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slovo úvodem

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda družstva Severochema

Vážené dámy a pánové,

když jsem přemýšlel o tom, co napsat do úvodníku, rozhodl jsem se nakonec, že spíše než tematické
pojednání zkusím dát do kupy několik postřehů
k tématu, které považuji v současné neklidné době
za velmi důležité.
Delší dobu se zabývám tématem sociální odpovědnosti nebo moderněji udržitelného rozvoje podnikání. Z počátku jsme se tomu v Severochemě věnovali
jen podvědomě, asi tak jako v mnoha jiných družstvech. Oprávněně si myslím, že sama podstata družstevnictví je na sociální odpovědnosti a dlouhodobé
udržitelnosti podnikání postavena. Svědčí o tom jak
historie družstev, tak jejich stabilita.
Později jsme si s kolegy říkali, že je potřeba se
do věcí více zapojit i mimo družstvo. Osobně jsem se
zúčastnil několika konferencí o tomto tématu, komunikoval jsem i o členství v příslušných organizacích.
Nepříjemným překvapením pro mne bylo, když jsem
začal zjišťovat, kdo jsou převažující členové těchto
organizací. Asociací, které formálně spojují firmy,
které „aktivně“ budují sounáležitost, odpovědnost
a respekt. Ještě více mne překvapilo, když jsem se dozvěděl, že cíle „social responsibility“ jsou již natolik
členy těchto organizací – převážně velkými „korporáty“ – dehonestovány, že bylo proto nutné začít
novou kampaň a vytvořit novou organizaci, která se
zabývá „udržitelným rozvojem“. Čas od času se bavím
se zaměstnanci těchto velkých nadnárodních společností, které se pyšní tím, že to zvládly a vše plní…, a ti
o tom často ani neví, mluví více o rozporech, netýmové atmosféře, divných vztazích mezi lidmi, apod.
Určitým vrcholem pro mne bylo, když nám jeden
ze zahraničních odběratelů napsal, že on program
kompletně plní a že do dvou dnů chce prohlášení, že
ho plníme také, že mu povolujeme u nás vše kdykoliv
zkontrolovat a že plnění požadavků „sustainability“
zajistíme ihned také u našich dodavatelů. Přitom
některé z myšlenek „udržitelného podnikání“, které
považuji za důležité, např. ta, že materiál nakupujeme za férové ceny, v jejich proklamaci chyběla. Začal
jsem se sám sebe ptát po smyslu takovýchto aktivit,
kdy některé velké firmy se předhání v naprosto formálním plnění a „skutek utek“.
Nakonec jsme si udělali své resumé: považujeme
myšlenky „udržitelnosti v podnikání“ za skutečně

dobré. Vždyť posuďte. Myšlenky jako zaměření se
na zaměstnance a jejich zapojení do všech činností,
motivace zaměstnanců, zodpovědný přístup k životnímu prostředí, stabilní zaměstnanost, kvalitní
pracovní místa a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vytváření společných hodnot, ze kterých může
prosperovat celá společnost, dodržování etických
norem, morálky a závazků, zavádění progresivních
ekologicky, energeticky a materiálově šetrných postupů a technologií, inovace produktů a poskytování
věrohodných důkazů o nových parametrech těchto
výrobků, vytvářením dobrých vztahů s třetími stranami, účast v asociacích, společnostech, spolupráce
při tvorbě legislativy, pomoc v regionu, kde družstvo
funguje, filantropie, jsou přece správné a věřím, že
s nimi většina z vás souhlasí. Pokud mi budou síly
stačit, rád bych na jejich prosazování pracoval. A nejen sám, společně s kolegy ve vedení družstva se snažíme posilovat povědomí své i dalších zaměstnanců.
Nebudeme se ovšem hlásit do žádných mezinárodních organizací. Navíc na to nemáme, poplatek
pro velkou i malou firmu je často podobný. Může to
vzbudit polemiku, za kterou budu jistě rád, ale jsem
přesvědčen, že důležité je řídit se těmito myšlenkami,
prosazovat je, povzbuzovat jiné k jejich pochopení
a dalšímu prosazování, než být někde členem.
Na druhé straně to, že jsme o těchto myšlenkách
s kolegy, kteří se mnou v družstvu pracují a smýšlí podobně, mluvili veřejně, spolu s výsledky naší
společné práce umožnilo, že jsme se mohli zúčastnit
některých soutěží jako je firma roku, odpovědná
firma roku nebo třeba manažer roku. Bylo pro nás
velmi příjemným uspokojením a podporou pro naši
další společnou práci, že se nám podařilo se umístit
v „horních patrech tabulky“. Musím proto svým kolegům, což jsou všichni naši členové a zaměstnanci,
znovu poděkovat.
Oceňuji všechny, kteří se snaží ať vědomě či podvědomě s myšlenkami trvalé udržitelnosti při podnikání pracovat.
Přeji vám všem hezké dny a úspěch v práci.

w w w. se ve r o c h e m a .c z
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aktualita

Výrobní družstva mají tradici a perspektivu
Svaz českých a moravských
výrobních družstev sdružuje
silnou skupinu výrobních družstev,
významných výrobců, exportérů
a zaměstnavatelů v široké škále
odvětví.
Počátky vzniku družstevnictví sahají až do 19. století.
Hlavním přínosem družstevnictví je historicky
bezesporu sdružování drobných podnikatelů s cílem
zvýšit dělbou práce produktivitu a individuálním
přístupem kvalitu, koncentrovat investiční prostředky a vytvářet sociální zázemí svým členům.
Výrobní družstva jsou převážně střední podniky
s výrazným vlivem na ekonomiku a zaměstnanost.
Jsou to ryze domácí, tedy české a moravské firmy,
jejichž zaměření zahrnuje strojírenství, stavebnictví,
automobilový průmysl, výrobu robotů pro zpracovatelský průmysl, elektroinstalační materiály, nábytek
všech typů, kosmetiku a drogistické zboží, módní
pánské, dámské a dětské oděvy, ale také kuchyňské
potřeby, nářadí pro zahrádkáře, vybavení pro myslivce, rybáře, policii a vojsko, šperky, vánoční ozdoby,
hračky, obaly a další spotřební zboží.
Výrobní družstva jsou rovněž poskytovateli mnoha služeb, ať se jedná o autoopravárenství, správu
a údržbu nemovitostí, bezpečnostní, fotografické,
kadeřnické, holičské a pedikérské služby, zakázkové
šití, ale i provoz sociálních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Vedoucí představitelé družstev se každoročně
úspěšně prosazují v prestižních podnikatelských
a profesních soutěžích. Například v soutěži Manažer
roku, Českých 100 nejlepších, Podnikatel roku, se již
mnohokrát umístili na předních pozicích.
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

V letošním roce oslaví výročí
svého založení tato výrobní družstva:
105 let založení výrobního družstva

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

95 let založení výrobního družstva:
NAPAKO, výrobní družstvo Praha

65 let založení výrobního družstva:
Cyklos, výrobní družstvo, Choltice
Hygie, družstvo, Ústí nad Labem
Hygie, družstvo v Děčíně

60 let založení výrobního družstva:

Detecha, chemické výrobní družstvo
Nové Město nad Metují
IRISA, výrobní družstvo Vsetín
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo,
Česká Třebová
STYL výrobní družstvo knoflíkářů, Studená
VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary

55 let založení výrobního družstva:

SLUŽBA družstvo invalidů, Brno
SONA, výrobní družstvo Žďár nad Sázavou

w w w. sc m vd .c z

Termíny regionálních porad SČMVD 2014
14. dubna (pondělí) 10.00 hod., BRNO,
budova SČMVD, Kozí 4,
velká zasedací místnost ve 3. patře
16. dubna (středa) 9.00 hod., PRAHA ,
velká zasedací místnost SČMVD, 3. patro,
Václavské nám. 21, Praha 1
17. dubna (čtvrtek) 9.00 hod., PLZEŇ,
zasedací místnost VD Obzor, Hřbitovní 19

17. dubna (čtvrtek) 14.00 hod., ČESKÉ BUDĚJOVICE ,
zasedací místnost VD Služba, Fr. Šrámka 2
18. dubna (pátek) 10.00 hod., ÚSTÍ NAD LABEM,
zasedací místnost VD Karko, Lesní cesta 5
22. dubna (úterý) 13.00 hod., OSTRAVA ,
zasedací místnost SČMVD, Spartakovců 3, Ostrava - Poruba
23. dubna (středa) 10.00 hod., HRADEC KRÁLOVÉ,
Hotel Černigov, sál Panorama, Riegrovo nám. 1494

(-jš-)

w w w. sc m vd .c z
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První společnou veletržní prezentací
družstev v letošním roce byla již tradičně účast na jednom z největších veletrhů
na světě v oblasti hraček a potřeb pro
děti Spielwarenmesse (Toy Fair).

propagace, výstavy, veletrhy

VELETRH SPIELWARENMESSE v Norimberku
29. 1. – 3. 2. 2014

VÝSTAVIŠTĚ

Veletržní prostory v Norimberku
se tentokrát rozrostly o další halu.
Její stavba byla vyvolána velkým
zájmem vystavovatelů o výstavní
plochu. Nová moderní hala 3A byla
postavena právě pro veletrh Spielwarenmesse. Její autorkou je světoznámá architektka Zaha Hadid.
Hala je 95 metrů dlouhá, 85 metrů
široká a poskytuje výstavní plochu přes 9 tisíc metrů čtverečních.

VELETRH

Ze statistických údajů vyplývá, že
na veletrhu Spielwarenmesse 2014
vystavovalo 2748 vystavovatelů
z 61 zemí světa. I s nově otevřenou
halou 3A bylo zcela zaplněno celé
výstaviště s výstavní plochou
170 tisíc metrů čtverečních. Celkově bylo nejvíce vystavovatelů
z Německa (797), následovala Čína
(243), Hong Kong (174), Velká Británie (164), Francie (142), USA (140),
Itálie (136), Nizozemsko (115) a Španělsko (108).
Veletrh navštívilo 76 tisíc odborných návštěvníků ze 112 zemí
světa. Nutno zdůraznit, že na veletrh mají přístup pouze odborníci
z oboru (jejich vstup podléhá registraci), nikoliv veřejnost ani děti
do 16 let. V ČR prakticky neexistuje kontraktační veletrh hraček bez
účasti veřejnosti, proto vzhledem
k blízkosti Norimberku přijíždějí
na Spielwarenmesse i zástupci
českých obchodních firem.
SČMVD byl iniciátorem zařazení Spielwarenmesse do projektu
„Společná účast na zahraničních
výstavách a veletrzích“, takže
na účast na veletrhu bylo možno
získat dotaci. Toho využila řada firem z České republiky, celkem jich
na veletrhu vystavovalo 56.

Vzhledem k prestiži a důležitosti
tohoto veletrhu na něm nemůže
chybět nikdo, kdo v oboru hraček
a potřeb pro děti něco znamená,
kdo chce držet krok s konkurencí a zůstat v kontaktu se svými
zákazníky. Při tak silné konkurenci, jaká se zde schází, v místě
konfrontace s celosvětovou nabídkou tu více než kde jinde platí,
že úspěch má pouze firma, která
přichází s novinkami a inovacemi
svých produktů.

S ohledem na velikost veletrhu
je velmi důležitým předpokladem
obchodního úspěchu přesný a důkladný zápis do katalogu. Zákazníci totiž vyhledávají stánky cíleně,
využívají informační systém a požadované produkty a firmy si vyhledávají předem nebo na místě
v elektronickém katalogu a pak již
přímo navštěvují vybrané stánky.
Stojany s PC určenými k tomuto
účelu jsou umístěny po celém výstavišti.

SPOLEČNÁ EXPOZICE DRUŽSTEV

Ve společné expozici ve stánku D-01
v hale 12.0 se prezentovala družstva
Tvar Klatovy, Směr
Praha a Dita Tábor.
Stánek se nacházel na tradičním
rohovém místě přímo proti vchodu do
haly ze směru od
metra. Byl rozdělen
na jednotlivé sekce určené pro jednotlivá družstva. Ta si svým sortimentem nekonkurovala, naopak se vhodně doplňovala.
3/2014
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Tv ar K l atov y

Tvar Klatovy se zaměřuje na výrobu nábytku pro
mateřské školy. Na veletrhu získává poptávky pro
rozhodující kapacitní naplnění výroby pro následující období a setkává se zde s většinou svých významných partnerů. Ve družstvu došlo v průběhu
roku 2013 k výměně na pozici vedoucího obchodního
úseku. Ing. Fűrbacher, který tuto funkci převzal, se
v Norimberku setkal s většinou stávajících zákazníků
tak, aby byla zajištěna kontinuita v práci obchodního
oddělení. Na stánku proběhla i řada jednání s novými zájemci o nábytek z produkce Tvaru. Zástupci
družstva získali nové obchodní kontakty na firmy
specializující se na vybavení škol a školek v Německu,
Francii, Norsku, Polsku a Rusku. Vzhledem k přepravním nákladům jsou zákazníky Tvaru převážně
firmy z evropských zemí. Zákazníci se zajímali o novinky – např. o přebalovací pult nebo o kuchyňku pro
děti. Variabilní přebalovací pult se setkal s velkým
ohlasem. Jednou z možností je varianta se schůdky,
které jsou opatřeny protiskluzovými pásky a jednosměrnými brzdícími kolečky. Pult, stejně jako další
skříňky z výrobního programu Tvaru, je vyráběn
v dekoru buku nebo javoru, pohledové plochy jsou
nabízeny ve 12 odstínech.
Zákazníci velmi oceňují variabilitu a provedení
stolů a židlí. Ty jsou velikostně uzpůsobeny různým
věkovým skupinám dětí. Jsou stabilní, ergonomické,
odolné při intenzivním používání v prostředí mateřských školek a jeslí. Zákazníci oceňovali především
precizní provedení nábytku z Tvaru, kvalitu zpracování včetně povrchové úpravy, detaily, variabilitu
a ucelený sortiment. Veškerý nábytek z Tvaru je certifikován v nezávislých zkušebnách, certifikáty mají
evropskou platnost. Nábytek je určen pro každodenní
intenzivní používání ve vnitřních prostorách školek.
Družstvo svou letošní účast na veletrhu hodnotí
velmi dobře, plánuje, že se veletrhu Spielwarenmesse
bude zúčastňovat i v dalších letech, jedná se o stěžejní
akci z hlediska zajištění odbytu - export představuje
80 procent produkce družstva. Lze předpokládat, že
objem exportu se podaří udržet na této úrovni i v následujícím období, možnosti jsou i k jeho navýšení.
6
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D it a Tá b or

Díky tomu, že oborové zaměření veletrhu se rozšířilo
o potřeby pro kojence a malé děti, zúčastnili se letošního ročníku i zástupci družstva Dita Tábor. Dita
zákazníkům představila svou vlastní značku Little
Angel. Jednalo se o bytový textil – povlečení a mantinely do postýlek, kojicí polštáře, zavinovačky, sedací
nábytek a dětské oblečení s Outlastem. Kolekci z materiálu Outlast představila Dita v zahraničí vůbec
poprvé, kolekce nejvíce zaujala francouzské a italské
zákazníky. Oceňovali kvalitu materiálu a zpracování
a funkčnost výrobků i skutečnost, že produkce je vyráběna v EU. Nejvíce se líbila zavinovačka s pevnými
zády díky své multifunkčnosti a celoročnímu použití.
Přestože Dita prezentovala své výrobky na veletrhu
Spielwarenmesse poprvé, zájem zákazníků předčil
její očekávání.

Moravská ústředna Brno d.u.v.

S m ě r Pr a h a

Směr Praha na veletrhu Spielwarenmesse prezentoval kolekci modelů a plastových hraček. Družstvo
na veletrhu zastupoval vedoucí obchodního oddělení
Michal Štrobl. Expozice Směru vzbudila zájem zákazníků. Podařilo se navázat nové obchodní kontakty
především se zákazníky z německy mluvících zemí,
kde byl Směr v minulosti zaveden. Po několikaleté
odmlce se výrobky Směru na tyto trhy vracejí. Zákazníci z mimoevropských teritorií, jako z Japonska
a Dubaje, projevovali zájem především o modely
automobilů, u zákazníků z Velké Británie byl zájem
o modely letadel. Zdá se, že modelářství jako koníček
se vrací a má nadále budoucnost. Mezi plastovými
hračkami byl zájem především o roloped. Tento výrobek obchodní partneři již znají, na veletrhu o tento
produkt projevily zájem obchodní firmy z Izraele.

Družstvo umělecké výroby Moravská ústředna Brno
vystavovalo tradičně v samostatném vedlejším stánku D-05. Veletrh v Norimberku je pro Moravskou
ústřednu stěžejní akcí. Zástupci družstva na veletrhu nabízeli celý svůj sortiment hraček podpořený
novým katalogem. Svou nabídku opět rozšířili, ale
filozofie kvalitní ruční výroby s charakteristickým
designem zůstává zachována. S ohledem na skutečnost, že větší děti si hrají spíše s elektronickými hračkami, zaměřuje se Moravská ústředna více na nižší
věkovou skupinu dětí, a to od 0+.
Hlavními položkami výrobního sortimentu jsou
maňásci, kornouty, plyšové a textilní hračky.
Mezi maňásky se objevují další postavičky, které
doplňují nabídku z minulých let. Oblíbená jsou i dárková balení maňásků vždy k určité pohádce najednou
v jednom balení a dále textilní divadla. Maňásci jsou
nově nabízeni také v provedení s měkkou hlavou, které je vhodné i pro nejmenší děti. Novinkou v nabídce
se staly dřevěné loutky. Dvě dvojice nití umožňuje
jejich snadné ovládání.
Plyšovým hračkám vévodí krteček od Zdeňka Milera. Je dodáván v různých velikostech i provedeních.

Letošní novinkou představenou na veletrhu v Norimberku se stal velký krtek s čepicí vysoký 130 cm, ale
i 16centimetrová postavička krtečka. Další novinkou
je krtek coby chrastítko, krtek s padákem, vibrující
krtek, který se po zatáhnutí za šňůrku sám pohybuje,
dále krtek jako vystřihovánka, jako usínáček a další
provedení. Obrázek krtka se ve větší míře objevuje
na školních potřebách pro větší dětí – uvést lze např.
tužku, záložku, pouzdro či kelímek na psací potřeby.
3/2014
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Co se týče doplňkového sortimentu, objevuje se
postavička krtečka na dalších svačinových boxech,
na dalších řadách dětského nádobí, rozšířena byla
nabídka polštářů, nově byla postava krtka využita
i na skleněných kuličkách. Námět krtka se nově objevuje na rychlozavinovačce, tradičně i na tričkách,
dekách, zástěrkách i baťůžcích.
Dalšími oblíbenými postavičkami z televizních
pohádek jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka,
Večerníček, kocour Mikeš, Rumcajs, Manka a Cipísek,
Hurvínek, Spejbl a Mánička, čert Hubert nebo třeba

Moravská ústředna exportuje do více než 27 zemí
celého světa. Na veletrhu vystavovala svou standardní kolekci. Jednotlivým zákazníkům na základě jejich
přání pracovníci družstva vzorují následně kolekci
podle jejich specifických požadavků. Zástupci Moravské ústředny jsou se svou účastí na veletrhu spokojeni, uskutečnili desítky obchodních jednání a mají
pozitivní očekávání do budoucna.

Čtyřlístek. Všechny tyto postavičky jsou nabízeny
jak v tradičních podobách, tak i v řadě nových, např.
natahovací se zvuky, jako vystřihovánka, jako návlek
na golfovou hůl, jako sedačka atd.
Zástupci Moravské ústředny prezentovali na veletrhu též nové prodejní boxy, které obchodníkům
usnadňují manipulaci se zbožím a jeho prezentaci
v prodejnách.

VELETRH SPIELWARENMESSE 2015

V příštím roce se bude veletrh Spielwarenmesse
konat v termínu 28. 1. – 2. 2. 2015. Všechna družstva,
která se tu letos prezentovala, by se ráda příští rok
na tento veletrh vrátila. Opakovaná účast přesvědčuje zákazníky o stabilitě a perspektivách firmy. Každý,
kdo si chce udržet své partnery a získat nové, se musí
na tomto veletrhu prezentovat pravidelně.
S cílem zajistit výstavní plochu pro společný stánek
družstev na stejném místě i pro příští rok byla přímo

v Norimberku vyplněna a veletržní správě předána
přihláška k účasti.
Bylo by vhodné, kdyby se ke společné expozici výrobních družstev připojila i další družstva, která mají
v oblasti hraček a potřeb pro děti co nabídnout, nebo
jejich zástupci alespoň na veletrh přijeli a nechali se
inspirovat.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

w w w.tvar-kt.cz , w w w.dita-outlast.cz , w w w.smer.cz , w w w.mubrno.cz
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propagace, výstavy, veletrhy

JAR NÍ VELETRHY MÓDY 2014

Ve dnech 16. až 18. února 2014 se v Brně konal 43. ročník veletrhů STYL
a KABO. Největší B2B setkání textilního, oděvního, obuvnického a kožedělného průmyslu pro český a slovenský trh přilákalo více než pět tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. Expozice 258 vystavujících
firem ze 17 zemí byly umístěny do pavilonů P a F.

Na veletrhu Styl se výrobní družstva
prezentovala ve společné expozici
pod záštitou SČMVD.

Moděva Konice

www.modeva.cz
v kombinaci s hrubou pleteninou
v barvě základního materiálu použitou na rukávy, límce a manžety.
Zajímavostí je skutečnost, že zákaznice opět po delší odmlce projevují zájem o dlouhé pláště.
Část kolekce byla určena i pro
muže. Jednalo se především o klasicky štíhlé provedení 3/4 vlněného pláště a volnočasovou bundu
s univerzálním využitím.

Moděva Konice připravila na veletrh novou kolekci dámských
plášťů, palet a pelerín doplněnou
o několik pánských modelů. Dámské oděvy byly ušity z velmi kvalitních vlněných materiálů s příměsí
kašmíru. Řadu plášťů na límcích
a kapucích zdobila přírodní kožešina z polární lišky. Důraz byl
kladen na štíhlou siluetu, na modelech byly uplatněny nejrůznější

zajímavé součásti drobné přípravy
a vzorované podšívky. Modely
byly tradičně precizně vypracovány. Lze konstatovat, že přetrvává
zájem o barvu bílou, černou, camel, červenou a lahvově zelenou.
Nově byla do kolekce zařazena
barva petrolejová, která se na veletrhu setkala s kladnou odezvou.
Novinkou v kolekci Moděvy
byly modely z vlněného materiálu

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda družstva
Moděva Konice) a JUDr. Rostislav Dvořák
(předseda SČMVD) na veletrhu Styl
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Sezóna pro kolekci Moděvy nastává až na podzim,
lze tedy předpokládat, že další objednávky budou následovat na srpnovém veletrhu Styl.
Moděva se účastnila se svými modely i módních
přehlídek na centrálním mole. Na něm vynikaly
zvláště modely v bílé barvě, která na mole vypadá
velmi luxusně a podtrhuje precizní krejčovské zpracování. Účast na módních přehlídkách přispívá ze
zviditelnění družstva a propagaci značky Moděva.
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Modela Pardubice

www.modela.euweb.cz
se objevily i šaty v nadčasovém
střihu z hedvábí a saténu, u jejichž
výběru byly zákaznice opatrnější.
Větší objednávky tohoto modelu
lze očekávat na Stylu až v srpnu
2014.

Modela Pardubice připravila na veletrh Styl novou kolekci dámských
modelů pro sezónu jaro – léto 2014.
Výrobky byly zhotoveny z úpletů
nebo ze směsových tkanin. Vyznačovaly se jednoduchými střihy,
takže velmi dobře vynikal vzor
materiálu. Na některých tričkách
a šatech byly použity zajímavé
proužky, část výrobků byla zho-

tovena z materiálu s digitálním
tiskem – tento se zákaznicím velmi líbil. Novinkou v kolekci byly
barevné letní kalhoty s tiskem,
které se taktéž setkaly se zájmem
ze strany zákaznic. Za pozornost
stály kostýmky a pouzdrové šaty
určené ke slavnostnějším příležitostem, které zákaznice u Modely
tradičně vyhledávají. V kolekci

Integra Zlín

www.integrazlin.cz

Integra Zlín přivezla na veletrh novou kolekci
dámských oděvů na jaro a léto 2014 se zaměřením
na nadměrné velikosti. Oděvy je však schopna dodat i v menších velikostech, a to v celkovém rozsahu
od vel. 38 až po 62. Základ kolekce tvořily výrobky
z úpletových materiálů, které jsou příjemné k nošení

a snadno se udržují. Osvědčená a zákaznicemi požadovaná je především směs viskózy s elastanem. Co se
týče pevných materiálů, tyto byly v kolekci použity
především na letní kalhoty, sukně a sáčka, a to jak
ve složení 100 % bavlna, tak i jako směsové tkaniny.
Při tvorbě své kolekce družstvo staví na ověřených
střizích. V barevnosti a vzorech následuje módní
trendy a vychází i z požadavků odběratelů. Jelikož
se nejedná o velké série, ale spíše o kusovou výrobu,
snaží se vyjít svým odběratelům maximálně vstříc.
Na veletrhu byla z kolekce Integry nejvíce žádána
trička, tuniky, kalhoty, sukně a šaty z úpletových
směsových materiálů, které se dají libovolně vzájemně kombinovat. Zájem byl i o svetrové kabátky různých délek.
Integra pravidelně vychází vstříc zákaznicím z Prahy a západní části Čech, které nemohly navštívit veletrh v Brně, a svou kolekci přiveze do Prahy, kde bude
kontraktace pokračovat.

Veletržní prezentace na veletrhu Styl významně přispěla
ke zviditelnění výrobních družstev a jejich produkce.
Text: Ing. Lenka Bartoničková. Foto: Jana Henychová

w w w.bv v.cz
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reportáž z družstva

DRUTĚVA, výrobní družstvo Praha
Pražská Drutěva má svou tradici již několik desítek
let. Od roku 1950 poskytuje práci lidem různého typu
zdravotního postižení. V současné době má kolem 170
zaměstnanců a z toho 80 procent tvoří zdravotně postižené osoby. Do družstva jsem ráda přijala pozvání,
kde mě ochotně provedl předseda družstva Jiří Prokop
a místopředsedkyně družstva Jana Baťhová.

Pracovníci chráněné dílny. Vpředu: Václav Řapek. V pozadí
zleva: Petr Marek, Martin Krčmář, Jana Radostová, Luděk
Hrdina. Petr Bártek, Ludvík Nádeník.

Jiří Prokop, předseda výrobního družstva Drutěva Praha

Musím se přiznat k tomu, že kdykoliv mám možnost
navštívit družstvo invalidů, cítím vždy velkou úctu
k těm, kdo vymyslí práci pro několik desítek lidí, tu
práci jsou jim schopni zajistit a současně pro ně zajistit mzdu. A také mi vždy napadá jedno, a sice, že bych
přála každému nezaměstnanému, kterému se ve skutečnosti pracovat nechce, ale pouze postává ve frontě
na úřadě práce kvůli podpoře v nezaměstnanosti, aby
se měl šanci podívat na lidi, kteří nejsou zdraví jako
on, ale na rozdíl od něj mají opravdovou chuť pracovat.

ním spolu s jeho nadřízenými vytvoří v zaměstnanci
pocit, že není na svoje problémy sám, že je něčemu
či někomu prospěšný. Jistě zná řada z nás ten pocit,
když má problém, že jeden z nejúčinnějších prostředků na zahnání negativních pocitů je práce. Prací
člověk přijde na jiné myšlenky, řeší problémy, řeší
v kolektivu pracovní úkoly anebo zkrátka v tu chvíli pracuje na něčem aktuálním a pro přemíru práce
zapomene na to, co se týká jeho samotného. I takto
se dá chápat práce lidí v družstvu invalidů, neboť ti
mají často velmi vážné zdravotní problémy nebo jsou
často pohybově omezeni, zkrátka nejsou běžnými zaměstnanci v běžném podniku. Tito lidé cítí většinou
velmi silný vztah k práci, kromě platu je pro ně cenným přínosem, že něco dokážou, jsou šťastni, když
se jim něco v práci povede dobře vyrobit a dovedou
si vážit kromě práce i pracovního kolektivu, protože
cítí, že si někdo váží jejich práce. Družstvo Drutěva
je jedním ze zaměstnavatelů, který dává lidem novou
šanci – zapojit se do pracovního života a nebýt na svoje problémy sám.

Pracovníci chráněné dílny. Zleva: Dagmar Vybíralová, Andreas
Krespis, Martin Zeman, Jiří Hladký, Blanka Zemanová

Práce má ve výrobním družstvu invalidů kromě
mzdy také sociální aspekt – zaměstnavatel neposkytuje svým zaměstnancům pouze mzdu za vykonanou
práci, ale jeho zájmem je mimo jiné o zaměstnance se
postarat, být mu psychickou podporou, zajistit pro
něj odpovídající pracovní kolektiv, který svým slože12
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Zdeněk Buček (výroba kartonáže)

kartáčů. Pracovníci se u práce střídají, což je pro ně
zajímavé, neboť nedělají stále stejnou činnost. Všude
je cítit pohoda a klid a lidé pracují bez stresu.
Když již zmiňuji šití, nutno podotknout, že Drutěva
se nezabývá šitím vlastních modelů, ale zaměřuje se
spíše na opravy a úpravy oblečení a dále na šití propagačních předmětů. V přízemí budovy má navíc vlastní

Pracovníci chráněné dílny. Zleva: Zdeněk Kliner, Iva Blažejová,
Vlaďka Vopálková

Mám možnost nahlédnout do výroby a průvodcem
jsou mi osoby nejpovolanější – předseda družstva Jiří
Prokop a Jana Baťhová, místopředsedkyně družstva,
která má současně na starosti úsek šití. Procházíme
výrobními halami a mezi další činnosti patří kompletační práce, kde díky manuálně zručným pracovníkům mám možnost vidět, jak vznikají nejrůznější šicí
potřeby tak, jak je vidím v galanteriích – tedy například patentky zapnuté na papírových aršících, šatové
háčky v sáčcích či další galanterní drobnosti. Na jiném pracovišti zas mohu zhlédnout výrobu kartonáže – ve chvíli mé návštěvy je to paleta velmi lákavých
dárkových krabiček, ale také například šití propagačních desek pro nejmenovanou banku či ruční výrobu

Jana Baťhová, místopředsedkyně družstva

Miroslava Orságová (chráněná dílna – provoz šití)

prodejnu, kde kromě nabídky sortimentu externích
dodavatelů současně provozuje sběrnu oprav. A dá se
říci, že to je v současné době úzkoprofilová činnost –
je to dáno částečně úpadkem školství a potlačení
oborů, kde lidé musí vykonávat manuální činnost,
ale například i obsahem současných časopisů pro
ženy – kdy místo návodů na vytváření něčeho je prioritou bulvár, celebrity než návody, jak co opravit či
něco kutit. Je pravda, že v současné době je na každém
rohu butik a přemíra oblečení na výběr, takže ženy už
dávno upustily od toho, že si něco ušijou nebo alespoň
zkrátí – jenže – pokud máte třeba oblíbený kousek ze
šatníku nebo nemáte úplně ideální postavu, a sama
neumíte šít nebo na to nemáte doma technické vybavení, pak se vám taková úpravna oblečení může hodit.
„Máme u nás chráněné dílny, kde se dělají nejrůznější práce, a dále provoz šití – ten zajišťuje 14 pracovníků, kteří šijí na zakázku nebo opravují oděvy, máme
také specialistu brašnáře,“ říká místopředsedkyně
družstva Jana Baťhová. Různé zaměření na výrobu představuje širší možnosti a tedy větší stabilitu
družstva. „Někdo říká, že je lepší mít menší záběr, ale
my jsme rádi, že máme možnosti dělat více věcí a bereme také menší zakázky,“ dodává místopředsedkyně
s tím že činnost družstva je skutečně pestrá – mimo
jiné například družstvo brousí nože nůžky nebo je
výrobcem kartáčů včetně smetáků obsahujících pravé koňské žíně.
Veškeré činnosti kolem marketingu zajišťuje místopředsedkyně. Nebrání se víceméně žádným zakázkám – podle jejích slov je kromě zajištění práce

w w w. d r ut e v a p r a h a .c z
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Ing. František Blažek (pracovník technického úseku) předvádí
školicí středisko.

Jana Ziková (chráněná dílna, výroba propagačních předmětů)

zajímavé pro lidi i to, že mají v práci změnu. Zajímavostí jistě je, že družstvo zajišťuje také výrobu potisků, výšivek či ražeb na kůži.
Družstvo Drutěva kromě práce zajišťuje pro své
zaměstnance také vzdělávání – za pomoci EU vzniklo moderně vybavené školicí středisko, kam mohou

pracovníci chodit zdarma a učit se pracovat na počítačích. Mezi zajímavosti patří například i speciálně
upravený počítač pro nevidomou pracovnici.
V loňském a letošním roce probíhají v Drutěvě dva
projekty z prostředků Evropského sociálního fondu
(ESF) prostřednictvím OPPA a z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich zaměření – „Podpora a rozvoj
znalostí ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců
v. d. Drutěva.
Pokud potřebujete ušít například firemní desky, vyrobit zajímavé dárkové krabičky na vaše zboží nebo
potřebujete nakompletovat velké množství drobných
předmětů, zkuste pražskou Drutěvu. Jednou z výhod
jsou výrobní haly přímo v sídle družstva.

Kartáčnické výrobky
z produkce Drutěvy Praha

Kontakt:

DRUTĚVA, výrobní družstvo, Dělnická 54, Praha 7 - Holešovice
email: druteva@drutevapraha.cz, tel: 220 809 586, 220 410 111, fax: 220 877 854
Text a foto: Jana Henychová

w w w. d r ut e v a p r a h a .c z
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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 založení několik základních výrobních programů vhodných i pro pracovní
rehabilitaci osob se zdravotním postižením.
Družstvo zaměstnává více než 80 procent 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. Nabízí proto využití možnosti tzv.

náhradního plnění. Náhradní plnění je možností splnění
zákonné povinnosti pro společnost s více jak 25 zaměstnanci, kterým tento zákon ukládá zaměstnávat minimálně
4 procenta osob se zdravotním postižením. Zaměstnanci
se zdravotním postižením pracují ve čtyřech chráněných dílnách – šití, kartonáž, kartáčnictví a kompletace.

Z činnosti jednotlivých dílen:
OPRAVY ODĚVŮ

DÍLNY KOMPLETACE

Opravy:
⁃⁃ pletených výrobků (svetrů, triček)
⁃⁃ konfekce
⁃⁃ kožené galanterie (kabelky, tašky,
pásky atd.)
Družstvo šije na zakázku nové potahy na pergoly, markýzy, slunečníky.

Chráněné dílny závodu, zajišťují
jednoduché montážní práce a práce ve mzdě, jako např.:
⁃⁃ Kompletace a etiketování výrobků
⁃⁃ Kooperační, kompletační a jednoduché 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 technických segmentů pro uklízecí
a čisticí stroje ručním zátahem.

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
Šité propagační předměty
na zakázku:
⁃⁃ tašky, desky, klíčenky, multifunkční
šňůrky na krk aj. Družstvo šije
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, kadeřnické 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
⁃⁃ zhotovuje výšivku i potisk

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, dvojpohledy
⁃⁃ Obaly a dekorační potřeby
pro zlatníky i pro jiné profese
⁃⁃ Puzzle, pexeso a hrací karty
⁃⁃ Balení – zatavení výrobků do fólie
⁃⁃

Kromě výše uvedených činností nabízí družstvo ve své budově možnost
pronajímání nebytových prostor –
kanceláří a skladových prostorů.
Touto činností koriguje hospodářský
výsledek družstva.

Kontakt:

tel.: 220 809 586, 266 710 029
email: druteva@drutevapraha.cz
(-jh-)
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rubrika manažerů družstev

MANAŽER ROKU

Tradice úspěšných pokračuje
podle mne jejím hlavním smyslem – nalezla a představila řadu
vynikajících manažerů veřejnosti
méně známých, jako byla například loňská Manažerka roku paní
Olga Kupec.
Přihlášení manažeři a manažerky soutěží ve 26 odvětvích
o titul Manažer odvětví. Dále jsou
všichni finalisté zařazeni dle věku
a velikosti firmy či instituce, kterou vedou, a jsou z nich vybráni
Mladý manažerský talent do 35 let,
Vynikající manažer malé firmy
do 50 zaměstnanců a Vynikající
manažer střední firmy do 250 zaměstnanců. Ze všech finalistů je
vybráno nejlepších deset (TOP 10
MANAŽER ROKU), a konečně absolutní vítězové daného ročníku:
Manažerka a Manažer roku. Absolutní vítězové z předchozích let se
sdružují v Klubu Manažera roku
(KMR).

ROZHOVOR
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.,
prezident
České manažerské asociace
 Můžete našim čtenářům přiblížit
soutěž MANAŽER ROKU?
Troufám si říci, že MANAŽER
ROKU je nejprestižnější a nejpropracovanější manažerskou soutěží
v ČR, s dvacetiletou tradicí – letos
probíhá již její 21. ročník. Jejím
cílem je vyhledat a ocenit nejlepší
a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos
pro rozvoj firem a celé ekonomiky.
Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity
českého managementu. Soutěž má
tři vyhlašovatele – Svaz průmyslu
a dopravy, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR a Českou manažerskou
asociaci, která je zároveň organizátorem této soutěže. Mezi vítěze
a finalisty patřili manažeři známí
široké veřejnosti, jako je Jan Mühlfeit, Zbyněk Frolík, Eva Syková či
Jan Světlík. Soutěž také – a to je
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 Jaká jsou kritéria pro posuzování
manažerů?
Při hodnocení je přihlédnuto
k osobnímu přínosu manažera
pro firmu, jejím podnikatelským
výsledkům i v krizi, celospolečenským přínosům výrobků a služeb
firmy, pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám i environmentálnímu přístupu. Manažer musí
mít vysokou kvalifikaci ve svém
oboru i v oblasti řízení, využívat
a rozvíjet moderní metody řízení
firmy, vyznačovat se strategickým a invenčním myšlením, svou
manažerskou profesi uplatňovat
v podmínkách evropského ekonomického prostoru, být schopen
získávat své podřízené pro cíle
firmy, podnikat korektně-eticky
a řídit se Kodexem manažera, který je uveden na webových stránkách České manažerské asociace
www.cma.cz.
 Jak posuzování probíhá v praxi?
Soutěž je veřejná, návrhy na účast
v soutěži podávají právnické

i fyzické osoby prostřednictvím
Nominačního listu vyplněného
nominátorem nebo nominační
institucí. Nejprve je tedy potřeba být nominován, a to firmou,
institucí,
profesním
svazem
a podobně, ale i třeba podnikající
fyzickou osobou. Nikdo nemůže
nominovat sám sebe, může se ale
přihlásit u nominující instituce, která nominaci zváží a často
sama aktivně některé kandidáty
navrhuje. Pokud nominovaný
nominaci přijme, sám zasílá písemnou přihlášku k soutěži. V ní
vyjádří souhlas s účastí, zaváže se
k uhrazení vložného 15 tisíc korun
k uhrazení nákladů spojených se
soutěží a prohlásí, že organizátoři jsou oprávněni používat jeho
osobní údaje. Nominováni mohou
být i cizinci, pro ně ovšem platí
podmínka, že manažerské funkce musí v ČR vykonávat nejméně
po tři roky.
Soutěž
začíná
nominačním
obdobím, které bylo letos prodlouženo do 28. února. Následuje
zpracování a podání přihlášek.
Poté komise hodnotí přihlášené
manažery a manažerky. Vše bude
zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků soutěže 24. dubna.
Každou přihlášku Hodnotitelská
komise podrobně prozkoumá, finalisty navštíví i v jejich vlastním
prostředí. Ověřuje dostupné informace, přidanou hodnotu podnikání dotyčného soutěžícího. Diskuse
v komisi někdy bývají bouřlivé,
posuzování je velmi náročné.
 Prozradíte nám jména odborníků,
kteří jednotlivé manažery posuzují?
Vrcholným orgánem soutěže je
Řídící výbor, složený ze zástupců
vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu.
Samotné hodnocení a zařazení
soutěžících do kategorií podle odvětví působnosti, věkové kategorie

a velikosti firmy pak provádí
Hodnotitelská komise jmenovaná
Řídícím výborem, která zpracuje
podklady pro Národní komisi. Ta
je rovněž jmenována Řídícím výborem a je složena z významných
osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými
svazy, oceněných Manažerů roku
z období 1993–2012 a partnerů soutěže. Národní komise se podrobně
seznámí s materiály Hodnotitelské komise a podle schválených
zásad vyhodnotí a hlasováním
zvolí vítěze soutěže v jednotlivých
kategoriích.
Soutěžící jsou tedy hodnoceni
dvoukolově, dvěma nezávislými
komisemi, což považuji za hlavní
charakteristiku soutěže MANAŽER ROKU.
Jména členů Národní komise
zveřejňujeme až po vyhlášení
výsledků, aby nemohli být nikým ovlivněni. Pokud jde o Řídící
výbor a Hodnotitelskou komisi,
ty jsou ale poměrně stabilní a jejich složení s konkrétními jmény
máme na webových stránkách.
Jejich seznam je ale poměrně dlouhý, proto jen uvedu, že předsedou
Řídícího výboru je letos předseda
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák

a předsedou Hodnotitelské komise prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 Kdo má tedy šanci v soutěži
uspět?
V soutěži má šanci uspět ten, kdo
splní její kritéria. Není ale třeba
se obávat, pokud si někdo nevěří: oceňováni bývají i manažeři
malých firem či institucí, a to
i regionálních. Na velikost či
pragocentrismus nehrajeme. Dokonce u těchto méně známých
manažerů je přidaná hodnota případného úspěchu v soutěži ještě
vyšší – jejich podnikání tak může
získat zvýšené renomé, které jim
jistě pomůže v dalším rozvoji.
 V rámci soutěže probíhá zpravidla
doprovodný program. Na co se
mohou návštěvníci finále těšit?
Představení všech finalistů a vyhlášení vítězů proběhne již tradičně v pražském paláci Žofín.
Očekáváme účast zhruba 400
manažerů, odborníků, novinářů
a dalších osob. Záštitu nad letošním ročníkem, obdobně jako nad
předchozím, převzal prezident ČR
pan Miloš Zeman, který přislíbil
účast a aktivní předávání ocenění. Před samotným vyhlášením

vítězů se v době od 12 do 14 hodin
uskuteční kulatý stůl s vrcholnými představiteli české vlády.
K diskusi jsou zváni český premiér
pan Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí
pan Andrej Babiš a místopředseda
vlády pro vědu, výzkum a inovace
pan Pavel Bělobrádek. Za vyhlašovatele soutěže MANAŽER ROKU
jmenujme pana Jaroslava Hanáka
pana Jana Wiesnera. Diskutovat
budou i vítězové předcházejícího
ročníku soutěže MANAŽER ROKU
pan Jan Světlík a paní Olga Kupec,
kteří budou zároveň tváří této
akce – je tradiční filozofií této soutěže, že dáme loňským vítězům
ještě před předáním „žezla“ prostor pro prezentaci jejich názorů.
Hlavním tématem kulatého stolu
bude kritický pohled manažerů
a představitelů byznysu na vládní
prohlášení a první kroky nové vlády, zejména ve vztahu ke konkurenceschopnosti České republiky.
 Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravili Jana Henychová
a Miroslav Dočkal.

Česká manažerská asociace byla založena roku 1990 a jejím cílem je zvýšit prestiž a společenské uznání manažerské práce a posílit povědomí české veřejnosti a její podporu řízení
podniků. Dalším cílem je rozvíjet odborné schopnosti manažerů i jejich umění vést pracovní týmy. Přispívá také k posilování etiky v podnikání a etických vztahů mezi pracovníky a obchodními partnery, i odpovědnosti vůči spotřebitelům.

KODEX MANAŽERA

Členové České manažerské asociace – manažeři působící v českých podnikatelských subjektech – jsou si
plně vědomi své vysoké společenské zodpovědnosti
za vývoj české ekonomiky a tím také životní úroveň
české společnosti. Je jejich společenským závazkem
a věcí osobní prestiže i profesionální cti vykonávat svou pracovní roli co nejlépe, s plným zaujetím
a s vynaložením všech svých sil a schopností.

V zájmu naplnění uvedeného společenského cíle vydali již v dubnu 1998 „Kodex manažera“ jako programový dokument, když slibem dodržování jeho zásad
vyjadřují svůj profesionální závazek uplatnit vlastní
mocenskou pozici a ji doprovázející osobní vliv, spojený s jejich postavením, ve prospěch všech zájmových skupin svázaných s podnikatelskými subjekty,
ve kterých působí.
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Řekli o soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž MANAŽER ROKU letos vstoupila
do 21. ročníku své existence.
Co si o ní myslí vítězové a další finalisté minulého ročníku?
Ing. Jan Světlík,
předseda představenstva
a generální ředitel, VÍTKOVICE
HOLDING a.s.
„Považuji tuto soutěž za příležitost
potkat se s mnoha zajímavými lidmi
z jiných branží. Mnohých z nich si
velmi vážím.“
Dr. Olga Kupec,
jednatelka a majitelka, Abydos s.r.o.
„Nejpádnějším důvodem, proč jsem
přijala nominaci, byla možnost se
v prestižní soutěži porovnat s nejlepšími a osobně se s nimi setkat. Soutěž
svými sofistikovanými pravidly vybírá skutečné manažerské osobnosti,
které tak přispívají k pozitivnímu
vnímání manažerské profese u veřejnosti.“
Jan Rýdl,
předseda představenstva,
TOS VARNSDORF a.s.
„Není pochyb o tom, že tato soutěž pomáhá k pozitivní změně ve vnímání
profese manažera širokou veřejností
i politickou elitou, což je důležité pro
její rozvoj.“

Ing. Petr Blažek,
Ing. Jaroslav Besperát,
ředitel a místopředseda předpředseda představenstva
stavenstva, Dřevojas, v.d.
a generální ředitel, Česká
„Soutěž považuji za přínosnou
podnikatelská pojišťovna, a.s.,
pro rozvoj manažerských profesí
Vienna Insurance Group
a rovněž pro zviditelnění firem,
„Nejlepší ocenění manažeři mohou
které se strategicky rozvíjejí.“
být vzorem a příkladem pro desítky
dalších. Soutěž prezentuje jejich výsledky širší veřejnosti a poukazuje Ing. Libor Witassek,
na významné projekty nebo inovace Managing Partner, DC VISION, s.r.o.
v různých oborech. To osobně pova- „Soutěž MANAŽER ROKU je pro mne
další možností získat zpětnou vazbu
žuji za hlavní přínos této soutěže.“
ke své práci a zlepšit se, rozhodně je
co zlepšovat.“
Dipl. Ing. Václav Škeřík,
předseda představenstva
Lumír Al-Dabagh,
a generální ředitel, Farmtec, a.s.
„Účast v soutěži je jednak pocta generální ředitel, Beneš a Lát, a. s.
a současně závazek. Má to význam „Líbí se mi, že soutěž oceňuje inopro firmu, pro mě osobně i pro budo- vativní manažerské přístupy, že
neoceňuje manažery jen podle toho,
vání značky firmy, tzv. branding.“
jak velikou firmu vedou, jak to dělají
konkurenční soutěže.“
Jaroslav Klíma,
předseda představenstva,
Jiří Grund,
TESCAN, a.s.
„Popularizace úspěšných a přitom ředitel, Grund a.s.
poctivých podnikatelů a manažerů „Soutěž MR je mezi manažery velmi
zvyšuje jejich společenskou prestiž prestižní a určitě je to jeden z motii váhu jejich názorů a tedy možnost vačních faktorů jejich práce, a proto
má tato soutěž svůj smysl.“
ovlivňovat dění v regionu i ve státě.“

Finalisté 20. ročníku soutěže
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Se začátkem roku 2014 se v České marketingové společnosti rozběhly naplno i přípravy na soutěž Marketér roku 2013. Jde o tradiční klání marketingových odborníků, které se letos bude konat už podeváté. Soutěž si klade za cíl přispívat k rozvoji
marketingu popularizací osobností, které dosáhly významných úspěchů právě díky
aktivnímu využití principů marketingu. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým
osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu, v čele hodnotitelské komise opět zasedne prof. Gustav Tomek, viceprezident ČMS, na všech
přípravách se podílí prezidium ČMS pod vedením doc. Jitky Vysekalové. Porota vedle hlavního nositele symbolu soutěže – Velkého modrého delfína – uděluje i další ocenění za mimořádné úspěchy
v oblastech netradičního používání marketingu, v neziskových organizacích apod.
Letos již druhým rokem proběhne také soutěž o Mladého delfína, která je vyhlašována pro vysokoškolské
studenty se zaměřením na studium marketingu.
Poskytne jim možnost prokázat své schopnosti
při řešení praktického úkolu, letos na téma
Škola, na které studuji.
Mladý delfín je soutěží, která si klade
za cíl objevování marketingových talentů
českých vysokých škol. Úkolem studentů je
především aplikace jejich teoretických znalostí do praxe. Každoročně se jim tak dostává
jedinečné příležitosti jak využít své schopnosti
a nakročit tou správnou nohou na cestě do marke-

tingové síně slávy. Česká marketingová společnost
spolupracuje při organizaci této části soutěže Marketér roku s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
především s Ústavem marketingových
komunikací Fakulty multimediálních
komunikací www.fmk.utb.cz. Vítěze
vybere odborná porota a cena mu
bude předána na slavnostním galavečeru v květnu 2014. Pro více informací navštivte www.cms-cma.cz nebo
„delfínův“ Facebook - facebook.com/
mladydelfin
Text: doc. Jitka Vysekalová, (-jh-)

w w w.c m s - c m a .c z

Seminář VIZE 2050
VIZE 2050 připomněla cíl zařadit ČR k horním třídám Evropy i světa
Společenské hodnoty, rozvoj zdrojů, energie, zemědělství nebo mobilita jsou podle České podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) jedněmi ze základních pilířů budoucího udržitelného vývoje. Zaznělo
to na semináři VIZE 2050, který proběhl 4. února
v pražském klubu Lávka, a byl inspirován globální
Vizí 2050. Pražský seminář se však výhradně zaměřoval na Českou republiku a české prostředí. Vystupující
z řad CBCSD i akademiků promluvili zejména o sociálním kapitálu, lidských zdrojích nebo o státu a kvalitě
institucí.
Vize 2050 pracuje s budoucím vývojem a jeho udržitelností. „V roce 2050 bude na planetě devět miliard
obyvatel a při omezené kapacitě zdrojů, bude problém
je všechny uživit. Rovnováha bude tedy narušena,“
řekl v úvodu semináře Ing. Peter Kalaš, viceprezident
CBCSD. Připomeňme, že Vize 2050 vychází z globální
Vize, která vznikla jako materiál Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) u příležitosti
světové konference konané roku 2012 v Rio de Janeiro.

Zleva: Prof. Ing. Michal Mejstřík (ekonom, FSV UK),
Ing. Peter J. Kalaš (CBCSD, viceprezident České rady pro
udržitelný rozvoj), Doc. Ing. Miroslav Hájek (ČZU)
a PhDr. Ivan Rynda (FHS UK).

Pražský seminář se však zaměřil především na české prostředí, čemuž přizpůsobil i počet pilířů budoucí
udržitelnosti, vycházejících z globální Vize 2050. Podle Ing. Kalaše jsou jimi hlavně sociální kapitál, lid3/2014
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Přípravy na soutěž o nejlepšího
marketéra roku 2013 pokračují

rubrika manažerů družstev

ské zdroje, stát a kvalitní instituce, přírodní zdroje,
energie, zemědělství, lesnictví, stabilita nebo smart
cities neboli inteligentní města. „Země
se vyvíjí na základě
krátkodobého období,
což přináší nekompatibilitu cílů a chybí
i proveditelnost záměru. Proto bychom se
už neměli zaměřovat
na krátkodobé cíle, ale
přizpůsobit
modely
podnikání dlouhodobému hledisku,“ uvedl
Ing. Peter Kalaš
Ing. Kalaš. Svoji pozornost dále věnoval i řešení problémů. „Měli bychom
se stát součástí řešení, ne problematiky, zúčastnit se
dění i v širším kontextu. Měli bychom mít inovativní
ekonomiku, adekvátní lidské zdroje a opět zařadit
Českou republiku k horním třídám v Evropě nebo
ve světě,“ dodal.
Z hlediska kontextu je ve Vizi 2050 skryta i určitá
dávka naděje, domnívá se další účastník semináře,
PhDr. Ivan Rynda, z Fakulty humanitních studií UK
v Praze. Ten zároveň vnímá současnou společnost
jako zvrácenou, kdy se původně dobře míněné věci
obrací v jejich protiklady. „Příkladem může být například fotovoltaika, která způsobila ještě větší zátěž,
protože se dostala do rukou neprůhledných společností. Naše závislost se tedy zvýšila, místo, aby se
snížila,“ řekl.
Dále se jako akademik, který denně přichází
do kontaktu se studenty, věnoval i otázce lidských
zdrojů. Podle něj je nutná podpora vzdělávání v souladu s potřebami a rozumná strukturace vzdělávání. „Školy by měly vychovávat flexibilní mladé lidi.
Člověk se totiž během života rekvalifikuje, desetkrát
a často i vícekrát, proto by měl být člověk flexibilní.
Proto by se měly zatraktivnit obory, firmy by měly
dávat mladým lidem dobré nabídky a poskytovat jim
možnost stále se učit,“ uvedl PhDr. Rynda. Velkým
tématem z hlediska udržitelnosti je i mobilita, která
může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. „Mobilitou
jsme až posedlí a právě udržitelný rozvoj by měl stavět na místní soběstačnosti,“ upřesnil.
Ekonom, prof. Ing. Michal Mejstřík z Fakulty sociálních věd UK v Praze vidí současnou světovou finanční
krizi a udržitelnost společnosti jako kreativní destrukci, kdy v pozadí krize vnímá přesun bohatství.
„Během krize v letech 2008–2011 rostly ekonomiky
a vytvářela se nová pracovní místa například v Číně,
která se stala 2. největší ekonomikou,“ vysvětlil a dále
pokračoval: „Z hlediska půjček patří mezi nezadluženější země USA a vyspělá Evropa, která si musí půjčovat. Nejlépe z hlediska investic je na tom Německo.“

Zásadní jsou podle něj i globální hodnotové řetězce
a dělba práce. „Díky dělbě práce začleňují Evropské
země různé státy světa, čímž světová ekonomika bohatne rychleji v rozvíjejících se částech světa, kde lidé
do nedávna trpěli chudobou a hladověli,“ popsal.
Krize má nesporné makroekonomické dopady
na periferii EU, kdy takzvané komfortní země nejsou
schopny vygenerovat dostatečné prostředky. A právě
nová místa by měl vygenerovat soukromý sektor.
Důležitá je podle něj především pak strategie konkurenceschopnosti, která by měla být řízena inovacemi.
„Problém ekonomiky není jen udržitelný rozvoj, ale
i sociální aspekt rozvoje. Je třeba jej vnímat globálně,
a ne jen lokálně,“ dodal prof. Ing. Mejstřík.
Ing. arch. Petr Štěpánek se naopak věnoval
tématu udržitelnosti
měst a především
Praze. Podle něj je pro
udržitelnost
nejdůležitější vnitřní ekonomika měst, proto
musíme mít vysoké
nároky na ty, kteří
města řídí. Dále je
pro udržitelnost měst
zásadní i participace
obyvatel na jejich rozvoji. „Občané se rozvoji
měst brání a developeIng. arch. Petr Štěpánek
ři naopak vidí ve všech
občanech aktivisty. Podle Štěpánka by se měla zavést
jakási městská výchova, vedoucí k objasnění pojmů
jako sdílení veřejného prostoru a podobně.
Závěrem semináře Vize 2050 přišla řada na téma
podnikového reportingu a Doc. Ing. Miroslava Hájka
z České zemědělské
univerzity. Podle něj
je reporting firem
pro udržitelný rozvoj
zcela zásadní otázkou.
„Reporting
posiluje
vztahy s investory,
a to i z hlediska strategického rozhodování,
informuje o pozitivních a negativních vlivech a posiluje vnitřní
management firem,“
vysvětlil.
Doc. Ing. Miroslav Hájek
Význam reportingu
nakonec potvrzuje i průzkum, který byl proveden
u 250 největších firem. Ty jeho přínosy vidí v inovacích, image, zlepšení postavení na trhu a snížení
nákladů.
Text, foto: Lenka Netušilová
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Na tripartitě zástupci SP ČR poukázali na chybějící agendu ICT a digitálního Česka,
více zdůrazněna by měla bý aktivní podpora zaměstnanosti a téma čerpání fondů EU.
Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vyšel vstříc požadavkům
Svazu průmyslu a dopravy ČR
a dalším zaměstnavatelským svazům a upraví podle nich Programové prohlášení vlády. Takový
je výsledek Plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody
(tripartity), která se uskutečnila
11. února za účasti předsedy vlády
a dalších jejích členů, včetně ministra financí Andreje Babiše.
Vláda do svého prohlášení zařadí
zejména chybějící agendu ICT a digitálního Česka, některé oblasti
výstavby dopravní infrastruktury, zpřesní se formulace ve vztahu
k Exportní politice. Zdůrazněna by
měla být aktivní podpora zaměstnanosti a postup čerpání EU fondů.
Vláda, zaměstnavatelé i zástupci
odborů se shodli na účelnosti sociálního dialogu a na otevřené debatě o problémech České republiky.
Svaz průmyslu a dopravy ČR
deklaroval souhlas s klíčovými
prioritami vlády formulovanými
v navrženém Programovém prohlášení, kterými je zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky,
rozvoj podmínek podnikání, efektivní využívání evropských fondů
a inventura a rekonstrukce státu
a racionalizace jeho hospodaření
i potřeba reformovat vzdělávací
systém a podporovat výzkum, vývoj a inovace. Současně vyjádřil
své požadavky vůči vládě. Klíčovou z nich je příprava dlouhodobé
strategie a vize České republiky
a její ekonomiky. „Prověřte existujících více jak 130 existujících
strategií a vytvořme jednu měřitelnou dlouhodobou strategii
konkurenceschopnosti,“
uvedl
Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Současně
navrhnul, aby si vláda dala za mě-

řitelný úkol postup ČR na žebříčku a energii do rekvalifikací. „Ekomezinárodní konkurenceschop- nomika postupně ožívá a firmy
nosti o 10 příček za období vlád- budou potřebovat stále více technutí současného kabinetu. „Dejte nicky vzdělaných pracovníků.
si takový cíl a tomu podřiďte vaši Proto potřebujeme výrazné invessnahu,“ uvedl Hanák.
tice do rekvalifikací, které přináZástupci vlády souhlasili s tím, šejí rychlejší efekty,“ řekl Hanák.
že ČR takovou vizi potřebuje a že Požadoval také zvýšení podpory
se musí připravit ve spolupráci se mladé nezaměstnané do 30 let,
sociálními partnery a že bude po- zmíněno bylo i duální vzdělávání
třeba hledat a najít shodu napříč a potřeba jeho prosazení.
politický spektrem.
Debata se týkala i nápravy funZaměstnavatelé prosadili, že gování státní a veřejné správy,
v programovém prohlášení se jako přijetí kompetenčního zákona
jedna z priorit objeví podpora růs- a služebního zákona.
tu digitální ekonomiky a rozvoj
Tématem bylo i dobudování dotelekomunikační infrastruktury pravní infrastruktury jako předzajišťující vysokorychlostní in- pokladu konkurenceschopné ekoternetové připojení srovnatelné nomiky. SP ČR požadoval přijetí
s moderním světem. „Digitalizace zákona o liniových stavbách tak,
a elektronizace státní správy je aby se již neblokovala výstavba.
i klíčovým předpokladem k efektivZástupci Svazu poukázali na proní státní správy,“ upozornil Hanák. blém špatného čerpání prostředků
Podle Svazu průmyslu a dopravy z fondů EU. „Ještě není pozdě, ale
ČR se zvýšení konkurenceschop- jsme na chvostu ze všech zemí EU
nosti musí také opřít o výraznější efektivnosti čerpání evropských
podporu výzkumu, vývoje a ino- peněz,“ informoval Hanák. Vedvací. Zaměstnavatelé proto vítají, le toho považují zaměstnavatelé
že ve vládě je ministr, který se za prioritou vlády, aby dokázala
touto oblastí bude zabývat. Zá- do Bruselu prosadit na řídící a rozstupci Svazu požadovali ovšem, hodovací posty zástupce České reaby v návaznosti na strategii kon- publiky. „Ostatní země jsou mnohem
kurenceschopnosti připravil stra- aktivnější a úspěšnější v obsazovátegii výzkumu, vývoje a inovací. ní důležitých míst v Bruselu,“ řekl.
Nedotažená je podle zaměstnaV souvislosti s čerpáním evropvatelů surovinová a energetická ských fondů a vztahu k Evropské
politika. S tím souvisí i skutečnost, unii Jaroslav Hanák vyzval miže dosud nebyla přijata velká no- nistry, aby se nevyhýbali cestám
vela horního zákona. I tato oblast a osobnímu jednání v Bruselu.
byla na tripartitě poměrně široce „Musíte tam jezdit a záležitosti
diskutována.
osobně řešit. Jinak nás nebudou
Zmíněn byl požadavek reformy brát vážně,“ dodal Hanák. Ten také
vzdělávacího systému, který by na následné tiskové konferenci
zvýšil podíl technického vzdělá- poděkoval ministrovi financí
vání, což je v Programovém pro- Andreji Babišovi za to, že dokázal
hlášení vlády uvedeno. Jaroslav prosadit, že se letos nebude zvyšoHanák apeloval na vládu, aby vat daňová zátěž.
výrazněji investovala prostředky
Text: Milan Mostýn (-jh-)
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Vláda vyšla vstříc zaměstnavatelům
a upraví Programové prohlášení
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Konference Smart Life

Snížení energetické náročnosti je krokem k udržitelnému vývoji
Energetická náročnost našich životů i bydlení je zcela zjevná. Budujeme satelitní bydlení za metropolemi
a přitom jsme stále nuceni dojíždět do velkých měst.
Obdivujeme zeleň v centru měst, ale zároveň si už neuvědomuje, že právě ona zvyšuje energetickou náročnost
našich životů. Užíváme techniku, která je vyráběna s cílem plánovaného zastarávání, produkty se nesnažíme
opravovat ani recyklovat. Udržitelnost naší budoucnosti

Konference Smart Life, která se
uskutečnila v Praze pod záštitou
vydavatelství Sdělovací technika
a ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj
(CBCSD), se zabývala především
tématem udržitelnosti, budoucím
vývojem na poli energetiky a energetickým řešením Smart Grid,
neboli inteligentních sítí umožňujících regulaci výroby a spotřeby
elektrické energie. Konferenci uváděl vydavatel Dr. Petr Beneš.

Udržitelnost bydlení

Snaha snižovat energetickou náročnost bydlení a stavět takzvané
pasivní domy je v dnešní době trendem i nutností. Právě energeticky
nenáročné stavby povedou do budoucna k udržitelnosti. „Někdy
nám však ve snaze snižovat energetickou náročnost brání i mentální bariéry nebo dlouhá návratnost
opatření,“ uvedl Ing. arch. Petr Štěpánek. Cílem k udržitelnosti bydlení je podle něj implementace
nových technologií i environmentální politika vlády, která bohužel
mnohdy upřednostňuje krátkodobé cíle před dlouhodobými.
„Energetická náročnost bydlení
není jen, to co protopíme, ale i zátěž panelových výstaveb, které
jsou energeticky náročné,“ řekl.
Svoji pozornost dále věnoval i satelitům, které vznikají za velkými
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z hlediska energetického i environmentálního se tak zdá
na hranici možností. Co je tedy prostředkem k energetické udržitelnosti a jakou roli v ní hrají moderní technologie? Právě těmito otázkami se zabývala konference
Smart Life, konaná v 29. ledna v pražském Top Hotelu,
na níž vystoupili odborníci z oblasti energetiky, architektury i nových technologií.

městy. „Řada obyvatel satelitů dojíždí do Prahy nebo jiných metropolí, čímž energetickou náročnost
nesnižuje,“ řekl Štěpánek. Objasnil
i prvek městské zeleně v souvislosti s energetickou zátěží. „Města
by měla směřovat k vytváření
krátkých vzdáleností, přes které
budou lidé motivováni chodit,
protože se budou cítit bezpečně.
Ideálně by snahy měst měly vést
ke vzniku obchodních pasáží,“ vysvětlil. A právě zeleň v centru měst
je podle architekta prvkem, který
do nich z energetického hlediska
nepatří. Prodlužují se tak jednak
vzdálenosti a lidé se při průchodu
zelení necítí bezpečně.

Rizika současnosti

Doba, ve které žijeme je rizikovým obdobím, vzhledem k tomu,
že se nacházíme před řadou krizí
a pohybujeme se na hranici udržitelnosti. Nezávislý odborník České podnikatelské rady Ing. Ivan
Beneš vidí největší problémy
současnosti v nedostatku zdrojů
a nestabilitě multipolárního světa.
„Žijeme v době, v níž se potýkáme
s klimatickými změnami i nedostatkem zdrojů. Je proto nutná
inovace a adaptace, i strategická
pružnost,“ uvedl, a navázal tak
na Mezinárodní ekonomické fórum, které proběhlo v lednu 2014
v Davosu.
Svoji pozornost dále věnoval i tématu digitálního rozpadu. „Díky
digitálnímu rozpadu lze snadno
dezinformovat a tak ovlivňovat
náš každodenní život. Obáváme se
problémů kybernetické špionáže
a útoků, což narušuje naši důvěru a tak i znemožňuje případné

odvrácení těchto hrozeb,“ vysvětlil Ing. Beneš. Dále připomněl
problém nedostatku zdrojů, kdy
zdůraznil, že prudký nárůst cen
komodit od roku 2000 vymazal
všechny poklesy cen z 20. století.
Podstatná je podle něj i obnovitelnost zdrojů. „V přírodě funguje
cyklický proces – vše co zemře, se
stává zdrojem, a tento cyklus je
nutné dostat i do technického světa,“ vysvětlil. Technický svět totiž
zatím pracuje s principem jednorázového využívání produktů.
Převládají snahy, aby se technická
zařízení neopravovala a rovnou
putovala na skládky, kdy výrobci
vyrábí produkty u nich už je využito plánovaného zastarávání.
Vzor je v tomto ohledu třeba brát
právě z přírody.

Moderní technologie vedoucí
k udržitelnosti

Řešení problémů energetické
udržitelnosti i energetiky obecně
je nutné za pomoci moderních
technologií. Podle Ing. Jiřího Poláka je v energetice nutné zavedení
standardů, přičemž řešení vidí
v užívání IP protokolu. „I energetika bude mít IP adresu. Zdá se
totiž, že je to jediný standard, který vše převálcuje. V budoucnosti
například i elektroměr bude mít IP
adresu, přes kterou půjdou přečíst
údaje o odběrateli,“ vysvětlil.
Konference se dále věnovala novým inteligentním sítím neboli
Smart Grid. Zaznělo například, že
v energetice se budou v budoucnosti využívat i mobilní technologie, které se už nyní testují. Vše
směřuje k tomu, že elektroměry
budou mít v sobě zabudovanou

došlo ke spojení se serverem nebo
kolik bylo posláno dat.
Energetická udržitelnost tak bude
muset být postavena na propojení

energetické nenáročnosti, využití
moderních technologií a dostatečném zabezpečení dat.
Text Lenka Netušilová

Ing. Ivan Beneš: Posílení imunity společnosti dokáže odvrátit hrozby
Skutečnost, že stojíme opravdu na pokraji možné krize,
zaznívá zejména v poslední
době stále častěji. Globálními
riziky se zabývalo už Světové
ekonomické fórum, konané
v lednu letošního roku v Davosu. Nyní se k aktuálním
hrozbám a rizikům vyjádřil
také Ing. Ivan Beneš, nezávislý
odborník České podnikatelské
Ing. Ivan Beneš
rady. Ten mimo jiné na konferenci Smart Life promluvil o konečnosti zdrojů, rizicích, která vzbuzují největší starosti i o metodách, jak jim předcházet.
V dnešní, zřejmě nesložitější, době čelíme klimatickým problémům i potížím s konečností zdrojů. Největší rizika tak podle Ing. Beneše představuje oblast
ekonomická, environmentální, technická, sociální
a globální. „V současném stavu se prolínají ekonomická a environmentální rizika, bojujeme také s nezaměstnaností, která představuje největší problém pro
mladou generaci, dále s kybernetikou a zneužívání
dat i selháním globální kooperace,“ uvedl.
Existuje však 10 hlavních rizik, která nám dělají
největší starosti a na která bychom se měli aktuálně
zaměřit a zahájit jejich takzvané uzdravující procesy.

10 základních rizik

Jedním z rizik, kterých je třeba se obávat, je fiskální
krize klíčových ekonomik, která by mohla snadno
přinést globální dopady. Dalším rizikem je vysoká
nezaměstnanost, jež představuje problém především
pro mladé lidi. „Největší dopad má nezaměstnanost
na mladou generaci, u níž může vyústit ve zvýšení
kriminality, zneužití mladých lidí extrémistickými
hnutími, a tím může dojít i k sociálním nepokojům,“
vysvětlil Ing. Beneš. Mezi dalšími hlavními riziky
uvedl vodní zdroje a soupeření o ně, což je důsledek
špatného hospodaření a dále také nepoměr příjmů.
„Finanční krize má vždy ve vyspělých ekonomikách
největší dopad právě na střední třídu,“ vyjádřil se.
Velké riziko se skrývá také v selhání globálního
vládnutí, protože konkurenční zájmy jednotlivých
zemí brání hledání společných globálních řešení krizí. Neopomenutelným rizikem je i nedostatečná adaptace na změny klimatu. Snažíme se totiž ovlivňovat
zemské klima, což je podle Ivana Beneše nedostatek
pokory, místo toho, abychom se pokoušeli adaptovat

na jeho změny. Riziko představuje i zvýšený výskyt
nepříznivých meteorologických jevů, který má vliv
na zemědělství, kdy se musíme podřídit například
extrémním suchům. Ovlivňuje tak potravinovou
bezpečnost, s čímž přímo souvisí i další riziko, kterým je potravinová krize. Rizika se však nevyhýbají
ani ekonomickým a finančním mechanismům, kdy
se potýkáme s nedůvěrou v kvalitu aktiv řady bank.
Hrozba se skrývá i v politické a sociální nestabilitě.
„Důsledky dění na Ukrajině nebo Středním Východě
mohou snadno vést ke globálnímu kolapsu i konfliktům,“ upřesnil Ing. Beneš.
Dále se Ing. Beneš věnoval nestabilitě multipolárního světa. „Stát upřednostňuje krátkodobé cíle před
dlouhodobými, což je dáno i krátkým volebním obdobím vlády. To ale celkově vede k nestabilitě a dopadá
na důležitá odvětví, jako je například zdravotní péče
nebo urbanistika, u nichž je nutný dlouhodobý rozvoj,“ popsal situaci. Pozornost je třeba věnovat také
otázce takzvaného digitální rozpadu. Lze tak totiž
snadno dezinformovat a ovlivňovat. „Odhalení sledování elektronické komunikace, kybernetická špionáž
a útoky narušují naši důvěru ve spolupráci a tím znemožňují odvrácení těchto hrozeb,“ řekl.
Na co je však třeba myslet v první řadě, jsou komodity a problém s nimi. „Prudký nárůst cen v komoditách od roku 2000 vymazal všechny poklesy cen
z 20. století. Největší aktuální hrozba je ztráta komodit, jako je voda, energie a potraviny, protože je není
možné nahradit,“ varoval Ing. Beneš.

Jak hrozby a rizika odvrátit

Aktuální hrozby a rizika jsou skutečně více než závažné, proto je nutné se zaměřit na jejich odvrácení.
Základem je posílení takzvaných sebe uzdravujících
procesů a imunity, a to napříč jednotlivými sférami.
„Je třeba posílit imunitu organismu i společnosti,
tak, aby vedla k místní soběstačnosti a aby například
dopravní vzdálenosti ve městech byly nízké,“ uvedl
Ing. Beneš.
Zároveň by si také společnost měla vzít příklad
z přírody a její kruhové ekonomiky. „Vše, co v přírodě zemře, se stává zdrojem, a tento cyklus je nutné
dostat i do technického světa,“ uvedl. Podle nezávislého odborníka Beneše totiž technický svět pracuje
na principu produkty dále neopravovat a posílat
na skládky, čímž je narušena rovnováha a zdroje tak
budou postupně docházet.
Text: Lenka Netušilová

www.cma.cz, www.cbcsd.cz
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rubrika manažerů družstev

SIM kartu, na níž bude nastavený
určitý tarif. Díky těmto nástrojům bude možné reportování, odesílání statistik, například kolikrát

rubrika manažerů družstev

V Hnanicích u Znojma se sešli zástupci VD
zaměstnávající zdravotně postižené osoby
Pracovní porada předsedů a zástupců VD zaměstnávajících
převážně zdravotně postižené
osoby se uskutečnila ve dnech
6.–7. února 2014 v hotelu Happy
Star v Hnanicích u Znojma. Porady se zúčastnilo 32 zástupců
27 členských družstev z celkového počtu 39.
Tématem porady, která navázala
na poněkud opomíjenou tradici
pravidelných porad v minulosti,
byly nejen aktuální informace
a legislativní návrhy, ale i diskuse o směru a řešení komplexní
úpravy systému podpory zaměstnávání OZP, o prevenci kontrol
inspekce práce, o možnostech dalšího vzdělávání zaměstnanců se
zdravotním postižením.
V úvodu porady vystoupil předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák s informacemi o aktuálních
aktivitách svazu nejen na úseku
hospodaření a správy majetku, informoval také o připravovaných
dalších projektech sdruženého
nákupu služeb členských výrobních družstvech, o nabídce služeb,
připravovaných
organizačních
změnách a prioritách pro příští
období. V navazující diskusi se
objevily názory na tyto návrhy
i další náměty, které budou představenstvem a vedením svazu využity pro další práci.
Účastníci byli dále informováni
o změnách v roce 2014 v oblasti
nabídky FDÚ, o změnách směrnice o Rehabilitačním fondu VDI,
změnách v oblasti podpory účasti VD na veletrzích a výstavách,
v oblasti spolupráce s pojišťovnou
KOOPERATIVA a.s., a dalších.
Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru ZZP svazu, věnoval první část
souhrnné informaci o činnosti
a aktivitách v oblasti legislativy
a budování pozice svazu za po24
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slední dva roky, poznamenané poměrně velkými změnami systému
podpory ZZP, které přinesly řadu
technických a administrativních
problémů, avšak nevedou stále
k řešení příčin neefektivnosti
státní podpory. Důležitou roli
v posledním období pro zachování stabilní podpory ZZP sehrála
spolupráce a jednotný postup zainteresovaných partnerů na platformě Charty sociálního podnikání. V současné situaci je těžiště úsilí ve spolupráci s AZZP
ČR a dalšími partnery zaměřeno
na stabilizaci kategorie osob se
zdravotním znevýhodněním a jejich přiměřené podpory. Ve hře
je novela zákona o zaměstnanosti,
zařazená do programu následující
schůze Sněmovny.

Samostatná část porady byla
věnována diskusi o zpracovaném
konceptu systému podpory, založeném na partnerském přístupu
státu a ZZP, na komplexním posouzení pracovního potenciálu
OZP, na „uznání“ zaměstnavatele

pro účely podpory namísto „vymezování chráněných pracovních
míst“, existenci veřejného seznamu, na diferencované podpoře
různých typů ZZP a důsledné
kontrole limitů náhradního plnění. Využité podněty a připomínky
budou zapracovány do další verze
podkladu k širší diskusi.

Druhý den porady vystoupili
pozvaní hosté.

JUDr. Jitka Svobodová, krajský
metodik poradenství a zprostředkování KP ÚP ČR Jihomoravského
kraje, informovala o aktuální
situaci a prioritách vůči kategorii
OZP. Diskuse se týkala chybějících článků systému, nabídka se
nesetkává s poptávkou, stále přetrvávají bariéry, z nichž část má
systémové důvody. Příkladem
může být nevyhovující kvalifikace většiny OZP, nevyužívání
spolupráce ÚP, zaměstnavatelů,
obcí a NNO v regionálních sítích
(PREGNET), problematické (administrativně komplikované ne/využívání nástroje pracovní reha-

bilitace) a další. Hovořilo se též
o zkušenostech ze zahraničí, například v sousedním Rakousku.
V dalším obsáhlém vystoupení
hovořil náměstek GI Státního
úřadu inspekce práce ČR Ing. Jiří
Macíček o zaměření, působnosti
a praxi kontrolní činnosti SÚIP,
s důrazem na oblasti podpory zaměstnávání OZP, zejména limitů
náhradního plnění, ve vztahu
k současné kritice přefakturace.
SÚIP má k dispozici síť specialistů, avšak legislativa dává jen
určité možnosti kontroly, SČMVD
s inspekcí trvale spolupracuje,
podílí se na konzultaci metodik.
JUDr. Zdeněk Šindlář, vedoucí
právního odboru GŘ SÚIP, postupně probral základní informace
a kompetence v oblasti zahajování,
průběhu, spolupráce zaměstnavatelů, formulace a projednávání

závěrů kontrol a správního řízení
v případě zjištění závad. Vzhledem k rizikům dopadu sankcí
na oprávnění žádat příspěvky
na podporu ZZP budou poznatky
a doporučení zpracovány podrobněji i s praktickým doporučením.
V závěru druhého dne vystoupili zástupci MPSV ČR – Mgr. Jana
Majerová jako odborný garant
a Mgr. Petr Matoška jako garant
za systém – kteří prezentovali
projekt vzdělávání OZP, realizova-

ný příspěvkovou organizací – FDV
MPSV ČR. V zásadě mají členská
družstva (nejen zaměstnávající
více než 50 procent OZP) možnost
se od dubna 2014 zapojit do projektu vzdělávání zaměstnanců
se ZP podle podmínek a pravidel,
podrobně uvedených ve výkladu
i v předaných písemných materiálech.

Text: Ing. Karel Rychtář. Foto: Ing. Karel
Rychtář, Ing. Vilma Baudišová

Unie chce malým podnikům usnadnit
financování investic
Motivem změn v předpisech EU týkajících se státních
podpor byla skutečnost, že od začátku finanční krize
v roce 2008 není přibližně jedna třetina malých a středních podniků v celé Evropě schopna získat finanční

Řešení úvěrového deficitu

Toto tržní selhání ovlivnilo rozvoj podniků ve všech
fázích – od zahájení podnikání po expanzi – a omezilo možnost investovat do nových projektů. Zároveň snížilo provozní kapitál zajišťující běžný chod
firem. Celkovým cílem současné iniciativy je zavést
jednoduchá a flexibilní pravidla, která zvýší možnost malých podnikům využít rizikové financování,
díky němuž budou moci inovovat a uvádět na trh
nové výrobky. Pravidla EU týkající se státní podpory
pro podniky (vypracovaná ještě před propuknutím
úvěrové krize s cílem zajistit rovné podmínky pro
podnikání) omezila možnost jednotlivých států Unie
pomáhat podnikům, které nejsou schopny získat finanční prostředky ze soukromého sektoru.

Stimulace růstu a zaměstnanosti

Nové pokyny Komise zjednoduší administrativní
formality, pomohou odstranit nedostatek finančních prostředků a dovolí členským státům zavést

prostředky na svůj růst a rozvoj. Začínající a rozvíjející
se firmy stále do velké míry závisejí na tradičních bankovních půjčkách, jejichž nabídka v důsledku úvěrové
krize radikálně poklesla.
další programy finanční podpory pro podniky, např.
soukromý kapitál nebo záruky. Tyto vnitrostátní
programy by měly zvýšit motivaci soukromých investorů vložit finanční prostředky právě do malých
a středních podniků. Přijaté změny jsou důležitou
součástí snah EU o oživení hospodářského růstu
v době, která je pro mnohé podniky velmi složitá. Jejich cílem je také podpořit tvorbu nových pracovních
míst. Dále se zvýší objem podpory, který nebude podléhat kontrole ze strany Komise, a to až na 15 milionů
eur na podnik. V současnosti tato maximální částka
dosahuje 1,5 milionu eur na podnik za celý rok. Komise se díky těmto novým pravidlům bude moci více
soustředit na případy, které mají skutečně zásadní
dopad na hospodářskou soutěž. Nová pravidla byla
schválena po rozsáhlých konzultacích s jednotlivými
členskými státy a začnou platit od 1. července 2014.
Jsou součástí širší revize předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže.
Text: JUDr. Marie Zvolská. Zdroj: Evropská komise
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z Bruselu
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Velikonoce jsou již od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes
jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků,
k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen
tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček,
beránků nebo zajíčků.
V České republice je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá
a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte
aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”

Velikonoce jsou sice příští měsíc, ale proč se na ně
v předstihu trochu nepřipravit… Možná, že právě tyto
tradiční svátky mohou být důvodem, jak se připomenout
vašim obchodním partnerům. Třeba vás zaujme některý

TIPY NA VELIKONOCE

našich tipů, kterými byste mohli potěšit na velikonoce
všechny ty, se kterými spolupracujete nebo spolupracovat chcete, a navázat tak neformálně na další obchodní
jednání.

Práškové klasické barvy na vejce
Tradiční práškové barvy na vejce
OVO jsou stále atributem našich
českých Velikonoc.
Červená, modrá, želená a žlutá
prášková barva jsou k dostání
společně jako součást uceleného
balení velikonočních barev OVO.
Barvy se snadno a rychle rozpouští v horké vodě s několika lžícemi
octa, skvěle drží, jsou syté a výrazné, a to i na hnědých vejcích.
Rychlé je i samotné barvení, které
nezabere více než několik minut.
Pro dosažení větší sytosti barev
je vhodné použít menší množství
vody a také je možné OVO barvy
vzájemně míchat a vytvářet tak
různé odstíny. Doporučené množství vody pro rozpouštění jedné
barvy je 1/3 litru a vhodná teplota
vody pro barvení je 70 °C. Vyššího
lesku obarvených vajec lze docílit
přetření tukem. Jeden sáček barvy
vystačí na obarvení 10–15 vajec.
K dostání v domácích potřebách,
hobby marketech a potravinách.
Výrobce: Druchema
Cena:
29 Kč / 4 práškové barvy – červená,
modrá, zelená, žlutá – 5 g

w w w.dr uc he m a , w w w. moje ve likonoce .c z
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Děti vašich partnerů jistě potěší
hračka z Moravské ústředny Brno.

Z AJÍC ZUBAJDA

družstevní výrobky

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Velký
kornoutový
textilní maňásek
ovládaný
dřevěnou tyčinkou

w w w. m ubr no.c z

Po zimě, ať už je jakákoli, vždy bezpečně přijde jaro.
A jaro má také svůj tradiční křesťanský
svátek – Velikonoce. Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov je výrobcem zlatých a stříbrných šperků
s českými granáty a zabývá se také výrobou dárkových
předmětů s českými granáty.
Na velikonoční výzdobu vašich domovů bychom vám
rádi nabídli ozdoby, tak trochu netradiční. Spojením
krásy surového českého granátu a nepravého kovu,
s povrchovou úpravou stříbřením,vznikla sada velikonočních motivů.
Nabídka obsahuje sadu ozdob v dárkové úpravě
za 350 Kč pod označením 840096. Prodejní cena
za jednotlivý model je 60 Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Velikonoční ozdoby a ostatní sortiment ze široké kolekce zlatých a stříbrných šperků s českými granáty
si můžete zakoupit ve firemních prodejnách v Praze
1: Dlouhá ulice 28; Panská 1 a Na Příkopě 23 (Pánská
pasáž).
Další prodejny najdete v Turnově, Liberci, Českých
Budějovicích a Českém Krumlově.

TYPOVÁ OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH OZDOB

kraslice s kytkou.............................40061
██ zajíc v kraslici..................................40068
██ slepice............................................. 740069
██ kuřata v košíku.............................. 740070
██ kraslice s pomlázkou.................... 740071
██ kraslice........................................... 740072
██

(-mv-)
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Velikonoční šperky s českými granáty

družstevní výrobky

AKCE ČOKO KLASIK SÓJOVÉ SUKY

3
+
1
ZDARMA

Kupte si Multipack
4 sójových suků…
Lídrem a nejprodávanějším výrobkem
na českém a slovenském trhu je
Sójový suk ve čtyřech různých příchutích.
Je možné zakoupit ho v tuzemských
i zahraničních řetězcích.
ČOKO KLASIK družstvo je vlastníkem
ochranné známky Sójový suk.

KONTAKT:

ČOKO KLASIK družstvo bylo založeno v roce 1997.
Je výrobcem sójových a kokosových cukrovinek.
Všechny produkty splňují kritéria bezlepkovosti.
V roce 2012 družstvo získalo certifikace IFS a BRC.

17. listopadu 2061, 560 02 Česká Třebová
telefon: 465 539 166, fax: 465 539 168
e-mail: cokoklasik@cokoklasik.cz

ČOKO KLASIK družstvo

(-mv-)

www.cokoklasik.cz

PRO DOKONALÝ ÚKLID
Náš tip!
Jestli patříte mezi majitele smetáků
vyrobených z umělých materiálů, co
sice vypadají pěkně na pohled, ale
nejsou moc praktické, jelikož zkrátka
nezametají tak, jak by zametat měly,
pořiďte si smeták nebo smetáček,
obsahující pravé koňské žíně, které vyrábí družstvo Drutěva Praha.
Smeták je dodáván bez násady.
Aktuální ceny získáte na kontaktech
družstva Drutěva.

Kontakt:

tel.: 220 809 586, 266 710 029
email: druteva@drutevapraha.cz
(-jh-)
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HORIZONT, výrobní družstvo, Brno
Výrobní družstvo HORIZONT bylo založeno roku 1996
(odtržením od Obzor v.d Zlín) se sídlem v Brně a s další
provozovnou v Jihlavě.
HORIZONT výrobní družstvo Brno od roku 1999 výrobně kooperuje s významnou nadnárodní společností
pro výrobu plastových komponentů pro automobilový
průmysl. Podíl výroby pro tuto společnost představuje
pro nás přibližně 90 procent celkové výroby. Zbývajících 10 procent představuje doplňková výroba
bezvaječných těstovin – Těstoviny z Vysočiny (zavářkové

a přílohové) na provozovně v Jihlavě. V minulých letech
se družstvo častokrát zúčastnilo různých veletrhů a výstav, kde propagovalo především potravinářské výrobky. Těstoviny od družstva Horizont odebírají především
školská zařízení, domovy pro seniory a nemocnice.
Zájemci z řad malo- i velkoodběratelů mohou navštívit
prodejnu družstva v Jihlavě na ulici R. Havelky 21, kde
se těstoviny i vyrábí. Důkazem toho, že těstoviny z družstva Horizont jsou kvalitní a chutné je to, že se družstvu
zákazníci stále vracejí.

HORIZONT - Brno

Brno

HORIZONT - Jihlava

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VD HORIZONT
⁃⁃

VD Horizont patří mezi pružně reagující výrobce s potenciálem růstu.

⁃⁃

Družstvo je otevřené pro hledání nových obchodních partnerů.

VD HORIZONT NABÍZÍ:
⁃⁃

Výrobní a skladové prostory s vlastní dopravou v Brně a Jihlavě.

⁃⁃

Proces vlastní výroby v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000

⁃⁃

Flexibilní pracovní silu pro jednoduché montážní práce na montážní dílně. Každý pracovník má svůj
pracovní stůl, kde provádí svou práci za pomoci přípravků a ručních lisů. Pracoviště lze upravit tak,
aby případné následné operace šlo provádět kontinuálně.

KONTAKTY
HORIZONT – výrobní družstvo Brno
Franzova 63, 614 00 Brno
tel.: 545 235 855, mob.: 606 064 737, e-mail: horizont.brno@seznam.cz
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TĚSTOVINY Z VYSOČINY
Jsou ideální k přípravě minutek, zejména s kečupem a sýrem, masem a různými hotovými
omáčkami. Na sladko – s mákem, tvarohem,
s mletými ořechy, skořicí atd. Velkou předností je rychlost a nízké náklady na přípravu.
Jsou vyráběny z pšeničné mouky, pocházející z ekologicky čistého prostředí Vysočiny
a mají všechny předpoklady k tomu, aby se
staly součástí racionální výživy moderního
člověka. Svým složením odpovídají všem požadavkům zdravé výživy.
TĚSTOVINY SE VYRÁBĚJÍ
V ŠIROKÉ ŠKÁLE VARIACÍ:
██ přílohové (kolínka, vřetena, hřebeny,
široké nudle, flíčky, krátké makarony,
krátké špagety…)
██ zavářkové (vlasové nudle, abeceda,
čočka, vrtulky, rourky…)
Pro správnou přípravu těstovin je třeba
dostatečné množství vody (cca 1 l na 100 g
těstovin). Přidání malého množství oleje zabrání nežádoucímu slepování těstovin. Vaří
se podle druhu 2–3 min. zavářkové a 5–7 min.
přílohové. Složení výrobku: pšeničná těstárenská mouka, koření kurkuma, voda. Záruční doba těstovin je minimálně 12 měsíců při
správných podmínkách skladování
KONTAKTY
HORIZONT – výrobní družstvo provozovna Jihlava, (výroba těstovin):
R. Havelky 21, 58601 Jihlava
tel.: 725 857 156, e-mail: horizont.jihl@volny.cz

NÁ

!
P
I
TĚSTOVINY ZAPEČENÉ
ŠT
S UZENÝM MASEM A SÝREM

Suroviny: 500 g Těstoviny z Vysočiny, 400 g vařeného uzeného
masa, 100 g strouhaného tvrdého sýra, 5 vajec, 1 dcl mléka,
sádlo, pepř, sůl.
Těstoviny uvařte v osolené vodě dle návodu na obalu. Uzené
maso pokrájejte na kostičky a osmahněte na sádle. Ke zcezeným těstovinám přidejte uzené maso a promíchejte. Poté vložte do vymazané zapékací formy, opepřete dle chuti a důkladně
promíchejte. Vložte do předehřáté trouby a pečte asi 20 minut. Poté těstoviny vyjměte z trouby (nebo povytáhněte ven)
a rovnoměrně je zalijte rozšlehanými osolenými vejci s mlékem. Zasypejte stouhaným sýrem a dejte zapéci na dalších
cca 15 minut. Podáváme se zeleninovým salátem nebo se sladkokyselými okurkami.
(-jh-)
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NATŘETE TO SPREJERŮM
Obecný návod, jak zabránit nástřikům graffiti, neexistuje nebo je velmi drahý. A tak nezbývá, než se jejich odstraňováním vážně zabývat.
Na poptávku trhu po výrobcích odstraňujících graffiti pružně zareagovala společnost Severochema, která zařadila do svého portfolia produkty a služby AntiGraffiti programu.

Již v roce 2001 Severochema představila Graffiti prevenci SV – nátěr, jehož aplikace zejména umožňuje velmi
snadné odstranění nástřiků vytvořených sprejery. Chrání
také stavbu nejen před nepříznivým počasím, ale zároveň i propouští vodní páry (stavba dýchá). Přípravek je
možno použít nejen na beton, cihly, pískovec, přírodní
a umělé kameny, omítky apod., ale i na výrobky, které jsou
nenasákavé jako např. sklo, plast, kov, dřevo, umakart atd.
V roce 2009 byl uveden na trh preventivní nátěr s označením Graffiti prevence PE. Jedná se o tzv. permanentní
nátěr na bázi rozpouštědel. Je vhodný jak na nezateplené,
tak i zateplené omítky. Největší předností výrobku je, že
se aplikuje pouze v jedné vrstvě a není potřeba jej po
každém čištění znovu obnovovat.
V roce 2010 byla jako novinka představena Graffiti
prevence SF. Jedná se o výrobek, u kterého byla použita
moderní nano technologie. Lze konstatovat, že zákazník
nemusí mít obavy, že by byl nátěr viditelný po aplikaci na chráněný objekt, což se u předchozích produktů
mohlo neodbornou aplikací stát. Tento preventivní nátěr
je nejlepším, co v současné době může Severochema zákazníkovi nabídnout.
Další výhodou výše zmíněných produktů je fakt, že
všechny druhy prevencí jsou jednosložkové. Ke všem
nátěrům jsou připraveny vlastní výrobky na odstranění
případných sprejů, což ale nelze říci o ostatních dodavatelích. Všechny služby spojené s aplikací preventivních
nátěrů provádí Severochema vlastními silami, aby bylo
možné zajistit odbornou aplikaci a především odborný
servis zákazníkovi při odstranění případných sprejerských útoků.

Největšími odběrateli produktů řady Graffiti prevence
jsou stavební firmy, které začaly zahrnovat preventivní
nátěry do projektů a rozpočtů při výstavbě nových investičních celků. V poslední době roste zájem i bytových
družstev, které do rekonstrukcí svých domů kalkulují
i preventivní nátěry proti sprejerům.
Nespornou výhodou použití produktů Graffiti prevence
jsou nižší finanční náklady – odstranění nátěrů z preventivně ošetřených ploch je výrazně jednodušší, rychlejší
a levnější. Navíc Graffiti prevence působí i z psychologického hlediska. Již při nástřiku dochází k částečnému
stékání barvy, což samo o sobě často odradí sprejera
v pokračování a také vědomí, že sprejerovo „dílo“ bude
během několika hodin odstraněno či znehodnoceno, není
příliš motivační k plýtvání „talentem“ a drahými barvami.

Příklady prací v rámci AntiGraffiti programu
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, Klášter Klatovy, Českobratrská farnost husitská Jílové u Prahy, Stavební bytová
družstva (Teplice, Ústí nad Labem, Praha, Pardubice,
Kutná Hora, Brno, Plzeň), Českobratrská farnost husitská Jílové u Prahy, Comett Tábor a.s., Janoza CZ Praha,
ČD DKV Praha, DP Jihlava, Lázně Libverda a.s., Sokol
Jílové, MěÚ Neratovice, Třeboň atd.
Mimo ochranu budov jsou součástí AntiGraffiti programu čisticí a ochranné přípravky pro podobné materiály
jako je beton, kámen, ale i pro nesavé povrchy jako je kov,
sklo, plast apod. je možné takto vyčistit a ochránit např.
mostní konstrukce, vrata garáží, dopravní prostředky
a nespočet dalších.
(-jh-)
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Kuchařská souprava GASTRO LINE
Nože jsou vyrobeny ze speciální francouzské oceli
s obsahem uhlíku, chromu, molybdenu a vanadu,
ocílka z uhlíkatého materiálu potažená vrstvou
chromdiamantu.

SOUPRAVA OBSAHUJE
⁃⁃ nůž

loupací – délka čepele 9 cm

⁃⁃ nůž

na steaky – délka čepele 12,5 cm

⁃⁃ nůž

kuchařský – délka čepele 15,5 cm

⁃⁃ nůž

vykosťovací – délka čepele 15 cm

⁃⁃ nůž

kuchařský – délka čepele 17 cm

⁃⁃ ocílku

plochou EXTRA FINE

⁃⁃ nůž

kuchařský – délka čepele 26 cm

⁃⁃ nůž

plátkovací – délka čepele 26 cm

⁃⁃ nůž

kuchařský – délka čepele 20 cm

⁃⁃ vidlici

kuchařskou

STŘENKA
Dělená, vyrobená ze speciální plastické hmoty se zvýšenou odolností
proti teplotě. Opracování rukojeti
zaručuje odstranění veškerých nehygienických spár a plastovou částí
rukojeti.

ZPRACOVÁNÍ

Souprava luxusních nožů KING‘S ROW

Čepele jsou vykované za tepla, zakaleny a popuštěny, aby bylo dosaženo
velmi jemné struktury materiálu.
Po dokonalém vybroušení je zaručena dlouhá trvanlivost ostří.

REKLAMACE

ÚDRŽBA

ZÁRUČNÍ DOBA

doporučujeme brousit na ocílce

2 roky

Případné reklamace můžete uplatnit u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u výrobce.

Výrobce:

MYTÍ
V teplé vodě s přísadou neagresivního mycího prostředku. Po vyjmutí
z vody otřít dosucha jemnou utěrkou. Nenechávejte na nožích potravinové kyseliny.

KDS, nožířské výrobní družstvo, Sedlčany
Sedlecká 570, 264 12 Sedlčany
tel.: 318 841 961, e-mail: obchod@kds.cz

Kuchařskou soupravu GASTRO LINE i ostatní 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

(-mv-)
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Blahodárné účinky kosmetiky z Mrtvého moře
stvo Důbrava Valašské Klobouky uvedla nedávno na trh
sérii výrobků se solí z Mrtvého moře. Zkuste na sebe nechat blahodárně působit mořskou sůl a minerály formou
kvalitních výrobků, pro vaši pohodu a dobrý pocit, že jste
udělali něco pro svoje zdraví. Nechte se i vy unášet alespoň představou moře, které se pro tentokrát přemístí
do vaší koupelny.

Mrtvé moře láká od pradávna svými výjimečnými vlastnostmi. Obsahuje více než třetinovou koncentraci soli
a dalších zdraví prospěšných minerálních látek. Má hladinu o 420 metrů níže než ostatní moře a oceány, je nejníže
položeným jezerem na Zemi s hloubkou až 380 metrů
a nachází se mezi Izraelem a Jordánskem.
Toto „Moře soli“ (z hebrejského „jam ha-Melach), má
rozlohu více než tisíc kilometrů čtverečních a je osmkrát slanější než ostatní moře a oceány. Rozloha moře
se neustále zmenšuje, neboť dochází k jeho vysychání
a přitékající řeka Jordán nepokrývá dostatečně ztráty
vody vzniklé odpařováním. Za extrémní slanost moře
vděčí svému názvu Mrtvé – slanost neumožnuje v moři
až na malé výjimky život vodních živočichů a rostlin.
Přesto je moře vyhledávaným cílem turistů z celého
světa, kteří sem přijíždění najít pohodu, klid a zlepšení
zdravotního stavu v lázeňských a relaxačních střediscích.
Nyní můžete využít léčebných vlastností Mrtvého moře
i vy – a to dokonce bez cestování, ve vaší koupelně. Druž-

Kontakt::
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 641-3, fax: 577 320 579
e-mail: info@dubrava.cz
Text: (-mv-, -jh-) Zdroj: Wikipedie

NABÍDKA SOLI A KOSMETIKY
Karima koupelová sůl z Mrtvého moře
Sůl z Mrtvého moře obsahuje velké množství přírodních
minerálů, jejichž povzbuzující a omlazující účinky jsou známy již od středověku. Pravidelná koupel s přídavkem soli
z Mrtvého moře, přináší pocit svěžesti a uvolnění, pokožku
přirozeně regeneruje, uvolňuje svalstvo a odstraňuje napětí
vzniklé v důsledku námahy. Příznivě působí na pokožku se
sklonem k některým kožním onemocněním (akné, lupénka,
ekzémy). Přírodní minerální sůl z Mrtvého moře obsahuje
cca 30 % MgCl; 22 % KCl, 7 % NaCl a řadu stopových prvků,
např. brom, zinek, železo apod., které udržují metabolismus
buněk, jejich obnovu a výživu.

Karima mýdlo s bahnem
z Mrtvého moře
Jemné mýdlo s obsahem černého
bahna z Mrtvého moře. Jeho používaní přispívá k detoxikaci pokožky,
zvyšuje její pružnost a zároveň ji
hydratuje. Je vhodné na každodenní použití pro problematickou pleť.

Karima mýdlo
se solí z Mrtvého moře
Jemné mýdlo s obsahem minerální soli z Mrtvého moře. Dodává
pokožce potřebnou vlhkost a tím
ji udržuje vláčnou, pružnou a hebkou. Je vhodné pro všechny typy
pokožky na každodenní použití.

Karima tělový a vlasový
šampon se solí
z Mrtvého moře

Karima pěna
do koupele se solí
z Mrtvého moře
Vysoce pěnicí koupelová pěna obsahuje
přírodní minerály z Mrtvého moře, které příjemně prokrví, osvěží a zjemní vaši pokožku.
Optimální koncentrace solí příznivě působí
na kůži trpící lupénkou nebo některým z kožních ekzémů.

Speciální šampon s přídavkem
soli z Mrtvého moře. Je určen pro
každodenní mytí těla a vlasů především v případech, kdy sůl působí
příznivě na regeneraci pokožky
(v některých případech ekzémů,
lupénky apod.).

Karima bahno z Mrtvého moře

Karima sprchový gel
se solí z Mrtvého moře
Sprchový gel se soli z Mrtvého
moře příjemně povzbudí vaši pokožku. Je určen pro každodenní
mytí. Příznivě působí na pokožku
se sklonem k některým kožním
onemocněním.

Černé bahno z Mrtvého moře je homogenní
směs minerálů, organických a neorganických prvků. Zábaly odstraňují svalové a nervové napětí, zlepšují krevní oběh a ulevují
od revmatických bolestí. Upravené bahno
slouží také pro čištění a zjemnění pokožky.
Černé minerální bahno má příznivé účinky
na Vaši pokožku, kterou revitalizuje a udržuje v kůži optimální vlhkost. Přírodní minerální bahno z Mrtvého moře obsahuje cca 10 %
MgCl, 5 % NaCl, 5 % CaCl, 1 % KCl a mnoho
pro organismus významných stopových
prvků.

(-mv-)
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Orientální bál ve znamení roku Dřevěného koně
V sobotu 8. února se v pražském hotelu Belvedere konal Orientální bál.
Nesl se ve znamení „roku dřevěného
koně“, který podle čínského kalendáře začal v pátek 31. ledna a potrvá do 8. února 2015.
V rámci doprovodného programu mohli účastníci plesu zhlédnout přehlídku
orientální kultury – od zpěvu, tance
až po ukázky bojového umění, ale například i vystoupení baletní školy Olgy
Kindlové při Státní opeře Praha, které
předvedly mj. Čínský tanec z baletu
Louskáček Petra Iljiče Čajkovského.

Česko-čínská společnost (v minulosti Českoslo- setkání u příležitosti významných čínských návštěv
vensko-čínská společnost) existuje s přestávkami (např. delegace čínských spisovatelů). Organizuje přeod roku 1936 a jejími členy byli i významné osobnosti kladatelskou soutěž ve spolupráci s fakultou v Olonejen kulturního, ale i politického života, mj. Jan Ma- mouci. Společnost vydává také svůj časopis Fénix.
saryk. Společnost pořádá přednášky pro členy ČČS V roce 1999 Společnost vydala dvousvazkový sborník
a širokou veřejnost. Odbornou spolupráci rozvíjí také Transkripce čínštiny a v roce 2006 Sborník pořadů
s dalšími sinologickými pracovišti v Praze, Olomouci, „V Jindřišské věži“ – Obrazy ze staré čínské literatury,
Chebu a Bratislavě. Společnost spolupracuje i s čín- doprovázený dvanáctidílným souborem kaligrafií
skými bohemisty v Pekingu a uspořádala několik a ilustrací malířky Zhang Dan a kaligrafa Xu Guofu.

Text: Lenka Netušilová, Jana Henychová. Foto: Jana Henychová

www.ccspol.net, www.cma.cz
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Ples profesního magazínu Best of 2014
První ročník reprezentačního „Plesu profesního magazínu Best of“, jehož
mediálním partnerem byl mimo jiné i časopis Výrobní družstevnictví, se
konal 21. ledna v sále pražského Autoklubu v Opletalově ulici.
Ples se nesl, jak jinak, v duchu profesním, a to doslova podle písničky Jana Wericha „Ten umí to a ten zas
tohle“, kterou v průběhu večera zazpívali umělci z muzikálu „Kapka medu pro Verunku“ Petr Kutheil, Genny
Ciatti, Petr Urbánek a Barbora Rajnišová.

kde se hosté mohli nechat portrétovat, LÁZNĚ JUPITER, a.s., prezentovaly metody řešení lymfatických
obtíží, METTINUM s.r.o. a možnosti archivace DNA
byly tématem, o kterém si mohli hosté promluvit
s MUDr. Pavlem Kuklou. Ani ženy nezůstaly stranou

SČMVD a časopis Výrobní družstevnictví byly partnery plesu

Členky projektu ŽENY

Program zahájily děti z baletní školy Adély Pollertové ukázkou z baletního představení „Louskáček“.
Moderátorkou plesu byla Marcela Vandrová, kterou
můžete znát z rozhlasových vln Českého rozhlasu

a to především ty podnikavé, členky projektu ŽENY
s.r.o., které se v čele s Evou Vaškovou Čejkovou staly
ozdobou večera. Akademie managementu a komunikace (AMAK), která se stala dalším z hlavních partnerů plesu, sídlí v pražském Karlíně. AMAK realizuje
studijní programy zahraniční školy (Meziregionální
akademie řízení personálu z Kyjeva – MAŘP), která je
u nás zastoupena svou pobočkou Otevřená evropská
akademie ekonomiky a politiky, s.r.o., a v jejím vedení naleznete rektory Petra a Irenu Žantovských.
Občerstvení pro hosty zajistila cateringová společnost Ganimed, pekárna Kompek, Sisel Kaffé a vinařství
Lednice. Módu pro tento večer zastupovala návrhářka Gábina Páralová, která kromě toho že vystavila
několik šatů ze své kolekce, pro tento večer navrhla
plesové šaty také pořadatelku Michaelu Lejskovou.
Tradičně byla připomenuta důležitost podpory charitativních organizací. Zastoupeny byly UNICEF a o.
s. Sluneční paprsek, který představil MUDr. Pavel
Boček. Společenská událost patří k řadě těch, které
připomínají důležitost profesního propojení a neformálních setkání.
Ples navštívila mimo jiné řada známých osobností,
z nichž jmenujme alespoň kandidátku na prezidenta
republiky ČR Janu Bobošíkovou, herečku Dádu Patrasovou, hudebníka Felixe Slováčka, zpěvačky Marcelu
Březinovou a Marii Pojkarovou.
Finále plesu pak patřilo dražbě, do níž mimo jiné
věnovala drahocennou porcelánovou panenku i česká slavice Lucie Bílá. Výtěžek putoval na charitativní
účely přítomné nadace.

Otec René s pořadatelkou Michaelou Lejskovou

Brno. Prvnímu ročníku plesu přijel požehnat Otec
René z Moutnic u Brna.
V jednom ze salonků mohli hosté zhlédnout fotografickou výstavu „Japonsko“. Představil ji Miloslav
Křížek, ředitel divize pro transnasální gastroskopii
společnosti Fujifilm, která se stala generálním partnerem plesu.
Ples zahájili mistr baletního umění Vlastimil Harapes a výkonná ředitelka pro UNICEF Pavla Gomba.
K tanci a poslechu hrála po celý večer kapela Night
and Day za doprovodu zpěvaček Gabriely Dixon Kočí
a Zuzany Bubeníkové.
Ani toto společenské setkání nepostrádalo profesní
prezentace – fotografický koutek Lukáše Hanuska,
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Vlevo: Felix Slováček a Dáda Patrasová,
vpravo: Vlastimil Harapes

Vpravo: Jana Bobošíková

Vlevo: Marcela Březinová

Zakoupením panenky bylo možno přispět na charitativní účely

Zájemci o panenku měli z čeho vybírat

Zpěváci z muzikálu „Kapka medu pro Verunku“

Soutěž o 2 CD
„Kapka medu pro Verunku“
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V jaké hudební skupině působil zpěvák Petr Kutheil?
Odpovědi zasílejte na e-mail: redakce@scmvd.cz nejpozději
do 15. dubna 2014.
Text: Michaela Lejsková, Jana Henychová. Foto: www.ibestof.cz
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V dalším čísle naleznete

REPORTÁŽ Z VELETRHŮ EMBAX a AMPER
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SŮL A KOSMETIKA Z MRTVÉHO MOŘE
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