, plynulý 
tok poznatků ze vzdělávacích institucí z vědy a výzkumu do výroby. 
Stát by měl tyto aktivity v každém případě podporovat,“ dodal.

V TOP HOTELU PRAHA se konala tisková konference za účas-
ti přizvaných politiků a družstevních organizací. V rámci ní padla 
také otázka týkající se konkrétní pomoci výrobnímu družstevnictví 
- předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch zmínil mj. význam-
nou konkrétní pomoc dvěma členským výrobním družstvům. 

Přizvaní novináři mimo jiné obdrželi souhrnnou zprávu vypraco-
vanou výkonným ředitelem Družstevní Asociace ČR Mgr. Jiřím Svo-
bodou, DESS s názvem „Rok 2012 Mezinárodní rok družstev“. Jak 

z této zprávy, ale i ze závěrů slavnostního meetingu vyplývá, ačkoliv 
ze strany českých družstevních institucí vznikla dostatečná informo-
vanost a spolupráce s médii, z jejich strany nebyly učiněny výraz-
nější mediální aktivity. „Celkově se mediální sféra k této významné 
mezinárodní aktivitě iniciované OSN postavila více než vlažně, tedy 
způsobem, který nevytvářel příznivé podmínky pro cílevědomou 
a dlouhodobou propagační kampaň,“ píše se mimo jiné ve zprávě 
DA ČR (více na straně 6. a 7).

Mimo jiné předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák sezná-
mil novináře se základní funkcí svazu – tedy funkcí zájmového 
sdružení výrobních družstev, tj. podnikatelských subjektů, při pro-
sazování jejich zájmů při úpravách právních předpisů tak, aby 
příslušné zákony a další opatření neodporovala zájmům podni-
katelů – zaměstnavatelů, a byly tak zajištěny co nejlepší podmín-
ky pro podnikání, a to s přihlédnutím ke specifickému postavení 
družstev. Jedná se především o oblast daňové legislativy pojiště-
ní, statistiky a účetnictví, oblast pracovněprávní a zaměstnanosti, 
úpravy obchodu (včetně zahraničního), předpisů a norem souvi-
sejících s výrobou, oblast životního prostředí a školství. Svaz je 
zaměřen na poskytování komplexní pomoci členským družstvům 
při jejich podnikatelské činnosti, v oblasti právní a ekonomické 
poradenské pomoci a pomoci v oblasti ochrany životního pro-
středí. Jak zdůraznil, podmínky pro podnikání v ČR stále nedo-
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sahují požadovaných standardů. Svaz spolupracuje v různých 
oblastech s expertními skupinami, které pracují v zaměstnavatel-
ských sdruženích či svazech. Významná je činnost v rámci Pra-
covního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání 
a zaměstnanost (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti), dále 
pracovní skupina pro daně složená z expertních týmů HK ČR, SP 
ČR a KZPS, jejíž činnost přímo navazuje na činnost Pracovního 
týmu pro daně a pojištění v rámci Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR. Při řešení konkrétních problémů družstev, vzniklých 

jak v rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak v souvislosti s apli-
kací nových úprav do vnitřních norem a systémů, poskytují pra-
covníci svazu poradenské služby a profesionální odbornou po-
moc při řešení konkrétního problému, se kterým se na ně družstva 
obrátí. Praktická a reálná pomoc je družstvům poskytována také 
v případě kontrol ze strany orgánů státní správy, kdy dochází 
k řadě případů vyžadujících odborné stanovisko svazu. Předse-
da SČMVD JUDr. Dvořák dále připomněl činnost výrobních druž-
stev invalidů včetně nedořešených důsledků reformy.

Celorepublikovou poradu a slavnostní meeting doplnily 
tradičně kulturní a společenské aktivity. Po skončení jednání 
v kongresovém sále pražského TOP HOTELU se účastníci akce 
přemístili do Divadla KALICH, kde zhlédli hudební komedii 
Martina Vačkáře „Zločin v Posázavském pacifiku“ v režii On-
dřeje Havelky.

Následoval společenský večer v prostorách TOP CON-
GRESS HALL. Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák za-
hájil večer společně s 1. místopředsedou Senátu Parlamentu 
ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou. Pozvání na slavnostní večer 
přijala řada významných hostů.

Společenský večer stejně jako loni uváděl známý mode-
rátor Alexander Hemala. K tanci a poslechu hrál orchestrem 
se svými sólisty. Pozvání ke společnému vystoupení s Orches-
trem Václava Hybše přijala mimo jiné známá operetní pěv-
kyně Iveta Dufková, která patří bezesporu mezi naše nejlepší 
české ženské hlasy v tomto žánru. Dále vystoupila populární 
česká zpěvačka Petra Janů, která zazpívala několik svých nej-
větších hitů. Pozdní večer zpestřilo vystoupení taneční skupiny  
La Danza.

       
Autor textu: Jana Henychová

Foto: PhDr. Jaromír Kainc, Jana Henychová

V	průběhu	jednání	byla	účastníkům	akce	představena	anglická	verze	časopisu		
PRODUCTION	CO-OPERATIVES.	Více	informací	naleznete	na	straně	30.
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Mezinárodní rok družstev 2012 
64. Valné shromáždění OSN schválilo na svém zasedání dne 18. 
prosince 2009 rezoluci č. A/RES/64/136, kterou vyhlásilo rok 
2012 Mezinárodním rokem družstev. Touto rezolucí Organizace 
spojených národů opětovně vyjádřila svoji mnohaletou podporu 
rozvoji družstevní formy podnikání, která v ekonomikách všech států 
hraje ne nepodstatnou úlohu, zejména pak při řešení otázek zaměst-
nanosti a začleňování skupin znevýhodněných osob do společen-
ského a profesního života společnosti.

Sodvoláním na rezoluci 64/136 Valného shromáždění 
o roli družstev v sociálním rozvoji se sekretariát Organi-
zace spojených národů obrátil svou verbální nótou DESA-

10/02386 na vlády členských zemí OSN s výzvou zakládat 
v jednotlivých zemích Národní výbory pro koordinaci a zajištění 
aktivit spojených s Mezinárodním rokem družstev. V souvislosti 
s výzvou Sekretariát vypracoval a na webových stránkách pub-
likoval metodickou směrnici jak při zakládání těchto koordinač-
ních orgánů postupovat. Za naprosto přirozené je směrnicí po-
važováno zapojení národních střechových družstevních struktur 
každého členského státu Organizace spojených národů.

V rámci příprav na tuto, z pohledu celosvětového družstev-
ního sektoru velmi významnou událost OSN vyhlásila oficiální 
slogan a zveřejnila oficiální logo Mezinárodního roku družstev. 
Slogan „Družstevní podniky budují lepší svět“ byl pub-
likován ve všech jednacích jazycích OSN a lze konstatovat, že 
vyjadřuje představu o základních hodnotách tohoto podnikatel-
ského modelu. Současně zohledňuje aspekty jak sociálního, tak 
i ekonomického rozvoje družstev, které jsou důležité pro správné 
vnímání družstevní značky ve veřejném mínění.

Vyhlášením Mezinárodního roku družstev sledovala OSN tři 
hlavní cíle, a to zvýšení povědomí široké veřejnosti o druž-
stvech, podporu rozvoje družstevních podniků a zlep-
šení legislativních podmínek pro existenci a působení 
družstev. Při realizaci svého záměru OSN velmi úzce spolupra-
covala s Mezinárodním družstevním svazem (MDS), střechovou 
družstevní organizací s celosvětovou působností, která v součas-
né době sdružuje 249 členských organizací z 93 zemí celého 
světa.

Z pohledu družstevního hnutí šlo o zcela mimořádnou příle-
žitost, jak se zviditelnit a současně zintensivnit svoje úsilí za do-
sažení lepších podmínek pro svoji existenci. Byla to příležitost 
dokázat plnohodnotnost a konkurenceschopnost družstevního 
podnikání, stejně jako jeho sociální aspekty.

Problematikou vyhlášeného Mezinárodního roku družstev 
2012 se rovněž zabývalo i 65. VS OSN v roce 2010, které se 
ve své rezoluci 65/184 z 21.12.2010 usneslo na slavnostním 
zahájení Mezinárodního roku družstev na plenární schůzi 66. 
VS OSN, ke kterému došlo 31. října 2011. Součástí aktivit spoje-
ných s oficiálním vyhlášením Mezinárodního roku družstev bylo 
i konání neformálního diskusního kulatého stolu mezi zástupci 
členských států OSN za účasti představitelů pozorovatelských 

organizací OSN, družstev a nevládních organizací. Součástí to-
hoto usnesení byla rovněž výzva vládám členských států OSN, 
aby do svých národních delegací, které se zúčastní 66. VS OSN, 
zařadily i představitele družstevního sektoru. Rezoluce 65/184 
opětovně opakuje výzvu vládám členských států OSN, aby při 
příležitosti Mezinárodního roku družstev 2012 vytvářely přísluš-
né národní mechanizmy (Národní výbory), jejichž cílem bude 
plánování a koordinování vládních i nevládních aktivit s tímto ro-
kem spojených.

Celý družstevní svět tuto aktivitu OSN přivítal a vnímal ji jako 
mimořádnou příležitost k posílení postavení a pozic sektoru druž-
stevního podnikání nejenom v oblasti ekonomické, ale rovněž 
v rovině sociální.

Je přirozené, že především MDS na tuto výzvu reagoval velmi 
aktivně a v rámci svých kompetencí rozvinul široké aktivity k podoře 
dosažení vyhlášených cílů. Na VS MDS konaném v mexickém Can-
cúnu v listopadu 2011 byla přijata rezoluce, jejímž obsahem bylo 
i využití Mezinárodního roku družstev 2012 ke svolání mimořádné-
ho zasedání VS MDS do britského Manchesteru.

MDS připravil a spustil speciální webové stránky publikující 
informace o aktivitách organizovaných v rámci Mezinárodního 
roku družstev nejenom centrální strukturou, ale i jednotlivými kon-
tinentálními výbory.

Těžiště pozornosti jednání představenstva MDS konaném 
v říjnu 2012 v kanadském Quebecku spočívalo právě ve vyhod-
nocení průběhu a výsledků Mezinárodního roku družstev, stejně 
jako v diskusi nad tématem, jak dál pokračovat a jak potenciál to-
hoto roku využít v dalším období. Vyvrcholením aktivit MDS pak 
bylo zorganizování celosvětového setkání představitelů družstev-
nictví v Manchesteru na přelomu října a listopadu 2012. Zde 
proběhlo nejenom zasedání Mimořádného valného shromáždě-
ní MDS, ale rovněž jednání Mezinárodní družstevní konference, 
družstevní veletrh ICAEXPO a řada dílčích seminářů a různých 
akcí, a to i na úrovni jednotlivých sektorových organizací. Jed-
ním z výsledků těchto všech aktivit je i návrh, aby na skončený 
Mezinárodní rok družstev navázala tzv. Družstevní dekáda. Tato 
otázka byla na programu jednání Mimořádného valného shro-
máždění MDS v Manchesteru v říjnu 2012.

Rovněž evropský družstevní sektor, reprezentovaný celoev-
ropskou družstevní strukturou Družstva Evropa (DE), využil této 
mimořádné příležitosti k zintenzivnění svých aktivit s cílem posíle-
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ní družstevnictví v Evropě, a to nejenom na úrovni členských stá-
tů Evropské Unie. Družstva Evropa jsou nadnárodní evropskou 
družstevní strukturou, která zastupuje zájmy evropského druž-
stevnictví v Mezinárodním družstevním svazu (je jeho evropským 
výborem). Organizace v současné době sdružuje 90 družstev-
ních organizací (národních i sektorových) ze 34 evropských států 
a zastupuje tak zájmy 160 000 družstevních podniků, které k ře-
šení otázek zaměstnanosti přispívají vytvářením 5,4 mil. pracov-
ních míst. Z hlediska počtu osob, DE mluví jménem 120 milionů 
členů evropských družstev nejrozmanitějšího charakteru.

Již v lednu 2012 svolala DE tiskovou konferenci, na které 
informovala přítomné novináře nejenom o zahájení roku, ale 
i o jeho cílech a poslání. V této souvislosti byla distribuována 
tisková zpráva (a její překlad byl v ČR dán dispozici sdělovacím 
prostředkům ještě před zahájením tiskové konference v Bruselu).

Součástí aktivit evropského družstevního sektoru konaných 
v souvislosti s propagací Mezinárodního roku družstev 2012, 
vyhlášeného OSN, byl tzv. Družstevní týden organizovaný v Bru-
selu ve dnech 23. – 27. dubna 2012. Do přípravy této akce byly 
zapojeny evropské družstevní organizace všech sektorů. Všech-
ny naplánované a realizované akce se nesly ve znamení naplňo-
vání cílů vytyčených mezinárodním rokem družstev.

Program týdne zahajovalo jednání Valného shromáždění 
Družstev Evropa, na které pak navázala Evropská konference 
o družstevním příspěvku ke Strategii EU 2020. Konference byla 
organizována ve spolupráci s Evropskou komisí. Na programu 
tohoto týdne byly rovněž akce (setkání, semináře, ..) organizova-
né jednotlivými evropskými sektorovými organizacemi.

Ke stěžejním akcím konaným při příležitosti Mezinárodního 
roku družstev patřila i mezinárodní družstevní konference, kterou 
zorganizovala Družstva Evropa ve spolupráci s kyperskou státní ad-
ministrativou v rámci předsednictví Kypru v Radě EU, která proběhla 
ve dnech 28. – 29. září 2012 v hlavním městě Nikósii. Konference 
měla plnou podporu vlády a samozřejmě i místní družstevní asoci-
ace. Kromě účastníků z  národních družstevních asociací se jí zú-
častnila celá řada představitelů ministerstev spravedlnosti členských 
zemí EU a zástupců komunitárních orgánů. Je možno konstatovat, 
že tato konference patřila k jednomu z vrcholů evropských aktivit 
spojených s Mezinárodním rokem družstev.

Pokud jde o střechové národní družstevní organizace nejenom 
v Evropě, ale v celém světě, tak ty pak v rámci svých kompetencí 
a možností organizovaly aktivity připomínající Mezinárodní rok 
družstev a jeho cíle ve svých zemích, a to s větší nebo menší pod-
porou svých vládních struktur. V řadě zemí byly, v souladu s výzvou 
OSN, vytvořeny Národní koordinační výbory zajišťující propagaci 
družstevního sektoru a akce na podporu jeho dalšího rozvoje.

Pokud jde situaci v ČR, je třeba konstatovat, že o vyhlášení 
Mezinárodního roku družstev jednalo 16. Valné shromáždění 
DA ČR konané 30. března 2011, které svým unesením uložilo DA 
ČR se do aktivit naplňujících cíle tohoto roku zapojit. Družstevní 

Asociace ČR (DA ČR) podporovala kroky MDS a DE směřující 
k  naplnění cílů vyhlášeného Mezinárodního roku družstev. Před-
stavitelé DA ČR se zúčastňovali všech aktivit, které na evropské 
úrovni byly organizovány a reagovali na podněty, které z evrop-
ských struktur přicházely. Jak DA ČR, tak i její jednotlivé členské 
svazy využívaly všech příležitostí, zejména společenské akce, 
výstavy, veletrhy (např. Země Živitelka), organizovaná setkání, 
ale i kontakty s veřejnými sdělovacími prostředky k propagaci 
Mezinárodního roku družstev. Ve všech číslech bulletinu Czech 
Cooperator vydávaného Družstevní Asociací ČR byl Mezinárod-
ní rok družstev nejenom propagován, ale byl připomínám i jeho 
obsah.

Ve smyslu shora citovaných dokumentů OSN se předseda před-
stavenstva DA ČR obrátil svým dopisem ze dne 30. března 2011 
na ministra zahraničí ČR s výzvou aktivního zapojení ČR do této 
významné celosvětové aktivity, k založení Národního výboru pro 
koordinaci aktivit Mezinárodního roku družstev. Současně DA ČR 
vyjádřila svoji připravenost hrát v tomto výboru stěžejní a aktivní 
roli. Srovnáme-li situaci v ČR a přístup české státní administrativy 
k problematice Mezinárodního roku družstev se situací v některých 
z evropských státech, pak toto srovnání nevyznívá ve prospěch ČR. 
Na shora citovaný dopis neobdržela DA ČR od ministra zahraničí 
do současnosti žádnou odpověď, což jasně svědčí o postoji české 
vlády k problematice družstevnictví.

V průběhu roku vydala DA ČR několik tiskových zpráv k probí-
hajícímu roku družstev, ale bohužel ze strany sdělovacích prostředků 
– kterým byly tyto zprávy dány k dispozici – o ně nebyl projeven 
takový zájem, aby tyto zprávy byly publikovány. Celkově se me-
diální sféra k této významné mezinárodní aktivitě iniciované OSN 
postavila více než vlažně, tedy způsobem, který nevytvářel příznivé 
podmínky pro cílevědomou a dlouhodobou propagační kampaň. 
Zůstává skutečností, že bohužel jedinou stálou a hmatatelnou při-
pomínkou konání Mezinárodního roku družstev 2012 tak zůstává 
informační banner umístěný na průčelí budovy sídla DA ČR.  

Závěrem je třeba konstatovat, že vyhlášení roku 2012 Mezi-
národním rokem družstev nabídlo světovému družstevnímu sekto-
ru mimořádnou příležitost ke svému zviditelnění, k zintenzivnění 
aktivit ve prospěch rozvoje družstevního podnikání a k lobování 
za lepší legislativní podmínky existence družstev, jakož i jejich 
zrovnoprávnění s ostatními podnikatelskými subjekty. Jak dalece 
se této příležitosti podařilo na světové, evropské, ale i národních 
úrovních využít je otázka. Každopádně se takové hodnocení 
bude země od země, kontinent od kontinentu velmi lišit. Z pohle-
du České republiky si musíme přiznat, že v prezentaci družstev-
ního sektoru a v propagaci Mezinárodního roku družstev jisté 
rezervy ještě zůstaly.

Publikováno v časopisu CZECH COOPERATOR č. 2/2012.
Zveřejněno se svolením DA ČR.

www.dacr.cz

Autor textu: Mgr. Jiří Svoboda, DESS
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ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2012
Páteční podvečer 30. listopadu patřil vyhlášení výsledků soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH za rok 
2012. Během slavnostního večera, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, byly vyhlášeny 
výsledky – 100 nejlepších firem, výsledky oborových kategorií a došlo také k vyhlášení ocenění LADY 
PRO a GENTLEMAN PRO. V oborové kategorii VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ získalo ocenění šest 
členských výrobních družstev, v kategorii LADY PRO získala ocenění Jana Malá - předsedkyně družstva 
umělecké výroby Moravská ústředna Brno.  Ocenění převzali představitelé VD z rukou prezidenta Hos-
podářské komory České republiky Petra Kužela a předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka.

Integra, výrobní družstvo, Zlín – předseda družstva: 
Ing. Jiří Nesvadba 

Integra, výrobní 
družstvo, Zlín předsta-
vuje  družstvo s dlouho-
letou tradicí nabízející 
široké spektrum kvalitní-
ho zboží a služeb (bez-
pečnostní služby, včetně 
PCO, rehabilitační služ-
by, solární studio, výro-
ba informačních a ori-

entačních systémů, výroba razítek, reklamních předmětů,  odznaků, 
medailí, štítků, výroba kabelových svazků, montážní práce, šití a pro-
dej konfekce, prodej nábytku včetně komplexního zařizování interiérů, 
atp.).  Zaměstnává  okolo  270 zaměstnanců, z nichž je přibližně 80 
procent osob se zdravotním postižením. Integra, výrobní družstvo, Zlín 
je stabilní firmou v regionu, která přispívá k regionální zaměstnanosti 
a pomáhá řešit problematiku regionu z hlediska zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením.  Těmto zaměstnancům umožňuje Integra, 
výrobní družstvo, Zlín opětovné zařazení do pracovního procesu.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
předseda družstva: Ing. Emil Beber

KOVOBEL, výrobní družstvo má stabilizovaný výrobní program, 
založený na diverzifikované výro-
bě technologií pro drůbež a sklá-
dacích skladovacích kontejnerů. 
Významným stabilizujícím prvkem 
jsou nejen dva rozdílné produkty, 
ale i velmi široký teritoriální záběr. 
Polovina jeho produkce směřuje 
na export. KOVOBEL, výrobní 
družstvo se stále rozvíjí, využívá 
nejmodernější výrobní technolo-
gie a neustále inovuje základní řadu svých výrobků. V rámci posílení 
obchodních aktivit družstvo založilo dceřiné společnosti na Slovensku 
a v Polsku.

KOVO Konice 
výrobní družstvo
předsedkyně 
družstva: 
Jaroslava 
Poláková 

KOVO KONICE, výrobní 
družstvo je tradiční, ryze česká fir-
ma, jejíž historie sahá až do roku 

1933. Činnost družstva se soustředí především do oblasti kovovýro-
by, výroby a instalace a oprav elektrických strojů a přístrojů, čerpadel 
a ponorných elektromotorů, výroby vah, vážících zařízení, cejchování 
vah, výroby, oprav a montáže měřidel a obchodní činnosti. Výrobky 
a služby družstva KOVO KONICE, mají nejen dlouholetou tradici, ale 
především vysokou kvalitu produkce.

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
předseda družstva: Ing. Jindřich Zdráhal  

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, představuje moderní ob-
chodní a výrobní spo-
lečnost s pevnou pozicí 
na českém trhu v oblasti 
dodávek pro stavebnic-
tví. Je jedním z největších 
dodavatelů oken, dveří, 
stěn, výkladců a fasád-
ních plášťů z hliníku, 
plastu, dřeva a oceli. 
Mechanika Prostějov je 

dále významným hráčem v prodeji a servisu osobních automobilů zn. 
Škoda.

OTAVA, výrobní družstvo – předseda družstva:  Ing. 
Petr Kostohryz 

OTAVA, výrobní družstvo je organizací s dlouholetou tradicí za-
bývající se výrobou zboží 
a poskytující širokou škálu 
služeb jako jsou např.:  vý-
roba kabelových svazků, 
kompletační práce,  mon-
tážní práce-kabely, kovo, 
elektro a obdobné čin-
nosti, šití textilních a oděv-
ních výrobků, adjustační 
činnosti a obchodní činnost. I přes působení vlivů krize, družstvo stále 
patří mezi největší družstva v ČR s vysokým podílem zaměstnanosti 
zdravotně postižených osob. V družstvu je vysoký podíl chráněných 
dílen (celkem 5); které zaměstnávají spolu s ostatními provozy 365 
zdravotně postižených osob.

STYL PLZEŇ, výrobní družstvo – předseda družstva 
Miroslav Šrédl

Je  družstvem s dlouholetou, 55letou tradicí výroby a prode-
je textilních, knihařských a kancelářských výrobků, kartonáže, 
těsnění pro stroje, automobily a zařízení, kabelových svazků 
a komponentů pro elektrotechnický průmysl pro náročné aplika-
ce. Významná část výroby je zaměřena na export a na výrobní 
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spolupráci se stabilními 
partnery v zemích EU. 
Současně je jednou 
z předních organizací 
v oblasti zaměstnávání 
zdravotně postižených 
občanů v ČR. Pod-
poruje a zviditelňuje 
práci osob se zdravot-

ním postižením a současně  přispívá i k odstranění bariér mezi 
zdravými a postiženými spoluobčany Zapojení družstva do pro-
jektů mezinárodní spolupráce firem a univerzit a vzdělávacích 
programů přináší nové poznatky a možnosti rozvoje technologií 
i nových obchodně-výrobních propojení. 

KATEGORIE	LADY	PRO
Jana Malá – předsedkyně družstva umělecké výro-
by Moravská ústředna Brno

Paní Jana Malá patří 
k respektovaným předním 
českým manažerkám. Sto-
jí řadu let v čele družstva 
umělecké výroby Moravská 
ústředna, které je v součas-
nosti největším výrobcem 
textilních a plyšových hraček 
v ČR.  Je nositelkou řady oce-
nění. Pod jejím vedením má 
družstvo i přes silnou konku-
renci stále dobrou pozici ve 

svém oboru na tu-
zemském i zahra-
ničním trhu. Ob-
chodní strategie, 
volba sortimentu, 
vhodná a cílená 
propagace, výběr 
partnerů, využití 
potenciálu licenč-
ních motivů, jakým 
je např. krteček 
autora Zdeňka Mi-
lera, dokázaly posunout typicky český produkt až na světovou úroveň 
a tím prezentovat nejen družstvo se svými výrobky, ale i ČR. Důsled-
kem je nejen dostatečné odbytové zajištění v době hospodářské kri-
ze,  ale i kladné ekonomické výsledky. Osobně se podílí na stabilním 
a dlouhodobém rozvoji družstva.

Cílem soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH je v celonárodním 
měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a slavnostně ocenit české (v ČR 

zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra 
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo 
pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí ČESKÝCH 100 NEJLEP-
ŠÍCH v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu 
vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních 
znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, 
získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukro-
mých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. 

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi ČESKÝCH 100 NEJ-
LEPŠÍCH má pouze tři omezení:
• subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem 

daní,
• měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,

• jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 
30 milionů Kč.

Základním a jediným měřítkem konečného umístě-
ní je četnost nominací jednotlivými respondenty.

V rámci slavnostního večera vystoupil orchestr ZA-
TRESTBAND. V průběhu večera mohli přítomní hosté 
zhlédnout také přehlídku společenských šatů známé 
módní návrhářky Tatiany Kovaříkové. 

    Více	informací	o	soutěži		
ČESKÝCH	100	NEJLEPŠÍCH	lze	najít	na	

http://www.comenius.cz.
Autoři textu: Ing. Věra Řeháčková, 

Jana Henychová

Kategorie Výrobní družstevnictví
Všem oceněným výrobním družstvům blahopřejeme k zís-
kání ocenění a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobní-
ho družstevnictví.

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Milan 
Štěch (předseda Senátu Parlamentu ČR), Ing. Emil Beber 
(předseda VD Kovobel Domažlice), Ing. Pavel Beber (mís-
topředseda VD Kovobel Domažlice), Ing. Jiří Nesvadba 
(předseda VD Integra Zlín). Miroslav Šrédl (předseda VD 
Styl Plzeň), Ing. Petr Kostohryz (předseda VD Otava Písek), 
Jaroslava Poláková (předsedkyně VD Kovo Konice), Alena 
Gajdůšková (1. místopředsedkyně Senátu PČR), Jana Malá 
(předsedkyně VD Moravská ústředna Brno), Zděna Dvořá-
ková (místopředsedkyně VD Styl Plzeň)

LADY PRO 2012
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Vánoční ozdoby Dvůr Králové
Skleněná krása čelící plastovému kýči

Když se řekne vánoční stromeček, řada z nás za-
vzpomíná na čas Vánoc a především Štědrý den, 
kdy se  v podvečer rozzáří svíčky a na stromeč-

ku září skleně-
né vánoční oz-
doby… Čas ale 
plyne a s ním 
přišla i nová 
doba a jakýsi 
způsob ino-
vace se dotkl 
i této důležité 
součásti Vá-
noc – alespoň 
té hmatatel-
né, neboť nej-
důležitější je 
samozře jmě 

vánoční pohoda a to, že se sejde na Štědrý den rodi-
na pohromadě, aby po slavnostní večeři mohlo dojít 
k rozbalování dárků a lidé sobě si milí se mohli těšit 
ze své přítomnosti… Místo voskových svíček máme 
řadu let elektrické svíčky či jiný typ vánočních světel 
– proč ne, alespoň nezpůsobíme v obývacím pokoji 
požár. Ale co vánoční ozdoby? Pokud máte alespoň 
malé estetické cítění a vydáte se do českých obcho-
dů s cílem pořídit si novou vánoční výzdobu, pak při 
pohledu na nabídku musíte zákonitě povzdechnout 
nad všemi těmi kýčovitými a na první pohled levnými 
výrobky, co nám trh nabízí. A tak místo překrásných 
luxusně vyhlížejících vánočních ozdob můžete vybí-
rat z plastových ozdob, které sice možná z patřičné 
vzdálenosti vyhlížejí „jako pravé“, avšak při bližším 
pohledu zjistíte, že je to, lidově řečeno, nebe a dudy. 
Tatam je onen typický lesk a především originální 
design, moderní doba nabízí plastové koule natřené 
stříbřitým lakem, mnohdy s viditelným svárem a těž-
ko asi budeme moci chtít po produkci zejména typu 
vietnamské tržnice, aby výrobci z východu zdobili 
jejich plastové výlisky například pravým stříbrem po 
vzoru tradiční technologie... To jsme skutečně tak ne-
kulturní či tak chudý národ, abychom z nějakého dů-
vodu preferovali tyto plastové kýče před krásou ruční 
práce? Nebo už se tyto věci dávno nevyrábějí?To si 
nejspíše bohužel myslí řada zákazníků obchodů, kteří 
sice nepreferují cenu před kvalitou, ale ty stříbřenkou 
natřené plastové míčky si kupují jednoduše proto, že 
nic jiného neseženou. Opak je pravdou. Vyrábějí se. 
Jen mezi českými družstvy sdruženými v SČMVD ob-
jevíme hned tři výrobce. Jedním z nich jsou Vánoční 
ozdoby se sídlem v Dvoře Králové… Pojďme se tedy 
společně podívat, jak taková skleněná krása vzni-
ká… Průvodci nám budou osoby nejkompetentnější – 
předseda družstva Miroslav Šorma a vedoucí výrob-
ního závodu Regina Jáklová.

Nabídku v obchodech, tedy to, co bude viset na českých 
vánočních stromečcích, určuje hlavně trh a celková nekulturnost 
českého zákazníka, který i díky finanční situaci je nucen 
preferovat cenu před kvalitním zbožím. Na druhou stranu – je 
stále dost rodin, ve kterých lidé kupují jen levné věci, ale na 
cigarety či na alkohol mají peníze vždy – tedy ono to bude 
asi spíše celkově v té výchově národa, který jakoby přestal 
poslední leta preferovat kvalitní zboží, zmanipulován reklamami 
v televizi či letáky ve schránkách a především nejrůznějšími 
krámky, kde vietnamští obchodníci či poptávkou trhu ovlivnění 
čeští butikáři nabízejí pouze tento kýčovitý sortiment. Ani nákupní 
centra a hypermarkety se s podporou kvalitnějšího zboží 
zrovna nepřetrhnou – koho zajímá kvalita, takže buď výrobce, 
potažmo dodavatele, stlačí na úroveň minimálního přežití, nebo 
si raději vezmou nekvalitní zboží z Číny. Jedinou výhodou, 
kterou nelze kromě ceny u těchto takřka obscénních výrobků 
nezmínit, je u plastových ozdob to, že pokud má rodina malé 
dítě či domácího mazlíčka, kterému se podaří vánoční stromeček 

porazit - tyto plastové ozdoby jsou odolné vůči pádu. Jenže 
nepřipadá vám celý takový stromek jako falešná krása? Řada 
domácností má navíc skládací umělý stromek, na něm navěšeny 
plastové ozdoby, takže vkusnost výzdoby nemá v tomto případě 
šanci… Poslední dobou je z plastu snad úplně všechno a tak se 
nám podobnými výrobky, které navíc po Vánocích končí díky 
nicotné ceně mnohdy v popelnici, krásně zamořuje naše životní 
prostředí.

Pozvání jít navštívit výrobu pravých vánočních ozdob 

Regina Jáklová
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vyráběných tradiční metodou foukáním, se jednoduše 
nedalo odolat. Když máte možnost procházet dílnami, 
kde probíhají jednotlivé fáze výroby vánočních ozdob, 
dýchá na vás pohoda a klid – výroba je velmi pracná, ale 
zručné pracovnice jsou opravdu mistryně svého oboru, ať 
již se jedná o ženy vyfukující nad plamenem ze speciálně 

upravených trubiček samotnou 
ozdobu, či o ty, které ozdoby 
následně zdobí. 

Vánoční ozdoba tu vzniká 
kompletně ručně - ze skleněných 
trubiček zahřátých na příslušnou 
teplotu fouknutím vzniká koule či 
jiný požadovaný tvar. Některé jsou 
tvořeny pomocí speciálních forem. 
Ozdoby jsou poté vylity stříbrem. 
Jedná se o pravé stříbro, respektive 
o stříbřící roztok a redukční činidlo. 
Z pomoci speciálního čerpadla se 
roztok stříbra nastříká do baňky. 
Zručná pracovnice svede nastříkat 

takto několik ozdob najednou a za pomocnou trubičku tyto 
ozdoby drží a třese s nimi tak dlouho, až se roztok stejnoměrně 
rozleje do ozdoby. Reakce stříbra se urychluje teplem - pracovnice 
jednoduše namočí ruku s ozdobami do teplé vody, a právě přitom 
je potřeba dát velký pozor, aby se stříbro nedostalo z baňky 
ven.

Po zaschnutí stříbrného roztoku jsou baňky přemístěny do 
dílny, kde dochází k jejich finálnímu zdobení. Tato část výroby je 

velmi precizní - ač se to asi laikovi 
může jevit jako jednoduché, tak 
opak je pravdou. Některé ozdoby 
jsou stříkány barvou či je na nich 
provedena jiná povrchová úprava 
a po jejich zaschnutí dochází 
k ručnímu zdobení. Speciálně 
vyrobenou trubičkou připomínající 
tužku se na ozdobu nanáší lepidlo 
v místech, kde má být požadovaný 
dekor. Ozdoba má stále pomocnou 
stopkou, za kterou pracovnice 
ozdobu drží a poté ozdobu 
zasype skleněnou či plastovou drtí. 

Ozdoby jsou postaveny do stojánků 
a po jejich dokonalém zaschnutí 
dochází buď k další povrchové 
úpravě nebo cestují na další fázi 
výroby, kde jiná pracovnice uřeže 
speciální pilkou konec trubičky a na 
ozdobu se nasadí kovový věšáček, 
tzv. „záponka“. Ozdoby jsou dále 
vkládány do krabic a po zabalení 
jsou připraveny pro zákazníka. 

Na první pohled se zdá, že 
zdobení je asi jednoduché pro ty, 
co dovedou kreslit, jenže opak je 
pravdou. Manipulace s lepidlem 
není vůbec žádná legrace, neboť 

malířka musí točit ozdobou, nikoliv 
lepidlem  - jinak by jí totiž vyteklo 
ven. Kreslit na vypouklý povrch, navíc 
s vidinou, že nesmíte čárku či tečku 
nakreslit jinde, také není zrovna lehké. 
A navíc – to, co se zdá jako zdobení 
podle nálady, je striktně dáno – 
malířky totiž musí vytvářet určitý typ 
zdobení přesně na přání zákazníka, 
jsou vytvářeny kolekce podle jeho 
představ a výběru ve vzorkovně. 
Vzorky jsou vyvíjeny designérkami 
a ti, kdo dohlížejí na samotné zdobení, 
si tyto vzory pečlivě hlídají. Na první 
pohled zbytečnost (není jedno, jestli 
bude jedna hvězdička například 
o dva milimetry vlevo místo vpravo?) 
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Jakým	způsobem	prodáváte	vánoční	ozdoby?
Zákazníci si mohou zboží zakoupit v naší podnikové prodejně 

a v E-SHOPU .
Tuzemský trh zásobujeme prostřednictvím velkoskladů nebo 

si maloobchodníci vyberou v naší tuzemské vzorkovně, kde je 
toto zboží v podobném složení sortimentu, který se v daném 
roce exportuje do zahraničí. Co se týče exportu do zahraničí,  
spolupracujeme se společností  ORNEX, která prodává naše 
zboží dalším prodejcům

Kolik	je	vůbec	výrobců	vánočních	ozdob?
V České republice je jich kolem třiceti, ale my jsme největší z nich.

Můžete	specifikovat	některé	typy	zdobení?
Co se týče stříbrného roztoku, provádí se jím vnitřní stříbření 

baněk za tepelné stimulace v padesát stupňů teplé vodě. Poté jsou 
ozdoby barveny na požadovanou barvu. Trendy mohou být i bez 
vnitřního stříbření – ozdoba jím ale ztrácí klasický efekt a zejména 
při výrobě špicí je lépe použít techniku stříbření pro lesk. 

A	co	barvy	–	kolik	barev	jich	máte	v	nabídce?
Používáme více než 200 barev, ze kterých vzniká na dva tisíce 

barevných odstínů a efektů. Dále může být barva na povrchu matná 
či lesklá. Pokud má být efekt koule matný, barva se stříká ve stříkací 
kabině. Lesklého povrchu se dosahuje smáčením baňky v barvě.

Jaké	jsou	typy	povrchového	zdobení	a	jak	se	provádí?
Malířka lepidlem nakreslí na baňku požadovaný vzor 

a dále dochází ke zdobení tzv. posypem. K posypu se 

používá drť z plastu, kovu či skla. Baňka se dá ozdobit ale 
například i textilní střiží či peřím. Mezi naše speciální povrchy 
paří například emailový povrch či ozdoby připomínají pečené 
perníčky. Vyrábíme ale i širokou nabídku zvířátek – právě 
nyní můžete ve výrobě vidět například labuťě, medvídka či 
ptáčky, které jsou zdobeny peřím. Peří používáme buď krůtí 
či marabu.

Takové	zdobení	dá	jistě	hodně	práce,	jak	jsou	na	
tom	vaše	malířky	s	pracovním	náčiním?	Existují	na	
to	speciální	nástroje?

Většinou ne. Jde tu především o jemnost zdobení. Každá 
malířka má vytvořenou řadu vlastních pomůcek, počínaje 
nejrůznějšími trubičkami na lepidlo (buď z plastové tužky 
či ze skleněné trubičky) a například i zvlášť upravené 
štětce – štětec je vyroben z veverčí srsti a je sestřihán do 
požadovaného tvaru. Na zdobení ale používáme též 
sáčky s ustřiženým rohem, kterým se dělají například naše 
„perníčky“. Malířky si vyrábějí sami různá pisátka z trubiček, 
sáčků atd. – je to na každé z nich, s čím bude pracovat. 
Kolikrát na první pohled vypadá, že ty věci ničí – když 
například sestřihává štětec – opak je ale pravdou. A když 
odchází po sezóně pryč, věci si bere sebou, aby si je zase 
příště přinesla.

Co	 vaši	 pracovníci?	 Jak	 to	 popisujete,	 jistě	 není	
lehké	je	získat…

Vzhledem k sezonnímu charakteru výroby pracuje cca 50 
procent našich zaměstnanců pouze 7 až 8 měsíců v roce.  

Jak	 jste	 na	 tom	 s	 odborně	 vyškolenými	 zaměst-
nanci?

Je to těžké. Dříve jsme měli vlastní učňovské středisko, kde 
jsme si vyučili foukačky, malířky i pracovnice stříbřící baňky. 
Po roce 1989 nám toto středisko vzali a bylo převedeno na 
společnost Transporta Úpice. Poté toto středisko převzal kraj 
a ten ho nakonec zrušil, čímž toto specializované učiliště 
zcela zaniklo.

Mají	vaše	pracovnice	možnost	samy	kreativně	vy-
víjet	 vzory	 nebo	 je	 to	 jen	 věcí	 designérky,	 která	
stojí	za	určitou	kolekcí?

Pokud je nějaká pracovnice v profesi foukání šikovná 
a dovede vymyslet něco, co současně dovede vyrobit ještě jedna 
další pracovnice – neboť jinak by sama nesvedla udělat zakázku, 

ROZHOVOR
Miroslav	Šorma,	předseda družstva

má své opodstatnění – zboží se pak stává neprodejným, 
zákazník má totiž tendenci hledat na zboží jakýkoliv důvod, 
aby nahlásil závadu a mohl uplatnit reklamaci a získal slevu. 
Je schopen proto přepočítat na ozdobách všechny motivy 
a i jedna tečka navíc může být důvodem k reklamaci.

Většina ozdob putuje na vývoz – ano, je to opravdu 
smutné, že cca 95 procent všech těch krásných ozdob se 
k českému zákazníkovi nikdy nedostane a on dokonce nemá ani 
potuchy o jejich existenci. Takže i ti z nás, kdo se nechtějí smířit 
s nekvalitním sortimentem v obchodech, nemají možnost to změnit 
a koupit si tradiční ozdoby. Resp. o této možnosti neví. Zboží 
putuje na vývoz a paradoxně pak český národ může zakoupit 
pravé skleněné ozdoby například v nějakém obchodním domě 
v sousedním Německu.
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Firma Vánoční ozdoby, DUV – družstvo je specializována 
výhradně na tradiční výrobu skleněných vánočních ozdob. 
Veškerá výroba je ruční práce - bez využití strojů. Při výrobě 
vánočních ozdob je používán světový standard barevnice 
obsahující přibližně 600 barevných odstínů až v šesti efektech 
jednotlivého odstínu barvy - lesk, mat, mrazolak, porcelán, 
metalíza a tzv. skořápkový efekt. Široká nabídka posypů 
a doplňků k dekorování vánočních ozdob umožňuje splnit i ta 
nejrozmanitější přání a představy zákazníků.

Rovněž způsob balení a příprava expedice se přizpůsobuje 
potřebám a požadavkům zákazníků. Balení ozdob je možné 
do standardních bílých krabic s křížovou mřížkou nebo do 
krabic s okénkovým víčkem vlastní  produkce. Firma akceptuje 
požadavek zákazníka na balení do obalů, které si sám dodá od 
jiného výrobce. Zboží je možné při expedici členit na filiálky nebo 
sortované kartony. Ve velké míře je využívána expedice na EUR-
paletách. Součástí expedice je i vlastní celní odbavení.

Technologie výroby skleněných vánočních ozdob je trvale 
inovována s ohledem nejen na produktivitu a zisk, ale i na 
ochranu životního prostředí. V současnosti družstvo Vánoční 

ozdoby nakupuje  všechny výrobní komponenty od dodavatelů, 
kteří mohou prokázat nezávadnost svých produktů ve smyslu 
norem Evropské unie. 

Do roku 1991 byl veškerý export realizován prostřednictvím 
společnosti Jablonex a.s., Jablonec nad Nisou. Od roku 1992 
spolupracuje družstvo v této oblasti s firmou Ornex s.r.o., 
Jablonec n. N., jejímž prostřednictvím je exportováno do 
zahraničí přibližně 85 % celkové výroby, 10 % realizuje svými 
přímými kontakty a 5 % produkce je prodáno na tuzemském 
trhu. 

V současnosti je družstvo největším výrobcem ručně 
vyráběných a malovaných skleněných vánočních ozdob v ČR. 
Řadí se rovněž mezi největší výrobce v EU.

http://www.vanocniozdoby.cz

Autoři textu, foto: Jana Henychová, 
Ing. Lenka Bartoničková 

KDE	JE	MOžNO	SI	TRADIČNÍ	VáNOČNÍ	
OZDOBY	ZAKOUPIT?
Doporučujeme navštívit poDnikovou proDejnu 
Družstva vánoční ozDoby. neváhejte si uDělat 
malý výlet Do Dvora králové, kDe si můžete vybrat 
skutečně pěkné výrobky, které zpříjemní vánoční 
atmosféru vašeho Domova.

pak má zajištěnou práci, protože to třeba nikdo po ní nedovede 
udělat. V oblasti dekorování máme stálé čtyři pracovnice, které 
téměř celý rok navrhují a dekor realizují na ozdobě, která je poté 
zařazena do kontraktační nabídky. Ale pokud kterákoliv malířka 
vyvzoruje nový dekor, je ve většině případů nabídnut v kolekci 
následující sezony 

Jak	řešíte	měsíce,	kdy	práce	stojí?
Bohužel nijak – jak jsem zmínil, ženy u nás pracují sezonně. 

Pak jsou hlášeny na úřadech práce či se pokouší sehnat jinde 
přechodně práci. Zkoušeli jsme zde sice nalézt náhradní program, 
ale bohužel bezvýsledně. Nevyšlo to.

Zažili	jste	nějakou	kuriozitu?
Ano… Napsal nám jeden vězeň a prosil nás, zda bychom 

mu věnovali lesklou drť na posyp, že by rád vytvořil svým 
příbuzným vánoční přáníčka. Tedy jsme mu poslali drť… 
A výsledkem bylo, že nám napsalo o tu drť ještě řada dalších 
vězňů. 

Děkuji za rozhovor…
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KOVO, výrobní družstvo, Brno
Koncem letošního roku slaví výrobní družstvo KOVO Brno 60 let vzniku. Připomeňme si proto jeho činnost 
od vzniku družstva do současnosti…

Výrobní družstvo KOVO Brno vzniklo v roce 1982 in-
tegrací výrobních družstev KONEKTA a ZNAK Brno. 
V té době mělo družstvo 791 členů a 28 výrobních 

středisek. Vznik integrovaných družstev sahá až do roku 
1952. Činnost družstva byla značně činorodá, výroba byla 
roztříštěna a většina středisek provozovala činnost v prona-
jatých prostorách.

Zásadní zlom v činnosti družstva nastal v roce 1992, 
kdy valná hromada dne 29. října 1992 schválila transfor-
mační projekt. Po provedené transformaci zůstalo v druž-
stvu pracovat 159 pracovníků, z toho 116 členů družstva ve 
čtyřech výrobních závodech. Kromě těchto závodů družstvo 
provozovalo vlastní dopravní středisko, které v rámci volné 
kapacity poskytovalo služby i jiným subjektům. Všechny vý-
robní objekty byly majetkem družstva. V té době družstvo 
produkovalo výkony v objemu 75 milionů Kč a dosahovalo 
zisku ve výši tří milionů korun.

Výroba družstva byla zaměřena převážně na strojíren-
skou činnosti. Zejména se vyráběly axiální čepové spojky 
BKN od nejmenších velikostí až po spojky používané v těž-

kých provozech dolů, hutí a elektráren. Dalším 
výrobkem byly olejové filtry pro diesel agregáty 
a razidla do kovu (abeceda i čísla) velikosti 2 – 
10 milimetrů. Suportové brusky SBK1 byly dodá-
vány výrobcům obráběcích strojů (TOS Trenčín, 
TOS Čelákovice), kteří je vyváželi na export jako 
doplněk k univerzálním soustruhům. Strojírenská 
výroba zahrnovala také prvky uměleckého kování 
za studena.

Kromě strojírenské výroby byla činnost druž-
stva zaměřena na výrobu školních tabulí různých 
typů, školního nábytku pevného i stavitelného, 
katedry pro učitele, lavice pro šatny a sportoviš-
tě, stoly pod počítače a jídelní stoly. Družstvo má 
komaxitovou lakovnu, kde se provádí povrchová 
úprava výrobků. Volná kapacita lakovny je vyu-
žívána i pro cizí odběratele. Školní nábytek je 

dodáván i na export, zejména do Německa. Družstvo je 
jediným výrobcem pneuměřičů u nás. Vyrábí se pro osobní 
i nákladní automobily v různých variantách. Pneuměřiče 
se vyváží i na Slovensko. Pro autodílny i řidiče se vyrábí 
měřič komprese MK 16.

V rámci poskytování služeb pro obyvatele družstvo zho-
tovuje rytecké práce dle návrhu zákazníků, vyrábí tabulky 
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a štítky pro školy, nemocnice, úřady i pro 
obyvatele, mazací schémata a štítky na ob-
ráběcí stroje. Vyrábí také razítka dle poža-
davků zákazníků.

V roce 1998 družstvo ve spolupráci s ně-
meckým partnerem zavedlo výrobu polygra-
fických strojů pro německého zákazníka. 
Tato výroba byla perspektivní a atraktivní. 
Po krizi v Německu bylo družstvo nuceno 
předat výrobku do Německa. Od tohoto 
data se situace v družstvu začala zhoršovat, 
neboť výpadek této výroby nebylo možno 
v plném rozsahu nahradit. 

V roce 2007 družstvo převzalo od firmy 
NAVARA Novosedly výrobu výfuků pro fir-
mu AVIA Praha. Tato výroba však měla kle-
sající tendenci a nepomohla ztrátu družstva 
zastavit. Vzniklá situace měla za následek 
propouštění pracovníků a stěhování výroby 
do menších prostor. Uložené peníze za pro-
dej nemovitostí pokryly náklady vzniklé při 
rekonstrukci nových prostor, vyplácené od-
stupné propouštěným pracovníkům a vyplá-
cené majetkové podíly členům družstva. 

V této situaci pro záchranu družstva 
bylo nutno hledat spojení s partnerem, který 
má dostatek zakázek i pro zbývající členy 
družstva. V prosinci roku 2011 vstoupil do 
družstva právnický subjekt AO REAL a. s. 

Blansko. Družstvo věří, že se mu podaří opět výrobu ve vý-
robním družstvu KOVO Brno rozvíjet a úspěšně navázat na 
šedesátiletou tradici, kterou družstvo slaví právě koncem 
letošního roku.

www.kovovd.cz	
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Prodejní akce textilu, oděvů, 
kosmetiky a dárkových předmětů

V úterý 13. listopadu se ve velké jednací místnosti budovy SČMVD v Praze uskutečnila prodejní akce 
výrobců textilu, oděvů, kosmetiky a dárkových předmětů. Cílem bylo pokračovat v úspěšné tradici a na-
bídnout návštěvníkům opět o něco širší sortiment zboží z produkce výrobních družstev.

Akce se tentokrát zúčastnilo 10 výrobních družstev.  
Moděva Konice přivezla dámské zimní pláště a pale-
ta, tento sortiment doplnila šálami. Modela Pardubice 

kolekci oděvů pro ženy obohatila o dámské šaty, halenky, sukně 
a kalhoty. Kordružstvo Praha představilo lákavou nabídku 
kožených kabátů a bund, dále kožešinových doplňků, rukavic, 
čepic, kabelek a kožené obuvi. Pánské, dámské a dětské spor-
tovní soft-shellové bundy, bundy pro cyklisty a textilní tašky a dal-
ší drobné textilní výrobky si zájemci mohli zakoupit od družstva 
Styl Plzeň. Dita Tábor doplnila nabídku o bytový textil, dále 
o kojenecký textil značky Little Angel a o zimní kolekci dětského 
oblečení. Frotex Žiželice předvedl svou tradiční nabídku ruč-
níků a utěrek z froté tkanin. 

Nabídku kosmetiky prezentovalo Vřídlo Karlovy Vary, 
jehož zástupci přivezli produkty karlovarské kosmetiky včetně 
dárkových balíčků. Z  aktuální nabídky dekorativní a zdravotní 
kosmetiky značky Regina mohli vybírat zákazníci družstva 
Detecha Nové Město nad Metují.

Se svou kolekcí výrobků se tentokrát poprvé připojilo družstvo 
KDS Sedlčany. Představilo svou širokou produkci kuchyňských 
nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, přivezlo též manikúry, 
pedikérské náčiní a nůžky. Dalším nováčkem na prodejní akci 
bylo družstvo Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem. 
Návštěvníci obdivovali ručně foukané a malované skleněné 

vánoční ozdoby z produkce tohoto družstva, řada z nich využila 
příležitosti a tyto kvalitní ozdoby, které jsou na našem trhu tak 
málo vidět, zakoupila.

I tentokrát jsme využili kontaktů pracovníků svazu 
k pozvání hostů. Pozvánky směřovaly pracovníkům 
spřátelených organizací, komor, svazů, asociací, ministerstev, 
veletržních společností, pozváni byli zaměstnanci pražských 
družstev i spolupracující novináři. Reklama v budově a před 
ní měla přilákat nájemníky a návštěvníky budovy i veřejnost. 
Informace o akci spolu s pozvánkou byla uveřejněna taktéž 
na webových stránkách svazu, na extranetu, nově i na 
facebooku SČMVD.

Návštěvníků dorazilo tentokrát opravdu hodně, odhadem 
nejvíce za dobu pořádání těchto prodejních akcí. Potvrdilo se, že 
zákazníci mají chuť nakupovat zboží od českých výrobců a na 
podobné akce „slyší“. Nadmíru spokojena s tržbami byla většina 
ze zúčastněných družstev. 

Úspěšnost akce nelze posuzovat jen podle tržeb, přínosem 
je taktéž zvýšení povědomí o výrobním družstevnictví a o jeho 
produkci, zvýšení povědomí o tom, že stále existují tradiční čeští 
výrobci vyrábějící kvalitní zboží a že má cenu je vyhledávat.

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
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Brněnská Drutěva, 
výrobní družstvo Brno
Otevření nové vzorkové prodejny

Družstvo otevřelo novou vzorkovou prodejnu, kde kromě vlast-
ních výrobků nabízí také výrobky vybraných členských družstev 
Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Brněnská	Drutěva,	výrobní	družstvo	Brno
Brněnská Drutěva má v nabídce celou řadu vybavení  

pro zdravotnictví, šije originální dámskou konfekci pro zahraniční 
odběratele a nabízí i práce kartonážské. Dále kvalitně vyrábí  
na přání klienta složitější elektronické přístroje, včetně dalších 
mnoha výrobků i služeb v rámci kooperace.

 
Moravská	 ústředna	 Brno,	 družstvo	 umělecké	 vý-
roby	

Hlavními obory činnosti jsou výroba textilních a plyšových 
hraček, maňásků, maňásků v kornoutu, reklamních a dárkových 
předmětů, masek, kostýmů a lehké dámské konfekce.

Templářské	sklepy	Čejkovice
Historie vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice je 

spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů. Ti při-
šli do Čejkovic ve 30. letech 13. století, přičemž první písemná 
zmínka o jejich působení je z roku 1248. Kromě široké nabídky 
vín jsou pro družstvo typické obaly, ať již se jedná o specificky 
vyrobené láhve, kartonáž či pečetě.

Vřídlo,	Karlovy	Vary
Vřídlo, výrobní družstvo v Karlových Varech je tradičním vý-

robcem karlovarské kosmetiky. Padesátiletá tradice karlovarské-
ho Vřídla navazuje na výrobu léčivých výrobků slavných karlo-
varských lékárníků přelomu 19. a 20. století.

Dita	Tábor
Táborské výrobní družstvo invalidů vyrábí ve čtyřech divizích, 

mezi něž patří kovovýroba, výroba textilu, plastu a specializova-
né montáže. Ve vzorkové prodejně nabízí textilní výrobky. Dita 
se specializuje na výrobu kojeneckého oblečení vyráběného  
pod značkou Little Angel a je výrobcem potřeb pro děti za pou-
žití speciálního materiálu Outlast®.

Lidová	tvorba,	Uherský	Brod
Výrobky Lidové tvorby navazují na bohaté tradice regionální-

ho umění a nabízí krojované panenky z vlastní produkce.

KONTAKT:
Jana	Dopitová	

Bohunická	81,	639	13	Brno
Telefon:		+420	511	129	111		
Email:		druteva@druteva.cz	

www.druteva.cz	
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Naše služby lze provádět i v zimních měsících. 
Až do března 2013 platí pro členská družstva SČMVD sleva 20%.

Nabízíme malířské a lakýrnické práce

Malba, výrobní družstvo 
lakýrníků a malířů v Praze

Dobrovského 8
170 00  Praha 7
tel.: 233 373 594
predseda@malbapraha.cz 
www.malbapraha.cz
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I Clio 4 v tomto směru nezaostává. Nedlouho po světové pre-
miéře  získalo totiž ocenění Zlatý volant v anketě německé-
ho (!) prestižního časopisu AutoBild v kategorii malých vozů. 

Mezi odbornou veřejností, VIP a sportovci jej nejlépe hodnotili  
šéfredaktoři a závodní jezdci. Pocta. 

Clio 4 přichází na trh s pětidvéřovou karoserií, na jaře 2013 
přijde Grandtour (tedy combi), později sportovec Clio RS, ovšem 
také pětidvéřový. O třídvéřové verzi výrobce vzhledem k menší 
oblibě v předchozích řadách neuvažuje. Ale nevadí, kliky zad-
ních dveří jsou skryty v zadních 
sloupcích, takže neruší dynamickou 
boční linii. Kompromis. 

Při srovnatelné délce jako třetí 
generace má Clio 4 delší rozvor, je 
širší a nižší. Toho si na první pohled 
asi nevšimnete, nové masky s pů-
vodem ve studii DeZir ale určitě. 
V předstihu se objevila již na face-
liftovaném Twingu 2, ale u Clia 4 je 
stylizovaný diamant v jejím středu 
ještě větší a dominantnější. A dostal 
ji potichu i modernizovaný Espace 
a dostanou ji zřejmě i další modely 
v blízké budoucnosti. Nová tvář. 

Karoserie je standardně „re-
naultovsky“ bezpečná, málokdo 
pochyboval, že od agentury Euro 
NCAP získá plný počet 5 hvězdi-
ček. Nezklamal. 

Do Čech přijíždí Clio 4 se čtyř-
mi motory, z toho dva jsou zcela 
nové, řady Energy, se systémem 
Stop & Start, zážehový tříválec 
0,9 s 90 k a 135 Nm, a vznětový 
čtyřválec 1,5 s 90 k a 220 Nm. 
S tím druhýn dosahuje Clio 4 prů-
měrnou spotřebu 3,6 l nafty na 
100 km a emise 93 g CO2 na 1 
km. Ekolog. 

Kromě dynamického tvaru ka-
roserie představuje posun k mladší 
klientele především bohatá škála 
volitelných personalizací už z vý-
roby a využití moderních komuni-
kačních technologií. Zatímco v tom 
prvním, široké škále barevných 

kombinací interiéru a polepů exteriéru, se ztratíte, to druhé Vám 
pomůže se zase najít – multimediální systém Media Nav s vel-
koplošným dotykovým displejem, který dominuje celé přístrojové 
desce. Cool. 

A kdy Vy se s ním přijdete seznámit, s novým Cliem 4. gene-
race? Výzva.

www.autodispo.cz	

Autor textu: Ing. Milan Vydra

Svěží vítr nikoli ze strnišť, ale z Francie
Tradiční francouzský výrobce Renault představil na letošním podzimním Pařížském autosalonu již čtvrtou 
generaci modelu Clio. I když v Čechách nemělo Clio nikdy na růžích ustláno, předchozí tři generace 
opouštěly výrobní linky ve Flins celých 23 let a v celkovém počtu více jak 11 milionů kusů, z toho nejvíce 
Clií druhé generace, skoro polovina. Přitom Clia první a třetí generace zvítězila v každoroční anketě 
odborných motoristických novinářů Car of the year, v letech 1991 a 2006. Paradox.
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indiClioRed2012-A4-dispo.indd   1 14.11.12   10:24
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VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy

Tipy na vánoční dárky

Vánoce se blíží a řada z nás stále váhá, co vybrat pod vá-
noční stromeček svým blízkým – snad nejhorší je vymýšlet 
dárky pro naše rodiče a prarodiče. Všechno totiž mají, 

řadu věcí si raději kupují sami – tedy jak na to? Máme pro vás 
tip. Pokud obdarovaný nevystrčí nos z domu, pak mu jistě přijdou 
vhod tradiční výrobky z produkce klatovského družstva VKUS. 
V sortimentu družstva naleznete tradiční pyžama, noční košile 
a pracovní zástěry. Pyžama a noční košile jsou vyrobené podle 
klasického střihu a jsou zhotovené z kvalitních bavlněných materi-
álů. K jejich výrobě jsou použity bavlněné tkaniny a flanel z pro-
dukce českých výrobků. Výrobky mohou být zajímavou nabídkou 
například i pro nemocnice či domovy důchodců. Nabídka dět-

ských zástěrek zas může být zajímavým tipem pro mateřské ško-
ly, budoucí prvňáčky ale i starší školáky na výtvarnou výchovu 
a další praktické činnosti.

Zboží si můžete objednat na následujícím kontaktu:
Ing.	Jitka	Lukášová

VKUS,	v.o.d.	Klatovy
Randova	72/I

339	01	Klatovy
Tel.	376	310	009,	733	142	060

e-mail:	info@vkuskt.cz	
www.vkuskt.cz	

dámská noční košile zimní (fla-
nel), letní (krep)   350,- Kč Oba typy zástěrek mají stejnou 

cenu. Cena se liší podle velikos-
ti od 65 do 75 Kč.

Pánské pyžamo 
zimní barva modrá, 
hnědá 525,- Kč

pánské pyžamo letní  
 - barva modrá, 
hnědá 435,- Kč

 dámské pyžamo flanel                        –  
490,- Kč

pánské trenýrky s podlatkem          
65,- Kč
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Čas vánoční – čas pohody 
a her od výrobního družstva 
SMĚR

www.smer.cz																																																																																				

Hra 15

Hra 15

Blechy

Kloboučku Hop

Fotbal

Tivoli
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Moje dovolená v Hotelu Kriváň ****
Tip na dovolenou od předsedy VD Malba Praha

Po dlouhé době jsem si konečně našel čas na svou zaslou-
ženou dovolenou. Nebyl to týden nebo 14 dní, ale pou-
ze tři dny. Po přemýšlení, co s nimi udělám, mě napadlo 

zavolat paní ředitelce do Mariánských Lázní. Byl jsem oprav-
du rád za její kladnou odpověď. Po příjezdu do hotelu jsem 
na recepci měl již vše vyřízeno, tak hurá na pokoj. Pokojíčky 
máme útulné, je to opravdu jako rodinný hotel. Po zabydlení 
jsem navštívil restauraci. Sice se nachází v posledním patře, 
ale výhled z terasy je kouzelný, naskytne se Vám pohled na 
část Mariánských Lázní. Pan kuchař připravil pro všechny 
hosty  výborné jídlo a servírky s úsměvem odnášely prázdné 
talíře. Odpočinek byl zasloužený a výhled na kolonádu je 
opravdu skvělým zážitkem. Na recepci mi mezitím ochotně 
naplánovali prohlídky i zajímavosti města a okolí. Na recepci 
jsem s Monikou, příjemnou paní recepční, probral navrhova-
né výlety. Musím přiznat, že toho je dost, jak k prohlídkám, 
tak i k návštěvám, co lze v Mariánských Lázních vidět. Trolej-
busem jsem se vydal do blízkého okolí. Můj tip - trolejbus zde 
stojí 12 korun jedna jízda, ať jedete jednu zastávku nebo na 
konečnou, takže cestování touto formou dopravy se vyplatí.

Kousek od hotelu Kriváň stojí krásná kolonáda s kresbami, 
což jsem ocenil i z pozice své pracovní funkce. Další zážitek je 
zpívající fontána. Každé dvě hodiny se rozezní skladby nejen 
našich, ale i zahraničních skladatelů. Na hlavní třídě je dostatek 
restaurací i obchodů. Musíme si ale přiznat, že cenová relace je 
nastavena pro turistický ruch.

Druhou stranou se dostanete k lanovce - ta vás odveze od 
restaurace Koliba nad jízdní dráhou koloběžek, které si můžete 
zapůjčit na cestu ke Krakonošovi. 
K místu se pojí historka, kdo si 
Krakonoše pohladí, ten se sem 
do roka vrátí. Od tohoto místa 
je to kousek k výstavě miniatur 
našich hradů, zámků, kuriozit a ji-
ných usedlostí. Jestli se dopravíte 
o dalších několik kilometrů dále, 
spatříte Kladsko. Tady si musíte 
dát pozor, jedná se o rašeliniště, 
prohlídku můžete projít po vyzna-
čené trase a pouze po dřevěných 

lávkách, jinak hrozí, že budete mokří až po pás.
Dalším místem, které jsem poctil svojí návštěvou, byla kamen-

ná rozhledna. Vyrazil jsem přes kolonádu okolo Nových Lázní 
a pak jsem pokračoval pořád do kopce. Potom je již možno vidět 
rozhlednu a sto schodů před vámi. Škoda, že romantický výhled 
na Mariánské Lázně kazí vzrostlé stromy. 

Rychle zpátky do hotelu, nastal čas večeří. Míjím recepci a  
pospíchám do pátého patra, kde – jak jsem již zmínil, se nachází 
příjemná restaurace s terasou. Mohu vám říci, že kuchař zde vaří 
velice chutná jídla, k tomu usměvavý personál – a pak opravdu 
člověk sní všechno s radostí a potěšením.

Protože jsem paní ředitelce prozradil, že mám dovolenou, 
nemohl jsem přiložit ruku k dílu a něco na našem hotelu opravit. 
Nečinnost je hrozná věc! 

Díky doporučení recepčních jsem navštívil slavnosti Chodova-
ru v Chodové Plané. Cestu jsem podnikl opět vlakem, zde byla 
vypravena speciální souprava z Chebu do Plzně. Tento pivovar 
také doporučuji všem navštívit. Restaurace je vybudována přímo 
ve skále a nabízí velmi specifický interiér – avšak pozor, pokud 
byste ji chtěli navštívit, je potřeba se předem objednat. 

Poté jsem se vrátil do hotelu, kde jsem ještě před večeří pod-
stoupil procedury. Vzaly si mně na starost masérky a musím říci, se 
zlatýma ručičkama. Sice jsem měl obavy, že to moje tělo nevydr-
ží, ale opak 
je pravdou. 
Dostal jsem 
plynové in-
jekce, inha-
loval Lesní 
p r a m e n , 
ale hlavně 
jsem mohl 
vyzkoušet 
masáž zad 
(op ravdu 
moc příjem-
ná záleži-
tost, všem ji doporučuji). Za ochutnání stojí nejen pivní moky, ale 
také různé prameny, kterých je v Mariánských Lázních dost. Kaž-
dý je na nějaký náš neduh. Například Rudolfův, Křížový nebo 
Ambrožův na ledviny a zažívání. Lesní pramen, který jsem osob-
ně vyzkoušel, se dá použít pouze na inhalaci nebo kloktání.

Po opravdu příjemně prožitých dnech mi zůstaly krásné vzpo-
mínky na hotel Kriváň. Rozhodně 
jsem tam nebyl naposledy a všem 
zaměstnancům hotelu za to moc dě-
kuji. A všem také doporučuji tento 
skvělý hotel navštívit! A všem také 
doporučuji tento skvělý hotel navští-
vit!

Autor textu: 
Pavel Zrůbecký

předseda představenstva
Malba Praha
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Do Mariánek krásná cesta je,

nad kolonádou se Hotel Kriváň ukáže.

Zpívající fontána libou píseň vydává,

všem hostům dobrou náladu tím dodává.

Ředitelka – hezká a sympatická dáma,

na hosty milá je od samotného rána.

Recepční obětavé jsou,

hostům vždy rády pomohou.

Úsměv na jejich tvářích září,

zajímá je, jak se hostům daří.

Čtyři hvězdičky a kvalita vás přivábí,

personál vám pokoj připraví.

Výborné snídaně, obědy i s večeří,

S terasy výhled, když se zešeří…

Jsi-li nemocný a máš chatrné zdraví,

Balneo zde nemoci tě zbaví.

Sauna, zábaly a masáže

Infekci do těla vstoupit zakáže.

Hotel Kriváň tip na dovolenou je,

Kdo tam nebyl, ten nechť lituje.

Připíjím rád všem v hotelu na zdraví

Servis kvalitní všem hostům připraví.

Stále váháte jak čas vánoční oslavit?

Jeďte do Kriváně příjemně se pobavit.

Na výslovné přání pana předsedy Zrůbeckého uvádíme jeho báseň, 
kterou složil jako poděkování personálu hotelu. 

Oslavte Vánoce v Hotelu Kriváň ****
Hotel nabízí speciální zvýhodněné prosincové a lednové pobyty. 

KONTAKT:

Hotel Kriváň****

Masarykova 17/15

353 01 Mariánské Lázně

Tel.: +420 354 627 160  

Fax: +420 354 627 174

E-mail:  info@hotelcoopkrivan.cz 

  www.hotelkrivan.cz 

Vánoce	v	Hotelu	Kriváň	
můžete	oslavit	i	se	svými	
zvířecími	mazlíčky.

HOTEL	KRIVáŇ
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Čas Vánoc a pohody přináší sebou také chvíle volna… Pojďte si s námi zasoutěžit. Vyhrát můžete jedno 
ze tří CD z nabídky firmy EMI, která věnovala ceny do soutěže. 

Soutěžní otázky:
1) Letošní rok 2012 je významný pro družstevnictví na celém světě.  Projekt a celou akci podpořila 
 i Organizace spojených národů. Jaký projekt byl letos vyhlášen?
2) Které výrobní družstvo, člen SČMVD, má nejdelší tradici?
3) Jaké výročí slaví v příštím roce Svaz českých a moravských výrobních družstev?
4) Ve kterém 4hvězdičkovém hotelu SČMVD můžete strávit příjemnou dovolenou?
5) Jmenujte alespoň tři výrobní družstva, která jsou svou produkcí úzce spojena s oslavami vánoc.

Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. ledna na adresu redakce@scmvd.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří odpověděli správně na všech pět otázek. Každý obdrží  jedno z níže uvedených CD.

PAVEL	BOBEK:	
Kruhy

Album Kruhy je třetím 
společným dílem Pavla 
Bobka a producenta 
Luboše Maliny. Jedná 
se o kompilaci pestrého 
výběru žánrů - klasická 
country (Zlé chvíle jsou 
ty tam, Kruhy), rock (Sta-
rá mříž), pop (Ještě jed-
nou), jazz (Sen potkáš 

za prvním rohem), folk (Sen se mu zdál, San Miguel)... Nestor 
české country a rock´n ´rollu je vystudovaný architekt. Zpívat 
začal už za studií, ovšem jeho prvním významným postem bylo 
místo zpěváka ve skupině Olympic, s nímž vystupoval dva roky. 
Poté vystupoval nejčastěji s Country Beatem Jiřího Brabce. Od 
roku 1967 se stal stálým členem divadla Semafor, kde působil až 
do roku 1990. Od začátku 80. let koncertoval se skupinou Groš 
a později s Milošem a Lídou Nopovými. Mezi nezapomenutelné 
patří jeho písně „Oh Ruby“, „Nechtěj mi lásku brát“, „Lásko, mně 
ubývá sil“, „Veď mě dál, cesto má“, „Pojď dál a zpívej“, „S tím 
bláznem si nic nezačínej“ (s Marií Rottrovou), „Pojď stoupat jak 
dým“ a mnoho dalších. Naposledy vydal album coververzí písní 
Johnnyho Cashe Víc nehledám…  (2010).

VĚRA	MARTINOVá:	
Foukneme	
do	svící/
17	podob	lásky
Speciální	2CD	
edice	2013

Album „Foukneme 
do svící“ představuje 
zatím nejoriginálnější 
výběr písní, které kdy 
česká vánoční deska 
obsahovala. Zpěvaččin 

široký mix sahá od barokní klasiky Adama Michny z Otradovic 
a lidových vánočních písní z celého světa přes známé vánoční 
evergreeny až k soudobým písním českých písničkářů. Je zná-
mo, že k vánočním svátkům nutně patří česká píseň a proto jsou 
i klasické vánoční hity až na jednu výjimku s českými texty. CD je 
příkladem toho, že i vánoční hudba se dá dělat nově a zároveň 
s hlubokým citem pro tradici. Ve speciální edici 2013 vychází 
jako druhé CD navíc zcela výjimečný výběr „17 podob lásky“ 
(„Zvláštní způsoby“, „Svou káru tlačíme každý sám“, „Jestli je 
láska jenom jednou“, atd.).

HELENA	VONDRáČKOVá:	On	Broadway
CD,	DVD,	limitovaná	edice	DVD/CD

Záznam jedinečného koncertu Heleny Vondráčkové a jejích 
hostů ze Státní opery Pra-
ha ve společnosti nejkrás-
nějších skladeb z muziká-
lových pódií a filmových 
pláten vychází na DVD 
a v limitované edici DVD 
+ CD. Helena Vondráč-
ková připravila i spolu se 
svými hosty Bárou Basi-
kovou, Marianem Vojtko, 
Jiřím Kornem, 4TETem, 
Petrem Kolářem, Mirem 
Dvorským a Vladimírem 
Boldtem úžasný zážitek 
v podobě nejznámějších muzikálových a filmových melodií. Za-
zněly tak mj. písně „Knížka snů“ (Les Misérbales/Bídníci), „So-
mewhere“  (West Side Story), „Hello Dolly!“ (Hello, Dolly!), „ 
Lásko má, já stůňu“ (Noc na Karlštejně), „ I´ve Had The Time Of 
My Life“ (Hříšný tanec) a další.

www.emimusic.cz	

Soutěž připravily Jana Henychová, 
Michaela Vostálová a Marcela Kočandrlová.
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KAPR
Suroviny: 1 kapr, olej na smažení. Marináda: voda – 5 lžic, 
sojová omáčka – 3 lžíce, drcený kmín – 1 lžička, zázvor – 1 lžič-
ka, sůl – 1/3 lžičky, sladká mletá paprika – 1 lžička, citronová 
šťáva – 1 lžíce, prolisovaný česnek – 4 až 5 stroužků. Suroviny 
na obalování: hladká mouka – 4 lžíce, solamyl – 1 lžíce, sladká 
mletá paprika – 2 lžičky

Návod: Kapra po zba-
vení života vykuchá-
me, odstraníme šupiny 
a podle videoreceptu 
vykostíme. Potom odstra-
níme klouby z ploutví. 
Naporcujeme jej na 2 
cm široké nudličky, kte-
ré vložíme do marinády 
na 1 až 3 hodiny. Ma-
rinádu připravíme smí-

cháním vody, sojové omáčky, drceného kmínu, sladké papriky, 
zázvoru, soli, česneku a citronové šťávy. Mezitím si připravíme 
směs na obalování. Smícháme mouku, papriku a solamyl a dob-
ře promícháme. V této směsi obalujeme nudličky a smažíme je 
nejlépe ve vysoké vrstvě oleje, abychom je nemuseli obracet. 
Zlatavé je vyndaváme na savé ubrousky, které vysají přebyteč-
ný olej a ještě teplé podáváme. Hranolky je nejlepší podávat 
s bramborovým salátem, nebo bramborovou kaší. Nakonec ještě 
můžeme pokapat citronovou šťávou. Ta nám srazí pachuť ryby 
na příjemné aroma. Stejného efektu docílíme, když přidáme cit-
ronovou šťávu do marinády.

VIDEO:		
http://video-recepty.com/trebonske-kapri-hranolky

LINECKé	PEČIVO	S	ČOKOLáDOU
Suroviny: 1 kapr, olej na smažení. Marináda: voda Suroviny: 
Těsto: hladká mouka – 450 g, moučkový cukr – 200 g, citrono-
vá šťáva – 2 lžičky, vanilkový cukr – 1 balení, kypřící prášek do 
pečiva  - 1 balení, hera – 1 balení (250 g), 2 žloutky, kůra z 1/2 

citronu. Poleva: čokoláda – 100 g (záleží jen na naší chuti), más-
lo – 1 lžíce, mléko – 2 lžíce. Ostatní suroviny: Nutella nebo mar-
meláda na slepování, cukrářské kuličky, strouhaný kokos, ořechy, 
mandle

Návod: Na vál si dáme mouku a všechny ostatní ingredience 
podle seznamu. Vypracujeme těsto, které dáme alespoň na hodi-
nu do lednice – bude se méně lepit a celkově se s ním lépe pra-
cuje. Pokud budeme těsto používat až třeba druhý den, zabalíme 
jej do fólie aby nám neoschlo. Z těsta vyválíme placku tlustou 
asi 2 až 3 mm a vykrajujeme tvary podle libosti. Pokud některé 
tvary mají uprostřed otvor, nezapomeneme si vykrojit odpovída-
jící počet dílků bez otvoru na spodní část. Pečeme na pečícím 
papíru při teplotě 140 až 150°C tak, aby se jednotlivé kousky 
nedotýkaly. Zcela vychladlé pečivo uložíme do vhodných nádob 
nebo můžeme hned slepit třeba nutellou nebo marmeládou. Pro 
výrobu polevy si vyrobíme jednoduchou vodní lázeň – dva hrn-
ce vložíme do sebe, přičemž ten větší má na dně trochu vody 
a v tom menším rozpouštíme čokoládu. Čokoládu nalámeme na 
menší kousky a ohříváme ve vodní lázni. Když je rozpuštěná, při-
dáme lžíci másla a dvě lžíce mléka. Dobře rozmícháme. V pole-
vě namáčíme slepené pečivo a na ni před ztuhnutím pokládáme 
ořechy, cukrářské kuličky, kokos nebo prostě co nás napadne. 
Z uvedeného množství uděláme podle tloušťky těsta 4 až 5 vel-
kých plechů pečiva.

VIDEO:		
http://video-recepty.com/linecke-pecivo-s-cokoladou	

Foto: Martin Mithofer
Recepty poskytl server 

Vánoční recepty – Vaříme s videem

H HH

H

H

Vánoce jsou tu a s nimi i naše tipy na vánoční speciality. Tentokrát jsme pro vás našli dva vánoční recepty, 
které můžete vyzkoušet za pomoci videa. Věříme, že vás naše vánoční ochutnávka dostatečně zláká.  
Pokud naopak sami vlastníte nejen vánoční recept, o který byste se rádi podělili s našimi čtenáři, můžete 
nám ho poslat na adresu redakce@scmvd.cz.

H
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templářské sklepy Čejkovice
Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice 
dodává na trh Svatomartinské víno 
v odrůdách Müller Thurgau, Svatovavřinecké rosé 
a Modrý Portugal. Tato vína je možné zakoupit 
v obchodních řetězcích a ve vinotékách.

www.templarskesklepy.cz	
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FOTOSOUTĚž
Vánoce se blíží a s nimi i Štědrý den… 
Chcete si s námi zasoutěžit?
VYFOTOgRAFUJTE VÁŠ VÁNOČNÍ STROMEČEK 
O ŠTěDRéM DNU A POŠLETE NÁM FOTOgRAFII. 
Vybereme tři nejzajímavější fotografie, jejichž autorům zašleme výhru.
Vyhrát	můžete	jeden	ze	tří	skleněných	pilníků	
z	produkce	VD	Podané	ruce	Zubří.
Fotografie zasílejte na adresu redakce@scmvd.cz 
nejpozději do 15. ledna 2013. 
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• V pořadí 8. ročník soutěže o titul Marketér roku 2012 vyhlásila 
Česká marketingová společnost (ČMS) při příležitosti Dne marke-
tingu, který pořádal regionální klub ČMS ve Zlíně 31. října 2012. 
Záštitu nad soutěží převzala tradičně osobnost světového marke-

tingu -  prof. Philip Kotler. Informovala o tom prezidentka ČMS 
doc. Jitka Vysekalová. Zdůraznila, že jejím hlavním cílem, stejně 
jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispět 
k rozvoji marketingu v Česku. 
Neméně důležité je popularizo-
vat výrazné osobnosti oboru, vy-
zdvihnout jejich odborný přínos 
a seznámit veřejnost s marketin-
govými pracovníky, kteří v růz-
ných teoretických i praktických 
oblastech přispívají k úspěšnému 
vývoji společnosti. Připomněla, 
že tyto aktivity je třeba co nej-
důrazněji podporovat, zejména 
v současné době, kdy se promyš-
lený a cílený marketing stává jedním z klíčů k řešení těch nejzá-
važnějších problémů. Osmý ročník soutěže Marketér roku 2012 
se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních mar-
ketingových projektů. Více o možnosti, jak získat symbol soutěže 
Velkého modrého delfína, lze nalézt na www.cms-cma.cz. 

• Anglická verze časopisu Výrobní družstevnictví s názvem „PRO-
DUCTION CO-OPERATIVES“ vychází v těchto dnech jako speci-
ální číslo a je určena na podporu členské základny Svazu českých 
a moravských výrobních družstev (SČMVD). Byla představena 

v rámci konání 
celorepubli-
kové porady 
SČMVD v pá-
tek 16. listo-
padu 2012 
v pražském 
TOP Hote-
lu. Časopis 
je určen pro 
z a h ra n i č n í 
partnery jako 
informativní 
materiál přede-
vším o činnosti 
členských vý-
robních druž-
stev. Obsahuje 
seznámení se 
SČMVD, jeho 
činností a nejdůležitějšími aktivitami na podporu členské základny, 
jako je účast na manažerských soutěžích, pořádání společných 
družstevních expozic na veletrzích či oblast výrobních družstev 
invalidů. Zmiňuje též nejdůležitější aktivity spojené s Mezinárod-
ním rokem družstev 2012. Podstatná část publikace obsahuje vy-
braná výrobní družstva členské základny SČMVD s informacemi 
o jejich činnosti. Časopis je doplněn seznamem všech členských 
družstev SČMVD s odkazem na jejich hlavní činnost z oblasti vý-
roby či služeb a odkazem na jejich internetové stránky. Publikaci 
je možno na vyžádání získat zdarma na kontaktu Jana Henycho-
vá, henychova@scmvd.cz.  Česká verze časopisu Výrobní 
družstevnictví je měsíčník vycházející v tištěné a elektronické verzi. 
Jeho vydavatelem, včetně právě vydávané anglické verze „PRO-
DUCTION CO-OPERATIVES“, je SČMVD. Elektronické verze 
jednotlivých čísel časopisu a informace o SČMVD je možno najít 
na www.scmvd.cz. 

Aktuální informace 

Vánoční	ozdoby	Dvůr	Králové
Jsou města, kde to jde i jinak a prodejci preferují kvalitu před tím si 

především vydělat na prodeji nekvalitního zboží. Náhodou jsme v před-
vánočním čase objevili prodejnu, kde prodávají pouze tradiční skleněné 
foukané ozdoby a dokonce žádný jiný typ vánočních ozdob prodávat ne-
chtějí. Jak nám prozradila vedoucí prodejny, nemohli by si dovolit prodá-
vat nekvalitní zboží, protože zdejší lidé jsou na tradiční skleněné ozdoby 
zvyklí. Přestože se jedná o parfumerii, jejich obě výlohy patřily výhradně 
skleněným ozdobám. Tuto prodejnu naleznete na adrese T. G. Masaryka 
91, Kladno. 

Našli jste také prodejnu, kde se prodávají výrobky z produkce člen-
ských výrobních družstev? Pokud nám napíšete a přiložíte foto prodejny, 
rádi o tom budeme informovat naše čtenáře. Naše nabídka se může stát 
současně motivací pro prodejce, prodávat družstevní výrobky, neboť bu-
dou mít tímto způsobem v našem časopisu zdarma upoutávku svoje ob-
chodní aktivity. Vaše tipy posílejte na redakce@scmvd.cz.
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STYL PLZEŇ, výrobní družstvo
Družstvo oslavilo 55 let existence

Výrobní družstvo STYL PLZEŇ si v prosinci 2012 připomíná 55. 
výročí od založení. Od ustavení je cílem vytvářet podmínky pro 
pracovní uplatnění především zdravotně postižených osob. 

Počátky výroby jsou spojeny s VD Plzeňské dílo, z kterého 
byly některé, pro ZP pracovníky vhodné programy vybrány jako 
základ výrobní činnosti. V období let 1960 – 1980 byly rozvíje-
ny výroby, obchod a služby v takovém rozsahu, že část musela 
být  postupně delimitována do jiných výrobních družstev. V 80.
letech pracovalo v družstvu až 1200 členů, převážně se ZP. 
Hlavní činností byla výroba průmyslových a automobilových plo-
chých těsnění, šití dámské a technické konfekce, anatomických 
autopotahů, zdravotnické konfekce a šatiček na panenky. V ob-
lasti služeb byl provoz knihařství hlavním provozem v rámci kraje.   

Po společenských změnách v počátku 90. let, jsme ztratili vlivem 
rozpadu státních obchodních organizací skoro veškeré výroby 
a kooperace. Prvořadým úkolem bylo zajistit nová obchodně-vý-
robní propojení, provést restrukturaci družstva a snížení nákladů, 
s cílem zajistit konkurenceschopnost v tržních podmínkách. Znač-
nou pomocí v řešení změn byla smluvní spolupráce s nizozem-
skou poradenskou firmou Holland Projekt Management na po-
čátku 90. let. Z ní se podařilo získat výrobní spolupráci v oboru 
elektrických propojení  a komponent, řadu znalostí a zkušeností 
ze sociálního podnikání a tržní ekonomiky. Družstvo se vyrovna-
lo i s výrazným odlivem majetku vlivem restitucí a úspěšně prošlo 
transformačním obdobím. Dařilo se postupně stabilizovat ekono-
mickou a finanční situaci. Za přispění vedení SČMVD v Praze 
při jednáních družstva k žádostem o investiční podporu k rozvoji 
zaměstnanosti ZP osob s MF a MPSV ČR se podařilo získat po-
třebný objem financí na rozvoj získaných smluvních propojení. 
Vybudováním nových závodů v Plzni a jejich moderním strojním 
vybavením se dále zvyšoval obrat a zlepšoval hospodářský vý-
sledek družstva. Výsledky družstva byly oceněny při návštěvách 
pana prof.Václava Klause v roce 2001, zástupců komise OECD, 
ministrů MPSV, členů sociálního výboru PS PČR a dalších orgánů 
a osobností.

Významnou pomocí v zaměstnávání ZP osob byla podpora 
Úřadu práce v Plzni pro 7 provozů CHPD s více jak 180 pracov-

ními místy pro ZP i při řešení pracovního uplatnění velkého počtu 
zaměstnanců i se ZP při rozvoji výroby.  

Po negativních změnách v systému podpory zaměstnavatelů 
převážně zdravotně postižených osob v roce 2008, bylo nut-
né přizpůsobit počty a personální strukturu novým podmínkám 
a k vyrovnání poklesu podpory zvýšit vlastní ekonomickou vý-
konnost výroby. To se dařilo až do krizového roku 2009, kdy se 
propadem tržeb od hlavních zákazníků značně zhoršila finanční 
situace družstva. Za podpory SČMVD a značného pochopení 
členů a zaměstnanců družstva se podařilo odvrátit existenční 
ohrožení družstva a postupně nastoupit cestu k stabilizaci ekono-
miky a zaměstnanosti. Od roku 2009 rozvíjíme výroby s vysokou 
technologickou úrovní a s vyšší přidanou hodnotou. Příkladem je 
závod Elektro v novém závodě v Plzni, který je smluvním partne-
rem významných evropských firem v oblasti diagnostiky a nároč-
ných propojení. Novým prvkem je zapojení do mezinárodního 
výzkumně-výrobního programu EUREKA. Velmi dobře pokračuje 
v tradici textilní výroby závod Textil, který vyrábí kvalitní konfekci 
a speciální ošacení pro řadu zahraničních firem.

V roce 2012, kdy si připomínáme 55 let od založení, bylo 
družstvo oceněno SČMVD nominací do soutěže Českých 100 
Nej v kategorii VD, v které jsme uspěli a 30.11. na Pražském hra-
dě převzali ocenění. Na členské schůzi družstva dne 6.12. jsme 
si připomněli za účasti významných hostů ze SČMVD v Praze, 
ÚP v Plzni a předsedů VD, historii družstva a uvedli naše záměry 
pro další období. Družstvo STYL PLZEŇ zůstává i v roce 2012 
největším zaměstnavatelem ZP osob v Plzeňském kraji a význam-
ným exportérem do 5 zemí Evropy – podíl exportu 30 % na 
celkovém obratu 110 mil. Kč. 

www.styl-plzen.cz

Autor textu: Miroslav Šrédl, 
předseda družstva STYL PLZEŇ VD
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V pondělí 3. prosince 2012 
v 17:00 hodin začaly Václavské Vá-
noce, tentokrát s podtitulem Vánoč-
ní trhy pro Pražany.

Nová tradice 
vánočních trhů s pro-
gramem v horní části 
Václavského náměstí 
ve středovém pásu od 
ústí ulice Opletalovy 

směrem k soše sv. Václava, byla zahájena 
v roce 2011.  Akce se setkala s nečekaným 
ohlasem, a proto v letošním roce pokračuje 
v ještě větším rozsahu.

Každý den až do 30. prosince 2012 
jsou  zde v době od 10:00 do 22:00 hodin 
otevřeny stánky s dárky a tradičním i netradič-
ním vánočním občerstvením a pochoutkami 
ze speciálního grilu. Také výrobní družstva 
-  členové Svazu českým a moravských výrob-
ních družstev nabízejí na svých stáncích své 
výrobky,  a tak   návštěvníci mají možnost zde 
nakoupit kvalitní české zboží s tradicí za příz-
nivé ceny. Od 1. prosince 2012 zde  prodává 
své výrobky nožířské družstvo KDS Sedlčany. 
České vánoční ozdoby a krojované panenky 
zde prodávají od 10. prosince . výrobci Irisa 
Vsetín a Lidová tvorba Uherský Brod.

Akci pořádá Magistrát hlavního města 
Prahy pod záštitou primátora Bohuslava 
Svobody a Městská část Praha 1 pod zá-
štitou starosty Oldřicha Lomeckého. Na or-
ganizaci se podílí Sdružení Nového Města 
pražského.

Kromě tradičního vánočního stromečku 
areál Václavských Vánoc zdobí i Betlémské 
světlo.

Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

VÁCLAVSKé VÁNOCE 2012
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Letošní 4. veletrh dárků v Letňanech se konal v termínu od 6. 
do 9. prosince. Tento populární veletrh nabízí vánoční nákupy 
spojené se zábavou. I v tomto roce zde byla společná expozice 
výrobních družstev. 

Veletržního dění se pravidelně účastní děti z PROJEKTU 
KLOKÁNEK. Zdobí svůj vánoční strom ozdobami, které samy 
vyrobí, připravují vystoupení na podiu a dokonce prodávají své 
rukodělné výrobky.

Zástupci družstva Dřevotvar Jablonné pro tyto děti připravili 
dárky - dětské kuchyňky ze dřeva.

DUP – družstvo Pelhřimov  

Z pestré 
nabídky ko-
žené galan-
terie z druž-
stva DUP si 
z á ka z n í c i 
na veletrhu 
mohli vy-
brat krásné 
d á m s k é 
a pánské 
m a n i k ú r y. 
K o ž e n á 
a koženko-
vá manikúr-
ní pouzdra 
jsou plněna 
manikúrním 

náčiním značky DUP nebo náčiním značky Solingen.
Manikúry jsou zipové i rámečkové s rozmanitým vybavením 

pro domácí a cestovní využití, v různorodém materiálovém a ba-
revném provedení. 

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 
Vřídlo zaujalo nakupující kosmetickou řadou pleťové kosmeti-

ky COSMETICA CAROLINUM®. Kosmetická řada zahrnuje ple-
ťové krémy špičkové kvality s meruňkovým olejem, vitamíny, koen-
zymem Q10 a karlovarskou vřídelní solí. Součástí této řady je 

dále pleťové mléko 
s pistáciovým ole-
jem pro péči a re-
generaci pletí. Lé-
čebná tradice lázní 
v Karlových Varech 
nabízí odraz v pro-
duktové řadě této 
kosmetiky.

Součást nabíd-
ky tvořila řada Kar-
lovarská HERBIE 
bylinný krém s Arni-
kou,  koupelové soli 
na celé tělo nebo 
na nohy, krémy 
k ošetření těla AR-
NIKA®, OZALIN®, 
C A M P H E RO L ® , 

přípravky pro hygienu ústní dutiny kosmetické řady Ženšen - zub-
ní pasty a ústní vody, krémy k ošetření těla, rukou a nohou. Ne-
chyběly ani oblíbené masážní krémy a emulze pro profesionály 
i pro koncové spotřebitele a velmi žádané dámské a pánské ko-
línské vody a parfémy.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí 
Dřevotvar družstvo, 

Jablonné nad Orlicí pa-
tří mezi největší výrob-
ce kuchyňského náčiní 
v Evropě. Na výstavě 
Dřevotvar Jablonné na-
bídl zákazníkům mlýnky 
na koření s keramickým 
mlecím mechanismem, 
sady kuchyňských po-
třeb, dřevěné bloky 
i s kvalitními noži, dřevě-
né tácy a misky a mno-
ho dalších výrobků. 

Autor textu, foto: Michaela Vostálová

4. veletrh dárků

PvA exPo PrAhA
6. – 9. 12. 2012
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ELEKTRONICKé ZADÁVÁNÍ 
VEřEJNÝCH ZAKÁZEK

Toto sdělení popisuje strategický vý-
znam elektronického zadávání veřejných 
zakázek a stanoví hlavní opatření, pomocí 
nichž Komise hodlá podporovat přechod k plnému elektronické-
mu zadávání veřejných zakázek v EU.

Elektronické zadávání veřejných zakázek může výrazně 
zjednodušit způsob zadávání zakázek, omezit plýtvání a zajiš-
ťovat lepší výsledky zakázek (nižší ceny, lepší kvalitu) tím, že 
napříč jednotným trhem podněcuje vyšší konkurencí. Může také 
přispět k řešení dvou hlavních problémů, kterým dnes čelí ev-
ropská ekonomika: potřebu maximalizovat účinnost veřejných 
výdajů v souvislosti s fiskálními omezeními a potřebu nalézt nové 
zdroje hospodářského růstu.

Na podporu postupného pokroku s cílem úplného elektro-
nického zadávání veřejných zakázek v rámci EU má Komise 
v úmyslu pozorně sledovat využívání elektronického zadávání 
veřejných zakázek a jeho hospodářské dopady a bude od po-
loviny roku 2013 zveřejňovat zprávy o elektronickém zadávání 
veřejných zakázek.

Evropská komise hodlá dokončit přechod k plně elektronické-
mu zadávání zakázek včetně fáze předcházející zadání i fáze 
následující po zadání do konce června 2015 – čímž splní své 
závazky v rámci Digitální agendy pro Evropu a akčního plánu 
pro elektronickou veřejnou správu.

EHSV oceňuje sdělení Komise a přikládá velký význam rychlé-
mu přechodu k obecnému systému elektronického zadávání zaká-
zek, jenž byl úspěšně testován v některých členských státech.

EHSV zdůrazňuje význam elektronického zadávání veřej-
ných zakázek, jež by mohlo mít následující potenciální výhody:

transparentnost, boj proti podvodům;– 
účinnost trhu;– 
rozšíření trhu veřejných zakázek i o malé a střední podniky;– 
celkové úspory ve veřejné správě;– 
integrace a rozvoj vnitřního trhu;– 
modernizace veřejné správy a rozvoj Digitální agendy pro – 
Evropu;
nové příležitosti pro podniky poskytující technologický ser-– 
vis;
profesní rozvoj zaměstnanců veřejné správy a podniků.– 

EHSV považuje cíl EK dokončit pře-
chod do poloviny roku 2016 za správný 
a ambiciózní a dosažitelný pouze za do-

držení určitých podmínek v oblasti normalizace, interoperability 
a přístupu.

EHSV podporuje navržené cíle, ale konstatuje, že míra 
elektronického zadávání veřejných zakázek je stále ještě vel-
mi nízká.Některé členské státy nejeví velkou ochotu spolupra-
covat, brání se změně a nemají v úmyslu otevřít trh v oblasti 
veřejných zakázek hospodářské soutěži, aby tak chránily do-
mácí podniky a nepřišly o značnou ekonomickou a politickou 
moc.

Modernizace státní podpory

Kontrolu státní podpory je nutno modernizovat v zájmu 
zkvalitnění dohledu, který vykonává Komise. Dalším efektem 
této modernizace bude přeměna kontroly státní podpory 
v nástroj, který napomůže řádnému hospodaření s veřejnými 
prostředky.

Pro nutnost přijít s rozsáhlým modernizujícím balíčkem hovoří 
i řada dalších faktorů: před koncem roku 2013 vyprší účinnost 
řady klíčových nástrojů státní podpory, je připravován víceletý 
finanční rámec EU spolu s pravidly čerpání strukturálních fondů 
na období 2014–2020 a v neposlední řadě je v rámci evrop-
ského semestru posilován systém ekonomického a rozpočtového 
dohledu.

Cíl modernizace kontroly státní podpory je tedy tro-
jí: 

podpořit na konkurenčním vnitřním trhu udržitelný a inteli--	
gentní růst podporující začlenění,
zaměřit kontrolu ex ante, kterou vykonává Komise, na přípa--	
dy s nejrozsáhlejším dopadem na vnitřní trh,
racionalizovat právní úpravu a urychlit rozhodovací postu--	
py.

Tyto návrhy jsou vzájemně těsně provázány a měly by 
být vnímány jako ucelené prvky jednoho reformního ba-
líčku.

Aktuálně z Bruselu

E-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	EU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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EHSV je toho názoru, že reformu, kterou navrhuje Komi-
se, je třeba podpořit, a schvaluje tři hlavní cíle stanovené ve 
sdělení. 

Navrhovanou reformu je však třeba v určitých bodech zpřesnit: 

Je třeba poskytnout přesnější definici klíčového poj--	
mu „selhání trhu“, jejž Komise používá, neboť jeho 
význam se liší v závislosti na kontextu;
Komise na základě analýzy Světové obchodní or--	
ganizace (WTO) dospěla k závěru, že naši hlavní 
světoví konkurenti poskytují srovnatelný objem pod-
pory. Uvedené údaje jsou zastaralé a je třeba je ak-
tualizovat, aby Komisi umožnily získat úplný a přes-
ný obraz vypovídající o současné situaci;
EHSV zdůrazňuje, že je třeba účinně napravovat -	
konkrétní důsledky protiprávně poskytnutých zahra-
ničních dotací, které ohrožují konkurenceschopnost 
evropských podniků oproti jejich celosvětovým kon-
kurentům a navrhuje Komisi, aby opětovně zdůrazni-
la potřebu hospodářského přístupu se stejnými pod-
mínkami pro všechny na celosvětové úrovni; 
Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba podpořit ev--	
ropské malé a střední podniky při rozvíjení trhů na 
mezinárodní úrovni, EHSV navrhuje pozměnit čl. 27 
odst. 3 obecného nařízení o blokových výjimkách 
č. 800/2008 tak, aby za slučitelnou se společným 
trhem byla považována podpora malých a středních 
podniků, která jim umožní účast na veletrhu nebo vý-
stavě po omezenou dobu tří po sobě jdoucích let;
EHSV navrhuje, aby strop podpory de minimis byl -	
trvale zvýšen z částky 200 000 EUR na 500 000 
EUR na období tří po sobě jdoucích let pro každý 
podnik

S ohledem na významnost plánovaných změn EHSV 
žádá, aby s ním byla konzultována revize nařízení de mini-
mis, zmocňujícího nařízení a obecného nařízení o blokových 
výjimkách.

Hospodářská obnova vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst

V mnoha zemích postižených krizí lze zaznamenat prudký 
nárůst nezaměstnanosti, především u mladých. Evropská politi-
ka zaměstnanosti musí ve větší míře pomáhat členským státům 
s řešením problémů.

EHSV zastává názor, že politika zaměstnanosti musí bez-
podmínečně podpořit budování evropské infrastruktury. Je 
zapotřebí značných investic, které mohou mít pozitivní vliv na 
zaměstnanost. Za tímto účelem musejí být urychleně mobilizo-
vány nejen soukromé, ale i veřejné investice, a musejí být usku-
tečněny reformy.

Díky solidární a účinné politice zaměstnanosti se ev-
ropský trh práce může vyvíjet a získat zpět důvěryhodnost. 
K tomu je naprosto nezbytné mj. brzké spuštění a povinné 

poskytování záruk pro mladé. V některých zemích posti-
žených krizí je navíc zjevný zájem o zavedení duálních 
systémů vzdělávání. Komise by to měla podpořit, umožnit 
počáteční financování a iniciovat výměnu osvědčených 
postupů. Nepodaří-li se dát mladým perspektivy, a to pře-
devším v zemích postižených krizí, hrozí, že nám vyroste 
„ztracená generace“, která bude sociální i politickou ča-
sovanou bombou.

Politika zaměstnanosti nemůže napravit chybné kroky 
v makroekonomické politice, ale může podstatnou měrou při-
spět ke zvýšení konkurenceschopnosti tím, že posílí schopnost 
inovovat a dosáhne lepší vyváženosti mezi nabídkou a poptáv-
kou v oblasti kvalifikací.

Musí být zohledněna zvláštní úloha sociálních partnerů při 
utváření a provádění politiky zaměstnanosti a posílena v rámci 
nové správy věcí veřejných.

Evropský program pro spotřebitele

 K současným nedostatkům a zásadním problémům do bu-
doucna řadí Komise následující:

zásadní problémy související s bezpečností výrobků, služeb -	
a potravin;
socioekonomické změny:-	
digitální revoluce;-	
udržitelná spotřeba;-	
sociální vyloučení, znevýhodnění spotřebitelé a přístupnost;-	
nadbytek informací – nedostatek vědomostí;-	
práva se v praxi plně nerespektují;-	
specifické problémy v klíčových odvětvích.-	

-	

Hlavní cíle a první kroky by podle sdělení měly zahrnovat:

větší bezpečnost spotřebitelů:-	
zdokonalit regulační rámec v oblasti bezpečnosti výrobků -	
a služeb a posílit rámec pro dozor nad trhem;
zvýšit bezpečnost v rámci potravinového řetězce;-	
prohlubování znalostí:-	
zlepšit informovanost a zvýšit povědomí o právech a zá--	
jmech spotřebitelů mezi spotřebiteli a obchodníky;
vytvořit znalostní základ a vybudovat kapacitu pro účinnější -	
účast spotřebitelů na trhu;
lepší realizaci, důraznější kontrolu a jistotu nápravy:-	
účinně prosazovat spotřebitelské právo, a to s důrazem na -	
nejdůležitější odvětví;
poskytnout spotřebitelům účinné způsoby řešení sporů;-	
přizpůsobení práv a nejdůležitějších politik socioekonomic--	
ké změně:
přizpůsobit spotřebitelské právo digitálnímu věku;-	
propagovat udržitelný růst a podporovat zájmy spotřebitelů -	
v nejdůležitějších odvětvích. 
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