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slovo úvodem

Ing. Zdeněk Blažek
předseda představenstva
Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy
a člen představenstva SČMVD

Vážení družstevníci, vážené dámy
a pánové,

jsem rád, že jsem dostal příležitost podělit se s Vámi
o své názory a zkušenosti v dnešní složité době. Situace
v Evropě není růžová a podle renomovaných světových
ekonomů se do poloviny roku 2014 nedá počítat s oživením evropské ekonomiky. Česká republika se v současné
době nachází v ekonomické recesi a politické nestabilitě.
Co v této situaci v našem družstvu děláme pro to, abychom bez větších problémů toto složité období přežili
a především abychom byli připraveni na budoucí období
ekonomického růstu?
Vypracováváme pod vedením renomovaného odborníka prof. Ing. JUDr. Zdeňka Součka, DrSc. strategii
našeho výrobního družstva na další příznivější období.
Součástí této strategie jsou mimo jiné následující strategické operace:
1. vstup na nové trhy,
2. stabilizace stávajících zákazníků,
3. inovace výrobků,
4. jednoduchá a pravidelná kontrola příjmů a výdajů
družstva,
5. analýza nákladů se zaměřením na jejich úspory,
6. zlepšování komunikace se zákazníky,
7. zlepšování komunikace ve firmě,
8. zavádění nových a efektivnějších způsobů komunikace,
9. budování dobrého jména firmy a evropské budování
firemní značky,
10. účelné investice do nových strojů, technologií
a odborníků.

ně evropských vývojových
trendů
v oboru a snahou se
jim přizpůsobit, bychom neměli šanci
udržet si svoji pozici
na stávajících trzích
a vstoupit na trhy
nové.
Plnění výše uvedených strategických operací si vyžaduje finanční zdroje, které z části získáme úsporou nákladů
a především navýšením prodejů, což nám umožní nové
výrobky a nové trhy.
Mohu konstatovat, že náš výše uvedený postup i v dnešní ekonomicky nestabilní době začíná přinášet pozitivní
výsledky.
Já i moji spolupracovníci jsme ochotni s těmi z Vás, kteří mají zájem, podělit se o své zkušenosti, které máme se
vstupem na některé zahraniční trhy, případně se zpracováním strategie družstva, ale bohužel nemůžeme zajišťovat export Vašich výrobků.
Přeji Vám všem hodně zdraví, sil a optimismu při překonávání každodenních problémů, které v dnešní době
musíte řešit.
Přeji nám všem, abychom udělali maximum pro zvýšení prestiže výrobního družstevnictví.

Nechci v tomto úvodníku nikoho z Vás poučovat, chci
se pouze s Vámi podělit o některé naše zkušenosti. Plnění některých strategických operací nám už začíná přinášet první dobré výsledky. Při vstupu na nové trhy jsme se
zaměřili především na Rusko a Kazachstán. Do těchto
zemí v letošním roce vyvezeme minimálně čtvrtinu vyrobeného zboží. Snažíme se upevnit svoji pozici na Slovensku, ve Švýcarsku a posílit vývoz do Německa. V rámci
vládou schválené proexportní politiky České republiky
na léta 2012 až 2020 jsme se zatím soustředili na tři prioritní země z dvanácti a to na Rusko, Kazachstán a Vietnam. Víme, že Vietnam má obrovský potenciál, a proto
jako jeden z aktivních členů KČN připravujeme společný
vstup českých nábytkářů na tento velký a zajímavý trh.
V rámci inovace výrobků jsme v roce 2012 a 1. čtvrtletí 2013 uvedli do výroby okolo 45 nových výrobků, což
je trojnásobek proti roku 2011. Bez sledování minimál8/2013
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aktualita

Vzájemná pomoc při povodních
Začátkem června byla družstva postižená povodní vyzvána předsedou SČMVD JUDr. Rostislavem Dvořákem,
aby se v případě potřeby obrátila na Svaz s požadavky
a náměty, jak by jim mohl SČMVD v této těžké situaci
pomoci. Mezi konkrétní pomoc pak náleželo zapůjčení
výkonných vysoušečů či poskytnutí bezúročného úvěru
a další konkrétní potřeby družstev.

Družstva si ale pomáhala i vzájemně – například družstvo KOVOBEL Domažlice poskytlo na pomoc povodněmi postiženému družstvu ELKO Nový Knín – věcný
dar ve výši 113 413 korun. Součástí dodávky byly regály
a kontejnery z produkce družstva KOVOBEL. Přinášíme fotografie areálu o povodních…
Foto: Ing. Karel Novotný

Druhá zpráva, kterou jsme obdrželi, je z družstva KNK
Svratka. V rámci akce KČN nabízí občanům postiženým povodněmi poskytnutí 25% slevy z cen nábytkového kování nabízeného v e-shopu KNK CZ na adrese
www.knk.cz/eshop a to včetně objednávek antibakteriálního kování řady ASEPTIC LINE – www.aseptic.cz.

Oběma
družstvům
patří poděkování
za pomoc.
Poskytli jste také v souvislosti s letošními povodněmi
postiženým výrobním družstvům pomoc? Napište
nám. Rádi informaci o Vaší pomoci potřebnému družstvu zveřejníme. Kontakt: redakce@scmvd.cz

w w w. kovob e l .c z , w w w. kn k .c z
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17. 8. 2013

Den otevřených dveří pivovaru Poutník

Den otevřených dveří se bude konat 17. srpna 2013 v prostorách pivovaru.
V rámci kulturního programu vystoupí kapely Vysočinka, Woodman
a Čejka Band. Akce začne ve 13:00 hodin.
Pokud jste fanouškem tradičního pelhřimovského piva
Poutník, staňte se fanouškem také na Facebooku – zde je
odkaz: http://www.facebook.com/pivovarpoutnik
Můžete si také zakoupit reklamní předměty, třeba
právě v rámci akce Den otevření dveří pivovaru Poutník,
v podnikové prodejně v objektu pivovaru. Vše lze
zakoupit také v e-shopu družstva DUP Pelhřimov

http://eshop.dup.cz/pivovar-poutnik. Jistě si vyberete z nabídky půllitrů, triček, značkových tašek na pivo,
sportovních vaků a mnoho dalších výrobků.
Náš tip: chodíte si často pro lahvové pivo? Pak vám jistě
přijde vhod taška navržená pro nošení lahví piva. Lahve
se vzájemně nedotýkají a pohodlně je donesete až domů.

PIVOVAR POUTNÍK VAŘÍ PIVA SPODNĚ KVAŠENÁ V NÁSLEDUJÍCÍM SORTIMENTU:

Poutník světlé výčepní pivo 10%, hodnota alkoholu
3,8 % objemových
██ Poutník světlý ležák prémium 12%, hodnota alkoholu
5% objemových
██ Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8% objemových. Je vyráběn pouze na Vánoce, Velikonoce a pro
speciální příležitost.
██

K jejich výrobě se používá nejen kvalitních surovin,
ale i klasická technologie. Všechny druhy piv vyráběných v pivovaru Poutník, ať už se jedná o výčepní piva,
ležáky nebo speciály, jsou vyráběny shodným technologickým postupem vyznačujícím se zejména dekokčním
způsobem vaření a následným dlouhodobým zráním
při nízkých teplotách okolo 2 °C. Jedná se o přírodní,
nepasterizovaná piva.
Text: Jana Henychová. Foto: archiv DUP Pelhřimov

w w w. d u p .c z , w w w. p i vov ar p o ut n i k .c z
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reportáž z družstva

ANDĚLKA – sociální družstvo, Troubsko

Máte rodinu a nemáte práci nebo chcete změnit zaměstnání?
Založte si výrobní družstvo rodinného typu…
Na začátku stála Ing. Růžena Vlachová, se svými bohatými zkušenostmi ze sociální sféry, které končil pracovní
projekt týkající se zaměstnávání lidí, co přišli o práci
z důvodu nemoci či tělesného postižení a její manžel,
který pracoval samostatně též v sociální oblasti. Přemýšleli o tom, že by bylo dobré navázat na jejich dosavadní činnost a umožnit pracovat nemocným, kteří jsou
práce schopní. Jako impuls přišlo seznámení s pracovníkem projektu, jehož realizátorem byl SČMVD, ten je
„Sociální družstvo Andělka
vzniklo na základě našich
zkušeností z dlouholeté
práce v sociální oblasti, působení na Úřadu práce (úsek
speciálního poradenství)
a manažerských zkušeností, získaných při realizaci
projektu, jehož cílem bylo
pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním získat
pracovní uplatnění,“ říká
předsedkyně družstva
Ing. Růžena Vlachová.
„Rozhodli jsme se pro konkrétní pomoc – vytvořit vhodná pracovní místa, aby lidé se zdravotním znevýhodněním měli nejen možnost výdělku, ale mohli pracovat
v malém kolektivu, vyhovujícím prostředí s možností využití psychické podpory a profesionálního poradenství,“ upřesňuje.
Založení družstva předcházelo zaměstnávání domácích
montážních pracovníků firmou pana Vlacha. Pro většinu
lidí je však prospěšnější vyjít za prací z domácího prostředí. „Proto jsme chtěli vytvořit více menších chráněných dílen v rámci
větších firem. Ty by ve svých objektech nabídly vhodnou práci pro menší skupinu zdravotně znevýhodněných. Zkontaktovali se s Krajským
úřadem Svazu v Brně, JUDr. Machalou, který nám pomohl družstvo založit,“ říká paní Vlachová. Od samého začátku bylo
jasné, že nechtějí do vedení firmy cizí lidi. Protože podle
zákona byla nutná existence minimálně pěti zakládajících členů, Vlachovi přizvali k založení družstva své čtyři
odrostlé děti. Pak už zbývalo jen sehnat zaměstnance.
„Přemýšleli jsme, jakou formu zvolit pro naši činnost. Forma
OSVČ se jeví pro řadu spolupracujících subjektů jako nedůvěryhodná“ říká. „Rozhodli jsme se proto stát se právnickou osobou. Krajský
úřad SČMVD v Brně nám opravdu velmi pomohl – zprostředkoval
nám schůzku u notáře, pomohl nám vypracovat veškeré zakládající
dokumenty, což nám ušetřilo spoustu času,“ říká s tím, že v tu
dobu KV SČMVD shodou okolností pracoval na projektu s názvem Zakládání sociálních družstev, který vznikl
s podporou Evropské unie. Tedy se dá říci, že jim v tomto
směru přála i náhoda, stali se jedním z pilotních firem
vzniklých z tohoto projektu. „Když neznáte jednotlivé kroky, je
6
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inspiroval k založení výrobního družstva. Krajský úřad
Svazu českých a moravských výrobních družstev, resp.
tamní právní oddělení, jim pomohlo se všemi náležitostmi. Družstvo rodinného typu vzniklo 1. února 2008.
Předsedkyní se stala právě paní Vlachová, všestranně
schopná dáma, která ve své nové práci mohla zúročit své
mnohaleté dosavadní zkušenosti. Ta nám také poskytla
rozhovor a umožnila nám navštívit chráněnou dílnu
v Brně.
to velmi těžké,“ říká Růžena Vlachová a doplňuje, že pomoc
zejména od JUDr. Machaly jim velmi pomohla.

S úsměvem pokračuje… „A pak jsme šli k notářce zakládat firmu. Naše děti zpočátku brali celou věc s nadhledem – že ve svém věku
jdeme zakládat firmu. Ale po odchodu od notářky celou věc ocenily –
především to, že máme odvahu se takto zaměstnat a ještě uživit další
pracovníky,“ říká. Od samého počátku se rodina rozhodla
zvolit ji šéfkou firmy. „Musela jsem si na svou funkci předsedkyně
družstva zvykat. Na to, že nejsem už jen zaměstnanec, ale šéf firmy,“
říká s tím, že musela zcela změnit styl práce, naučit se
více hospodařit s časem.
Povídali jsme si v útulném domě, kde mají manželé Vlachovi kancelář. Práce je jejich koníčkem a nejen zdrojem
obživy. Dozvídám se, že kromě zakázek pro hlavní od-

na Úřadu práce v Brně a poskytování pracovně psychologického poradenství si odnesla zkušenosti, doplněné
navíc o přirozený instinkt a vlohy – jak sama říká, nebyl
prakticky nikdo, koho by ze svého okruhu evidovaných
nezaměstnaných občanů nezaměstnala. Firmy se na ní
samy obracely, neboť věděly, že jim vždy doporučí vhod-

běratele pracovníci Andělky dělají také nárazové práce –
družstvo vyrábí papírenské výrobky výhradně ruční prací. Z jejich šikovných rukou vznikají kalendáře, novoročenky, ale například i papírové vánoční ozdoby „ježci“,
nejrůznější vystřihovánky či výšivky, kterými buď zdobí
speciálně vyrobená přání nebo tyto výrobky slouží jako
samostatné dekorativní a reklamní předměty. Vyrábí se
z papíru, ale také z částí obalů určených na odpad – například z víček od kelímků atd. Kolektiv tvoří maximálně
12 lidí, ale i tak malý kolektiv je schopen zrealizovat skutečně velké zakázky.

Zaměstnance družstvo získalo jednak prostřednictvím
projektu a ostatní převedením domácích dělníků. Předsedkyně pí. Vlachová má právě s tímto druhem práce obrovské zkušenosti. Ze svého dřívějšího působení

ného pracovníka. Pracovníci, které doporučila, zase cítili vůči ní odpovědnost a nechtěli ji zklamat – možná,
že kdyby podobný postup zvolili obecně všechny úřady
práce, bylo by v České republice méně nezaměstnaných.
Jak předsedkyně družstva říká, nepracují na normy,
ale je potřeba udělat všechnu práci. „Zaměstnanci byli
nejdříve vybrání z domácích dělníků. Dalších pět jsme
postupně získali z řad účastníků projektu na podporu zaměstnávání OZP. V současné době zaměstnáváme třináct
lidí, všichni jsou v kategorii OZP v různém stupni postižení. Z šesti členů družstva je jeden v pracovním poměru,
jedna z nás pracuje na dohodu o provedení práce. Ostatní
nám pomáhají jako dobrovolníci,“ říká předsedkyně s tím,
že k zaměstnancům přistupují individuálně, ale současně
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hlídají, by nedocházelo ke zneužívání jejich zdravotního
postižení. Jedná se vždy o práci v chráněné dílně, která
našla útočiště v prostorách akciové společnosti PAPÍRNY BRNO. „Domnívám se, že ze sociálního pohledu je
lepší, když lidé nepracují z domova, pokud je to možné,
je potřeba změnit prostředí“, říká paní Vlachová s tím,
že práce z domova byla nevýhodná hlavně pro ženy –
pro ty je lépe pracovat v zaměstnání, protože doma jsou
nuceny rodinnými okolnostmi provádět i další činnosti
spojené s domácností a nemají prakticky žádné osobní
volno. „U nás všichni pracují na zkrácený úvazek. Striktně dodržujeme konec pracovní doby a nemáme žádné přesčasy,“ dodává
předsedkyně.
Manželé Vlachovi dovedou zajistit práci pro všechny
zaměstnance s téměř ročním předstihem. „Říkali jsme si, že

když něco uděláme špatně, neseme sami za sebe zodpovědnost. Když
to ale dobře dopadne, bude to ve prospěch všech lidí v družstvu,“ naznačuje firemní ideologii a pokračuje: „Firma není na to, aby
majitel někoho dřel a sám se obohacoval, ale je to možno chápat jako
určitý druh dobré služby. Když na to někdo má, ale jde do toho jen
srdcem, tak to nemusí dopadnout dobře, protože důležitá je i firemní
ekonomika,“ upřesňuje. „Lidí nám bylo sice někdy líto, ale nemohli
jsme jim pomoci. Člověk není spasitel, musí být umírněný. V našem
družstvu toto střeží hlavně můj manžel,“ dodává předsedkyně
s tím, že kdyby záleželo na ní, nejspíš zkrachují. „Musíte
jako šéf firmy racionálně uvažovat,“ říká. Současně ale dodává,
že o svoje zaměstnance pečují a kromě dobrého přístupu
k nim je motivují i finančně – například v hlavní sezónně, pokud to příjmy družstva dovolí, dostávají prémie,
a na vánoce zase odměny, přispívají jim též na dopravu.

FIRMA „VE FIRMĚ“

Ředitelka společnosti PAPÍRNY
BRNO paní Ing. Sylva Vodičková má bezesporu podíl na vzniku
družstva Andělka. Má velké sociální
cítění a již dříve s předsedkyní R.
Vlachovou spolupracovala při jejím
působení v neziskové organizaci
a také v rámci projektu. Po vzniku
družstva Andělka se tato paní opět
projevila jako „strážný anděl“ a nabídla panu Vlachovi v areálu papíren k pronájmu prostor za účelem
vzniku chráněné dílny. Nabídla také
první zakázku vhodné práce, s výhledem na další – a tak nezbývalo,
než se pustit do práce. „Jsme v rámci
areálu samostatná firma. Zpočátku byla
situace složitější, neboť zdejší lidé měli pocit,
že jim bereme práci. Později se ale vše vyřešilo a dnes máme s tamními pracovníky velmi
dobré vztahy,“ říká předsedkyně.
„Nápad vsunout vlastní firmu do druhé
dostal manžel,“ upřesňuje předsedkyně Vlachová. Záměrem bylo vytvořit chráněné dílny o maximálním
„rodinném“ počtu 12 zaměstnanců.
Všichni pracovníci jsou tělesně postižení. Zaměstnáni jsou zde lidé
s různým druhem fyzické invalidity – například lidé po obrně, se srdečními problémy či lidé po léčení
rakoviny, s revmatismem apod. Zaměstnanci si u práce mohou povídat,
řešit své problémy, u toho pracují,
vzniklá milá atmosféra v kolektivu.
„Záměrem bylo postupně navázat spolupráci i s dalšími většími firmami, zabudovat
do nich chráněné dílny pro zpracování jejich
8
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zakázek. To má především jednu velkou výhodu – možnost snížení cen, neboť obě firmy
ušetří za dopravu. „Naši vizi vybudovat více
chráněných dílen bohužel potlačila krize,“
říká předsedkyně.
Andělka se podílela na významných zakázkách – například z poslední doby zmíníme alespoň zakázku
pro kompletování letáčků od firmy
Jihlavanka či lepení přebalů na hotová jídla. Mezi firmy spolupracující

s družstvem Andělka patří kromě
společnosti PAPÍRNY BRNO a. s.,
také firmy Vema, a.s., Úřad práce
České republiky, SČMVD, Okresní hospodářská komora Hodonín,
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Hotel Kriváň Mariánské Lázně, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Tomáše Bati a dalších několik
desítek firem.
Jak nás předsedkyně R. Vlachová
dále informovala, družstvo se zabývá jednoduchou manuální výrobou, kompletací a balením výrobků
papírenského průmyslu. „Výrobou
reklamních a dekoračních předmětů, které
si sami navrhujeme, ale také poradenstvím
v oblasti rozvoje osobnosti a zaměstnávání
OZP,“ upřesňuje předsedkyně. „Nabízíme pracovní místa pro OZP a pracovní
rehabilitaci. Práci v malém kolektivu s přizpůsobením zdravotním možnostem zaměstnanců. Vedeme zaměstnance k pocitu
spoluzodpovědnosti za prosperitu družstva,“
dodává s tím, že prioritou je přístup
k zákazníkům – kvalitní a včasné plnění závazků včetně přijatelných cen.

V CHRÁNĚNÉ DÍLNĚ

Jak jsme již zmínili, nachází se v areálu společnosti PAPÍRNY BRNO.
Prostorná hala je součástí skladů, kde
jsou hned po ruce všechny komponenty, se kterými pracovníci družstva
dále pracují. Sympatické pracovnice
právě kompletují barevné papíry
do sad. Nálada je zde optimistická
a mám možnost fotografovat, takže
nahlédněte do chráněné dílny i vy…
Jestli si nejste jisti, co vidíte na stěnách, pak je to skutečně to, co my-

slíte – ano. Na původně fádní bílé
malbě tu vznikly dekorativní motivy
vyrobené za pomoci barev a zbytků
zrcadel. Zruční zaměstnanci si halu

jednoduše zkrášlili, aby se jim v zaměstnání líbilo.
V rohu dílny se nachází dva pracovní stoly – zde sedí manželé Vlachovi.
Jsou tak ve stejné výrobní hale se svými podřízenými, když je potřeba, jsou
zde nápomocni radou či pomohou
s prací. Mezitím řeší administrativu,
obchod a další nutné věci pro chod
firmy. Formou chráněné dílny vznikla jakási velká „rodina“, kde pracovníci i šéfové jsou na jedné lodi a zájmem
všech je, aby firma prosperovala.

PRÁCE JE JIM KONÍČKEM, ALE CO DALŠÍ HOBBY?
Být na návštěvě v družstvu Andělka a nezmínit se o koníčcích
manželů Vlachových… Tak to rozhodně ne. Musíte i vy nahlédnout pod pokličku jejich dalších zájmů. Jejich velkou vášní je
zahrada – pokud byste měli tu možnost jako já ji navštívit, pak
budete překvapeni počtem druhů rostlin i ovocného sadu včetně
jezírek. Zálibou místopředsedy družstva p. Ing. Stanislava Vlacha jsou kromě ovocného sadu a pěstování zeleniny také bonsaje –
má jich ve své sbírce několik desítek a zajímavostí je, že většinu
z nich sám vytvořil. Že je opravdový mistr tohoto oboru se můžete přesvědčit i vy na přiložené fotografii. Paní Růžena Vlachová zase dává přednost květinám – jen její záhonek růží obsahuje
téměř 50 odrůd této překrásné rostliny. Další její velkou zálibou
je též pěstování bylinek a s tím související dodržování zdravého
životního stylu. Současně má ojedinělého koníčka – sbírá sošky
či různé figurky andělů. Její soukromá expozice je umístěna pro
potěšení všech zaměstnanců v chráněné dílně. Což je – vzhledem k názvu družstvu Andělka – velmi působivé.

TIP PRO VAŠI FIRMU

Sháníte originální přáníčka, kalendáře či dárkové tašky? Využijte služeb
družstva Andělka. Získáte výhradně ručně vyráběné výrobky, se kterými
jistě potěšíte i vaše náročné obchodní partnery.
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale již v předstihu se můžete seznámit s výrobky družstva Andělka. Navštivte jejich internetové stránky na adrese
http://andelka-sd.cz.

KONTAKT:

Andělka – sociální družstvo
U dráhy 111
664 41 Troubsko
Telefon: 731 562 513, 739 564 253
E-mail: andelka.sd@seznam.cz

Text a foto: Jana Henychová

w w w. an de l k a - sd .c z
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Zaměstnávání absolventů
má přinést firmám výhody
Problematika nezaměstnanosti je jednou z nejpalčivějších otevřených otázek současné
situace. Spadá sem mimo jiné i pracovní příležitost pro absolventy škol – právě ti mají
velký problém získat zaměstnání, neboť nemají žádnou praxi. Protože nikdy nepracovali, mohou se sice zaevidovat na úřadech práce, ale nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, ačkoliv pracovat chtějí, na rozdíl od nejrůznějších nepřizpůsobivých skupin
obyvatelstva, kteří stejně nikdy do práce nepůjdou, podporu získávají. Ministerstvo práce, jak jsme v čísle 4/2013 informovali, přišlo se sedmibodovým plánem, jak snížit počet
nezaměstnaných. 9. června se k této problematice částečně vrátilo vydáním tiskové zprávy, která svým obsahem má najít cesty, jak pomoci právě absolventům škol. V poslední
den ve funkci jsme měli možnost položit několik dotazů ministryni práce a sociálních věcí
v demisi paní Ludmile Müllerové.
Jak konkrétně dle Vašeho názoru
bude mít Vaše „podpora“ vliv na příjem studentů do zaměstnání?
Díky evropským penězům mohou
absolventi bez práce mimo jiné
získat praxi. A právě praxi řada zaměstnavatelů přímo vyžaduje, týká
se to například technických oborů.
Trh práce v České republice přitom
ukazuje, že začínají chybět technicky
vzdělaní lidé, tedy i klasická řemesla.
Považuji za důležité to změnit a končící vláda, v níž jsem byla ministryní
práce a sociálních věcí, na tom začala
pracovat. Se záměrem více podporovat technické vzdělávání, samozřejmě pokud předvídání kvalifikačních
a profesních požadavků trhu práce
bude i nadále ukazovat, že je to třeba.
Pokud se začteme to diskové
zprávy, vyplývá zní, že firma získá
v souvislosti s přijetím absolventa
24 000 Kč, další podpora by měla
směřovat na, cituji: „individuální poradenství a rekvalifikace v regionech
v rámci projektu financovaného z OP
LZZ s názvem „Odborné praxe pro
mladé do 30 let“.“ Nebylo by lépe
tyto peníze ušetřit a ušetřené peníze
například přidělit na vytvoření konkrétních pracovních míst? (Prozatím
to vypadá z pohledu nezúčastněného
čtenáře, že se jedná pouze o zbytečné a nic reálně podporující rozhazování peněz).
Takto to ale s evropskými penězi
nefunguje, státy je dostávají naprosto cíleně na konkrétní oblasti. Konkrétně Operační program Lidské
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zdroje a zaměstnanost (OP LZZ),
který má na starosti MPSV, se zaměřuje na snižování nezaměstnanosti
prostřednictvím aktivní politiky
trhu práce a profesního vzdělávání.
V jeho rámci se řeší také začleňování sociálně vyloučených obyvatel
zpět do společnosti, zvyšuje kvalita
veřejné správy a dochází k mezinárodní spolupráci. Vše přes projekty,
na které se už rozdělilo celkem už
57 miliard korun, což je 95 procent
všech peněz z OP LZZ. Do konce
roku 2013 je možné poskytnout další
asi 2,5 miliardy korun. Projekty z tohoto programu nepochybně podporují zaměstnanost v České republice.
Dokládají to čísla: díky 4 000 projektů bylo na trhu práce podpořeno
více než milion lidí. V tom je třeba
pokračovat.
Důležité ovšem je, abychom si uvědomili jednu věc: MPSV má za úkol
tzv. aktivovat nezaměstnané občany.
A tak jim umožnit návrat, u mladých lidí pak vstup, na trh práce.
Udržet si pracovní místo je už na lidech samotných a vlastní vytvoření
dlouhodobých pracovních míst zase
na firmách a zaměstnavatelích. Motivovat firmy k tomu, aby podnikaly
právě v České republice a právě tady
vytvářely nová pracovní místa, by
mělo ministerstvo průmyslu a obchodu, které poskytuje investiční
pobídky. Samozřejmě ve spolupráci
s resortem práce.
Nedomníváte se, stejně jako já, že
pokud studenti vystudují nějakou od-

bornou profesi, většinou za přispění
státu, bylo by lépe vytvořit konkrétně
ta pracovní místa, než platit další peníze za rekvalifikaci? Obzvláště když
tito studenti studovali již v této době,
tedy jejich odbornost je příslušná
současným profesím? (Nejedná se
například o švadleny, pracovníky textilek či skláren, hutnictví či oblasti řemesel a podobně, kteří dejme tomu,
rekvalifikaci potřebují, neboť díky nesmyslným postupům našich vládních
činitelů za posledních 20 let zde bylo
de facto pohřbeno veškeré podnikání
v těchto oborech a tedy jistě rekvalifikaci vítají, aby se s rodinami uživili. Je
potřeba si uvědomit, že současní absolventi šli studovat určitý obor, obor,
tedy chtějí být s největší pravděpodobností také v tomto oboru zaměstnáni. Děkuji předem za podrobnější
osvětlení tohoto Vašeho z pohledu
čtenáře nelogického záměru.
O tom jsem mluvila v předchozí odpovědi. Pracovní místa vytváří firmy
a podnikatelé. Získat a udržet si práci by pak mělo být v zájmu každého
člověka, záleží to na jeho schopnostech, přístupu, znalostech jazyků,
zmiňovaném vzdělání, oblasti, kde
bydlí a celé řadě faktorů. Stát může
pomoci a je také sám velkým zaměstnavatelem, nicméně státní pomoc nemůže být nekonečná a vytvářet nová
pracovní místa v úřadech by v době
úspor ve veřejných rozpočtech nebylo šťastné. Proto je třeba využít
i jiné nástroje, jako jsou třeba právě
rekvalifikace. Vhodné rovněž je začít
s přípravou na budoucí práci už tře-

ba na základní škole. Motivovat žáky
k tomu, aby si vybrali takové profese,
které na trhu práce chybí. Proto jsme
spolu s ministerstvem školství začali
řešit systém poradenství pro volbu
povolání a další vzdělávání. Neměl
by se týkat jen nezaměstnaných, kde
ostatně už takové poradenství funguje, ale také přímo škol. Vše má vést
k tomu, aby nedocházelo k nerovnováze mezi tím, co potřebuje trh práce
a mezi tím, jaké školy si mladí nejčastěji vybírají a absolvují. Aby vše fungovalo, je třeba průběžně sledovat
a předvídat, jak se bude vyvíjet trh
práce, tedy hledat souvislosti mezi
trendy v ekonomice a požadavky
na profese a pracovní pozice. Proto
nyní ministerstvo zpracovává návrh
projektu, který by měl vytvořit systém
hodnocení a předvídání vývoje kvalifikačních potřeb trhu práce včetně
potřebných informačních materiálů.
Co se týče Vámi uváděných akcí,
kde se nezaměstnaní absolventi
„diskutují s odborníky“, atd., tak tito
odborníci pracují nezištně, nebo je
jejich činnost hrazena z peněz daňových poplatníků?
Pokud experti ministerstva poskytují
na semináři, konferenci apod. finan-

cované z ESF informace z oblasti,
kterou mají na ministerstvu na starosti, musí je poskytnout v rámci
svého běžného platu.
Můžete prosím uvést nějaký konkrétní případ, jak bylo úspěšně
podpořeno zaměstnání nějakého
konkrétního počtu nezaměstnaných
absolventů z podnětu podpůrných
prostředků MPSV?
Náš Plán zaměstnanosti „7 bodů za
7 miliard“ jsme veřejnosti představili
letos v březnu. Je to soubor krátkodobých i dlouhodobějších opatření,
která mají pomoci snížit nezaměstnanost. Zaměřujeme se na sedm
konkrétních oblastí. Podporujeme
mladé uchazeče o zaměstnání a absolventy, zkrácené pracovní úvazky
pro matky s dětmi, ale také pro lidi
dlouhodobě nezaměstnané. Více vy-

užíváme rekvalifikace, poskytujeme
cílenější poradenství, pomáháme
obcím i neziskovým organizacím
s podporou pracovních míst a nabízíme příspěvek pro ty nezaměstnané,
kteří chtějí odstartovat podnikání
a mají dlouhodobě udržitelný záměr.
Také jsme změnili pravidla a tím
zvýšili dostupnost tzv. kurzarbeitu
pro firmy, tedy projektu „Vzdělávejte
se pro stabilitu!“ A už dnes máme
první výsledky – od března do června díky podpoře zkrácených úvazků
našlo zaměstnání 1 048 lidí, ve stejné
době podporu získalo 11 091 uchazečů o zaměstnání do 30 let, z toho
se 4 968 mohlo díky penězům ze
státního rozpočtu i Evropské unie
rekvalifikovat.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravila: Jana Henychová

Otázkou zůstane, jakou cestu nastolí aktuální ministr práce a sociálních věcí
a zda nezůstane pouze u záměru – pokud by proběhlo vše na pozitivní rovině, pak
by mohla firmám zmiňovaná opatření přinést výhody a současně by mohla být
přínosem získání mladých lidí, které lze od počátku jejich pracovního zapojení
zapracovat pro konkrétní firmu, bez vlivů předchozích zaměstnavatelů. Vše ukáže čas. Je však více než pravděpodobné, že výrazná pomoc by mohla nastat, pokud zainteresovaná ministerstva začnou v tomto směru spolupracovat s cílem
nevychovávat zde „přebytečné“ profese a další potenciální nezaměstnané.
(-jh-)

Absolventů bez práce v létě přibývá, s prací
pomohou evropské projekty

Tisková zpráva MPSV ze dne 9. 7. 2013

Téměř pětině mladých lidí se po skončení studia nedaří
najít zaměstnání. Ke konci letošního června Úřad práce ČR evidoval téměř 27 tisíc absolventů a mladistvých.
Nastartovat kariéru mladých lidí pomáhají programy
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR financované
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Plán
zaměstnanosti MPSV.
„Řešení nezaměstnanosti mladých je součástí našeho Plánu zaměstnanosti 7 bodů za 7 miliard. Vždy jsem vyřešení
tohoto problému považovala za jednu ze svých největších
priorit. A to i přesto, že ve srovnání s evropským průměrem
máme bez práce méně absolventů než jiné země,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.
V České republice je bez práce každý pátý člověk mladší
25 let a jsme na tom lépe než třeba Španělsko či Řecko,
kde se nezaměstnanost týká každého druhého mladého
občana. Přesto ke konci loňského roku bylo u nás bez
práce celkem 98 729 lidí do 25 let a jejich počet meziroč-

ně vzrostl o 6 787 osob. Problémy s hledáním zaměstnání mají zejména absolventi škol a mladiství po skončení
základní školy, jichž bylo na konci letošního června bez
práce 26 896, tedy pět procent z celkového počtu nezaměstnaných. Srovnáme-li jejich počet se stejným obdobím loni, pak letos jich v evidenci ÚP ČR bylo o 7 027 více.
Podle prvního bodu Plánu zaměstnanosti MPSV
mohou firmy na nově přijatého mladého zaměstnance
z evidence Úřadu práce ČR získávat rok od státu měsíční příspěvek až 24 tisíc korun. Mladí lidé bez práce také
mohou využít individuální poradenství a rekvalifikace
v regionech v rámci projektu financovaného z OP LZZ
s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. Celkem
je na něj až 1 miliarda korun a pomoci má mladým uchazečům o práci, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR více
než 4 měsíce a mají minimální nebo žádnou pracovní
zkušenost.
Příkladem další pomoci z ESF je také třetí cyklus Motivačního programu v rámci projektu „Krok ke kariéře“,
který nedávno začal v Žatci. Nezaměstnaní absolventi
8/2013
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středních a vysokých škol si v něm vyměňují zkušenosti k zařazení do výběrového řízení na pracovní pozici,“ potvra diskutují s odborníky o možném profesním směřování. zuje Tatiana Bastianová vedoucí nymburského projektu
Během osmi měsíců si osvojí základy účetnictví, právní „První kroky do praxe“.
minimum, počítačové programy, učí se základům podni- Fond dalšího vzdělávání pak na adrese www.stazeprokání, marketingu, pilují komunikační dovednosti v češti- mlade.cz přináší žákům a studentům posledních ročníků
ně i angličtině.
přehlednou nabídku stáží v několika různých oborech
Přínosná pro mladé je také odborná praxe. „Absolventům a také informace o tom, jak se ke stáži dostat. Těm, kteří
se bude hodit, až budou žádat o zaměstnání. Odborná pra- si chtějí vyzkoušet práci v jiném oboru a získat nové zkuxe zároveň patří do životopisu, kde zvyšuje šanci absolventa šenosti je určena stránka www.stazevefirmach.cz.

Užitečné
odkazy

Štěpánka Filipová,
tisková mluvčí

Rady a tipy pro absolventy:
http://www.vetsisance.cz/cz/rady-a-tipy-jak-ziskat-zamestnani
Některé projekty pro absolventy:
http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let-ve-stredoceskem-kraji
http://www.esfcr.cz/projekty/prvni-kroky-do-praxe
http://www.esfcr.cz/projekty/3k-krok-ke-kariere
www.stazepromlade.cz
Dokument o projektu „Odhadování vzdělávacích potřeb“:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10534816268-vlastni-cestou/212563231190013-odhadovani-vzdelanostnich-potreb/
http://www.esfcr.cz/projekty/odhadovani-vzdelanostnich-potreb-v-regionech-cr
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Odstartoval osmý ročník podnikatelských soutěží

Odstartoval osmý ročník podnikatelských soutěží o Ceny
Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013 a GE
Money Bank Živnostník roku 2013
Letos probíhá již osmý ročník podnikatelských soutěží
o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013
a GE Money Bank Živnostník roku 2013. Naši členové –
výrobní družstva se aktivně zúčastňují podnikatelských
soutěží o Ceny Hospodářských novin soutěží Vodafone
Firma roku, a to jako soutěžící, tak i jako porotci. V loňském roce Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec se stalo Firmou roku Libereckého kraje
2012 a současně získalo titul Odpovědná firma roku
2012 Libereckého kraje.
Přihlásit se může každá firma s obratem do 1,5 miliardy
korun a s dvouletou účetní historií či živnostník, který
podniká alespoň jeden rok. Soutěže probíhají ve dvou
fázích: vyhlášením vítězů krajského kola a celorepublikovým finále, které je slavnostně zakončeno galavečerem.
Soutěže jsou spojeny se značnou pozitivní publicitou,
přinášejí nové obchodní příležitosti a větší známost firemní značky.
Více informací naleznete na odkazu: www.firmaroku.cz.
Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží také nominovány (svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo
zákazníky).

A co mohou podnikatelé účastí získat? Kromě prestižního titulu je benefitem především rozsáhlá mediální
publicita, která firmám či živnostníkům pomáhá se zviditelnit, a získat tak nové zákazníky či obchodní partnery.
Vítězové jednotlivých kategorií získávají dále věcné ceny
a služby v hodnotě několika stovek tisíc korun.
V rámci zahájení soutěží je vyhlašována také tradiční anketa o „anticenu“ Absurdita roku. Do této
speciálníkategoriejsounominoványnejnesmyslnějšíadministrativní povinnosti a překážky, které jsou podnikatelům
kladeny. Vítěznou Absurditou roku 2012 se stala povinnost přijmout zaměstnance nebo brigádníka na dohodu
o provedení práce se vstupní lékařskou prohlídkou. Toto
nařízení musí firmy splnit i v případech, kdy si brigádníka potřebují najmout na jeden jediný den.
Anketa Absurdita roku je velmi účinným nástrojem
v boji proti byrokracii a za dobu své existence má konkrétní úspěchy: Díky anketě byla v minulosti zrušena
řada nesmyslných nařízení, např. „vítězná“ Absurdita
roku 2010 (povinnost nosit na úřad dokumenty, které
úředníci mohou získat online) byla zrušena Českou správou sociálního zabezpečení prakticky okamžitě po jejím
vyhlášení, „vedení knihy jízd“ bylo zrušeno v roce 2009.
Text: Ing. Věra Řeháčková
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V letních měsících usiluje Evropská komise o zlepšení ochrany občanů
na dovolené modernizací pravidel EU pro organizované zájezdy.
Směrnice EU o souborných službách pro cesty z roku 1990 stanoví základní principy ochrany,
která je poskytována evropským rekreantům. Zaručuje komplexní ochranu spotřebitelům, kteří si rezervují předem sestavené organizované zájezdy, jež zahrnují například kombinaci letů,
hotelového ubytování nebo pronájmu vozidel. Tato ochrana zahrnuje právo obdržet všechny
nezbytné informace před podpisem smlouvy, přičemž prodejce musí odpovídat za plnění všech
JUDr. Marie Zvolská, SČMVD služeb v balíčku a v případě krachu cestovní kanceláře musí být zajištěn návrat do vlasti.

Současná reforma reaguje na zásadní změny na trhu
v oblasti cestovního ruchu: lidé se stále častěji aktivněji
podílejí na přizpůsobení své dovolené svým požadavkům a místo toho, aby si vybrali hotový balíček z brožury, si spíše sami zkombinují jednotlivé služby v rámci
své dovolené.Stávající pravidla lze jen obtížně uplatňovat
v době internetu, kdy si spotřebitelé stále častěji rezervují
personalizované balíčky on-line (buď od jednoho prodejce nebo několika obchodně propojených prodejců),
v důsledku čehož nemá kupující jistotu, zda může spoléhat na ochranu, a prodejcům zase nejsou jasné jejich
povinnosti. Současná reforma pravidel z roku 1990 tedy
především přizpůsobuje směrnici o souborných službách
pro cesty digitálnímu věku. Díky ní bude tato směrnice
chránit dalších 120 milionů spotřebitelů, kteří si kupují
tyto personalizované cestovní služby.
Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU
pro spravedlnost Viviane Redingová prohlásila: „Na počátku 90. let si většina Evropanů vybírala z katalogu předem připravené balíčky služeb a rezervovala si je v místní cestovní kanceláři. Již
od té doby pomáhají evropské předpisy milionům lidí, aby si mohly
užívat dovolené bez jakéhokoli stresu. Ale časy se mění a pravidla je
zapotřebí aktualizovat, aby nezaostávala za měnícím se trhem. Pravidla EU pro organizované zájezdy musí odpovídat digitálnímu věku
a musí splňovat očekávání spotřebitelů. Dnes posilujeme ochranu pro
miliony spotřebitelů, kteří si rezervují personalizované cestovní služby. V případě problémů s dovolenou poskytuje EU občanům záchrannou síť, díky níž mohou být bez obav.“
8/2013
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od naší zpravodajky z Bruselu

Komise posiluje spotřebitelská
práva 120 milionů rekreantů

„Cestovní ruch je pro naše hospodářství významných zdrojem růstu,
který v současnosti představuje asi 1,8 milionu podniků a přibližně
9,7 milionu pracovních míst, a zaměstnává značný podíl mladých
lidí,“ uvedl místopředseda Komise zodpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. „Pokud se turisté při kupování cestovních služeb v podobě balíčku od téhož poskytovatele,
například při nákupu letenky spojeném s půjčením auta nebo se zajištěním ubytování, budou cítit bezpečně, bude trh v oblasti cestování
dále a rychleji růst. Hlavním cílem tohoto návrhu je podporovat on-line i off-line prodej všech balíčků cestovních služeb a zároveň zajistit
vyvážený soubor práv pro zákazníky.“
Kromě rozšíření stávající ochrany na personalizované
balíčky přináší reforma nové výhody pro spotřebitele
i podniky.
Pro ty, kdo kupují tradiční a personalizované balíčky,
návrh přinese:
██ přísnější kontrolu příplatků (s 10% limitem zvýšení
cen) a požadavek předávat dále slevy za rovnocenných
okolností,
██ lepší práva v případě zrušení: spotřebitelé budou mít
více flexibility, jelikož budou moci před opuštěním domova zrušit smlouvu a zaplatit organizátorovi přiměřenou náhradu. Budou také moci před odjezdem bezplatně
odstoupit od smlouvy v případě přírodní katastrofy,
občanských nepokojů či podobných závažných situací
v místě dovolené, pokud by takové události jejich dovolenou narušily, např. v situaci, kdy velvyslanectví cestování
do příslušné oblasti nedoporučují,
██ lepší informace o odpovědnosti: spotřebitelé budou muset být jasně a srozumitelně informováni o tom, že organizátor zodpovídá za řádné poskytnutí všech zahrnutých
služeb, zatímco v současnosti vedla odlišná vnitrostátní
pravidla týkající se odpovědné strany (organizátora,

prodejce nebo obou) k situaci, kdy organizátoři a maloobchodníci odkazovali spotřebitele na druhou ze stran,
přičemž žádná z nich nepřijímala odpovědnost,
██ lepší možnost zajištění nápravy: kromě slev v případech,
kdy cestovní služba nebyla poskytnuta tak, jak být měla,
mohou spotřebitelé rovněž požadovat náhradu jakékoli
vzniklé „nehmotné škody“, zejména v případě zkažené
dovolené,
██ jediné kontaktní místo v případě, že se vyskytne problém: spotřebitelé budou moci adresovat stížnosti nebo
žádosti přímo maloobchodníkovi (cestovní kanceláři),
u něhož zájezd zakoupili.
Pro ty, kdo kupují jiné personalizované cestovní služby,
návrh znamená:
██ právo na vrácení peněz a právo na zajištění návratu
do vlasti, pokud je to nutné, v případě, že prodávající,
dopravce nebo jakýkoli jiný příslušný poskytovatel služeb během jejich dovolené zkrachuje,
██ lepší informace o tom, kdo je za poskytování každé ze
služeb odpovědný.
Podnikům návrh sníží byrokratickou zátěž a náklady
na dodržování předpisů tím, že:
██ vytvoří rovné podmínky mezi různými provozovateli,
██ zruší zastaralé požadavky na dotisk brožur, čímž cestovním kancelářím a agenturám ušetří ročně podle odhadů 390 milionů EUR,
██ vyjme ze směrnice řízené obchodní cesty, což by mělo
vést k úsporám ve výši až 76 milionů EUR ročně,
poskytne unijní pravidla ohledně informací, odpovědnosti a vzájemného uznávání vnitrostátních režimů pro
ochranu před platební neschopností, čímž usnadní přeshraniční obchod.
Zdroj: Evropká komise

NOVÁ PRAVIDLA

pro bezpečnost kosmetických přípravků
Dne 11. 7. 2013 začala platit nová
pravidla, která zvyšují bezpečnost kosmetických výrobků prodávaných v EU
Od tohoto dne by kosmetické přípravky, ať už vyráběné v EU nebo
dovážené ze třetích zemí, měly být
plně v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích, které přináší posílení bezpečnostních norem a lepší
informace pro spotřebitele.
Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica uvedl:
„Od každodenních potřeb, jako je
zubní pasta, až po luxusnější zboží, jako je nová rtěnka nebo voda

po holení, jsou spotřebitelé nyní
lépe chráněni a mají o kosmetických
přípravcích jasnější informace. Tato
nová pravidla rovněž usnadňují prosazování předpisů a zákazníkům přinášejí klid a důvěru ve výrobky, které
zakoupili.“
Větší důvěra by měla být přínosem
jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. S mnoha světovými špičkami
v tomto odvětví a více než čtyřmi tisíci výrobci kosmetických přípravků
je kosmetický průmysl pro EU v globalizovaném světě velkým přínosem.
Toto odvětví vytváří přímo a nepřímo více než 1,5 milionu pracovních
míst.

Kosmetické přípravky nezahrnují
jen líčidla, parfémy a vody po holení, ale také výrobky, které jsou
nezbytné pro zdraví a pohodu spotřebitelů, jako je například ochrana
proti slunečnímu záření, zubní pasta nebo pleťové čisticí přípravky.
██ Nové nařízení o kosmetických přípravcích, které bylo přijato v roce
2009, vstupuje v platnost dne
11. července 2013 po přechodném
období, které průmyslu umožnilo
přizpůsobit se novým pravidlům.
Evropské právní předpisy o kosmetických přípravcích byly poprvé
přijaty před 35 lety a byly sedmkrát
zásadně revidovány.
██

Zdroj: Evropská komise

Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám!
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e-mail: zvolska@scmvd.cz

Nejen šaty ale i doplňky vytvářejí celkový vzhled a dotvářejí Vaši osobnost…
V pánské módě je výběr doplňků oproti dámské značně
omezen, přesto ale zůstává široká škála, ze které si lze vybrat. Doplňky jsou stálým trendovým hitem všech sezón.
K základním pánským doplňkům, které používáme, jako je
kravata, manžetové knoflíky, hodinky, opasek a boty, patří
i motýlek, kapesníček, společenská pasová šerpa, ozdobná
jehla do klopy, prsteny, čepice, klobouk, šála, rukavice, brýle, deštník, peněženka, pouzdra (na mobilní telefon, tablet),
aktovky, zavazadla a řada dalších.
Rozlišujeme doplňky k jednotlivým společenským, slavnostním, pracovním a volnočasovým příležitostem. Ladíme je vždy buď v teplých, nebo studených odstínech např.
k hnědým botám a opasku jsou vhodné manžetové knoflíky,
jehla do klopy, prsten a hodinky ve zlatých barvách.
V luxusní pánské módě hraje důležitou roli i použitý kvalitní materiál. A to platí i pro doplňky, které jsou z pravé kůže,
kvalitních kovů či kamenů, hedvábí, kašmíru a dalších vkusně propracovaných novodobých technologických produktů.
Základní pravidla pro používání doplňků dělí muže
na konzervativně aristokratické, kteří se drží striktně společensky zaběhlých pravidel a kosmopolitně kreativní, kteří
uznávají demokratičtější styl doladění outfitu dle sezónních
trendů.
Doplňky dotváří celkový vzhled a nabízí i možnost změny
a oživení vzhledu, proto nejste-li si jisti výběrem správných
doplňků obraťte se s důvěrou na www.chairmanstyle.cz
V případě, že dáte přednost vlastnímu doladění doplňků
i vzhledu obleku, můžete využít služby www.edward21.cz.

NA ZÁVĚR OBRAZOVÁ INSTRUKTÁŽ KRAVATOVÝCH UZLŮ
MANHATTAN, WINDSOR A ZAKLADNÍ POSTUP VÁZÁNÍ MOTÝLKA.

VÝVOJ
SINCE 1931

WINDSOR

MANHATTAN

VÁZACÍ MOTÝLEK

MĚJTE SE,
ALE NEZAPOMEŇTE,
ŽE NEJEN ŠATY,
ALE I DOPLŇKY
DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Text: Michal Přibyl, Designer – Chairman style. Foto: archiv VD Vývoj Třešť
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družstevní víte, že…
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družstevní výrobky

Příprava grilu lehce a bezpečně
S létem přichází také čas pro stále oblíbenější zábavu většiny
lidí – grilování. Ať už s přáteli, rodinou nebo i spolupracovníky,
grilování se stává neodmyslitelnou součástí našich aktivit ve volném čase.
Aby chvíle strávené při grilování byly co nejpříjemnější, je třeba být náležitě připraven. Kromě dobré nálady, počasí, dobrého
jídla a pití je nutné také dobře připravit vlastní gril – použít kvalitní palivo a to samozřejmě vhodně podpálit. A právě na podpalování a především podpalovače se pojďme podívat podrobněji.
Každý má jistě zkušenosti s tím nejznámějším zapalováním pomocí papíru a třísek. A také si každý vzpomene,
jak obtížné někdy bylo oheň rozdělat, pokud třísky byly
navlhlé nebo třeba silněji foukal vítr. Pohodlnost, netrpělivost a časová náročnost dnešní doby stále více nahrává
speciálním podpalovačům, které nám pohodlněji, rychleji a spolehlivěji rozdělání ohně zaručí.
Pokud se podíváme na dnešní trh, zjistíme, že výběr
různých podpalovačů je poměrně široký. Nejznámějším
podpalovačem již od 60. let minulého století stále zůstává pevný podpalovač – bílé kostičky vhodné k podpálení dřeva, uhlí nebo briket. Tyto podpalovače jsou pro
grilování oblíbené především v západní části Evropy.
Výhodou je, že vidíme, zda podpalovač již celý vyhořel,
případně zbytek můžeme z již roztopeného grilu odstranit. Pevný podpalovač je také doporučovaný pro použití
v zapalovacím komínku.
V našich končinách je pro zatápění grilu hojně používán tekutý podpalovač. Zápalná látka na bázi parafinu se
vsákne do uhlí nebo briket a postupně vyhořívá. Na trhu
se objevují i tekuté podpalovače na bázi lihu, ty jsou ale
pro podpalování grilu nevhodné a mohou být i při neopatrné manipulaci značně nebezpečné. Alternativou
k tekutým podpalovačům jsou podpalovače gelové, které
z místa podpalu tolik nestékají.
Svoje místo na trhu si začínají nacházet také různé varianty dřevěných podpalovačů. Jde většinou o kostičky
lisovaných pilin s voskem nebo třeba smotky dřevité vlny.
Některé dřevěné podpalovače mají dokonce na sobě nalisovanou zápalkovou hlavičku, jejich obal obsahuje škrtátko a nemusíme se tak starat o zápalky.
Tak jako většina dnešních výrobků, i podpalovače podléhají nejrůznější legislativě a mohou být certifikovány.
Pokud je podpalovač označen např. DIN certifikací, je
to pro uživatele významná informace o tom, že produkt
splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní a kvalitativní nároky.
Ať už ale použijeme k úspěšnému zatápění grilu jakýkoliv druh podpalovače, to hlavní a příjemnější nás teprve
čeká – vlastní grilování a především následná konzumace
našich výtvorů.
Text: Ing. Martin Pirek. Foto: archiv družstva Severochema
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Speciální gel Mefisto

vyčistí váš gril dokonale
Patříte mezi milovníky grilování? Potom jistě víte, že grilované pochoutky nejlépe chutnají z čistého grilu. Problém ale je, že čistění grilu často vynecháváme, protože je zdlouhavé
a složité. Nemusí to ale tak být – stačí, když použijte speciální gel značky Mefisto!

Pracuje téměř sám
Gel Mefisto vyčistí váš gril dokonale
a vy se navíc nebudete muset téměř
o nic starat. Stačí totiž, když gel
pomocí speciálního rozprašovače
nanesete na ušpiněnou mřížku nebo
i všude tam, kde je vás gril špinavý
a necháte působit (stačí zhruba 10
minut). Po této době pouze čistým
hadříkem snadno setřete všechny
nečistoty a povrch opláchnete vodou.
Gril je tak během chvilky absolutně
čistý a připraven k dalšímu grilování.

Pomůže i jinde
Sílu gelu Mefisto můžete použít
i jinde. Výborně se hodí na odstraňování mastnoty ze sporáků nebo
i z keramických obkladů nebo dlažby. Použít ho můžete také na čistění

skel u krbů a kamen. Mefisto vás
prostě nezklame. Při rozprašování
gelu musíte dávat pouze pozor na to,
aby nepřišel do kontaktu s lakovanými povrchy, hliníkem, jeho slitinami
a dalšími barevnými kovy – mohl by
totiž změnit jejich barvu.

Mefisto má celou rodinu
Gel Mefisto přináší na český trh společnost Druchema, která nabízí i další řadu produktů na čistění značky
Mefisto. Do vaší domácnosti si můžete pořídit účinné pomocníky pro
pomoc s úklidem jako je například
přípravek Mefisto na nádobí nebo
univerzální čisticí a lešticí přípravek.
Více informací a kompletní nabídku najdete na www.druchema.cz.
(-jh-)

w w w.dr uc he m a .c z , www.facebook.com/druchema

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ Z DŘEVOTVARU
Firma Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí patří
mezi největší výrobce kuchyňského náčiní v Evropě.
Nabízí širokou řadu svých vlastních
výrobků – mlýnky na koření, prkénka,
bloky na nože, vařečky a mnoho dalších.
Dřevěné výrobky jsou zhotoveny z kvalitního bukového dřeva, s certifikátem FSC,
a jsou vyváženy do celého
světa.
(-jh-)

w w w.dr e vot var.c z
8/2013
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Grilování s výrobky Dipro baví mnohem víc

Širokou nabídku prkének různých designů a dalších
výrobků vhodných ke grilování najdete na našich
stránkách www.dipro-prosec.cz. Navštivte náš
e-shop a objednejte podle přiložených podmínek.

(-jh-)

w w w.dipr o - pr ose c .c z

KVALITNÍ NÁČINÍ

pro vaši grilovací zahradní party
Léto je tu a k němu již neodmyslitelně patří venkovní posezení u ohně či grilu
s přáteli a s tím samozřejmě Vaše touha ukázat kuchařské dovednosti a pochlubit
se s novými recepty. Není třeba dodávat, že k uspořádání grilovací party je kolikrát nutné vynaložit veškeré Vaše úsilí a hlavně mít po ruce to správné náčiní, se
kterým půjde vše, jak má být a kýženým výsledkem tak budou spokojení strávníci.
Veškeré toto náčiní vhodné pro takovéto zahradní a grilovací párty nabízí společnost KDS Sedlčany, která působí na českém trhu přes 60 let a vyrábí v Čechách kvalitní produkty z kvalitní francouzské nerezové oceli.
Z jejich sortimentu doporučujeme soupravu DUO, která obsahuje nůž vhodný
k porcování masa a vidličku. Tuto soupravu je nyní možné zakoupit za akční cenu
310 Kč. Krásná je taktéž novinka tohoto tradičního kovodružstva v podobě nožů
s moderním pojetím střenek v různých barvách. Jedná se o kuchyňské nože, které mají střenky vyhotoveny v imitaci dřeva či mramoru. O tyto inovativní nože je
značný zájem, hlavně u mladších zákazníků, a to nejen díky příznivé ceně 134 Kč.
Dále jistě uvítáte nůžky na drůbež, s kterými bude porcování upečeného kuřete
hotová radost. Dalšími doplňky, které Vám usnadní přípravu masa, jsou jehly
na masové závitky a jehly na špízy. Určitě nesmíme zapomenout na číšnický otvírák, jehož pomocí hostům lehce otevřete láhev chlazeného piva či výborného
vína. A k lahodnému masu patří i přílohy v podobě zdravé zeleniny a bylinek,
a ty můžete efektně připravit a naservírovat pomocí oblíbené kolébky na zeleninu. Ta Vám ostatně může posloužit i později při zabijačce pro nakrájení ovaru.
A samozřejmě nesmíme zapomenout na vhodný zákusek v podobě koláče, který
podtrhne gastronomický zážitek Vašeho pohoštění. Pro tento účel lze zakoupit
speciální nůžky na pizzu a koláče.
Pokud ale hodláte pohostit své přátele někde v přírodě pod stanem či v kempu
a nemáte místo, kam uložit gril, tak pro Vás máme novinku v podobě grilovací
soupravy s napichovacími a otáčecími jehlami. Tento proukt lze jednoduše složit
a mít ho tak v batohu anebo v kufru auta. Tato souprava je nyní k zakoupení
za výhodných 170 Kč.
Všechny tyto kvalitní výrobky z produkce KDS Sedlčany jsou zárukou kvality a dlouhověkosti a můžete je zakoupit v eshopu www.kds.cz nebo v podnikových prodejnách v Sedlčanech, Benešově a Příbrami, či na telefonu 318 841 961
a e-mailu: obchod@kds.cz.
Text: Mgr. Jiří Boroň

w w w. kd s .c z
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s výrobním družstvem Dílo Svratouch
K létu neodmyslitelně patří stanování a kempování. Nepostradatelným pomocníkem
při přípravě jídla v přírodě bývá kotlík. Vaření v klasickém kotlíku je úžasná věc, věřte
nebo ne, ale jídlo z hliníkového kotlíku a nabírané hliníkovým bagrem chutná jinak než
doma z talíře. Nejen pro trampy a skauty vyrábíme hliníkový kotlík průměru 20 cm
(užitný obsah 2,5  l ) a hliníkový kotlík průměru 24 cm (užitný obsah 3,5 l) z potravinářsky nezávadného materiálu. Ke kotlíku lze zakoupit pánev, kterou lze
použít jako víko nebo talíř.
PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE KUCHYNĚ V PŘÍRODĚ JE TU RECEPT.

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
(3,5 litru)

1 kg hovězí kližky
0,25 kg dobrého sádla
0,25 kg cibule
100 g kvalitní sladké papriky
1 bobkový list
3 kuličky nového koření
2 kostky hovězího bujónu
7 stroužků česneku
půl hrstě majoránky
černý pepř dle chuti
sůl dle chuti
polévkové koření dle chuti
hladká mouka na zahuštění
Kližku nakrájíme na cca 3cm velké
kostky, cibuli nakrájíme nadrobno,
česnek utřeme nebo protlačíme přes
lis. Sádlo rozpustíme v kotlíku, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli

a mícháme až zesklovatí. Potom
přidáme maso, které osmahneme.
Zmenšíme oheň a přidáme za stálého
míchání papriku. Lehce ji osmažíme,
ale opatrně, aby nezhořkla. Maso
dusíme za stálého promíchávání až
do puštění šťávy. V průběhu míchání přidáme lžíci soli, kostky bujónu,
lžičku pepře, bobkový list, nové
koření, polovinu česneku a dvě lžíce
polévkového koření. V případě, že je
směs hodně hustá, přilijeme vodu –
snažíme se dosáhnout toho, aby
se maso nevařilo ve vodě ale spíše
dusilo ve vlastní šťávě a tuku. Po půl
hodině směs ochutnáme, přisolíme
a přikořeníme (musí být říznější,
bude se ještě ředit), dle potřeby
postupně přidáváme vodu, občas
promícháme – stíráme z okraje kotlíku.Po cca dvou hodinách, až maso

Dalším pomocníkem kuchyně jsou jehly na ražniči. Najdou uplatnění při přípravě pokrmů jak
v pohostinských zařízeních, tak domácnostech či
při grilování v přírodě. Jsou vyrobeny z nerezového potravinářsky nezávadného drátu průměru
2 milimetry. Dodáváme je v balení po 6 kusech.
Jako stylové doplňky interiéru vyrábíme konvičky a dekorativní nádoby. Plechové konvičky,
které jsou nejen funkčním doplňkem pro zalévání květin, ale i hezkou dekorací, vyrábíme z po-

změkne (nesmí se úplně rozpadat),
přidáme vodu nebo vývar a uvedeme
guláš do varu. V samostatné nádobě
dobře rozkvedláme cca v 1/2 l vody
5 vrchovatých lžic hladké mouky.
Vzniklou směsí zahustíme guláš dle
chuti. Za stálého míchání přidáme
zbytek česneku, v dlaních rozdrcenou majoránku a dochutíme kořením.
Vaříme a mícháme ještě cca půlhodinu a pak necháme chvíli odstát.
Guláš podáváme s čerstvým chlebem v hlubokém talíři, posypaný
nadrobno nakrájenou cibulkou, případně ozdobený kroužky zelené natě
cibule. DOBROU CHUŤ!

cínovaného plechu. Povrchová úprava je provedena ekologickou
práškovou barvou ve čtyřech základních barvách (RAL,PANTONE). Dodáváme v různých tvarech a velikostech. Dekorativní
nádoba 1,6 l, lakovaná je vyrobena z pocínovaného plechu. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou RAL. Slouží jako
dekorativní obal na květináč například s jarními bylinkami či kvetoucím trsem.
Výrobky družstva mohou být pro Vás skvělým pomocníkem jak
v domácnostech tak na cestách.
(-jh-)

w w w.dilo-svratouch.cz
8/2013
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LIHOVÁ MOŘIDLA

dodají dřevu šťávu

Chtělo by to změnu! Je to tak zašlé a nevýrazné! Nemá to šťávu! Tak pokud jste vyslovili právě tyto
věty při pohledu na váš jak starý, tak nový dřevěný nábytek nebo podlahu, pak pro vás máme snadnou pomoc. Probuďte v sobě kutila a do renovace zamilovaných kusů se pusťte sami.

Nejprve musíte odstranit starý nátěr. Pokud se vrstvy neodlupují, postačí vám
k tomu obyčejný smirkový papír. Hrubým srovnáte povrch a menší nerovnosti pak vyhladíte jemným. A pak se můžete rozhodnout – budete barvit nebo
mořit? „Lihové mořidlo dodá dřevu krásný nádech a zvýrazní jeho přirozený vzhled,“ doporučuje Daniel Hartl, marketingový manager výrobního družstva Druchema
a dodává: „Určitě bych jej tedy před barvou upřednostnil. Navíc si s ním každý hravě poradí.“
Před aplikací musí být povrch dřeva čistý a suchý. Mořidlo lze nanášet měkkým štětcem, mořskou houbou či třeba válečkem – záleží na tom, co vám
zrovna vyhovuje. Vždy postupujte nejprve po směru vláken dřeva, pak ještě
mokrý povrch přetřete napříč a ještě jednou po vláknech, aby nános byl stejnosměrný. Svislé plochy natírejte odspoda – jinak se sotva vyhnete přetokům,
po nichž zůstanou na dřevu nevzhledné zaschlé potůčky. Počítejte s tím, že
výsledný efekt bude vždy o něco tmavší. (Pokud je to možné, doporučujeme
nejprve mořidlo nejprve na malé ploše – například na spodku nábytku nebo
na kousku podlahy, kde bude stát nábytek − vyzkoušet.)
Jakmile budete s nátěrem hotovi, začne hrát důležitou roli vaše trpělivost.
Lihové mořidlo totiž zasychá zhruba čtyři hodiny. Pokud se vám bude dřevo
zdát příliš světlé, můžete klidně moření zopakovat. S každým dalším nátěrem
dostanete tmavší odstín.
Až budete s barvou spokojeni, zaschlé dřevo vykartáčujte. Nakonec dílo
přetřete bezbarvým lakem – matným nebo lesklým podle toho, jaká je vaše
představa o výsledném efektu. Možná vás napadne, že namořené dřevo je
tak krásné, že je škoda už ho přelakovávat. Opravdu – konkrétně při použití lihových mořidel výrobního družstva Druchema, není úprava bezbarvým
lakem bezpodmínečně nutná. Avšak nic s ní nezkazíte. Nátěr bude odolnější
proti oděru a v případě venkovního nábytku i proti působení dešťů a dalších
povětrnostních vlivů. Na dřevo, které nebude příliš mechanicky namáháno,
se hodí i vosky. Jejich výhodou je, že dále zvýrazní kresbu dřeva. Před lakováním nebo nanášením vosků povrch mořeného dřeva nikdy nepřebrušujte!
Lihová mořidla se samozřejmě nepoužívají pouze při renovaci starých kusů
nábytků. Jsou skvělým pomocníkem i pro ty, kteří ze dřeva sami tvoří. Zachovají přirozenou strukturu materiálu a dají vyniknout jeho přirozené kresbě.
A ještě něco – lihová mořidla od Druchemy se hodí na všechny porézní materiály – například s nimi lze „barvit“ beton a cihly. Jako třešničku na dortu,

můžeme dokonce i prozradit, že je
používají i někteří šermíři pro úpravu
kůží při výrobě historických oděvů.
Výrobní družstvo Druchema nabízí
všem kutilům i profesionálům lihová
mořidla v 20 barevných odstínech,
které lze dále mísit a získávat tak další a další tóny.
(-jh-)

w w w.dr uc he m a .c z , www.facebook.com/druchema
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Kontejner KOVOBEL lze využít ke skladování veškeré
zahradní techniky a zahradního nářadí. Je možné jej
také použít jako sklad zahradních substrátů a sypkých
materiálů a ochránit je tak před znečištěním a znehodnocením. Kontejner je standardně vybaven dřevěnou podlahou. Lze jej dovybavit regálovými stojany a regálovými

nosníky s dřevěnými, nebo záchytnými policemi. Tímto
způsobem lze snadno zvýšit skladovou plochu a tím
i užitkovost kontejneru.
Jako volitelné příslušenství nabízíme střechu s průsvitným pruhem a okna. Ta zajistí dostatečné osvětlení pro
případnou práci uvnitř kontejneru.

Výrobcem kontejnerů je KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice.

Text: Ing: Václav Opat

w w w. kovobe l .c z

Postavte si na zahradě PERGOLU
Dřevozpracující družstvo, Lukavec, rozšířilo svoji
nabídku produktů zaměřených na konečného spotřebitele. K bílým dřevním peletám a mulčovaci
kůře přibyl nový produkt – pergola.

Stavebnice dřevěné zahradní pergoly
4 × 4 m bez nátěru, včetně spojovacího
materiálu stojí 10 330 Kč bez DPH.
K dodání ihned.
Více informací na
nebo www.ddl.cz/pergola
Kontakt:
tel.: 603 509 904, e-mail: pergola@ddl.cz

(-jh-)

w w w.ddl .c z /pe r g ola
8/2013
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ZAHRADNÍ TECHNIKU A NÁŘADÍ
LZE SKLADOVAT V KONTEJNERU KOVOBEL
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Pohodlná obuv pro letní měsíce
Zkuste výrobky z produkce výrobních družstev. Obuv pro dámy, pány i naše nejmenší vám bude příjemným společníkem při vašich vycházkách. Zejména u dětí je velmi důležitá kvalitní obuv, neboť nekvalitní může způsobit zdravotní
problémy a špatné návyky při chůzi. Komfort při chůzi si můžete vychutnat s kvalitními družstevní výrobky. Žádný
z výletů nemůže mít tu správnou atmosféru, pokud vyrazíte v obuvi, která vás bude celou cestu tlačit.
Vybírejte pečlivě a pamatujte na to, že obuv se musí přizpůsobit vám, nikoliv vy jí. Představujeme vám výrobky
družstev Snaha Karlovy Vary a Cíl Prostějov, které jsou zárukou kvality tradičních českých výrobků.
(-jh-)

SNAHA, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary

Výrobce letní dámské a pánské kožené obuvi s komfortní usňovou stélkou,
která je dodávána na český a německý trh.
Založení kožedělného výrobního družstva SNAHA Karlovy Vary spadá do roku 1947, kdy bylo valnou hromadou rozhodnuto založit družstvo, které pod různými názvy, působí na našem trhu do dnešních dnů.
Od svého založení bylo družstvo orientováno na výrobu obuvi, brašnářského zboží a výrobků kožené galanterie.
V průběhu posledních let se družstvo stalo jedním z rozhodujících dodavatelů obuvi pro Policii ČR a Vězeňskou službu ČR.
Certifikáty vystavené pro jednotlivé modely obuvi Institutem pro testování a certifikaci, a. s. Zlín (autorizovaná osoba č. 224) potvrzují, že
obuv vyráběná družstvem splňuje požadavky technických norem a hygienických předpisů a svým provedením je vhodná pro dlouhodobé nošení a speciální použití.

KONTAKT: tel.: +420 353 228 605,
e-mail: snahakv@centrum.cz

w w w. snahak v.c z

(-jh-)

w w w.c ilpv.c z
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na kterých se již tradičně nacházejí společné družstevní expozice.

MÁME PRO VÁS TŘI TIPY NA AKCE, KTERÉ BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT…

STYL a KABO
18.–20. srpna 2013, Brno

Na brněnském výstavišti se budou konat veletrh módy STYL a veletrh obuvi
a koženého zboží KABO. Ve společné expozici výrobních družstev na veletrhu STYL v pavilonu P představí své nové módní kolekce oděvů Moděva
Konice, Modela Pardubice a Integra Zlín. Na veletrhu Kabo v pavilonu F
bude vystavovat DUP Pelhřimov, výrobce manikůr a kosmetických kufříků.
Veletrh je určen pro odbornou veřejnost – především majitelům obchodů
s módou, textilem či obuví, kteří hledají nové zboží na nadcházející sezónu
a obchodní kontakty pro rozvoj svého podnikání.

COOPEXPO

22.–25. srpna 2013, Nitra

Mezinárodní družstevní a kontraktačně-prodejní výstava COOPEXPO se
bude konat na výstavišti Agrokomplex. Společnou družstevní expozici najdete v pavilonu M3.
Na ploše 72 metrů čtverečních se představí výrobní družstva Čoko Klasik
Česká Třebová, Detecha Nové Město nad Metují, DUP Pelhřimov - Pivovar
Poutník, Důbrava Valašské Klobouky, Keramo Kožlany, KDS Sedlčany, Templářské sklepy Čejkovice a Tvar Pardubice.

ZEMĚ ŽIVITELKA

29. srpna – 3. září 2013, České Budějovice

Kvalitní české výrobky výrobních družstev pro celou rodinu zakoupíte na budějovickém výstavišti v pavilonech E1 a E5 a na přilehlé volné výstavní ploše.
V pavilonu E1 se budou prezentovat výrobní družstva KDS Sedlčany, Kovo
Družstvo Olomouc, Kovodružstvo Žebrák, Styl Plzeň, Templářské sklepy
Čejkovice, Tvar Pardubice a Vřídlo Karlovy Vary. Expozice Svazu českých
a moravských výrobních družstev bude umístěna v pavilonu E5.
Pivovar Poutník, družstvo DUP Pelhřimov a Jihokov České Budějovice naleznete na volné výstavní ploše mezi pavilony E1 a E5.
Současně si Vás dovolujeme pozvat na Družstevní den, který se koná v pátek
30. 8. 2013 v pavilonu Z. Garantem semináře na téma „Perspektivy družstevní
formy podnikání“ je Zemědělský svaz ČR.

FOTOSOUTĚŽ

Jedete na dovolenou? Pošlete nejpozději do 15. září 2013 fotografii z letošního léta
na adresu redakce@scmvd.cz. Nejzajímavější otiskneme a autoři obdrží malou pozornost.
8/2013
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veletrhy

KONEC LÉTA PŘINÁŠÍ VELETRHY,

Tyto veletrhy
jsou určeny
především majitelům
obchodů s módou,
textilem či obuví,
kteří hledají nové zboží
na nadcházející sezónu
a obchodní kontakty
pro rozvoj
svého podnikání.

Zveme vás na veletrhy módy STYL a KABO, které se konají 18.–20. 8. 2013 v Brně.
Navštivte stánky výrobních družstev v pavilonech P a F.

VELETRHY MÓDY

