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slovo úvodem

Vážení družstevníci, Vážené
dámy a pánové
Venku se začíná oteplovat, prodlužuje se den, což nám
zlepšuje náladu a po letech nejistoty, politické, morální
a ekonomické krizi a pocitů beznaděje z úrovně české
a evropské politiky hledíme opět do budoucna s nadějí,
že se situace uklidní, politické vedení naší země se kultivuje, začne po letech znovu pracovat ve prospěch této
země a jejich občanů, nejen pro vlastní obohacení a vše se
navrátí v přirozeně normální stav fungující společnosti.
Ačkoliv sám rovněž věřím, že nejhorší je za námi, a to
zejména v morálním rozkladu země, přesto zde bylo zničeno mnoho fungujících věcí, jejichž náprava bude trvat léta a bude velmi složité získat zpět vyklizené pozice.
Na druhou stranu jsem potěšen, že zejména podnikatelé a výrobní družstva zastoupená SČMVD nevyjímaje jsou těmi, kteří se snaží svými konkrétními skutky
a aktivitou v oblastech, kde politici selhali, zvednout
tuto zemi zpět na vyšší úroveň a přestat jen používat
prázdná, i když na první pohled mnohdy líbivá a školením perfektně zvládnutá slova.
Nevím jak vy ostatní, ale z rozhovorů s převážnou
většinou politiků reprezentujících klasické strany
(jsou naštěstí i výjimky) a lidmi z podnikatelské sféry,
kteří vstoupili v této době aktivně do politiky, vidím
obrovský rozdíl. To je to, co mi dává naději, že se věci
ve střednědobém horizontu dají tím správným směrem.
Přesto, když naší firmu nedávno navštívil lídr kandidátky jedné z vládních stran do Evropského parlamentu, mě nejvíce překvapil odpovědí na moji otázku,
kterou považuji pro stabilitu Evropy a naší země a pro
konkurenční schopnost českého průmyslu a mladé
generace, jako jednu z nejdůležitějších „Co současná
vláda hodlá dělat s nefungujícím školstvím a podprůměrnou kvalifikací mladých v řemeslných profesích?“
Odpověď ve smyslu, že ministerstvo školství je bráno
mezi ministerstva okrajová, která se dávají politickým
stranám jen jako doplněk ke stěžejním ministerstvům
nebo stranám, jež se do vlády dostanou jen na základě
politických dohod a že školství v současné době není
vládní prioritou, ve mně vyvolala značné rozpaky.
Předpokládám, že i vy ve svých družstvech a firmách vnímáte problematiku nepřipravenosti, nechuti a neúcty mladé generace pro manuální řemeslné
práce jako klíčovou pro svoji budoucí existenci a pro
společenskou a sociální soudržnost této země, zvláště
pak v případě, že není Vaší aktuální prioritou přesunout celou výrobu za hranice Evropské unie nebo
plně nahradit starší generaci českých zaměstnanců
pracovníky z jiných zemí. Samozřejmě i toto je možná
a zřejmě i jednodušší a kratší cesta, kterou se dá vydat
a pro stabilitu a konkurenceschopnost firmy v součas-

Ing. Josef Prášek

předseda představenstva
VÝVOJ, oděvní družstvo
v Třešti

né době je i částečně nutná, ale sám tento směr považuji pouze za krátkodobé řešení a jsem přesvědčen, že
po každém z nás má v této zemi zůstat i něco víc než
jen hromada vydělaných peněz (někdy ani to ne), a to
je něco, co přináší pracovní místa, pomáhá sociálnímu
smíru současné společnosti a přináší tak i užitek méně
schopným, ale pracovitým lidem.
Proto bych uvítal Vaše názory a poznatky, a to i za organizační pomoci a využití rozvinutých kontaktů při
jednání se státními institucemi naším Svazem, jak tento stav zcela nevyhovujícího, nekoncepčního školství
a nemožnosti náhrady lidí v důchodovém věku mladou
generací řešíte ve svých firmách Vy, neboť stejně jak
pro oděvní průmysl, tak i pro jiné obory může aktuální stav znamenat růst nezaměstnanosti a propadu
životní úrovně.
Z tohoto problému vidí naše družstvo následující východiska, která ovšem zůstávají prozatím pouze na firemním sektoru a i plně v jeho režii:
⁃⁃ profesní zviditelňování firmy na základních školách v místě a okolí sídla firmy,
⁃⁃ spolupráce s učňovským školstvím – otevření
učebního oboru pro potřeby konkrétní firmy, propojení praktické výuky ve firmách pomocí odborných firemních zaměstnanců se školní docházkou
do učiliště,
⁃⁃ oslovení nezaměstnané mladé generace a jejich
rekvalifikace přímo ve firmě (praktická výuka bez
účasti školy),
⁃⁃ oslovení pracovníků menších firem stejného oboru,
které končí svoji činnost,
⁃⁃ rekvalifikace dospělých, kteří nemohou sehnat
práci a chtějí pracovat.
Od společného postupu více družstev a pracovníků
Svazu si slibujeme vypracování uceleného projektu
k řešení stávající situace v rámci tripartity, získání pro
vytyčené záměry státní finanční podporu a přesměrování finančních prostředků z neefektivních oblastí
školství přímo do podniků, které se o výchovu a pracovní místa zejména mladých lidí postarají přímou
cestou, neboť časová i finanční náročnost a dlouhodobost nastíněných kroků je značná.
Věřím, že tento úvodník bude přinejmenším podnětem ke konstruktivní diskuzi a pomůže ke snaze najít
uplatnění a pracovní realizaci nastupující generace.
Přeji Vám krásné májové dny.

w w w.v y voj .c z
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propagace, výstavy, veletrhy

Veletrh TECHAGRO 30. 3. – 3. 4. 2014
Veletrh TECHAGRO je největší zemědělský veletrh ve střední Evropě. Jeho ambicí je
prezentace nejnovějších trendů, inovací a zemědělských technologií. Letošní ročník
navštívilo rekordně přes 110 tisíc návštěvníků. Veletrhu se zúčastnilo 420 firem
na výstavní ploše přes 53 tisíc metrů čtverečních.
Výrobní družstva, pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev,
tradičně vystavovala na brněnském výstavišti v pavilonu A1. Tento veletrh má
dvouletou periodicitu a koná se současně s dalšími veletrhy SILVA REGINA, ANIMAL
VETEX a BIOMASS.

Naši vystavovatelé z řad výrobních družstev jsou výrobci produktů určených pro zemědělství, zahradu a hobby. Společná expozice představovala prezentaci výrobních družstev
BRISK Ježov u Kyjova, KOVO DRUŽSTVO Olomouc a KOVO Konice. Samostatně vystavovalo
družstvo Kovobel Domažlice.
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BRISK , výrobní družstvo, Ježov u Kyjova

Družstvo nejvíce zaujalo návštěvníky svou produkcí
PET lahví, lahviček a kanystrů. Lahvičky jsou vyráběny většinou v čirém, bílém a hnědém provedením.
Určeny jsou zejména pro kosmetiku, farmacii, zdravotnictví a další.
Letošní novinkou veletrhu se staly dvě formy
na výrobu lahviček o objemu 15 ml a 125 ml.
Družstvo je výrobcem:
⁃⁃ obalů z plastů – vyfukování PET láhví a PET kanystrů o objemu od 0,25–10 l
⁃⁃ vstřiko-vyfukovaných PET lahviček o objemu 10 až
215 ml se závitem G 18×3 mm
v různém barevném provedení, pro farmacii, potravinářství, kosmetiku atd.
⁃⁃ řady lahviček se závitem PCO 28 mm 35–50 ml
100–150 ml, která byla rozšířena o nové dvě lahvičky o objemu 200 a 250 ml.
Tyto obaly mají široké uplatnění v balení tekutých,
sypkých a granulovaných látek. PET lahvičky vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc

Prezentace družstva představovala výrobu lapacího
zařízení na malou a velkou škodnou zvěř. Jedná se
o dřevěné a kovové pasti, které jsou rovněž exportovány do mnoha zemí Evropy, ale i dalších světadílů.
V poslední době se zvyšuje podíl exportu firmy na téměř 80 procent z produkce.
Družstvo je též výrobcem drobného zahradního
nářadí.

Další část výroby družstva je zaměřena na komponenty pro ústřední vytápění. Pro ústřední vytápění
jsou dodávány radiátory ocelové článkové v několika
rozměrech, upevňovací prvky na radiátory a odvzdušňovací ventily. Produkci doplňují i součásti pro
automobilový průmysl. Volné výrobní kapacity jsou
využívány pro zakázkovou výrobu a kooperace s jinými zadavateli.

Součástí produkce družstva jsou obaly z papíru a lepenek, hlavně výroba expedičních kartonů, dárkových kazet a skládaček na 1 až 3 kusy lahví pro vinaře,
dárkové kazety na porcelán, reklamní odnosné tašky
z netkané textilie, potisk sítotiskem.

www.briskvd.cz

www.kovoolomouc.cz
5/2014
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KOVO KONICE, výrobní družstvo

Asi největší úspěch družstva KOVO Konice zaznamenaly mechanické váhy, které jsou určeny nejenom
pro včelaře VBO 20, 50-1, 50-2, 100 a 200-1, mechanické váhy pro pekaře VBJ 6 a běhounové můstkové váhy
VBM 200, tzv. decimálky.

Ve výrobním programu družstva jsou dále ponorná
čerpadla Nautila - U. Družstvo rovněž provádí opravy
ponorných, kalových a oběhových čerpadel.

Celou řadu vylepšení připravili pracovníci družstva
pro obohacenou klecovou technologii s vnitřním sběrem vajec. Neustále pracují na jejím dalším vývoji, při
kterém jsou vždy zohledňovány praktické zkušenosti
farmářů s tímto typem zařízení.
Kovobel nezapomíná ani na alternativní systémy,
a proto mezi vystavovanými výrobky bylo snáškové
hnízdo a moderní voliérový systém určený pro intenzivní chov nosnic. Prezentován byl také lomený
dopravník pro odkliz trusu ze stáje. Provedení dopravníku s kloubem má menší nároky na stavební
úpravy, nižší pořizovací náklady a snazší údržbu.
Tato technologická novinka je již úspěšně otestována
při plném zatížení v provozu na několika farmách.
Na další novinky se zákazníci mohou těšit již velmi
brzy. Již 20. května totiž začíná mezinárodní veletrh
VIV Europe v Nizozemském Utrechtu, kterého se
naše firma se svou expozicí opět zúčastní.
Družstvo Kovobel Domažlice bylo oceněno BVV
jako tradiční vystavovatel, který se zúčastnil všech
ročníků veletrhu TECHAGRO v Brně. Získalo diplom
„Již 20 let s Vámi“.

www.kovokonice.cz

KOVOBEL , výrobní družstvo, Domažlice
Družstvo vystavovalo tradičně v pavilonu A2. Prezentována byla řada novinek, které jsou výsledkem
nepřetržitého vývoje v oboru technologických zařízení pro chov a odchov drůbeže.
Mezi vystavovanými výrobky bylo k vidění mimo
jiné zcela nové provedení obohacené klecové technologie pro chov nosnic. Tento nový typ s venkovním sběrem vajec a šířkou klece 1820 mm je vhodný
do standardních stájí, ale i pro menší chovatele s omezenými prostory pro chov, kterým nabídne vyšší
kapacitu stáje a možnost ručního sběru vajec, snazší
údržbu a provoz.

www.kovobel.cz
Text a foto: Michaela Vostálová, Veletrhy Brno, a. s.

w w w.bv v.cz/techagro/
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Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu
MOBITEX představuje nejnovější trendy ve vybavení
interiéru a doplňky bydlení. Tvoří tak alternativní
nabídku nábytku a interiérového vybavení oproti obchodním řetězcům. Pravidelně se zde prezentují přední
výrobci a dodavatelé nábytku a bytového vybavení
na českém trhu.

Brno 23.–26. dubna 2014
Letošní zajímavostí veletrhu byly projekty na podporu
designu. Inspirativní interiéry představovaly reálnou
ukázku toho, jak je možné pracovat nejen s prostorem, ale i jednotlivými exponáty vystavujících firem.
Vedle standardní výstavní expozice se tak firmám
otevírá i další možnost prezentace na veletrhu, pro
architekty a bytová studia je to příležitost pro vlastní prezentaci, se zachováním možnosti poskytovat

odborné poradenství široké veřejnosti. Inspirativní
interiéry jsou rozšířením návštěvnicky atraktivního Projektu Architekt, v jehož rámci je poskytováno
bezplatné poradenství interiérových architektů.

Na veletrhu MOBITEX vystavovala ve společné expozici tato družstva:
DŘEVOJAS, výrobní družstvo
Výrobní družstvo Dřevojas, největší český výrobce
koupelnového nábytku a nábytku na zakázku pro evropský trh, vystavovalo na brněnském veletrhu Mobitex ve společné expozici na stánku Klastru českých
nábytkářů.
Družstvo Dřevojas představilo svoje nejexkluzivnější novinky z letošní kolekce – řady Vitta a Color.
Spolu s nábytkem nabídlo návštěvníkům také nový
katalog 2014/2015, který vešel v platnost 1. dubna letošního roku.

Letos se unikátní modely koupelnového nábytku
opravdu povedly.

www.drevojas.cz

DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO

Zákazníci zde získali inspiraci pro svou „novou“
koupelnu. Na českém trhu se novinky představily
vůbec poprvé od vydání katalogu. V měsíci dubnu
však družstvo Dřevojas vystavovalo svůj vlastní sortiment také v německém Norimberku a v Moskvě.

Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci zajišťuje komplexní zpracování dřevní hmoty, od výroby
stavebního řeziva, palubek, pelet, výrobu dřevotřískových a MDF desek včetně povrchových úprav
deskových materiálů laminací nebo dýhováním,
po finální výrobu nábytkových dílců a nábytkových
setů na robotizovaných linkách.
Na veletrhu MOBITEX 2014 společnost prezentovala
laminované desky s originálními motivy DESIGN
CONCEPT. Díky technologii digitálního tisku vytvoří
pracovníci družstva motiv podle přání zákazníka.

www.ddl.cz
5/2014
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KNK CZ , výrobně spotřební družstvo
Výrobně spotřební družstvo KNK CZ letos představovalo, na veletrhu MOBITEX, v rámci expozice Klastru
českých nábytkářů, novinky, které uvádí na český
trh a prostřednictvím obchodních řetězců dodává
i spotřebitelům v dalších zemích EU.
Tradičně se jedná o nové typy nábytkových úchytek,
odpovídajících nejnovějším trendům a představám
renomovaných designérů, ale součástí expozice byly
rovněž úchytky určené pro naše nejmenší, do dětských pokojíků, školek, herniček a podobně. Jedná se
o velice zdařile a vkusně ztvárněná zvířátka, ve veselých barvách, vyrobená navíc z měkkého materiálu,
vylučujícího zranění dítěte, například při pádu.
Na samostatném panelu představilo KNK CZ svůj
program ASEPTIC LINE, jehož kolekci tvoří řada nábytkových úchytek a dveřních klik, v různých tvarech i rozměrech. Toto kování je vyráběno ve třech
površích, LESK, MAT, nebo imitace NEREZ, přičemž
všechny tři povrchové úpravy, díky svému speciálnímu, patentovanému složení, ničí převážnou část
bakterií, které na nich ulpí. Kování je proto velice
vhodné pro zdravotnictví, potravinářství ale i veřejné prostory s velkou návštěvností, jako školy, úřady,
kulturní zařízení a podobně.

stvo, Dřevozpracující družstvo Lukavec, INT, s.r.o.,
GERBRICH s.r.o., KNK CZ výrobně spotřební družstvo, M-KUPR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně,
NADOP – VÝROBA NÁBYTKU a. s. a Textilní zkušební
ústav, s.p.

V rámci doprovodného programu proběhlo:

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO TÝMU KLASTRU
ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ. V rámci veřejného
zasedání řídícího týmu KČN byl představen
projekt ČESKÝ NÁBYTEK, kterého je KČN
partnerem.
⁃⁃ BESEDY
––Kdo má židli bydlí – beseda s Janem Vackem
––Design a jeho perspektivy – beseda se zástupci
vystavujících škol,
––Design.S – prezentace nové studentské soutěže
––Národní centrum nábytkového designu – představení nově vzniklé společnosti na podporu nábytkové tvorby
⁃⁃ 2. ročník udělení a předání ceny Klastru
českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku (10 000 Kč) ve studentské sekci Grand Prix
MOBITEX. Cena byla udělena Michalu Zemanovi,
student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za výrobek Chair No. 1
⁃⁃

www.knk.cz

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Klastr pro rok 2014 převzal odbornou gesci nad veletrhem MOBITEX.
Klastr českých nábytkářů se účastnil mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici prezentoval
kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů.
Návštěvníci se mohli seznámit s produkty členů
KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN realizovaných v rámci programu
OPPI-SPOLUPRACE KLASTRY.
Na stánku své exponáty vystavovali a prezentovali
svoje portfolio výrobků tito členové KČN: AKSAMITE
spol. s r.o., drevotvar. com, Dřevojas, výrobní druž-

V průběhu celého veletrhu KČN na svém stánku (PAV
F/060) zřídilo Poradenské centrum vedené odborníky z KČN a jeho vystavujících členů, zaměřené na:
⁃⁃ správný výběr kvalitního nábytku
⁃⁃ představení českých výrobců nábytku.
Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený
na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se v průběhu minulého ročníku
osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu pokračoval i v letošním ročníku MOBITEX a ve spolupráci
s Brněnskými veletrhy tuto spolupráci rozšířil.

www.furniturecluster.cz
Text: Michaela Vostálová, Ing. Radek Brychta,
foto: Ing. Radek Brychta

w w w.bv v.cz/mobitex /
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Ve čtvrtek 10. dubna se ve velké
jednací místnosti budovy SČMVD
v Praze uskutečnila prodejní akce
výrobců textilu, oděvů, kosmetiky
a hraček. Smyslem bylo propagovat výrobky výrobních družstev
a nabídnout je ke koupi návštěvníkům akce.
Akce se zúčastnilo sedm českých
výrobců, členů SČMVD. Moděva
Konice přivezla dámské i pánské
oděvy – saka, jarní pláště, kalhoty
a sukně.

lekci jarního a letního dětského
oblečení. Nemohly chybět i velmi
žádané utěrky z mikrovlákna

Nabídku Karlovarské kosmetiky
prezentovalo Vřídlo Karlovy Vary,
jehož zástupci přivezli krémy na
tělo, na ruce, prostředky dentální
hygieny a koupelové přípravky.

Modela Pardubice kolekci oděvů
pro ženy obohatila o dámské šaty,
sukně, halenky, kalhoty, saka
a šálky.

Pánské, dámské a dětské sportovní soft-shellové bundy tradičně
nabídl Styl Plzeň. Kromě toho byly
v nabídce Stylu zastoupeny ještě
dámské tuniky, dámské tepláky,
pánské trenýrky a tašky.

Směr Praha nabídl plastové
hračky a modely vlastní výroby
a též kreativní stavebnice z cihliček, které dováží do ČR jako výhradní dovozce.

Z nabídky dekorativní a zdravotní
kosmetiky značky Regina mohli
vybírat zákazníci družstva Detecha Nové Město nad Metují.

I tentokrát jsme využili kontaktů
pracovníků svazu k pozvání hostů.
Pozvánky směřovaly pracovníkům spřátelených organizací, komor, svazů, asociací, ministerstev,
veletržních společností, pozváni
byli zaměstnanci pražských družstev i spolupracující novináři.
Reklama v budově a před ní měla
pozvat nájemníky a návštěvníky
budovy i veřejnost. Informace
o akci spolu s pozvánkou byla
uveřejněna taktéž na webových
stránkách svazu, na extranetu
i na facebooku SČMVD.
Jarní prodejní akce bývá tradičně slabší než podzimní, což se potvrdilo i tentokrát. Návštěvníků
nedorazilo tolik, jako tomu bývá
při listopadové akci, přesto akce
pro většinu zúčastněných splnila
svůj účel.

PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCE
Dita Tábor doplnila nabídku
o bytový textil, dále o kojenecký
textil značky Little Angel a o ko-

se uskuteční 12. listopadu 2014.
Již teď jste zváni!

Text: Ing. Lenka Bartoničková, foto: Jana Henychová

w w w.scmvd.cz
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propagace, výstavy, veletrhy

Prodejní akce textilu, oděvů, kosmetiky a hraček

reportáž z družstva

ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby
Tentokrát jsme zavítali do provozovny družstva ZNAK Malá Skála v Železném Brodě. Vyrábí se zde výrobky uměleckého charakteru – upomínkové
a propagační předměty, medaile, řády a vyznamenání, plakety, znaky,
štítky, kravatové spony, odznaky, otvírače, devocionálie, bižuterie, přívěsky
a další. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky závodu Ing. Dany Plíhalové.

ROZHOVOR
Ing. Dana Plíhalová
ředitelka závodu
 Kdo jsou vašimi zákazníky?
Vyrábíme především pro českou
a slovenskou klientelu. Co se týče
zahraničí, vyrábíme například
insignie pro Řád německých rytířů,
a to prostřednictvím jejich zastoupení v ČR. Tuto zakázku považujeme za velmi prestižní záležitost.
 Sázíte na větší počet klientů, nebo
máte několik významných, kteří
vám naplňují kapacitu výroby?
Zákazníků máme poměrně hodně.
Raději vyrábíme pro přímého zákazníka, ale spolupracujeme také
s reklamními agenturami. Mezi
naše zákazníky patří například
ozbrojené složky, celní správa,
státní i městská policie, banky, pro
které vyrábíme odznaky a vyznamenání, dále zhotovujeme firemní odznaky pro firmy či medaile
a starostenské řetězy pro městské
úřady apod. Příležitostně mimo
jiné vyrábíme také odznaky a medaile pro SČMVD.

Provozovna Železný Brod
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 Zmínila jste firemní odznaky, můžete to našim čtenářům přiblížit?
Jedná se většinou o odznaky, které
nesou logo podniku. Firmy je používají pro svou reklamu nebo je
nosí zaměstnanci.
 
Z jakých materiálů se medaile
a další výrobky vyrábějí?
Jedná se o ražbu ze slitin mědi. Podle kombinací materiálů vznikají
různé barvy kovu. Razíme z obecných kovů, ale na přání také ze
zlata či ze stříbra. Povrch může být
plastický v provedení starobronz
a starostříbro nebo malovaný,
s glazurou, či sítotiskem. Různé
typy medailí jsou cenově odlišné,
nabídka je velká, takže zákazník
má možnost výběru.
 Právě se díváme na raznici – jak
vlastně taková medaile vzniká?
Prvním krokem je nákres nebo 3D
model ve zvětšené velikosti. Poté
je vytvořeno tzv. jádro, tedy pozitiv medaile, které ručně zhotovuje
rytec. Následně vzniká raznice, ze
které se razí medaile na lisu. Jsme
schopni vyrobit medaile nejen

Ing. Dana Plíhalová

obvyklých, ale i větších rozměrů –
vyráběli jsme například medaile
o průměru 103 milimetrů.
 Co když zákazník nemá 3D model?
Medaili je možné vyrobit také
z kresby či fotografie. V tomto případě zákazník pošle obraz, ten se
musí překreslit do podoby, kterou
může rytec zpracovat. Tento postup je pro rytce těžší, neboť musí
vycítit plastičnost obrazu – jedná
se vysloveně o umělecké řemeslo.
 Práce rytce je velmi důležitá – je
těžké tuto profesi obsadit?
Úzce spolupracujeme se Střední
uměleckoprůmyslovou školou v Jablonci a Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově. Praxe

Zleva: Ing. Dana Plíhalová a návrhářka Veronika Opatřilová
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Klára Poláková – rytečka

Postup výroby: jádro (pozitiv), raznice, medaile

Karel Michler – lisař

Výroba medailí

Medaile v provedení starobronz

studentů probíhá právě v našem
družstvu, zhotovovány jsou u nás
i jejich maturitní práce. Máme
tak přehled, kdo je šikovný a lze
ho pak oslovit s nabídkou, aby
u nás pracoval. Na základě těchto
kontaktů jsme získali rytce, který
u nás nyní pracuje nastálo. Spolupráce se školou je pro nás přínosem a vítáme ji.

 Jaké lze vůbec zhotovit tvary?
Dá se říci, že jakýkoliv tvar. Pokud
se jedná o tvar, který nelze vyrazit, dá se zpracovat jako kovový
odlitek, případně ho lze zhotovit
výsekem. Poté je nutno výrobky
ručně dopracovat - zahladit, vyleštit a podobně. Co se týká medailí,
lze je zákazníkovi dodat opatřené
stužkou a v dárkové krabičce.

 
Kolik kusů jste schopni nejméně
vyrobit?
To vše záleží na zákazníkovi – jsme
schopni mu vyrobit klidně i malý
počet medailí. Je ale samozřejmě
nutno počítat s tím, že do ceny
výrobku je třeba rozpočítat cenu
nástrojů. Pokud jde o raznice, ponecháváme si je většinou u nás
v archivu. Je zcela na rozhodnutí
5/2014
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zákazníka, zda si je vezme k sobě či
zda zůstanou u nás v úschově. Pokud zůstane raznice u nás, je snadné ji při opakované zakázce opět
využít. Pokud si zákazník raznici
vezme k sobě a dojde k jejímu poškození, pak musí počítat s tím, že
při příští objednávce musí zaplatit
zhotovení nové raznice příp. dalších nástrojů.
 
Můžete kromě medailí jmenovat
další zajímavé výrobky vznikající
ve vašem družstvu?
Vyrábíme například ozdobné komponenty na oděvy – mimo jiné na
rifle či kovová táhla na zdrhovadla
s logem nebo v podobně zvířátek. Vyrábíme i kovové knoflíky

do uniforem, různé našívací znaky a podobně.
 
Spolupracujete s nějakým členským výrobním družstvem?
Ano – například pro družstvo
Sona jsme vyráběli kovové komponenty. Spolupracujeme občas
také s družstvem umělecké výroby Granát Turnov, které se nachází
nedaleko od nás.
 Jak to vidíte s případným čerpáním
dotací z oblasti fondů Evropské unie,
sledováním grantů a podobně?
Tuto oblast sledujeme, ale obvykle nesplňujeme kategorii k tomu
náležící. Například se jedná
o program na nákup nových tech-

Značení na čepice – ČSA, SŽDC

nologií. U nás se bohužel jedná
o běžnou obnovu, což nesplňuje
kritéria programu.
 Využíváte daňové zvýhodnění pro
firmy, které spolupracují se školami
na odborném vzdělávání studentů?
Od 1. ledna 2014 se zvyšují limity
daňové uznatelnosti motivačních
příspěvků a zavádí se možnost
dodatečného odpočtu majetku
využívaného pro odborné vzdělávání. Informace proběhla také
v našem Informačním přehledu.
Ne, zatím tyto možnosti nevyužíváme. Ale zní to velmi zajímavě,
děkuji za informaci, kterou předám kolegům, a určitě se budeme
tímto tématem zabývat.

Medaile jsou zákazníkům dodávány se stužkou.

Pamětní medaile

Insignie Řádu německých rytířů

O družstvu

Družstvo ZNAK MALÁ SKÁLA vzniklo v roce 1951 sloučením dvou družstev – výrobního družstva hodinářů se
sídlem v Liberci a družstva kovorytců a razítkářů Severoznak se sídlem v Železném Brodě.
Výrobní program se vyvíjel v čase, ale nosnou produkcí
byla po celou dobu výroba řádů, vyznamenání, medailí
a odznaků, jejímž základem byla umělecká rytecká práce.
Novodobá historie je spojena s novým objektem pro
výrobu medailí a upomínkových předmětů v Betlémské
ulici v Železném Brodě, který byl dokončen v roce 2008.
Text a foto: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková

Víte, že…

Historické výrobě je věnována pasáž pořadu RETRO
z dílny České televize s názvem „Řády a vyznamenání“,
kde jsou záběry z výroby v Železném Brodě.

Tip pro vás

Máte firmu a chcete originální propagační předmět? Obraťte se na výrobní družstvo ZNAK MALÁ SKÁLA.

Kontakt:
ZNAK MALÁ SKÁLA
tel.: 483 389 145
e-mail: zb@znakms.cz

w w w. z n a km s .c z
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rubrika manažerů družstev

MANAŽER ROKU 2013

21. ročník nejprestižnější soutěže
manažerských osobností
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU 2013 se uskutečnilo ve čtvrtek 24.
dubna v pražském paláci Žofín na Slovanském
ostrově. Mezi oceněnými manažery byli také
předsedové výrobních družstev. Manažerem
odvětví Výroba a zpracování textilu, oděvů
a kůže se stal Miroslav Šrédl z výrobního družstva STYL Plzeň. Titul Manažer odvětví Výroba
kovů, hutních a kovodělných výrobků, si odnesl
Ing. Emil Beber z družstva KOVOBEL Domažlice. BLAHOPŘEJEME a děkujeme za skvělou
reprezentaci výrobního družstevnictví.
Vyhlášení nejlepších manažerů roku proběhlo za účasti čtyř
stovek úspěšných tuzemských
manažerů a významných hostů.
Vyhlašovateli prestižní soutěže,
jejímž cílem je zviditelňovat příklady úspěšných manažerů v České republice, vytvářet platfomu
pro jejich setkávání a konfrontovat jejich úspěšné metody řízení
s neefektivním fungováním státní
a veřejné správy, jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.
„Nejlepší manažeři této země jsou
nositeli úspěchu a šiřiteli zkušeností

Z výsledků soutěže…

Manažerka roku 2013 Ing. Jaroslava Válová
a Manažer roku 2013 Ing. Karel Žďárský

a optimismu. Vidím jako zcela zásadní vyzdvihnout a zviditelnit je
prostřednictvím soutěže. Jsou naším
národním pokladem a tak bychom
se k nim měli chovat,“ řekl k soutěži Ing. Jaroslav Hanák, prezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Myslím, že v této nelehké ekonomické situaci je potřeba ocenit ty,
kdo udržují zaměstnanost v naší
zemi a naši ekonomiku v chodu. Zaslouží si, abychom jim dali najevo, že
si jejich práce vážíme,“ uvedl dále
Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
„Za jednu z hlavních charakteristik
soutěže MANAŽER ROKU považuji

dvoukolové hodnocení soutěžících
dvěma nezávislými komisemi, Hodnotitelskou a Národní. I to přispívá
k prestiži této nejpropracovanější
manažerské soutěže v České republice,“ uvedl Ing. Pavel Kafka, prezident Česká manažerská asociace.
Celkově se do závěrečného kola
soutěže dostalo během 21. ročníků
1270 finalistů.
Letos to bylo 72 manažerů – finalistů, z nichž vzešli vítězní
Manažer roku a Manažerka roku,
TOP 10 manažerů roku, Manažeři
odvětví, Mladý manažerský talent
do 35 let a Vynikající manažer
malé a střední firmy.

MANAŽEREM ROKU 2013 se stal Ing. Karel Žďárský, šéf společnosti
Farmet. Titul MANAŽERKA ROKU 2013 náleží Ing. Jaroslavě Válové, ředitelce společnosti SIKO KOUPELNY.
Do síně slávy 21. ročníku MANAŽERA ROKU byl uveden generální ředitel a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk
Liška. V této funkci
působí od roku 1999.
Svaz pod jeho vedením zvýšil svou
roli
reprezentanta
zaměstnavatelských
a podnikatelských
zájmů v České republice, zejména pak
na poli Rady hospodářské a sociání
dohody ČR (tripartity). Dokázal využít Zleva: Ing. Zdeněk Liška, Ing. Jaroslav Hanák,
svých
zkušeností Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. a Jan Wiesner
5/2014
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MANAŽER ROKU 2013
při komunikaci s měnícími se politickými strukturami a v nekončícím procesu ovlivňování legislativy. Osobní zásluhou Ing. Zdeňka Lišky je existence

soutěže MANAŽER ROKU, byl u jejího založení, a udržení vysoké odborné úrovně.

Za SČMVD byli nominováni do soutěže Manažer roku 2013 následující kandidáti

Ing. Emil Beber
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
Stanislav Husník
STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Neratovice
Miroslav Šrédl
STYL, výrobní družstvo, Plzeň

Ing. Petra Šišková
KLASTR VÝROBCŮ OBALŮ, družstvo, Praha
Ing. Miloslav Šorejs
GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov
Ing. Miloslav Čermák
SNĚŽKA, výrobní družstvo, Náchod

OCENĚNÍ MANAŽEŘI ODVĚTVÍ
Miroslav Šrédl
STYL PLZEŇ, výrobní
družstvo invalidů
Manažer odvětví
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ
TEXTILU, ODĚVŮ A KŮŽE
Miroslav Šrédl stojí v čele
výrobního družstva invalidů STYL Plzeň. STYL
Plzeň, výrobní družstvo
invalidů je firmou s dlouholetou tradicí výroby
a
prodeje
textilních,
knihařských a kancelářských výrobků, kartonáže,
těsnění pro stroje, automobily a zařízení, kabelové
a drátové konfekce včetně kabelových svazků. Je jedním z předních zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR a pod vedením
předsedy Miroslava Šrédla představuje stabilní firmu,
která přispívá k regionální zaměstnanosti, pomáhá
řešit problematiku regionu z hlediska zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, ale současně je i dynamicky se rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní
struktury, tak i z obchodního hlediska. Významná
část výroby je zaměřena na export, na výrobní spolupráci se stabilními partnery v zemích EU, zejména v Německu, Nizozemsku, Švédsku a Rakousku.

O SOUTĚŽI

Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR.
Jejím cílem je vyhledat, objektivně
a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti
managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Konfederace
14
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Ing. Emil Beber
KOVOBEL, výrobní
družstvo, Domažlice
Manažer odvětví
VÝROBA KOVŮ,
HUTNÍCH
A KOVODĚLNÝCH
VÝROBKŮ
Pod vedením předsedy
Ing. Emila Bebera si výrobní družstvo KOVOBEL
vytvořilo
stabilizovaný
výrobní program, založený na diverzifikované výrobě technologií pro drůbež
a skladovacích kontejnerů. Významným stabilizujícím prvkem je i velmi široký teritoriální záběr. Polovina produkce směřuje na export. Pod vedením
Ing. Bebera se KOVOBEL, výrobní družstvo stále
rozvíjí, využívá nejmodernější výrobní technologie
a neustále inovuje základní řadu svých výrobků.
V rámci posílení obchodních aktivit byly založeny
dceřiné společnosti na Slovensku a v Polsku. KOVOBEL si vybudoval silnou pozici jak na domácím trhu,
tak na trzích evropských zemí v souvislosti s individuálním přístupem k jednotlivým zákazníkům.
Známka KOVOBEL® byla vždy symbolem pro kvalitu,
serióznost a progresivní úspěch.

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Do soutěže mohou být
nominováni manažeři/manažerky,
včetně zahraničních, kteří pracují
na manažerské pozici ve firmách
na území ČR nejméně po dobu tři let.
V porovnání s dalšími soutěžemi,
pořádanými v ČR, jako jedna z mála
lpí na systematicky rozpracová-

vaných a neustále zpřesňovaných
kritériích, na náročných nominacích
a ještě náročnějších podmínkách
hodnocení. Soustředí kolem sebe
týmy respektovaných odborníků z teorie i praxe managementu i ekonomiky. Řídí činnost dvou nezávislých
komisí, Hodnotitelské a Národní,
vypracovává na každého účastníka-finalistu obsáhlé hodnocení, jehož

součástí je např. i manažerský audit
přímo na pracovišti. Projekt MANAŽER ROKU zcela neformálně mobilizuje zdroje a formuje ligu úspěšných
českých manažerů a manažerek,

kteří se průkopnicky staví nejen
k pozitivním, ale i k negativním jevům ve společnosti.
Více informací včetně kompletního
seznamu oceněných manažerů na-

leznete na internetových stránkách
soutěže www.manazerroku.cz.
(-mm-, -md-, -jh-, -vr-)

MANAŽER ROKU: Hyde Park o konkurenceschopnosti
Hlavní témata diskuse:
Jak zlepšit politické a ekonomické prostředí, školství a energetickou politiku

Zleva: Ing. Jan Světlík, Jan Wiesner, JUDr. Martin Pros, Mgr. Olga
Kupec, Ph.D., Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. a Ing. Jaroslav Hanák při
zahájení Hyde Parku

Slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER
ROKU 2013 předcházel dvouhodinový dopolední Hyde
Park – diskusní setkání na pódiu, doplněné o otázky
a názory z pléna. Hyde Parku se zúčastnili zástupci
vyhlašovatelů soutěže – Ing. Jaroslav Hanák, prezident
Svazu průmyslu ČR, Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR
a Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., prezident České manažerské asociace – dále loňský Manažer a Manažerka roku
Ing. Jan Světlík a Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Státní správu
zastupoval JUDr. Martin Pros, nový náměstek ministra
financí ČR pro mezinárodní vztahy. Setkání, jehož tématem byla Konkurenceschopnost ČR ve světle programového prohlášení vlády, moderoval Přemysl Čech. Mluvilo
se především o podnětech ke zvýšení funkčnosti českého
politického a ekonomického prostředí, zaměstnanosti,
školství, ale také o energetické politice státu.

Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Hanák, který přítomné seznámil mj. s výsledky Manažerské anticeny –
průzkumu mapujícího, jaký jev podle oslovených manažerů nejvíce komplikuje podnikání v ČR. „Zvítězila“ korupce a klientelismus vrcholových politiků se
75 procenty hlasů, 72 procent získala neschopnost politiků a státní správy efektivně využít peníze z fondů
EU. Podle Ing. Hanáka by měla mít nová hospodářská
koncepce vlády maximálně 8–10 priorit a měl by se
změnit nedávno připravený zákon o státní službě,
který je v této podobě paskvilem. Zlepšit se musí infrastruktura – nejen dopravní, ale i energetická a ICT
(počítačová), které se dosud budovaly draze a nekompatibilně. Hanák má naději, že bude po čtvrtstoletí
zreformováno české školství, a to už od mateřských
škol, kde by si představoval základy matematiky, angličtiny a polytechnické výchovy. Na vyšším stupni
by měly být zavedeny mistrovské zkoušky pro manuální profese. Zrušit by se měla část vysokých škol,
na což ale podle Hanáka vláda asi nebude mít odvahu.
Také Mgr. Olga Kupec považuje školství za svou prioritu. Z pléna reagoval na tuto problematiku ředitel
Střední technické a ekonomické školy v Brně Lubomír Štefka. Podle něj jde dnes v ČR kolem 40 procent
populačního ročníku na všobecně vzdělávací střední

školy, zatímco v Německu je to maximálně 25 procent, zbývající tři čtvrtiny pokrývají odborné školy.
U nás kompetence školství přešly na kraje a pro ně
je nepopulární zrušit školy, a když už, pak opačným
způobem: školy v regionu například nabídnou 15,5 tisíce míst, na něž přichází 8,4 tisíce žáků. Nenaplněna
zůstanou technická místa a právě jich bylo nejvíce
zrušeno. Střední školy bojují o každého studenta,
vysoké rovněž, tak klesá kvalita a studenti nemusí
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o nic bojovat, vyvíjet úsilí. Ve Švýcarsku, řekl Štefka,
se například podle toho, kolik je žáků, rozepíší místa na školách po poradě se zástupci zaměstnavatelů
a dalších zainteresovaných.
Podle Ing. Jana Světlíka dnes studenti nemají
o technické obory příliš zájem a je proto potřeba jej
podnítit už v mateřských a na základních školách.
„Fabrika není špinavý dělník, kouřící komín a smrtelný
úraz, ale dobrodružství,“ řekl Ing. Světlík. Druhou věcí
je sporná kvalita technického vzdělávání, které není
řádně auditováno – škola například nemůže dobře
fungovat bez vybavené odborné učebny. Mimo školství jsou problémem podniků v ČR také zbytečně vysoké poplatky třetím stranám, například za energie,
ale nejen za ně – podle Ing. Světlíka máme například
téměř nejdražší vodu v Evropě. Ve věci poplatků se
podle slov Ing. Světlíka zatím neděje téměř nic pro
zlepšení tohoto stavu.
Jak uvedl Ing. Pavel Kafka, ostrůvky pozitivní deviace ve firmách se nedaří zatím přetavit do systémových změn a 64 procent českých firem podle zprávy
Českého statistického úřadu neinovuje.
Podle Jana Wiesnera připomínkovala KZPS vládní
program i koaliční smlouvu, existují signály lepší
spolupráce, ale zatím není taková, jaká by mohla být.
Na ministerstvech bylo dosud zpracováno 133 koncepcí, nebyly však navzájem provázány. Podle J. Wisnera

Jan Wiesner, prezident KZPS

by pomohl silný premiér, který dokáže „bouchnout
do stolu“ a změny prosadit.
JUDr. Martin Pros pracoval poslední čtyři roky
v pařížské bance Societe Generale, nyní se z pocitu, že vlastní zemi něco dluží, rozhodl vrátit do ČR,
ve funkci náměstka je několik týdnů. Chce mimo jiné
aktivněji vystupovat za stát v EGAPu a České exportní
bance, vytvářet prostor pro podporu podnikání, zabývat se ekonomickou diplomacií a podporou vývozu.
Z pléna si vzal slovo například JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních
družstev. Podle něj v důsledku změn již od 50. let, ale
i po naprostém otevření trhu po roce 1989, vytváří
malé a střední firmy 30 procent HDP (v Německu je
to 70 procent). SČMVD a také SP ČR a další organizace

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

předložily vládě návrh na změnu této situace v oblasti malých a středních podniků, jde o „běh na 15–20
let“. Teď jsme podle JUDr. Dvořáka závislí na všech
výkyvech světové ekonomiky, mnohem více než Německo, kde jsou malé a střední firmy stabilizátorem
zaměstnanosti a ekonomiky vůbec.
Ing. Jaroslav Hanák se zastal exportní schopnosti
české ekonomiky. Odmítl tendenci některých ministrů vyjadřovat se kriticky k událostem v Rusku
a na Ukrajině, podle šéfa SP ČR tamnímu dění nerozumějí. Kritizoval rovněž české dotace do základního
výzkumu, které se podle něj nevracejí v použitelných
inovacích, a navrhl výrazně obměnit složení Rady pro
vědu, výzkum a inovace a doplnit ji lidmi z praxe. Podle Ing. Hanáka se rovněž musí otevřít téma kompetenčního zákona: vodní dopravu dnes například řídí
čtyři ministerstva, leteckou dopravu tři. Vláda musí
podle něj také jasně říci, jak si představuje energetický mix – Ing. Hanák je příznivcem dostavby jaderné
elektrárny v Temelíně.
Ing. Jan Světlík kritizoval podobu tendru na Temelín, podle něj mohly nové bloky Temelína stavět české
firmy, které ostatně stavěly i předchozí bloky českých
jaderných elektráren. Podle Ing. Světlíka jsme zrušením tendru, do kterého již investovaly i české firmy
desítky či stovky milionů Kč (např. za certifikace či
homologace) „ztratili tvář“.
Ing. Světlíka podpořil z pléna prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václav Matyáš, podle
kterého je v důsledku těchto skutečností možná dobře, že byl takto špatně vypsaný tendr zrušen. Podle
něho svědčí o schopnostech českých firem v jaderném stavitelství fakt, že nabídky zhruba dvou set
z nich byly bez námitek akceptovány Westinghouse,
Rosatomem i Arivou.
Závěrem Ing. Jaroslav Hanák popřál všem finalistům co nejlepší výsledek v soutěži MANAŽER ROKU
a požádal je o podporu aktivit Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších organizací.
Text: Milan Mostýn, foto Jana Henychová

w w w. m an a z e r r o ku .c z ; w w w.c m a .c z
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Ve dnech 29. března až 3. dubna 2014 se uskutečnila do Brna obchodní mise podnikatelů
z Chanty – mansijského autonomního okruhu –
Jugry, kterou organizovala Obchodně průmyslová komora Jugry. Delegaci účastníků mise
vedla prezidentka komory – A. A. Pavkinovova.

Vzhledem k tomu, že oblast Jugry, která se nachází ve střední části Západosibiřské roviny, zaujímá první místo v těžbě
ropy a výrobě elektrické energie, druhé místo v těžbě plynu
v Ruské federaci, má významné ekonomické postavení mezi
regiony Ruské federace a je jedním z nejproduktivnějších
a nejrozvinutějších regionů Ruské federace a druhým regionem s nejvyššími rozpočtovými příjmy v Ruské federaci.
Cílem mise bylo posílení mezinárodní spolupráce s ČR, navázání nových obchodních kontaktů mezi českými firmami
a firmami z Jugry. V prostorách Krajské hospodářské komory
jižní Moravy byla podepsána Dohoda o spolupráci při rozvoji obchodní a zahraničně obchodní činnosti mezi Svazem
českých a moravských výrobních družstev a Obchodně průmyslovou komorou Jugry. Za českou stranu dohodu podepsal
předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev
JUDr. Rostislav Dvořák, za ruskou stranu prezidentka Obchodně průmyslové komory Jugry A. A. Pavkinovova.
(-vr-)

w w w. sc m vd .c z

PŘIHLASME SE K CHARTĚ KVALITY
ČESKÉ REPUBLIKY

a tak podpořme Národní politiku kvality České republiky
Při příležitosti jubilejního 20. ročníku udělování
Národních cen kvality ČR vyzývají Rada kvality ČR,
Národní informační středisko podpory kvality, Česká
společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality
všechny, kterým není lhostejná kvalita a společenská
odpovědnost k celé naší společnosti, systémům, procesům, produktům a službám, aby společně podpořili tuto
snahu a přihlásili se k Chartě kvality České republiky,
a tak podpořili Národní politiku kvality České republiky.
Charta kvality je pro své signatáře dobrovolným
závazkem, že budou podporovat veškeré aktivity
směřující ke zlepšování kvality ve všech oblastech

Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:
██ Všeobecně

podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté
strategii Národní politiky kvality;
██ Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních
vzdělávání od základního po nejvyšší a podporovat
výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
██ Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
██ Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi
z oblasti kvality a inovací;
██ Podporovat a šířit dobré jméno „České kvality“
ve světě;

života, k rozvoji inovací a k dodržování zásad Společenské odpovědnosti organizací. Své podpisy k Chartě kvality připojují nejen představitelé českých firem
a organizací, ale i zástupci podnikatelských svazů,
odborových organizací a dalších subjektů.
Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice
je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání.
Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti
firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě
a úrovni života občanů.
██ Usilovat

každodenně o dosažení nového pokroku
v kvalitě a inovacích;
██ Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle
Národní politiky kvality vyhlašované každoročně
Radou kvality České republiky.
Rada kvality ČR, Národní informační středisko podpory kvality, Česká společnost pro jakost a Sdružení
pro oceňování kvality jsou připraveni Vám ve všech
krocích přihlášení pomoci.
(-vr-)

w w w. n p k .c z
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rubrika manažerů družstev

Rozvoj spolupráce mezi SČMVD a regionem Jugry

rubrika manažerů družstev

Předsedou DA ČR se stal Ing. Vít Vaníček
Předsedou představenstva
Družstevní Asociace ČR
(DA ČR) se stal předseda
Svazu českých a moravských bytových družstev
Ing. Vít Vaníček. Do funkcí
místopředsedů
představenstva DA ČR byli zvoleni
JUDr. Rostislav Dvořák,
předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev, Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních
družstev a Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského
svazu ČR. Zvolení do funkcí se uskutečnilo v rámci
19. valného shromáždění DA ČR 26. března v budově
asociace.
Personální změny se týkají jednoletého funkčního
období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015. Ing. Vaníček bude funkci předsedy DA ČR, sdružující čtyři
družstevní svazy a plnící funkci národní družstevní centrály, vykonávat jako neuvolněný předseda.
V souladu se stanovami DA ČR účastníci valného
shromáždění vzali tyto personální změny na vědomí.
V souladu se schváleným programem se valné
shromáždění mimo jiné zabývalo statutárními záležitostmi organizace, a to zejména kontrolou plnění
usnesení z 18. valného shromáždění. Dalším tématem
jednání byly otázky související s čerpáním rozpočtu
v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 či řešení některých majetkových záležitostí asociace.

I pro rok 2014 zůstává důležitým úkolem usilovat
o institucionalizaci družstevnictví v systému státní
administrativy. Významným nástrojem je skutečnost, že DA ČR je oficiálním připomínkovým místem
v procesu příprav a pojednávání legislativních norem, stejně jako fakt, že má své zástupce v některých
komisích Legislativní rady vlády ČR.
Úkoly vzešlé z 19. jednání valného shromáždění pro
příští období se týkají především následujících oblastí:
⁃⁃ V oblasti mezinárodních styků pokračovat v úzké
spolupráci s MDS s důrazem na členství a zastoupení DA ČR v orgánech Družstva Evropa. V rámci
možností zapojovat DA ČR do tzv. Družstevní dekády, vyhlášené Mezinárodním družstevním svazem,
která si klade za cíl navazovat a rozvíjet výsledky
Mezinárodního roku družstev 2012.
⁃⁃ Lobování ve prospěch zájmů celého družstevního
sektoru, sledování problematiky sociální ekonomiky na evropské i celosvětové úrovni s cílem podílet
se na jejím formování, využívání poznatků a zkušeností v domácím prostředí.
⁃⁃ V oblasti výchovně vzdělávací a osvětové práce
19. valné shromáždění v usnesení zdůraznilo pokračovat a rozvíjet spolupráci s teoretickou frontou
a vysokými školami, rozvíjet propagaci českého
družstevnictví doma i v zahraničí vydáváním bulletinu Czech Cooperator, na webových stánkách
a dalšími formami, či doplňování sbírek fondů Muzea družstevnictví.
Text: Jana Henychová, zdroj: DA ČR

w w w. dac r.c z

REGIONÁLNÍ PORADY SČMVD 2014
Během měsíce dubna se uskutečnily regionální porady SČMVD, na kterých byly s družstvy projednány
aktuální otázky z oblasti výrobního družstevnictví,
včetně diskusí s účastníky jednání. Přinášíme foto
z regionální porady v Praze konané v objektu SČMVD.

Text a foto: Jana Henychová

w w w. sc m vd .c z
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Někdo s podnikáním začal doma v garáži a nyní své výrobky vyváží do celého
světa, jiný přišel s nápadem, který nyní kopíruje asijská konkurence.
Podnikatelé mají opět možnost podělit se
o své zajímavé příběhy s ostatními a zvítězit
v celorepublikovém podnikatelském klání.
Devátý ročník soutěží Vodafone Firma roku
2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014
právě začíná.

Přihlásit se mohou malé a střední firmy působící
v České republice s nejméně dvouletou účetní historií
a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří
jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání
dle právních předpisů. Prvním krokem k celorepublikovému titulu je vítězství v krajském kole. Právě
díky tomuto širokému záběru ve všech regionech
celé České republiky jsou soutěže jedinečné. Krajský
vítěz posléze v celostátním kole reprezentuje nejen
sám sebe, ale celý region. Zatímco u Živnostníka roku
rozhoduje o pořadí v kraji porota na základě podnikatelských příběhů, u vítěze Firmy roku je důležitým
faktorem také tzv. finanční „scoring“, který hodnotí
finanční stabilitu společností.
„Víme, že uspět na trhu není snadné. Víme, že přijít
s revoluční myšlenkou chce inspiraci. Víme, že podpora a zkušenosti jsou k nezaplacení, a proto Vodafone
podporuje soutěž Firma roku již po sedmé. Jsme rádi, že
podnikatelům můžeme dát příležitost ukázat, co umějí,
předvést svoje know-how a sdílet zkušenosti. Nejsme jen
poskytovatelem telekomunikačních řešení, podporujeme podnikání malých i větších firem. Jste-li hrdí na své
úspěchy v podnikání, přihlaste se do soutěže Vodafone
Firma roku 2014, rádi vás uvidíme,“ uvedla obchodní
ředitelka pro firemní zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic Milena Linhartová.
V roce 2013 se přihlásilo 6 525 účastníků. Oproti
roku 2006, kdy se konal první ročník, je to více než
trojnásobek. Vítězem Vodafone Firmy roku 2013 se
stal výrobce koupelnových koberečků společnost
Grund z Královéhradeckého kraje, titul GE Money
Bank Živnostník roku získal mistr foukaného skla
Karel Sobotka z Libereckého kraje.

„Jsme rádi, že můžeme být i letos partnerem soutěže
Živnostník roku, která nejen nám přináší možnost vidět,
jak kvalitní a pracovití jsou živnostníci v České republice.
Pro soutěžící to představuje šanci předvést své řemeslo
a úsilí, které do něj každý den vkládají. Hlavním přínosem pro účastníky je získání nových kontaktů pro další
rozvoj jejich podnikání a díky silné medializaci se dostávají do povědomí široké veřejnosti,“ říká ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank Jan Novotný.

Cení se také nápad a odpovědnost

Společnost Vodafone dlouhodobě patří k lídrům
v oblasti společenské zodpovědnosti v České republice. Není proto divu, že v rámci podnikatelských
soutěží zvolila partnerskou kategorii Vodafone Odpovědná Firma roku. Ta oceňuje ty společnosti, které
svým chováním kupříkladu šetří životní prostředí,
nadstandardně naslouchají potřebám svých zaměstnanců nebo se výraznou měrou podílejí na rozvoji
regionu, v němž působí. Ze 14 krajských finalistů si
v roce 2013 celorepublikový titul odnesla strojírenská
společnost ZLKL z Olomouckého kraje, která vyvinula motorové vozítko pro hendikepované.
Dalším titulem pro podnikatele je GE Money Bank
Inovátor roku, který oceňuje inovace uvedené do praxe. Prvním vítězem v historii soutěže se v roce 2013
stala společnost Flajzar, jež vyrábí například signalizační zařízení pro rybáře nebo GSM dálkové ovladače
a pro niž jsou inovace otázkou bytí a nebytí. V této kategorii je vybírán pouze jeden celorepublikový vítěz,
nehodnotí se na krajské úrovni.

Až do 31. května se zájemci o účast v soutěžích
mohou registrovat na internetových stránkách
www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz.
Za registraci do soutěže získává každý 300 Kč
na inzerci v katalogu Firmy.cz. Prvních 200
soutěžících, kteří kompletně dokončí přihlášku, získává předplatné Hospodářských novin
na rok zdarma. Účast v soutěžích je zcela bezplatná, soutěžící nehradí registrační ani jiný
poplatek. Podnikatelské subjekty mohou být
do soutěží také nominovány svými známými,
kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky.
Pokračování na str. 22
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PODNIK ATELÉ MOHOU OPĚT POMĚŘIT SÍLY
V CELOREPUBLIKOVÉM KL ÁNÍ

rubrika manažerů družstev

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ
Krajská kola

17. 9. až 21. 10. 2014

Volba Živnostníka roku 2014 v SMS hlasování veřejnosti

27. 10. až 12. 11. 2014

Volba Firmy roku 2014 – finálová porota

4. 11. 2014

Volba Živnostníka roku 2014 – finálová porota

20. 11. 2014

FINÁLE – Galavečer v Praze

4. 12. 2014

(-vr-)

w w w.f i r m ar o ku .c z , w w w. z i v n o s t n i kr o ku .c z

Europoslanci by měli především prosazovat
zájmy ČR a více komunikovat s domovem
Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou koncem května, se do popředí
zájmu začínají dostávat evropská témata. Většina
politických stran již představila své kandidáty na posty europoslanců, stejně jako programy a priority, se
kterými se o tato místa budou ucházet. Představení

priorit jednotlivých stran, jejich kandidátů a navázání prvních vazeb spolupráce bylo hlavním tématem
setkání zakladatelských organizací CEBRE – České
podnikatelské reprezentace při EU s českými kandidáty
do Evropského parlamentu, které se konalo poslední
březnový den v Praze.

Zakladatelské organizace CEBRE, pohledu, že se v návaznosti na ně
jimiž jsou Hospodářská komora ČR bude sestavovat nová Evropská
(HK ČR), Konfederace zaměstna- komise, kde by si ČR měla vydovatelských a podnikatelských sva- být lepší portfolio pro budoucího
zů ČR (KZPS ČR) a Svaz průmyslu eurokomisaře, než jaké jsme měli
a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě doposud. Zakladatelé také vyzastávají názor, že při prosazování zvali kandidáty, aby jako budoucí
národních zájmů v EU chybí ČR členové Evropského parlamentu
jasná vize, koordinace, a někdy hájili především zájmy ČR a ne
i trochu větší ambice. „ČR potře- frakce, kterou budou zastupovat.
buje více svých lidí na vrcholných „Spolupráce na společných cílech je
pozicích v EU,“ řekl prezident SP zásadní, a to třeba i v rámci ViseČR Jaroslav Hanák. Podle něj jsou grádské čtyřky,“ navrhl způsob Jan
evropské volby klíčové i z toho Wiesner, prezident KZPS, jak by
20
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ČR mohla k prosazení svých zájmů
využít i silnější „spoluhráče“ ze
střední Evropy. Zároveň je nutné,
aby se noví členové Evropského
parlamentu zaměřili na lepší spolupráci s národním parlamentem
a vládou, a dokázali ohlídat transpozici evropských směrnic, čímž
pomohou zamezit tzv. gold-platingu, uvedl Petr Kužel, prezident
HK ČR.
Lepšímu nastavení spolupráce
mezi Evropským parlamentem
a českými subjekty se ve svých

vystoupeních věnovala i řada
kandidátů. Podle kandidátky ANO
Martiny Dlabajové je nutné především identifikovat problémy
negativně ovlivňující podnikatelské prostředí a hledat jejich řešení.
„Důležité je také umět kriticky zhodnotit dopady připravované legislativy,“ doplnila Dlabajová, která
by v případě svého zvolení chtěla
působit ve Výboru pro průmysl,
výzkum a energetiku. Současný
poslanec Jiří Pospíšil, který figuruje na druhém místě kandidátky TOP 09, uvedl, že je důležité
zaobírat se legislativními návrhy
v jejich zárodku, a ne až poté, co
jejich finální verze dorazí do ČR.
Zároveň se domnívá, že je potřeba
zvýšit význam evropských témat
v obou komorách Parlamentu ČR,
s čímž souhlasil také lídr Strany
zelených Ondřej Liška. „ČR nepoužívá všechny své diplomatické
možnosti,“ doplnil Liška s tím, že
europoslanci by měli více spolupracovat s českými poslanci a senátory ve výborech pro záležitosti
EU. Dalším stěžejním tématem debaty byla energetika, zejména
pak klimaticko-energetické cíle
EU do roku 2030, které u podnikatelské veřejnosti vyvolaly řadu
negativních reakcí. Energetika je
největší prioritou také pro kan-

didáta ODS Evžena Tošenovského,
který se bude v evropských volbách snažit obhájit svůj post v Evropském parlamentu. „Energetická
koncepce v EU nemůže být jednotná,“
řekl Tošenovský s tím, že podmínky v jednotlivých členských
státech jsou odlišné a je potřeba to
brát v potaz. Doplnil také, že je potřeba včas mírnit dopady přehnaně restriktivních legislativních
návrhů, které negativně ovlivňují
podnikatelské prostředí, jakým
bylo například nařízení REACH
týkající se chemikálií. Poslankyně
a kandidátka za KSČM Kateřina
Konečná doplnila, že „ČR si nesmí
nechat mluvit do svého energetického mixu a nesmí v této oblasti
přenést kompetence do Bruselu.“ Zároveň uvedla, že v případě svého
zvolení bude usilovat o nastavení
rovných podmínek pro všechny
členské státy. Energetika bude
v příštím období klíčovým tématem. Usilovat v rámci sestavování
nové Komise o komisaře pro energetiku by bylo asi příliš ambiciózní, ČR by si ale dle Pavla Svobody,
lídra lidovecké kandidátky, mohla
říct například o portfolio dopravy.
Jednička na kandidátce ČSSD Jan
Keller si jako jeden ze svých hlavních cílů klade boj s administrativní zátěží spojenou s evropskou

legislativou. „V praxi by se měly
mnohem více uplatňovat zásady inteligentní regulace, a to i v oblastech,
jako je například ochrana životního
prostředí,“ domnívá se Keller. Přestože Strana svobodných občanů
zastává ve volbách euroskeptický
postoj, tvrdí její lídr Petr Mach,
že v případě zvolení bude hlasovat konstruktivně. „EU je v určitých oblastech, jako je volný pohyb
osob nebo zboží, vhodnou platformou, nicméně to nelze vztáhnout
na všechny politiky,“ uvedl Mach
a upozornil na fakt, že EU zažívá
propad
konkurenceschopnosti
proti ostatním regionům světa.
I přes neshodu názorů na některá témata je dobrou zprávou, že
kandidáti na post europoslanců si
uvědomují nutnost posílit hlas ČR
v Bruselu a lépe koordinovat aktivity na domácí úrovni.
Setkání s českou delegací v Evropském
parlamentu zorganizovalo dne 31. března 2014 v Praze CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pro své
zakladatele z řad podnikatelských a zaměstnavatelských svazů: Svaz průmyslu
a dopravy ČR, Hospodářská komora
ČR a Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR.
(-jh-)

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby prezentovala
a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských
podnikatelských federací přímo v Bruselu.

w w w.ce br e .c z
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Velký modrý delfín vyzývá k měření sil

Velký modrý delfín je tradiční cena pro nejlepšího marketéra za uplynulý rok,
kterou již podeváté udělí letos v květnu Česká marketingová společnost.

Skleněná podoba symbolu moudrosti, kterou vytvořil umělecký
sklář Vladimír Zubričan (na fotce s čerstvě narozeným letošním
kouskem), již čeká na svého majitele. Vítěze soutěže Marketér roku 2013 vybere odborná porota, ocenění budou předána
na slavnostním galavečeru 22. května v sále na Novotného lávce.

Až do 15. dubna bylo možné přihlásit se na stránkách
České marketingové společnosti www.cms-cma.cz.
Soutěž si klade za cíl přispívat k rozvoji marketingu
popularizací osobností, které dosáhly významných
úspěchů právě díky aktivnímu využití principů
marketingu. Nehodnotí se osobnost jako taková, ale
její podíl na projektu, který má inovativní charakter
v produktové politice při zavedení nových metod
a postupů, v rámci změn procesního přístupu k řízení manažersko-marketingových činností a podobně.
Projekt by se měl současně významně podílet na zvýšení konkurenční schopnosti firmy a hodnoty poskytované zákazníkovi. 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. Kandidát soutěže může získat Zlatého delfína za mimořádný počin či Růžového – ten
je obvykle určen ženám, ale také muži mají na jeho
získání šanci.
Text: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., foto: ČMS

w w w.c m s - c m a .c z
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projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců je jednou z oblastí, na které lze získat dotaci z ESF. Jednou
z možností, jak tyto dotace nyní využít, je v současné době projekt Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců. S projektem má velké zkušenosti i společnost Centrum andragogiky, nabízí firmám poradenství v oblasti čerpání dotace i přípravy vzdělávacích
programů.

PhDr. Marie Jírů

„Jedná se o podstatně jednodušší způsob, jak získat finance na vzdělávání ve firmách,
než tomu bylo prostřednictvím samostatných projektů v rámci dotací z ESF. Také schvalování netrvá zdaleka tak dlouho,“ říká PhDr. Marie Jírů z Centra andragogiky.

Hlavní výhody dotačního programu
jsou:
1. 100%

dotace na vzdělávací aktivity

Pokud nemáte vyčerpané tzv. de minimis, pak
po vás v programu nebude požadováno žádné spolufinancování. Můžete tedy rozšířit své aktuální
vzdělávací plány, aniž by to zatížilo váš rozpočet.

2. Refundace mezd

Kromě nákladů na vzdělávání lze z programu proplácet také náhradu mezd vzdělávaných zaměstnanců.

3. Průběžné financování

Projekt nijak výrazně nezatěžuje vaše cash flow,
na proplacení dotace nečekáte dlouhé měsíce. Při
správně nastaveném projektu můžete finance čerpat průběžně.

4. Témata, která opravdu potřebujete

Můžete si sami nastavit vzdělávací plán, podle skutečných potřeb vaší organizace. Jazykové kurzy,
ekonomické a právní semináře či odborná školení,
která vaši zaměstnanci potřebují, vzdělávání v oblasti lean managementu, to vše je možné z programu financovat rychle a efektivně.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců navazuje na sérii úspěšných projektů „Vzdělávejte se“
a v mnohém se jim podobá. I tentokrát jde o projekt
realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí
a administrují jej jednotlivé úřady práce. Centrum
andragogiky se poradenstvím ohledně čerpání dotace z těchto projektů zabývá již několik let. Poskytuje
komplexní odbornou podporu při žádání o dotaci
a profesionální realizaci vzdělávacích aktivit.
Program potrvá do poloviny roku 2015, ale je vhodné s žádostmi neotálet. „Finanční prostředky jsou omezené a je těžké sledovat, jak ubývají. Není možné předem
odhadnout, kdy bude příjem žádostí zastaven,“ upozorňuje Marie Jírů.

Centrum andragogiky, s.r.o.
PhDr. Marie Jírů
majitelka společnosti
www.centrumandragogiky.cz

Foto: Centrum andragogiky, archiv Evropské komise
(-vr-)
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z Bruselu

DOTACE NA MZDY A ŠKOLENÍ

různé

SČMVD se představuje…
Členská výrobní družstva mají možnost v případě potřeby obrátit se na pracovníky SČMVD se žádostí o radu či pomoc. Řada
z nich této možnosti již aktivně využívá. Přinášíme vám nyní
přehled činností našich pracovníků spolu s kontaktem a oblastí
jejich činnosti vůči družstvům. Současně lze vybraných kontaktů
využít i ze strany externích zájemců o pronájem prostor v budově
SČMVD. Pokračování naleznete v dalším čísle našeho časopisu.

Mgr. Luděk Mazuch

právník – odbor poradenských
a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ právních záležitostí, zejména
pracovněprávníc vztahů a dalších právních porad týkajících
se fungování družstva
⁃⁃ členských podílů
KONTAKT

Ing. Svatava Dytrychová

Lenka Madejová

Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ úvěrů poskytovaných
z prostředků FDÚ
⁃⁃ získání dotací z národních
a evropských prostředků

Členská družstva se na tohoto
pra covníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ pomoci při zpracování žádostí
o dotace

referent – odbor správy FDÚ

KONTAKT

referent – odbor správy FDÚ

e-mail: mazuch@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 256

KONTAKT

e-mail: madejova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 244,724 123 632

e-mail: dytrychova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 377, 601 342 979

Michaela Vostálová

marketingový specialista –
odbor poradenských a podnikatelských služeb

Ing. Helena Hemzová

referent – odbor správy FDÚ
Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ úvěrů poskytovaných
z prostředků FDÚ

Marie Pokorná

referent – odbor správy FDÚ
Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ spolupráce s a.s. KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA na základě
rámcové smlouvy

Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ propagace SČMVD a VD
⁃⁃ Corporate identity
⁃⁃ Public Relations
⁃⁃ prezentace na veletrzích
v tuzemsku a zahraničí, na obchodních a společenských
akcích, obchodních misích
⁃⁃ problematiky nábytkářských
družstev
⁃⁃ problematiky obalářských
družstev

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

e-mail: hemzova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 336

e-mail: pokorna@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 230

e-mail: vostalova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 203
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Ing. Luboš Beneš

specialista – daňové poradenství
odbor poradenských
a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto
pracovníka mohou obrátit
s dotazy z oblasti:
⁃⁃ poradenství v oblasti nepřímých daní – DPH a spotřební
daně

Drahomíra Blesková

referent, hospodářka komerčních
prostor – odbor rozpočtu
a správy majetku
Členská družstva i ostatní subjekty se na tohoto pra covníka mohou
obrátit ohledně:
⁃⁃ pronájmu jednacích místností
vč. zajištění občerstvení.

KONTAKT

KONTAKT

e-mail: benes@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 362

e-mail: bleskova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 253

Josef Kroutil

technik specialista – odbor
rozpočtu a správy majetku
Členská družstva se na tohoto pracovníka mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ přistoupení k Rámcové smlouvě s T-Mobilem, (mobilní volání, pevné linky a internet).
Ostatní subjekty se na tohoto pracovníka se mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ pronájmu kanceláří v OAB
SČMVD Václavské náměstí 21.
KONTAKT

e-mail: kroutil@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 248, 608 072 450

Daniel Smrtka
Lenka Javůrková

referent – odbor poradenských
a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto pracovníka mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ aktualizace kontaktů družstva
v adresáři SČMVD a na webových stránkách www.scmvd.cz
(kontaktní informace, produkce, obor, galerie fotografií)
⁃⁃ tisku propagačních materiálů
(formát A1) při společné účasti
družstev a SČMVD na obchodních, propagačních, výstavních a prodejních akcích.
⁃⁃ distribuce Informačního
přehledu SČMVD

správa IT – odbor rozpočtu
a správy majetku

Jana Henychová

Členská družstva se na tohoto pracovníka mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ technického zajištění
extranetu a webových stránek www.scmvd.cz
⁃⁃ technologických konzultací IT,
techniky, software a dat.
⁃⁃ technologického zajištění IT
valných hromad
Ostatní subjekty se na tohoto pracovníka se mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ základní podpory IT infrastruktury pro nájemce objektu (připojení k síti internet)
⁃⁃ základní IT podpory pro
nájemce zasedacích místností
(internet, projekce)

Členská družstva se na tohoto pracovníka mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ reportáží z členského výrobního družstva
⁃⁃ bezplatného otištění PR článku
nebo inzerce
⁃⁃ distribuce časopisu
Ostatní subjekty se na tohoto pracovníka se mohou obrátit ohledně:
⁃⁃ předplatného časopisu
⁃⁃ zveřejnění placené inzerce a PR
textů
⁃⁃ mediální spolupráce mezi
časopisem Výrobní družstevnictví a externími firmami

šéfredaktorka – redakce časopisu
Výrobní družstevnictví

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

e-mail: javurkova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 332

e-mail: smrtka@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 251

e-mail: henychova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 352
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ELKO Nový Knín, v. d.
Zima pomalu končí a přichází čas jarního úklidu. Elko Nový Knín, v. d. díky svým
výrobkům dělá úklid snazší a zábavnější. Pro bezpečný úklid hůře dostupných míst
jsou ideálním pomocníkem praktické a bezpečné hliníkové skládací schůdky v mnoha velikostech
a provedeních. Na úklid různých druhů podlah je tu legendární mechanický zametač Chiron, pro úklid
zahrady tradiční hrábě. Ideálním a neocenitelným pomocníkem pro úklid a zpracování palivového
dřeva je pak koza na bezpečné řezání dřeva.

HLINÍKOVÉ SKLÁDACÍ SCHŮDKY

Pro mnohostranné využití s vysokou nosností, pevností, dobrou stabilitou a velmi
nízkou hmotností. Díky těmto vlastnostem je manipulace se schůdky velmi snadná.

VÍCEÚČELOVÝ ŽEBŘÍK DVOJDÍLNÝ

Umožňuje rychlou a snadnou manipulaci, díky
schopnosti měnit vzájemnou polohu vysunutí
ramen a jejich zajištění v požadované poloze. Je ideálním pomocníkem do domácnosti
i pro profesionály.

MECHANICKÝ ZAMETAČ CHIRON

Mechanický zametač pro různé druhy podlahových krytin je osvědčeným pomocníkem při běžném úklidu. Hlavními přednostmi je jednoduchost používání
a spolehlivé konstrukční řešeni.
Chiron 01 – jednostranně uchycená vodící hůl; Chiron 02 – oboustranně.

HRÁBĚ – železné a hliníkové

Výrobek lze používat na hrabání
sypkých hmot, případně na uhrabování udržovaných trávníků. Vyrábí
se z ocelového plechu nebo slitin
hliníku ve velikostech 8, 10, 12 a 14
hrotů. Ocelové hrábě jsou povrchově chráněny práškovou vypalovací barvou.

KOZA NA BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ DŘEVA

Koza je určena k upevnění palivového, odpadového i profilového
dřeva, které se pomocí motorové pily příčně dělí na požadovanou
délku. Vhodné pro chalupáře, chataře nebo obdobné zpracovatele
dřeva. Díky své konstrukci je manipulace s kozou snadná a rychlá.

KONTAKT:
ELKO Nový Knín, v.d., Masnerova 398, 262 03 Nový Knín, email: elkocz@elkocz.cz, tel.: 318 593 306

www.elkocz.cz
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Legendární lepidlo Herkules, které je jednou z vlajkových lodí společnosti Druchema, získává právě
v těchto dnech nový design a lepší uživatelské možnosti. Druchema se po letech rozhodla pro výraznou
změnu v pojetí oblíbeného lepidla a tak inovuje tvar
jeho lahviček, design, grafické zpracování a logo, zvyšuje také uživatelskou přívětivost umožňující snazší
aplikaci a hlavně zavádí zbrusu nový typ lepidla Herkules. Zároveň ale Herkules neztrácí nic na své léty
prověřené kvalitě, a tak se zákazníci mohou opět těšit
na klasiku mezi lepidly vyznačující se pevnými spoji
a dlouhou trvanlivostí slepeného materiálu. Na trhu
by se nová a inovovaná lepidla měla objevit už v polovině letošního března a půjde hned o čtyři tipy.
Zákazník v první řadě zaznamená nový, více moderní a aerodynamický tvar lahviček. Z lepidla
zmizely ostřejší hrany a přechody, obaly jsou nyní
zaoblené a vyznačují se jedinou prohlubní v boku
lahvičky. Ta vznikla z praktického důvodu – umožnit
uživateli lepší držení díky prostoru na prsty, a byla
zároveň i využita k umístění reliéfového názvu jména společnosti.
Barevně je opět Herkules laděn do tradiční žluté
a červené. I samotné logo pracuje s těmito barvami,
zároveň je ale více kreativní, hravé a také popisné,
kdy například zábavnou formou ukazuje uživatelům práci s lepidlem – od otevření uzávěru lahviček,
možnosti nanášení i možnosti výměny uzávěrů mezi
lepidly samotnými. Jednou z výhod inovovaných lepidel Herkules je totiž stejná šíře závitu a možnosti
odšroubování uzávěru, čímž je umožněna právě výměna mezi jednotlivými tipy lepidel.
Zákazník dále ocení lepší práci s lepidlem, díky
vylepšeným aplikátorům. Ty jsou nyní hrotového
a fixového tvaru, čímž zaručují snazší a přesnější
nanášení, možnost korigování množství nanášeného
lepidla, snadný průnik i do malých prostorů a škvír

HERKULES lepí…
papír
⁃⁃ korek
⁃⁃ kůže
⁃⁃ dřevo
⁃⁃ savé materiály
⁃⁃

a ochranu před zašpinění prstů, dalších materiálů
a pomůcek od lepidla.
Zbrusu nový typ lepidla je takzvaná Herkules
tyčinka, která je na rozdíl od inovovaných lepidel
tuhého skupenství. Vhodná je zejména pro děti,
do škol, do hodin ručních prací nebo k vytváření jednoduchých papírových prezentací. Samotná tyčinka
pracuje na principu výsuvné lepící části, kterou se
žádoucí oblast určená k lepení jednoduše potře. Před
vysycháním je pak tyčinka Herkules chráněna nasazovacím uzávěrem.
Herkules i přes svoji kompletní inovaci neztrácí nic
na své původní a zákazníky žádané kvalitě. Na pulty
našich obchodů se inovované a nové lepidla Herkules
dostanou už v polovině letošního března, kdy postupně nahradí předešlé verze lepidel. Konkrétně půjde
o disperzní lepidla Herkules 30 g, 130 g, 250 g a Herkules tyčinku 15 g.

DRUCHEMA - Družstvo pro chemickou výrobu patří k tradičním
českým firmám, které se specializují na široké spektrum chemických výrobků pro každodenní využití. Jedná se zejména o produkty zaměřené na dům a zahradu, sport, hobby, autokosmetiku
nebo speciální produkty a volnočasové aktivity. DRUCHEMA byla
založena již v roce 1951 a v průběhu let se stala největším českým
chemickým družstvem a zavedeným výrobcem kvalitních českých
produktů. Nejznámější produkty v portfoliu společnosti jsou barvy
na vejce OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo na papír HERKULES
či lyžařské vosky SKIVO. Veškeré výrobky jsou vysoce účinné, laboratorně zkoušené a atestované, plně vyhovující platným ekologickým předpisům a evropským normám. DRUCHEMA vyváží své
výrobky i do zemí Evropské Unie a dále do východní Evropy.
(-jh-)

Text: Lenka Netušilová, foto: Druchema

www.druchema.cz
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Druchema inovuje legendární lepidlo Herkules
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Ovladač pro inteligentní systémy
Každý kluk či chlap miluje
moderní technologie a různé
vymoženosti. To se ale nedá
říct o většině žen, které se
těmto věcem chtějí zdárně
vyhnout a mít svůj život
raději jednoduší. Co se tak
pořádně pochlapit a prosadit
si svou?
V kapse chytrý telefon,
na stole ten nejvýkonnější počítač, na zdi ta nejnovější televize, nejlépe 3D s domácím
kinem, značková klimatizace,
žaluzie místo krajkových
záclon. To vše by mnohé ženy
označily jako zbytečné lapače
prachu, ale pro muže je síla
techniky a automatizace
nepostradatelná – chtějí
být prostě IN a jen si užívat
s prstem na ovladači…
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Co je to „inteligentní vypínač“? Zvládne spoustu úkolů najednou!
Inteligentní bydlení by mělo být chytré, ale samotné ovladače by měly být jednoduché i krásné. Svým moderním vzhledem, usazený ve skle či kovu, upoutá
oči mikrospínač řady Decente (od českého výrobce OBZOR Zlín). Tento pasivní
ovladač je kompatibilní se všemi dostupnými inteligentními systémy na trhu.
Jeho výhodou je, že oproti jiným krátkocestným vypínačům vyniká jak luxusním
vzhledem, tak také finanční dostupností.
Nástěnné ovladače pro inteligentní systémy firmy OBZOR Zlín jsou k dispozici
v provedení dvoupolohovém nebo čtyřpolohovém. Každá poloha je předem
naprogramovaným příkazem pro ovládání napojeného spotřebiče. Jak prosté,
jedním tlačítkem můžete ovládat i různé funkce, nebo dokonce více funkcí najednou.
Elegantní a příjemné ovládání nabízí vestavěná mikrotlačítka s nízkým zdvihem.
Modul spínače lze bez problémů sestavovat do vodorovných, svislých i plošných kombinací, které mají po sestavení rozteč středů 71 mm. Komfort, ušlechtilé materiály a inteligentní ovládání, to je krátkocestný spínač.

Co se stane po jediném stisknutí tlačítka před odchodem z domu?
Centrálním „mozkem“ krátkocestného ovladače je počítač s několika metry
kabeláže, čidly a nejrůznějšími senzory. Vaše domácnost se stává inteligentní
a bezpečnou pouze jediným stisknutím tlačítka tohoto ovladače: zhasne světla, zaktivuje bezpečnostní systém, vypne televizi a veškeré další audiovizuální
vybavení, odpojí rizikové spotřebiče (varná konvice, žehlička, kulma, fén…)
a dokonce i zatáhne žaluzie, psa Vám ale zatím nevyvenčí. Co dodat? Vaše domácnost se stává nejen inteligentní a bezpečnou, ale navíc šetrnou jak k Vaší
peněžence, tak k životnímu prostředí. Nezní to krásně? Jediné stisknutí tlačítka!

Proč se ženy tak brání novým technickým vymoženostem? Není to tím, že je muži vymýšlejí příliš složité, protože
chtějí mít nad ženami převahu? Nedopusťte, aby Vám Vaše žena musela telefonovat s dotazem: „Kde že co mám
zmáčknout?“ poté následné výčitky, že jste jí to špatně vysvětlil, že je to složité… Naštvěte ji a pořiďte jí mikrospínač
řady Decente, už nebude mít důvod při odchodu z domu volat o pomoc. Dejte si ale pozor, aby jednou tím vypínačem
nezačala ovládat i Vás. Použití: kanceláře, domácnosti, restaurace, hotely, letiště, aj.
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Moderní žena má ráda moderní design a moderní životní styl?

Text: Bc. Magda Heiderová,
foto: archiv VD Obzor Zlín

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

různé

w w w.obzor.c z

SPOLEČNOST KOOPERATIVA , výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
ZÍSKALA DOTACI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
Společnost KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice (zkr. KOOPERATIVA, v. o. d.)
je zakázkovým výrobcem ocelových zárubní, kovových dveří, protipožárních uzávěrů, stožárů veřejného osvětlení
a specializovaným výrobcem užitkového a laboratorního skla.
Společnost na základě Žádosti o finanční podporu získala dotaci, která má za cíl zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců.
K 1. 1. 2014 zahájil projekt realizaci a bude probíhat po dobu 16 měsíců.
Projekt nese název: Vzdělávání zaměstnanců společnosti KOOPERATIVA, v.o.d. v unikátních technologických
postupech sklářské a ocelové zakázkové výroby a má registrační číslo CZ.1.1.04/1.1.04/B3.00168. Tento projekt
je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců a tím pádem zlepšit konkurenceschopnost naší
společnosti na trhu. Hlavním výstupem projektu bude podpořených cca 84 našich zaměstnanců, kteří se budou
vzdělávat prostřednictvím 12 kurzů. Více informací o naší společnosti a o realizaci projektu naleznete na našich
webových stránkách www.kooperativa-vod.cz.
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Uhlířské Janovice, Sázavská 786, PSČ 285 04

w w w. koope r at i va - vod .c z
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víte, že…

PÁNOVÉ ,

šaty dělají člověka!
OBLEK A STŘIH
Oblek je oděv, u kterého jsou kalhoty, vesta a sako
střižené ze stejného materiálu. Pánské obleky byly,
jsou a budou stále nejelegantnějším oblečením, které
muži nosí. Ovšem za předpokladu, že střihová konstrukce, barva a kvalita materiálu jsou v pořádku, že
se hodí k té dané příležitosti, k denní době, ročnímu
období, zeměpisným i klimatickým podmínkám.
Střih je vždy nejdůležitějším faktorem kvality obleku! Perfektně střižený oblek z méně kvalitního
materiálu je vždy lepší než špatně střižený oblek z luxusního materiálu, ale všeobecně platí, že u obleku
se v padnutí oděvu a krejčovském zpracování žádné
kompromisy nedělají. www.chairmanstyle.cz
Za kvalitní střih obleků považujeme ten, který nepodléhá módě ani žádným jiným trendům. Střih
dobrého obleku musí být přirozený a musí svému
majiteli optimálně vyhovovat. U nesouměrných
postav je střihem možné alespoň částečně srovnat
proporční linie.
Dnešní nejčastější střih obleku je sako na dva knoflíky se dvěma bočními rozparky, kalhoty bez manžet a vesta, která zažívá v současnosti velké módní
znovuzrození.
Základní střih lze obměňovat – www.edward21.cz –
kalhoty s manžetami nebo bez nich, sako zapínané na dva nebo tři knoflíky, fazony jednořadové či
dvouřadové, funkční rukávové rozparky a další...

Za dobrý střih jsou zodpovědní mistři
krejčovského řemesla,
kteří jsou „architekti“ obleků.
Text: Michal Přibyl, foto: Vývoj Třešť

w w w.v y voj .c z
30

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5/2014

zajímavost

POUTNÍK
FEST

17. května 2014
Oblíbený festival
se uskuteční v sobotu 17. 5.
od 15.00 hodin
v areálu pelhřimovského
pivovaru Poutník.
Akci pořádá tradičně kulturní
zařízení města Pelhřimova,
partnerem je mj.
DUP – družstvo Pelhřimov.

HakMak, ODYSSEA CLASSIC, Miloš DODO Doležal
DYMYTRY, SUPERGROUP (Kamil Střihavka, Michal Pavlíček)
HORKÝŽE SLÍŽE (SK), LEGENDY SE VRACÍ

Pivovar najdete na adrese Pivovarská 856, Pelhřimov.
Více informací o festivalu, VD DUP a Pivovaru POUTNÍK
naleznete na uvedených odkazech

www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz, www.poutnikfest.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: OTAVA Písek
5/2014
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