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Ing. Miloslav Janíček 
předseda představenstva  
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo  
a člen představenstva SČMVD

Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velmi rád, že mi bylo svěřeno úvodní slovo pro svá-
teční vydání časopisu Výrobní družstevnictví. 

Jak dobře víte, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev oslavil v letošním roce výročí 60. let od své-
ho založení. Také další družstva, mezi nimi i Brněnská  
Drutěva, si letos připomínala toto úctyhodné trvání exi-
stence. 

V předvánočním období bývá obvyklé bilancovat uply-
nulý rok. Dovolte mi, abych se na chvíli vrátil k událos-
tem nejen letošního roku. Nemusíte se však obávat, že se 
budu zamýšlet nad všemi událostmi uplynulých 60- ti let. 

Nejvíce změn v organizaci a činnostech Brněnské Dru-
těvy sleduji v posledních čtyřech letech. 

Činnost SČMVD se vydala i díky novému předsedovi 
také novým směrem se správnými systémovými změna-
mi. Jsem rád, že i já mohu být jejich přímým účastníkem. 
Paralela mezi zaváděním systémových změn ve SČMVD 
a v Brněnské Drutěvě je velmi podobná. Služby pro 
členská družstva se zlepšují a rozšiřují se oblasti centrál-
ní spolupráce: aukce energií, mobilní operátor, školení 
právní a ekonomická, snahy o zvýšení informovanosti, 
společné výstavní účasti atd.

Na tomto místě využívám příležitosti a děkuji vám 
za vaše hlasy při volbě do představenstva SČMVD. 

Velmi nás těší zvyšující se úroveň poskytovaných slu-
žeb a spolupráce se SČMVD. V posledních letech oce-
ňujeme kladně i vyplácení dividend. Podstatné věci pro 
další existenci a činnost našeho družstva však neovlivní 
nikdo zvenčí, ani například výše dividend od SČMVD, 
ale systémově pouze my sami, členové a pracující v na-
šich družstvech. Naše snahy a činy se podřizují měnícím 
se podmínkám. 

Všem Vám přeji klidné a příjemné vánoční svátky!
Do příštího roku 2014 hodně štěstí, zdraví a osobní spo-

kojenosti!
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V pátek 29. listopadu ve Španělském  
sále Pražského hradu probíhalo  
slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 
za rok 2013. Během slavnostního 
večera bylo vyhlášeno 100 nejlepších 
firem v rámci oborových kategorií, 
proběhlo vyhlášení TOP 10 firem 
a došlo také k vyhlášení ocenění 
LADY PRO a GENTLEMAN PRO. 

V oborové kategorii ZAMĚSTNA-
NOST & DRUŽSTEVNICTVÍ získa-
lo ocenění šest členských výrobních 
družstev. Ocenění převzali před-
stavitelé VD z rukou ministra práce 
a sociálních věcí ČR Ing. Františka 
Koníčka.

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
www.irisa.cz
Vlastimil Juřička, člen představenstva
IRISA, výrobní družstvo je firmou s více než 50 letou tradicí. 
V současné době má 4 výrobní programy. Patří mezi největší 
výrobce exkluzívních, skleněných vánočních ozdob v České 
republice, které jsou prodávány po celém světě. Dále se zabývá 
kartonážní výrobou, lisováním plastů a provozem nástrojárny. 
Vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb, certifikace dle 
mezinárodních norem a mnoho spokojených zákazníků charak-
terizují toto družstvo. 

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov 
www.kovostrazov.cz
Ing. Václav Valter, předseda družstva
Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov, je 100% česká firma, kte-
rá byla založena v roce 1945. Předmětem činnosti je strojírenská 
výroba. Podíl exportu tvoří cca 65% celkového ročního obratu. 
Hlavním výrobním programem je výroba radiálních ventilátorů, 
vzduchotechniky, průmyslových filtrů, sušáren obilí, zakázková 
výroba ocelových konstrukcí, lisovaných a svařovaných plecho-
vých konstrukčních dílů z uhlíkové a nerezové oceli a zakázková 
výroba podle dokumentace zákazníka – např. průmyslových chla-
dičů pro chlazení generátorů v elektrárnách, teplovodních kotlů, 
výměníků tepla a ocelových konstrukcí. Představuje moderní 
dynamickou firmu, která zakládá své úspěchy na kvalitě svých 
výrobků, služeb a seriózním jednání.

Zleva: Ing. Karel Muzikář, CSc. (prezident společnosti Comenius), Ing. Václav Pšeja (předseda VD Obzor 
Zlín), Vladimír Najman (předseda VD Lidokov Boskovice), Milan Štěch (předseda Senátu Parlamentu ČR),  
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Vlastimil Juřička (člen představenstva VD Irisa Vsetín),  
Ing. Ladislav Folk (předseda VD Plzeňské dílo Plzeň), Ing. Václav Valter (předseda VD Kovodružstvo Strážov)

2013
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Lidokov, výrobní družstvo, Boskovice
www.lidokov.cz
Vladimír Najman, předseda družstva
Lidokov, výrobní družstvo bylo založeno v roce 1957. Je tradičním 
výrobcem bytových svítidel, rozvaděčových zámků, těsnění pro 
použití zejména v energetice do rozvodových skříní, sudových 
čerpadel pro čerpání hořlavých kapalin, transformátorových 
páječek, jakož i dalších výrobků a součástí podle dokumentace 
zákazníků. I ve vysoce konkurenčním prostředí se družstvu daří 
prosadit se svými výrobky na trhu a dosahovat dobrých hospo-
dářských výsledků. 

Obzor, výrobní družstvo Zlín 
www.obzor.cz
Václav Pšeja, předseda družstva
Obzor, výrobní družstvo Zlín představuje družstvo s dlouhole-
tou tradicí nabízející široké spektrum kvalitního zboží a služeb 
(elektrické přístroje a zařízení nízkého napětí, vačkové spínače, 
domovní vypínače, díly pro automobilový průmysl, kovové díly, 
vstřikování plastů a kovolisování, výsek těsnění, služby v oblasti 
archivace a spisové služby). Zaměstnává více než 50 % osob se 
zdravotním postižením. Družstvo je stabilní firmou, která při-
spívá k regionální zaměstnanosti a pomáhá řešit problematiku 
regionu z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Současně je i dynamicky se rozvíjejícím se subjektem co do vnitř-
ní struktury, tak i z obchodního hlediska. 

Plzeňské dílo, výrobní družstvo, Plzeň
www.plzenske-dilo.cz
Ing. Ladislav Folk, předseda družstva 
Tradice výrobního družstva Plzeňské dílo sahá až do roku 1945. 
Při použití nejmodernějších technologií družstvo vyrábí díly pro 
elektrotechniku, automobilový průmysl, domácnost, technické 
výrobky dle požadavků zákazníků, elektroměrové a přístrojo-
vé desky, rozvaděčové skříně, izolátory a poskytuje kooperační 
služby. Produkce se exportuje do zemí Evropské unie. Výrobky 
a služby výrobního družstva Plzeňské dílo mají nejen dlouhole-
tou tradici, ale především vysokou kvalitu. 

VELOS, výrobní družstvo, Nový Hrádek 
www.velosnh.cz
Ing. Aleš Říha, výkonný ředitel 
Velos Nový Hrádek je výrobní družstvo, jehož výrobní program 
se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpravu práškovou 
barvou. Mezi stěžejní výrobky výrobního družstva VELOS Nový 
Hrádek patří kovové bytové doplňky a díly pro automobilový 
průmysl. Maximální soustředění se na kvalitu výrobků, její sle-
dování a vyhodnocování patří k prioritám družstva. Patří k velmi 
významným zaměstnavatelům v kraji. Rychlé a spolehlivé dodáv-
ky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuální přístup ke ka-
ždému zákazníkovi patří k hlavním přednostem družstva, které 
přispívají k dlouhodobému pozitivnímu vývoji.

Všem oceněným výrobním družstvům blahopřejeme k získání ocenění  
a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví.
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Mezi oceněnými byl také 
dlouholetý partner SČMVD –  
Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group. 
Firma získala 2. místo v hlav-
ní kategorii soutěže, čímž 
současně obdržela ocenění 
v kategorii TOP 10. Oceně-
ní převzal generální ředitel 
Ing. Martin Diviš, MBA.

Cílem soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH je v celo-
národním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně 
slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregist-
rované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího 
spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynika-
jících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných 
výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH v maximální míře využívá konkrétní 
znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nomi-
nace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážit-
ků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, 
získaných jak při profesionální činnosti (to především), 
tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospo-
dářskými subjekty. 
Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH má pouze tři omezení:

 � subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR  
a být zde plátcem daní,

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

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

Základním a jediným měřítkem konečného umístění 
je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Přítomným hostům průběh večera zpestřila také módní 
přehlídka luxusních večerních šatů návrhářky Natali Ru-
den ve spolupráci s družstvem VÝVOJ Třešť. 
O hudební atmosféru slavnostního večera se postaral swin-
gový orchestr ZATRESTBAND.

Text: Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová. Foto: Ivan Malý  a Jana Henychová 
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V závěru 46. týdne 2013 se v TOP HOTELU v Praze uskuteč-
nila dvoudenní porada zástupců členských výrobních družstev 
SČMVD, které se zúčastnilo téměř 200 jejich zástupců. Význam-
ným hostem porady byl předseda vlády České republiky ing. Jiří 
Rusnok a zúčastnil se jí rovněž analytik ČSOB ing. Petr Dufek. 
Poradu zahájil a řídil předseda svazu JUDr. Rostislav Dvořák.

Svaz českých a moravských výrobních družstev letos slaví  
60. výročí svého založení. U příležitosti tohoto významného vý-
ročí byly 85 zakládajícím členům svazu předány Pamětní listy.  
Celkem 24 zástupců družstev založených před rokem 1936 obdrželo 
titul – družstvo s hlubokou podnikatelskou tradicí. Nejstarším čle-
nem Svazu českých a moravských výrobních družstev je Moravská 
ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, které bylo založeno  
v  roce 1909 a patří do současnosti k velmi úspěšným firmám.

CELOSTÁTNÍ PORADA 
zástupců výrobních družstev – Praha listopad 2013

Ve svém vystoupení se před-
seda vlády věnoval zejména 
aktuální situaci v hospodaře-
ní, hodnocení úrovně konku-
renceschopnosti a postavení 
ČR v Evropské unii a stavu 
nezaměstnanosti v České 
republice. Jeho vystoupení 
bylo zaměřeno zejména na 
pozitivní trendy ve snížení 
nákladů na energie pláno-
vané pro rok 2014, exportní 
aktivity a pozici ČR v čerpá-

ní finančních prostředků z programů EU. Významnou 
část svého vystoupení věnoval intervenci ČNB směřující 
k oslabení české koruny, které podpořil, jako možnou 
formu nutné regulace byť mimořádného charakteru. 
Na jeho vystoupení reagovalo v diskusi několik předsedů 
družstev, kteří upozornili na finanční ztráty ze zajišťova-
cích operací spojené s umělým oslabením koruny a poža-
dovali ze strany vlády mimo jiné zajištění větší stability 
podnikatelského prostředí, které by výrazně pomohlo 
podnikatelům a dopady podobných kroků by stabilní 
prostředí významně eliminovalo. Dotazy na premiéra se 
týkaly rovněž dvojího zdanění, záměru vlády zvýšit daň 
z výplaty podílů na zisku a dalších otázek s negativními 
vlivy na podnikání.

Vystoupení ing. Dufka obsahovalo aktuální rozklad 
základních trendů ekonomického vývoje jednotlivých 

odvětví v ČR, koupěschopnosti 
obyvatel, růstu nezaměstnanosti 
a s tím souvisejících stěžejních 
ekonomických a statistických 
ukazatelů. Účastníci porady jistě 
zaznamenali, že některé informa-
ce předložené ing. Dufkem byly 
v přímém rozporu se stanovisky 
premiéra Ing. Rusnoka. Na tuto 
připomínku uvedl ing. Dufek 
zdroje čerpaných informací.

Předseda svazu JUDr. Dvořák předložil poradě infor-
mace o činnosti jednotlivých odborů svazu a upozornil 
na písemnou zprávu představenstva v podkladových 

materiálech, která informuje 
o činnosti představenstva a sva-
zu v období od jednání valné-
ho shromáždění v červnu 2013. 
Předložil informace o úrovni 
zajišťovaných služeb a záměrech 
představenstva v jejich dalším 
rozšiřování, zhodnotil výsled-
ky centrálních nákupů elektři-
ny a plynu a výsledky plnění 
rámcové smlouvy s mobilním 

Foto: PhDr. Jaromír Kainc
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operátorem, které rovněž vykazuje výborné výsledky. In-
formoval o přípravě nových forem centrálních nákupů 
služeb a to v použití pevných telefonních linek, zajištění 
odborného krizového managementu pro členská druž-
stva, spedičních služeb a o záměru tuto formu činnosti 
svazu nadále rozšiřovat. Předsedové a zástupci družstev 
byli seznámeni s výsledky hospodaření svazu v základ-
ních ukazatelích k datu 30.9.2013. Předseda zdůraznil, 
že výsledky hodnotí představenstvo jako velmi dobré 
a dokladují naplnění veškerých plánovaných záměrů, za-

jištění vyrovnaného rozpočtu a předpokladu předložit 
valnému shromáždění návrh na výplatu podílů na zisku 
za rok 2013. V závěru svého vystoupení poděkoval před-
seda svazu všem přítomným za aktivní účast na poradě, 
popřál hodně pracovních úspěchů a pozval přítomné 
a jejich partnery na kulturní a společenskou část společ-
ného setkání.

Setkání zástupců členských družstev pokračovalo 
kulturním programem v divadle Kalich, kde účastní-
ci se svými partnery a pozvaní hosté shlédli divadelní 
hru Isabelly Mergaultové v režii Antonína Procházky 

„Sbohem zůstávám!“, jejíž protagonisté paní Iva Jan-

žurová, Jana Paulů, Pavel Zedníček a Jaromír Dulava 
naplnili očekávání diváků svým excelentním výkonem.

Navazující společenský taneční večer v TOP HO-
TELU PRAHA uzavřel program a umožnil všem 
účastníků neformální setkání doplněné příjemným 
programem včetně rozkrojení jubilejního dortu k 60. 
výročí Svazu českých a moravských výrobních druž-
stev, který symbolicky rozkrojila paní Jana Malá, 
předsedkyně výrobního družstva Moravská ústředna, 
družstva s hlubokou podnikatelskou tradicí, které přes 
sto let působí na českém trhu a patří svými vynikající-
mi výsledky mezi nejúspěšnější družstva našeho svazu.
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VÝROBNÍ DRUŽSTVA S HLUBOKOU PODNIKATELSKOU TRADICÍ A ZAKLADATELÉ SVAZU
Seznam družstev, která převzala Pamětní list a ocenění „Družstvo s hlubokou podnikatelskou tradicí“  

z rukou premiéra Ing. Jiřího Rusnoka, předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka  
a ředitele odboru poradenských a podnikatelských služeb SČMVD Mgr. Petra Prchala

 č. Název družstva Město Rok založení

1. Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby Brno – Horní Heršpice 1909

2. NAPAKO, výrobní družstvo Praha 4 1919

3. STAVBA PRAHA družstvo Praha 3 1919

4. Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě Ostrava – Zábřeh 1920

5. Družstvo Elektroprogres Praha Praha 8 – Libeň 1920

6. CHODOVIA, družstvo lidové tvorby Domažlice 1920

7. Malba, výrobní družstvo lakýrníků a malířů v Praze Praha 7 1920

8. ODĚVA, výrobní družstvo Jindřichův Hradec 1920

9. STAVODĚL Praha, výrobní družstvo stavební Praha 10 1920

10. Lověna - družstvo Praha 4 – Hodkovičky 1921

11. Služba, výrobní družstvo České Budějovice 1921

12. VKUS, oděvní družstvo Brno Brno 1921

13. DÍLO, výrobní a obchodní družstvo Svratouch 1923

14. KOVO DRUŽSTVO Olomouc Hlubočky 1930

15. MODELA, výrobní družstvo Pardubice Chrudim 1930

16. MOTEX, výrobní družstvo Praha Praha 10 1930

17. KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni Plzeň 1931

18. MODĚVA oděvní družstvo Konice Konice 1931

19. Vánoční ozdoby, DUV - družstvo Dvůr Králové nad Labem 1931

20. VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti Třešť 1931

21. Valašský dřevoprůmysl, výrobní družstvo Fryšták Fryšták 1932

22. DRUPOL, výrobní družstvo Praha 9 1935

23. Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský Brod Uherský Brod 1936

24. Mechanika Praha, družstvo Praha 3 1936

Seznam družstev, která převzala Pamětní list
 č. Název družstva Město Rok založení

25. DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo Rousínov 1945

26. DUP - družstvo Pelhřimov Pelhřimov 1945

27. Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Bečov nad Teplou 1945

28. KARAT, družstvo Brno 1945

29. Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov Janovice nad Úhlavou 1945

30. LOUDA Alform, výrobní družstvo Kolín 5 1945

31. ODĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO Třebíč 1945

32. Plzeňské dílo, výrobní družstvo Plzeň 1945

33. TVAR výrobní družstvo Pardubice Pardubice 1945

34. DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo Znojmo 1946

35. Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou Stráž nad Nežárkou 1946
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36. LINEA, stolařské výrobní družstvo Blansko Olomučany 1946

37. SVED, elektrotechnické družstvo Liberec 10 1946

38. VKUS TEPLICE - oděvní družstvo Teplice 1946

39. Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo, Praha Praha 10 1947

40. Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary Karlovy Vary 1947

41. Cyklos, výrobní družstvo, Choltice Choltice 1949

42. Družstvo Model Praha Praha 7 1949

43. Hygie, družstvo Ústí nad Labem 1949

44. Hygie, družstvo v Děčíně Děčín IV 1949

45. DRUTĚVA, výrobní družstvo Praha 7 1950

46. Družstvo Dřevotvar Dvůr Králové nad Labem 1950

47. Fotografia Praha, družstvo Praha 4 1950

48. Hygie družstvo kadeřníků Chomutov Chomutov 1950

49. HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek 1950

50. KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo Sedlčany 1950

51. Sněžka, výrobní družstvo Náchod Náchod 1950

52. STYL, družstvo pro chemickou výrobu Neratovice 1950

53. V K U S, výrobní družstvo, Jičín Jičín 1950

54. VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy Klatovy 1950

55. BLATA, výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí 1951

56. Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby Praha 10 1951

57. DŘEVO, družstvo Měřín Měřín 1951

58. Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí 1951

59. Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou 1951

60. Elko Nový Knín, výrobní družstvo Nový Knín 1951

61. Integra Progress - výrobní družstvo Praha 10 1951

62. KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku Žebrák 1951

63. KOVOS družstvo Teplice Verneřice 1951

64. Ledenický nábytek výrobní družstvo Ledenice 1951

65. Slezská tvorba, výrobní družstvo Opava 1951

66. TVAR, výrobní družstvo Klatovy Klatovy III. 1951

67. Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek Frýdek-Místek 1951

68. ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby Ostrava-Kunčice 1951

69. ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby Malá Skála 1951

70. DRUPO výrobní družstvo Horní Cerekev 1952

71. JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek 1952

72. JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice 1952

73. KAMENA výrobní družstvo Brno Brno 1952

74. KOVO, výrobní družstvo Veverská Bítýška 1952

75. OTAVA, výrobní družstvo Písek 1952

76. Směr, výrobní družstvo Praha 10 1952

77. Brněnská Drutěva, výrobní družstvo Brno 1953

78. CÍL, výrobní družstvo Prostějov 1953

79. Dřevozpracující družstvo Lukavec 1953

80. Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov Turnov 1953

81. KARKO, výrobní družstvo nevidomých Ústí nad Labem 1953

82. KERAMO, družstvo umělecké výroby Kožlany Kožlany 1953

83. Mechanika Prostějov, výrobní družstvo Prostějov 1953

84. Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Liberec 2 1953

85. STAVBA, výrobní družstvo v Jaroměři Jaroměř 1953
Text a foto: Jana Henychová 
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V Bruselu jednalo představenstvo  
Družstev Evropa (sdružení všech typů družstev) 
a představenstvo CECOP (sdružení výrobních družstev)

Na základě usnesení představenstva Družstevní asociace ČR se 
na její náklady předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák zú-
častnil v Bruselu jednání představenstva Družstev Evropa (DE) 
a také jednání představenstva CECOP, jichž je členem.

Představenstvo DE projednalo plnění plánu práce v roce 2013, po-
litické priority a plán práce a rozpočet na rok 2014. JUDr. Dvořák  
připomínkoval v průběhu jednání nákladovou oblast rozpočtu 
s požadavkem na korekce a snížení některých plánovaných čás-
tek a doporučil přeliv části prostředků z oblasti nákladů na zajiš-
tění činnosti organizačního štábu směrem k podpoře potřebných 
rozvojových aktivit družstev. Bylo doporučeno hledat možné fi-
nanční zdroje (projekty) pro zvýšení příjmové oblasti tak, aby 
se snížila vysoká a omezující závislost činnosti na členských pří-
spěvcích.

Představenstvo se dále věnovalo přípravě postupu DE v období 
přípravy voleb do Evropského parlamentu. Byl připraven poža-
davek na vytvoření skupiny pro družstevnictví v rámci Evropské-
ho parlamentu a přijetí družstevního plánu pro novou Evropskou 
komisi. Důležitým záměrem je zajištění propojení s národními 
členy pomocí užšího spojení s Radou EU. Lobby bude směrová-
no na Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU. K za-
jištění této skupiny úkolů bude vypracován akční plán kontaktů 
s kandidáty do Evropského parlamentu.

V oblasti komunikace s členy bude nadále podporován požada-
vek na zviditelňování družstev na evropské úrovni a informování 
členské základny. V diskusi byly vysoce pozitivně hodnoceny ak-
tivity SČMVD v oblasti forem, prostředků a rozsahu informová-
ní jeho členské základny a rozsahu služeb v porovnání s jinými 
členskými zeměmi. DE bude monitorovat evropská témata a in-
formovat o nich pravidelně členy. Činnost bude zaměřena na zvý-
šení efektivity akcí DE a zvýšení zapojení členů do aktivit DE.

Představenstvo DE vyhodnotilo rovněž zajištění Valného shro-
máždění MDS v listopadu 2013.

Jednání představenstva CECOP se mimo jiné věnovalo usnese-
ní parlamentu EU k podpoře družstevních výrobních podniků, 
které má SČMVD rozpracované v „Projektu restrukturalizace 
hospodářství ČR“.

Text a foto: JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Jednání Družstev Evropa, 28. 11. 2013, za účasti předsedky-
ně MDS (ICA). Zleva: Klaus Niederlander (generální tajem-
ník DE), Dirk Lehnhoff (prezident DE), Agnes Mathis (DE), 
Pauline Green (předsedkyně MDS)

Jednání představenstva CECOP, 25. 11. 2013. Zleva: Olivier Biron 
(komunikace CECOP), Gabrielle Tzelepis (účetní CECOP), Bruno 
Roelants (generální tajemník CECOP), Rossano Rimelli (prezident  
CECOP), Diana Dougan (CECOP), Helen Robinson (CECOP)
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Směr, výrobní družstvo www.smer.cz

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby www.mubrno.cz

VÝROBNÍ DRUŽSTVA NA FOR TOYS, FOR BABIES A FOR HOBBY 

Ve výstavním areálu v Praze – Letňanech se ve dnech 10. až 13. října konal  
4. ročník veletrhu hraček a her FOR TOYS a veletrhu potřeb pro děti a kojence FOR 
BABIES. Spolu s nimi probíhal 2. ročník veletrhu videoher a interaktivní zábavy 
FOR GAMES a souběžnou akcí byl i 22. ročník modelářského a hobby veletrhu  
MODEL HOBBY. Veletrhy byly již tradičně určeny jak odborné, tak i laické veřej-
nosti, což je předurčuje k tomu, že návštěvnost je vždy velká.

Družstvo Směr je tradičním českým výrobcem plas-
tových hraček a her a plastikových modelů letadel, aut 
a lodí. Současně je dovozcem plastových hraček od firmy 
Verve a kreativních stavebnic z pravých cihel zn. Teifoc. 

Zástupci družstva se tentokrát rozhodli mít výstavní 
stánky na dvou místech výstavního areálu. Jeden byl jako 
obvykle na veletrhu FOR TOYS, druhý na modelářském 
veletrhu MODEL HOBBY. Důvodem pro výstavbu dvou 
stánků byla snaha oslovit nejen děti a jejich rodiče při-
cházející na veletrh FOR TOYS, ale zacílit i na modeláře 
všech věkových kategorií, kteří navštěvují veletrh MO-
DEL HOBBY. 

Při tvorbě své výstavní expozice na veletrhu hraček 
a her se zástupcům Směru v minulých ročnících velice 
osvědčilo začlenění hrací plochy do stánku. Tímto způ-
sobem byl řešen stánek i tentokrát. Přímo u stolků si děti 
vyzkoušely práci s maltou a z malých cihliček si mohly 
postavit dům či jinou stavbu. Zájem dětí inspiruje jejich 
rodiče, kteří výstavu využívají k nákupu dárků.

Zástupci Směru byli spokojeni mimo jiné s tím, že na akci 
získali kontakty i na obchodníky, a to i na Slovensko.

Zástupci Moravské ústředny se veletrhu FOR TOYS zúčastnili opět 
po několikaleté pauze. Smyslem jejich účasti bylo připomenout se 
jako výrobce textilních a plyšových hraček, maňásků a reklamních 
a dárkových předmětů na výstavě v ČR, protože stěžejní výstavou 
pro tohoto výrobce hraček je veletrh v Norimberku. Kromě návštěvy 
laické veřejnosti obchodníci z Moravské ústředny pozitivně hodno-
tili návštěvu z magistrátu Moskvy, ze které vyplynula objednávka 
hraček do Ruska.

Na veletrzích FOR TOYS a FOR BABIES vystavovala také členská výrobní družstva Směr Praha, Moravská ústředna, Dita Tábor 
a Tvar Pardubice. Směr Praha měl svůj stánek i na veletrhu MODEL HOBBY.

p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, v
el

et
rh

y



w w w.pva.cz

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

 12/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 13

Družstvo Tvar Pardubice se veletrhu FOR BABIES 
zúčastnilo vůbec poprvé. Ve svém stánku vystavovalo 
plastové kojenecké nádobí, kojenecké hrníčky, dětské 
talířky, kelímky, misky, mísy, odměrky, tácky, košíky, 
cedníky či svačinové boxy. Zástupci Tvaru byli se svou 
účastí na výstavě velmi spokojeni, některý z výrobků 
si na stánek přišlo zakoupit velmi mnoho zákazníků, 
kromě nich získali pracovníci Tvaru kontakty i na ob-
chodníky. Třetím pozitivem bylo získání ocenění 
Grand Prix pro výrobek ze své produkce, které jim 
bylo slavnostně předáno při slavnostním galavečeru.

DITA výrobní družstvo invalidů www.dita.cz

Družstvo Dita je pravidelným vystavovatelem na veletrhu 
FOR BABIES. Prezentuje se zde jako český výrobce oble-
čení a textilu z termoregulačního materiálu Outlast®, které 
na trh dodává pod vlastní značkou LittleAngel®. Široká na-
bídka výrobků LittleAngel® se vyznačuje vysokou kvalitou 
materiálů a zpracováním do nejmenších detailů. Veškeré 
výrobky jsou atestovány akreditovanou laboratoří a schvá-
leny k užívání pro děti od narození do tří let.
Cestu k výrobkům družstva si nachází stále více zákaznic. 
Ty, které poznají jejich kvalitu, se obvykle vracejí při svých 
dalších nákupech opět na stánek Dity. Tentokrát tomu bylo 
nejinak, stránek byl po celou dobu trvání veletrhu doslova 

„v obležení“.

TVAR výrobní družstvo Pardubice www.tvar.cz

TVAR Pardubice získal ocenění Grand Prix FOR BABIES 
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Tvar Pardubice získal na veletrhu potřeb pro děti 
FOR BABIES cenu Grand Prix za kojenecký hrníček. 

Tímto titulem jsou oceňovány exponáty, které jsou 
svými parametry srovnatelné se světovou úrovní nebo 
určují trend vývoje ve svém oboru. Důraz je přitom 
kladen na výrobky, které mají výrobkovou základnu 
v ČR. Základními kritérii při výběru oceňovaných ex-
ponátů jsou technické řešení, dále netradiční nápad, 
mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická 
hlediska, chemická a biologická nezávadnost, ener-
getická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující 
šetrný vztah k životnímu prostředí.

Oceněný kojenecký hrníček je zhotoven ze zdravot-
ně nezávadného materiálu – polypropylenu v módním 
matovém efektu s možností široké škály barevných 
kombinací. Jeho předností je nízká hmotnost, jed-
noduchý elegantní tvar, nerozbitnost a dlouhodobá 
životnost. Používání je naprosto bezpečné, výrobek 
splňuje požadavek snadné hygienické údržby. Použi-
tý materiál je recyklovatelný, tudíž šetrný k životnímu 
prostředí.

Blahopřejeme k ocenění! 



Ve středu 6. listopadu se ve velké jednací místnosti budovy SČMVD v Praze uskutečnila prodejní akce výrobců textilu, oděvů, 
hraček, kosmetiky, šperků a domácích potřeb. Cílem bylo pokračovat v úspěšné tradici a nabídnout návštěvníkům široký sorti-
ment zboží z produkce výrobních družstev.

Akce se zúčastnilo celkem 10 člen-
ských družstev se svými výrobky. 
Moděva Konice přivezla dámské 
a pánské pláště, dámská paleta 
a peleríny, tento sortiment doplnila 
módními šálami. Modela Pardubice 
kolekci oděvů pro ženy obohatila 
o dámské šaty, halenky, trička, sukně 
a kalhoty. Pánské, dámské a dětské 
sportovní soft-shellové bundy tradič-
ně nabídl Styl Plzeň. Kromě toho 
byly v nabídce Stylu zastoupeny 
ještě dámské tuniky, čelenky, tepláky, 
dále polštářky a tašky. Dita Tábor 
nabízela bytový textil, dále celou 
řadu výrobků kojeneckého textilu 
značky Little Angel a zimní kolekci 
dětského oblečení. 
Poprvé byl na této prodejní akci 
zastoupen obor hraček. Stále oble-
žen byl prodejní stánek Moravské 
ústředny, která přivezla textilní 
a plyšové hračky, maňásky, kornouty, 
sedačky, batůžky, polštáře, dětské 
deky, ale i dětské nádobí nebo dárko-
vé předměty z textilu. Směr Praha 
představil plastové hračky a modely 
vlastní výroby a též kreativní sta-
vebnice z cihliček Teifoc, jichž je vý-
hradním dovozcem. 

Nabídku kosmetiky prezentovalo 
Vřídlo Karlovy Vary, jehož zástupci 
přivezli produkty karlovarské kos-
metiky. Zákazníci si již na možnost 
nákupu krémů, emulzí, koupelových 
solí, zubních past a dalších produktů 
z Vřídla zvykli a nakupovat přichá-
zeli cíleně.

Poprvé se na této prodejní akci pre-
zentovalo družstvo umělecké výroby 
Granát Turnov. Jeho nabídka obsa-
hovala zlaté a stříbrné šperky, stříbr-
né granátové šperky i dárkové sklo 
zdobené českými granáty. Zákazní-
ci využili této příležitosti k nákupu 
dárků pro své blízké nebo sobě pro 
radost.

Se svými výrobky se tentokrát po-
prvé připojilo družstvo Dřevotvar 
Jablonné. Kolekce mlýnků na koření, 
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Prodejní akce na SČMVD 
textil, oděvy, hračky, kosmetika, šperky a domácí potřeby

Moděva Konice

Styl Plzeň

Dita Tábor

Směr Praha

Moděva Konice

Modela Pardubice

Moravská ústředna Brno
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paliček, válků, prkének a dalších ku-
chyňských potřeb rozšířila sortiment 
zastoupených družstevních výrobků.

Zástupci KDS Sedlčany přivezli 
velmi širokou nabídku kuchyňských 
nožů, kuchyňského, řeznického a za-
hradnického náčiní, též manikúry, 
pedikérské náčiní a různé nůžky. Zá-
kazníci si již zvykli na účast nožířů 
na této akci a využívají ji k nákupu 
kvalitního tuzemského zboží.

I tentokrát se pracovníci svazu 
podíleli na pozvání hostů. Pozván-
ky směřovaly pracovníkům spřá-
telených organizací, komor, svazů, 
asociací, ministerstev, veletržních 
společností, pozváni byli zaměst-
nanci pražských družstev i spolupra-
cující novináři. Reklama v budově 
a před ní měla přilákat nájemníky 
a návštěvníky budovy i veřejnost. In-
formace o akci spolu s pozvánkou 
byla uveřejněna taktéž na webo-
vých stránkách svazu, na extranetu 
i na facebooku SČMVD.
Návštěvníků dorazilo opravdu hod-
ně, nejvíce za dobu pořádání těchto 
prodejních akcí. Potvrdilo se, že zá-
kazníci vyhledávají zboží od českých 
výrobců a rádi se za ním vypraví. 
S počtem návštěvníků akce i se svý-
mi tržbami byli spokojeni zástupci 
všech zúčastněných družstev. 
Kromě samotných tržeb je přínosem 
rovněž zvýšení povědomí o výrob-
ním družstevnictví a o jeho produk-
ci, zvýšení povědomí o tom, že stále 
existují tradiční čeští výrobci vyrá-
bějící kvalitní zboží a že má smysl je 
vyhledávat.

w w w.scmvd.eu
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Granát Turnov

KDS Sedlčany

Vřídlo Karlovy Vary

Granát Turnov

Text: Ing. Lenka Bartoničková. Foto: Jana Henychová
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a pochybné produkci ze zahraničí 
tak stojí stabilní česká firma, která se 
prezentuje dlouhou řadu let výrobky 
se stálou kvalitou. A to je naštěstí to, 
co se zejména poslední dobou začíná 
zase objevovat - zájem o české výrob-
ky.
Je potřeba říci, že družstvo SMĚR 
nevyrábí jen hračky – aby udrželo 
stabilitu firmy, má i jiný výrobní 
program. Hlavní činností a v pod-

Směr výrobní družstvo, Praha  
Směle ber hračku SMĚR! Známé heslo provázelo velkou řadu 
z nás v dětství, kdy tento přední český výrobce hraček pokrýval 
většinu obchodů s hračkami. Není snad nikdo, kdo by jako dítě 
nepamatoval na dnes již legendární hračky jako dalekohled, 
červenou rybu na kolečkách, pokladničku ve tvaru muchomůr-
ky, parníček či kačenku. Také hry jako Kloboučku hop jistě 
řada z nás dobře pamatuje. I naše děti jezdily na odrážedlech 
a házely obruče na stojany, kluci měli plastové auto, na kterém 
se dalo jezdit a holčičky zase růžovou postýlku pro panenky či 
kuchyňskou linku s miniaturním odkapávačem a nádobím 
s příbory. Pojďte se s námi vydat do minulosti a zažít tak 
na chvíli pocit, že jsme ještě děti. Družstvo SMĚR se svými 

výrobky k tomu vysloveně vybízí – průvodce máme ty nejpovolanější – jsou jimi ředitel družstva Ing. Čestmír Suchý, manažer 
prodeje hraček Michal Štrobl a manažer prodeje folií a tašek Martin Jančar.
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ROZHOVOR 
Ing. Čestmír Suchý
ředitel VD SMĚR Praha

  Pane řediteli, mohl byste přiblížit výrobní činnost 
družstva SMĚR?

Jsme tradičním výrobcem hraček, jejichž prodej však 
v současné době tvoří zhruba jen 15-17 procent našeho 
obratu. Většinu tvoří výroba lisovaných plastových kom-
ponentů pro nejrůznější technické účely a výroba potiš-
těných folií pro balení velice rozmanitých druhů zboží. 
Některým zákazníkům dodáváme výrobky smontované 
z výlisků a ze součástí jimi dodaných, například elektric-
ké rozvodnice.

  O jaké technické komponenty se jedná?
Naším odběratelem je jedna významná evropská firma, 
která vyrábí elektrická signální zařízení, dále dodáváme 
do dalších sfér z oblasti průmyslové výroby i stavebnictví.

  Jaká je vůbec vaše odbytová situace?
V posledních letech, díky důvěrnému vztahu, který máme 
s našimi zákazníky a díky naší vysoké flexibilitě je více-
méně stabilní. Vedle dlouhodobě trvajících obchodních 
vazeb však neustále hledáme nové zákazníky a ty stávají-
cí se snažíme samozřejmě co nejlépe uspokojit. Orientu-
jeme se spíše na menší a střední firmy, kde je podnikání 

nejtěžší a tak se nám každoročně stává, že některý z na-
šich zákazníků sníží odběry nebo ukončí svou obchodní 
či výrobní činnost. Stalo se nám například, že partner 
odešel ze dne na den a to jsme měli po mnoho let napros-
to nadstandardní vztahy. Člověk si ale nemůže myslet, že 
když získal zákazníka, má ho nadosmrti, i když dělá vše, 
aby jeho požadavky splnil. U menších výrobních firem 
není nic neobvyklého, že skončí, když jejich odběratelé 
přestanou mít o daný typ výrobku zájem a prodejny 
hraček či menší velkoobchody jsou pod tlakem velmi lev-
ných nekvalitních hraček prodávaných na tržnicích. 

statě tím, co družstvo živí, je li-
sování technických komponentů, 
výroba plastových obalů s potiskem, 
ale i další činnosti. Je však úctyhod-
né, že na rozdíl od jiných firem, které 
v zájmu zachování životaschopnosti 
změnily svůj výrobní program, se 
Směr zcela nerozloučil se svým pů-
vodním záměrem – vyrábět tradiční 
zdravotně nezávadné české hračky 
za příznivou cenu.

Dnešní SMĚR, stejně jako řada čes-
kých výrobců z nejrůznějších odvět-
ví, již dávno nepatří k těm, jejichž 
výrobky plní téměř beze zbytku 
všechna hračkářství. Vytlačila ho to-
tiž zahraniční konkurence převážně 
nekvalitní výroby z Číny. Směr však 
stále ze svého směru nesešel a hračky 
vyrábí dál – a to dokonce stále své 
tradiční, které jsou určitou skupinou 
odběratelů stále žádány. Proti levné 
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Směle ber hračku SMĚR!
  Ve vaší nabídce jsou tradiční typy hraček z plastu – 
plánujete v tomto směru inovaci?

Zavést do výroby nový výrobek není tak jednoduché. 
V této oblasti je to navíc nerentabilní. Novinky se proto 
snažíme přinášet hlavně v barvách a sázet přitom na tra-
diční výrobky, které trh zná. Inovace občas testujeme 

– například jsme připravili projekt nového odrážedla, 
investovali jsme do počátečních příprav projektu, bohu-
žel, dobrý záměr skončil na tom, že se nám nepodařilo 
vybrat odpovídající materiál, který by současně splňoval 
pevnostní požadavky kladené na výrobek a současně by 
vyhovoval materiálově pro výrobu hračky pro děti do tří 
let. A pokud nevíte, z čeho výrobek vyrobit, pak je dost 
obtížné pořídit si formu.

   A co inovace v méně výrobně náročných hračkách?
Toto je stálá naše úvaha. Právě u nového odrážedla vznik-
la myšlenka nejít cestou komplikovaného výrobku. Co se 
týče designu, uvažujeme nicméně o možnosti spolupra-
covat s výtvarnými školami, využit kreativity studentů 
a požádat je o návrhy výrobků zajímavých tvarů. Jít 
do nástrojů, které nejsou tak nákladné. Jenže když to celé 
shrneme, tak pravdou je, že vše, co jsme vyvinuli po roce 
1990, prodáváme podstatně méně. Nejvíce na odbyt jdou 
hračky, které se vyráběly ještě před revolucí. Jako příklad 
nového výrobku bych uvedl autodráhu – zpočátku byla 
velmi žádaná, ale když se pak objevily konkurenční vý-
robky, kterých se v této době začalo objevovat spousta, 
hlavně ze zahraničí, ve srovnání s konkurencí už nás od-
běratelé pak až tolik nepřijímali.

  Prozradíte nám něco z historie i současnosti družstva?
Družstvo vznikalo v roce 1952. Zakládajícími členy byli 
drobní pražští výrobci hraček. Bylo to období zestátňo-
vání podnikatelských aktivit a družstevnictví bylo pro 
tehdejší drobné podnikatele a živnostníky přijatelnou 
alternativou, jak se vypořádat s aktuálními politicko-

-ekonomickými podmínkami. Celkem družstvo založilo 
130 osob, které do něj vložily veškerý svůj podnikatelský 
majetek a um. Málokdo ví, že jedním ze zakladatelů byl 
i první český výrobce plastových, resp. tehdy bakelito-

vých, hraček. Na začátku 80. let družstvo SMĚR mělo 
celkem 870 zaměstnanců pracujících v několika výrob-
ních provozech a dílnách. Dokázali jsme například lidem 
položit koberec, opravit auto či jsme uměli omítnout 
garáž. Povinně jsme museli poskytovat různé služby pro 
obyvatelstvo. Tyto činnosti nám byly víceméně nařízeny, 
ačkoliv tehdejší členové chtěli i nadále vyrábět pouze 
hračky. Toto široké zaměření bylo i příčinou finančních 
problémů družstva, protože po změně společenských 
poměrů část družstevníků odešla podnikat, zejména 
ti, kteří pracovali ve službách pro obyvatelstvo. Přitom 
administrativa i strojní vybavení byly nastaveny na reali-
zaci těchto služeb. Takže takováto redukce širokého pro-
vozního zaměření sebou logicky nesla i redukci nákladů 
a výprodej najednou nepotřebného majetku. Družstvo se 
postupně stabilizovalo ve stávajícím výrobním zaměření 
a stávajícím počtu zaměstnanců. Měli jsme sice mnohem 
nižší obrat, ale hospodařili jsme se ziskem, resp. s občas-
nými ztrátami. Další problémy přinesl až rok 2008, kdy 
s celosvětovou finanční krizí přišel velký pokles poptávky 
po našich výrobcích. Velkou zásluhu na překlenutí toho-
to období a opětovné stabilizaci družstva mají příznačně 
příbuzní původních zakladatelů družstva, kteří do druž-
stva znovu vstoupili. Navíc někteří dlouhodobí členové 
tehdy odešli do důchodu, přesto se situace velmi rychle 
stabilizovala. Dnes má družstvo SMĚR 43 zaměstnanců 
a znovu hospodaříme se ziskem.

ROZHOVOR 

Michal Štrobl
manažer prodeje hraček a modelů VD SMĚR Praha

  Jak je to v oblasti hraček s konkurencí?
Konkurence je veliká. Sázíme na tradici a kvalitu. Ne-
můžeme se sice srovnávat s nadnárodními firmami, které 
spolupracují především s filmovým průmyslem, a do pod-
pory svých produktů dávají nemalé peníze, ale myslím si, 
že naše hračky mají i po tak dlouhé době výroby svoje 
osobité kouzlo po několik generací.
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  Takže vaše hračky kupují zájemci hlavně proto, že je 
znají?

Určitě – náš sortiment znají zákazníci z dětství a dokonce 
je znají i jejich rodiče. Díru do světa sice neuděláme, ale 
nabízíme tradičně velmi dobrou kvalitu zdravotně ne-
závadných hraček za příjemnou cenu. Naše hračky jdou 
hlavně na český trh. Co se týče modelů, tam je to poměr 
exportu a dodávek do tuzemska 50 na 50 procent.

  Jaké modely nabízíte?
Jedná se o modely letadel, aut a lodí. Určené jsou pro 
začínající nebo středně pokročilé modeláře. Na naše po-
měry máme docela pestrou nabídku, hlavně v sortimentu 
letadel, kde u některých modelů můžeme směle konkuro-
vat i světovým výrobcům a několik modelů vyrábí v celo-
světovém měřítku jen naše společnost.

  Jak je to s odbytem?
V minulosti byl odbyt nesrovnatelně vyšší, než je dnes, 
protože modely z produkce družstva SMĚR neměly 
hlavně na tuzemském trhu konkurenci. Navíc dospívají-
cí mládež neměla tolik mimoškolních aktivit jako dnes. 
Například dříve byly modelářské kroužky v každé škole, 
což v současné době není a tak jsme úbytek tuzemských 
modelářů významně pocítili. V posledních letech naopak 
odbyt zase vzrostl, protože generace, která naše modely 
v mládí sestavovala, má nyní již vlastní potomky, kteří je 
v jejich aktivitách následují. 

Také se nám začalo dařit exportovat na evropské i mi-
moevropské trhy, například do Japonska a do USA, kde 
má modelářství silnou základnu. Ještě bych rád uvedl, že 
modeláři kupují všechny verze stavebnice, protože chtějí 

mít všechna vyrobená provedení ve sbírce. I když je třeba 
nestihnou sestavit hned, po čase se k nim rádi vracejí. Na-
příklad u jednoho typu letadla může být až pět různých 
variant kamufláží - letadla jsou v různém barevném pro-
vedení. Vše vznikalo v průběhu doby, měnily se detaily 
či doplňky, design výrobků. Modeláři touží mít většinou 
všechny kompletní řady modelů ve své sbírce.

  Na veletrhu FOR TOYS jste letos vystavovali, ale stá-
nek jste také měli na souběžně probíhajícím veletrhu 
MODEL HOBBY. Asi tušíme důvod…

Ano, tušíte správně – oba typy veletrhů jsou natolik roz-
dílné, že jsme se letos rozhodli mít stánky dva – na ka-
ždém veletrhu samostatný. Bylo to letos poprvé, takové 
zkušební kolo – protože modeláře na veletrh hraček nic 
netáhne. Musím říci, že po vyhodnocení výsledků je 
možné, že tento trend zachováme.

  A jak je to s inovacemi modelů?
Jak jsem již zmínil, jedná se víceméně o variaci stávajících 
modelů, který jsme obohatili o nové doplňky a jiné zbar-
vení. V té souvislosti vznikl též nový obal výrobku.

  S čím se chystáte na veletrh hraček Spielwarenmesse 
do Norimberku? 

Bohužel tentokrát pravděpodobně žádné inovace nestih-
neme, možná pouze nové obaly, takže se veletrhu zúčast-
níme s klasickým sortimentem. Pevně věřím, že se nám to 
podaří v dalším ročníku veletrhu.
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pokračování…
Ing. Čestmír Suchý, ředitel VD SMĚR Praha

  Když se vrátíme zpět k hračkám, vaše dětské odráže-
dlo vyráběné pod názvem Roloped je již téměř legen-
dárním výrobkem…

Ano. Jedná se o lety prověřený tvar. V současné době se 
snažíme inovovat jeho vzhled spárováním dvou různých 
barev – sázíme na zajímavé barevné kombinace a sna-
žíme se přilákat zájemce na to, že každému odběrateli 
dodáme tyto výrobky minimálně ve čtyřech – pěti barev-
ných kombinacích. Více to pak zaujme.

  Co byste řekl k mnohdy až přehnaným požadavkům 
na hračky podle aktuálních směrnic o bezpečnosti 
hraček?

Hračka se vždy tak „vylepšuje“, až se nakonec změní tak, 
že je sice podle předpisů, ale nedá se s ní moc hrát. Děti 
byly nejspíš před mnoha lety úplně jiné než nyní – proto-
že si opravdu nepamatuji na jediný smrtelný úraz, který 
by nastal při hraní s hračkou. Například si nepamatuji 
na to, že by dítě přišlo k plastové lodičce a začalo ji jíst. 
Vážně se to nikdy nestalo. Ale pak přišly nové předpisy, 
které například stanovily: jestliže lze oddělit díl hračky 
silou menší než devět kilopondů a díl projde zkušebním 
válcem, pak je to hračka nebezpečná pro děti do tří let. 
Maminky často i díky přehnaným pravidlům podléhají 
panice a o své děti se bojí.

  A co nebezpečné příměsi v hračkách?
Naše hračky neobsahují ftaláty, neboť nepracujeme 
se změkčenými materiály. Jsou tedy naprosto bezpeč-
né, ověřené několika generacemi. Jen v současné době 
musíme tuto skutečnost ověřovat. Jako například, že se 
do hračky musí tlačit tyčí o váze několika kilogramů, aby 
se posoudilo, jestli náhodou zvířátko moc nevypoulí oči. 
Považuji to za žertovné, ale bohužel je to nutnost. Je řada 
věcí, které jsme schopni vyzkoušet sami, ale pak jsou nut-
né i nárazové zkoušky, které si již necháváme zpracovávat 
u příslušných společností. 

  Jak taková nárazová zkouška probíhá?
Při ní se předpokládá, že například dítě vážící 50 kilo-
gramů se rozjede po nakloněné ploše proti přepážce 
a dítěti ani odrážedlu se přitom nesmí nic stát. Sice si 
nedovedu představit padesátikilového cvalíka jedoucího 
na našem plastovém odrážedle, ale je potřeba držet se da-
ných pravidel. Jako výrobce si musíme být stoprocentně 
jisti, že výrobek je nezávadný. Stejné nároky jsou kladeny 
i na barvu, kdy se předpokládá, že dítě několik hodin 
nepřetržitě olizuje nebo žmoulá například naše plastové 
prasátko, a v té souvislosti se zkoumá trvanlivost této 
barvy.

  Takže nestačí, že máte například certifikát na kvalitu 
barvy od dodavatele, ale musíte si nechat otestovat 
také hotový výrobek?

Samozřejmě. Vše je koncipováno v našem státě tak, aby 
čeští výrobci nemohli existovat. Je to všeobecný trend, 
ke kterému se směřuje. Takže my zůstáváme raději u na-
šich nostalgických hraček. Celosvětově se nostalgické 
hračky vyráběly a vždycky se vyrábět budou. Samozřej-
mě, že to není „bomba“, jako světově známé postavičky 
z animovaných filmů – zde se jedná o zcela jiné výrobce 
spojené s tímto byznysem. Samozřejmě jsou podobné 
projekty i v Čechách, ale upřímně řečeno, nemáme na to 
skoro odvahu. 
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pokračování…
Michal Štrobl
manažer prodeje hraček a modelů VD SMĚR Praha

  Jaké máte prodejní kanály – máte například vlastní 
e-shop?

Jako výrobce hraček řešíme odbyt především prostřed-
nictvím velkoobchodu do příslušných distribučních sítí. 
Jsme i přímým dodavatelem do vybraných řetězců. Ze-
jména u modelů preferujeme přímé dodávání do specia-
lizované maloobchodní sítě. E-shop nemáme, nebylo by 
to pro nás finančně efektivní. Forma velkoobchodu je pro 
naše podmínky nejpřijatelnější.

  Kromě vlastních hraček ale nabízíte také dovozové…
Ano, dovážíme hračky z Itálie – například sekačky, traka-
ře, kuchyňky… Jedná se o značku Verve, jsme jeden z je-
jích největších odběratelů v České republice. Dále jsme 

výhradním distributorem stavebnic Teifoc, resp. modelů 
staveb. Stavebnice obsahuje malé cihličky, zednické ná-
činí a maltu ze zdravotně nezávadného pojiva. Děti mají 
možnost kreativně mobilizovat své schopnosti. Jednou 
velkou výhodou stavebnice je, že je opakovatelně použi-
telná. Celá stavba se nechá rozpustit v nádobě s vodou 
a následně pomocí nové malty se dá stavebnice opětovně 
použít. Jedná se víceméně o miniaturní stavební kompo-
nenty – děti mají možnost zahrát si na skutečného stavi-
tele. Tyto stavebnice dodáváme přímo do velkoobchodů, 
maloobchodů, hobbymarketů a do zájmových kroužků. 

V tomto případě se jedná o velice kreativní výrobek pod-
něcující fantazii a zručnost dětí.

  Pravdou je, že z našich obchodů kreativní hračky  
víceméně vymizely…Může to být dáno pravidly  
pro bezpečnost hraček?

Nemyslím si to, spíše se domnívám, že děti samy si s tě-
mito hračkami hrát nechtějí. Většina současných dětí má 
problém zvládat manuální činnost. Jejich zájmem jsou 
hlavně počítače, tablety či chytré mobily. 
Martin Jančar
manažer prodeje folií a tašek 

  Jaké obaly nabízíte?
Vyrábíme obalový materiál z polyetylenu a polypropyle-
nu. Když zde byly zmiňovány v jiné souvislosti inovace, 
tak v tomto oboru si držíme standard. Sázíme na to, že 
jsme menší továrna, která uspokojuje specifická přání 
klientů. Dnes je všeobecný boom snížit celkové náklady 
a s tím i cenu výrobku, výrobci obalů jsou proto tlačeni 
cenově dolů. Na trhu zůstávají stabilní velcí hráči s lev-
nějšími vstupy, kvalitnější technologií a podobně.

  Jak tedy tuto situaci řešíte?
Nemá cenu, aby SMĚR primárně soutěžil s velkými oba-
lovými giganty v oblasti ceny. Jak jsem již zmínil, soutě-
žit v této oblasti nemá význam. Naše filozofie je jiná – dát 
zákazníkovi něco jiného, než je nízká cena. Například 
u polyetylenových tašek, které máme na skladě a jedná 
se o výrobek pro následný potisk, sázíme více na jejich 
pevnost a kvalitu. Kvalitu chápeme také v osobním pří-
stupu ke klientům, k řešení jejich specifických požadavků, 
ale i případných problémů. Protože klienti si pamatují, 
že jim někdo pomohl. To je naše filozofie, jak se na trhu 
udržet. 

  Sázíte na větší odběratele nebo vidíte jistotu ve větším 
počtu menších?

Než mít několik velkých zákazníků, je lépe mít 100 men-
ších. Protože když jeden z nich ukončí činnost, zbude 
dalších 99. Je pravdou, že menší podniky často z trhu 
zmizí, neboť je pojmou velcí producenti. Snažíme se 
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proto neustále oslovovat další potenciální klienty, hledat 
cesty pro odbyt, oslovovat nově vznikající výrobce pro-
duktů. Hledáme klienty, kteří vyznávají slogan „Je lépe 
být významným klientem menšího dodavatele, než bez-
významným klientem velkého dodavatele“.

  Jaké jsou výhody spolupráce se SMĚREM?
Kromě zmiňovaného osobního přístupu jsme schopni 
vyrobit rychle vše na přání klienta. Ani nám se samo-
zřejmě nevyhne potřeba inovací – obal prodává zboží. 
Takže pokud naše technologické možnosti na výrobu 
nestačí, máme smluvní partnery, jejichž prostřednictvím 
zajistíme pro našeho klienta kompletní dodávku na klíč. 
Ještě bych rád zmínil, že jsme orientovaní prioritně na za-
kázkovou výrobu – nemáme velkoobchod, s výjimkou 
zmiňovaných polyetylenových tašek, které dodáváme 
odběratelům, především zabývajících se sítotiskem.

  Dáte tip ostatním družstvům, jak nejlépe získat klienta?
Na tom není nic neobvyklého – vše jsou standardní po-
stupy. Jednak se klienti dají získat na jméno firmy, pokud 
má firma tradici. K tomuto pasivnímu způsobu patří 
například i webové stránky. Aktivním způsobem je pak 
například to, že vás někde zaujme obal a vás nezajímá, 

kdo tento obal vyrobil, ale kdo vyrábí produkt v něm za-
balený. A zkusíte ho oslovit s nabídkou. A jezdíte a jezdíte 
a navštěvujete a ze sto návštěv nemáte ani jeden úspěš-
ný obchod. Jindy se ale „zadaří“. Stejně je to i v jiných 
oborech. Naše obchodní aktivity zajišťují obchodníci. 
Dealery nemáme. Obchodní činnost musí být systémově 
dodržovaná. Poměrně dobře funguje také kontakt na od-
kaz, na doporučení přátel. To je samozřejmě ta nejlepší 
varianta. A zákazníci s námi mají dobré zkušenosti.

  Je forma zakázkové práce odlišná od výroby na sklad?
Uvedení se k odběrateli je finančně náročný běh na dlou-
hou trať. V tiskařině musíte investovat do grafického 
ztvárnění (což zpravidla dodá klient), ale značná je 
první investice do předtiskové přípravy a do tiskových 
štočků. To pak musíte jako výrobce zohlednit v ceně. 
Velcí producenti pak v rámci finančního boje přitahují 
zákazníky tak, že prvotní investici zafinancují – což si 
menší producenti nemohou dovolit. Návratnost nákladů 
je závislá na množství vyrobených produktů – je to vždy 
boj o každého zákazníka, o hledání optimální cesty pro 
vzájemnou spolupráci. 

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

Výrobní družstvo Směr, založené v roce 1952, je tradič-
ním českým výrobcem hraček a výrobků z plastických 
hmot zapsaným svými výrobky i sloganem: „Směle ber 
hračku Směr!“ v podvědomí několika generací. K zajiš-
tění kvality je ve společnosti zaveden systém manage-
mentu jakosti podle normy ISO 9001:2000 ve spolupráci 
s kontrolní a inspekční organizací SGS Switzerland SA 
Systéme &ServicesCertification.

Současné aktivity firmy jsou rozděleny do tří oblastí:
1. Výroba a prodej hraček a polytechnických stavebnic. 

Výrobní a prodejní sortiment je vybírán s důrazem 
na výchovnou funkci hraček v oblasti rozvoje doved-
nosti a pozitivně kreativní. V kolekci proto nejsou žád-
né zbraně, s výjimkou modelů letadel a lodí, v jejichž 
sortimentu firma patří k hlavním evropským výrob-
cům

2. Dodávky plastových folií, odnosných tašek a sáčků. 
Folie k balení potravin i jiných výrobků, sypkých nebo 
tekutých, jsou dodávány s potiskem podle individuál-
ního zadání zákazníka. Totéž platí pro výrobu odnos-
ných tašek, sloužících převážně k reklamním účelům. 
Družstvo se specializuje na malá množství a na tiskově 
náročné motivy.

3. Výroba plastových dílů a výrobků pro průmysl. Za-
kázková výroba plastových dílů je službou, kterou 
družstvo poskytuje zákazníkům z mnoha oborů 
a v různých stupních komplikovanosti. Díly jsou vy-
ráběny na nástrojích zákazníka technologiemi vstři-
kování, vyfukování a extruze profilů. Družstvo SMĚR 
ručí za řádné uložení, běžnou údržbu a konzervaci 
nástrojů a rovněž za to, že díly a nástroje zákazníka 
nebudou dodávány nikomu jinému. Pokud zákazník 
nedisponuje nástrojem, lze mu zprostředkovat nabíd-
ku na jeho výrobu u prověřených výrobců.

SMĚR výrobní družstvo  
Bellova 124, 109 00 Praha 10, 
tel.: 271 094 111, fax.: 271 094 302
E-mail: smer@smer.cz
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Úřad práce ČR se distancuje od webu www.upcr.cz 

Soutěž si klade za cíl přispívat k rozvoji marketingu 
popularizací osobností, které dosáhly významných 
úspěchů právě díky aktivnímu využití principů marke-
tingu. Nehodnotí se osobnost jako taková, ale její podíl 
na projektu, který má inovativní charakter v produktové 
politice při zavedení nových metod a postupů, v rámci 
změn procesního přístupu k řízení manažersko-marke-
tingových činností a podobně. Projekt by se měl součas-

ně významně podílet na zvýšení konkurenční schopnosti 
firmy a hodnoty poskytované zákazníkovi. V neposlední 
řadě jsou respektovány požadavky etického přístupu 
a příspěvku ke společenské odpovědnosti firem. Poro-
ta vedle hlavního nositele symbolu soutěže – Velkého 
modrého delfína – uděluje i další ocenění za mimořádné 
úspěchy v oblastech netradičního používání marketingu, 
v neziskových organizacích apod.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způsobu podávání 
přihlášek, jsou k dispozici na www.cms-cma.cz, případ-
ně je možno směrovat další dotazy na emailovou adresu 
info@cms-cma.cz. 
Termín podání přihlášek je do 15. dubna 2014.

V minulém ročníku soutěže také byli úspěšní představi-
telé členských výrobních družstev svazu:
Ing. Pavel Pastorek – předseda vinařského družstva 
Templářské sklepy Čejkovice, který obdržel ocenění 
Malý delfín za úspěšné budování konkurenční schopnos-
ti firmy důsledným uplatněním marketingu.
Diplom za nominaci obdržel Stanislav Husník, předse-
da Stylu, družstva pro chemickou výrobu, Neratovice  
a Ing. Miloslav Šorejs, předseda Granátu, družstva umě-
lecké výroby Turnov.

Text: Ing. Věra Řeháčková. 

Česká marketingová společnost vyhlásila již devátý ročník soutěže o Marketéra roku. 
Tentokrát za rok 2013. Vyhlášení této, dnes již významné odborné i společenské události, pro-
běhlo v rámci zahájení konference Dialog se zákazníkem, kterou uspořádala Česká marketingová 
společnost ve spolupráci s Marketingovým institutem v rámci tradičních konferencí Marketing 
Trend dne 23. října. Vyhlášení soutěže se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezi-
dentka společnosti doc. Jitka Vysekalová a viceprezident – předseda poroty soutěže prof. Gus-
tav Tomek. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, 
osobnost světového marketingu.

Vyhlášení soutěže
MARKETÉR ROKU 2013 

Doc. Jitka Vysekalová a prof. Gustav Tomek vyhlašují soutěž  
Marketér roku 2013

Internetové stránky www.upcr.cz nejsou oficiálními inter-
netovými stránkami Úřadu práce ČR. Veškeré informace 
spojené s výkonem agendy spadající do působnosti ÚP 
ČR jsou pravidelně zveřejňovány na oficiálních interneto-
vých stránkách www.uradprace.cz a integrovaném portá-
lu Ministerstva práce a sociálních věcí. Infomovala o tom 
tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Za informace a sdělení, která uvádí provozovatel strá-
nek www.upcr.cz, Úřad práce ČR nezodpovídá a nemá 
s nimi nic společného. Úřad práce o této skutečnosti in-
formuje veřejnost vzhledem k množícím se stížnostem 
a upozorněním na obsah portálu www.upcr.cz.

Text: Jana Henychová

Oficiální internetové stránky UP 
www.uradprace.cz
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Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR

K 30. září letošního roku bylo bez 
práce celkem 557 058 lidí. Nezaměst-
nanost v ČR dosáhla 7,6 %. Přestože 
je Česká republika v tomto ohledu 
dlouhodobě pod průměrem EU28 
(11 %), samotní uchazeči o zaměst-
nání tuto situaci mnohdy vnímají 
jako osobní selhání. Problém je o to 
palčivější, že řada pracovních míst 
zůstává v Česku neobsazená – firmy 
na ně prostě nejsou schopny najít 
dostatečně kvalifikované pracovníky.

Vyřešení tohoto nesouladu na trhu 
práce je jedním z cílů projektu Ná-
rodní soustava kvalifikací. Lidé, kteří 
úspěšně projdou tzv. kvalifikačními 
zkouškami, získají celostátně platné 
certifikáty. Ty jsou pro zaměstnava-
tele důkazem, že uchazeči o zaměst-
nání mají skutečně patřičné znalosti 
i dovednosti v dané profesi. A nemu-
sí se tak vracet zpátky do školních 
lavic a usilovat o výuční list nebo 
maturitní vysvědčení.

Projekt Národní soustava kvalifi-
kací přináší jednu z nejvýznamněj-
ších změn pro náš vzdělávací systém 
za poslední desítky let. Jeho pro-
pojení s počátečním vzděláváním 
nabízí potřebný impuls pro úpravu 
vzdělávacích obsahů pro jednotlivé 
obory ve středním vzdělávání. Dále 
významným způsobem umožní pro-
vázat střední vzdělávání se skuteč-
nými potřebami na trhu práce, což 
se v budoucnu promítne i do rám-
cových vzdělávacích programů pro 
jednotlivé obory vzdělání. Od toho-
to systému si slibujeme, že bude pří-
nosem pro občany, zaměstnavatele, 
vzdělavatele, certifikující a regulační 
autority a také pro tvůrce legislativy 
a předpisů. 

Na trhu práce chybí flexibilita
Díky využití Národní soustavy kva-
lifikací ze strany Úřadu práce ČR 
a zaměstnavatel bude nabídka rekva-
lifikačních kurzů i jejich obsah více 
odpovídat poptávce na trhu práce. 
„Víme, že zavést fungující systém 

mezi všemi zainteresovanými stra-
nami je běh na dlouhou trať. Ale po-
kud je cílem rekvalifikačních kurzů, 
aby lidé, kteří se nemohou uplatnit 
ve svém oboru, získali v co nejkrat-
ší době nové znalosti a dovednosti 
a zvýšili tak své šance k návratu na trh 
práce, je nezbytné, aby rekvalifikace 
přesně odpovídaly potřebám zaměst-
navatelů,“ dodala generální ředitel-
ka Úřadu práce ČR Marie Bílková. 

Myšlenku podpořil i viceprezident 
Hospodářské komory ČR Zdeněk 
Somr: „Profesní kvalifikace jsou 
vlastně objednávkou zaměstnavate-
lů. Standardy profesních kvalifikací 
vznikají jako odraz skutečných po-
třeb v podnicích a firmách. Jejich 
velkou výhodou na rozdíl od počá-
tečního vzdělávání je flexibilita. Díky 
projektu Národní soustava kvalifika-
cí tak můžeme reagovat na poptávku 
zaměstnavatelů v řádech několika 
měsíců.“ 

Zaměstnavatele už nebude v bu-
doucnu zajímat, kde a jak dlouho 
člověk studoval. Hlavní pro ně bude 
to, zda má dotyčný uchazeč proka-
zatelné dovednosti a znalosti. „Ná-
rodní soustava kvalifikací není jen 
jeden z řady projektů Evropské unie 

– je to doposud chybějící DNA, která 
bude nositelkou společného jazyka 
na trhu práce,“ doplnil hlavní mana-
žer projektu Národní soustava kvali-
fikací Ivo Jupa. 

Jen během 8 měsíců letos prošlo 
rekvalifikačními kurzy 25 692 lidí
Rekvalifikační kurzy nabízí druhou 
šanci nejen lidem, kteří přišli o práci, 
ale i čerstvým absolventům škol. Prá-
vě ti patří mezi nejohroženější skupi-
ny uchazečů o zaměstnání na trhu 
práce. A to buď proto, že vystudo-
vali obor, ve kterém je poptávka 
po lidech výrazně nižší než nabídka 
volných pracovních míst, nebo jim 
k pracovnímu uplatnění chybí po-
třebná praxe. Rekvalifikační kurzy 
jsou obvykle zakončeny kvalifikační 
zkouškou. Když ji účastník úspěšně 
složí, obdrží certifikát s celorepubli-
kovou platností, který dokládá jeho 
nově nabytou způsobilost. 

Během ledna až srpna 2013 prošlo 
kvalifikačními kurzy 25 692 ucha-
zečů o zaměstnání. Úřad práce ČR 
poskytl zájemcům o prohloubení 
vzdělání či změnu profese celkem 
194 714 tis. Kč. Částka zahrnuje 
i prostředky z Evropského sociál-
ního fondu. Mezi nejčastější typy 
rekvalifikace patří kurzy zaměřené 
na získání základních i speciálních 
počítačových dovedností, účetnictví 
či sociální a zdravotnickou oblast, 
svářečské kurzy nebo různé řidič-
ské zkoušky. Nejčastěji se rozhodují 
pro změnu profese nebo další pro-
hloubení znalostí lidé mezi 20–24 
a 35–39 lety. Nejpočetněji jsou mezi 
účastníky kurzů zastoupeni uchaze-
či s výučním listem, maturitou a zá-
kladním vzděláním.

O Národní soustavě kvalifikací
Národní soustava kvalifikací je prů-
běžně budovaný, státem podporovaný 
a občany i zaměstnavateli využitelný 

Česká ekonomika stále bojuje s recesí a počet nezaměstnaných zůstává 
vysoký. Práci hledá každý 14. Čech. Přesto si řada zaměstnavatelů 
stěžuje, že má problém najít dostatek kvalifikovaných lidí. Nesoulad 
na trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolupráce řešitelů projektu 
Národní soustavy kvalifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli 
uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější přístup k širšímu spektru 
rekvalifikačních kurzů. Obě instituce chtějí ve spolupráci se zaměst-
navateli dosáhnout toho, aby průběh i výsledky rekvalifikačních pro-
cesů odpovídaly aktuálním potřebám zaměstnavatelů.

chtějí společně řešit nesoulad na trhu práce
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registr profesních kvalifikací existujících na pracovním 
trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uzná-
vaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli 
zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydá-
vají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou 
kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. K dnešnímu dni 
bylo schváleno 572 profesních kvalifikací, bylo vykonáno 
téměř 82 000 zkoušek a bylo akreditováno 653 rekvalifi-
kačních kurzů.

Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifika-
cí zajišťuje do poloviny roku 2015 stejnojmenný projekt 
MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav 
pro vzdělávání. Více na www.narodni-kvalifikace.cz, 
www.nuv.cz/nsk2, www.vzdelavaniaprace.cz. (-jh-)

Jak předcházet nezaměstnanosti dnešních studentů, budoucích 
absolventů? Projekt Stáže pro mladé jim nabízí možnost získat již 
během studia praktické zkušenosti a připravit si tak i lepší star-
tovní pozici pro uplatnění na trhu práce. Šanci zúčastnit se stáže, 
kde mohou lépe navázat užitečné pracovní kontakty a seznámit se 

s firemní kulturou, bude moci využít až 840 studentů. Projekt re-
alizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV 
a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
LZZ) a ze státního rozpočtu ČR

Žáci a studenti posledních ročníků vysokých, středních 
a vyšších odborných škol mohou využít šance získat 
praxi přímo v oboru, který studují. Stáže jsou prakticky 
orientované a svojí náplní vychází z požadavků podni-
kové praxe. Na druhé straně firmy a podniky mohou 
využít projektu k získání a zaučení nových potenciálních 
zaměstnanců. „Projektem oslovujeme budoucí absolventy 
a snažíme se hlavně předcházet nezaměstnanosti mladých“, 
říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. 
Veronika Pelíšková, pověřená zastupováním ředitele 
Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, vysvětluje, jak projekt 
funguje: „Firmy stáže, které nabízejí, zadávají na portál 
www.stazepromlade.cz. Z nich si studenti vybírají pro ně tu 
nejvhodnější, jež zapadá do jejich studijního profilu“. Mla-
dí si tak mohou vybírat mezi pozicemi v administrativě, 
ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví, strojírenství 
a v mnoha dalších. Nabídka oborů a pracovních pozic se 
v průběhu celého projektu stále rozšiřuje. 

Stáže se konají nad rámec povinné školní docházky, 
a to pouze u soukromých firem. Během ní se studentům 
věnuje předem určený mentor – vybraný zaměstnanec 
firmy. Má za úkol vysvětlit stážistovi chod společnosti 
a provázet ho po celou dobu sbírání zkušeností. Zájemce 
musí absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností, 
který ho provede např. komunikací při nástupu na stáž, 

ukáže jak se zapojit do týmové práce, jak nejlépe zvládat 
samostatné plnění úkolů, připraví jej na pracovní zátěž 
apod. Po ukončení stáže ještě navíc studenti absolvují 
pohovor s poradcem, který s nimi nacvičí pracovní po-
hovor, pomůže správně sestavit strukturovaný životopis 
a motivační dopis. 
„Spustili jsme vlastní projekt ‚Šancí je změna‘, se kterým 

jsme potřebovali pomoct. Proto jsme využili možnosti se za-
pojit do Stáží pro mladé a vzali jsme si k sobě studentku 
na stáž,“ vysvětluje Adriana Klučková z Okresní hospo-
dářské komory v Kroměříži. Stážistka Hana Doležalová 
dodává: „Jedná se rozhodně o kvalifikovanější pozici, kde 
se hodně naučím a získám zkušenosti, které mohu zúročit 
jak při maturitě, tak při hledání pracovního místa.“

Stáže jsou dlouhé jeden až tři měsíce. Student vykoná-
vá práci na základě dohody o provedení práce se sazbou 
60 Kč za odpracovanou hodinu. Stejně tak je hrazena 
i mzda mentora, která se vypočítá na základě průměrné 
celorepublikové mzdy dané pozice. Veškeré náklady spja-
té se stáží se poskytovateli hradí až po ukončení stáže. 
Projekt začal v září 2012, samotné stáže pak letos v čer-
venci. Rozpočet projektu, který skončí v srpnu 2015, je 
cca 71 milionů korun, dosud se vyčerpalo cca 8,5 milio-
nu korun. Zájem o projekt stoupá, konalo se už více než  
600 stáží.

pokračování na str. 25
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Stáže pro mladé pomáhají budoucím absolventům
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OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká 
republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již 
více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré 
podmínky na trhu práce. 

Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují ba-

riéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují 
kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných 
skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci 
jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, 
nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. 

O OPERAČNÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

pokračování ze str. 24

Evropská Komise navrhla nové standardizované přiznání k dani z přidané hodnoty, které může 
snížit náklady podniků v EU až o 15 miliard EUR ročně. Cílem této iniciativy je omezit byrokra-
cii pro podniky, usnadnit dodržování daňových předpisů a zvýšit účinnost daňových správ. Tento 
projekt plně odráží závazek Komise podporovat inteligentní regulaci a je jednou z iniciativ stano-
vených v novém programu REFIT, jehož smyslem je zjednodušit pravidla a snížit administrativní 
zátěž podniků? Tento návrh stanoví jednotný soubor požadavků pro podniky pro přiznání k DPH 
bez ohledu na to, ve kterém státě je podávají. Standardizované přiznání k dani, jež nahradí vnitro-
státní přiznání k DPH, zajistí, že od podniků budou požadovány tytéž základní informace ve stejné 
lhůtě v celé EU. Vzhledem k tomu, že zjednodušení postupů usnadní jejich dodržování a vymáhá-
ní,návrh by měl rovněž pomoci zlepšit dodržování předpisů o DPH a zvýšit veřejné příjmy. JUDr. Marie Zvolská, SČMVD 

STANDARDIZOVANÉ PŘIZNÁNÍ K DPH USNADNÍ ŽIVOT PODNIKŮ  
A ZLEPŠÍ DODRŽOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ

Evropská Komise navrhla nové standardizované přiznání 
k dani z přidané hodnoty, které může snížit náklady pod-
niků v EU až o 15 miliard EUR ročně. Cílem této iniciativy 
je omezit byrokracii pro podniky, usnadnit dodržování 
daňových předpisů a zvýšit účinnost daňových správ. 
Tento projekt plně odráží závazek Komise podporovat 
inteligentní regulaci a je jednou z iniciativ stanovených 
v novém programu REFIT, jehož smyslem je zjednodušit 
pravidla a snížit administrativní zátěž podniků. Tento 
návrh stanoví jednotný soubor požadavků pro podniky 
pro přiznání k DPH bez ohledu na to, ve kterém státě je 
podávají. Standardizované přiznání k dani, jež nahradí 
vnitrostátní přiznání k DPH, zajistí, že od podniků bu-
dou požadovány tytéž základní informace ve stejné lhůtě 
v celé EU. Vzhledem k tomu, že zjednodušení postupů 
usnadní jejich dodržování a vymáhání,návrh by měl rov-
něž pomoci zlepšit dodržování předpisů o DPH a zvýšit 
veřejné příjmy. 

Komisař pro daně Algirdas Šemeta v této souvislosti 
uvedl: „Standardizované přiznání k DPH přinese prospěch všem: 
podnikům jednodušší postupy, snížení nákladů a méně byrokracie. 
Státní správa bude mít nový nástroj usnadňující dodržování předpi-
sů o DPH, což by mělo zvýšit příjmy státu. Dnešní návrh proto pod-
poruje jak naše odhodlání podporovat jednotný trh, na němž panují 
příznivé podmínky pro podniky, tak i naše úsilí o lepší dodržování 
daňových předpisů v EU.“ 

Daňoví poplatníci v EU předkládají každoročně da-
ňovým správám jednotlivých států 150 milionů přiznání 

k DPH. V současné době se tato přiznání značně liší 
požadovanými informacemi, formátem i lhůtami stano-
venými členskými státy pro jejich předkládání. Přiznání 
k dani tak představuje pro podniky ze zahraničí složitý, 
nákladný a těžkopádný postup. Podniky působící ve více 
než jednom členském státě také uvádějí, že vzhledem 
ke složitosti postupu je obtížné dodržet požadované 
podmínky.

Standardizované přiznání k DPH, jež je předmětem 
návrhu, zjednodušuje informace, které podniky budou 
muset předkládat správci daně. Prohlášení bude obsaho-
vat pouze pět položek, které daňový poplatník bude mu-
set vyplnit. Členské státy mají možnost požadovat řadu 
dodatečných standardizovaných prvků, nejvýše však 26 
položek s požadovanými informacemi. Jedná se o značné 
zlepšení oproti stávající situaci, kdy některé členské státy 
požadují vyplnění až 100 položek.

Podniky budou předkládat standardizované přiznání 
jednou měsíčně, přičemž mikropodniky je budou po-
dávat pouze čtvrtletně. Povinnost předkládat souhrn-
né roční daňové přiznání, které některé členské státy 
v současnosti požadují, by byla zrušena. Návrh rovněž 
podporuje elektronická podání, neboť standardní při-
znání k DPH budou moci být elektronicky předávána 
v celé Unii. Toto výrazné zjednodušení postupu přiznání 
k DPH je zároveň v souladu s širšími závazky Komise 
ke snižování administrativní zátěže a překážek obchodu 
v rámci jednotného trhu. Zdroj: Evropká komise

Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám! 
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Zdroj: MPSV ČR
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Pánové – ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA!
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SINCE 1931SINCE 1931

VÝVOJ
Vážení čtenáři, 
v jednom z předcházejících čísel časopisu VD jsme si přiblížili trendy pro nadcházející 
sezónu, na které volně navážeme s business trendy. Dělat dobrý business má svá nepsaná 
pravidla a jedním z mnoha je i zvolit správný oděv, vlasový styling a holení. Dnes tedy 
o business oděvu.

Business pánská móda před-
stavuje nejvyšší nároky ve všech 
směrech. Business outfit musí vyja-
dřovat jasně suverenitu, inteligen-
ci a vkusnou stylovost. Prvotřídní 
materiály v ušlechtilé kvalitě, per-
fektní střihové provedení, barevné 
podšívky a detaily v kontrastních 
barvách dávají nenápadně vynik-
nout vysokým nárokům uživatele. 

Pánské business obleky si za-
chovávají štíhlý střih, modní 
jsou úzké kalhoty a zkráce-
ná saka. Současný trend 
je oblek na dva knoflíky, 

boční rozparky, rukávo-
vé funkční rozparky, 
jemně zvýrazněná 
ramena a lehce rozší-
řené klopy. V barvách 
dominuje šedá, ná-

mořnická modř, hnědá 
a černá. Ve vzorech pře-

vládají decentní kára, prouž-
ky, minimalistické a fantazijní 
struktury. Exkluzivní vrchové  
materiály získávají na zajímavosti 
díky finálním úpravám, a to jak 
z estetického, tak z funkčního 
hlediska. Vhodně zvolený materi-
ál celkově podtrhuje společenské 
postavení a módní postoj stejně 
jako individualizovaný motýlek 
namísto klasické kravaty.

Na závěr malé doporučení. Chcete-li si zachovat v práci 
nebo při jednání určitý odstup a respekt, zvolte oblek  
v šedých barvách a naopak, chcete-li vzbudit dojem ote-
vřenosti a vstřícnosti, použijte oblek v klasických modrých 
odstínech. 

Text: Michal Přibyl, Designer – Chairman style. Foto: archiv VD Vývoj Třešť

Business trendy
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Dámské pláště z oděvního družstva Moděva Konice
Milé dámy, 
hledáte pěkné a moderní kabáty pro běžné nošení či luxusní 
pláště pro speciální příležitosti? Z nabídky naší zimní kolekce 
si jistě vyberete. Připravili jsme pro vás dámské pláště z kvalit-
ních vlněných materiálů s podílem kašmíru za příznivé ceny. 
Vybírat si můžete z celé škály velikostí, barev i střihů. Nejvíce 
žádaná jsou dámská paleta s kožešinovými lemy. V barevnosti 
převládá fialová, béžová, lahvově zelená a nechybí klasická čer-
ná. Modely jsou vhodné pro každodenní nošení do zaměstnání. 

Přece jen, čas od času je potřeba si někam vyrazit či se zú-
častnit důležité akce. Pro tyto příležitosti nabízíme aktuálně  
peleríny v krátkém provedení ze 100% kašmíru, lemované bar-
venou kožešinou ze skandinávské lišky, ozdobenou kameny 
Swarovski. 

Chcete-li udělat radost svým blízkým nebo přátelům a neví-
te si rady, darujte jim zvýhodněný dárkový poukaz a mohou 
si vybrat sami podle svého vkusu. Dárkový poukaz lze použít 
na nákup zimního zboží v naší prodejně. Pánové, ideální dárek 
k Vánocům pro Vaše partnerky. 

Bližší informace Vám sdělí tým obchodního oddělení Moděvy.

KONTAKTY  
tel.: 582 302 372–3, mobil: 603 506 961  
e- mail: modeva.obchodni1@volny.cz

Text: Ing. Iveta Prokopová. Foto: Jana Henychová, archiv Moděva Konice
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Vánoce (z něm. Weihnachten svaté 
noci) jsou svátky, které v křesťanské 
tradici představují oslavu narození 
Ježíše Krista. V Česku je za vrchol 
Vánoc považován především ne-
věřícími omylem Štědrý den, 24. 
prosinec, coby předvečer samotné 
slavnosti, do Vánoc je někdy zahrno-
vána i doba adventní, která Vánocům 
předchází. K Vánocům se pojí nejrůz-
nější tradice, k nimž se řadí vánoční 
stromek, jesličky (betlém), vánoční 
dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční 
cukroví; některé z těchto tradic po-
cházejí již z předkřesťanských dob 
a souvisí s oslavou slunovratu, který 
na tyto dny též připadá. V současné 
době se však původní, náboženský 
význam Vánoc vytrácí a Vánoce se 
považují i za jeden z nejvýznamněj-
ších občanských svátků

Vánoce jsou považovány za nej-
důležitější svátek i pro nekřesťany, 
kteří ho spojují se zakončením roku 
a s trávením času s v rodinném kru-
hu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. 
prosince, ale předchází jim v křes-
ťanském pojetí čtyřtýdenní období 
zvané advent. Všechny tři dny jsou 
oficiálním státním svátkem.

S vánočním slavením je spojeno 
množství místních či národních 
zvyklostí. U nás je zřejmě nejrozší-

řenějším zvykem vztyčení vánočního 
stromu či stromku, který se zdobí 
vánočními ozdobami, a pod který se 
v rodinách kladou dárky. Počátkem 
19. století se součástí dekorace stalo 
i osvětlení a vánoční stromek se z Ně-
mecka šíří dál. V českých zemích po-
prvé vánoční stromek připravil pro 
své přátele v roce 1812 ředitel Stavov-
ského divadla J. K. Liebich na svém 
libeňském zámečku. Nový zvyk se 
poté začal prosazovat v bohatých 
pražských měšťanských rodinách 
a teprve později i do venkovských 
stavení. Rovněž bývá zvykem na Vá-
noce stavět jesličky neboli betlém: 
v Čechách se tento zvyk objevuje 
roku 1560 v kostele sv. Klimenta 
v Praze. Charakter Vánoc do značné 
míry ovlivňují také koledy, česká tra-
dice koled je pak zvláště bohatá.

24. prosince bývá tradicí, že se schá-
zí celá rodina na slavnostní večeři. 
Samotná večeře se tradičně skládala 
z rybí polévky, bramborového salátu 
s kaprem a během její konzumace se 
dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se 
tak připravit o talíř více pro nečeka-
nou návštěvu, případně položit pod 
talíř minci či šupinu. Od štědrove-
černí tabule se obvykle směla vzdalo-
vat pouze hospodyně. Po večeři bývá 
zvykem rozbalovat vánoční dárky, 

které dětem v českých zemích při-
náší „Ježíšek“. Štědrý den tradičně 
vrcholí půlnoční mší, na které se zpí-
vají koledy a začíná samotná církevní 
oslava narození Krista.

Se Štědrým večerem se pojí i řada 
lidových zvyků: lití olova, pouštění 
ořechových lodiček, házení střeví-
cem či třesení bezem.

Vánoční cukroví a jeho pečení je 
jedna z obecně rozšířených vánoč-
ních tradic. Většina z vánočních cuk-
roví se připravuje ze směsi mouky, 
cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády 
a různých druhů ořechů a kandova-
ného ovoce. Mezi typické patří cuk-
roví z lineckého těsta, které je možné 
navíc ochutit strouhaným kokosem 
nebo kakaem. Typickými vůněmi 
jsou vanilka a rum, typickým koře-
ním skořice.

ČEŠI A CUKROVÍ ve statistice
87 % Čechů si peče alespoň část cuk-
roví sama doma,
26 % Čechů přiznává, že jim alespoň 
část cukroví peče někdo jiný zdarma,
8 % českých domácností dostává 
zdarma všechno cukroví (většinou 
mladí „singles“),
19 % Čechů si část cukroví objednává 
(z toho 5 % všechno cukroví).

Tradiční recept na linecké těsto
NA LINECKÉ TĚSTO SI PŘIPRAVÍME: 

150 g másla
250 g hladké mouky 
150 g moučkového cukru
100 g pražených lískových oříšků
1 vejce
koření (vanilka, citrón, skořice, tlučený hřebíček)
10 g kypřicího prášku do pečiva
džem nebo marmeláda na slepování

Šlehejte máslo s cukrem. Přidejte mouku smíchanou 
s kypřícím práškem, oříšky, vejce a koření. Dejte těsto 
vychladit do ledničky.

Na vykrajované linecké těsto vyválíme na pomoučeném 
vále na tenký plát (o výšce asi 2 mm). Z těsta vykrajujeme 
kolečka (nebo jiné oblíbené tvary) – nejlépe polovinu ko-
leček s otvorem uprostřed, aby cukroví bylo kontrastní. 
Vykrájená kolečka přendáme na plech na pečicí papír. 

Pečeme v předehřáté troubě: elektrická trouba – horní 
a spodní ohřev: 180 °C, horkovzdušná trouba: 160 °C, 
plynová trouba: stupeň 2–3. Doba pečení: asi 11–13 minut 
Po upečení necháme kolečka vychladnout a slepujeme je 
marmeládou. Cukroví necháme uležet asi 3–4 dny. 

Zdroj: Wikipeedie

Tradice Vánoc 
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Vánoce s výrobním družstvem
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Skleněné vánoční ozdoby  
ruční výroby,  
luxus i originál  
ze srdce Valašska.

Co mají společného vánoční ozdoby a valašský kroj? 
Asi si řeknete, proč zrovna hovořím o spojitosti těchto 
dvou zcela odlišných věcech. Ale nenechte se mýlit, zas 
tak daleko od pravdy nejsme, ba naopak, tato témata 
jsou propojena více, než byste si mysleli. První souvis-
lost nalezneme v jejich historickém původu. To odkud 
pochází valašský kroj, je nejspíš každému jasné již podle 
názvu, ale málo kdo z nás už asi ví, že historicky první 
české vánoční ozdoby se začaly vyrábět na Valašsku a to 
již v roce 1920, kdy tamní sklářský učeň, Ludvík Ondra 
vyfoukl v domácky zřízené dílně, prakticky na kolenou, 
svoji první baňku. Následující rok začal s prodejem a stal 
se tak v tehdejším Československu dosud jediným kon-
kurentem z Německa dovážených ozdob. A právě pokra-
čovatelem onoho bystrého Valacha je družstvo IRISA, 
které na ruční výrobě skleněných vánočních ozdob zalo-
žilo svůj výrobní program a pokračuje tak bezmála 60 let 
v této české tradici. 

Další společný znak vánočních ozdob s valašským kro-
jem jsem již v podstatě prozradila a tím je ona zmíněna 
ruční výroba. Stejně tak jak se kdysi vyráběl a dodnes vy-
rábí tento krajově typický oděv, tj. vlastníma rukama, ne 
jinak je tomu při výrobě vánočních ozdob ve výrobním 
družstvu IRISA. Strojová výroba zde nemá šanci, veške-
rá práce se odehrává v rukou zručných pracovnic.

Vše začíná samotným vyfouknutím požadovaného tva-
ru, a že to není opravdu nic lehkého, jak se může na první 
pohled zdát, se lze osobně přesvědčit při návštěvě druž-
stva, kde Vám dovolí nahlédnout přímo pod „pokličku“ 
tohoto kulinářského díla. Při foukání se skleněná trubič-
ka nahřeje nad přímým plamenem a pak už se foukají buď 
koule, olivy, rakety či jiné volné tvary, nebo se do k tomu-
to účelu vytvořených forem vyfukují figurky, což je snad 
ještě obtížnější, jelikož odhadnout sílu fouknutí, tak aby 
sklo neprasklo, vyžaduje opravdovou zručnost mistra. 
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Po vyfouknutí už jdou vánoční ozdoby, dá se říct, každá 
svou cestou. Vždy záleží na požadavcích a přání zákazní-
ka, co se mu líbí a co si z širokého sortimentu a nabídky 
různých technik dekorování vybere. Některé zůstávají 
čiré, jiné se smáčí ihned po vyfouknutí. Převážná část 
ozdob vesměs ale prochází procesem stříbření, kterým 
se uvnitř vytvoří zrcadlový efekt, kdy pak po smáčení 
zůstává barva krásně plná, resp. ozdoba je neprůhledná. 
Výběr smáčecích barev je opravdu pestrý a nabízí něko-
lik desítek odstínů laků, matů, metalíz, a také porceláno-
vých barev.

Zcela ojedinělou technikou, kterou IRISA jako jedi-
ná v ČR disponuje a uplatňuje je vakuové pokovování. 
Tento nový výrobní program, jímž se zcela odlišujeme 
od ostatních výrobců vánočních ozdob, umí zanechat 
stříbrný efekt jen tam, kde je potřeba a tím se získá v ur-
čitých místech průhled do ozdoby. I když se sice jedná 
o nákladnější formu výroby, dokážeme díky ní vytvořit 
krásně bohaté exkluzivní dekory, což nám dává možnost 
vyrábět vánoční ozdoby, jež vypadají tak říkajíc nadča-
sově.

Poté již putují vánoční ozdoby k rukám dekoratérek, jež 
na nich pomocí různých technik vytvářejí motivy, které 
navrhly naše designérky. Při dekorování se pracuje se skle-
něnými, stříbrnými, nebo různě barevnými posypy. Ma-
lířskými štětci se dají vykouzlit další pozoruhodná díla, 
čímž se škála nabízených vzorů každoročně rozšíří o více 
jak tisíc nově vytvořených motivů. Vybírat je tedy opravdu 
z čeho, a i přesto si u nás mohou zákaznici nechat na vá-
nočních ozdobách vyhotovit dekor podle svých přání. 

Jinou techniku, kterou při dekorování vánočních oz-
dob v IRISE využíváme, je sítotisk, jež z části usnadňuje 
práci malířek a zároveň se řadí svou kvalitou k nejlepším 
v Evropě. Díky této technice lze vyhotovit na vzoru i ty 
nejdrobnější detaily s maximální přesností. Jednotli-
vé techniky se dají rovněž navzájem kombinovat, takže 
možnosti zdobení jsou vskutku rozmanité. 

Během celého procesu výroby je zapotřebí lidské práce. 
V citu obdařených rukou našich šikovných zaměstnan-
kyň vznikají opravdové skleněné skvosty. Nesou si v sobě 
totiž vždy něco málo z každého, jenž se na jejich výrobě 
podílel a to dává našim ozdobám onu hodnotu, ten pří-
běh, díky kterému pak můžeme říct, že vyrábíme vánoční 
ozdoby nejen s láskou, ale i s „duší.“ 

Nejlepší cestou jak si skleněné ručně vyráběné vánoční 
ozdoby přímo z Valašska zakoupit je v podnikové pro-
dejně výrobního družstva IRISA, Vsetín, Jasenická 697. 
Můžete tak spojit příjemné s užitečným a zúčastnit se 
i exkurze do výroby. Další možností je odběr zboží na do-
bírku, kdy při větších zakázkách jsme schopni zajistit 
Vám dopravu. Bližší informace o možnostech nákupu se 
dozvíte na internetových stránkách www.irisa.cz v sekci 

„vánoční ozdoby“ nebo obdržíte v obchodním oddělení 
u paní BcA. Dany Štěpančíkové, 571 484 430, +420 737 207.
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Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Dvůr Králové
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Firma Vánoční ozdoby, DUV-druž-
stvo je specializována výhradně 
na tradiční výrobu skleněných vá-
nočních ozdob. Veškerá výroba je 
ruční práce – bez využití strojů. Při 
výrobě vánočních ozdob je používán 
světový standard barevnice obsahu-
jící přibližně 600 barevných odstí-
nů až v šesti efektech jednotlivého 
odstínu barvy – lesk, mat, mrazolak, 
porcelán, metalíza a tzv. skořápkový 
efekt. Široká nabídka posypů a do-
plňků k dekorování vánočních ozdob 
umožňuje splnit i ta nejrozmanitější 
přání a představy zákazníků.

Rovněž způsob balení a příprava 
expedice se přizpůsobuje potřebám 
a požadavkům zákazníků. Balení 
ozdob je možné do standardních bí-
lých krabic s křížovou mřížkou nebo 
do krabic s okénkovým víčkem naší 
produkce. Družstvo akceptuje poža-
davek zákazníka na balení do obalů, 
které si sám dodá od jiného výrobce. 
Zboží je možné při expedici členit 

na filiálky nebo sortované kartony. 
Ve velké míře je využívána expedice 
na EUR-paletách. Součástí expedice 
je i vlastní celní odbavení.

Technologie výroby skleněných 
vánočních ozdob je trvale inovová-
na s ohledem nejen na produktivitu 
a zisk, ale i na ochranu životního 
prostředí. V současnosti družstvo 
Vánoční ozdoby nakupuje všechny 
výrobní komponenty od dodavatelů, 
kteří mohou prokázat nezávadnost 
svých produktů ve smyslu norem Ev-
ropské Unie. 

Do roku 1991 byl veškerý export re-
alizován prostřednictvím společnos-
ti Jablonex a.s., Jablonec nad Nisou. 
Od roku 1992 spolupracuje družstvo 
v této oblasti s firmou Ornex s.r.o., 
Jablonec n. N., jejímž prostřednic-
tvím je exportováno do zahraničí 

přibližně 85 % celkové výroby, 10 % 
realizuje svými přímými kontakty 
a 5 % produkce je prodáno na tuzem-
ském trhu. 

V současnosti družstvo patří k nej-
větším výrobcům ručně vyráběných 
a malovaných skleněných vánočních 
ozdob v ČR. Řadí se rovněž mezi 
největší výrobce v EU.
Foto: Jana Henychová

(-jh-) 
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SLEZSKÁ TVORBA, výrobní družstvo, Opava

dr
už

st
ev

ní
 v

ýr
ob

k
y

Slezská tvorba je výrobní družstvo s více 
než šedesátiletou tradicí ve výrobě a expor-
tu skleněných vánočních ozdob. Základním 
sortimentem u skleněných ručně foukaných 
a malovaných vánočních ozdob jsou koule vy-
ráběné ve velikosti od 4 do 10 cm, olivy, rakety, 
zvonky, špice, srdce, volně foukané tvary a vý-
robky foukané do forem.

Výrobky jsou dodávány podle požadavků zá-
kazníků ve stříbřeném nebo nestříbřeném pro-
vedení ve více než 600 barevných odstínech 
v provedení lesk, mat, porcelán, mrazolak, me-
talíza a kvalitně provedených dekorech.

Vánoční ozdoby ze Slezské tvorby se vyváží 
do celého světa. Největší podíl produkce je do-
dáván odběratelům v USA, Německu, Holand-
sku, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Francii, 
Belgii a Austrálii.

Slezská tvorba nabízecí více jak 10 tisíc růz-
ných dekorů. Flexibilita, krátké dodací lhůty, 
vysoká kvalita a bezpodmínečné dodržování 
termínů jsou samozřejmostí při realizaci jed-
notlivých zakázek.

Ozdoby lze zakoupit v podnikové prodejně 
v areálu družstva na Sadové ulici č. 4. v Opavě. 

(-jh-) Foto: Jana Henychová
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České Vánoce patří k těm nejkrásnějším! Pečení tradičního cukroví, 
klasický půst a zlaté prasátko, vůně purpury, prskavky, Štědrove-
černí večeře s kaprem a bramborovým salátem, postava vlídného 
Ježíška, zdobení vánočního stromku, a u něj samozřejmě Betlém. 

Tradiční český Betlém, bez kterého by snad ani Vánoce nebyly kla-
sickými Vánocemi. Po letech, kdy na nějakou dobu Betlém ve spoustě 
rodin jako symbol Vánoc vymizel, se zase vrací. Kde se vlastně Bet-
lém vzal a co nám symbolizuje? Seznamte se se zajímavými fakty.

Tradice Betlémů sahá až do 13. století 
k Františkovi z Asisi, který v místní 
italské kapli zinscenoval Betlém 

„live“. Do kaple přivedl živého osla 
i vola, pozval místní obyvatele a od-
sloužil půlnoční mši. 

K nám se Betlémy začaly dostávat 
koncem 18. století, kdy jesličky mu-
sely opustit kostely, a tak začaly se 
šířit mezi běžnými lidmi ve městech 
a na vesnicích. Vlivem lidské tvoři-
vosti se postupně vedle základních 
postav Ježíška, Marie, Josefa, pastý-
řů se stády, osla, vola a třech mudrců, 
začaly objevovat i další postavy. Ty 
průběžně přidávali lidé té doby a vět-
šinou zobrazovaly jejich blízké okolí. 

V 19. století začaly být Betlémy jako 
tradiční symboly Vánoc postupně vy-
tlačovány vánočními stromky, nyní 
už jsou však společně s nimi zase 
jedním ze základních symbolů těch-

to svátků. Betlémů a dokonce i bet-
lémářů je dodnes celá řada. O tom 
svědčí například četné výstavy v ad-
ventním období. Ručně modelované, 
vyřezávané ze dřeva, tvořené z papí-
ru – s těmi všemi se můžeme setkat.

Pro domácí využití jsou pak nej-
praktičtější Betlémy z papíru, které 
se dají rychle sestavit a rozložit nebo 
v případě potřeby i snadno přemístit.

VÁNOČNÍ BETLÉM
Prožijte letos opravdové Vánoce se 
vším, co k nim patří. Tradiční český 
betlém totiž nabízí družstvo DRU-
CHEMA Praha, to hned ve dvojím 
designu. Betlémy jsou vyrobeny z la-
minovaného papíru a symbolizují 
tradiční české vánoční motivy. Zcela 
jednoduché je díky skládacímu me-
chanismu i jejich sestavení, takže jej 
bez obav můžete nechat na dětech. 

Betlémy jsou navíc vybaveny pod-
půrnými stojany pro lepší stabilitu. 
Zakoupit si je můžete v designu 
zasněžené krajiny nebo krajiny plné 
zeleně – přesně takové grafické zpra-
cování, jaké známe z dětství. 
Cena: 60 Kč

NÁŠ TIP: 
Kde Betlém zakoupit?
e-shop družstva DRUCHEMA  
na stránkách www.druchema.cz
prodejní síť TESCO

A Vánoce mohou začít! 
Hodně štěstí při pečení cukroví, zdo-
bení stromku, zabíjení kapra nebo 
při dohadech s dětmi či tchýní. Dru-
chema přeje všem pohodové prožití 
a zdravé přežití vánočních svátku! 

Text: Lenka Netušilová. Foto: Druchema. 
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s originálními Betlémy

dr
už

st
ev

ní
 v

ýr
ob

k
yPR AV É  Č E SK É  VÁ NO C E 



w w w.granat .eu 

w w w.lidovatvorba.cz

DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY, UHERSKÝ BROD

Krojované panenky
Představujeme Vám lidové umění, uchovávané po generace, přibližující krásu, kultur-
nost a bohatost kraje který charakterizují v podobě porcelánových a plastových pane-
nek v lidových krojích moravských, českých a slovenských.
NABÍZÍME: široký výběr výrobků porcelánových a plastových  
panenek v krojích různých velikostí

⁃⁃možnost zhlédnout  
nádhernou ruční práci

⁃⁃ zhotovení figurek  
dle vlastního návrhu

Reklamní stojany, zakázkový interiér
Výrobní program je orientován na výrobu z klasických i moderních materiálů.
Vyrábíme atypické interiéry do kanceláří, bank, hotelů a restaurací,  
displeje a reklamní stojany.
Používáme materiály, jako je masiv, laminát, biodesky, MDF,  
kompaktní materiál (kerrock, corian, staron ap.)

LIDOVÁ TVORBA, družstvo umělecké výroby
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 632 502, mobil: +420 737 261 403
e-mail: tvorba10@tiscali.cz
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svým bližním šperkem
Čas vánoc se blíží… Pokud váháte s výběrem dárku pro 
svoje blízké, dovolujeme si Vám nabídnout zlaté a stříbr-
né šperky s českým granátem z kolekce družstva Granát. 
Kolekce obsahuje klasické modely, ale i mnoho módních 
trendových šperků.

Konkrétním tipem na vánoční dárek by mohl být 
i přívěsek ve tvaru třílístku se stopkou s českými 
granáty typ 6470824 za 630 Kč ve stříbře nebo 
přívěsek 6470678 za 640 Kč, též ve stříbře,
se středovým kamenem oválného tvaru a čtyřmi kulatými kameny okolo.
S výběrem vánočního dárku z celé naší nabídky Vám rádi pomohou  
i v našich firemních prodejnách v Praze 1:  Dlouhá 28; Panská 1 a Na Příkopě 23 (Pánská pasáž) 
Další prodejny najdete v Turnově, Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.
Nabízené šperky včetně dalších šperků si můžete objednat v e-shopu www.granat-shop.cz.

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov 
Družstvo je tradičním a současně největším výrobcem zlatých a stříbrných šperků s českými granáty s již šedesátiletou 
tradicí. Je majitelem ochranné známky a označení původu „Český granát“ a „Český granátový šperk“. Je i výlučným 
vlastníkem dolů na těžbu českého granátu a má jako jediný povolení od báňského úřadu těžit tuto surovinu. (-jh-)
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Jsou řidiči, kteří s úderem prvních mrazíků odstaví auto a neob-
starávají si ani zimní gumy. Většina řidičů je ale odkázána jezdit 
i v zimních měsících a právě pro ty je určena nabídka výrobků 
družstva Druchema Praha. Že je mráz silný soupeř, máte pro-
blém se dostat do auta nebo z oken nic nevidíte, případně se vaše 
auto stává neovladatelnými sáňkami klouzajícími vpřed směrem, 
kterým se mu zrovna zachce? Jasně, že musíte jezdit především 

opatrně a na zledovatělých plochách se spíše miniaturní rychlostí 
sunout k cíli, než se rozjet a brzdit… A kdo nikam nemusí, pak je 
lépe raději zůstat doma. Pro ty ostatní, co ale jezdit v mrazivých 
dnech musí nebo je to baví, zde máme několik tipů, jak s mrazem 
úspěšně bojovat. 
Bojujte i vy – Druchema Praha pro vás vyrobila vcelku silné  
zbraně. 

Známá autokosmetika Tempo z produkce chemic-
kého družstva DRUCHEMA Praha přichází na trh 
s novinkou, kterou v podzimních a zimních měsících 
využijí motoristé i chodci. Jedná o tekuté řetězy Tem-
po, které poskytnou bezpečnost na mokré, namrzlé 
nebo zledovatělé silnici či chodníku. Motoristům za-
jistí snížení rizika smyku a prokluzu. Podporují totiž 
přilnavost pneumatik k vozovce, a to i na zledovatě-
lém nebo zasněženém povrchu. Chodci je mohou ap-
likovat na svoji obuv nebo hůl, a ocení je především 
na namrzlém, kluzkém či neudržovaném chodníku. 
Tekuté řetězy Tempo jsou vyráběny spreji, jejich ap-
likace je tedy velmi snadná a rychlá. Na pneumatiky 
i obuv a hůl stačí nastříkat souvislou vrstvu a počkat 
několik minut, aby vrstva dobře přilnula k povrchu. 
Tekuté řetězy Tempo jsou k dostání v obchodním ře-
tězcích, automobilových prodejnách nebo v e-shopu 
na internernetových stránkách VD Druchema.

Rozmrazovač na automobily Tempo odstraňuje 
snadno a rychle námrazu ze skel, světel, zrcátek a do-
konce ji uvolňuje i ze zamrzlých zámků. Po aplikaci 
zanechává na skle ochrannou 
vrstvičku, která slouží jako 
preventivní ochrana proti 
tvorbě další námrazy. Roz-
mrazovač je vybaven praktic-
kým aplikátorem, díky němuž 
jej lze snadno na námrazu 
nastříkat a nechat působit. 
Po uvolnění námrazy stačí 
už jen ošetřenou plochu utřít 
do sucha. Nepoškozuje gumo-
vá těsnění ani lak automobilů. 
K dostání v automobilových 
prodejnách a drogeriích. 

Kdo by někdy nezažil situaci, kdy hlavně při 
pondělním ránu nestíhá, potřebuje rychle 
odjet a najednou zjistí, že je celé auto po-
kryté námrazou? Nejrychlejší pomoc před-
stavuje kvalitní rozmrazovač, například 
Tempo od Druchemy. Tempo rozmrazovač 
je vyráběn ve spreji, takže se maximálně 
urychlí i jeho aplikace. Jednoduše a hlavně 
rychle pomůže s odstraněním námrazy ze 
skel, dveří i zámků. Navíc po aplikaci za-
nechá ochrannou vrstvičku na postižených 
místech a zabraňuje tak dalšímu zamrzání. 
Zároveň je velmi šetrný, takže majitel vozu 
se nemusí bát poškození gumových těsnění, 
laku ani plastových hmot na autě. 
Tip jak na to: Tempo rozmrazovač jednodu-
še nastříkáme na namrzlá místa a necháme 
působit. Námraza se sama rychle uvolní. Pak 
už jen stačí ošetřená místa do sucha utřít. Ko-
nec promrzlých rukou od škrábání námrazy!

Text: Lenka Netušilová, Jana Henychová.
Foto: Druchema, Jana Henychová
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yVÁŠ POMOCNÍK V BOJI PROTI MR AZU 

TEKUTÉ ŘĚTĚZY TEMPO – POMOC PRO MOTORISTY I CHODCE

TEMPO ROZMRAZOVAČ 
NA AUTOMOBILY

TEMPO ROZMRAZOVAČ

Cena: 154 Kč / 300 ml

Cena: 81 Kč / 500 ml

Cena: 92 Kč / 300 ml
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KVALITNÍ A DOSTUPNÁ PÉČE O PLEŤ
Na českém trhu je nyní mnoho prostředků péče o pleť různých značek 
a kvality. Výrobní družstvo VŘÍDLO se sídlem v Karlových Varech je již 
od roku 1954 tradičním výrobcem vysoce kvalitních kosmetických pří-
pravků pro péči o celé tělo. Téměř 60. letá výrobní tradice a zkušenosti 
zaručují vysokou hodnotu těchto přípravků. Vývoj a vlastní výroba za po-
užití hlavně přírodních surovin zaručují dokonalou péči dostupnou pro 
všechny spotřebitele.

Na základě dlouholetých zkušeností a požadavků zákazníků byla v roce 
2012 na náš trh uvedena nová řada karlovarské kosmetiky pod názvem

Jedná se o kosmetickou linii pleťových přípravků té nejvyšší kvality srov-
natelné s renomovanými značkami v tomto odvětví. Základem těchto 
výrobků jsou přírodní oleje, vitamíny a takzvané „zelené složky“ olejů 
lisovaných za studena. V neposlední řadě minerální soli získávané z léči-
vých pramenů.

Pleťový krém VÝŽIVNÝ je mastný, hutný 
krém vhodný zejména pro suchou a poškozenou pleť 
(např. se sklonem k tvorbě akné). Je také vhodný jako 
noční krém a pro celodenní použití. Zejména v zimním 
období je zvlášť vhodný jako prostředek ochrany proti 
vysoušení pleti vlivem mrazu. Zároveň pleť regeneruje, 
dodává tolik potřebné oleje, rozjasňuje pokožku. Zvyšuje 
odolnost pleti. Obsahuje UV filtry podporující přiroze-
nou obranyschopnost pokožky před běžným slunečním 
zářením a tím zpomaluje proces stárnutí pleti.

VŘÍDLO Karlovy Vary
Vánoční kosmetika z družstva

MERUŇKOVÝ OLEJ • který obsahuje vitamíny sku-
piny B především B7. Blahodárně působí na problema-
tickou pleť. (akné, ekzémy). Podporuje ochranu pleti 
před UV zářením. Má stimulační účinek pro obranys-
chopnost pokožky, výrazně zvyšuje účinnost katalázy 
enzymu, který chrání pleť před volnými radikály. 
VITAMÍN E • Působí protizánětlivě, zabraňuje poško-
zení volnými radikály. 

KOENZYM Q10 • Přirozeně obsažený v lidském těle, 
zejména v buňkách aktivních a zatěžovaných. Pomáhá 
chránit buňky před poškozením a předčasným stárnutím. 
KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮL • Karlovarská sůl 
je získávána odpařováním léčivé vody ze zdroje Vřídlo 
v Karlových Varech. Obsahuje velké množství minerál-
ních látek a stopových prvků. Pokožku šetrně regeneru-
je, zvláčňuje, celkově omlazuje, dodává minerální látky.

Pleťový krém POLOMASTNÝ je velmi 
vhodný pro všechny typy pleti k celodenní péči. Vyni-
kající pleťový krém dodává pokožce energii a vitalitu. 
Zároveň ošetřuje, zjemňuje, propůjčuje pleti hebkost 
a vláčnost. Kombinace přírodního meruňkového oleje 
a vitamínu E efektivně zabraňuje poškození pokožky 
před škodlivými účinky volných radikálů. Podporuje 
přirozenou ochranu pleti před UV zářením. Koen-
zym Q10 a vřídelní sůl z karlovarských minerálních 
pramenů působí pozitivně na pleť, napomáhá udr-
žení pružnosti pleti, zklidňuje a regeneruje pokožku.
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Výrobky řady Cosmetica Carolinum® jsou k dostání v lékárnách, drogeriích  
a nově také v prodejnách sítě SPAR.

KARLOVARSKÝ KRÉM DENNÍ  
s mandlovým olejem, 

KARLOVARSKÝ KRÉM NOČNÍ  
s mandlovým olejem. 

Oba krémy byly oficiálně představeny na letošní vý-
stavě Země živitelka v Českých Budějovicích. V sou-
časné době se začínají dodávat na trh. Zájemci si 
mohou krémy objednat také přímo prostřednictvím 
stránek www.vridlo.cz. 

Cena jednoho krému je 90 Kč vč. DPH + poštovné. 

Další novinkou jsou

KARLOVARSKÝ 
KRÉM  
HYDRATAČNÍ 
a 
KARLOVARSKÝ 
KRÉM VÝŽIVNÝ
Cena krémů je  
cca 55–60 Kč.

Tyto krémy 
lze zakoupit v síti  
HM GLOBUS.

Pleťový krém HYDRATAČNÍ působí 
jako zvláčňující a vyživující, krém vhodný pro všechny 
typy pleti. Dodává pleti hydrataci pomocí olejových 
složek a vody. Pokožku vypíná, zjemňuje, omlazuje 
a osvěžuje. Díky obsahu minerálů a vitamínu E ji do-
konale chrání a regeneruje.

PLEŤOVÉ MLÉKO  
s pistáciovým olejem
chrání pleť před vysoušením, 
kterou regeneruje. Pleť je vláč- 
ná, jemná a vyhlazená. Pistáci-
ový olej, který je získán lisová-
ním za studena je přirozeným 
antioxidantem. 

Ve spojení s panthenolem, 
neboli provitamínem B5, který 
dokonale regeneruje a obno-
vuje přirozený vzhled pokožky. 
Mléko je dobře roztíratelné, 
a také se velmi dobře vstře-
bává. Příjemně voní a velice 
dobře hydratuje. Pokožka je 
po použití vláčná a hebká, pro 
svou dobrou vstřebatelnost ne-
zanechává mastný film.

Družstvo VŘÍDLO Karlovy Vary pro vás připravilo 

Vřídlo, v.d., karlovarská kosmetika®
Kamenického 8,  
360 04 Karlovy Vary
tel.: 353 242 160 
fax: 353 242 163

NOVINKY!



Dvě jedenáctky, tedy datum 11. 11., odstartovalo svátek všech milovníků  
českých a moravských vín. Do obchodních řetězců se dostala Svatomartinská 
vína. Nejen tato vína, ale i jiná z rozsáhlé nabídky Templářských sklepů,  
mohou obohatit váš sváteční stůl během Vánoc a na Silvestra.

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

w w w.templarske -sklepy.cz
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Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se  
o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik 
týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý 
charakter. Označení Svatomartinské mohou nést  
pouze ta moravská a česká vína, která splní 
všechna požadovaná kritéria. První kolo hod-
nocení, které proběhlo ve čtvrtek 24. října  
v Národním vinařském centru ve Valticích, 
a kde profesionální degustátoři posuzovali prv-
ních 240 vzorků, přineslo Templářským sklepům  
Čejkovice hned čtyři vína s označením Svato-
martinská. 

Letos jsou v templářské nabídce odrůdy Müller Thur-
gau, Modrý Portugal, Svatovavřinecké Rosé a poprvé 
také Muškát moravský. Jedná se o mladá vína ročníku 
2013, která jsou svěží, ovocitá s příjemným charakte-
rem primárního aroma ve vůni s vyváženým obsa-
hem cukrů a kyselin. Vinařské družstvo očekává 
kolem 200 tisíc kusů prodaných láhví. 

Dle podmínek Vinařského fondu, který vydává 
licenční známky na Svatomartinská vína, moh-
li zpracovatelé uvést tato vína do prodeje až 
na svatého Martina, tedy 11. listopadu. Jak uvedl  
Mgr. Lukáš Lukáš, obchodní a marketingový ře-
ditel vinařského družstva Templářské sklepy, fir-
ma přijala opatření bránící předčasnému prodeji. 
Kartony se Svatomartinskými víny byly potiště-
ny upozorněním povolujícím otevření kartonů 
a zahájení prodeje vín nejdříve 11. listopadu 2013. 
Zároveň bylo požádáno vedení obchodních ře-
tězců o pečlivý dohled nad svými zaměstnanci 
a dodržení stanovených podmínek. Vychutnejte 
si tedy originální templářská vína i vy, minimál-
ně do prosince by měly být v prodejních sítích.

Aktuální informace lze sledovat na facebooku 
Templářské sklepy Čejkovice a internetových 
stránkách Templářských sklepů
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SVATOMARTINSKÁ VÍNA
zamířila do obchodních řetězců
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www.templari.cz 
www.templarske-sklepy.cz

Sekty řady Sang Real jsou určeny 
pro milovníky a skutečné znalce 
šumivých vín. Tyto sekty jsou vyro-
beny v limitovaných sériích z uce-
lených partií „klasickou metodou“ 
kvašením v láhvi. Zrání sektů pro-

bíhá v láhvi min. po dobu dvanácti 
měsíců v temných templářských 
sklepích. Sekty jsou opatřeny ručně 
vytrhávanou etiketou ze speciál-
ního papíru a originální pečetí 
templářského řádu. 

VVinaař roookkkkuuu 222000011333 ––– zzzllaattáá mmmeeddaiile



Sady a soupravy do kuchyně  
od KDS Sedlčany
Vůně purpury, hromadná rodinná setkání, televize plná 
pohádek a také spousta dárků pod stromečkem. Tato 
kombinace neodmyslitelně patří k Vánočním svátkům. 
Krásné kuchyňské sady a soupravy s kvalitními českými 
výrobky z nožířské společnosti KDS Sedlčany nabízejí 
hned několik možností jak potěšit své blízké praktickým 
dárkem na Štědrý den. Sady nožů udělají jistě radost 

všem hospodyňkám, ale i kutilům, řezníkům, zahrádká-
řům, houbařům, kuchařům a vlastně vůbec těm, kteří 
mají rádi kvalitní české nože s opravdu nabroušeným 
ostřím. Vybrané soupravy z produkce KDS Sedlčany 
budou navíc nabízeny v e-shopu www.kds.cz za zvý-
hodněné vánoční ceny až do Štědrého dne.

Kvalitní české výrobky s dlouholetou tradicí a profesionálním provedení od po-
sledních českých nožířů budou jistě vděčným dárkem pro všechny. Potěšte své 
partnery, maminky, sestry, babičky, přátele a další blízké z Vaší rodiny sadami 
KDS Sedlčany – namátkou vybíráme tyto soupravy:

Souprava kuchyňských nožů TREND ROYAL obsahuje 4 nože, kte-
ré pokryjí veškeré kuchyňské práce při přípravě potravin. Jedná se o 3 kuchyň-
ské nože a 1 špalkový nůž. Nože slouží pro krájení zeleniny a ovoce, plátkování 
masa, vykosťování, porcování, na pečivo, na sýr a další pokrmy. Jsou vyrobeny 
z prvotřídní nerezavějící oceli, odolného plastu a jsou vhodné pro mytí v myč-
kách. Nejlepší údržbou ostří je pravidelné obtahování na ocílce. Tento produkt 
je nyní k dostání v e-shopu www.kds.cz za zvýhodněnou vánoční cenu 549 Kč 
(standardní cena mimo vánoční akci je 605 Kč).

Souprava NAĎA je navržena tak, aby uspokojila potřeby náročnější hos-
podyňky, která je připravena pohostit větší počet návštěvníků a strávníků. 
Sada obsahuje 2 kuchyňské nože, 1 nůž na chléb, 1 vlnitý kráječ, 1 sekáček,  
1 kompotovou vidličku, 1 otvírač a 1 jehly na závitky. Opět se jedná o velice pro-
fesionální provedení s rukojeťmi padnoucími přímo do dlaně ženské ruky. Vý-
robek je nyní možné zakoupit v e-shopu www.kds.cz za zvýhodněnou vánoční 
cenu 579 Kč (standardní cena mimo vánoční akci je 620 Kč).

Soupravy VARIANT v barvách modré a vínové jsou jednotlivě vyvinuty 
pro určitý způsob použití. Souprava VARIANT s noži v modrých rukojetích je 
ideální pro zpracování a přípravu masa a masných výrobků. Sada obsahuje špi-
kovací nůž, porcovací nůž, filetovací nůž a kuchyňskou vidlici. Druhá sada z řady 
VARIANT obsahuje nože pro pečivo a přípravu svačin a pikniků, rukojeti jsou ví-
nové barvy. Souprava obsahuje pomazánkový nůž, pilkový nůž, vlnitý nůž a uni-
verzální nůž. Obě tyto sady VARIANT jsou nyní jednotlivě prodávány na www.
kds.cz za shodnou akční vánoční cenu 279 Kč (standardní cena sad VARIANT 
mimo vánoční akci je 310 Kč).

Výrobky KDS Sedlčany mají dlouholetou tradici, která zaručuje vyso-
kou kvalitu. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou vysoká životnost ostří, 
nerezová ocel z Francie, tvrdost čepele 55-57 HRC, profesionální úro-
veň zpracování a neposledně přijatelná cena. 

Všechny kuchyňské soupravy a sady můžete zakoupit na následujících kontaktech:
e-shop: www.kds.cz, e-mail: obchod@kds.cz, tel.: 318 841 961
Showroom a výdejní místo e-shopu: Dům a byt – db-shopping, Na Pankráci 57, Praha 4, 
showroom č. 05 – KDS Sedlčany, tel.: 261 223 504, mobil: 602 172 232, e-mail: info@dbshopping.cz
Firma KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo,  
přeje všem krásný zbytek roku a šťastné a veselé Vánoce 2013

w w w.kds.cz

(-mv-)
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Blíží se doba vánočních svátků a s ním i otázka, co nadělíme 
pod stromečkem svým blízkým… Zejména ženy jistě potěšíte 
dárkem, kterým mohou pečovat o svou krásu… Stejně tak 
může být tento dárek vhodný i pro muže. Že nic takového 
neexistuje? Pak vás přesvědčíme o opaku – seznamte se s na-
bídkou družstva DUP Pelhřimov, výrobcem tradičních manikúr.

Vybrat si mohou jak dámy, tak pánové… DUP nabízí širokou 
nabídku setů nástrojů včetně povrchové úpravy jednotlivých 
manikúr. Co se týče vnitřního vybavení, máte možnost vybrat 

w w w.dup.cz ,  w w w.pivovarpoutnik.cz

VÁNOČNÍ DÁREK Z DUP PELHŘIMOV

si buď luxusní řady značky Solingen, nebo nástroje vlastní vý-
roby družstva DUP, vykazující vysokou kvalitu.

Kromě manikúr můžete dámy potěšit také kosmetickým kufří-
kem, který se hodí nejen na cesty. DUP nabízí dokonce dárky 
i pro prarodiče – babičky mohou dostat též manikúru, ale urči-
tě je potěšíte i taškou na kolečkách. Dědové zase ocení nosič 
piva na láhve a pokud tašku vybavíte pivem značky Poutník (pi-
vovar DUP), pak určitě nebudou protestovat.

Pro nadcházející podzimní a předvánoční nabídku družstvo 
DUP vybralo nové vzory manikúr vyrobených z přírodní usně. 

Dalším zajímavým výrobkem je sportovní vak. Je vyroben 
z nepromokavého materiálu v kombinaci s kůží, uzavírá se sta-
hovací šňůrou. Má jeden ramenní popruh a dvě boční kapsy 
na zip. Je opatřen logem pivovaru Poutník. Výrobek je vhodný 
pro sport, vycházky ale i kempování. 

Máte doma kočku nebo psa? Pak se vám bude jistě hodit orga-
nizér pro čtyřnohé kamarády. Je vyroben z voděodolné textilie. 
Ve vnitřní části jsou poutka na šampon, kartáč, hřeblo, nůžky, 
kleště, pinzety, kapky do očí, dezinfekci a další drobné pomůc-
ky či pamlsky.

(-jh-)
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Vojtíšek opět nakupoval…
V čísle 2/2013 časopisu Výrobního družstevnictví jsme zveřejnili rozhovor s maminkou 
malého Vojtíška Kuťáka. Měli jsme možnost seznámit se s praktickými zkušenostmi při 
používání výrobků z produkce družstva DITA Tábor. 

Malý Vojtíšek roste jako z vody, není 
už dávno miminko, ale pořádný kus 
chlapa. Jen se podívejte, jak vyrostl, 
a jak mu výrobky firmy DITA sluší. 
Žije se svou maminkou Irenou v Plzni 
a tak spolu chodí oblečení nakupovat 
výhradně do plzeňské prodejny Dity, 
která se nachází v 1. patře nákupního 
centra GALERIE SLOVANY (nám. 
Generála Píky 2703/27). Letošní pod-
zim vyrazili opět nakupovat a jak 
do dopadlo, posuďte sami… Letos 
si studené počasí dalo trochu na čas 
a tak Vojtíškovi stačila delší dobu jen 
podzimní bundička – ještě minulý 
měsíc v ní mohl vyrazit na obhlídku 
zahrádky, pískoviště či otestovat, zda 
odolá jeho horolezeckým schopnos-
tem  

Udělejte to jako Vojtíšek s mamin-
kou – preferujte typicky české výrob-
ky a vyražte do některé z prodejen 
VD DITA Tábor. Pokud máte menší 
miminko, podívejte se i na některé 
ze starších Vojtíškových fotek, kde 
nám pózuje ve fusaku z Dity. České 
výrobky z družstva DITA být zají-
mavým tipem na dárek pod vánoční 
stromeček pro naše nejmenší.

Připomínáme, že další prodejna 
Dity se nachází v Táboře v areálu 
družstva (Stránského 2510, Tábor). 
Více informací naleznete na interne-
tových stránkách družstva.

Oblečení a fusak: DITA Tábor 
Krteček: Moravská ústředna Brno

Text: Jana Henychová. Foto: Irena Kuťáková
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DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby, by už 
brzy mohla začít s distribucí vlastních a zároveň prvních českých 
prostředků pro finální povrchovou úpravu pravé kůže. Pro výrob-
ce kabelek, brašen, peněženek, opasků, ale i například sedacího 
nábytku, oblečení, jezdeckých sedel, koňských popruhů a uzd by 

to znamenalo citelnou úsporu v nákladech, protože v současnosti 
je musejí dovážet prostřednictvím různých zahraničních dovozců 
jedině z Ameriky nebo Kanady. Nikde jinde na světě se totiž nevy-
rábějí. 

„Vývoj prostředků pro finální po-
vrchovou úpravu pravé kůže je 
součástí rozsáhlého výzkumného 
projektu Inovchem, na který jsme 
získali účelovou podporu programo-
vého projektu TIP ministerstva prů-
myslu a obchodu. Cílem je vyvinout 
ekvivalenty k devíti konkurenčním 
americkým prostředkům, které se 
v současnosti dovážejí do ČR ze-
jména přes německého dovozce,“ 
konstatoval Ing. Jiří Daněk, předse-
da družstva pro chemickou výrobu 
a služby DRUCHEMA, a dodal: 
„Pro výrobce by jejich distribuce 
na českém trhu znamenala mož-
nost oprostit se od evropského cla 
a marže zahraničního dovozce, což 
by ve výsledku znamenalo úsporu 
až několika set korun.“ Součástí 
projektu je i vývoj prostředků pro 
údržbu kožených výrobků, jako je 
sedací nábytek, oblečení či čalounění 
automobilů. Na českém trhu je dnes 
k dispozici pouze omezený sorti-

ment dovozových přípravků. Exis-
tence prostředků pro finální úpravu 
produktů z pravé kůže a jejich ná-
slednou údržbu v portfoliu výroby 
tradičního tuzemského producenta 
v oblasti spotřební chemie by tedy 
pravděpodobně přinesla i levnější 
pořizovací cenu některých kožených 
výrobků pro konečného spotřebitele 
a méně nákladnou následnou péči. 

DRUCHEMA patří k významným 
výrobcům s širokým sortimentem 
kvalitních přípravků z oblasti byto-
vé chemie, autokosmetiky, lepidel 
a tmelů, barev na textil, výrobků pro 
sport a volný čas. Rozšíření portfolia 
na další spotřebitelský segment po-
vede k dalšímu posílení konkuren-
ceschopnosti družstva na domácím, 
slovenském, potažmo i celoevrop-
ském, trhu. Zařazení do programu 
ministerstva průmyslu a obchodu 
však zároveň potvrzuje vysokou 
kvalitu produktů spotřební chemie 
vyráběných s co největším ohledem 

Druchema uvede na trh prostředky  
pro finální povrchovou úpravu pravé kůže

na životní prostředí. Právě envi-
ronmentální, sociální a samozřejmě 
také ekonomické aspekty patří totiž 
k základním podmínkám pro vstup 
do veřejné soutěže v programu TIP. 
Podporu z veřejných prostředků 
mohou získat výzkumné a vývojové 
projekty, které byly zahájeny před 
vstupem do soutěže a mají jasný dů-
sledek pro posílení průmyslové vý-
roby v České republice a následně 
i v Evropské unii.

Programový projekt Inovchem za-
čala DRUCHEMA ve spolupráci se 
společností TECHEM CZ realizovat 
už v roce 2009. Kromě prostředků 
pro finální povrchovou úpravu kůže 
a údržbu kožených výrobků se týká 
i výzkumu a vývoje dalších příprav-
ků v oblasti hubení zahradních škůd-
ců či maziv. Projekt je naplánován 
na čtyři roky, v současnosti se nachá-
zí ve fázi vývoje a výzkum

Text: Lenka Netušilová. Foto: Druchema

dr
už

st
ev

ní
 v

ýr
ob

k
y

NOVINKA! 



w w w.druchema.cz

w w w.fmplignum.cz

 12/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 45

Chemické družstvo DRUCHEMA se stále rozvíjí a ex-
panduje. Aktuálně začíná stavět nový sklad, který bude 
určen pro uskladnění vyrobených produktů. Moderní 
zázemí, které právě nově vzniká v objektu družstva, 
bude mít užitnou plochu téměř 600 metrů čtverečních 
a pojme více než 1,3 tisíce paletových míst. Bude sloužit 
k uložení hotových produktů určených pro tuzemský 
trh i na export do zahraniční, stejně jako pro expedici 
objednávek z e-shopu. Sklad bude splňovat všechny 
odpovídající legislativní podmínky pro skladování 
nakládání s chemickými přípravky. Předpokládaný 
termín dostavby je začátkem roku 2014.

Sklad bude čítat nejvíce produktů ze segmentu Dům 
a zahrada (45 %), následovat budou produkty segmentů  
Hobby (27 %), Autokosmetiky (21 %) a v nejnižším 
množství bude zastoupen Sport (5  %) a Speciální vý-
robky (2 %). 

Text: Lenka Netušilová. Foto: archiv družstva Druchema

Základem každé ložnice je  

SPRÁVNÁ POSTEL
Chcete postel na celý život?
Volte nabídku  
výrobního družstva  
FMP-lignum Humpolec. 

rovky síly 30 mm. Ke každé posteli je možno volit úložný 
prostor dle konkrétního požadavku. 
Na fotografii je možné vidět rošt s bočním výklopem, kte-
rý umožňuje snadnější přístup do prostoru pod postelí.  
K posteli si může zákazník opět zvolit příslušnou variantu 
kombinace nočního stolku či komody.

Nábytkářské družstvo nedávno uvedlo na trh nový typ po-
stele Sandra. Je vyrobena v bílém provedení či v kombinaci 
s dalšími vyráběnými barevnými odstíny. 
Barevné spektrum nabízených barev tak dává svým zákaz-
níkům možnost volby odstínů dle subjektivních požadavků 
každého klienta. Postel je vyrobena z masivní bukové spá- (-mv-)
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – HOTEL KRIVÁŇ
pohled z nového balkonu… 

V dalším čísle naleznete
Vítězové ankety Český slavík  
obdrželi tradičně ceny z dílny družstva Granát Turnov

rů
zn

é

w w w.hotelkrivan.cz

Jestli hodláte vyrazit do Mariánských Lázní, 
máme pro vás tip – navštivte  
lázeňský Hotel Kriváň****. 
Seznamte se s jedním z nejkrásnějších  
a nejmodernějších lázeňských měst. 
Hotel kromě pobytu nabízí také lázeňské  
re laxace, welness a spoustu zajímavostí v okolí. 

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  

Nedávno byla v hotelu  
dokončena oprava balkonů  

a fasády.   
V těchto dnech se dokončuje  
také rekonstrukce chodníku.  

A tak i vy můžete využít služeb  
nově zrekonstruovaného hotelu.

Těšíme se na vás!



w w w . s c m v d . c z
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Chemické družstvo DRUCHEMA se stále rozvíjí a expandu-
je. Aktuálně začíná stavět nový sklad, který bude určen pro 
uskladnění vyrobených produktů. Moderní zázemí, které 
právě nově vzniká v objektu družstva, bude mít užitnou plo-
chu téměř 600 metrů čtverečních a pojme více než 1,3 tisíce 
paletových míst. Bude sloužit k uložení hotových produktů 
určených pro tuzemský trh i na export do zahraniční, stejně 
jako pro expedici objednávek z e-shopu. Sklad bude splňovat 
všechny odpovídající legislativní podmínky pro skladování 
nakládání s chemickými přípravky. Předpokládaný termín 
dostavby je začátkem roku 2014.

Sklad bude čítat nejvíce produktů ze segmentu Dům 
a zahrada (45 %), následovat budou produkty segmentů  
Hobby (27 %), Autokosmetiky (21 %) a v nejnižším množství 
bude zastoupen Sport (5  %) a Speciální výrobky (2 %). 

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

Druchema staví NOVÝ SKLAD 

PŘÍPR AVA NA ZIMU 

TEKUTÉ ŘĚTĚZY TEMPO – POMOC PRO MOTORISTY I CHODCE
Známá autokosmetika Tempo z produkce chemic-
kého družstva DRUCHEMA Praha přichází na trh 
s novinkou, kterou v podzimních a zimních měsí-
cích využijí motoristé i chodci. Jedná o tekuté řetě-
zy Tempo, které poskytnou bezpečnost na mokré, 
namrzlé nebo zledovatělé silnici či chodníku. Mo-
toristům zajistí snížení rizika smyku a prokluzu. 
Podporují totiž přilnavost pneumatik k vozovce, 
a to i na zledovatělém nebo zasněženém povrchu. 
Chodci je mohou aplikovat na svoji obuv nebo 
hůl, a ocení je především na namrzlém, kluzkém 
či neudržovaném chodníku. Tekuté řetězy Tempo 
jsou vyráběny ve spreji, jejich aplikace je tedy velmi 
snadná a rychlá. Na pneumatiky i obuv a hůl stačí 
nastříkat souvislou vrstvy a počkat několik minut, 
aby vrstva dobře přilnula k povrchu. Tekuté řetězy 
Tempo jsou k dostání v obchodním řetězcích, au-
tomobilových prodejnách nebo v e-shopu na inter-
nernetových stránkách VD Druchema.

Cena: 154 Kč / 300 ml
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DRUTĚVA výrobní družstvo
Drutěva Praha je výrobní družstvo s dlouholetou tradicí. Bylo založeno již 1. 1. 1950 jako první družstvo, které 
umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení. Družstvo udržuje od svého založe-
ní několik základních výrobních programů vhodných i pro pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Naše družstvo zaměstnává více než 80 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením, což činí ve fyzických stavech 
144 zaměstnanců z celkového počtu 171 zaměstnanců 
družstva. Tím splňuje podmínku uvedenou v § 81, odst. 
2, písmeno b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 
v posledním znění. Nabízíme Vám proto využití možnos-

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ 
Šité propagační předměty  
na zakázku: 

 ⁃ tašky, desky, klíčenky, multifunkční 
šňůrky na krk aj. Šijeme z různých 
druhů materiálu – kůže, koženka, 
bavlna, kortexin, fólie aj.

 ⁃ desky – konferenční, spisové desky, 
tašky: cestovní, plážové, odnosné, 
baťůžky 

 ⁃ pouzdra na doklady
 ⁃ kosmetické taštičky a sáčky, kadeř-
nické pláštěnky, zástěry

 ⁃ speciální tašky pro zdravotníky, 
pečovatelské služby, úřady 

 ⁃ omyvatelné koženkové matrace 
a bandáže pro zdravotnické zařízení

 ⁃ ubrusy, prostírání, sedáky
 ⁃ dětské kapsáře, zástěrky, hrací 
koberečky, návleky na obuv 

 ⁃ ložní povlečení
 ⁃ zhotovujeme výšivku i potisk 

dr
už

st
ev

ní
 v

ýr
ob

k
y

DÍLNY KOMPLETACE 
Chráněné dílny závodu, zajišťují 
jednoduché montážní práce a práce 
ve mzdě, jako např.:

 ⁃ Kompletace a etiketování výrobků
 ⁃ Kooperační, kompletační a jednodu-
ché montážní práce

 ⁃ Propagační akce – vkládání katalogů, 
letáčků a dopisů do obálek

 ⁃ Jednoduché práce pro tiskárny
 ⁃ Balení a jednoduché montáže
 ⁃ Vkládání zboží do samouzavíracích 
sáčků apod.

KARTÁČNICKÁ VÝROBA
Ruční výroba kartáčnického zboží  
(kartáče, smetáky, košťata, smetáčky) 
opravy a renovace kotoučů a technic-
kých segmentů pro uklízecí a čisticí 
stroje ručním zátahem.

Kromě výše uvedených činností na-
bízí družstvo ve své budově možnost 
pronajímání nebytových prostor –  
kanceláří a skladových prostorů. Tou-
to činností koriguje hospodářský vý-
sledek družstva. 

Kontakt:  
tel.: 220 809 586, 266 710 029  
email: druteva@drutevapraha.cz 
www.drutevapraha.cz

ti tzv. náhradního plnění. Náhradní plnění je možností 
splnění zákonné povinnosti pro společnost s více jak  
25 zaměstnanci, kterým tento zákon ukládá zaměstnávat 
minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Zaměst-
nanci se zdravotním postižením pracují ve čtyřech chrá-
něných dílnách – šití, kartonáž, kartáčnictví a kompletace. 

OPRAVY ODĚVŮ
Opravy:

 ⁃ pletených výrobků (svetrů, triček)
 ⁃ konfekce
 ⁃ kožené galanterie (kabelky, tašky, 
pásky atd.)

Šijeme na zakázku nové potahy 
na pergoly, markýzy, slunečníky

KARTONÁŽ
 ⁃ Výseky na příklopových lisech 
+ vylamování – velikost výseku 
do max. formátu B1 (rozložené) 
Lehká kartonáž – různé skládačky 
lepené i nelepené, s tiskem i bez

 ⁃ Papírová reklama – bloky a desky, 
tužky s potiskem, papírové vlaječky, 
kalendáře, společenské hry, dvojpo-
hledy

 ⁃ Obaly a dekorační potřeby  
pro zlatníky i pro jiné profese

 ⁃ Puzzle, pexeso a hrací karty
 ⁃ Balení – zatavení výrobků do fólie

V jednotlivých dílnách vyrábíme: 

(-jh-)


