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Richard Procházka 
ředitel Úseku vnějšího obchodu Kooperativy

O kooperaci  
a původu slov i firem

Jestlipak víte, jak se řekne družstvo anglicky, la-
tinsky, francouzsky, švédsky či španělsky? Určitě 
ano, ale jen pro pořádek: cooperative, societas co-
operativa, coopérative, Kooperativ a cooperativa. 
Základ slova je zjevně stále stejný a představuje 
přátelskou a činorodou spolupráci. Mezi podílní-
ky, kolegy, členy, družstevníky, prostě mezi lidmi, 
kteří mají společné zájmy a společné cíle. Případně 
mezi firmou a jejími klienty. Například mezi pojiš-
ťovnou a jejími zákazníky. A která pojišťovna by 
měla u nás s družstvy spolupracovat lépe než ta, 
jejíž nejváženějšími, nejstaršími a zakládajícími 
klienty jsou družstva, jejímiž akcionáři dodnes 
jsou družstva a která se dokonce obdobně jmenuje –  
Kooperativa.

Mezi samotné základy, na nichž Kooperativa 
vyrostla, družstva bezpochyby patří a bez jejich – 
tedy Vašeho přispění a důvěry – by možná vůbec 
nevznikla a určitě by se takto nejmenovala. Věřím, 
že i po více než 20 letech naší (pro mnohé druž-
stevníky můžeme říci Vaší) pojišťovnu stále šlechtí, 
provází a charakterizuje právě myšlenka koope-
race čili spolupráce. Takže shrnuto a podtrženo – 
uvažujete-li o pojištění, uvažujte hlavně o nás. Vy 
jste kooperativy, my jsme Kooperativa, tak pojď-
me kooperovat.

Nadstandardní podmínky 
pojištění a perfektní servis 

pro vaše družstvo i vaše  
zaměstnance

„Díky velmi úzké spolupráci pojišťovny Kooperativa a Svazu 
českých a moravských výrobních družstev jsme opět vylepšili 
podmínky pojištění i servisu pro Vás, členy SČMVD“, říká 
Richard Procházka, ředitel Úseku řízení vnějšího obchodu 
na GŘ Kooperativy.

Připravili jsme pro Vaše družstvo to nejkvalitnější po-
jištění. A nejen pro něj.

 ⁃ Pojištění majetku a odpovědnosti družstev – díky 
pojištění přes tzv. Rámcovou pojistnou smlouvu (dále 
jen RPS) získáte ty nejvýhodnější podmínky pojištění 
za bezkonkurenční ceny.

 ⁃ Potřebujete si pojistit Váš vozový park? Pojištění přes 
RPS se vám bohatě vyplatí! Sazby a krytí, se kterými jste 
se ještě nesetkali.

 ⁃ Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnava-
tele – nově i v této oblasti řada výhod a zajímavých pod-
mínek. Oceníte je jistě vy i vaši zaměstnanci.

 ⁃ Ještě něco dalšího? Nově i program zaměstnaneckých 
výhod v oblasti pojištění majetku, pojištění vozidel, ces-
tovního pojištění - vše s výraznou slevou právě pro vaše 
zaměstnance.

Zázemí a servis tam, kde ho potřebujete – přímo ve va-
šem regionu
Kromě služeb VIP kanceláře na centrále pojišťovny Ko-
operativa, která zastřešuje spolupráci se SČMVD, jsou 
ve všech regionech České republiky připraveny servisní 
týmy lidí, kteří vám rádi pomohou s jakoukoli záležitostí 
týkající se vašeho pojištění. Jsme vám k dispozici nejen 
na centrále, ale také po celé republice – prostě kdekoli, 
kde nás budete potřebovat.

OSM AGENTUR NA ÚZEMÍ REPUBLIKY, 
PŘES 300 POBOČEK – ZÁZEMÍ  

JE PŘECE V OBLASTI POJIŠTĚNÍ  
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
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KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ MÁTE 
NA DOSAH
Stačí jen pár jednoduchých kroků a budete mít vše zajiš-
těno.

 ⁃ Pojištění majetku a odpovědnosti – stačí tři kroky
• Předáte podklady pro vyplnění přihlášky k RPS 

přes jeden z uvedených kontaktů 
• Ozve se vám kontaktní osoba přímo z vašeho regio-

nu a spolu s vámi zpracuje do přihlášky všechny vaše 
požadavky 

• Přihlášku podepíšete a je to…
A navíc – garantujeme vám výhodné sazby vč. sjedna-
ných slev po celou dobu trvání pojištění!

 ⁃ Vozový park – myslíte, že to nejde ještě jednodušeji? 
Ale jde! Snažíme se totiž šetřit váš čas…
• Na jeden z níže uvedených kontaktů pošlete přehled 

vozidel s informacemi, které jsou uvedeny ve velkém 
technickém průkazu nebo nám zkrátka pošlete jejich 
kopie. Obratem dostanete nabídku, ve které (bez 
závislosti na počtu vozidel!) bude zohledněna sleva 
sjednaná pro RPS ve výši 60% pro povinné ručení 
a 65% pro havarijní pojištění.

 ⁃ Soukromé životní pojištění a zaměstnanecké výhody
• Pokud jste ještě nebyli kontaktováni a máte o výhod-

né podmínky pojištění zájem (výhodné pro družstvo 
i zaměstnance), kontaktujte nás, prosím, na níže uve-
dených adresách – o vše se postaráme.

• Pro vaše zaměstnance jsme také připravili speciální 
slevy v oblasti majetku a odpovědnosti (až 30%), 
pojištění vozidel (povinné ručení až 25%, havarijní 
pojištění až 25%), úrazové pojištění (až 83%) a roční 
karta cestovního pojištění (75%).

Opět nás stačí kontaktovat a zařídíme vše potřebné.
Věříme, že jsme pro vás připravili to nejlepší a že budete 
spokojeni.

KONTAKTY 
Marie Pokorná, SČMVD,  
tel: 224 109 230,  
e-mail: marie.pokorna@office.scmvd.cz

Milada Vurstová, Kooperativa,  
tel: 956 420 354, mobil: 724 488 411,  
e-mail: mvurstova@koop.cz

02552_Inzerce_SCMVD_A4-v2.indd   1 15.08.13   12:03
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Jak jsme vás již na stránkách tohoto časopisu informovali, 

v rámci sčmvd uskutečňujeme projekt, který má pracovníkům 

v ostraze napomoci získat kvalifikaci potřebnou pro výkon 

jejich profese. 

Jedná se o projekt s názvem „Vzdě-
lávání pracovníků ostrahy ve výrob-
ních družstvech zaměstnávajících 
zdravotně postižené“. Tento pro-
jekt jsme začali realizovat v roce 
2011 a v letošním roce se dostáváme 
do finiše. Těší nás, že můžeme kon-
statovat, že to, co jsme si na začátku 
předsevzali, spěje postupně do zdár-
ného konce.

Cílem projektu je proškolit 897 
osob tak, aby úspěšně složili zkouš-
ku odborné způsobilosti a získali tak 
profesní kvalifikaci „Strážný“ podle 
požadavků Národní soustavy kva-
lifikací. Pokud pracovníci ostrahy 
nesplňují odbornou způsobilost sta-
novenou Živnostenským zákonem, 
nemohou tuto činnost vykonávat.

Do současné doby bylo v rám-
ci projektu proškoleno celkem 946 
pracovníků ostrahy, zkoušku odbor-
né způsobilosti úspěšně složilo 923 
z nich, což představuje 98% úspěš-
nost u zkoušek. V oblasti ostrahy 
osob a majetku pracuje významné 
procento zdravotně postižených 

osob. Ze statistiky projektu vyplývá, 
že 73 % účastníků kurzů je zdravotně 
znevýhodněných. Dalším specifikem 
je věková struktura zaměstnanců 
v tomto oboru – 41 % účastníků kur-
zů je starších 55 let. 

Do projektu je zapojeno celkem 
6 družstev. Vedle družstev Integra 
Zlín, Služba České Budějovice, Diol 
Olomouc a HLS Plzeň, která v pro-
jektu figurují od počátku, do pro-
jektu dodatečně přistoupila ještě 
družstva 1. SDZP Děčín a Mechani-
ka Prostějov 97.

Na jaře letošního roku jsme pro-
jekt rozšířili o dva doplňkové kurzy, 
a to o kurz pro zlepšení základních 
komunikačních dovedností pracov-
níků ostrahy a o kurz pro pracov-
níky zásahové jednotky (výjezdové 
skupiny). První z těchto dvou kurzů 
proběhl v měsíci květnu, absolvovalo 
ho celkem 49 osob. Druhý z kurzů 
se uskuteční v průběhu měsíců září 
a říjen. Je plánován jako dvoudenní 
včetně praktického nácviku doved-
ností na střelnici.

Za realizační tým projektu: Ing. Lenka Bartoničková

Vzdělávání pracovníků ostrahyak
tu

al
it

a



 9–10/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 7

VELETRHY MÓDY

Ve dnech 18. až 20. srpna se v Brně 
konal již 42. ročník veletrhů STYL 
a KABO.  I tentokrát šlo o největší 
B2B setkání módního průmyslu pro 
český a slovenský trh, kde se ukázaly 
módní trendy a také navazovaly 
obchodní kontakty a uzavíraly ob-
jednávky.

Pořadatel veletrhů uvádí, že ex-
pozice 256 vystavovatelů z 19 zemí 
obsadily čistou výstavní plochu  
8 924 m3 a že si veletrhy prohlédlo  
5 tisíc odborných návštěvníků. Na veletrhu Styl se výrobní družstva prezentovala 

ve společné expozici pod záštitou SČMVD.
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Návštěva Livie Klausové  

ve stánku  

VD Moděva Konice

Stánek Moděvy již tradičně navští-
vila paní Livia Klausová, oficiální 
host veletrhu Styl. Paní Klausová 
má ve svém šatníků několik mo-
delů od tohoto českého výrobce, 
se kterými je velmi spokojena. 
Taktéž ocenila kvalitu a precizní 
provedení profesního ošacení, 
které v Moděvě ušili pro personál 
zámku v Lánech.

Paní Livii Klausovou přivítal 
v expozici družstva jeho předseda 
Ing. Doseděl.  
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Moděva, oděvní družstvo Konice 
Moděva Konice přivezla na veletrh svou kolekci dámských plášťů doplněnou 
o několik pánských modelů. Nejvíce byla žádána dámská paleta s kožešinový-
mi lemy, a to v barvě antracit, lahvově zelené, camel a fialové. 

Moděva se se svými modely účastnila módních přehlídek na centrálním 
mole. Diváky zaujaly především peleríny v krátkém provedení ze 100% kaš-
míru v černé barvě. Jedná se o luxusní výrobek celolemovaný barvenou skan-
dinávskou liškou a ozdobený kameny Swarovski. 
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Modela, výrobní družstvo Pardubice 
Kolekce Modely Pardubice byla za-
měřena na dámskou společenskou 
módu. Dominovaly v ní především 
společenské šaty. Zhotoveny byly 
z efektních materiálů, mezi kterými 
nechybělo hedvábí či krajka. Šaty 
byly převážně pouzdrového stři-

hu, asymetricky členěné. Z barev 
převládala černá a červená a jejich 
kombinace. Kromě šatů obsahovala 
kolekce Modely i bolerka na spo-
lečenské šaty, kabátky a halenky. 
Rozšířena byla nabídka sukní a ne-
chyběly ani kalhoty do kompletu 

se sukněmi. Zajímavým materiálem 
využitým v kolekci se stala imitace 
kůže.

Kolekce oděvů Modely se zákaz-
nicím líbila, tomu odpovídá i objem 
objednávek.

w w w . m o d e l a . e u w e b . c z
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Integra, výrobní družstvo, Zlín

Text: Ing. Lenka Bartoničková. Foto Jana Henychová.

Družstvo se zaměřuje ve své kolekci 
na dámské oděvy nadměrných ve-
likostí. Když však existuje zájem ze 
strany zákaznic, je schopna oděvy 
dodat i v menších velikostech, a to již 
od velikosti 38. Líbily se materiály, 
ze kterých byla kolekce Integry ušita. 
Vzhledem k tomu, že se kontrahova-
lo zboží pro sezónu podzim – zima, 
největší zájem byl o pletáž. Projevil 

DUP Pelhřimov
Na veletrhu Kabo se po několikaleté 
odmlce prezentovalo družstvo DUP 
Pelhřimov. Ve svém stánku nabízelo 
výrobky kožené galanterie, přede-
vším manikúry různého provedení 
a velikostí, dále kožené kufry, kos-
metické kufříky, šperkovnice, šitíčka, 

se odklon od klasických proševů, 
tak žádaných na zimní oděvy v mi-
nulých sezónách, a místo toho se 
začala využívat termovaná podšívka. 
Zájem byl o flaušová raglánová pale-
ta. Jedná se o klasický sortiment, ale 
v moderním střihu a s kombinacemi 
matných a lesklých materiálů, které 
tento model osvěží.

Se svou účastí na veletrhu byly zá-
stupkyně Integry spokojeny, kromě 
stálých zákaznic se objevily i některé 
nové. Navíc kontraktace pokračovala 
v Praze, kde byla kolekce předložena 
zákaznicím z Prahy a okolí, které ne-
jezdí do Brna.

pojízdné nákupní tašky a další vý-
robky. Manikúrní náčiní bylo možné 
objednávat i jednotlivě.

Zajímavou novinkou v produkci 
družstva je organizér na potřeby pro 
domácí mazlíčky nebo pytle určené 
pro pobyt venku.

w w w . d u p . c z 

Výrobní družstva hodnotí svou účast na veletrzích Styl a Kabo pozitivně.  
Veletržní prezentace významně přispěla k jejich zviditelnění. Družstva zde získala 
nové zakázky pro kapacitní využití výroby.



Letošní jubilejní 40. ročník mezinárodního agro-
salonu Země živitelka se uskutečnil na českobudějo-
vickém výstavišti ve dnech 29. srpna – 3. září 2013. 
Výstava byla pořádána ve spolupráci s Minister-

stvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, Potravinář-
skou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Nemalý prostor pro propagaci svých aktivit 
včetně podpory kvalitních českých potravin zaujal na výstavě i Státní zemědělský a intervenč-
ní fond.

Země živitelky se letos zúčastnilo 354 tuzemských a zahraničních vystavovatelů, 153 spolu-
vystavovatelů a 127 obchodníků. Branami výstaviště prošlo 101 tisíc návštěvníků.

Agrosalon Země živitelka měl bohatý doprovodný program. V jeho rámci probíhaly seminá-
ře, odborná setkání, ale i sobotní Národní dožínky.
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liningradské oblasti, Kazachstánu, 
Kyrgyzstánu, Tatarstánu, Maďarska 
a České republiky. Během této akce 
proběhla rovněž prezentace výrob-
ků vinařského družstva Templářské 
sklepy Čejkovice, kterou vedl před-
seda družstva p. Ing. Pavel Pastorek.

29. srpna – 3. září 2013

OCENĚNÍ ZLATÝ KLAS  
pro vinařské družstvo  Templářské sklepy Čejkovice 
V rámci odborného doprovod-
ného programu se uskutečnila 
soutěž o ZLATÝ KLAS, kterou 
každoročně vyhlašuje Ministerstvo 
zemědělství ČR prostřednictvím 
Výstaviště České Budějovice a. s. 
V oboru Potravinářství a zpraco-
vatelský průmysl získalo ocenění 
vinařské družstvo Templářské 
sklepy Čejkovice za jakostní víno 
s přívlastkem, výběr z bobulí, Sola-
ris. Bližší informace viz samostat-
ný článek na straně 17.

DRUŽSTEVNÍ DEN

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo www.kds.cz

KDS Sedlčany, tradiční 
výrobce nožířského zboží, 
nabídl v této oblasti široký 
sortiment kvalitních výrob-
ků – kuchyňské, řeznické 
a kuchařské nože, řeznické 
náčiní, zahradnické nůž-
ky, nůžky pro domácnost 
i kancelář, hygienické náčiní 
a řezné díly do masostrojků.

Letošní novinkou na agrosalonu byly nože s barevnými ruko-
jeťmi imitující mramor a dřevo. Pokud zákazníci nestačili na-
koupit v Českých Budějovicích, mohou využít e-shop družstva.

Kvalitní výrobky tohoto družstva naleznete snad ve všech 
našich domácnostech.

Ve čtvrtek 29. 8. 2013 pořádalo Ob-
chodní zastupitelství Ruské fede-
race v ČR ve spolupráci s Agrární 
komorou ČR v pavilonu Z výstavní-
ho komplexu tradiční, již v pořadí 
šestý seminář na téma „Moderní 
technologie v zemědělství“, jehož se 
účastnili představitelé z Ruska, Ka-

Družstevní den, letos zaštítěný 
Zemědělským svazem ČR, se nesl 
v duchu motta Perspektivy družstevní 
formy podnikání. Seminář měl bohatou 
účast z řad odborné veřejnosti.
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KOVO DRUŽSTVO Olomouc www.kovoolomouc.cz

Novinku na letošním agrosalonu 
představoval ruční kypřič půdy 
z ocelového materiálu s ostrým 
pružinovým břitem na podřezávání 
plevele pohybem dopředu i dozadu.

Hlavní náplní družstva je výroba 
lapacího zařízení na malou a velkou 
škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné 
a kovové pasti, které jsou exporto-
vány do mnoha zemí západní Evro-
py, ale i východní, jako na příklad 

do Polska, Ruska a Finska. Vývoz 
směřuje i do dalších světadílů, do Již-
ní Ameriky a na Nový Zéland.

Družstvo rovněž nabízelo další své 
produkty – zahradní nářadí, o které 
je velký zájem z důvodu jejich pev-
nosti na rozdíl od produktů jiných 
výrobců.

Kovo Družstvo Olomouc je výrob-
cem ocelových a elektrických hli-
níkových přímotopných radiátorů 
a jejich příslušenství. Část produkce 
tvoří designové radiátory k ústřední-
mu topení.

Volné výrobní kapacity Kovo 
Družstva jsou využívány pro zakáz-
kovou výrobu a kooperace s jinými 
zadavateli.

Kovo Družstvo Olomouc je držite-
lem certifikátu ISO 9001:2008, NF.

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku www.kovodruzstvo.cz

Družstvo se na agrosalonu prezentovalo po delší době, 
jeho poslední účast byla v roce 2008. Letošní účast byla 
určitě přínosem nejenom pro družstvo, které si zde po-
tvrdilo zájem zákazníků o své produkty, ale hlavně pro 
nakupující.

S velkou poptávkou se u zákazníků setkal dětský pro-
gram. Jednalo se o koloběžku Bára I – rovná řídítka 
a Bára II – prohnutá řídítka. Trubková konstrukce je po-
vrchově upravena nezávadnou práškovou barvou. Tříkol-
ka Berta je vyrobena z trubkové konstrukce. Povrchová 
úprava je provedena nezávadnými práškovými barvami.

Dětská vozítka byla testována Strojírenským zkušeb-
ním ústavem a je na ně vydáno prohlášení o shodě.

Návštěvníkům byly nabídnuty oblíbené ruční dvouko-
lové vozíky.

Na agrosalonu byl zastoupen i další výrobní sortiment 
– sanitární program, jedná se o zásobníky Gigant na to-
aletní papír a zásobníky na skládané papírové ručníky. 
V nabídce byly i květinové stojany, vyfukovací pistole, 
pojízdné kabely vyráběné převážně pro Českou poštu.

Pro švédské a dánské pošty dodává dvoukolové vozí-
ky s nápisem SDR Svensk na 16“ kolech. Tyto vozíky je 
možné připojit za kolo a jsou dodávány i pro tuzemský 
trh. Vozíky Dunaj a Orlík – podvozky pod lodě (kanoe 
a kajaky) – vyváží převážně do SRN a do Itálie.
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STYL Plzeň, výrobní družstvo www.styl-plzen.cz
Největší zájem z nabídky družstva 
byl opět o softshellové bundy. Pokud 
se týče těsnění, tak nejvíce se prodá-
valo těsnění pro traktory značky Ze-
tor. Řada návštěvníků opět projevila 
zájem o zakázkovou výrobu automo-
bilových těsnění. 

Družstvo STYL PLZEŇ rozvíjí 
i v roce 2013 obchodně-výrobní čin-
nost s cílem zvýšit po období vý-
razných dopadů hospodářské krize 
tržby výrobních závodů a získat nové 
výrobní příležitosti jak ve stávajících 
oborech, tak i v nových, pro které má 
potřebné kapacity.

Novým prvkem v činnosti druž-
stva je zapojení do mezinárodních 
výzkumně-výrobních projektů, pod-
porovaných státními i unijními or-

gány. Příkladem je zapojení závodu 
Elektro do projektu vývoje a výroby 
elektrických propojení s vysokou 
technologickou a užitnou hodno-
tou, do kterého je zapojeno 5 firem  
ze 3 zemí Evropy.

Významným momentem k zlepšení 
hospodářských výsledků družstva 
v roce 2013 je zvýšení výroby a kom-
pletace drátových a kabelových svaz-
ků o více jak 50 % na export do EU 
i pro rozšířené portfolio tuzemských 
firem. Druhým oborem, který byl 
prezentován na výstavě v letošním 
roce, je výroba plochých průmyslo-
vých těsnění ze všech druhů těsní-
cích i speciálních materiálů. Součástí 
této výroby jsou těsnění pro všechny 
značky automobilů, motocyklů a ze-
mědělských strojů i veteránů, v pro-
vedení, dle přání zákazníka.

V rámci ČR navázalo družstvo 
v poslední době s řadou předních 
firem výrobní spolupráci, při které 
jsou využity zákonné možnosti tzv. 
náhradního plnění 4% podílu ZP 
osob. Tato spolupráce přináší úspo-
ru personálních nákladů firmám, 
které nemohou plnit podíl ZP osob 

a na straně družstva možnost pra-
covního uplatnění velké skupiny 
osob se ZP.

Družstvo STYL PLZEŇ zůstává 
i v roce 2013 největším zaměstna-
vatelem ZP osob v Plzeňském kraji 
a významným exportérem do 5 zemí 
Evropy – podíl exportu 30 % na cel-
kovém obratu 115 mil. Kč.

Dále vyhledávané jsou služby zá-
vodu Textil nabízející širokou paletu 
výrobků lehké konfekce a pracov-
ních oděvů a služby knihařství, se 
širokou nabídkou provedení vazeb, 
kartonážních výseků, obalů z PVC 
a dalších výrobků.

Kvalita výroby, dodávek a služeb 
je samozřejmostí a je podpořena 
certifikovaným systémem řízení dle  
ISO 9001 : 2009.

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo www.templarske-sklepy.cz

I letošní Zemi živitelku zahájili zá-
stupci družstva velmi úspěšně. V sou-
těži Zlatý klas 2013 odborná porota 
ocenila jakostní víno s přívlastkem, 
výběr z bobulí Solaris 2012.

Návštěvnici ocenili, a nejenom při 
ochutnávkách, pestrou nabídku vín.

Vinice, ze kterých firma zpracová-
vá hrozny, se nachází ve 2 vinařských 

podoblastech Moravy - velkopavlo-
vické a Slovácko. Díky různorodosti 
podloží, odlišným polohám i klima-
tu dostává zákazník široké portfolio 
nejkvalitnějších partií odrůd od da-
ných pěstitelů. Firma sama hospoda-
ří na 10 ha vinic, na kterých dozrávají 
hrozny pro nejvyšší partie ročníko-
vých a přívlastkových vín. V oblasti 
Čejkovic (vinařská podoblast Vel-
kopavlovická), odkud pochází stě-
žejní část hroznů, se daří vzhledem 
k půdám a podloží především těmto 
odrůdám: Tramínu, Moravskému 
Muškátu, Neuburskému, Rulandské-
mu modrému, Frankovce, Cabernet 
Sauvignonu a stále oblíbenějšímu 
Modrému Portugalu. Dodavateli 
Templářských sklepů jsou i drobní 
vinaři sdružení pod hlavičkou vinař-
ského družstva. Tak se může zákaz-
ník setkat i s menšími limitovanými 

partiemi odrůdových, přívlastko-
vých, ledových a slámových vín, kte-
ré vzešly z práce místních vinařů.
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TVAR výrobní družstvo Pardubice www.tvar.cz

TVAR výrobní družstvo Pardubice, 
firma s více jak 60letou tradicí, před-
stavilo na mezinárodním agrosalo-
nu Země Živitelka 2013 v Českých 
Budějovicích širokou paletu svých 
tradičních plastových výrobků. Pro 
hospodyňky pracovníci družstva 
připravili z výrobního sortimentu 
čítajícího přes 300 druhů položek 
prodej zboží pro domácnost v mno-
ha barevných odstínech, a to za vel- mi atraktivní ceny. Rybáře potěšil 

široký sortiment laminátových kádí, 
vaniček a skluzů na ryby. Pro lesní 
dělníky byly připraveny 3 druhy dře-
vorubeckých klínů. Pestrá je i nabíd-
ka plastových obalů a technických 
výlisků. Zákazníkům TVAR poskytu-
je široký sortiment služeb, od vývoje 
a výroby nástrojů až po samotnou 
výrobu zboží včetně potisku a do-
pravy do sídla obchodního partnera.

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

Družstvo je jediným skutečným 
výrobcem karlovarské kosmetiky 
a jediným oprávněným držitelem 
obchodní značky KARLOVARSKÁ 
KOSMETIKA®. Vřídlo používá pro 
označování svých výrobků ochranné 
registrované značky.

Hlavní činností družstva je výroba 
kosmetiky a respirátorů, kooperační 
činnosti a jednoduché kooperační 
práce. Po celou dobu působení druž-
stva má podnikatelská činnost i so-
ciální aspekt, tzn. vytvářet pracovní 
příležitosti pro občany se změněnou 
pracovní schopností.

Letošní novinky představoval kar-
lovarský denní a noční krém s man-
dlovým olejem. Jedná se o kvalitní 
pleťové přípravky s vysokým obsa-
hem mandlového oleje. Karlovarský 

denní krém je s mandlovým olejem, 
vitamínem E, UV filtry a hydratační-
mi složkami. Je lehký, snadno vstřeba-
telný ke každodenní péči a je vhodný 
pro všechny typy pleti. Karlovarský 
noční krém je též s mandlovým ole-
jem, vitamínem E a panthenolem. Je 
mastný, výživný, snadno vstřebatelný 
a vhodný k ošetření všech typů pleti.

Dále byly na veletrhu zastoupeny 
přípravky pro hygienu ústní duti-
ny - zubní pasty a ústní vody, krémy 
k ošetření těla, rukou a nohou. Ne-

TVAR je, spolu se svým 170člen-
ným týmem zkušených pracovníků, 
schopen klientům v tuzemsku i v za-
hraničí zajistit ty nejlepší služby a po-
skytnout jim zboží těch nejvyšších 
kvalit za dostupnou cenu.

O vysokých nárocích na kvalitu 
a řízení výroby svědčí i zavedení 
integrovaného systému řízení ja-
kosti ISO 9001, a to již v roce 2002. 
TVAR výrobní družstvo Pardubice 
také dvakrát získal prestižní ocenění 
„Českých 100 nejlepších“.

chyběly ani oblíbené koupelové soli 
pro koupel nohou a celého těla. Sou-
částí prezentované kolekce byly též 
ochranné respirátory - filtrační polo-
masky. 

Vřídlo nabídlo i oblíbené Karlovar-
ské koupelové soli „Originál“ s obsa-
hem pravé karlovarské vřídelní soli 
a rostlinných silic. 

Čisticí a pracovní drogerie byla 
prezentována čisticí pastou na ruce, 
řadou speciálních pracovních krémů 
a čisticího gelu na ruce.
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DUP Pelhřimov – pivovar Poutník www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz
Již tradičně mohli návštěvníci agro-
salonu ochutnat točené pivo z pivo-
varu Poutník. 

Družstvo prezentovalo tyto dru-
hy piva: světlé výčepní, světlý ležák 
a kvasnicový ležák. 

V současné době pivovar vaří piva 
spodně kvašená v následujícím sorti-
mentu: 

 █ Poutník světlé výčepní pivo 10%, 
hodnota alkoholu 4 % objemových

 █ Poutník světlý ležák prémium 12%, 
hodnota alkoholu 5% objemových

 █ Poutník Speciál 14%, hodnota alko-
holu 5,8% objemových. Je vyráběn 
pouze na Vánoce, Velikonoce a pro 
speciální příležitost.
K jejich výrobě se používá ne-

jen kvalitních surovin, ale i klasic-
ká technologie. Všechny druhy piv 
vyráběných v pivovaru Poutník, ať 

už se jedná o výčepní piva, ležáky 
nebo speciály, jsou vyráběny shod-
ným technologickým postupem vy-
značujícím se zejména dekokčním 
způsobem vaření a následným dlou-
hodobým zráním při nízkých teplo-
tách okolo 2 °C. Pro zájemce nabízí 
pivovar Poutník exkurze.

JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice www.jihokov.cz

Družstvo je tradičním výrobcem po-
třeb pro domácnost, jedná se o stroj-
ky na strouhanku, které jsou vhodné 
i na strouhání oříšků, tvrdých sýrů, 
brambor a zeleniny. Dále vyrábí 
mlýnky na mák, strojek na strouhání 
syrových brambor, madla, věšáky 
a kovová obouvadla.

Další část výrobního sortimentu 
tvoří kempinkový nábytek. Jsou to 
zahradní a rybářské sedačky, lehát-
ka, křesílka a stolky.

Jihokov je též výrobcem komínové 
hlavice, která je určena pro vyřeše-
ní problémů komínů, které jsou tzv. 
utopené (umístěny u obvodových 
zdí, daleko od hřebenu střechy, 
blízko vyšších domů nebo stromů) 
a u nízkých objektů, kde komín musí 
mít vzhledem k použitému spotře-
biči určitou účinnou výšku, výrazně 
převyšující objekt. Hlavice je vhodná 
pro odvod spalin ze všech typů spo-

třebičů. Je odolná vůči vlhkosti, což 
umožňuje suchý i mokrý provoz spo-
třebičů. Použití je vhodné jak u no-
vostaveb, tak i při rekonstrukcích. 
Komínová hlavice je celá z nerezu.

Součástí nabídky na výstavě byly 
kolostavy – kovové stojany pro 4 kola,  
počet je možno změnit dle dohody, 
stojany jsou určeny pro všechny typy 
kol, součástí kolostru může být i des-
ka pro umístění reklamy nebo růz-
ných informací.

Družstvo je i výrobcem reklamních 
stojanových tabulí, které jsou určeny 
do interiéru i exteriéru. 

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice www.kovobel.cz

Družstvo se prezentovalo v moder-
ním pavilonu T2, jenž je součástí 
vstupní brány výstaviště.

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

Na Zemi živitelce zástupci druž-
stva prezentovali snášková hnízda, 

voliéry a klecovou technologii pro 
chov nosnic. Součástí nabídky byl 
i skládací skladovací kontejner KO-
VOBEL, který byl vystaven na volné 
výstavní ploše před pavilonem.

Kontejnery družstvo vyváží pře-
devším do Německa, Rakouska, Ni-
zozemska, Belgie, Velké Británie, 
Francie, Itálie, Dánska, Švédska, 
Norska, Finska, Maďarska, Sloven-
ska, Polska, ale i do Kanady.

Zařízení pro drůbež směřuje kromě 
České republiky a Slovenska do Vel-
ké Británie, Německa, Rakouska 
a dalších zemí EU, ale i do USA 
a Austrálie.

V současné době se zástupci druž-
stva KOVOBEL připravují na účast 

na veletrhu Green Expo 2013 v Me-
xiku, který je zaštítěn agenturou 
CzechTrade. Po ukončení této akce 
se pracovníci družstva přemístí 
do Chile, kde budou probíhat jed-
nání za účelem vyhledání potenciál-
ních obchodních partnerů v tomto 
teritoriu.

Text: Michaela Vostálová
Foto: Michaela Vostálová, Jana Henychová
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Vinařské družstvo Templářské skle-
py Čejkovice získalo 30. srpna 2013 
na výstavě Země živitelka ocenění 
Zlatý klas v kategorii „Potravinářství 
a zpracovatelský průmysl“ za jakost-
ní víno s přívlastkem Solaris – výběr 
z bobulí 2012. Jedná se o novou in-
terspecifickou odrůdu, která je méně 
náchylná na poškození houbovými 
chorobami a proto této rezistentní 
odrůdě stačí jen 2 postřiky ročně. 
Také proto je velmi vhodná pro nově 
zakládané vinice, kde jsou hrozny 
pěstovány v režimu „bio“, tedy zcela 
bez ošetřování pesticidy. Sklepmis-
trům se podařilo z hroznů vyrobit 
v konečné fázi víno Solaris, které má 
zbytkový cukr 93,8 g/l při objemu 
alkoholu 11 %. Někteří milovníci vína 
proto přirovnávají toto víno k vínu 
slámovému nebo ledovému. Přitom 

víno vykazuje pěkný obsah kyselin, 
který činí ročník 2012 opravdu jedi-
nečným.

Díky dlouholeté a systematické 
práci vybraných členů družstva, při-
chází Templářské sklepy Čejkovice 
v rámci rozšíření sortimentu moder-
ních odrůd révy v r. 2012 hned s pěti 
interspecifickými odrůdami v novém 
designu i adjustáží pod označením 
New Cross. Odborníci tuto adjustáž 
velmi pozitivně hodnotí také díky je-
dinečnému designu nové etikety, kte-

rá citlivě propojuje tradiční značku 
moravských vín a moderní odrůdu.

Výjimečnost odrůdy Solaris potvr-
dili také návštěvníci akce Otevřené 
sklepy Čejkovice, která se letos kona-
la 31. srpna za rekordního zájmu ná-
vštěvníků. V rámci představovaných 
vzorků Templářských sklepů Čejko-
vice se odrůda Solaris stala jedno-
značným vítězem také u spotřebitelů 
a potvrdila trend, že český zákazník 
není konzervativní a naopak rád po-
znává nové odrůdy vín.

Text: Ing. Pavel Pastorek

Nová odrůda vína Solaris boduje u českých spotřebitelů i odborníků

Solaris 2012 – jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí, 
bílé, sladké / „Panenská sklizeň“

Solaris je interspecifická odrůda určená k výrobě bílých 
vín. Vyšlechtil ji prof. Dr. Norbert Becker ve Freiburgu, 
roku 1975 křížením odrůd Merzling [Seyval blanc × (Ryz-
link rýnský × Rulandské šedé)] × Gm 6493 (Severnyj × Muš-
kát Ottonel).

Barva vína je výrazně žlutá se záblesky citronové kůry. 
Vůni dominují tóny přezrálých hroznů, medu a rozinek. 
Chuť je sladká, bohatá, medová připomínající sladké vinné 
želé s vlašskými ořechy.

Zbytkový cukr: 93,8 g/l.
Kyseliny: 8 g/l.
Alkohol 11 % obj.
Vinařská oblast: Morava,
Podoblast: velkopavlovická.

                      Detaily odrůdy Solaris (New Cross)

w w w . s c m v d . c z
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Letos již po dvacáté se na výstavišti Agro-
komplex v Nitře otevřely pro návštěvníky 
brány družstevní a kontraktačně-prodejní 
výstavy COOPEXPO. Tato družstevní vý-
stava, která se nachází tradičně na ploše M3 
a která již několik let patří neodmyslitelně 
k mezinárodnímu zemědělskému veletrhu 
Agrokomplex, je již od svého počátku věno-
vána družstevním výrobkům a službám.

Veletrh COOPEXPO Nitra – 22. – 25. srpna 20133

Nejinak tomu bylo i letos. Na ploše 428 metrů čtvereč-
ních se představilo mimo Družstevní unii SR a COOP 
Produkt Slovensko ve společných expozicích i samostat-
ně také 37 slovenských výrobních družstev v tradičních 
oborech jako je papírenský, sklářský, kožedělný, strojíren-
ský, stavební, textilní, oděvní či automobilový průmysl.

V minulosti se tohoto významného prodejního veletrhu 
zúčastnila i výrobní družstva z Polska či Maďarska, ale 
od vzniku COOPEXPA se nejvýznamnějším obchodním 
partnerem pro slovenskou stranu stala výrobní družstva 
z České republiky. I letos se na ploše 72 metrů čtverečních 
ve společné expozici SČMVD představila výrobní druž-
stva Detecha Nové Město nad Metují, které prodávalo své 
kosmetické výrobky pod značkou Regina, dále pak KDS 
Sedlčany a Tvar Pardubice, vystavující sortiment nožů 
a výrobků z plastu, jejichž prodej již několik let zastřešuje 
velkoobchod AZM z Bratislavy. Ve vitrínách bylo možné 
ocenit výrobky výrobních družstev Čoko Klasik Česká 
Třebová, Důbrava Valašské Klobouky, DUP – pivovar 
Poutník, letos poprvé výrobní družstvo Keramo Kožlany 
a vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice. 

Letošní jubilejní ročník se vyznačoval větším zájmem ze 
strany vystavovatelů i veřejnosti. Dle informace organizá-
torů se již první zahajovací den těšil bohaté návštěvnosti. 
Expozice vystavovatelů si prohlédl také prezident a pre-
miér Slovenské republiky a řada dalších významných 
hostů z politického a veřejného života. 

Z toho zákonitě vyplynulo, že i tržby českých výrobních 
družstev byly oproti minulým letům vyšší (např. Detecha 
prodala své výrobky více než 400 zákazníkům, podob-
ně na tom byla i ostatní výrobní družstva). Z ostatních 
vystavovaných výrobků návštěvníky mj. zaujala kolek-
ce výrobků VD Keramo Kožlany, které byly praktickou 
ukázkou precizní řemeslné práce keramiků družstva. Ná-
vštěvníci výstavy se také zajímali o možnost zakoupení 
nepasterizovaného piva z produkce Pivovaru Poutník. 

Centrem dění v pavilonu M3 bylo podium, kde probí-
hal mimo jiné doprovodný program ve formě prezenta-
ce činnosti členských družstev či soukromých středních 
odborných škol. Studenti zde flambovali, připravovali 
chuťovky, míchali nápoje, které mohli návštěvníci také 
ochutnat. Velice působivá pak byla ukázka z tvorby dře-
vořezbáře a grafika, své umění zde představily kadeřnice 
a vizážistky. Celý doprovodný program byl obohacen 
vystoupením folklorního souboru či profesionálních ta-
nečníků. 
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Veletrh COOPEXPO Nitra – 22. – 25. srpna 20133

Letošní jubilejní dvacátý ročník veletrhu COOPEXPO 
se vyznačoval perfektní spoluprací s našim nejbližším 
partnerem COOP Produkt Slovensko a také s realizáto-
ry společné expozice, firmy EXPOMA z Trenčína. Letos 
poprvé se SČMVD rozhodl přidělit realizaci jiné sloven-
ské firmě, která garantovala nízké náklady za vysokou 
kvalitu. A skutečnost předčila očekávání, svého úkolu se 
zhostila velice dobře a na základě pochvalných projevů 
ze strany vystavovatelů je předpoklad dobré spolupráce 
s touto firmou i v budoucnu. 

Aby výčet pozitivních postřehů z letošního veletrhu byl 
úplný, je třeba se zmínit o vkusném aranžování všech vit-
rín, které dodaly expozici lesk a návštěvníky pak překva-
pily svou jednoduchostí a krásou. 

Milí kolegovia, 
denne na televíznych obrazovkách, v tlači, či na in-
ternetových stránkach nachádzame informácie 
o stále pretrvávajúcich problémoch v podnikateľ-
skom prostredí, družstevné podniky v oboch našich 

krajinách nevynímajúc. I keď si všetci uvedomujeme, že ľudstvo už prežilo 
aj oveľa horšie časy, že život vždy bude mať svoje vzlety a pády, prežívať 
a prosperovať v dnešných dňoch, nájsť východisko a zabezpečiť prácu pre 
kolektívy družstevníkov sa zdá priam nemožné. Lenže depresívne nálady 
určite nie sú cestou rozvoja. Nezostáva nám nič iné, len s problémami bojo-
vať a pritom nezabudnúť na marketing a dôstojnú reprezentáciu. 

Kľúčovým podujatím reprezentácie družstevnej formy podnikania na Slo-
vensku bol pravidelne organizovaný, tento rok už 40. ročník poľnohospo-
dársko-potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX, ktorej súčasťou bol pre 
nás významný jubilejný 20. ročník medzinárodnej družstevnej kontrak-
tačno-predajnej výstavy COOPEXPO. Počas nej sa už tradične spoločne 
prezentujú vystavovatelia zo slovenských a českých výrobných družstiev. 

Brány výstavy sa nedávno zatvorili.Možno potvrdiť, že sme nesklamali. 
Spoločnými silami sme opäť ukázali tradíciu vzájomných vzťahov a kon-
krétnej úzkej spolupráce výrobných družstevníkov oboch krajín. 

Preto mi dovoľte poďakovať sa všetkým Vašim vystavovateľom, zástupcom 
českých a moravských členských družstiev, vedeniu i aparátu Vášho zväzu. 

Zostáva nám dúfať, že aktívna účasť v priestoroch nitrianskeho výstavis-
ka prinesie všetkým zúčastneným aj konkrétne výsledky. 

Do ďalších dní Vám všetkým prajem len samé podnikateľské úspechy 
a teším sa na všetky nové stretnutia. 

Ing. Iveta Chmelová  
predsedníčka 
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Text: Ing. Jiří Viselka  
Foto:  Ing. Jiří Viselka,  

archiv COOP Produkt Slovensko
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ROZHOVOR 
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda družstva  
Severochema

 Pane předsedo, kolik za-
městnanců v  současné době 
zaměstnáváte?
Náš výrobní tým tvoří kolem 
devadesáti lidí.

 Kolik máte provozoven?
Provozovny máme dvě – v Liberci a ve Varnsdorfu. V li-
berecké provozovně probíhá velkokapacitní výroba pře-
vážně technických kapalin a ředidel. Vyrábí se zde také 
podpalovač PE-PO. Ve Varnsdorfu se vyrábějí prostřed-
ky v menších množstvích. Jedná se o tekuté podpalovače, 
lampové oleje, čistící prostředek na okna Iron a další čis-
ticí prostředky - například Kominíček – přípravek na čiš-
tění a preventivní údržbu kouřovodů. Zajímavostí je, že 

již před deseti lety jsme mysleli, že o něj zákazníci ztratí 
zájem a je v podstatě „odepsaný“ – jenže nyní ho prodá-
váme i do dalších několika zemí a je stále velmi žádán.

 Jak by se dala vaše výroba shrnout?
Zaměřili jsme se na speciální čistící přípravky na nádobí, 
grily a krby, krbová skla, atd. V podstatě na oblast grilo-
vání a podpalování a vše, co s tím souvisí. Nejvýznamněj-
ší a nejznámější je podpalovač značky PE-PO. Co se týče 
ředidel a technických kapalin, naše výrobky můžete najít 
v hobbymarketech, například v OBI, Bauhausu a dalších.

 Jedno z vašich hesel je „Natřete to sprejerům“… Můžete 
to našim čtenářům přiblížit?
Sprejeři jsou postrachem všech větších ploch. Náš pro-
gram, který jsme vyvinuli, nabízíme jako speciální službu. 
Zajištujeme speciální ochranné nátěry, které sprejerům 
jejich „práci“ lidově řečeno znechutí. Program předsta-
vuje ošetření plochy speciálním nátěrem, který způsobí, 
že pokud sprejer hodlá znehodnotit nějakou ošetřenou 

V tomto roce slaví družstvo Severochema 60 let založení družstva. 
Jeho výrobky nás provázejí již několik desítek let. Pokud jste příz-
nivcem grilování či vlastníkem krbu, jistě se stal vaším pomocní-
kem tuhý podpalovač PE-PO. Právě ten a mnoho dalších známých 
výrobků bylo vyrobeno v liberecké Severochemě. Existuje několik 
významných chemických výrobců z oblasti výrobních družstev a za-
jímavostí na jejich výrobní činnosti je jeden fakt – každý směřuje 
své výrobky alespoň zčásti specifickým směrem. Severochema vsa-
dila ve svém výrobním programu na dvě hlavní linie – podpalova-
če a technické kapaliny, a dále na výrobky pro odstranění graffiti. 
Nejen o tom si můžete přečíst v našem rozhovoru, který nám po-
skytl během naší návštěvy v družstvu předseda VD Severochema 
Liberec RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DRUŽSTVA
Severochema sází na podpalovače a grafitti 
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Obecný návod, jak zabránit nástřikům graffiti, neexistuje nebo 
je velmi drahý. A tak nezbývá, než se jejich odstraňováním vážně 
zabývat. Na poptávku trhu po výrobcích odstraňujících graffiti 
pružně zareagovala společnost Severochema, která zařadila 
do svého portfolia produkty a služby AntiGraffiti programu.

Již v roce 2001 Severochema představila Graffiti preven-
ci SV – nátěr, jehož aplikace zejména umožňuje velmi 
snadné odstranění nástřiků vytvořených sprejery. Chrání 
také stavbu nejen před nepříznivým počasím, ale záro-
veň i propouští vodní páry (stavba dýchá). Přípravek je 
možno použít nejen na beton, cihly, pískovec, přírodní 
a umělé kameny, omítky apod., ale i na výrobky, které 
jsou nenasákavé jako např. sklo, plast, kov, dřevo, uma-
kart atd. 

V roce 2009 byl uveden na trh preventivní nátěr s ozna-
čením Graffiti prevence PE. Jedná se o tzv. permanentní 
nátěr na bázi rozpouštědel. Je vhodný jak na nezateplené, 
tak i zateplené omítky. Největší předností výrobku je, že 
se aplikuje pouze v jedné vrstvě a není potřeba jej po ka-
ždém čištění znovu obnovovat. 

V roce 2010 byla jako novinka představena Graffiti 
prevence SF. Jedná se o výrobek, u kterého byla použita 
moderní nano technologie. Lze konstatovat, že zákazník 
nemusí mít obavy, že by byl nátěr viditelný po aplikaci 
na chráněný objekt, což se u předchozích produktů moh-
lo neodbornou aplikací stát. Tento preventivní nátěr je 
nejlepším, co v současné době může Severochema zákaz-
níkovi nabídnout. 

Další výhodou výše zmíněných produktů je fakt, že 
všechny druhy prevencí jsou jednosložkové. Ke všem 
nátěrům jsou připraveny vlastní výrobky na odstranění 
případných sprejů, což ale nelze říci o ostatních dodava-
telích. Všechny služby spojené s aplikací preventivních 
nátěrů provádí Severochema vlastními silami, aby bylo 
možné zajistit odbornou aplikaci a především odborný 

NATŘETE TO SPREJERŮM

servis zákazníkovi při odstranění případných sprejer-
ských útoků. 

Největšími odběrateli produktů řady Graffiti prevence 
jsou stavební firmy, které začaly zahrnovat preventivní 
nátěry do projektů a rozpočtů při výstavbě nových in-
vestičních celků. V poslední době roste zájem i bytových 
družstev, které do rekonstrukcí svých domů kalkulují 
i preventivní nátěry proti sprejerům. 

Nespornou výhodou použití produktů Graffiti prevence 
jsou nižší finanční náklady – odstranění nátěrů z preven-
tivně ošetřených ploch je výrazně jednodušší, rychlejší 
a levnější. Navíc Graffiti prevence působí i z psycholo-
gického hlediska. Již při nástřiku dochází k částečnému 
stékání barvy, což samo o sobě často odradí sprejera 
v pokračování a také vědomí, že sprejerovo „dílo“ bude 
během několika hodin odstraněno či znehodnoceno, 
není příliš motivační k plýtvání „talentem“ a drahými 
barvami.

Příklady prací v rámci AntiGraffiti programu:
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, Klášter Klatovy, Česko-
bratrská farnost husitská Jílové u Prahy, Stavební bytová 
družstva (Teplice, Ústí nad Labem, Praha, Pardubice, 
Kutná Hora, Brno, Plzeň), Českobratrská farnost husit-
ská Jílové u Prahy, Comett Tábor a.s., Janoza CZ Praha, 
ČD DKV Praha, DP Jihlava, Lázně Libverda a.s., Sokol 
Jílové, MěÚ Neratovice, Třeboň atd.

Mimo ochranu budov jsou součástí AntiGraffiti progra-
mu čisticí a ochranné přípravky pro podobné materiály 
jako je beton, kámen, ale i pro nesavé povrchy jako je kov, 
sklo, plast apod. je možné takto vyčistit a ochránit např. 
mostní konstrukce, vrata garáží, dopravní prostředky 
a nespočet dalších.

zeď, barvy mu po ní začnou stékat 
a jeho výtvarný záměr se nepovede. 
Některé plochy se také dají označit 
štítkem, že plocha byla ošetřena, což 
řadu sprejerů rovnou odradí od je-
jich činnosti. Je potřeba zmínit, že 
tento program nabízíme jako službu, 
nátěry jako takové neprodáváme. 
Vzhledem ke složitosti technologie 
tak můžeme nabídnout uceleně vyso-
kou ochranu proti sprejerům.

 Jak se potýkáte s konkurencí?
Klademe velký důraz na známku 
Severochema, tak, aby byla pro zá-
kazníky stále známá a žádaná, a to 
především u profesionálů. Držíme 
konstantní kvalitu našich výrobků, 
čímž se snažíme odlišit od konku-
rence. Naše výrobky jsou tradičně 
kvalitní a žádané. Sice mají naše 
výrobky trochu vyšší cenu, ale z pro-
fesionálního pohledu v kvalitě výrob-

ků nepřipouštíme žádný kompromis. 
Naše firma si drží pozici jednoho ze 
tří největších výrobců ředidel a tech-
nických kapalin v České republice.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: archiv družstva

w w w.severochema.cz



22 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  9–10/2013

Družstvo Severochema Liberec si 
v letošním roce připomíná 60. výročí 
od svého vzniku. Pro mne to je pří-
ležitost podívat se zpátky na celé ob-
dobí historie a připomenout si dobré 
i méně dobré, co se za dobu jejího 
trvání stalo.

60 let je dlouhá doba, ale tradice 
výroby chemických přípravků v Li-
berci i Varnsdorfu je ještě mnohem 
delší, začala již koncem 19. století. 

Kdy přesně začíná tradice chemic-
ké výroby v místech dnešního libe-
reckého závodu, nevíme zcela jistě. 
Stalo se tak buď roku 1884, do kdy 
klade založení firmy Josef Ballmann 
údaj na jejím hlavičkovém papí-
ře, nebo o sedm let později, v roce 
1891. Nepřekvapí, že výrobní sorti-
ment byl spjatý s místním textilním 
průmyslem, ostatně jako u závodu 
ve Varnsdorfu. Firma vyráběla šlich-
tovací a apreturní prostředky, ale 
také kožní klíh, mýdlo, sodu, čistidla 
na kůži a kovy, po jistou dobu také 
lepidlo. 

Po skončení války byla „továrna 
na výrobu mýdla Ballman Josef 
v Růžodolu I čp. 90“ jejímu němec-
kému majiteli konfiskována. Období 
mezi lety 1947–1953, kdy bylo zalo-
ženo družstvo, tak představuje jisté 
intermezzo, kdy výroba postupně 
přešla na podnik PRIMULA, dále 
na národní podnik SYNTEX (před-
chůdce Spolku pro chemickou a hut-
ní výrobu) a nakonec do družstva 
Druchema.

Na místě dnešní varnsdorfské pro-
vozovny se od roku 1909 začala vyrá-
bět barviva z extraktu dřeva. 

Po válce v roce 1945 byla do podni-
ku zavedena národní správa, od roku 
1948 pak majetková podstata firmy 
přešla k národnímu podniku Synthe-

sia. Roku 1949 už to byl Syntex a od-
tud už vede přímá cesta k Druchemě.

Na založení družstva Severoche-
ma měla velkou zásluhu vedoucí 
provozu Druchemy v Liberci paní 
Františka Kubáčková. V okamžiku, 
kdy mělo dojít k ukončení činnos-
ti a k prodeji liberecké provozovny, 
se jí podařilo za podpory ostatních 
členů družstva dosáhnout oddělení 
(delimitace) z družstva Druchema. 
Dalšími provozovnami družstva se 
stal Varnsdorf a Dolní Řasnice - pro-
vozovny Druchemy na území tehdej-
šího Libereckého kraje.

Přípravný výbor pro nové druž-
stvo – Františka Kubáčková, Ladi-
slav Kesner, Václav Polák a Jaromír 
Květenský – zahájil svou činnost 
12. září 1953. S původním názvem 

Severochema, lidové družstvo pro 
chemicko – technickou výrobu v Li-
berci X., Vilová 4, zaps. společenstvo 
s ručením omezeným, bylo druž-
stvo oficiálně založeno k 1.říjnu 1953. 
Ustavující valná hromada se konala 
3. ledna 1954 v restauraci Vratislavic-
ká pivnice v Liberci. 

Ze zápisu z této schůze vybočuje 
sdělení, že „pro onemocnění žáky-
ně, která měla přednésti Nezvalovu 
báseň – Zpěv míru se kulturní vlož-
ka nekonala“. Myslím, že to tak 

Historie 60 let družstva Severochema Liberec

Hlavička dopisu z roku 1942
Zakladatel družstva, pan Jaromír Květenský 
na setkání koncem roku 2012

Seznam zakládajících členů

Schválení přípravného výboru

Zaznamenání družstva do obchodního  
rejstříku v roce 1954
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Logicky pak následovalo období 
velkých investic. V letech 1966–1972 
byl postaven nový závod a budova 
ústředí v Liberci. Ve stejném období 
probíhaly práce stavebního i stroj-
ního charakteru zaměřené ke zlep-
šení pracovních a provozních 
podmínek rovněž v provozovně 
Varnsdorf. V roce 1969 byla zahájena 
i výstavba rekreačního zařízení v Ro-
vensku pod Troskami.

Zásadní změnou v technologii vý-
roby pevného podpalovače byla rea-
lizace patentu kontinuální linky pro 
jeho výrobu v roce 1970. Tady vznikl 
základ pro rozmach této výroby, kte-
rá je nejdůležitější i v současné době.

trochu předurčovalo následující 
období, kdy snahou státních orgá-
nů bylo existující a vznikající druž-
stva postupně převést do státního 
vlastnictví stejně jako ostatní prů-
mysl. Družstvo vzniklo ve stejném 
roce jako Ústřední svaz výrobních 
družstev (předchůdce SČMVD), 
který byl pak řídícím orgánem pro 
výrobní družstva. Prosperující druž-
stva byla v tomto období převáděna 
na státní firmy, ostatní „méně zajíma-
vá“ se pak měla věnovat službám, do-
plňovat průmysl, zajišťovat pracovní 
příležitosti pro postižené osoby a in-
validy. Teprve po roce 1989 bylo 
možné pomalu obnovovat původní 
charakter družstevnictví, tak jak je 
známo jinde ve světě.

Padesátá léta lze charakterizovat 
jako nelehké zakladatelské obdo-
bí plné entuziasmu. Nově ustavené 
družstvo muselo ve svých počátcích 
překonávat značné potíže, zejména 
v zásobování základním materiálem. 

V letech 1957–1958 prodělalo druž-
stvo vleklou krizi, způsobenou 
nevhodným a již zastaralým sorti-
mentem zboží s nízkou úrovní amba-
láže. Východiskem z kritické situace 
bylo zřízení vývojového pracoviště 
ve Varnsdorfu se zaměřením na zdo-
konalení stávající výrobní náplně, 
zlepšení obalové techniky a zavádě-
ní nových výrobků v oboru bytové 
chemie. V roce 1959 postupně dochá-
zí k zavedení nových výrobků, začí-
ná výroba IRONU.

Menší krize začátkem 60. let byla 
vyřešena úspěšným zavedením vý-
roby nitroředidla, které dodnes patří 
do nosného programu Severochemy. 

Následovaly další výrobky, z nich 
na prvním místě PE-PO, nejúspěš-

nější výrobek Severochemy za celé 
období existence družstva. 

Současně to byl KOMINÍČEK, 
tekutá drátěnka, WC-sůl, DESAR, 
PEMSIL, později vlasová a pleťová 
kosmetika, tekutý škrob, PEMLIT-K,  
DRANA, TEIRON, LIMAN, BEN-
VOSK, RUSALKA, AURON. Každo- 
ročně rostla poptávka po výrobcích 
Severochemy a tím se zvyšovala vý-
roba. 

Historie 60 let družstva Severochema Liberec

Balení pevného podpalovače ve Varnsdorfu

Nová výrobní hala v roce 1967 a po dostavbě

Novinka!



24 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  9–10/2013

Příkaz stranických orgánů, že druž-
stva musí zajišťovat služby pro oby-
vatelstvo, byl realizován sloučením 
s družstvem Dorka Liberec k 1. 1. 1974. 
Od té doby provozovalo družstvo 

mimo textilní výroby v Kunraticích 
a v Heřmanicích ještě rychločistír-
ny ve Frýdlantu a v Tanvaldu a po-
stupně i další v Liberci, od roku 
1978 v Jablonci nad Nisou a o dva 
roky později v Hrádku nad Nisou.

V roce 1981 družstvo dokončilo vý-
znamnou stavební akci – rozšíření 
skladu hořlavin v Liberci, která za-
bezpečila plynulost chodu výroby 
kapalných produktů. 

V roce 1985 byl uskutečněn první 
vývoz pevného podpalovače do NSR 
jako pokus o zahájení exportního 
programu. Bohužel to byl nadlouho 
také jediný pokus o export. Výjim-
kou byla spolupráce s maďarskou 
rodinnou firmou, která si nás sama 
našla a se kterou spolupracujeme 
dodnes. Start skutečných proex-
portních aktivit je možno datovat až 
od roku 2004.

K roku 1990 se váže patent na zte-
kucení přírodního škrobu, dalšího 
velmi populárního výrobku Tekuté-
ho škrobu 3E. 

V roce 1990 po sametové revoluci 
také došlo ke změně ve všech orgá-
nech družstva, následovala perso-
nifikace a transformace. Změny 
v národním hospodářství způsobily 
družstvu velké problémy v doda-
vatelsko-odběratelských vztazích. 
Navíc bylo nutné zvládnout pokus 
o převedení části družstva na spol. 
s r.o., čemuž se díky rychlé a účinné 
reakci části členů podařilo zamezit.

Druhá polovina 90. let tak již však 
znamenala zvýšení výroby ředidel, 
modernizaci obou provozoven a roz-
šíření skladovacích kapacit.

Velké změny v družstvu nastaly 
po volbách do statutárních orgánů 
v roce 2003. Nové vedení družstva 
provedlo podrobnou analýzu stavu 
družstva a na jejím základě vypra-
covalo misi, vizi a střednědobou 
strategii družstva, kterou následná 
členská schůze schválila. Byly tak 
položeny základy k novému rozvoji 
družstva, jehož znaky jsou rozvoj ex-
portu, podpora klíčových výrobků, 
využívání moderních metod řízení 

Nová administrativní budova v roce 1968 Rychloistírna

Čistírna

Nové stáčiště v Liberci

Výroba a balení škrobu v 80. letech

Obal pro první vývozy podpalovače do Německa

P rovozovna P12

Sklad hořlavin
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a vybudování moderní firemní kul-
tury. Nejdůležitějšími hodnotami se 
staly český výrobek, tradice v tom 
nejlepším slova smyslu, vztah k zá-
kazníkům, kvalita produkce, týmo-
vá spolupráce, otevřenost a důvěra 
a důraz na vzdělávání a seberealizaci 
zaměstnanců. 

Být vždy o něco vpředu jako stra-
tegie v oblasti kvality a certifikací 
znamenala, že družstvo jako jedno 
z prvních již v roce 2004 získalo 
certifikát, který zahrnoval jak certi-
fikaci kvality, tak certifikát vztahu 
k životnímu prostředí (ISO 14001), 
tak i certifikát z oblasti bezpečnosti 
práce a péče o zaměstnance (OH-
SAS 18001). Pokračováním této sna-
hy byla např. dobrovolná certifikace 
kvality a bezpečnosti našich teku-
tých podpalovačů certifikátem podle 
německých norem DIN. 

Rok 2004 byl pro Českou republi-
ku rokem vstupu do Evropské Unie. 
Severochema na to reagovala velkou 

podporou exportu včetně rozhodnu-
tí prosadit své výrobky na trh Ruska. 
Prvním krokem byla změna mar-
ketingové koncepce, kdy byl nově 
kladen důraz na značku výrobků. 
Značka Severochema byla promová-
na zejména u ředidel a technických 
kapalin, kde si družstvo vybudova-
lo silné pozice dodržováním vysoké 
kvality produktů i přes tlak někte-
rých zákazníků. 

Od roku 2005 probíhají významné 
investice do technologií na výrobu 
pevných a tekutých podpalovačů. 
Díky tomu jsem schopni nabídnout 
kvalitu a kapacity požadované ev-
ropskými zákazníky. Součástí grilo-
vacího programu se postupně staly 
i čisticí přípravky, gelové podpalo-
vače a lampové oleje. Řada výrobků 
se stále rozšiřuje, např. řada na gri-
lování byla v loňském roce doplněna 
o dodávky dřevěného uhlí a briket. 
Protože se družstvo snaží dívat již 
do budoucna, spolupracuje v rámci 
grilovací asociace i na přípravě ev-
ropské kampaně pro zdravé a bez-

pečné grilování. Podpalovače ze 
Severochemy dnes znají zákazníci 
nejenom v Čechách a na Slovensku, 
ale i v Maďarsku, Polsku, Chorvat-
sku, Slovinsku, Francii, Řecku, Rus-
ku, Ukrajině a dalších zemích.

Zaměření na export, podpora vývo-
je a inovací pomohlo družstvu i pro 
překonávání krizí, které se od roku 
2008 periodicky vracejí. Výsledky 
se promítli do ocenění některých vý-
robků a i družstva jako takového.

A to už je současnost.

w w w.severochema.cz

Text: RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.  
Foto: archiv družstva

Provoz P11 Liberec kolem roku 2000

Grilmánie Spoga 2012 

For Arch 2012

Plnicí linka ředidel a technických kapalin
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Průzkum pojišťovny Kooperativa 
odhalil očekávání klientů  
v souvislosti s penzijní reformou

 Jak jsou občané připraveni na změ-
ny, které jim přináší důchodová re-
forma? 
Situaci okolo důchodové reformy 
i vývoj jednotlivých produktů za-
jištění na stáří dlouhodobě sleduje-
me. V každém případě považujeme 
za pozitivní, že se o tomto problému 
začalo ve společnosti mluvit. Zjistili 
jsme ovšem, že lidé se v problema-
tice velmi špatně orientují a mají 
o jednotlivých variantách velmi ne-
dostačující informace. Velmi často 
spoléhají na stát nebo řešení svého 
zajištění na stáří stále odkládají. Aby-
chom se přesněji dozvěděli, co lidé 
od zajištění na stáří očekávají, zpra-
covali jsme si exkluzivní průzkum 
mezi pojišťovacími poradci, kteří 
úspěšně prodávají životní pojištění 
a současně jsou oprávněni prodávat 
i produkty II. důchodového pilíře.

 Co jste zjistili? 
Oslovili jsme téměř 700 našich 
nejúspěšnějších prodejců životní-
ho pojištění, abychom zjistili, co 
jejich klienti od spoření na důchod 
očekávají. Nejvíce respondentů 
(85 %) uvedlo garanci návratnosti 
a zhodnocení vkladů. Na druhém 
místě v žebříčku důležitosti zazněla 
nezávislost na politické situaci (78 
%), třetí místo obsadila flexibilita (75 
%), tedy mj. možnost jednorázové 
výplaty na konci spoření, možnost 
vybírat část naspořených prostředků 
v průběhu spoření nebo možnost 
úpravy výše platby.  

 Čeho se naopak nejvíce obávají? 
Z průzkumu vyplynulo, že největší 
obavy lidé (86 %) spatřují v doži-
votním závazku, tedy nemožnosti 
přerušení nebo vystoupení z II. dů-
chodového pilíře. Dalšími výrazný-
mi negativy, které na této variantě 
penze klienti vidí, je absence garan-
ce zhodnocení (78 %) a politická ne-
jistota (76 %). Jako nevýhodu uvedlo 
také 63 % respondentů, že se jim sní-
ží penze ze základního průběžného 
systému. 

 Nabízejí komerční pojišťovny něja-
kou alternativu pro zajištění na stáří? 
Samozřejmě, většinou se jedná o pro-
dukty postavené na bázi životního 
pojištění. Například naše pojišťovna 
připravila PENZI S GARANCÍ, kte-
rá nabízí garantované zhodnocení 
vložených prostředků a podíl na zis-
ku. V posledních 4 letech tak získali 
naši klienti nadstandardní roční 
výnos kolem 4 %. Druhou zásadní 
výhodou je flexibilita. Klienti mo-
hou měnit výši pojistného, případně 
si peníze v průběhu pojištění vybírat 
nebo dokonce platby po dohodě 

s pojišťovnou přerušit. Pojistné plně-
ní si pojištěný může nechat vyplatit 
jednorázově, nebo může zažádat 
o výplatu pravidelného důchodu, 
přičemž si z obou variant může vy-
brat až do konce pojistné doby.

 Pro zajištění na  stáří ale většinou 
klienti požadují zaručenou výplatu 
penze. Garantujete mu pevnou část-
ku? 
PENZE S GARANCÍ přináší zejmé-
na předem definovanou jistotu zhod-
nocené penze. Klient sjednáním 
smlouvy získá garanci, že se jeho 
zůstatek na účtu převede na měsíční 
penzi tak, že klientovi vyplatí v dr-
tivé většině případů více peněz, než 
jaký měl zůstatek na účtu. Napří-
klad pokud bude mít na účtu před 
zahájením výplaty penze přesně 
1 000 000 Kč a požádá nás o výplatu 
penze na 30 let, budeme mu vyplácet 
nejméně 3 463 Kč měsíčně. Celkově 
mu tedy garantujeme výplatu částky 
1 246 680 Kč. Tato garance je dána 
technickou úrokovou mírou ve výši 
1,9 %, kterou poskytujeme jak na spo-
řící dobu, tak i na výplatní fázi. 

„Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených prostředků 
a nezávislost na politické situaci“, říká Filip Král, ředitel Úseku pojištění osob v pojiš-
ťovně Kooperativa.

Filip Král 
ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa

w w w.koop.cz
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HLAVNÍ AKCE  
LISTOPADU – MĚSÍCE KVALITY V ČR

12.–13. 11. Mezinárodní konference  
„Kvalitou pro úspěch“

Konference v rámci Listopadu MĚSÍCE KVALITY 
v ČR patří mezi tradiční akce České společnosti pro 
jakost a je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Probíhá tradičně v prostorách 
Národního domu v Praze na Vinohradech. 

12. 11.  Večer s Českou kvalitou
V rámci společenského Večera s Českou kvalitou bu-
dou za účasti řady známých a populárních osobností 
předána ocenění v Programu Česká kvalita. Cílem 
programu Česká kvalita je podpora prodeje kvalit-
ních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Pro-
gram je garantován vládou České republiky. 

26. 11. Konference vítězů cen za kvalitu 
Cílem konference je seznámení se zahraničními zku-
šenostmi při motivování managementu organizací 
k excelenci a s vládními programy Národních cen. 
Součástí bude i diskuse a hledání cest zvyšování 
kvality a konkurenceschopnosti firem v současné eko-
nomické situaci. 

26. 11. Slavnostní večer ve Španělském sále při příležitos-
ti předání Národních cen 

Slavnostní večer je pořádán u příležitosti předání 
ocenění organizací v programech Národní ceny kvali-
ty ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost 
organizací a dalších ocenění v oblasti kvality, napří-
klad Ceny Anežky Žaludové nebo Manažera kvality 
roku. Slavnostní večer se uskuteční v reprezentativ-
ních prostorách Španělského sálu Pražského hradu 
za aktivní účasti vrcholných představitelů České 
republiky a představitelů podnikatelských sdružení 
a organizací, zástupců firem a médií. 
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U nás i v zahraničí je běžné, že se na národních progra-
mech na podporu kvality podílejí jako partneři komerční 
firmy, a proto pořadatelé akce nabízejí možnost zapojení 
českým společnostem do těchto aktivit a stát se Gene-
rálním partnerem, Hlavním partnerem nebo Partnerem 
akcí Listopadu MĚSÍCE KVALITY. Konkrétní obsah 
vzájemného plnění je možné přizpůsobit individuálním 
potřebám firem, od formy finančních příspěvků až po po-
skytnutí služeb nebo produktů českých firem či jiného 
plnění. V základním balíčku pořadatelé akce nabízejí 
volné vstupy na uvedené akce s možností prezentace loga 
firem. Vyšší forma spolupráce zahrnuje možnost vystou-
pení zástupce partnera na konferenci, předávání jedné 
z Národních cen a otištění PR článku nebo inzerce pro-
střednictvím mediálních partnerů pořadatelů. Možností 
spolupráce v rámci partnerství je více, v případě zájmu 
o nabídku se obraťte na pořadatele: 
Česká společnost pro jakost:  
Václava Smolíková, tel.: 221 082 261,  
e-mail: smolikova@csq.cz, www.csq.cz
Národní informační středisko podpory kvality:  
David Kubla, tel.: 221 082 636,  
e-mail: kubla@csq.cz, www.npj.cz
Sdružení pro oceňování kvality:  
Klára Fousková, tel.: 221 082 236,  
e-mail: fouskova@sokcr.cz, www.sokcr.cz

Kvalita je fenoménem dnešní doby. Měsíc kvality by měl 
ukázat směr, jak dosahovat špičkové kvality výrobků a slu-
žeb a jak moderně řídit firmy i organizace veřejné správy. 
A všem spotřebitelům a zákazníkům by měl pomoci najít 
způsoby, jak se na trhu vyhnout nebezpečným a nekva-
litním výrobkům a dostat za své peníze nejlepší možnou 
kvalitu. Význam kvality si mnohdy ani neuvědomujeme 
a zajímáme se o ni paradoxně jen tehdy, když někde chybí –  
většinou u zboží nabízeného v obchodní síti. Kvalita ov-
šem ovlivňuje mnohem více oblastí života každého z nás.

Text: Ing. Věra Řeháčková

MĚSÍC KVALITY v ČR a možnosti spolupráce v rámci partnerství

w w w.npj.cz

Narůstající význam kvality na ev-
ropském trhu a stoupající počet akcí, 
které se k tomuto tématu vážou, vedly 
k vyhlášení Evropského týdne kvali-
ty, v některých zemích – včetně České 
republiky – pak Listopadu – Měsíce 
kvality. Organizátoři připravují řadu 

Pravidelně je měsíc listopad vyhlašován Měsícem kvality v ČR. Téměř 100 zemí celého 
světa každoročně slaví v listopadu svátek kvality. Spolu s tím, jak ve světovém obchodu stou-

pá význam kvality jako klíčového prvku konkurenceschopnosti, vzrůstá i význam akcí, které se 
v rámci listopadových oslav kvality pořádají. Česká republika i letos oslaví Měsíc kvality. Hlásí 

se tak k tradici, kterou založila v roce 1989 Evropská společnost pro kvalitu (EOQ ) vyhlášením 
druhého čtvrtka v měsíci listopadu Světovým dnem kvality. 

odborných akcí, seminářů, konferencí 
a setkání, které vyvrcholí Slavnostním 
večerem na Pražském hradě, na kte-
rém budou předána nejvýznamnější 
ocenění firem – Národní ceny kvality 
ČR a Národní ceny ČR za spole-
čenskou odpovědnost organizací. 

Národní ceny jsou prestižní ocenění 
uznávaná po celém světě. Aktivity Lis-
topadu MĚSÍCE KVALITY jsou již 
řadu let organizovány v rámci Národ-
ní politiky kvality ve spolupráci s Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu ČR 
a jsou zaštítěny usnesením vlády ČR.
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Družstevní Asociace ČR (DA ČR), zastřešující organizace českého 
družstevnictví, slaví v letošním roce 20. výročí svého vzniku. 

Ustanovující Valné shromáždění se konalo 24. února 1993 
a toto datum je dnem vzniku samostatné celonárodní české druž-
stevní organizace. 

DA ČR vznikla jako právní nástupce do té doby exis-
tující Družstevní unie ČSFR, která zanikla rozpadem 
tehdejšího Československa na dva samostatné státy. Ko-
řeny družstevního hnutí v České republice sahají do po-
loviny 19. století, když první družstvo u nás vzniklo v r. 
1847 (Pražský potravní a spořitelní spolek), tedy krátce 
poté, co v Anglii – kolébce evropského družstevnictví – 
bylo v roce 1844 založeno vůbec první družstvo na světě 
(Rochdalské družstvo spravedlivých průkopníků).

Družstevní sektor ČR již celou řadu let patří mezi tra-
diční účastníky a vystavovatele na mezinárodní výstavě 
Země živitelka. Jeho zapojení do této významné aktivity 
se odehrává ve dvou rovinách. Tou první rovinou je účast 
Družstevní Asociace ČR a její zapojení do doprovodného 
programu výstavy. Stejně tomu bylo i v letošním jubilej-
ním 40. ročníku, kdy DA ČR organizovala 30. srpna svůj 
Družstevní den 2013. V souladu s mottem výstavy „Bu-
doucnost českého zemědělství a českého venkova“ byl 
i program Družstevního dne orientován na problematiku 
zemědělství, konkrétně na roli odbytových družstev v ko-
moditě mléko. Garantem obsahu pracovního semináře 
byl Zemědělský svaz ČR, člen DA ČR.

Druhou rovinou zapojení družstevního sektoru je pak 
účast některých členských svazů DA ČR. Vedle Země-
dělského svazu pak zejména Svaz českých a moravských 
výrobních družstev a rovněž Svaz českých a moravských 

spotřebních družstev. Tyto svazy jsou přímými vystavo-
vateli a prodejci svých produktů v samostatných stáncích. 

Svou účastí na této výstavě chceme připomenout, že 
družstevní forma podnikání je Evropskou komisí a vlá-
dami celé řady zemí Evropské unie vnímána a uznávána 
jako plnohodnotná a konkurenceschopná podnikatel-
ská forma. Má své nezastupitelné místo v hospodářském 
systému každé země a v současné ekonomicko-finanční 
krizi prokázala své kvality, odolnost a dostatečnou pruž-
nost, jak dokazují dostupná statistická data. Postoj k to-
muto typu podnikání vyjadřují státní administrativy či 
představitelé politických reprezentací v různých zemích 
Evropské unie různým způsobem. Je to otázka od legisla-
tivního rámce upravujícího družstevní sektor, přes různé 
formy podpory, až po existenci specializovaných stát-
ních institucí kompetentních pro družstevnictví, např. 
ve Francii ministr delegovaný pro problematiku ekono-
miky sociální a solidární.

K prioritám DA ČR patří i snaha o tzv. institucionaliza-
ci družstevnictví, tedy dosažení toho, že český družstevní 
sektor bude mít v prostředí státní administrativy či zákono-
dárného sboru svého konkrétního a legitimního partnera, 
se kterým bude možno problematiku družstevnictví řešit. 
Věříme, že i úspěšné zastoupení družstevního sektoru 
na výstavě Země živitelka může přispět nejenom k pro-
pagaci družstevní formy podnikání a k připomenutí 20. 
výročí vzniku DA ČR, ale i k naplnění cílů a priorit, které 
si před sebe DA ČR staví. 

Ing. Martin Pýcha,  
předseda představenstva DA ČR (pycha@zscr.cz) 
Mgr. Jiří Svoboda,  
výkonný ředitel DA ČR (svoboda@dacr.cz)

Země živitelka – Družstevní den 2013

w w w.scmvd.cz
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Krajští finalisté podnikatelské soutěže

Podnikatelské soutěže Vodafone Firma roku a GE Money 
Bank Živnostník roku lákají každoročně více účastníků. 
Letos se jich přihlásilo 6 525, z toho 3116 firem a 3 409 
živnostníků. Kteří z nich nyní mají šanci probojovat se 
do finále? Všechny krajské finalisty naleznete na odkazu 
www.firmaroku.cz. Regionální kola, kterých se účastní 
vždy 10 nejlepších firem a 10 živnostníků z kraje, odstar-
tovala v první půlce září. V rámci krajských kol budou 
také v pěti regionech probíhat společenské večery, kde se 
setkají ti nejlepší podnikatelé z regionu. Večerem bude 

provázet Aleš Háma. Společenské večery se uskuteční 
v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, 
Brně a Olomouci. Do krajského finále soutěže Vodafone 
Firma roku  se probojovala 3 výrobní družstva : Granát, 
družstvo umělecké výroby, Turnov – Liberecký kraj, VÝ-
VOJ, oděvní družstvo v Třešti – kraj Vysočina, MODĚVA 
oděvní družstvo Konice – Olomoucký kraj. Přejeme jim, 
aby se probojovala i do celostátního kola soutěže.

Text: Ing. Věra Řeháčková
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ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY

w w w.scmvd.cz

Znamená to, že výplata za měsíc srpen již nesmí být u ni-
koho nižší, než je uvedená částka. To se týká i případů, 
v nichž se uplatňuje kratší pracovní doba ze zákona, 
tj. 38,75 a 37,5 hodin, anebo v případech, kdy je kratší 
pracovní doba stanovena v kolektivní smlouvě nebo 
vnitřním předpise. V případě, že je kratší pracovní doba 
než zákonných 40 hodin týdně sjednána dohodou (tzv. 
„zkrácený úvazek“), uvedená částka minimální mzdy se 
poměrně krátí. Pro 30 hodinovou týdenní pracovní dobu 
je to tedy 6 375 Kč/měsíc nebo 37,95 Kč/hodina.

Zaručená mzda má 8 úrovní, které jsou stanoveny, 
stejně jako částka základní minimální mzdy, nařízením 
vlády č. 567/2006 Sb. A to včetně vymezení druhů prací 
pro tyto účely – právě v 8 skupinách – v příloze. Rovněž 
zde je odlišnost pro zaměstnance s omezeným pracovním 
uplatněním*.

skupina 
prací

Kč/
měsíc Kč/hodina Kč/měsíc* Kč/hodina*

1 8 500 50,60 8 000 48,10

2 9 400 55,90 8 900 53,10

3 10 400 61,70 9 800 58,60

4 11 400 68,10 10 800 64,70

5 12 600 75,20 12 000 71,50

6 13 900 83,00 13 200 78,90

7 15 400 91,70 14 600 87,10

8 17 000 101,20 16 100 96,20

Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu 
nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci přísluš-
nou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pra-
covní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň 
zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

Toto se týká jak zaměstnanců v pracovním poměru, 
tak dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
(dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnos-
ti). Samozřejmě vůbec nezáleží na tom, jestli se v daném 
případě jedná třeba o „druhé“ („vedlejší“) zaměstnání. 
Nárok na zaručenou mzdu vzniká v každém poměru sa-
mostatně.

Prostudujte si prosím proto pečlivě přílohu vládního 
nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejniž-
ších úrovních zaručené mzdy, abyste své zaměstnance 
ohodnotili minimálně mzdou platnou pro vykonávaný 
druh práce. Příloha jednak obecně vymezuje druhy pra-
cí dle obecné charakteristiky, a také uvádí příklady prací 
ve skupinách podle oborů.

Například výpočet mzdy a dalších plnění poskytova-
ných zaměstnancům patří do 4. skupiny prací, měsíční 
minium pro zaměstnance, který tuto činnost vykonává 
(pokud zároveň nevykonává jinou, složitější práci), je 
tedy 11 400 Kč.

Pro názornost se můžete podívat do Informačního 
přehledu č. 7/2013, který právě vychází. Tam uvádíme 
příklady prací v jednotlivých skupinách pro několik obo-
rů činnosti. Jak uvidíte, většina prací začíná až 2., některé 
3. nebo i 4. skupinou.

Text: : Mgr. Luděk Mazuch

Od srpna letošního roku vzrostla částka minimální mzdy, a to měsíční z 8 000 

na 8 500 Kč, a hodinové ze 48,10 na 50,60 Kč.

Je jedno, z jakých složek se mzda skládá (tzv. „základ-
ní mzda“, „ohodnocení“, „příplatek“, „prémie“ atd.); zá-
koník práce ani nařízení o minimální mzdě tyto pojmy 
nerozlišuje – jde o výslednou částku měsíční (hodinové) 
mzdy, kterou zaměstnanec dostane.

Pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním 
(poživatelé invalidního důchodu)* činí sazba minimální 
mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 
8 000 Kč za měsíc a 48,10 Kč za hodinu. Samozřejmě, po-
živatel invalidního důchodu nemusí mít v konkrétním 
případě zároveň omezené pracovní uplatnění, proto bude 
mít nárok na minimální mzdu v základní sazbě.

Zároveň se také zvýšily úrovně zaručené mzdy, která je 
pro vlastní stanovení mzdy zaměstnance podstatná.

Zaručená mzda je minimální mzdou pro zaměstnance 
vykonávajícího určitý druh práce, odstupňovaný podle 
složitosti. Minimální mzda uvedená v předchozím textu 
je tedy platná pouze pro nejméně kvalifikované profese. 
Pro ostatní platí za minimum právě příslušná zaručená 
mzda.
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Nedávno schválila nová vláda umírněné zvýšení hodnoty minimální mzdy a mini-
málních mzdových tarifů jako svou prioritu, a to v dohodě a se souhlasem sociálních 
partnerů – podnikatelů i odborů. Podstatou nařízení o minimální mzdě je stanovení 
povinnosti zaměstnavatele sjednat v pracovní smlouvě nejméně tuto výši odměny – a to 
bez ohledu na výkon a kvalifikaci. 

Sám institut minimální mzdy je jakýmsi zastaralým náhradním řešením – berlič-
kou v prostředí, kde nefunguje trh práce a slabým odborům musí pomáhat k prosazení 
oprávněných požadavků stát. Ve vyspělých zemích EU často sociální partneři respektu-
jí různou výši minimální mzdy sjednávanou zpravidla na úrovni kolektivních smluv 
v odvětvích, které se mzdovou úrovní značně liší. Leckde již neexistuje jednotná mini-
mální mzda stanovená státem – a přesto trh práce normálně funguje. 

Namísto makroekonomických roz- 
borů, kterých se v tisku objevila 
spousta, se zastavme u jednoho pro-
blému, který se týká kombinace za-
městnání a sociální služby, která se 
jako zaměstnání tváří. Do roku 2011 
bylo umožněno zaměstnavatelům 
lidí s invalidními důchody výjimeč-
ně poskytovat doplatek do zlomku 
minimální mzdy (75 procent, resp. 
50 procent u těžce zdravotně posti-
žených). Smyslem bylo udržet v za-
městnání i ty spolupracovníky, kteří 
objektivně nemohli dosahovat výko-
nu odpovídajícího této minimální 
mzdě a k pokrytí rozdílu nestačila 
ani dotace úřadu práce. V České 
republice totiž na rozdíl od větši-
ny vyspělých zemí neexistuje žád-
ný mezistupeň mezi zaměstnáním 
(za mzdu a pravidel podle běžného 
pracovního práva) a sociální službou 
(kde v sociálně terapeutické dílně je 
odměna za práci vyloučena). Z po-
hledu rovných práv a příležitostí 
a očima zástupců samotných osob 
se zdravotním postižení se jedna-
lo o jasnou diskriminaci, podpoře-
nou dosti častým zneužíváním této 
možnosti (automatickým sjednáním 
mzdy osob se ZP ve zlomku mini-
mální mzdy, bez ohledu na výkon 
a kvalifikaci). V roce 2012 proto do-
šlo ke zrušení této výjimky – dost ne-
šťastně současně s plošným snížením 
dotací na zaměstnávání OZP v rámci 
tzv. sociální reformy a v době pokra-
čující hospodářské recese. Většina 

na očekávaný nesouhlas zástupců 
osob se zdravotním postižením a také 
odborů. Společně s MPSV ČR jsme 
argumentovali zejména tím, že situ-
ace, kdy na jednom pracovišti, kde je 
prováděna jednoduchá nekvalifiko-
vaná práce a kde pracují lidé s diame-
trálně odlišnými výkony (zákonitě, 
v závislosti na jejich postižení) kteří 
v zájmu „nediskriminace“ a zvýšení 
minimální mzdy dostanou prakticky 
stejnou odměnu, má diskriminující 
a demotivující účinek na ostatní za-
městnance, kteří podávají průměrný 
nebo i nadprůměrný výkon (díky své 
povaze, motivaci nebo iniciativě). 

Komplikovaným jednáním se na-
konec podařilo dosáhnout kom-
promisu: Navrhli jsme přijmout 
deklaraci, v níž se sociální partneři, 
zástupci osob se zdravotním posti-
žením i zástupci zaměstnavatelů více 
než 50 procenty OZP (tedy SČMVD 
a AZZP ČR) zavazují po roce 2015 
již neuplatňovat požadavky na vý-
jimky z nároku na minimální mzdu 
u žádné skupiny zaměstnanců – tedy 
i zdravotně postižených.

Na základě této deklarace nakonec 
vláda schválila novelu nařízení o mi-
nimální mzdě s touto tolerancí. Ta 
umožní na jedné straně zaměstnava-
telům „nadechnout se“ ekonomicky 
a přijmout potřebná opatření uvnitř 
podniků, na druhé straně dává 
prostor nové vládě a ministerstvu 
vytvořit a připravit jiné řešení „za-
městnání“ těchto osob, které by při 
očekávaném několikanásobném zvý-
šení minimální mzdy (a koneckon-
ců i obecné ceny práce) musely svá 
pracovní místa dříve nebo později 
opustit. 

Jedná se o kompromis, příležitost 
a prostor. Nic víc. Zda jej společně 
dokážeme využít a zachovat prostor 
pro seberealizaci té nejslabší skupi-
ny osob – ať už na trhu práce nebo 
na jeho okraji – ukážou příští měsíce.

Text: Ing. Karel Rychtář

Minimální mzda a zaměstnávání osob  
se zdravotním postižením

zaměstnavatelů na tzv. „chráněném 
trhu práce“ (včetně části našich vý-
robních družstev invalidů) řešila fa-
tální otázku: jak ekonomicky udržet 
skupiny nízkovýkonných zaměstnan-
ců se zdravotním postižením, kte-
ří podávají často jen 10–30 procent 
pracovní výkon oproti nepostiže-
ným či méně postiženým spolupra-
covníkům. V mnoha případech šlo 
o dlouholeté zaměstnance, případně 
i o členy družstva. Většina solidních 
zaměstnavatelů přistoupila u těchto 
spolupracovníků ke zkrácení pracov-
ních úvazků, často i na dvouhodino-
vé minimum. Tvrdost? Kompromis? 
Z ekonomického hlediska nezbyt-
nost, těmto lidem zůstala práce, kon-
takt s družstvem nebo firmou, pocit 
užitečnosti a začlenění do společnos-
ti.

Vraťme se ale k nynějšímu zvýšení 
minimálních mezd a tarifů (a také 
k předpokládanému a politiky de-
klarovanému dalšímu zvyšování). 
Nemastná – neslaná jednání s MPSV 
ČR o založení přechodného stupně 
sociálně pracovní terapie (s prvky 
zaměstnání, ale mimo režim zákoní-
ku práce) nevedla v roce 2012 k vý-
sledku. Bylo navrženo další zvýšení 
minimální mzdy a tarifů, v dohodě 
s MPSV ČR jsme navrhli alespoň 
uplatnění stropu doplatků pro za-
městnance s invalidními důchody, 
kteří mají velmi nízký výkon ve výši 
stávající hodnoty osmi tisíc. V připo-
mínkovém řízení jsme však narazili 

w w w.scmvd.cz
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Nové vzdělávací centrum Ergoeduka firmy Ergotep, druž-
stva invalidů v Proseči vám nabízí účast v unikátních vzdě-
lávacích kurzech sociálního podnikání!

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS KURZY S TÉMATY:
 ⁃ Sociální podnikání I.
 ⁃ Sociální podnikání II.
 ⁃ Personalistika sociálních firem I. 
 ⁃ Personalistika sociálních firem II.
 ⁃ CSR Komunikace z pohledu poskytovatele CSR
 ⁃ Legislativa se zaměřením na zaměstnávání OZP

Vzdělávání je určeno zejména zaměstnavatelům osob se 
zdravotním postižením a nestátním neziskovým organi-
zacím.

V kurzech se dozvíte, co je podstatou sociálního pod-
nikání, jak mají správně fungovat obchodní a perso-

nální procesy v sociálních firmách zaměstnávajících 
osoby se zdravotním postižením, jaká je perspekti-
va sociálního podnikání, která legislativa jej provází.  

Účastí v našich kurzech získáte znalosti a praktické zku-
šenosti z oblasti sociálního podnikání a máte jedinečnou 
možnost si ověřit jejich fungování přímo v reálném procesu.

Jsme připraveni Vám poskytnout další vzdělávání dle 
Vašich konkrétních potřeb, poradit Vám nebo Vám pro-
najmout nové vzdělávací prostory vybavené špičkovou 
technikou. Samozřejmostí je komfortní zázemí - bezbari-
érové prostory s výtahem, další služby ve formě občerst-
vení, ubytování, parkování, WiFi připojení. 

Absolvováním našich kurzů můžete vyřešit i vaše ná-
hradní plnění.  

Více na: www.ergoeduka.cz

KURZY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
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PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Tentokrát trochu jinak…
Až do 30. listopadu se zájemci mohou zapojit do projektu Srd-
cerváči zakoupením výrobku či zážitku ze speciálního katalogu. 
Cílem projektu není jen získat finanční prostředky na zajištění 
odpovídající, férové a perspektivní práce pro co největší počet 
zdravotně postižených, ale především změnit pohled společnosti 
na zdravotně postižené a ukázat, že mohou a chtějí pracovat 
stejně kvalitně, jako ti zdraví. Do projektu je mimo jiné zapojeno 
také družstvo ERGOTEP Proseč u Skutče, které zajišťuje tech-
nickou podporu projektu.

Projekt Srdcerváči odstartoval 9. září letošního roku, 
a jak uvádějí organizátoři projektu, „rve se celým srdcem 
za dostatek férové práce pro zdravotně postižené. Tým 
Srdcerváčů tímto projektem oslovil instituce, firmy a vý-
znamné osobnosti, které jim věnovali cokoliv, co může 
udělat druhému radost a nedá se běžně zakoupit či zís-
kat – s termínem přispění do 10. října. Vznikl tak katalog 
unikátních dárků a zážitků. Srdcerváčem se může stát 
každý – stačí jen do 30. listopadu vybrat a zaplatit dárek 

či zážitek z katalogu, aby na konto projektu Srdcerváči 
přišla finanční podpora. Každý tak získá kromě dobrého 
pocitu odměnu v podobě něčeho, co ho potěší.

Výtěžek projektu bude odborná komise rozdělovat 
v grantovém řízení mezi zájemce o vytvoření nových 
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 
a na rozvoj jejich podnikatelských plánů.

Projekt Srdcerváči organizuje Nadační fond pro podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Již od roku 
2007 podporuje NFOZP zdravotně postižené v přístupu k práci 
a motivuje firmy k jejich zaměstnávání. Ačkoli podporuje i jed-
notlivce, soustředí se především na projekty, které prospívají celé 
komunitě zdravotně postižených a mají celorepublikový dosah. 

SČMVD společně s AZZP ČR vytvořil v roce 2011 Chartu soci-
álního podnikání jako reakci na postup MPSV ČR v rámci tzv. 
sociální reformy. Společně s dalšími partnery se snaží koordino-
vat postup ve vztahu k vývoji legislativy na podporu zaměstná-
vání OZP.

Text: Jana Henychová, Ing. Karel Rychtář
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Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn představil návrh reformy Fondu so-
lidarity EU. Díky plánům, které Evropská komise přijala, bude fond lépe reagovat a díky jasně 
stanoveným kritériím pokud jde o to, kdo z něho může čerpat, bude jeho použití jednoduší. 

Od svého zřízení v roce 2002 Fond solidarity reagoval na 52 katastrof napříč Evropou, včetně  
zemětřesení, lesních požárů, sucha, bouřek a záplav. Dvacet tři zemí obdrželo pomoc dosahující 
více než 3,2 miliardy EUR. Pokud Evropský parlament a členské státy EU dnešní návrhy schválí, 
země a regiony postižené katastrofou mohou očekávat výrazně zlepšení způsobu, jakým Fond soli-
darity funguje. JUDr. Marie Zvolská, SČMVD 

Zrychlit a zjednodušit poskytování podpory 
po katastrofách z Fondu solidarity EU

Komisař Hahn uvedl: „Musíme lépe 
reagovat v situacích, kdy státy potřebují 
pomoc při obnově a zotavení se po kata-
strofách. Návrh Evropské komise je jasným 
vyjádřením solidarity a snahy pomoci 
evropským regionům nebo státům v době, 
kdy to nejvíce potřebují. Změny, na kterých 
jsme se dohodli, způsob fungování Fondu 
solidarity urychlí, zpřehlední a zjedno-
duší jeho používání. Rovněž podnítí státy 
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k tomu, aby v první řadě zvýšily své úsilí při 
prevenci a zvládání katastrof. Rád bych 
proto Evropský parlament a členské státy 
nyní vyzval, aby tyto plány schválily a ne-
ztrácely čas vytvářením Fondu solidarity, 
který by fungoval efektivněji a účinněji.“ 

Nový legislativní návrh zjednodu-
šuje stávající pravidla tak, aby mohla 
být pomoc vyplácena rychleji, než je 
tomu v současnosti. V plánech je také 
poprvé obsažena možnost vyplácení 
záloh. Jasněji se v nich stanoví, komu 
a na co je možné pomoc poskytnout, 
a to zejména v případě regionálních 
katastrof. Reforma dále podněcuje 
členské státy k tomu, aby věnovaly 
větší pozornost strategiím prevence 
katastrof a zvládání rizik. Principy 
fondu, stejně tak jako způsob jeho fi-

Nová pravidla pro platební služby budou výhodná  
pro spotřebitele i prodejce

Evropská komise přijala balíček opatření s cílem přizpů-
sobit evropský trh platebních služeb možnostem jed-
notného trhu a podpořit růst evropského hospodářství. 
Tento balíček zahrnuje:

 █ novou směrnici o platebních službách ,
 █ návrh nařízení o mezibankovních poplatcích za platební 
transakce prováděné kartami.
Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uve-

dl: „Trh platebních služeb v EU je dnes roztříštěný a drahý, náklady 
na něj dosahují více než 1 % HDP EU neboli 130 miliard eur ročně. 
Takovéto náklady si naše hospodářství nemůže dovolit. Náš návrh 
podpoří jednotný digitální trh, protože díky němu budou interneto-
vé platby levnější a bezpečnější jak pro prodejce, tak pro spotřebitele. 
A navrhované změny mezibankovních poplatků odstraní významnou 
překážku mezi trhy platebních služeb v jednotlivých státech a konečně 
tyto bezdůvodně vysoké poplatky omezí.“

Místopředseda Joaquín Almunia k tomu dodal: „Mezi-
bankovní poplatky účtované prodejcům nakonec zaplatí spotřebitelé. 
Ti si to většinou vůbec neuvědomují, a navíc jsou systémem odměn 
motivováni k používání karet, z kterých jejich bankám plynou největ-
ší výnosy. Nařízení, které stanoví stropy pro mezibankovní poplatky, 

doplňuje prosazování antimonopolních pravidel a zabrání obecnému 
stanovování těchto poplatků v přehnané výši. Poskytovatelé plateb-
ních služeb budou mít rovné podmínky, na trh budou moci vstoupit 
noví hráči, kteří nabídnou inovativní služby, prodejci dosáhnou díky 
nižším poplatkům pro banky značných úspor a spotřebitelům to při-
nese nižší maloobchodní ceny.“

Revidovaná směrnice o platebních službách přinese 
na trh platebních služeb v EU řadu nových důležitých 
prvků a zlepšení:

Používání méně nákladných internetových služeb je 
díky ní snadnější a bezpečnější, protože jsou do její oblas-
ti působnosti zahrnuty nové služby, tzv. služby iniciování 
platby. Tyto služby probíhají mezi prodejcem a bankou 
kupujícího a umožňují provádění levných a efektivních 
elektronických plateb bez použití kreditní karty. Na po-
skytovatele těchto služeb se nyní budou uplatňovat stej-
né vysoké standardy regulace a dohledu jako na všechny 
ostatní platební instituce. Zároveň budou muset banky 
i všichni ostatní poskytovatelé platebních služeb zvýšit 
zabezpečení internetových transakcí tak, že u plateb za-
vedou lepší ověření totožnosti zákazníka.

nancování mimo běžný rozpočet EU, 
se nemění.
Klíčové reformy:

 █ Upřesnění oblasti působnosti Fon-
du solidarity tím, že se omezí na pří-
rodní katastrofy a rozšíří na sucha.

 █ Jasnější pravidla týkající se způso- 
bilosti pro pomoc v případě regio-
nálních katastrof zavedením jed-
notného prahu výše škod na úrovni 
1,5 % regionálního hrubého domácí-
ho produktu.

 █ Poprvé zavedena možnost vypláce-
ní záloh: 10 % předpokládané výše 
finanční pomoci s maximálním li-
mitem 30 milionů EUR.

 █ Zkrácení administrativních postu-
pů spojením dvou etap schvalování 
a provádění do jedné dohody.

Zdroj: Evropká komise
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Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám! 

Spotřebitelé budou lépe chráněni před podvody, mož-
ným zneužitím a incidenty (např. v případech sporných 
a chybně provedených platebních transakcí). V případě 
neautorizovaných plateb kartou budou spotřebitelé vy-
staveni jen velmi malým ztrátám – maximálně do výše 50 
eur (oproti dnešním 150 eurům).

Návrh posiluje práva spotřebitelů, pokud jde o převody 
a poukazování peněz mimo Evropu nebo platby v jiných 
měnách, než je euro.

Podpoří příchod nových hráčů a rozvoj inovativních 
mobilních a internetových plateb v Evropě v zájmu kon-
kurenceschopnosti EU na světovém trhu.

Nařízení o mezibankovních poplatcích společně s revi-
dovanou směrnicí o platebních službách zavede maximál-
ní výši mezibankovních poplatků pro transakce pomocí 
debetních a kreditních karet a zakáže u těchto typů karet 
používat příplatky. Příplatky představují zvláštní poplat-
ky, které si někteří obchodníci účtují při platbách kartou 
a které jsou obvyklé zejména při nákupu letenek. Když se 
pro spotřebitelské karty stanoví stropy, náklady prodejců 
na platební transakce se podstatně sníží a příplatky již 
nebudou odůvodněné.

Během přechodného období v délce 22 měsíců budou 
stropy pro mezibankovní poplatky u debetních a kredit-
ních karet platit u přeshraničních transakcí, tzn. v pří-
padech, kdy spotřebitel použije kartu v jiné zemi nebo 
kdy prodejce využije banku v jiné zemi. Později budou 

stropy platit i u transakcí domácích. Stropy jsou stano-
veny ve výši 0,2 % hodnoty transakce debetní kartou 
a 0,3 % pro transakce kartou kreditní. Tyto hodnoty již 
přijaly orgány na ochranu hospodářské soutěže pro řadu 
transakcí prováděných kartami MasterCard, Visa a Car-
tes Bancaires. V případě karet, na něž se stropy nevzta-
hují (zejména karty pro komerční klientelu vydávané pro 
podniky a třístranné systémy, např. American Express 
nebo Diners), mohou prodejci buď platit příplatky, nebo 
odmítnout karty přijímat. Tím lze náklady na tyto drahé 
karty přenést přímo na ty, kteří je používají, a neponesou 
je všichni spotřebitelé.

Mezibankovní poplatky se zahrnují do nákladů prodej-
ců na přijímání plateb kartami a v konečném důsledku je 
hradí spotřebitelé v podobě vyšších maloobchodních cen. 
Pro spotřebitele jsou neviditelné, ale připraví prodejce 
a nakonec i spotřebitele každoročně o desítky miliard eur. 
Výše mezibankovních poplatků se mezi členskými státy 
výrazně liší, z čehož je zřejmé, že nemají jasné odůvodně-
ní a vytvářejí významnou překážku mezi vnitrostátními 
trhy platebních služeb. Stanovení stropů pro meziban-
kovní poplatky sníží náklady prodejců i spotřebitelů 
a napomůže vytvoření celoevropského trhu platebních 
služeb. Mělo by také podpořit inovace a dát poskytova-
telům platebních služeb více prostoru pro poskytování 
služeb nových.

Zdroj: Evropský Parlament

Kupci domů a bytů napříč EU by měli být lépe infor-
mováni o nákladech a rizicích spojených s hypotečními 
úvěry. Částečně by také měli být chráněni před výkyvy 
trhu, které navyšují jejich splátky. Ochrany by se jim 
dle nových pravidel, která byla předběžně schválena 
Parlamentem, mělo dostat také v případech, kdy nejsou 
schopni splácet svůj úvěr. Před konečným schválením no-
vých předpisů chce Parlament doladit, že budou pravidla 
řádně uplatňována v celé EU.

Nová legislativa se bude týkat hypoték na rezidenční 
nemovitosti, obytné nemovitosti, jejichž část tvoří kan-
celářské prostory, a stavebních pozemků. Některé poža-
davky nové směrnice budou uzpůsobeny rozdílům mezi 
hypotečními trhy a trhy s nemovitostmi v členských stá-
tech EU, informace pro kupce však budou muset být po-
skytovány v jednotné formě napříč EU.
Před podpisem smlouvy
Všem osobám, které podepisují v EU smlouvu o hypo-
tečním úvěru, by měly být poskytnuty informace po-
třebné ke srovnání úvěrových produktů a k pochopení 
celkových nákladů a dlouhodobých finančních důsledků 
vyplývajících z úvěru. Úvěrové podmínky, které jsou spo-
třebiteli nabízeny, musí odpovídat jejich stávající finanční 
situaci a brát v úvahu jejich vyhlídky a možné poklesy. 
Kupci navíc získají povinnou sedmidenní lhůtu na roz-

myšlenou před uzavřením smlouvy, nebo sedmidenní 
lhůtu na odstoupení od smlouvy.
Po dobu platnosti
Poslanci do návrhu směrnice vložili flexibilnější pravidla, 
umožňující například kupci splatit úvěr předčasně, za spl-
nění případných podmínek, o kterých rozhodnou členské 
státy, a při naplnění práva věřitele na spravedlivé odškod-
nění předčasného splacení úvěru. Sankce vůči spotřebi-
teli za předčasné splacení úvěru však budou zakázány.

U úvěrů uzavíraných v cizí měně bude muset být spo-
třebitel před podpisem smlouvy upozorněn na to, že se 
splátky mohou zvýšit. Alternativně by mohl spotřebitel 
za stanovených podmínek a ve směnném kurzu uvede-
ném ve smlouvě o úvěru změnit měnu smlouvy.
Ochrana proti platební neschopnosti
Poslanci přidali nové pravidlo, dle kterého by vrácení zá-
stavy, například nemovitosti samotné, stačilo ke splacení 
úvěru, za předpokladu, že si to věřitel a kupec ve smlouvě 
výslovně sjednají.

Ocitne-li se dlužník v platební neschopnosti, musí le-
gislativa obsahovat požadavky na to, aby byla zástava re-
alizována za „nejlepší dosažitelnou cenu“. V případě, že 
po realizaci zástavy zbude nesplacený dluh, měly by být 
v zájmu ochrany spotřebitele a zabránění jeho dlouhodo-
bému přílišnému zadlužení zavedena opatření usnadňu-
jící splácení. Zdroj: Evropský Parlament

Parlament omezuje rizika pro kupce domů a bytů
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Belles Fleurs  
otevřelo pobočku v budově SČMVD
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Květinářství Belles Fleurs otevřelo svoji 
pobočku v Jindřišské ulici letos v únoru. 
Stala se již třetí kamennou prodejnou 
tohoto úspěšného květinářství. Se svými 
220m2 se jedná o největší květinářství 
v celé Praze. Najdete tu opravdu kvalit-
ní výběr čerstvých řezaných a hrnkových 
květin. 

Květiny si můžete vybrat sami for-
mou samoobsluhy ve venkovních 
vozících a poté nechat uvázat od pro-
fesionálního floristy, který Vám kyti-
ci vytvoří přesně podle Vašeho přání. 
Pokud spěcháte, můžete si vybrat 
z předem připravených kytic nebo 
různých aranžmá. Specialitou květi-
nářství jsou čerstvé květiny v akčním 
balení po sedmi nebo devíti – 7 kvě-
tin za 99 Kč / 9 květin za 99 Kč. Druh 
květin se mění v závislosti na cenách 
holandské burzy. Za tuto speciální 
cenu jsou k dostání například germí-
ny, růže, tulipány a další. Tato akce 
trvá po celý rok. 

Mnoho z vás přivítá otevírací dobu, 
květinářství můžete navštívit 365 dní 
v roce od 7:00 do 21:00 hodin. Pro-
vozuje i e-shop, kde si můžete vybrat 
kytice z několika kategorií (pro ženy, 
pro muže, z lásky a další) nebo si 
můžete vybrat podle druhu a bar-
vy preferovaných květin (orchideje, 
lilie, frézie, slunečnice a tak dále). 
E-shop nabízí službu expresního do-
dání. Kytice doručí do dvou hodin 
od objednání a to po celé Praze. Ci-
zinci také jistě ocení, že jsou stránky 
kompletně přeloženy do anglického 
jazyka. Zaplatit přes internet lze v ko-
runách, librách, eurech a dolarech. 

Zákazníkům také jistě přijde vhod 
možnost zabalit květinu do originál-

hrnkové rostliny včetně samozavla-
žovacích nádob. Květiny v místnosti 
vytvoří příjemné, pozitivní a repre-
zentativní prostředí, které je pro 
klienta a pro jeho první dojem nena-
hraditelný. 

V Belles Fleurs můžete objednat 
kompletní svatební květinou výzdo-
bu. Ne každá nevěsta má jasnou 
představu, jaké květiny zvolit pro 
tento výjimečný den, proto je zde 
tým profesionálních floristů, který 
v situaci, kdy má zákazník jasno plní 
jeho přání, je však připraven pomoci 
při výběru a navrhnout nejlepší řeše-
ní pro ty z nás, kteří jasnou předsta-
vu nemají. Inspirovat se lze opravdu 
mnoha věcmi. Proto floristé pracují 
s každým zákazníkem individuál-
ně a snaží se pro něj najít tu správ-
nou variantu. Květinářství za dobu 
svoji existence zařizovalo nespočet  
svateb – klasické elegantní, roman-
tické, luxusní či extravagantní… 

Belles Fleurs samozřejmě nabízí 
i vazbu pro neveselé životní chvíle, 
smuteční květiny a věnce z živých 
květů, aranžmá různého druhu. 
Dodá smuteční stuhy s potiskem dle 
Vašeho přání.

ního vodního balení, které prakticky 
nahrazuje vázu. Řezané květiny tak 
vydrží déle čerstvé. Můžete je lehce 
přepravovat na dlouhé vzdálenosti 
bez obav o její uvadnutí. Je mnoho 
situací, kdy je ideální darovat květi-
nu právě v tomto provedení. Každý 
z nás ví, že ne vždy je váza po ruce.

Spolu s otevřením nové prodejny 
v Jindřišské ulici přineslo na český 
trh květinářství Belles Fleurs živé 
šperky. Po Paříži a Moskvě je to tepr-
ve třetí lokalita, kde se dají zakoupit. 
Tajemství šperků spočívá v unikát-
ním a nenápadném systému vložení 
do vodotěsné ampule. Tu lze uchytit 
magnetem jako brož nebo ji lze vlo-
žit do speciálně upravené čelenky. 
Ampule pro živé šperky jsou navr-
ženy pro květy vzácných orchidejí, 
které se jmenují Vandy. Jsou pěsto-
vány v mnoha barevných odstínech 
a velikostech. Živé šperky tak mohou 
ženy použít jako přízdoby šatů nebo 
si jimi mohou ozvláštnit svou každo-
denní úpravu vlasů. Fantazii se meze 
nekladou.

Květinářství Belles Fleurs dále na-
bízí květinová aranžmá z řezaných 
květin pro zasedací místnosti, re-
cepce, kanceláře nebo společenské 
akce. Lze si dlouhodobě pronajmout 

w w w . b e l l e s f l e u r s . c z
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ROZHOVOR 
Hana Janatová
obchodní ředitelka Belles Fleurs

 Jaké květiny jsou momentálně nej-
více v oblibě?? 
Každé období má své dominantní 
květiny. Celoročně jsou velmi oblí-
bené růže a v létě k nim patří také 
slunečnice, gladioly a germíny.

 Ve  vaší prodejně nabízíte zákazní-
kům slevy, pokud mají vaší členskou 
kartu. Jak mohou tuto kartu získat 
a jak výhody jim přináší?
Slevovou věrnostní kartu nabízíme 
každému zákazníkovi, který u nás 
nakoupí. Stačí vyplnit jednoduchý 

formulář a již na první nákup zákaz-
ník dostane 5% slevu. Jakmile dosáh-
ne celkového obratu 1 000 korun, má 
již nastálo 10% slevu. Pokud nám při 
registraci vyplní svou emailovou ad-
resu, tak ho v průběhu roku formou 
newslettrů informujeme o akcích, 
novinkách významných svátcích atd.

 Kde všude mohou zájemci navštívit 
vaše prodejny?
V tuto chvíli nás najdou na adresách: 
Jindřišská 2, Praha 1 od 7:00 do 21:00, 
Bělehradská 124, Praha 2 od 7:30 
do 20:30, Milady Horákové 39,  
Praha 7 od 7:30 do 19:30 a to 365 
dní v roce 7 dní v týdnu. Mimo jiné 
mohou využít také náš eshop na  
www.bellesfleurs.cz.

 V nabídce máte kromě květin také 
doplňkový sortiment – co konkrétně?
Snažíme se, aby naší prioritou byl 
vždy prodej čerstvých řezaných 
květin a hrnkových květin. Chceme, 
aby naše obchody byly plné květin 
a ne doplňkových produktů.  Ale 
i tak jsme rádi vyšli vstříc našim zá-
kazníkům a rozšířili jsme nabídku 

o  dárkové poukázky, kvalitní víno, 
šampaňské a  čokolády značky Lindt.

 Jak jste připraveni na zvláštní život-
ní události?
Do zvláštních životních událostí bych 
zařadila např. promoce, svatby, výro-
čí a bohužel k životu patří i pohřby… 
Snažíme se každému splnit jeho 
přání, popřípadě doporučit vhodné 
květiny, pokud zákazník tápe. Vždy 
vycházíme z požadavků klienta, typu 
příležitosti, daného interiéru, kde se 
akce koná atd. Jsme schopni zare-
agovat na požadavek velice rychle, 
naši floristé z jednotlivých prodejen 
si hodně pomáhají, pokud někomu 
někde něco schází, tak okamžitě při-
chází pomoc odjinud. Ale v případě 
květinových výzdob pro zvláštní ži-
votní události převažuje dostatečný 
čas na důkladnou přípravu. Např.  
s nevěstami probíhá několik konzul-
tací, aby vše v jejich velký den pro-
běhlo na jedničku. Léto je také plné 
asymetrických kytic pro předání 
u promocí a nedávno jsme  dokonce  
k objednávce květin k narozeninám 
zařizovali také dodání dortu. Takže 
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Pokud rádi tvoříte, máme pro vás tip – vyrobte si vlastnoručně 
originální šperk z hmoty MODELIT. Že nejste právě nejzručněj-
ší? Tak to vůbec nevadí - pro naše šperky stačí být zručný jen málo 

a přece dosáhnete zajímavých výsledků. Stále váháte? Zkuste to! 
Nemůže se stát nic horšího, než že se vám šperk nepovede a když nic 
jiného se při jeho výrobě zabavíte.

Takže jdeme na to… Zakupte 
si modelovací hmotu MODELIT 
z produkce družstva DRUCHEMA 
Praha. Připravte si dále pomůcky – 
podložku (ideální je větší plastové 
prkénko či krájecí podložka), nůž, 
špejle, vykrajovátko na vánoční 
cukroví ve tvaru srdíčka, váleček 
na nudle, mikrotenovou folii (stačí  
1 sáček) a hrnek či misku s vodou.

Nyní je už vše na vás – máte ně-
jaký nápad? Vyrobte ho. Pro lepší 
tvarování si pomáhejte rukama na-
vlhčenýma ve vodě. Pokud jste si vše 
připravili a nápad se ne a ne dostavit, 
pak se můžete nechat inspirovat na-
šimi tipy. 

SRDÍČKA
Modelovací hmotu pomocí vlhkých 
rukou nahrubo zpracujte do tvaru 
placičky a zformujte na rovno pomo-
cí válečku na nudle. Pro lepší zpra-
cování lze vypodložit mikrotenovou 
folií, váleček se nebude lepit na hmo-
tu. Vykrajovátkem navlhčeným 
ve vodě vykrajujte požadované tvary.

Vyrábíme šperky z Modelitu
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RŮZNÉ TVARY
Modelovací hmotu tvarujte pomocí 
navlhčených rukou – dosáhnete tak 
hladkého povrchu šperku.

KORÁLKY
Jejich podobu necháme na vaší před-
stavivosti. Tyto korálky zvládne sku-

tečně každý – stačí udělat z hmoty 
kuličky, případně různé „patvary“, 
do kterých vyrobíte dírky. Hotové 
je pak lze navlékat na vlasec či jed-
notlivé korálky na koženou šňůrku. 
Můžete si s nimi po finální úpravě na-
příklad i přizdobit trásně na kabelce 
či vymyslet jiný originální šperk.

DÍRKY PRO ZAVĚŠENÍ 
ŠPERKU 
Lze je udělat dvěma způsoby. První 
je ještě ve fázi, kdy je šperk tvarován –  
použijte nejlépe špejli se špičatým 
hrotem. Položte ji na vybrané mís-
to, přitlačte, lehce zakruťte a špejli 
vyndejte. Lepšího výsledku dosáh-
nete předchozím namočením špejle 
ve vodě. Místo špejle zle použít 
například i jehly na špíz s kulatým 
profilem. Druhý způsob dírky je 
pro zkušenější kutily – vyrábí se až 

vyhovět přání zákazníka je pro nás 
to nejdůležitější.

 Ve vaší nabídce mě zaujalo, že vo-
zíte kytice až k  zákazníkovi. Jedná 
se pouze o  kusové kytice, nebo jste 
schopni zákazníkovi zavést například 
i větší množství květin, například pro 
firemní oslavu? A co vše jste schopni 
pro takové větší akce připravit?

Většina objednávek z našeho květi-
nového e-shopu nebo obchodu bývá 
po jednom kuse, ale samozřejmě 
jsme schopni doručit cokoliv. Připra-
vujeme květinové výzdoby na plesy, 
bankety, módní přehlídky, letos bu-
deme dodávat již třetím rokem veške-
ré květiny pro hudební festival vážné 
hudby Dvořákova Praha, spolupra-
cujeme s Radiem Blaník, kterým do-

dáváme kytice pro předání umělcům 
na hudebních festivalech. Záběr 
je opravdu veliký. Připravíme vše 
od malé kytičky až po velká vypicho-
vaná květinová aranžmá, vyzdobíme 
jídelní stoly, rautové stoly, ozdobíme 
schodiště, popřípadě dodáme hrnko-
vé rostliny, tak jak si zákazník přeje.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, archiv Belles Fleurs
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po vytvrzení hmoty pomocí malé-
ho vrtáčku. Tím lze ostatně vyrobit 
i na šperku vrásnění dle vaší fantazie. 
Pro naše šperky byla pro výrobu dír-
ky a vrásnění použita  elektrická kos-
metická bruska s tenkým vrtáčkem.
Stejného výsledku ale dosáhnete ja-
koukoliv vrtačkou s úzkým profilem 
vrtáčku. 

VYTVRZENÍ HMOTY
Oficiální návod na MODELITU 
je buď pomocí varu ve vodě nebo 
zapečení v troubě. Náš tip: nejdo-
konalejšího výsledku dosáhnete vy-
tvrzením v parním hrnci. Jedině tak 
váš šperk zůstane čistě bílý a nedojde 
k nechtěnému zdeformování vyrobe-
ného tvaru. Doporučená doba je cca  
20–25 minut po uvedení hrnce 
do varu. Délka varu je závislá 
na tlouštce výrobku.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Šperky můžete dekorovat dle vaší 
představivosti. My jsme pro výrobu 

použili laky na nehty. Doporučujeme 
natírat pouze vrchní stranu šperku. 
Celý výrobek pak lze ještě závěrem 
přetřít bezbarvým lakem. 

NÁUŠNICE A DALŠÍ  
ŠPERKY K ZAVĚŠENÍ
Pokud se pustíte do náušnic, neboj-
te se, i to hravě zvládnete. Stačí si 
jen ve specializovaných prodejnách 
zakoupit komponenty. Z běžného 
kovu se pohybují zpravidla v ceně 
10–20 Kč. Doporučujeme vám za-
koupit si komponenty z pravého 
stříbra – tzv. afro háčky či náušnice 
vyrobené z drátku lze i ze stříbra za-
koupit za částku od 30 do 50 korun. 
Klasické „zaklapávací“ se pohybují 
do 100 korun za pár. Budete také po-
třebovat kovová očka a menší kleštič-
ky na spojení. Pokud se jedná pouze 
o zavěšení šperku (náhrdelník), pak 
již stačí jen provléci dírkou kroužek 
a kleštičkami spojit. Na přiloženém 
obrázku je jeden z nejpraktičtějších 
stříbrných komponentů pro šperky 
typu Swarovski – stačí ho pouze 

přiložit nad vyvrtanou dírku šperku 
a ze stran zmáčknout k sobě. Na to 
stačí obyčejné kleštičky (doporučuje-
me šperk omotat kouskem látky, aby 
se kleštěmi neponičil (stačí kapes-
ník), anebo si můžete vypomoci jako 
já – opřít ho jednou stranou o stůl 
a stisknout k sobě pomocí obyčejné 
kávové lžičky Přeji příjemné tvo-
ření, ať se vám daří zrealizovat vaše 
modelitové nápady.

w w w.druchema.cz
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Nejlepší neživotní pojišťovnou roku 2013  

se stala POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA

http>// hn.ihned.cz ,  w w w.kpmg.cz

S výsledkem 78,8 procenta získala 
v celkovém pořadí sledovaných po-
skytovaných služeb prvenství v roce 
2013 pojišťovna Kooperativa. Uni-
kátní výzkum mezi bankami a pojiš-
ťovnami sledoval více než 300 údajů. 
Důležitost hodnocených produktů 
a služeb určil i průzkum mezi kli-
enty. Vyhlašovateli průzkumu byly 
Hospodářské noviny a dále společ-
nosti KPMG ČR a IBM ČR. Výzkum 
sledoval a porovnával finanční domy 
jak z klientského hlediska, tak z po-
hledu finanční stability, za dodržení 
rovnocennosti obou faktorů. Infor-
movaly o tom Hospodářské noviny 
12. září.

V případě bank výzkum hodnotil 
více než 250 kritérií, v případě pojiš-

ťoven více než 100 kritérií.  Mezi nimi 
byly například finanční výsledky, 
náklady na účet, úroky na spořicích 
a termínových vkladech, hypotékách 
a spotřebitelských půjčkách či výše 
pojistného. Hodnocena byla mimo 
jiné schopnost ústavů komunikovat, 
včetně jejich dostupnosti pro klienty. 
Součástí hodnocení byl letos nově 
také telefonický průzkum veřejnosti.

Hospodářské noviny zveřejnily 
průzkum v oblasti nejlepších bank, 
životních a neživotních pojišťoven, 
kdy v každé kategorii byly uděleny 
tituly „nejlepšího“ a „nejpřívětivěj-
šího“ bankovního domu v letošním 
roce. Kromě prvenství pojišťovny 
Kooperativa v oblasti neživotního 
pojištění (78,8 %) mezi další finanční 

lídry podle tohoto průzkumu patří 
ČSOB, která získala titul Nejlepší 
banka 2013 (70,6 %). Nejlepší životní 
pojišťovnou se stala Allianz pojišťov-
na (61,9 %). Co se týče přívětivosti, 
v průzkumu zvítězily v bankovních 
službách Sterbank (68,1 %), v oblasti 
životního pojištění Komerční pojiš-
ťovna (66,6 %) a titul klientsky nej-
přívětivějšího neživotního pojištění 
si odnesla Česká pojišťovna (80,0 %).

Text: Jana Henychová

Text, foto: Jana Henychová
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ROZHOVOR 
Bc. Magda Heiderová
marketing specialista 
Obzor, v.d. Zlín

 Jaké prodlužovací šňůry lze v  sou-
časné době koupit na  českém trhu 
a podle čeho nejlépe vybírat? 
Výběr typu prodlužovacího kabelu 
volíme podle délky, tedy od jednoho 
do padesáti metrů, dále podle toho, 
zda chceme prodlužovací šňůru po-
užít v interiéru či exteriéru. Důležitý 
kritériem je také druh izolace, což je 
guma, silikon či do mrazivého pro-
středí nevhodné PVC. Je třeba také 
předem znát předpokládaný počet 
zásuvek, které využijeme, ale i třeba 
krytí (např. stupeň krytí IP 44) či 
výši hodnoty proudu (10 A, 16 A).

 Jak poznat již před koupí proble-
matický výrobek? Doporučila byste 
našim čtenářům, v jakých obchodech 
nejlépe nakupovat a co při koupi zjiš-
ťovat?
Jejich nákup bychom měli směřovat 
do specializovaných obchodů s elek-
troinstalačním materiálem. Určitě 
bychom měli volit ověřeného výrob-
ce, který ručí za kvalitu výrobku. Do-
poručuji se vyhnout prodlužovacím 
šňůrám z tržnice. I když se na první 
pohled nekvalitní výrobek nepozná, 
špatná konstrukce a nekvalitní pou-
žité materiály prodlužovacích šňůr 
mohou vést až k požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.

 Co všechno současné prodlužovač-
ky umějí? Jaké jsou v této oblasti no-
vinky, například v barvách? 
Prodlužovačky slouží jako pohyblivá 
zásuvka, která nám připojovací bod 
dostane tam, kam ho potřebujeme. 
Jejich inovace nám usnadňují dané 
použití, např. venkovní prodlužo-
vací šňůry namotané na bubnu pro 
delší elektrický přívod a lepší skla-
dování, moderní barevné provedení 
laděné do interiéru, tvary koncových 
zásuvek v obdélníkovém nebo pyra-
midovém provedení. 

 Můžete nám přiblížit typy prodlu-
žovacích šňůr?
Lze je rozdělit na klasické – ty jsou 
jen osazené jednou nebo několika 
zásuvkami. Dále existují prodlužo-
vací šňůry s vypínačem, sloužící pro 
pohodlné vypnutí připojených spo-
třebičů. Mezi další speciální výrobky 
pak patří prodlužovací šňůry s pře-
pěťovou ochranou, chránící připo-
jená zařízení před účinkem přepětí 
v síti, např. při bouřce apod., dále se 
spínacími hodinami, kdy je zásuvka 
spínaná mechanickými nebo digi-
tálními spínacími hodinami, např. 
pro ovládání zavlažování v zahra-
dě, osvětlení nebo topení. Zásuvky 
existují například i s dálkovým 
ovládáním, kdy lze zásuvky ovládat 
buď ručně nebo pomocí SMS, či 
s měřením, kdy dochází k měření 
a vyhodnocení spotřeby připojeného 
spotřebiče. Zásuvky s jištěním zase 
zabrání přetížení prodlužovacího 
přívodu.

 Jakou používat zásuvku na  počí-
tač, aby byl dost chráněný proti pro-
blémům v síti? Například při bouřce 
spojené s výkyvy napětí… 
Pro zapojení počítače do prodlužo-
vacího obvodu doporučuji zakoupe-
ní prodlužovací šňůry se záložním 
zdrojem (UPS), která chrání Váš PC 
proti výpadkům napětí v síti a ná-
sledné ztrátě neuložených dat.

 Jaká rizika mohou nastat při použí-
vání prodlužovacích šňůr? 
Rizika použití prodlužovacích šňůr 
vznikají při zapojení více spotřebičů 
najednou s vysokým příkonem. Měli 

bychom brát v potaz maximální za-
tížení prodlužovacího kabelu, který 
je na trhu nejčastěji k dostání pro 
max. 10 A. Rozhodně nepřetěžujte 
prodlužovací přívody ani elektrický 
obvod pevných zásuvek. Varuji také 
před používáním prodlužovacích 
šňůr v koupelně, kde pro elektroin-
stalaci platí určitá pravidla, která by 
se měla dodržovat. Pokud si všimne-
te, že prodlužovací kabel je opálený, 
popraskaný, roztavený nebo jakkoli 
dochází k přerušení přívodu prou-
du, již jej nepoužívejte a opatřete si 
ihned nový. Prodlužovací kabel se 
neopravuje. 

 Existuje riziko požáru při používá-
ní prodlužovacích šňůr?
Při přetížení prodlužovacího kabelu 
dochází k zahřívání vodiče, zvyšuje 
se teplota propojených kontaktů. 
Vznikající teplo má za následek ne-
vratné změny na prodlužovacím pří-
vodu. Takto poškozený vodič může 
nakonec způsobit požár nebo úraz 
elektrickým proudem. V nejčastěj-
ším případě tak může nastat u nekva-
litního výrobku, který nebyl vyroben 
dle platných norem.

 Spousta lidí zapojuje do  jedné 
zásuvky nebo prodlužovačky příliš 
mnoho přístrojů. Je to bezpečné? Jak 
poznat, že už jich je na jednu zásuvku 
moc? 
Jak už bylo řečeno, prodlužovací 
šňůry mají omezení ve výši hodnoty 
procházejícího proudu. Prodlu-
žovací šňůra o 10 A snese příkon 
spotřebičů o max. výkonu 2,3 kW. 
K dostání jsou i „prodlužovačky“ 16 A,  

Jak si vybrat prodlužovací šňůru 
správně

ví
te
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…



40 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  9–10/2013

které můžete zatížit až do max. pří-
konu 3,6 kW. Některé spotřebiče by 
se ale do prodlužovacího přívodu 
připojovat neměly. Jedná se hlavně 
o spotřebiče s vysokým příkonem 
jako je pračka nebo myčka, které už 
by i tak měly mít samostatný okruh 
v zásuvkovém obvodu pevné elektro-
instalace ve zdi. 

 Lze napojit několik prodlužovaček 
za sebe? 
Obecně platí, že prodlužovací šňůra je 
využitelná do součtu příkonů připoje-
ných spotřebičů. Při dodržení tohoto 

pravidla není omezení pro napojení 
více prodlužovacích šňůr do sebe.

 Nevadí, když jsou kabely napnuté?
Jakákoli neopatrná manipulace, jako 
je silové napínání kabelu, hrubé od-
trhávání kabelu od přívodu proudu, 
apod., která by mechanicky poškodi-
la izolaci nebo vodič, může při příš-
tím použití napáchat nemalé škody, 
neboť může dojít k mechanickému 
poškození výrobku.

 Lze nějakým způsobem počet vol-
ně umístěných kabelů minimalizovat?

Používání prodlužovacích šňůr by 
mělo být pouze provizorní záleži-
tostí. Bohužel v mnoha případech 
nám ale vzdálenost umístěných spo-
třebičů nevyhovuje tak, abychom je 
připojili do pevných zásuvek ve zdi. 
Pokud budeme myslet i na estetickou 
stránku interiéru, je na místě zamy-
slet se nad případnou rekonstrukcí 
elektroinstalace. V dnešní době je 
trendem „Na zásuvkách nešetřit“. 
Designově tak můžete vyřešit připo-
jení spotřebičů do zásuvek až v pě-
tinásobném elegantním rámečku 
pevné elektroinstalace.

Rozhovor připravila Jana Henychová
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Nový školní rok 2013/2014 je tu a právě pro tuto příležitost připra-
vilo družstvo DRUCHEMA Praha školní kufřík, který je přímo 
nabitý potřebami na psaní, výtvarnou výchovu a každodenní život 
školáka. Kufřík je díky svému atraktivnímu a elegantní designu 
ideálním dárkem do začátku školního roku nejen pro prvňáčky. 

Kufřík je možné nyní zakoupit za akční cenu v papírnic-
tvích a obchodních řetězcích nebo přímo v e-shopu druž-
sstva Druchema http://www.druchema.cz/cz/katalog/
dum-zahrada/vytvarne-kreativni-sady/vytvarne-kreativ-
ni-sady.html .

Graficky je kufřík laděn do svěží modré barvy s moti-
vem louky, květin, včel a motýlků. Design je zcela nový 

a neokoukaný, a jak bylo zjištěno, napomáhá rozvoji 
kreativity a fantazie dětí a dokonce je motivuje pro školní 
práci. Každé dítě tak bude s novým kufříkem od společ-
nosti Druchema hvězdou mezi spolužáky. 

Kufřík má objem 7 litrů a vešlo se do něj hned devět 
zcela nepostradatelných školních pomůcek.

Veškeré školní potřeby v kufříku jsou českého původu.
Objednávat ho lze již nyní v e-shopu a k dostání je také 
v papírnictvích po celé České republice.

OBSAH KUFŘÍKU
 @ moderní stíratelná tabule rozměru A4, 
 @ popisovač na tabuli, 
 @ 6 kusů pastelek, 
 @ 6 kusů voskovek, 
 @ guma, 
 @ 30 gramové lepidlo Herkules, 
 @ tužka,
 @ nůžky 
 @ pravítko délky 20 cm. 

Hurá do školy, aneb vybavte své dítě nabitým 
školním kufříkem

w w w.druchema.cz ,  www.facebook.com/druchema

Školní kufřík, akční cena 89 Kč

w w w.obzor.cz



Dávná legenda o templářích praví, že právě jejich  
 mapy pomohly španělským a portugalským moře-

plavcům objevit nový svět. Templářské sklepy Čejkovice 
kráčí v tradici svých prapůvodních zakladatelů, a tak 
i v těchto dobách přináší nové objevy, nová odhalení, 
nové příchutě… Nové zážitky pro nový věk – New Age. 

New Age je nová, unikátní řada BIO vín, s níž Tem-
plářské sklepy přichází nyní na trh, a jejichž výjimečnost 
spočívá v jedinečnosti odrůd. Jedná se o vyšlechtěné odol-
né odrůdy obhospodařované bez používání chemických 
přípravků, průmyslových hnojiv, hormonů a umělých 
látek. Tato vína jsou krásná, plná, s výraznou a stabilní 
chutí. Hrozny dosahují zpravidla výrazné cukernatosti. 
Templáři představují interspecifické odrůdy (rezistentní 
vůči mrazu, beze sklonu ke sprchávání, odolné vůči padlí 
révovému, plísni révové a šedé) z řady New Age:

 █ Cabernet Cortis, která je křížencem odrůd Cabernet 
Sauvignon a Solaris, dává tělnatá vína, bohatá na ob-
sah barviv, extraktivní, aromatická, s vyšším obsahem 
taninů a výrazným aroma.

 █ Hibernal vyšlechtěná křížením Seibelu a Ryzlinku 
rýnského je typická zelenožlutou barvou, intenzivní 
vůní, je příjemně ovocitá, přitom kořenitá s plnou 
chutí.

 █ Johanniter vznikla odrůd Ryzlink rýnský a Seyve 
Villard, reprezentuje vína s jemnými ovocnými tóny 
zeleného jablka a hrušky, plné chuti s výraznou kyse-
linou.

 █ Saphira byla vytvořena křížením Arnsburger a Seyve 
Villard. Představuje vína plná, vysoké kvality, často se 
zbytkovým cukrem. 

 █ Solaris je křížencem odrůd Merzling s Gm 6493 
(Severnyj × Muškát Ottonel); dává vína plná, vysoké 
kvality a s vysokým obsahem alkoholu, ve vyšších kva-
litách je pak více ovocnější a květinové s velmi jemným 
muškátem.

Templářské sklepy Čejkovice přicházejí s novu řadou biovín

NEW AGE – NEW TASTE  

Templářské sklepy Čejkovice
CZ 696 15 Čejkovice 945

tel.: +420 518 309 012,  
fax: +420 518 309 010

Aktuální informace a tipy nejen z oblasti BIO vín lze 
sledovat na Facebooku nebo na stránkách: 
www.templarske-sklepy.cz a www.templari.cz
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w w w.detecha.cz

Chcete impregnovat dřevostavbu  a přitom zachovat přirozenou strukturu dřeva?

Karbolineum extra je přesně to, co potřebujete
Výrobní družstvo Detecha Nové Město nad Metují je tradičním českým výrobcem nátě-
rových hmot s bezmála šedesátiletou historií. Svým výrobním programem se zaměřuje 
na uspokojování potřeb zejména středních a menších aplikačních firem, řemeslníků a rov-
něž kutilů z řad široké spotřebitelské veřejnosti. Nátěrové hmoty jsou jednoduše aplikova-
telné v interiéru i exteriéru a splňují celou škálu požadavků. Natřené povrchy především 
ochrání a zároveň jim dodávají dekorativní vzhled. Jsou to skutečné barvy do nepohody, 
s vyšším obsahem sušiny a dalších účinných látek. Pověstné jsou tradiční nátěry na be-
tonové podlahy, jednovrstvé antikorozní nátěry plechových střešních krytin, ocelových 
konstrukcí a další. To však není hlavní téma tohoto článku. Dnes bychom chtěli upozornit 
na nátěrovou hmotu Karbolineum extra, která je symbolem tradice výroby a spolehlivosti 
výrobků Detecha. Jedná se o tradiční unikátní přípravek, který je doslova vlajkovou lodí 
výrobního programu nátěrů na dřevo z produkce výrobního družstva Detecha.

Pamětníci znají „Karbolku“ jako velmi účinnou, levnou, nicméně poněkud zapáchající impreg-
naci, vhodnou ke konzervaci dřeva do země, železničních pražců či sloupů elektrického vedení. 
Fungovala vždy spolehlivě, avšak její vnější projevy byly vždy aktuálně určovány hlavní účinnou 
složkou, která byla v  té které době právě používána (ať už to byl původní kreozotový olej či 
později destilační zbytky kyseliny benzoové) a vždy se to trochu podepisovalo na konečném 
vzhledu natřených ploch a hodnocení uživatelů: „Je dobrá, ale …smrdí!“. Jediný kdo jásal, byli 
památkáři a pracovníci lidových skanzenů: „Přirozená, ne příliš krásná, nepůsobí vyumělkova-
ně, trochu smrdí, ale hlavně - léta věrně slouží, nepraská, neloupe se, vytváří se dřevem přiroze-
nou symbiózu, kde hluboko zapuštěný přípravek zachovával přirozený vzhled dřeva a zároveň 
trvale chránil proti veškerým biologickým škůdcům a hnilobě.“. Takto přirozeně se žádný jiný 
nátěr dostupný na našem trhu nechoval. Tolik tedy stručně z historie.  

Dnešní Karbolineum extra je jiné. Moderní nátěrová hmota si zachovává své původní výborné 
užitné vlastnosti, ale používá k tomu naprosto odlišné, moderní a vysoce účinné suroviny. Tím 
je mezi ostatními podobnými nátěry unikátní a nenahraditelná. Spojuje v  sobě výhody pruž-
ného hluboko pronikajícího impregnačního prostředku s biocidními účinky a kvalitní konečný 
dekorativní nátěr v deseti barevných odstínech. Dřevo je takto ošetřeno doslova „jedním vrzem“ 
dlouhodobě a zároveň pohledově velmi příjemně. Výhodou takovéto úpravy je, kromě zmíně-
ného, i to, že nátěr nevytváří na povrchu uzavřený celistvý film a tudíž nemusíte po několika 
letech řešit problém, co se starým částečně oloupaným nátěrem a jak jej obnovit. Karbolineum 
extra jednoduše oživíte přidáním další vrstvy, která opět bleskově zapenetruje do  povrchu, 
posílí ochranné působení stávajícího nátěru a oživí jeho vzhled, aniž by zároveň dřevo uzaví-
rala. Dřevo přitom zůstává dřevem, což oceňují opět zejména památkáři a pracovníci lidových 
skanzenů, kteří jsou velmi častými a pravidelnými uživateli Karbolinea extra. Tradiční zápach je 
zcela eliminován a omezen pouze na dobu zasychání. Po vytvrzení je nátěr zcela bez zápachu 
a bez škodlivých výparů. 

Tímto je umožněno jeho použití také v  interiéru. Je potěšující, že nové Karbolineum extra 
přijali nejen jeho tradiční uživatelé, jako například tesaři, truhláři, natěrači, ale že si nachází 
stále nové příznivce z  řad restaurátorů staveb, výrobců dřevěných šindelů, majitelů historic-
kých roubenek, ale i moderních dřevostaveb, kteří již nejsou zatíženi vzpomínkami na původní 
levný, zapáchající nátěr. Vždyť i například dřevěná fasáda na moderní architektuře může mít 
atraktivní barevný odstín a přitom vypadat přirozeně a zároveň být dokonalou ochranou před 
všemi extrémy dnešního nestálého klimatu. 

Karbolineum extra je výrobek podléhající pravidelnému dozoru, který provádí 
Institut pro testování a  certifikaci, a.s., Zlín (Autorizovaná osoba č. 224) a  který 
pro tento výrobek vydal Stavební technické osvědčení č. STO–AO 224-500/2012 
a Certifikát výrobku č. 12 1065 V/AO.

Text: Josef Weiss
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OBZOR, výrobní družstvo Zlín 
Na Slanici 378, 764 13 Zlín
tel.:  577 195 120, e-mail: marketing@obzor.cz

Přestavujeme vám revoluční no-
vinku – USB zásuvku v provedení 
schuko. K čemu taková zásuvka 
vlastně slouží? Na zahraniční do-
volené se jistě mnozí z vás setkali 
s tím, že hotelové pokoje nemusí 
být vždy opatřeny standardní-
mi zásuvkami. Někdy sice bývá 
na pokoji alespoň jedna, avšak je 
k ní zpravidla připojen nějaký spo-
třebič, mnohdy i téměř u stropu. 
Jestli chcete mít jistotu, že se celá 
rodina nebude přetahovat o jed-
nu zásuvku, až si budete chtít na-
příklad nabít mobil či notebook, 
pak je nutné přibalit si do kufru 
ještě vlastní prodlužovací šňůru 
s více zásuvkami či alespoň roz-
dvojku. Pokud by například hote-
lové pokoje byly vybaveny těmito 
typy USB zásuvek, pak by to bylo 
pro turisty velmi praktické. Zá-
suvka bude uvedena na trh letos 
na podzim.

 ⁃ Zásuvka SCHUKO s dvěma USB porty (schuko zásuvky pro trhy např. 
Německo, Rakousko, Itálie, Rusko; v ČR je používaná zásuvka s kolíkem).

 ⁃ Předpokládaný odbyt USB zásuvky se očekává vysoký, proto je velice prav-
děpodobné, že se začne brzy s přípravou českého typu USB zásuvky (také 
pro země Polsko, Francie, Slovensko, Maďarsko).

 ⁃ Spolupráce na vývoji s americkou společností.
 ⁃ Design USB zásuvky bude v provedení v řadě ELEGANT, v designu DECEN-
TE se uvažuje.

 ⁃ Bude prodáváno v kompletu společně s instalační krabicí do zdi. Výkonná 
zásuvka 230 V/16 A – současné připojení až 3 zařízení (2× USB + 1× AC), 
několikanásobně výkonnější než dosavadní USB zásuvky na trhu.

 ⁃ Automatické vypnutí po dokončení nabíjení – bezpečné užívání.
 ⁃ Vyrobeno v České republice.
 ⁃ Momentálně ve fázi certifikace.
 ⁃ USB nabíjení se stane jednotným standardem. 
 ⁃ Je určena pro nabíjení spotřební elektroniky – iPhone, iPad, iTouch, iPod, 
Mini iPad, MP3 přehrávače, elektronické knihy, digitální fotoaparáty, GPS 
zařízení, handsfree aj.

 ⁃ Použití: kanceláře, domácnosti, restaurace, hotely, letiště, aj.

NOVINKA!  USB zásuvka  SCHUKO 

w w w.obzor.cz
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Potničky (latinsky hydroa), jsou drobné červené pu-
chýřky na kůži, které vznikají retencí potu ve vývodech 
potních žláz při přehřátí těla. Nejde o vážné, ale spíš ne-
příjemné onemocnění. Náchylní k potničkám jsou hlavně 
novorozenci a kojenci, u nichž je termoregulace a funkce 
potních žláz snížena, naopak funkce mazových žláz je 
zvýšena. Vyskytnout se však mohou i u starších dětí, oje-
diněle i u dospělých. 

Tím, že je kůže novorozenců a kojenců velmi jemná 
a citlivá, je i snadno náchylná ke kožním infekcím (snad-
ná tvorba puchýřů, vyrážky). Povrchní drobné čiré pu-
chýřky připomínají kapky vody. Snadno praskají, místo 
se vysuší a začne se olupovat. 

Drobné začervenalé pupínky o velikosti 1–3 mm se ob-
jevují nejčastěji tam, kde je teplé a vlhké prostředí (v zá-
hybech kůže na krku, v tříslech, na zadečku, trupu, 
v obličeji, ale i ve vlasaté části 
hlavy). 

ZDRAVÍ PRO NAŠE DĚTI
Potničky vznikají nejčastěji při přehřátí dítěte:

 █ při horečce
 █ nevhodným oblečením
 █ pobytem v horkém prostředí
 █ po delší cestě autem v letních měsících
 █ v noci

Jak lze předcházet vzniku potniček u dětí:
Jedna z mnoha věc – volte vždy vhodné oblečení.

Termoregulačních materiálů máme mnoho, ale pouze 
jeden se váže na bavlnu.

Funkční Materiál Outlast®
OUTLAST® byl vyvinut vědci z NASA jako materiál, 
který umí akumulovat a uvolňovat teplo. Použitím v tex-
tilním průmyslu pomáhá vytvářet stabilní mikroklima 
mezi pokožkou a textilií.

Pod mikroskopem vypadá Outlast® jako malé kulič-
ky zachycené na vláken textílie. Látka, která akumuluje 
teplo, mění své skupenství. Aby nevytekla nebo se nevy-
pařila, je obalena vrstvičkou, která je natolik pevná, aby 
vydržela nošení i samotnou výrobu oblečení.

Nejefektivnějším způsobem vytvoření stálého mikrokli-
matu je metoda zámotku – obalení celého těla Outlastem®. 
V případě miminek to lze s pomocí fusaku, zavinovačky, 
první vrstvy (dupačky, bodýčka). 

Novorozená miminka, batolata a hlavně jejich maminky 
si dětský textil s vrstvou Outlast® nemohou vynachválit. 
Proč? No je to jednoduché, Outlast Oblečení vytváří op-
timální podmínky pro dítě. Děti jsou stále v teple, přitom 
však nehrozí jejich přehřátí. Thermocules® ve vrstvě 
Outlast® totiž pracují stejně spolehlivě jako u přikrývek 
pro dospělé. Mezi tělíčkem miminka a spacím pytlem 
nebo jinou vrstvou s Outlastem® se vytvoří mikroklima, 
které si zachovává stabilní optimální teplotu. Na nad-

měrné teplo nebo přílišné ochlazení Outlast® reaguje 
a vyrovnává teplotu mikroklimatu. Dětský spánek je tak 
klidný a posilující.
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Kromě spánku je Outlast® skvělý také pro aktivní ma-
minky, které toho hodně najezdí během dne s kočárkem. 
Změna počasí je s Outlastem® již nepřekvapí, bez obav 
z přehřátí miminka se mohou vydat třeba do nákupního 
centra. Zatímco v oblečení bez Outlast® technologie bu-
dete muset myslet na to, aby miminku nebyla venku zima 
a uvnitř se nepřehřálo, s Outlast® termoregules to bude 
jednodušší. Vrstva se schopností akumulace tepla opět 
vyrovná mikroklima tak, aby se dítě nepotilo.

Outlast® je naprosto nepřekonatelný při častém ces-
tování autem. Kombinací podložky do autosedačky, 
bodýčka a dupaček z materiálu Outlast® zajistíte dítěti te-
pelnou pohodu, i když bude v autě zima, přetopeno nebo 
puštěná klimatizace.

Ať bude zima nebo horko, nebudete vědět, co jsou úpot-
ničky, Vašemu miminku bude pořád skvěle. 

Výrobce Dita, vyrábí pod značkou LittleAngel® termo-
regulační výrobky Outlast® pro velikosti dětí 0 – 128.

Autor textu: Jana Šonková. Foto: archiv DITA Tábor
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Moderní syntetický dvousložkový nátěr určený na beto-
nové podlahy s velmi vysokým mechanickým zatížením. 
Epoxyban lze použít jako litou podlahovinu, při vytvrzování 
nemění objem. Lité podlahy jsou v současné době moderní 
a praktickou záležitostí. Použití je široké a to jak pro hobby 
segment, tak pro průmysl. Epoxyban odolává působení 
těžké manipulační techniky. Natřené plochy odolávají rop-
ným produktům, většině chemikálií a vzdorují vodě. 
Je použitelný jak v exteriéru, tak v interiéru – doporučujeme 
ho na nátěry garáží, výrobních hal, skladů, venkovních te-
ras a dalších betonových ploch. Více informací o Epoxyba-
nu naleznete na internetových stránkách družstva Detecha.

E POX Y BAN
letos nově v deseti trendových odstínech!



Víno starorůžové barvy se záblesky sušené pomerančové kůry. Ve vůni 
oslovují tóny kompotované jahody a malinového koláče. Chuť je na-
sládlá se zřetelnou přezrálostí a plností, v závěru s osvěžující pikantní 
kyselinou. K vínu doporučujeme výrazné úpravy tučných ryb, sýry 
s bílou plísní a ovocné dezerty. 

Víno lze zakoupit v řetězcích, mimo jiné i v prodejnách COOP.

Templářské sklepy Čejkovice
CZ 696 15 Čejkovice 945
tel.: +420 518 309 012,  
fax: +420 518 309 010

NOVINKA!
Svatovavřinecké rosé  
jakostní víno odrůdové polosladké

S koloběžkou, tříkolkou či vozíkem 
Jezdíte rádi na kole? I naše děti si chtějí užívat těchto lákavých 
vyjížděk stejně jako vy… Ti nejmenší začínají na kole či koloběžce. 
Jestli chcete dětem pořídit opravdu kvalitní a poctivý výrobek, pak 
zvolte výrobek z nabídky VD KOVODRUŽSTVO Žebrák.

Družstvo dále vyrábí vozík Forman, který se připoju-
je za kolo. Je velice vhodný na prázdninové cesty pro 
převoz bagáže, někdy i zvířat, sportovních potřeb ale 
i na zahrádky a další činnosti.

KOVODRUŽSTVO v. d. v Žebráku
Na Náměstí 11,12 
267 53 Žebrák 
tel.: 311 533 421, fax: 311 533 409
obchod@kovodruzstvo.cz

V nabídce družstva jsou dětské koloběžky Bára, které mají 
řídítka rovná (929 Kč) nebo prohnutá (944 Kč) a jsou ur-
čeny dětem od 4 let věku. Pro nejmenší děti od tří let věku 
je určena tříkolka Berta (1 742 Kč).
Dětská vozítka jsou vyrobena z masivní a vysoce odol-
né trubkové konstrukce, lakované komaxitovou barvou 
v několika odstínech. 

( jh)
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w w w.briskvd.cz

Nový výrobek z PET granulátu
Pro rok 2013 družstvo BRISK přichází s novým výrobkem – PET lahvičkou 
100 ml se závitem o průměru 18 a 20 mm, které rozšiřuje větší uplatnění 
spotřebitelských obalů pro kosmetické, potravinářské, farmaceutické, 
technické a propagační účely.

V současné době sortiment družstva tvoří výrobky od 10 ml až 250 ml se 
závitem o průměru 18 – 20 – 28 mm.

Ve výrobě vyfukovaných PET výrobků z preforem letos družstvo rozšířilo výrobu  
o dva výrobky a to láhev 500 ml pro sycené nápoje a láhev 1 000 ml,  
jak pro potravinářské tak i technické účely. 

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova 
Ježov u Kyjova čp. 9
696 48 Ježov
tel/fax: 518 626 503, tel.: 518 626 112
e-mail: info@briskvd.cz

-mv-

w w w.atok.cz

Ekomický vývoj textilního a oděvního průmyslu 
za 1. polovinu roku 2013

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) vypracovala studii tržeb, 
zaměstnanosti, mezd a produktivity práce. Vychází přitom ze statistických údajů zahr-
nujících organizace s 20 a více pracovníky.

zvýšením domácí poptávky, export 
ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku totiž poněkud poklesl.

Produktivita práce v textilním 
a oděvním průmyslu kontinuálně 
roste, v současnosti mnohem více 
u oděvního průmyslu – o 19 procent. 
Růst produktivity byl způsoben jak 
poklesem počtu zaměstnanců v od-
větví, tak i nárůstem tržeb, a to zvláš-
tě v oděvním průmyslu.

Vývoj průměrné měsíční mzdy na-
bral po poklesu v I. čtvrtletí tohoto 
roku znovu stoupající tendenci. Prů-

měrná měsíční mzda v celém textil-
ním a oděvním průmyslu činí 17,4 
tis. Kč, v textilním průmyslu dosáhla 
více než 19,3 tis. Kč, což je přibližně 
o 5 400 Kč více než v oděvním.

Počet subjektů v textilním a oděv-
ním průmyslu s 20 a více zaměstnanci 
se v 1. čtvrtletí snížil, ve 2. čtvrtletí se 
situace stabilizovala. Nelze vystopo-
vat jednoznačnou příčinu tohoto sta-
vu. Vedle ukončení činnosti může být 
důvodem také redukce zaměstnanců 
pod 20 osob, takže by subjekty pře-
staly být evidovány v této statistice 
nebo změna činnosti firmy z výrobní 
na obchodní, čímž by taktéž nebyla 
zahrnuta do statistického zjišťování.

(lb)

Tržby v textilním a oděvním prů-
myslu od začátku roku rostou 
a kopírují tak každoroční sezónní 
výkyvy. Ve srovnání se stejným ob-
dobím loňského roku se ale zvýšily 
jen nepatrně, a to i přesto, že tržby 
v oděvním průmyslu rostly opravdu 
výrazně - o 14 %. Textilní průmysl 
postihl pokles domácí produkce au-
tomobilového a stavebního průmy-
slu. Naproti tomu pokles se netýká 
exportu textilního zboží. U oděvní 
výroby lze naopak předpokládat, 
že nárůst tržeb mohl být způsoben 
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POZNEJTE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
nejmodernější z velkých lázeňských měst
Léto sice střídá podzim, ale pokud jste se rozhodli ještě někam vy-
razit na dovolenou a patříte mezi ty, kteří rádi poznávají krásy 
naší země, zkuste svoji pozornost soustředit na lázeňská města. Již 
žádné nudné a unavující honění po světě, vylehávání na plážích 
a boj s cizími jazyky. Poznejte, že to nejkrásnější máme v naší malé 
zemi a seznamte se s jedním z nejkrásnějších a nejmodernějších 
lázeňských měst, Mariánskými Lázněmi. Ne náhodou zažívá 
v posledních letech boom lázeňství, relaxace a wellness. Užívejte 
si opravdového lázeňského života, bloumejte a sněte jako pravý 
švihák lázeňský. Vyražte do Mariánských Lázní.

Češi měli donedávna lázně spojené s nejrůznějšími ne-
mocemi a následným léčením. Až nepřeberné množství 
vznikajících slevových portálů s kategoriemi Cestování, 
celebrity propagující nejrůznější wellness procedury 
a moderní víkendové pobyty daly lázním zcela jiný 
nádech. Najednou jsou lázně přízviskem luxusu, mo-
derního stylu života a té pravé relaxace. A proč vlastně 
ne, proč alespoň chvíli nevypnout a nenechat se unášet 
v nerušené relaxaci, klidem místa a pomalých procházek 
po kolonádě?

NÁSLEDUJTE OSOBNOSTI  
HISTORICKÉHO A KULTURNÍHO  
ŽIVOTA
Hudebníci, pěvci, historici, spisovatelé i vynálezci – ti 
všichni už před vámi navštívili Mariánské Lázně a pra-
videlně se sem vraceli. Tomáš Garrigue Masaryk, Ema 
Destinová, Franz Kafka, František Josef I. nebo Thomas 
Alva Edison, to je jen zlomek těch nejslavnějších jmen.

Vývoj Mariánských Lázní se na rozdíl od řady jiných 
lázeňských měst nikdy nezastavil. Vyvěrá zde 100 mine-
rálních pramenů, z nichž 53 pramenů je využíváno. A po-
kud jste někdy známé slyšeli mluvit o pramenu Křížovém, 
Lesním, Ambrožově nebo Ferdinandově, tak věřte, že řeč 
byla právě o pramenech Mariánských Lázní.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
V CENTRU MĚSTA 
Pokud se přeci jen obáváte toho, jak dlouho vydržíte 
relaxovat a odpočívat, nemusíte mít rozhodně strach 
z odloučení od civilizace. Jen málo městských center 
je více kulturní s více pamětihodnostmi než naleznete 
v Mariánských Lázních. Nádherná kolonáda, Evange-
lický kostel, městské muzeum, Anglikánský kostel, Dům 
Chopin a městské divadlo nebo západočeský symfonický 
orchestr.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci sportovního vyžití 
a výletů. K dispozici mají v Mariánských Lázních golf, 
výletní vláček, kočárovou dopravu, park miniatur nebo 
celoroční lanové centrum. Na své si přijdou i vyznavači 
adrenalinu, nachází se tam totiž sjezdovka s kabinkovou 
lanovkou. V letní sezóně je po ní dokonce možné sjet 
na velkých koloběžkách, které přímo na místě půjčují. 
Jinak řečeno v Mariánských Lázních je zkrátka nudit ne-
budete.

UBYTOVÁNÍ PŘÍMO NAD KOLONÁ-
DOU V HOTELU KRIVÁŇ****
Kdo by měl rád dlouhé přesuny do centra města, za zába-
vou nebo památkami. Tento problém zde zcela odpadá 
a to díky hotelu situovaném v centru města přímo nad 
kolonádou. Hotel Kriváň nabízející toto strategické 
umístění zůstává zároveň věrný lázeňství a vedle klasic-
kého příjemného ubytování nabízí řadu wellness, spa 
a balneo procedur. Nedaleko od hotelu je známý Park  
Boheminium – naučně poznávací okruh s dokonalý-
mi maketami památek České republiky (1 : 25), např.  
Karlštejn, Ještěd, rotunda sv. Jiřího na Řípu apod. 

Ať už jedete s partnerem, rodinou, kamarádkou nebo 
domácím mazlíčkem, vždy si vyberte. Ubytovací balíčky 
přímo na míru, blízkost centra s kolonádou, památkami 
i kulturním životem, relaxace v přírodě bráně do CHKO 
Slavkovský les, ochutnávání minerálních pramenů…

Text: Lenka Netušilová. Foto: archiv SČMVD
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ADVENTNÍ PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
v Lázeňském Hotelu Kriváň 

V dalším čísle naleznete
reportáž z družstva DDL Lukavec

w w w.hotelkrivan.cz

BALÍČEK OBSAHUJE 
 ⁃ 3× ubytování v Lázeňském Hotelu Kriváň **** 

 ⁃ Welcome drink Becherovka 0,03 l 

 ⁃ 3× snídaně formou bohatých bufetových stolů 

 ⁃ 3× odpolední svačina/sendvič, adventní štola,  

svařené víno nebo grog 

 ⁃ 3× večeře, výběr z menu + salátový bufet 

 ⁃ balíček cukroví při odjezdu 

 ⁃ volný vstup do sauny + vstup do vířivky 

 ⁃ 1× celková masáž 

 ⁃ 1× jemná masáž obličeje 

 ⁃ 1× oxygenoterapie 

 ⁃ 1× parafínový zábal rukou 

 ⁃ WiFi připojení na pokoji zdarma

 ⁃ trezor na pokoji k dispozici zdarma 

 ⁃ tipy na výlety 

Cena pro 1 osobu: 3 700 Kč 

 ⁃ příplatek v pokoji Superior s výhledem na hlavní kolonádu 750 Kč 

Lázeňská taxa účtována při odjezdu na místě.

Adventní víkendy 30. 11. – 1. 12. 7. 12. – 8. 12. 14. 12. – 15. 12. 21. 12. – 22. 12. Adventní prodloužený víkend si zvolí host sám: může začít čtvrtkem  a potrvá do neděle, může začít pátkem  a potrvá do pondělí.

KONTAKT
Hotel Kriváň ****
Masarykova 17/15 
353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 354 627 160
fax: +420 354 627 174
e-mail: info@hotelcoopkrivan.cz  




