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Slabé výsledky české ekonomiky

slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Vážení družstevníci, dámy a pánové.
Vstupujeme společně do nového roku a máte v rukou
„nový“ časopis Výrobní družstevnictví.
Změnili jsme dodavatele, změnili jsme grafika, změnili
jsme provedení a typografickou úpravu a v tomto roce
nás čeká to nejdůležitější a to změnit obsah tak, aby to
byl časopis pro Vás a aby pomáhal výrobním družstvům
k jejich zviditelnění a podporoval naše dobré výsledky,
dobré výrobky a dobré jméno. Věřím, že nám v tom pomůžete vlastními náměty z družstev, zajímavými články
a zveřejňováním zkušeností a informací o které se chcete podělit s ostatními. Časopis Výrobní družstevnictví
bude takový, jaký bude mít obsah, tedy takový jaký si jej
společně uděláme.
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Časopis je ale jen velmi malým segmentem toho, co
chtějí pracovníci svazu pro podporu výrobního družstevnictví v roce 2013 udělat. Máme záměr pokračovat
v rozvoji osvědčených, tedy družstvy požadovaných služeb. Rozšiřovat poradenské služby ve všech stěžejních
oblastech potřebných pro Vaše podnikání, rozšiřovat organizování centrálních nákupů s cílem šetřit družstvům
náklady na elektřinu, plyn, služby mobilních operátorů,
ale také na jiné obecné položky v nákladech provázejících podnikání. Jsme připraveni hájit Vaše oprávněné
zájmy nejen při vyjednávání a připomínkování zákonů
a obecně závazných předpisů, ale přímo v úřadu vlády,
na ministerstvech a před orgány státní správy, ale také
v parlamentu České republiky. Chceme se na Vás znovu
obrátit s otázkami, co od svazu očekáváte, na co máme
činnost svazu a služby v budoucím období zaměřit, které
služby vám vyhovují a které chcete nebo nechcete.
V uplynulém roce jsme našli řadu cest vedoucích ke snížení nákladů svazu, aniž bychom poznamenali úroveň
a rozsah práce pro členská družstva. Hospodaření s majetkem svazu považujeme za stejnou prioritu, jakou jsou
zmíněné služby pro družstva. Profesionální úroveň služeb a dobré hospodaření svazu vnímáme jako základní
úkol celého kolektivu pracovníků svazu, ale také jako
zpětnou vazbu postoje družstev a volených orgánů
k hodnocení naší společné práce.
Vážení družstevníci, v roce 2012 jsem navštívil řadu
družstev, abych hovořil s jejich vedením o práci svazu,
potřebách družstev a požadavcích budoucího období.

V roce 2013 Vás oslovíme k jednání u vás na družstvech
tak, aby určení členové volených orgánů a pracovníci
svazu navštívili alespoň 50 % družstev v celé ČR, abychom přímo od Vás slyšeli, co očekáváte od svazu a abychom i v budoucnu zajistili širší kontakty a vzájemnou
informovanost svazu s členskou základnou.
Družstva stejně jako jiné obchodní společnosti potřebují ke své činnosti zejména dobré obchodní partnery
a stabilní podnikatelské prostředí. Hledáme prostředky,
kterými bychom mohli pomoci. Rozšiřujeme informační
vazby a kanály při vyhledávání obchodních příležitostí.
Uvědomujeme si, že při šířce odvětvového záběru členských družstev můžeme pomoci v hledání konkrétních
obchodů pouze nahodile, ale chceme Vám dát k dispozici co nejširší škálu obchodních poptávek a nabídek
z nám dostupných zdrojů. CECOP přijala v roce 2012
náš projekt informačního serveru pro výrobní družstva
v Evropské unii. Kooperace mezi členskými družstvy
na území ČR je pod vlivem společného trhu a srovnatelných nákladů velmi omezená, ale jiné možnosti vidíme
v kooperacích se zeměmi západní Evropy.
Na naší listopadové poradě a na setkání k Mezinárodnímu roku družstev jsem s řadou z Vás hovořil o aktuálních a rostoucích problémech ztěžujících podnikání,
ale i úspěších, kterých mnozí dosáhli v uplynulém roce.
Protože jsem jedním z Vás a řadu let jsem stejně jako vy
vedl věčný boj s problémy podnikání v nestabilním podnikatelském prostředí, plánoval hospodaření družstva
na nepředvídatelné daňové houpačce, stěžoval si na nedostatečnou podporu středního a malého podnikání
od vlády i parlamentu a rozčiloval se nad planými projevy o nepřijatelnosti korupce z úst zkorumpovaných, o to
více si uvědomuji složitou pozici našich družstev a o to
více si vážím práce předsedů, volených orgánů, členů
vedení a pracovních kolektivů. Děkuji všem, kteří reprezentují dobré jméno výrobního družstevnictví a do roku
2013 Vám přeji podnikatelské úspěchy a pevné zdraví.

ISSN 0322-7677
Na titulní straně ukázky výrobků: Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby – plyšové hračky, Druchema,
družstvo pro chemickou výrobu a služby Praha – Modelit (sněhulák),
foto Jana Henychová.
Foto na poslední straně Ing. Vladimír Kunc.

Úvodník bude určen celoročně předsedům družstev. Věřím, že ze strany předsedů vznikne zájem o aktivní spolupráci podílet se na obsahu
časopisu a současně řada z nich využije možnosti prezentovat své názory právě v úvodníku. Lednové číslo symbolicky otevírá předseda
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák… Kdo bude tím dalším? Nechte se překvapit.
Jana Henychová, šéfredaktorka
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aktualita

Spolupráce členského družstva s významnou obchodní

nebo průmyslovou firmou není už dnes takovou výjimkou.
Přesto nás zaujal netradiční způsob spolupráce družstva
invalidů ERGOTEP Proseč se společností Tescoma Zlín
a s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí, nejen
formou, ale i ambicemi tohoto dlouhodobého projektu.
Co je jeho obsahem a cílem: na základě již několikaleté spolupráce v oblasti internetového prodeje a budování
zahraniční obchodní sítě se družstvo dohodlo se svým
partnerem na vybudování sítě prodejen v celé ČR, v nichž
budou vytvořena a přizpůsobena pracovní místa právě
osobám se zdravotním postižením. Role MPSV ČR je
v projektu zastřešovat komunikaci s uchazeči z řad osob
se zdravotním postižením a zprostředkovávat komunikaci
pprostřednictvím krajských poboček Úřadu práce ČR.
Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy družstva
Bc. Petra Herynka pár dní po otevření prodejny v Praze v obchodním centru Černý most. A to osobně přímo
„na místě činu“, kde si na jeden den zahrál roli prodavače
a mezi obsluhou zákazníků nám odpověděl na několik dotazů.

E
 RGOTEP Proseč a TESCOMA
aneb kde byste družstvo invalidů nehledali

Kdy byla vaše prodejna otevřena?
Prodejnu na Černém Mostě jsme otvírali 10. listopadu tohoto roku, měsíc
po otevření prodejny v Olympii Plzeň
Máte zde opravdu širokou nabídku
této značky, což v běžném obchodě
s domácími potřebami nelze nalézt.
Mohl byste zejména našim čtenářkám nastínit, jaký sortiment si k vám
mohou přijít koupit?
Snažíme se připravovat pro jednotlivé prodejny kombinaci sortimentu,
který je schopen uspokojit naše zákazníky, alespoň v základním rámci.
Jde většinou o prodejny okolo 100
metrů čtverečních prodejní plochy,
kde lze umístit se zachováním pravidel designu a publikačního manuálu
přibližně 60 procent celkového sortimentu společnosti Tescoma.
Nově připravujeme službu klientům našich obchodů, možnost doobjednat si přímo na prodejně zboží,
které není fyzicky v prodejně pomocí

zákaznického e-shopu Tescoma, který též zajišťujeme, něco jako „60 procent sortimentu na prodejně, zbytek
do 48 hodin u Vás doma…“
To jsou právě přínosy dlouhodobé a technologicky propojené spolupráce, kdy se systémově rozšiřuje
obchodní řešení dalších obchodních
kanálů. Dnes ERGOTEP s Tescomou realizuje maloobchod, e-komerci a B2B v Česku, Polsku a Německu.
Značka Tescoma má i své „podznačky“ – například President. Jaké
další variabilní označení nabízí
a k čemu slouží?
Sortiment Tescomy je opravdu široký. Firma ročně uvede na celosvětový trh 400 produktových novinek,
z nichž většina je firemních patentů.
Proto musí být sortiment ještě tříděn
do produktově ucelených linií. Jenom škrabek na brambory je dnes
v sortimentu cca 25 a každá v jiném
designu, z jiného materiálu atd.

vatelů do Ergotepu. Potom byl už
jenom krok k nabídce zajištění celé
e-komerce Tescomě, která do té doby
e-byznys neměla vybudovaný. Je potřeba vnímat že e-byznys není pouze
provoz e-shopu, ale všech aktivit
spojených s internetem a malou balíkovou distribucí, jako jsou zásilkové
služby, marketingové projekty atd.
Je práce prodavače vhodná pro
osoby se zdravotním postižením?
Jsem přesvědčen, že velice vhodná.
Existuje stále více typů postižení,
která nejsou provázena těžkým pohybovým nebo smyslovým omezením.
Většina lidí s těmito typy postižení
může tuto práci zastávat. Vycházíme individuálně vstříc v organizaci
práce, přizpůsobení prostředí i délce
pracovní doby.
Jaké mají vaši dnešní nebo budoucí zaměstnanci prodejní sítě zázemí
a co jim taková práce může přinést?
Především osobní rozvoj. I když se
jedná o tzv. „chráněná“ pracovní
místa, naši zaměstnanci jsou v nepřetržitém kontaktu se zákazníky, pohy-

bují se v normálním prostředí. Z naší
strany poskytujeme podmínky pro
osobní rozvoj a vzdělávání (nejen
prodavačům). Tito lidé mohou kdykoliv, až získají praxi a sebevědomí,
odejít na běžný trh práce. To platí
u nás v družstvu pro všechny.
Čím se liší Tescoma od jiných velkých obchodních a průmyslových
společností – podniků?
Jde o velmi úspěšnou českou firmu
doma i v zahraničí. Sama se velmi aktivně věnuje vlastní CSR komunikaci,
zejména ve vztahu k vlastním zaměstnancům a jejich zázemí. V určité
době svého vývoje vyslyšela nabídku
sociálního podniku a dala mu důvěru, k tomu asi není co dodat. Dnes
si myslím, že jsou spokojeni všichni
zainteresovaní a proto je snaha obou
partnerů spolupráci rozšiřovat.
Na jaké narážíte překážky a jak se
s nimi vypořádáváte? Neříkejte, že
jde všechno hladce.
Všechno hladce nejde, proto již třetí
víkend po sobě prodávám v prodejně na Černém Mostě. Tím že projekt

zasahuje do více regionů, máme před
sebou vždy originální situaci, ať už
v komunikaci s místní pobočkou
Úřadu práce, či potenciálními zaměstnanci, či provozovateli nákupních galerií.
V Praze nás překvapil přístup Úřadu práce, v Plzni zase byla prodejna první a bylo nutné dopracovat
IT-technologii prodeje. Ergotep si
vyvinul svou vlastní technologii provozu prodejen a kasu on-line, což je
zásadní pro budoucí rozvoj projektu a možným budoucím nárokům
na prodejní kanály.
Jaké jsou nejbližší cíle – kdy a kolik
prodejen sítě ještě vznikne?
Cílem je budovat prodejní síť v rozumném a zvládnutelném počtu.
Projektově jsme mluvili o zhruba 40
prodejnách, ale myslím si, že je tady
prostor větší. Důležitá je stabilita
a kvalita vybudovaných prodejen
a ne rychlost rozvoje a jejich počet.

Text: Ing. Karel Rychtář,
Jana Henychová

Mají zákazníci této značky výhody
při nakupování oproti běžnému zákazníkovi?
Ano, mohou se stát registrovaným
zákazníkem TESCOMA věrnostního klubu – po vyplnění žádosti
obdrží kartičku, kterou při každém
nákupu použití a ze zboží jim bude
odečtena sleva ve výši 3 procenta.
Dále jsou to příjemci Tescoma magazínu a speciálních obchodních
nabídek. Za nakoupené zboží se jim
eviduje bodový účet a oni mohou mít
následně levnější budoucí nákupy.
Co vedlo k tomuto netradičnímu
spojení a jaké má družstvo cíle a ambice v budování sítě?
Naše vztahy vznikly někdy okolo
roku 2006. Tescoma byla dodavatelem svého sortimentu do věrnostních
a lokálních systémů, které ERGOTEP provozuje. Díky atraktivitě zboží a jeho úspěchu u klientů se stala
Tescoma jedním z největších doda-
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DIPRA, výrobní družstvo, Praha
Dovedou vzít za práci, když je to potřeba. Jsou
skvělá parta kamarádů a kolegů, kteří se vzájemně podporují, pomáhají si. Jsou hrdi na to, že svou
práci zvládají. Rádi kolem sebe vidí věci, které udělali. Jsou rychlí a dovedou zvládnout téměř každý
realizovatelný termín. Není zde řeč o hrdinech
z amerického akčního filmu, nýbrž o kolektivu
pracovníků z výrobního družstva Dipra Praha.

V chráněné dílně

O lidech, kteří mají svou práci rádi…
Když si po návštěvě v družstvu Dipra Praha představím slova „chráněná dílna“, napadá mě jediné – tito
lidé měli v životě smůlu, protože jejich tělo nepracuje
ze zdravotního hlediska tak, jak by mělo – všichni pracovníci této dílny mají mentální postižení… Ale chtějí
pracovat a to je důležité. Na druhé straně si představím
všechny ty řady lidí chodící na pracovní úřady, mnohdy
se vyhýbající práci, s cílem získat podporu a do práce
prostě nechodit, jen ať si je stát živí. Všechny ty, kteří
by si práci sehnat mohli, kdyby doopravdy pracovat
chtěli, byť za cenu, že budou dělat jiný obor, než který
vystudovali, za méně peněz, ale sami se tak postarají
o své příjmy a nebudou vyjídat státní kasu, Jenže jim
Paní Hrabalová, jak pracná je realizace vašich zakázek?
Dostáváme různé zakázky – je úžasné, jak do toho lidi jdou. Nejdříve
s ostychem, ten nakonec přejde
na chuť, a když se jim podaří naučit
se danou práci, postupně zvyšují
tempo.
Zdejší pracovníci jsou neuvěřitelně
precizní, záleží jim na tom, aby práce
byla velmi kvalitní a včas.

Pomáhají si vaši pracovníci vzájemně při práci?
Ano… Je hezké, že jsou parta, a když
někomu něco nejde, vždy se to dá
vymyslet tak, aby se vzájemně doplňovali. O práci se podělí a díky
spolupráci a přátelství pak dokážou
hodně věcí. Velmi jim záleží na kvalitě, Jsou zklamaní, když se jim nedaří
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se z nějakého důvodu do práce nechce… A tak je určitě
jednodušší se uskromnit a žít z příspěvků… Každý ale
naštěstí takový názor nemá a mezi námi jsou ti, kdo
pracovat chtějí… Třeba právě ti, které jsem měla možnost navštívit v chráněné dílně. Jejich prioritou nejsou
ani tak peníze, jako především to, aby se dokázali zapojit do společnosti, mají radost z toho, když vidí svoje
výrobky v běžné spotřebitelské síti.
Již při příchodu do chráněné dílny mě překvapí absolutní pohoda, která zde vládne. Baví se mezi sebou, ale
přitom jim nestojí ruce a odpovědně zde pracují. Nad
nimi drží ochrannou ruku vedoucí dílny Ivana Hrabalová. Zeptala jsme se na práci jejího skvělého týmu.

Je neuvěřitelné jak složité věci vidíme zde kolem sebe, jak dosahujete
dokonalosti?
Lidé zde jsou velmi precizní na kvalitu. Všichni dělají všechno stejně –
není poznat, co kdo dělal. Jsou
neuvěřitelně přesní, až již se jedná
o skládání či lepení věcí. Každý dělá
svou práci a na sebe vše navazuje.
Pokud dělá více lidé to samé, vše je
jednotné, ať již se jedná např. o vkládání pohlednic do obálek stejným
směrem či různé skládání či lepené
části k sobě. Schovávám si jejich různé výrobky jako vzor, pokud přijde
nová firma se zakázkou, aby viděli,
co jsme schopni udělat.
Pracujete v dílně na směny?
Ne. Našich dvacet zaměstnanců pracuje vždy jako kolektiv najednou –

mají pracovní dobu od půl osmé
do čtrnácti hodin.
Co vše zde nabízíte pro své klienty?
Jedná se především o kompletace,
skládání letáků, kompletování obálek, vlepování částí do přáníček či
letáků atd. Též je jedním z našich
nosných činností prodej gumiček –
oproti dřívějšku, kdy se prodávala
běžně malá balení, si je nyní zákazníci nakupují spíše po kilovkách
a pokud chtějí drobné balení, děláme je vždy na přání konkrétního
zákazníka.
Gumičky nakupujete nebo je vyrábíte?
Dříve jsme je zde sekali, ale nevyplatilo se to – takže nyní je nakupujeme a pouze dále balíme.

Jaké další činnosti svým zákazníkům nabízíte?
Spolupracujeme s tiskárnami a s reklamními agenturami, pro které děláme práce typu skládání, vlepování,
kompletační práce a vkládání. Pak
máme ještě druhou dílnu v Lounech,
kde se vyrábí hardy spojky a probíhá
tam výroba kabelových svazků.
Taková práce musí být pro vás hodně náročná…
Dělám tu práci ráda – baví mě to.
Když se na někoho tady v dílně
usmějete a zlepší mu to náladu, je to
fajn. Neznám nic lepšího, než dělat
věci, co jim zpříjemní život, který
nemají díky svému postižení ideální.
Taková práce má pro mě smysl.
Jak pracovníci vnímají pojem práce?
Jednou jsme se jich ptali, co to pro
ně znamená chodit do práce. Všichni
se shodli na tom, že pro ně znamená
nejvíc kolektiv. Že sem chodí pro radost, že se tu něco nového naučí. Že
jsou potřební druhým, že něco umí.

Mají krásný pocit z toho, když pak
jdou například v supermarketu a vidí
svou práci v regálech na výrobcích…
Že nebyla zbytečná, jsou na ni pyšní.
Že jejich práce není schovaná, ale je
vidět. Že jsou prospěšní druhým.
Jaký druh postižení vaši pracovníci
mají?
Na naší dílně pracují mentálně postižení nebo mají kombinovanou vadu.
Lidé, kteří měli v životě smůlu. Ale
nevzdávají se a pracují, pro druhé,
pro svůj dobrý pocit.
Jak získáváte pracovníky?
Někdy někdo přijde sám a zeptá se,
zda by u nás mohl pracovat. Nyní
jsme kolektiv neobměňovali už asi
pět let. Pravda je taková, že se pro
naši firmu shání práce hodně obtížně. Teď jsme třeba v jednom kole, ale
pak budeme zase tři neděle sedět.
Co děláte, když ne pracujete?
Hodně si povídáme. Občas podnikneme nějakou akci. Například jsme

byli na prohlídce Národního divadla.
Máme spoustu dalších tipů.
Byli jste se podívat také v našem
hotelu Kriváň?
Strávili jsme tam jednu podnikovou dovolenou a všichni na to rádi
vzpomínají. Bylo tam moc hezky,
každý den jsme jeli do jiného místa
na výlet… Karlovy Vary, Františkovy
Lázně, Kynžvart. Užili jsme si to.
Jaké mají vaši zaměstnanci koníčky?
Ruční práce, filmy, hudba. Rádi poznávají nové věci a cestují.
Platí si cestování sami, nebo na to
máte finanční prostředky?
Je velmi pozitivní, že se tak děje se
svolením i podporou družstva Dipra.
Doteď nám vždy přispívala firma –
tedy na vnitrostátní výlety. Takže
jsme poznali kus Česka a české historie. Hrady a zámky navštěvujeme
moc rádi. Zahraniční dovolenou si
každý platil sám.
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A co když někomu někdy něco nejde?
Není to problém – vzájemně si pomáhají. Také musíme vymýšlet něco
nového, co by jejich práci pomohlo.
Když někomu něco nejde, tak přijít
na to, jak mu pomoci, aby mu to
šlo. A tak vznikají různé pomůcky
na ohýbání či skládání papíru, atd.,
aby pak výrobky byly jeden jako
druhý.
…a pak je to už na každém z nich,
že…
Ano. Každý si musí najít svůj systém
práce. Je zde naprosto individuální
přístup pro každého. Každý má jiné
pracovní tempo. Výsledkem ovšem je,
že jako parta jsou schopni úžasných
věcí a práci dělají jeden jako druhý.

KONTAKT
Ivana Hrabalová, vedoucí dílny Praha
DIPRA, výrobní družstvo
Radlická 50
CZ-150 00 Praha 5
e-mail: chdpraha@dipra.cz
tel.: + 420 777 701 674
+420 251 566 164

DIPRA, výrobní družstvo, výrobní závod – Louny
reportáž

Zahraniční dovolenou? Nebylo to
pro ně náročné?
Vůbec ne – vyrazili jsme ještě se speciální školou do Itálie a do Španělska
k moři. Budu na to vždy vzpomínat.
Třeba diskotéka v Itálii byla super.

Výrobní závod Louny je certifikovaný
profesionální výrobce kabelových svazků,
zejména pro:
⁃⁃ Bílé zboží (pračky, myčky a sušičky);
⁃⁃ Kuchyňské spotřebiče (sporáky, trouby);
⁃⁃ Automotive a jiné výkonné spotřebiče.
Nabízí prakticky vše, počínaje výrobou vzorků prostřednictvím prototyp a výrobních požadavků. Vyrábí pružné spojky Hardy z gumotextilních materiálů různé síly
a s různým provedením (kované, armované, s trubičkami). Vybavení závodu představují moderní automatizované a poloautomatizované stroje vybavené prokusovou,
masovou i sériovou výrobu.
Opakované kontroly výrobních procesů a neustálé
zlepšování výrobních postupů družstvu umožnuje produkovat kvalitní výrobky za konkurenceschopné ceny,
snížit výrobní náklady, zkrátit časy výrobních procesů
a navýšit výrobní kapacitu. Družstvo používá různé zkušební zařízení pro stoprocentní kvalitu při sestavování
kabelových svazků, které umožňuje okamžitý nález příp.
vadného či poškozeného vedení vodičů.
Závod je umístěn na okraji Loun v „průmyslové zóně“,
je zde výborná dostupnost, možnost bezproblémového
parkování pro osobní automobily, nákladní vozy i kami-

DIPRA, výrobní družstvo Praha, je družstvem
s dlouholetou tradicí výroby kabelů, kabelových svazků
a vodičů. Moderní automaty a poloautomaty umožňují
sériovou i kusovou výrobu. Je výrobcem hardy spojek
z gumotextilních materiálů různé síly a provedení. Dále
nabízí prodej gumiček na svazkování a kooperační či
kompletační práce.
Družstvo bylo založeno v roce 1960. Od svého založení
zaměstnává převážně zdravotně postižené pracovníky.
Zaměstnávání těchto osob je prioritou družstva, neboť
tyto osoby mají podstatně sníženou možnost uplatnění
na trhu práce. V současné době je to padesát sedm pracovníků, z toho čtyřicet zdravotně postižených.
Družstvo Dipra je schopno přizpůsobit výrobní program a pružně reagovat na přání a potřeby zákazníků.

ony. V současnosti zde pracuje dvacet pět pracovníků,
z toho šestnáct zdravotně postižených.
Dílna má pět moderních výrobních hal o celkové rozloze 1,5 tisíce metrů čtverečních, odpovídající sociální
zázemí, kanceláře, jednací místnost, vše bezbariérové.
Kapacita dílny je sto osob a proto je snahou družstva rozšířit výrobu vhodnými zakázkami, což je v dnešní době
konkurence a tržního hospodářství poměrně složité.
Kromě toho bylo družstvo certifikováno společností Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Jsou vlastníky certifikátu ISO 9001:2009.
Družstvo má také všechny potřebné revize u výrobních
zařízení, které splňují požadavky bezpečnosti.
Logistika družstva má vlastní zdroje a dlouholeté zkušenosti v oblasti doručování zásilek zákazníkům. Družstvo vždy úzce spolupracuje se zákazníkem a zajišťuje
přepravu dle potřeby a v požadovaném termínu. Na přání zákazníka lze zásilku odeslat i jinou přepravní službou
(PPL, Česká pošta, TNT, DHL, UPS).
KONTAKT
Jan Hnyk, vedoucí provozu Louny
DIPRA, výrobní družstvo
Průmyslová 2728, CZ-440 01 Louny
e-mail: louny@dipra.cz
tel.: + 420 777 701 680, +420 415 654 853

Od roku 1999 je zaveden systém řízení jakosti firmou
BVQI dle ISO 9001:2009.
Družstvo Dipra podniká ve vlastních objektech v Praze 5, Radlická 50 a v Lounech, Průmyslová 2728. Má
dvě dílny s chráněnými pracovními místy. Jedna z těchto dílen je na provozu v Lounech, kde byla v roce 2001
dostavěna moderní bezbariérová provozovna. Specifickou dílnou je dílna pro těžce zdravotně postižené v Praze 5, Radlické ulici.
Z dlouhodobého hlediska činí průměrný počet zdravotně postižených pracovníků zaměstnaných v družstvu sedmdesát procent. Výrobní družstvo Dipra je
oprávněno poskytovat doklad o náhradním plnění
stanoveného podílu občanů se zdravotním postižením
na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004.

Text a foto: Jana Henychová

w w w.dipr a .c z
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pro příznivější vývoj spotřebitelských výdajů. Vedle
toho pokračující fiskální restrikce se kromě jiného projevuje sníženou investiční aktivitou veřejného sektoru
a částečně i osekáváním běžných výdajů státu. Naproti
tomu export, respektive průmysl, až do půlky letošního
roku zadržel ekonomiku ještě před větším propadem
Ing. Petr Dufek,
především díky úspěšné expanzi tuzemských automoředitel
bilek na evropském a asijském trhu. Kromě výrobců
Makroekonomických
aut se letos prozatím dařilo i firmám v chemickém průanalýz ČSOB
myslu, strojírenství, výrobcům elektrických zařízení
Další recese v řadě
a energetice. Naopak reálný propad produkce vykázali
Česká ekonomika prochází v posledních čtyřech letech nábytkáři, výrobci elektroniky, kovů, farmaceutických
druhou recesí, která započala už v polovině loňského výrobků, textilu a oděvů. První známky zpomalování
roku. Za první tři čtvrtletí roku 2012 se HDP propadl jsou však už od podzimu patrné i v nejsilnějším a nejo jedno procento a první výsledky posledního kvar- významnějším tuzemském odvětví – průmyslu. Slabší
tálu rozhodně nenaznačují obrat dosavadního nepří- výsledky zaznamenává nálada průmyslových firem,
znivého trendu. Na rozdíl od toho předchozího má PMI, zakázky i samotná výroba. Ekonomika tak začíná
současný útlum hospodářství na svědomí především pociťovat postupné ochlazování hospodářského vývoje
rekordně klesající spotřeba domácností a omezené in- v západní Evropě. Útlum průmyslu v tuto chvíli nemůvestice soukromého i veřejného sektoru. Vyšší inflace že vykompenzovat žádné další odvětví, protože služby,
se zcela jednoznačně negativně podepsala na vývoji a především stavebnictví, samy o sobě prožívají dloureálných příjmů domácností a omezila tak možnost hodobý propad.

Zatímco ekonomika slábne,
ceny rostou
Česká inflace v posledním roce vyšplhala relativně vysoko nad hranici
inflačního cíle České národní banky
(ČNB), a to především v důsledku
lednového zvýšení snížené sazby
DPH z 10  % na 14  %, a růstu regulovaných a usměrňovaných cen spojených především s bydlením. Kromě
toho do inflace promluvily i vyšší
ceny zemědělských a energetických
komodit (ropa, respektive pohonné
hmoty). O poptávkové inflaci nemůže být ani v tomto roce řeč, protože
za růstem cen jsou administrativní
zásahy a rostoucí ceny výrobních
vstupů. S ohledem na charakter inflace a kulminující recesi si proto si
ČNB mohla dovolit celkem ve třech
krocích snížit její hlavní úrokovou
sazbu – dvoutýdenní repo – až na aktuálních 0,05 %. Tím se prakticky vyčerpal potenciál pro další případnou
úpravu úrokových sazeb centrální
banky, která proto zaměřila svoji
pozornost na devizový kurz koruny.
Pokles úrokových sazeb ČNB se následně začal projevovat i v rekordně
10
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nízkých úrocích na úvěrech domácnostem i firmám.

Státní rozpočet opět
se stomiliardovým deficitem
Částečné uklidnění situace na evropském dluhopisovém trhu, které
se příznivě odrazilo i v nižší averzi
k riziku ze strany domácích i zahraničních investorů, se pozitivně projevilo i ve vývoji výnosů na českém
bondovém trhu. Zatímco letošní rok
český desetiletý dluhopis začínal
s výnosem nad úrovní 3,50 %, aktuálně – tedy před koncem – roku se
nachází v blízkosti 2,00 %. Klesající
výnosy jen dále posilovaly pozici
Ministerstva financí ČR na tuzemském i zahraničním dluhopisovém
trhu. Výnosy dluhopisového trhu
reflektovaly i velmi dobrý výsledek
loňských veřejných rozpočtů (zveřejněný v průběhu dubna), které skončily celkovým deficitem –3,3  % HDP.
Tím sice došlo k mírnému navýšení
veřejného dluhu nad hranici 40 %
HDP, avšak zadlužení ČR je stále
ani ne poloviční ve srovnání s eurozónou nebo celou EU. ČR tak stále

patří mezi nejméně zadlužené země
v Evropě, i když hospodaří s nevyrovnanými rozpočty. A se schodkovým rozpočtem hospodaří ČR
i v letošním roce. Plánovaný deficit
státního rozpočtu by měl dosáhnout
105 mld. korun, což se s ohledem
na dosavadní vývoj jeví stále jako
cíl dosažitelný. Slabší výběr daní
způsobený recesí ekonomiky se totiž
stále ještě daří kompenzovat nižšími
výdaji díky flexibilní fiskální politice
ministerstva financí. K výraznějšímu
zlepšení rozpočtového hospodaření
zřejmě nedojde ani v roce 2013.

Koruna prozatím v defenzívě
Česká koruna vstupovala do roku
2012 na slabších úrovních (cca 25,70
CZK/EUR), od kterých se na jaře
odpoutala a dostala se až na hranici
24,50 za euro. Opakující se averze
k riziku na evropských trzích však
v létě korunu vytlačila až k úrovni
26 korun za euro, kde se ale koruna
zdržela jen velmi krátce, neboť tato
hranice začala být velmi atraktivní
pro zajišťování českých exportérů.
V současné době se koruna ustálila

v pásmu 25–25,50 CZK/EUR a k jeho
opuštění prozatím postrádá jakékoliv stimuly. Navíc, po vyčerpání
možnosti snižovat své úrokové sazby
se na korunu začala zaměřovat ČNB.
Koruna se totiž stala jedinou možností, jak případně uvolnit měnové
podmínky v české ekonomice v příštím roce. Přišly proto na řadu úvahy
o možných devizových intervencích,
jejichž hrozba korunu drží právě
nad hranicí 25 CZK/EUR. Dlouhodobý trend posilování koruny se tak
na čas zastavil, k čemuž kromě možnosti intervencí napomohly i rekordně nízké úrokové sazby, přetrvávající
recese a zhoršený výhled ekonomiky
na příští rok. Přesto předpokládáme,

že k mírnému posilování se koruna
navrátí především ve druhé polovině
příštího roku, kdy by se měly v české ekonomice začít objevovat první
známky oživování.

Výhled pro rok 2013:
první známky hospodářského
oživení
Česká ekonomika zůstane i na přelomu roku v recesi, která se už začíná
projevovat i na trhu práce. Nezaměstnanost začíná pozvolna narůstat, tlak
na zvyšování mezd v podstatě ustal.
Prostor pro oživení spotřeby v roce
2013 proto není nijak výrazný. Útlum
zakázek v průmyslu a pokračující
deprese stavebnictví sice o změně

INTERNETOVÝ MARKETINK

Máme mít obavy
z internetové komunikace?

Již účast více jak 50 obchodníků z 37 výrobních družstev
signalizovala, že o tento seminář bude zájem a i když se
celá tématika musela vejít do jediného dne, na kvalitě
semináře to nijak neubralo. Účastníci se tak mohli seznámit s marketingovou komunikací na Internetu, s prací
vyhledávačů, s aktuální otázkou reklamy na internetu,
s tvorbou webových stránek a hodnocení výsledků. Celý
seminář byl prezentován velice poutavou, ale hlavně srozumitelnou formou, ve které se mohli orientovat i ti pracovníci obchodních útvarů, kteří v internetu nejsou tak
zdatní a zběhlí jako jiní. Ale bylo by falešné se domnívat,
že seminář byl určen jen pro začátečníky. Lektor svými
praktickými zkušenostmi zaujal i ostřílené pracovníky
marketingu a výsledkem bylo, že posluchači vydrželi až
do závěrečného tématu, byť se museli vracet do svých domovů hezkých pár set kilometrů. Proto ani nepřekvapilo,
že obdržené hodnotící dotazníky byly velice nadprůměrné a jediným nedostatkem byl absence více času na jed-

dosavadního trendu hospodářství
nijak nevypovídají, avšak stabilizace poptávky v zemích eurozóny, jež
bude v první půlce roku 2013 stále
zjevnější, by měla tuzemskému průmyslu pomoci navrátit se do černých
čísel. To ovšem nebude platit pro stavebnictví, které bude jakékoliv růstové impulsy postrádat i v příštím roce.
Inflace sice nejspíše zůstane nad
cílem ČNB především v důsledku
naplánovaného zvýšení DPH, avšak
ČNB i tak s velkou pravděpodobností ponechá svoji hlavní úrokovou
sazbu na úrovni 0,05 % po celý příští
rok. První známky oživení české i evropské ekonomiky by však v průběhu
roku mohly povzbudit dlouhé sazby
a dluhopisové výnosy k růstu ze současných téměř minimálních hodnot.
Rizikem pro další vývoj českého hospodářství a veřejných financí zůstává
především vývoj evropské ekonomiky a komoditních trhů. Případná
politická nejistota, kterou ČR krátce
zažila i v roce 2012, se na stavu hospodářství ani na finančních trzích
nejspíše nijak výrazněji neprojeví.

Další ze série úspěšných a v tomto roce již poslední obchodní
seminář, tentokrát na téma „Internetový marketing“, se konal 28. listopadu 2012 v budově SČMVD ve velké zasedací
síni. Seminář byl určen nejen pro pracovníky obchodních
útvarů, marketéry, obchodní zástupce, ale třeba i pro počítačové odborníky. Lektorem byl Ing. Viktor Janouch, PhD.,
uznávaný odborník v této problematice, který je také autorem řady knižních bestsellerů na téma internetový marketing, ale také konzultant řady firem.
notlivá témata. Ale po dohodě s lektorem se pracovníci
odboru poradenských a podnikatelských služeb rozhodli
nabídnout pracovníkům výrobních družstev obchodní
semináře na zajímavá témata i v příštím roce. Vycházeli
také z námětů, které by si posluchači rádi z řad družstev,
vyslechli a uplatnili tak své získané zkušenosti ve své každodenní práci.
Závěrem je třeba říci, že jak dvoudenní, tak i jednodenní obchodní semináře si našli své posluchače a snahou
odboru bude co nejvíc zpopularizovat tyto semináře
a motivovat tak ta výrobní družstva, která se doposud
seminářů nezúčastnila, ale pro které je v dnešní počítačově náročné době, tématika internetu, webových stránek,
odhalení podvodných praktik, nezbytné. Text: Ing. Jiří Viselka
1/2013
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Slabé výsledky české ekonomiky

Pavel Kafka z Ernst & Young
představuje výzkum.

Každý osmý manažer tvrdí, že by uplácel, kdyby šlo o výsledky firmy. To je nejen
možný odraz skutečnosti, ale hlavně tento fakt vyplývá z průzkumu, který provedl Ernst & Young u 1758 respondentů ve 43 zemích (50 respondentů v ČR). Etika
v podnikání je pravidelným tématem manažerských seminářů a snad i jejich přispěním se stala živým aktuálním tématem, které hýbe nejen manažerskou i podnikatelskou obcí, ale celou společností.
Koncem roku se uskutečnil seminář MANAŽERSKÁ ETIKA a SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ, který připravila Česká manažerská asociace
ve spolupráci se Společností pro etiku v ekonomice. Jeho prezentací a diskuse se
zúčastnila nejen manažerská esa na úrovni globálního businessu, ale také praktici,
duchovní vůdci a tvůrci etiky a etických zásad.

Řídí se manažeři při rozhodování etikou?

Úvodní část semináře patřila spíše
teoretickému rozboru podstaty etiky,
potažmo neetiky, korupčního chování a úplatkářství. Vystoupili v ní
např. Luděk Rychetník z CEAS UNIVERSITY of Reading ve Velké Británii a Fakulty sociálních věd UK Praha
s podrobným rozborem čtyř syndromů korupce. L. Rychetník na mnoha
grafech a výzkumech vysvětlil, že
zdrojem korupce a úplatkářství, tedy
zneužití veřejné moci pro soukromý
– dílčí prospěch, je lidská chamtivost
a nepoctivost. A rozvíjí se podle
toho, jak velké zábrany mu společnost a stát postaví. Korupce je už
totiž obecný jev, který se dá mezinárodně hodnotit a srovnávat. Nejlépe
v oblasti korupce jsou země – Nový
Zéland, Dánsko a severské země
s vyspělou demokracií. „My jsme někde
ve středu, hned pod Maďarskem, a nejhůře
jsou na tom s korupcí postkomunistické země.
Bohužel nemáme nezávislou státní správu
– naše je politická. Lepší by byla profesionalizace státní správy. Politika stále komanduje
státní správu,“ podotkl L. Rychetník.
Na nový vědní obor, GEOETIKU,
upozornil Václav Němec, prezident
Mezinárodní asociace pro geoetiku.
Také se ptáte, jak souvisí etika s naší
planetou? Václav Němec apeloval:
„Po celý svůj život jsme hosty planety Země. Je
třeba rozumně šetřit neobnovitelnými zdroji
a je třeba chránit životní prostředí. Důležité
je geoetické myšlení – vychází z morálních
12

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

1/2013

a etických zásad. Planeta Země je pro naše
konání a myšlení absolutní hodnotou. Je
naší odpovědností zanechat planetu v dobrém stavu i příštím generacím.“
Pavel Seknička z Právnické fakulty
UK Praha svou přednáškou Etické
hodnoty jako determinanty rozhodování v tržní ekonomii jakoby usadil
přítomné do školních poslucháren
a objasnil jim krátce klíčové hodnoty
tržního ekonomického systému, racionalitu etického systému, praktické
hodnoty demokracie (kategorie
ctnosti podle Aristotela). Dále společenskou odpovědnost podniků,
sílu podnikové kultury, konkurenceschopnost a odpovědnou strategii
podniku, jeho etické řízení i míru udržitelného rozvoje ve vztahu k životu.

Odpolední část semináře zahájil
známý katolický duchovní kněz,
Zbigniew Czendlik z Lanškrouna,
který na velmi osobní bázi hovořil
o morálce a etice. „Lidé, kteří couvají
před zlem a hříchem, mohou upadnout. Já
jim říkám, otoč se o sto osmdesát stupňů,
půjdeš rychleji, svět uvidíš v lepších barvách
a hlavně vidíš, kam jdeš… Při bilancování
nezáleží na tom, co jsi udělal špatného, ale
co jsi udělal dobrého. Když chce pánbůh
někoho potrestat, ubere mu rozum a přidá
peníze. Mám-li však sociální cítění, jsem-li
bohatý duchem, tak mi peníze neublíží. Lidé
zapomenou, co jste řekli, zapomenou, co jste
pro ně udělali, ale nezapomenou, jak se vedle
vás cítili… Život je jako bílý ubrus na stole –

který má na sobě jednu jedinou skvrnu, např.
od kávy. Každý, kdo sedá za stůl, nevidí ten
krásný bílý ubrus, ale jen tu skvrnu. Jsem
duchovní, ale přitom pragmatický člověk,
charita je pro mě způsob, jak se snažím komunikovat se společností. Na závěr vám chci
předat poselství, které napsal básník Jan
Tvardovský: ‚Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí‘…“

Tomáš Kafka ze společnosti Ernst
& Young vede oddělení pro vyšetřování podvodů a korupce a hovořil
na téma: ETIKA versus KORUPCE.
Představil výsledky v úvodu zmíněného výzkumu této společnosti mezi
43 zeměmi světa. Výsledky shrnul
do několika vět: „V době po hospodářské
krizi pozorujeme zesilování podvodů a korupce – resp. tlaku na dosahování finančních výsledků. V Evropě je Česká republika
na 3. příčce v korupci, celkově na 28. místě.
V 80 % u nás platí, že korupce je rozšířeným
jevem, stejné jako v Brazílii a Indonésii.
A v žebříčku klesáme. Našim respondentům
jsme položili otázku: Jste pro zavedení finančních odměn pro oznamovatele korupce?
A výsledek je následující: 36 % je pro, 30 %
spíše pro. Jen 8% respondentů si myslí, že
stát má zájem bojovat proti korupci,“ upřesnil aktuální situaci Tomáš Kafka.
Hana Roháčová z Europlantu poukázala na praktiky farmaceutických
firem Upozornila na knihu: Dr. John
Virapen – Nežádoucí účinek SMRT a zdůraznila, že boj za etiku začíná u jedince.

Pavel Holubář ze šumperské společnosti shm diskutuje o etice.

Jaromír Zajíček, tajemník města
Děčín, rozebral některé akcenty
ETIKY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ a poukázal také na střet zájmů a iniciativu
i odvahu občanů: Upozornil: „Máme
v Děčíně protikorupční linku – nikdo na ni
za deset let nezavolal!“
Martin Vlášek z Shell Czech Republic, která je mezi zaměstnanci a partnery firmy pověstná mimo jiné svým
etickým kodexem, zdůrazňoval že
„boj proti korupci má v byznysu smysl, protože korupce vytváří šedou zónu, ve které se
špatně podniká. Jste-li vnímáni jako slušná

firma, která má v korupci jasno, tak k vám
přistupuje okolí s respektem.“ Připustil,
že korupce byla, je a bude. Ale jsou
lokality ve světě, jsou lidé, odvětví,
formy chování, které jsou ke korupci
náchylnější. Jsou méně a více rizikové země na korupci – Shell funguje
v obou sférách. Obecně a historicky
byl vytvořen korupční systém – dárky, odměny, cesty, bonusy. Filozofie
boje Shell proti korupci vyústila
v několik zásadních předpisů, které
jsou důležité při obchodování v korporátních organizacích. Shell neakceptuje úplatky. To je součástí jeho

Petr Choulík, generální ředitel Linde Gas a hostitel semináře si v jeho
závěru vzal slovo a svou firmu účastníkům semináře představil. Hned
v úvodu doporučil všem knihu známého ekonoma, Tomáše Sedláčka:
Ekonomie dobra a zla. „Linde Gas je globální společnost, působíme ve stovce zemí,“
upřesnil. „A chce se po nás, aby i česká
Linde byla v souladu s principy a pravidly
vedení firmy. I my máme manuál Code of
Ethic, jak se chovat k partnerům, ctíme pravidla a pro zaměstnance pořádáme školení
atd. Přesto si myslím, že se musíme smířit
s realitou – korupce byla, je a bude. Neměli
bychom si médii vnutit názor, že je to generální jev. Existují lidé a firmy, kteří se chovají eticky a slušně na všech úrovních života –
v práci i v soukromí.“
Na závěr účastníci formulovali odpovědi na otázku, jak můžeme zlepšit
morálku: Je to návratem ke staletým
hodnotám – první je fungující rodina,
držet se osvědčených hodnot. Rodina,
kde funguje vztah mezi rodiči, vztah
mezi rodiči a dětmi a vztahová posloupnost mezi generacemi. Buďme
k sobě slušní, netolerujme neetické
jednání a buďme vzory pro ostatní.

w w w.c m a .c z

Marketér roku
vyhlášen již poosmé
Česká marketingová společnost vyhlašuje tak jako
každoročně soutěž o titul Marketér roku, nad níž
opět převzala záštitu osobnost světového marketingu
prof. Philip Kotler. Hlavním cílem soutěže, stejně jako
Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní
v oblasti marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné
organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se
rozumí přímé působení v marketingovém managementu
a marketingových funkcích ve výrobních, obchodních,
dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných marketingových organizacích,

cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou
úroveň.
ve školství a jiných formách vzdělávací činnosti. Osmý
ročník se zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2013!
Podmínky soutěže a přihlášku naleznete na internetové
adrese www.cms-cma.cz.
1/2013
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Co přináší globální byznys
MANAŽERSKÉ ETICE

firemní kultury. Shell má antikorupční program, manuál s názvem
Shell Code of Conduct.

Společenská a sociální odpovědnost (CSR) se promítá do chování i podnikání stále rostoucího počtu členských družstev. Tato rubrika by měla
pravidelně přinášet zkušenosti, příklady i podněty, které souvisí nejen se
sociálními aspekty podnikání, ale také s filantropií, spoluprací s občanským
sektorem, obcemi, městy a regiony a dalšími oblastmi života družstev. Patří
sem nejen aktivity výrobních družstev invalidů, kde sociální odpovědnost –
ve formě dobrovolného vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením – je zakódována do základního poslání družstva. Může se jednat
o podporu obecně prospěšných aktivit ze strany běžných družstev (od příležitostného sponzorování sportu, kultury nebo neziskových organizací) až
po systematickou spolupráci s městem nebo obcí na podporu řešení dlouhodobých problémů, například dopravy, školství nebo životního prostředí.
Sociálně odpovědné chování mění nejen obraz firmy na veřejnosti, ale může
se stát i součástí její obchodní značky, konkurenční výhodou. Zatím je to
typičtější u velkých a nadnárodních firem, ale přibývá příkladů i u malých
a středních podniků.

V současné době okrajově spolupracujeme (v rámci Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a společně se Svazem průmyslu ČR) na mezinárodním projektu
zaměřeném právě na podporu a rozvíjení sociálního pilíře CSR ve vztahu k pracovnímu uplatnění OZP (více

na www.spcsr.cz). Jsme rádi, že mezi zájemci o spolupráci
v této oblasti je i několik členských družstev.
Uvítáme Vaše náměty, rádi odpovíme na Vaše praktické
dotazy a samozřejmě zveřejníme všechny dobré zkušenosti, na které nás upozorníte.
Text: Ing. Karel Rychtář

w w w.c m a .c z

družstevní výrobky

The Best of retro style MASCARA
Novinka ve světě řasenek od tradičního
českého výrobce, ekorativní kosmetiky Regina,
Detecha Nové Město nad Metují,
tentokrát v retro stylu.
Objevte svůdnost svých řas díky této nové řasence.

keramika
s reklamním potiskem
užitková

družstevní výrobky

a sociální
csr|společenská
odpovědnost družstev

„CSR je kontinuální
závazek podniků
chovat se eticky,
přispívat k ekonomickému
růstu a zároveň se
zasazovat o zlepšování
kvality života
zaměstnanců a jejich
rodin, stejně jako lokální
komunity a společnosti
jako celku.“

Keramo, družstvo umělecké výroby Kožlany vyrábí užitkovou keramiku
od roku 1953 hlavně na vnitřní trh. V současné době družstvo zajišťuje výrobu upomínkových a reklamních předmětů v krátkých dodacích lhůtách
za rozumné ceny pro úřady, města, obce a firmy. Jedná se hlavně o korbele
o obsahu půl až tři litry a hrnky o obsahu tři až pět decilitrů. Pro sportovní kluby Viktoria Plzeň, Sparta, Slavia a Bohemians vyrábí kopačky, míče,
zvonky, korbele a hrnky. Pro menší kluby zajišťuje ceny na turnaje, zakázkovou výrobou formou ručně psaných nápisů.
Družstvo dále vyrábí hrnčířské
džbány o obsahu dva, tři, pět a sedm
litrů. Džbány se dekorují před výpalem ručním rytím do glazury podle
přání zákazníka. Sedmilitrové džbány družstvo Keramo vyrábělo pro
Billa Clintona, George Bushe, Václava Havla, Waldemara Matušku, Pepi
Bicana, Josefa Masopusta, Jaromíra
Jágra a naposledy pro finského brankaře Škody Plzeň Tuukku Raska.

Vyrábí se ve dvou provedeních:
s moderním
silikonovým kartáčkem
( v bílém obalu)
s klasickým kartáčkem
(v černém obalu).

Název vystihuje její kvalitu.
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I přesto, že letošní zima si dala na čas, Družstvo Model
Praha se na nepřízeň počasí připravilo v předstihu.
Již letošní podzim patřil barvám podzimu – okrové, béžové,
hnědé a v zářivějších tónech barvy tyrkysové, modré
a zelené. „Proto jsme jednu z našich kolekcí vyrobili
právě v těchto odstínech,“ říká předsedkyně družstva
Daniela Veselá.

Klobouky jsou vyrobené z kvalitního klasického materiálu – z králičí
a zaječí srsti s úpravou veluru. Pro
ty, kteří se v tomto oboru nepohybují
doplníme, že se jedná o konečnou
úpravu zaječí srsti a klobouk vypadá,
jako kdyby byl vyroben ze sametu. I když je tento materiál na trhu
nejdražší, vyplatí se s ním pracovat.
Ruční práce je, jak všichni víme, velice drahá, a tak není možné krásné
modelové klobouky vyrábět ze špatných a nekvalitních materiálů.
„Naše kolekce obsahuje klobouky
jak na denní nošení, tak na sváteční
příležitost. Zároveň obsahuje i malý
klobouček na čelence do společnosti.
Těmto kloboučkům se říká fascinátory,“ dozvídáme se podrobnosti. Toto
slovo dříve znamenalo lehké pokrývky hlavy, jako jsou třeba šály, nebo
krajky přes vlasy, ale v současnosti
jsou to malé kloboučky na hlavě, které klasický klobouk nahrazují a působí roztomile i na mladých ženách.
„V naší kolekci nemáme jen fascinátor,

ale i klasické toky, což jsou menší klobouky bez krempy, které jsou velice
působivé, například ke kostýmům,“
upřesňuje předsedkyně paní Veselá.
„Jelikož móda se stále vrací dokola
a vždy si jen přibere nový prvek a původní podoba zůstává, udělali jsme
v této kolekci takovou retrospektivu
let minulých,“ zasvěcuje nás do tajů
modelů. Okrový zvonek s otočenou
krempou navozuje 20. léta, krempy vpředu zdvižené, to jsou 30. léta
a tyrkysová toka s přední jakoby
vypouklou částí jsou 40. léta. Širák
v okrové barvě s opalovaným květem
jsou 50. léta a další okrový širák s velkou mašlí a sponou na straně, jsou 60.
léta. Umělá kožešinka na kloboucích
byla hitem 70. let. Ostatní klobouky
jsou volně na tyto léta navazující.
„Stále se máme co učit od předků
a zároveň um našich modistek je příklad pro budoucí generaci. Klobouky jsou určeny nejen na společenské
události, kde klobouk je nutností, ale
především na běžné denní nošení,“
říká předsedkyně družstva. Podle
vlastních zkušeností ví, že mnoho
žen by klobouk rádo nosilo, ale nejsou na něj zvyklé. „Když ale přijdou,
klobouk si koupí, jsou mile překvapeny a vrací se k nám pro nové modely. Nevyrábíme klobouky jen pro
klasickou módu, ale i sportovnější
klobouky pro volný čas,“ dodává
s tím, že hodně zákazníků, kteří navštíví obchod s dílnou, zvědavě na-

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

kukují na dnes již téměř zanikající
řemeslo. Klobouky se vyrábějí téměř
stejně jak před 80 lety. Mnoho se
za celá léta nezměnilo.

w w w.modelpraha.cz
16

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

1/2013

V Oslu se 10. prosince
uskutečnilo
slavnostní předání
Nobelových cen.
Za to, „že chránila mír
v Evropě v uplynulých šesti
desetiletích“, získala
Nobelovu cenu míru
Evropská unie.
Ocenění společně převezali
tři nejvyšší představitelé EU:
předseda Evropské rady
Herman Van Rompuy,
šéf Evropské komise
José Manuel Barroso
a předseda Evropského
parlamentu Martin Schulz.
K nim se přidali také čtyři
mladí lidé ze Španělska, Itálie,
Polska a Malty.
Peněžní odměna dosahující
dvou milionů eur, která je
s cenou spojená, míří
na humanitární projekt určený
dětem, které jsou oběťmi války
či jiných násilných konfliktů.
„Nobelova cena míru
symbolizuje usmíření
po celém světě.
Finanční odměna
by měla znamenat naději pro
největší oběti budoucích, současných i minulých
obětí – děti,“ uvedl Barroso.
Zdroj: Euractiv

Komise navrhuje směrnici, jež by vytvořila efektivní rámec pro
spořádané řízení úpadků bank, který by poskytnul příslušným
orgánům společné a efektivní nástroje a pravomoci k preventivnímu řešení bankovních krizí, ochraně finanční stability
a minimalizaci vystavení daňových poplatníků ztrátám. Nový
legislativní rámec je navrhován jako alternativa existujících vnitrostátních úpadkových řízení a záchranných opatření a je v souladu
s klíčovými atributy účinných režimů řešení problémů pro finanční instituce přijatými Radou pro finanční stabilitu a se zásadami
dohodnutými na setkáních skupiny G20.
Záchranná opatření představují obrovskou zátěž pro veřejné finance, způsobují narušení hospodářské soutěže a jsou neuspokojivým
prostředkem.
Navrhovaný rámec by měl:
██ snížit účast daňových poplatníků na nákladech na záchranu
bank;
██

poskytnout veřejným orgánům nezbytné pravomoci k podniknutí preventivního zásahu, k intervenci v raném stádiu
a k přijímání řešení pro banky v krizi;

██

zavést nástroje k řešení problémů, včetně nástroje odepsání
závazků, jenž dá orgánům příslušným k řešení pravomoc
odepsat závazky nezajištěných věřitelů za institucí v úpadku
a proměnit její závazky na vlastní kapitál.

Dne 12. září 2012 navrhla Komise vytvoření jednotného mechanismu dohledu nad bankami v eurozóně. Konečnou odpovědnost
za konkrétní úkoly dohledu týkající související s finanční stabilitou
všech bank eurozóny bude mít Evropská centrální banka. Vnitrostátní orgány dohledu budou hrát i nadále významnou úlohu v každodenním dohledu a při přípravě provádění rozhodnutí ECB.
Pokud některá banka poruší nebo pokud by hrozilo, že poruší požadavky regulatorního kapitálu, bude moci ECB provádět opatření
rané intervence. Jakmile bude dosaženo dohody ohledně existujících systémů pojištění vkladů a ohledně návrhu směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů úvěrových institucí, má Komise
v úmyslu připravit návrh jednotného mechanismu řešení problémů,
jenž by byl odpovědný za koordinaci používání nástrojů pro řešení
problémů bankami v rámci bankovní unie.

Máte aktuální dotaz
na téma EU?

Napište nám!
e-mail: zvolska@scmvd.cz
1/2013
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aktuálněí z bruselu

pro zimní období

Nobelova cena míru pro evropskou UNII

družstevní výrobky

Ozdravné postupy a řešení problémů
úvěrových institucí

Poslední dobou nás pronásleduje tajemný „pixlovatý“ čtvereček s názvem
QR kód a možná je řada z nás, kteří stále neví, co vlastně znamená. Pojďme
to tedy společně prozkoumat.
Obrázek připomínající abnormální zvětšení malého
obrázku na „překynulé“ jednotlivé pixely je v podstatě
útvar ve tvaru čtverce, který je vyplněn bílými a černými pixely, tedy čtverečky nebo chcete-li odborně,
poli. Lze ho orientačně přirovnat k čárovému kódu,
který známe všichni ze zboží jako identifikaci určitého

Ti co jdou s dobou, mají QR kód uveden například na svých informačních
letácích či inzerátech. Jednoduchým
načtením aplikace pak lze uložit
velice jednoduše do vašeho mobilu
kompletní kontakt na toho, kdo vás
obsahem své nabídky zajímá, nebo
jednoduše odkázat na www stránky.
V QR kódu navíc lze zabudovat daleko větší množství dat oproti čárovému kódu. Nemusíte tedy nosit již
po kapsách vizitkovníky, když jdete
na jednání – vše můžete mít uloženo
ve vašem mobilu, tedy u jména vašeho obchodního partnera jedním
načtením získáte automaticky uložení dat, jako je telefonní číslo, odkaz na internetové stránky či rovnou
elektronickou vizitku.
Pokud sejmete svým mobilem QR
kód a uložíte si vizitku do kontaktů,

výrobku, která dává mimo jiné informaci, kolik peněz
máme za výrobek zaplatit, či eviduje jeho vyskladnění
a další manipulaci s ním, až po cestu k zákazníkovi.
QR kód se dá využít i pro jiné účely, můžeme do něj
uložit různý typ informací, které si popíšeme níže.

nemusíte již řešit přeplněný vizitkář
na vašem pracovním stole či hromádku nezaložených vizitek vedle
něj. Zajímavou třešinkou na dortu
pak může být pro vás fakt, že kontakty stažené přes čtečku QR můžete
synchronizovat s vaším adresářem.
Pomocí QR kódů lze přenášet i další informace jako například například
odkaz na www stránky, e-mailovou
adresu, vizitku pro předání kontaktů,
předepsání sms zprávy, běžný text,
odkaz na připojení WiFi sítě, případně další aplikace, například specializované odkazy na Facebook, Twitter,
YouTube a další.
V souvislosti s QR kódy se také často hovoří o bezpečnosti, o možnosti
přenesení virů do zařízení, kterými
se QR kódy načítají. Musíme ujistit,
že samotný QR kód žádný virus, troj-

ský kůň nebo jinou havěť do zařízení
přenést nemůže. Nicméně je pravdou, že můžeme vytvořit QR kód
odkazující na www stránku, která takový škodlivý kód obsahovat může.
Proto zde jistá obezřetnost musí být,
především jde o to, odkud kód načítáme – obecně doporučujeme použít
zdravý rozum.
Kde stáhnout programy?
Obecně se dá říct, že QR kódy byly
primárně vymyšleny pro předávání dat na mobilní zařízení, jako
jsou smartphone nebo touchpady,
načítání kódu se provádí pomocí
vestavěného fotoaparátu a příslušného software – QR čtečky. Na Androidích zařízeních jej lze stáhnout
z GooglePlay, pokud jste vlastníkem
přenosných zařízení firmy Apple,
pak QR čtečky hledejte na Apple
iTunes. Pro obě mobilní platformy je
aplikací k dispozici spousta.
A jak si takový kód vytvořit
pro vaši firmu?
Pro vytvoření QR kódů se používají
specializované programy, k dispozici jich je několik programů, jak
komerčních, tak zdarma pro instalaci na Váš PC, případně můžete pro
nahodilé použití využít on-line aplikace na internetu (vygenerování QR
kódu v prohlížeči internetu).
Pokračování na další staně

Pár odkazů
na programy zdarma
http://zxing.appspot.com/generator
patrně jeden z nejvýkonnějších on-line generátorů QR kódu pro www,
e-mail, telefonní číslo, sms, text, WiFi
síť, geo-lokaci, vizitku a odkaz na kalendářní událost. Doporučujeme
k vyzkoušení.
http://delivr.com/qr-code-generator
další velmi povedený on-line generátor s dalšími typy QR kódů.

A jak si takový kód vytvořit pro vaši firmu?
Abychom jen nepsali obyčejný text, připravili jsme pro Vás ukázku QR kódu
v praxi.
Odkaz na webovou stránku http://www.scmvd.cz:

Odkaz na e-mailovou adresu henychova@scmvd.cz:

ht t p://w w w. slu ne c n ice .cz/s w/
free-qr-creator
odkaz na stažení a instalaci programu
do počítače, „Free QR Creator 1.0.0“ –
stáhnete, nainstalujete a můžete tvořit kódy. Použití je zcela zdarma.
Elektronická vizitka:
Pozn.: Uživatelé nových Microsoft Windows
8 jsou na tom o poznání lépe, než uživatelé
starších verzí Windows. Windows Store (on-line nákup a stahování programů) již nyní
nabízí zhruba 50 programů pro práci s QR
kódy, většina jich je k použití zdarma).

Text a foto: Jana Henychová a Daniel Smrtka

w w w.scmvd.cz

Setkání elektrotechniků
v Praze a v Brně

různé

víte, že

Bojíme se QR KÓDŮ?

Letos již potřetí pořádala Brněnská Drutěva, výrobní družstvo a Moravský
svaz elektrotechniků v listopadu 2012 mezinárodní konference KART Brno
a CARTE Praha. Tato setkání elektrotechniků podporují firmy Elektrotechnika Brno a mediální partner časopis ELEKTRO. Konference jsou pořádány
vždy v Brně – sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6 a v Praze – v jednací
místnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev na Václavském
náměstí 21. Konference se setkává se stále se zvyšujícím zájmem.
Cílem aktivu je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní
zájemce s uplatňováním nových metod norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem
seznámit účastníky akce s nejčastěji
se vyskytujícími problémy při uplat-

ňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.
V doprovodném programu aktivu
byly účastníkům předvedeny měřicí
přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní,
montážní a opravárenskou činností
na elektrických zařízeních.

Text a foto Jana Dopitová

V roce 2013 se další Mezinárodní konference o měření bude konat v Praze, v prostorách SČMVD, 22. května.

w w w.druteva.cz
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společnost

Vítězové ankety

Český slavík
obdrželi tradičně ceny

z dílny družstva
Granát Turnov
Vyhlášení výsledků ankety Český slavík Mattoni je již
tradičně svátkem především celebrit naší pop music,
kdy se v budově Státní opery Praha na slavnostním
vyhlášení výsledků ankety sejde veškerá česká hudební smetánka udávající směr rádiím, televize, internetu a především oblíbených českých hudebních hvězd.
I letos tomu nebylo jinak – na stejném místě byly v sobotu 24. listopadu vyhlášeny oficiální výsledky ankety za přítomnosti rozhodujících hudebních bossů,
českých hudebních celebrit a hvězdiček doufajících,
že se v budoucnu propracují do stejných výšin celebrit

českého showbusinessu, novinářů a fotografů, kteří
měli to štěstí, na akci se dostat. České družstvo Granát bylo jako vždy u této prestižní akce a stejně jako
v předchozích ročních bylo jedním z hlavních partnerů akce, kterou mohli též sledovat přímým televizním
přenosem i diváci u televizních obrazovek. Připomínáme, že je výrobcem cen, které dostávají vítězové
ankety.
etošní předání cen bylo plné překvapení – pojďme si
připomenout tuto top hudební akci malým ohlédnutím za výsledky..

Absolutní vítězku ankety Lucii Bílou
můžete na fotografii vidět s předsedou
družstva Granát Turnov Ing. Miloslavem
Šorejsem. Její dojetí lze sledovat
při předání ceny…

A jak ceny vypadaly zblízka? Ochotně
se nechala pro náš časopis vyfotografovat sympatická zpěvačka
Lucie Vondráčková – i vy nyní
můžete zblízka vidět ocenění určené
pro druhé místo.

Daniel Landa

Tomáš Klus

Lucie Bílá

Nejoblíbenějším zpěvákem roku se
kupodivu nestal tradičně Karel Gott,
neboť počtem 33 754 hlasy nedostihl
hudebního hrdinu současnosti – písničkáře Tomáše Kluse s počtem
36 337 hlasy, dobývajícího zejména
rádio Impuls svým hitem „Pánubohu
do oken“, za kterého obdržel od tohoto rádia též ocenění za nejoblíbenější song posluchačů.
Třetí místo obsadil Daniel Landa,
14 205 hlasů který se postaral o druhé
překvapení večera – svým prapodivným vystoupením s živým kohoutem
v ruce a s oznámením, že je kouzelník
Žito, z mikrofonu urazil snad všechny, na které si vzpomněl, pohrozil, že
20
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se vrátí a všem ukáže – a poté odešel.
Je zvláštní, že jeho výroky později
zcela nepochopili ani posluchači, ani
lidi v sále, ani internetoví diskutující,
komu byly vlastně určeny – nicméně
dosáhl jistě svého a jeho osoba bude
již, byť poněkud nevhodným vystoupením, i nadále se slavíky spjata.
Ocenění zpěvaček naopak nepřekvapilo – vítězství s počtem 44 976
hlasů, spolu s titulem Absolutní
slavík roku 2012, si odnesla v této
kategorii staronová slavice Lucie
Bílá. Bezesporu patří k mála českým
zpěvačkám, které svedou zazpívat
prakticky cokoliv. V ocenění zpěvaček následovaly Lucie Vondráčková

s 29 578 hlasy a Ewa Farna s 11 441 hlasem, která též v rámci večera, stejně
jako loni, vystoupila. Škoda, že scénáristé nenechali zazpívat spíše Lucii Bílou, která když nic jiného, nezní
univerzálním hlasem jako všechny
ostatní zpěvačky večera dohromady,
kdy místy člověk navíc váhal, zda se
jedná o mdle odezpívaný živák či
o ve studiu nevychytaný playback.
V kategorii kapel stejně jako loni
vyšel s vítěznou cenou první linie
opět KABÁT s 26 837 hlasy. Druhé
místo v této kategorii patří s počtem
17 981 hlas kapele NIGHTWORK,
třetí obsadili stále populární CHINASKI, držící si od loňska poctivou
třetí příčku s počtem 12 993 hlasy.
Objevem roku 2012 se stala skupina
KOBLÍŽCI, titul Skokan roku si odnesli pražáci EDDIE STOILOW se
svým megaskokem ze 122. na 17. místo. Vítězem kategorie Český slavík
Pokračování na staně 22

Pohled do sálu
Na afterparty se česká žijící legenda,
zpěvák Karel Gott nechal rád
vyfotografovat pro náš časopis.

Skupina Kabát

Také skokani a sympaťáci EDDIE
STOILOW zapózovali ochotně se
svým žabákem.

1/2013
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Mattoni Hvězda internetu se stala
skupina CHARLIE STRAIGHT.
Vítězem kategorie MTV Videoklip
roku se stala píseň „Tepe srdce tvý“
Terezy KERNDLOVÉ, která měla
na akci kromě zajímavé večerní róby
a příjemného vystupování též smůlu –
odnesla poněkud neprofesionální
přístup režiséra či zvukaře, kdy se
po předání ocenění se svým hudebním kolegou na podiu víceméně odplížila, neboť jim uprostřed projevu
stáhli mikrofon ve chvíli, kdy chtěli
ještě vyjádřit své díky. Slavíka bez
hranic si odnesli NO NAME s 10 692
hlasy, následovala dá se říci, „československá“ klasika Miroslav Žbirka
(9 351 hlas) a kapela ELÁN s 8 286
hlasy (v tomto případě originál o dvě
příčky propadl za dobrou kopií.
Po vyhlášení výsledků Českého
slavíka následovala tisková konference a afterparty v hotelu Ambassador. Zde pak již kumulovalo
setkání hvězd a hvězdiček, účastníků
hudebních soutěží, novinářů, fotografů a videoreportérů… Vítězové

oslavovali, ti o příčky pod nimi alespoň konverzovali, aby se na ně nezapomnělo, někteří vypadali spíše, jako
když jsou na večírku z donucení…
Nicméně nálada byla skvělá, každý mohl mj. ochutnat kromě rautu
též z velkého dortu Českého slavíka
a vychutnat si též atmosféru večera
v odlehčenější formě, než při přímém
přenosu s atmosférou pošramocenou
panem Landou a druhou pěveckou
příčkou Karla Gotta. Cvakaly fotoaparáty, dělaly se rozhovory a oslavy
probíhaly tradičně v duchu šťastných
vítězů, jejich přátel a těch dalších,
za přehlídky krásných dam, večerních rób, extravagantních modelů či
mnohdy až otravných fotoreportérů,
kteří nenechali vítěze ani vydechnout. Největší večírkový rej se odehrával klasicky v hlavním sále, ti co
mají rádi klid, se uchýlili spíše do patra, kde byl pro návštěvníky připraven další prostor. Závěrem co dodat
– po vyhlášení výsledků ankety “jako
po výprasku“ a nezbývá než doufat,
že stále opakujícími jmény zamíchají

kartami především bossové velkých
labelů a především rádií hrajících to,
co tlačí vydavatelství, a řadě daleko
lepších interpretů se zkrátka do těchto vod nepodaří prorazit, i kdyby se
uskládali, uhráli a uzpívali, takže ty
opravdové muzikanty hledejte spíše na příčkách nižších... Není to ale
soutěž, nýbrž anketa a tak výsledky
jsou vždy dá se říci, spravedlivým
odrazem těch, kdo posílají hlasy.
I když o tom se dá pochybovat, jestliže sám organizátor v prohlášení
upozornil na možný podvod v letošním ročníku, kdy tiskovým prohlášením na svých stránkách zmiňuje
podezřelý nárůst hlasů v nejmenovaném případě). Jediný, komu se to
asi po letech poctivé práce povedlo,
je z nějakého důvodu právě Tomáš
Klus, avšak i on musel do rádií nějakým způsobem prorazit – jinak by
totiž neměl – stejně jako další stovky
interpretů v této republice, v rádiích
šanci, stejně jako nyní jeho vítězná
skladba, která má už téměř pubertálText a foto Jana Henychová
ní věk.

Dovolila jsem si tento článek pojmout více z hudebního

pohledu než ve vztahu ke družstvu Granát a tomu věnuji –
dle hesla to nejlepší nakonec – závěrečná slova plná úcty –
pro mě osobně byla tím největším uměním večera
práce našeho šperkařského družstva Granát Turnov,
který vyrobil opravdu překrásné ceny pro vítěze – bylo
možné je vidět i na následné tiskové konferenci, která se
v nočních hodinách konala v hotelu Ambassador. Jejich
designéři a šperkaři jsou skutečnými mistry svého oboru. Vřele doporučuji navštívit jejich internetové stránky
a jejich firemní prodejnu v Turnově. Jsme český národ
a právě čas vánoc je tou nejlepší příležitostí, aby česká
žena našla pod českým vánočním stromečkem český
šperk.
Ceny družstvo Granát vyrábí již od roku 1996. Stálo
u zrodu soutěže, kdy se na základě návrhu akademické
sochařky Heleny Hrabové přetvářel její nákres Hlavní
ceny – Slavíků – do skutečné podoby. Ceny pro absolutního vítěze se vyrábějí podle technologie firemních
designérů. Cena pro skokana roku vznikla ve spolupráci se sklářskými výtvarníky ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Novém Boru. Na skleněných
doplňcích se podíleli také výtvarníci ze SUPŠ sklářské
v Železném Brodě. Vrchní spirála hlavní ceny, která je
uměleckým ztvárněním slavíka, je vyrobena ze zlace-

w w w.ceskyslavik.cz
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Zatímco návštěvu autoservisu považuje většina
lidí za jednu z deseti nejméně příjemných záležitostí v lidském životě, koupě nového auta patří
naopak mezi deset nejpříjemnějších. Mezi rutinéry, kteří vyměňují vozy po dvou letech je stále
více těch, kteří si to tak často nemohou dovolit, nebo to nepovažují za moudré. A ti si pak zážitek z koupě nového
vozu užívají a nenechají si ho kazit názory, že je to jen spotřební zboží, kus plechu bez duše. Zkušený prodejce
dokáže od sebe oba zákazníky rozlišit a své jednání jim přizpůsobit. Stejně tak mají jiný přístup k výběru a nákupu vozu ženy a muži. Proto je dobře, když i prodejní týmy autosalonů jsou smíšené.
Tak je tomu i v družstvu DISPO, smluvním prodejci
automobilů Renault, s autorizovaným servisem Renault
a Dacia.
Nabídka francouzského výrobce zahrnuje kompletní
škálu osobních a užitkových vozidel, od malého Twinga,
krásného Clia, praktického Mégane, rodinného Scénicu,
energické Laguny, až k prostornému Espace. Od pracovitého Kangoo, přes skvělého pomocníka Trafic, k všestrannému Masteru. Poslední tři jmenovaní pak poslouží
jak v nákladních, tak i osobních verzích. A jednotlivých
provedení Masteru je s předním i zadním pohonem více
než sto…
A většina osobních modelů jezdí i v užitečných verzích
Grandtour (kombi), nebo sportovních Coupé a Coupé-cabrio. Vrcholem v tomto směru je pak řada Renault Sport.

Škála vozů Renault je zkrátka pestrá, včetně použitých
benzinových i naftových motorů. Markantní je nyní snaha výrobce o snižování spotřeby pohonných hmot a emisí CO2, reprezentovanou turbomotory řady Energy se
systémem Stop and Start, které využívají řadu konstrukčních prvků ze závodních motorů Formule 1.
Znalost celého výrobního programu je pro prodejce elementární nutností, navíc ho však musí umět zákazníkům
řádně prezentovat, včetně nabídky financování, pojištění,
originálního i neoriginálního příslušenství, zabezpečení či registrace. A výkupu starého vozu na protiúčet.
A… Ne. Přijďte do DISPa do Vrbovy ulice v Praze –
Braníku a přesvědčte se na vlastní oči a uši, jak to umí
prodejci družstva DISPO. A třeba odjedete v přesně takovém autě, jaké potřebujete! Anebo v novém Cliu, čtvrtém
toho jména. Už brzy přijede i s karoserií Grandtour.
Text: Ing. Milan Vydra

Zleva: Karel Merta – designér a Ing. Vlastimil
Musil – obchodní a marketigový ředitel, oba z VD Granát

ného stříbra a osázena 89 českými granáty a jedním
kamenem z horského křištálu. Finální podoba slavíků
je každoročně pak již prací zručných designérů a šperkařů družstva Granát.

Kompletní výsledky najdete na internetové adrese ankety

w w w.autodispo.cz

Co najdete v příštím čísle?

reportáž Mechanika Prostějov, v. d.
aktualita Otevření vzdělávacího centra ERGOEDUCA
1/2013

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

23

společnost

Pokračování ze stany 20

