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Při řízení družstva 
je vždy obtížné, na-
jít rovnováhu mezi 
demokracií a  direk-
tivním řízením. Kri-
tici družstevnictví 
namítají, že druž-
stevní forma je příliš 
těžkopádná pro říze-

ní a  že je těžké sjednotit větší skupinu lidí a  najít 
rozhodnutí přijatelné pro všechny. Nejvíce to platí 
v  otázkách odměňování a  užití vytvořeného zisku. 

Obvyklý požadavek většiny je vytvářený zisk rozdě-
lovat ve formě mezd a nebo podílů na zisku, moudré 
vedení družstva a  zejména jeho představenstvo by 
mělo především myslet na  další rozvoj a  investice 
do budoucnosti družstva. Úkolem předsedy a dalších 
členů představenstva za takové situace je přesvědčit 
většinu členů, že v  dnešní nejisté době je cennější 
zajistit dlouhodobou prosperitu a existenci družstva, 
než okamžitě vyplácet co nejvíce vyprodukovaných 
prostředků. Osobně si myslím, že klíčovým slovem 
při řešení těchto otázek je slovo důvěra. Tam, kde 
členská základna má důvěru ve schopnosti předsedy 
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a  představenstva vést družstvo správným směrem 
a  vybrat k  tomu co nejlépe kvalifikované odborní-
ky, tam se lze i dohodnout na vhodném, vyváženém 
a  dlouhodobě udržitelném poměru mezi rozdělo-
váním a  akumulací kapitálu. Samozřejmě, taková 
důvěra se vytváří dlouhodobě a musí být podpořena 
konkrétními zkušenostmi a výsledky.

Nemyslím si, že právní forma podnikání předsta-
vuje přímou konkurenční výhodu. Ale pravdou je, že 
družstevní podnikání je dlouhodobě úspěšné v celém 
světě, vždyť první družstvo vzniklo v Anglii v r. 1844 
a družstva jsou velmi silná v řadě zemí, kromě Velké 
Británie např. ve Španělsku, Švýcarsku. Rozhodující 
jsou vždy lidé, kteří ve firmě pracují a dobrá organi-
zace firmy. Družstvo se svým charakterem více blíží 
rodinným firmám a  procesy rozhodování a  schva-
lování mohou být jednodušší a  rychlejší, než třeba 
v akciové společnosti

I tady je klíčovým slovem důvěra. Důvěra v budouc-
nost a  dlouhodobě udržitelný rozvoj družstva. Pro 
většinu zaměstnanců, zejména v dělnických a méně 
kvalifikovaných profesích a  mimo velká města, je 
velmi cennou hodnotou pracovat ve  firmě, která je 
stabilní a má před sebou perspektivu další existence 
a je úkolem předsedy a ostatních vrcholových mana-
žerů přesvědčit, že mají schopnosti družstvo k tomu-
to cíli vést. V našem družstvu v nejkritičtějším období 
v letech 2009–2011 přijali členové i zaměstnanci s po-
chopením mnoho omezení, která sice znamenala 
propady momentálních příjmů všech, počínaje před-
sedou družstva, ale zajistila přežití a perspektivu dal-
ší existence a udržitelného rozvoje družstva. 

V  soutěži „MANAŽER ROKU 2013“ jsem v  oboru 
chemie postoupil do finále. Ostatní tři finalisté byli 
všichni z  velkých chemických firem. V  dnešní době 
v  Česku není lehké podnikání malých a  středních 
firem. Všechny polistopadové vlády slovně vyjadřují 
podporu malému a  střednímu podnikání, realita je 
však zcela odlišná. Tak například v oboru chemie jsou 
prakticky všechny nové zákony, ať už národní nebo 
přebírané z  EU, jsou koncipovány tak, že vyhovují 
velkým nadnárodním firmám, a  pro malé podniky 
představuje jejich aplikace obrovskou administra-
tivní a finanční zátěž, která významně snižuje jejich 
(naši) konkurenceschopnost. Přitom konkurence-
schopnost je dalším klíčovým slovem v  podnikání 
a je základní podmínkou pro budoucnost každé firmy. 
O tom, že konkurence velkých firem představuje ob-
rovskou hrozbu, svědčí naše zkušenost. Na začátku 90. 
let jsme byli v kontaktu s řadou, převážně německých, 

úspěšných a známých firem, které měly zájem s námi 
spolupracovat, i když to byli i naši možní konkurenti 
a měli významné postavení na evropském trhu. Dnes 
většina z nich neexistuje, zanikly, nebo byly pohlce-
ny většími firmami. O to více si cením toho, že naše 
družstvo v konkurenci obstálo a vybudovalo si dobré 
postavení i na německém trhu.

Třetím klíčovým slovem pro malé a  střední firmy 
a tedy i pro družstva je spolupráce. Osobně jsem po-
někud skeptický ke spolupráci družstev ve výrobních 
činnostech a  obchodování. O  to více je však možná 
a  užitečná spolupráce formou prosazování společ-
ných zájmů v rámci SČMVD.

V  souvislosti s  konáním Valného shromáždění 
SČMVD se pravidelně objevují ojedinělé hlasy, kri-
tizující současné uspořádání Svazu a  míru jeho 
prospěšnosti pro družstva. V  našem družstvu posu-
zujeme užitečnost a  prospěšnost Svazu podle výše 
zmíněných třech klíčových slov. Spolupráce není až 
tak důležitá ve  výrobní a  obchodní oblasti, i  když 
například společné nákupy energií, nebo komuni-
kačních služeb již přinesly nám zúčastněným značné 
úspory. Rozhodující však je spolupráce formou zastu-
pování a  obhajování našich zájmů v  rámci státních 
a  podnikatelských struktur, což je činnost, kterou 
žádné družstvo samo nezvládne. A  zkusil si někdo 
spočítat, jaké úspory ročně dosahujeme tím, že ab-
solvujeme četná svazová školení a  máme možnost 
bezplatných odborných konzultací s odborníky, kteří 
jsou specialisty v  družstevní problematice? Zkusme 
si počet takto využitých hodin vynásobit průměrnou 
hodinovou sazbou, kterou bychom museli zaplatit 
komerčním konzultačním firmám! Za naše družstvo 
dojdeme k  šestimístným sumám ročně! Navíc v  po-
sledních letech dokázal Svaz něco v  minulosti ne-
bývalého - hospodaří tak, že si můžeme každoročně 
rozdělit významné sumy, jako podíl z  vytvořeného 
zisku. A je reálný předpoklad, že tento stav bude dlou-
hodobě udržitelný. To jsou všechno přínosy k udržení 
naší konkurenceschopnosti. 

To vše ve mně osobně i v našem družstvu vytváří 
důvěru, že jsme členy organizace, která je pro naši 
dlouhodobou existenci velmi významná a  přináší 
nám měřitelné a  významné přínosy. A  počet členů 
představenstva Svazu? Pro mne je mnohem důleži-
tější, aby v představenstvu byli zkušení a dlouhodobě 
ve svých družstvech úspěšní manažeři, protože ti mi 
dávají důvěru, že Svaz bude řízen pro dlouhodobý 
prospěch členských družstev.
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Málokterá česká firma může stavět na  takové tradici, jako 
právě L i d o k o v  Boskovice. Například jejich tradiční trans-
formátorové páječky jsou známy přes tři generace. Družstvo 
L i d o k o v bylo založeno již v roce 1957. Sídlí ve městě Boskovice 
asi 40 km severně od Brna. V současné době firma zaměstnává 
60 pracovníků. O tomto družstvu často píšeme v souvislosti s ve-
letrhem Amper, kterého je Lidokov stálým účastníkem se svou 
obsáhlou expozicí. Právě v  rámci letošního Amperu vznikl ná-
pad popovídat si s předsedou družstva Vladimírem Najmanem. 
Několik měsíců po konání veletrhu proto přinášíme avizovanou 
reportáž.

Výrobní program firmy tvoří by-
tová svítidla, rozvaděčové zámky, 
závěsy, klíče, těsnění aj. pro pou-
žití zejména v  energetice do  roz-
vodových skříní, ale i  v  jiných 
odvětvích. Mezi další vyráběný 
sortiment patří sudové čerpadlo 
pro čerpání hořlavých kapalin, 
transformátorové páječky, ruční 
nářadí či výroba a opravy nástrojů. 
Ve výrobě se využívají technologie 
tváření a obrábění kovů (lisování, 
třískové obrábění na  klasických 
a CNC strojích), povrchové úpravy 
(broušení, lakování práškovými 
laky, galvanické pokovení – zinek) 
a  montážní práce. Družstvo také 
kooperuje polotovary a finální vý-
robky podle dokumentace a přání 
zákazníků s  využitím vlastních 
technologií (hlavně CNC obrábě-
ní) a montážních kapacit.

S  předsedou družstva si poví-
dáme o  veletrzích, jak jinak, než 
elektrotechnických. Předseda 
vyjadřuje spokojenost zejména 
s  veletrhem Amper, který se po-
řádá v Brně a ke kterému má větší 
vztah i důvěru, než ke konkurenč-
ním veletrhům. „Pro tento typ 
výrobků je podle mě podstatné to, 
v  jakých prostorách je expozice 
umístěna,“ řekl. Pokud vystavo-
vatel nabídne veletrh se stánky 
někde ve  stanu s  nestabilní pod-
lahou a  podobně, sráží to úroveň 
celé výstavy – na rozdíl od tradič-
ního veletržního areálu. A právě ta 
úroveň vystavovatelských služeb 

má podstatnou důležitost, neboť 
veletrhy dávno neslouží k  tomu, 
aby na nich firma udělala byznys –  
důvod proč na  něm být, alespoň 
v  tomto resortu, je zcela jiná. „Je 
to prezentace firmy,“ zdůraznil 
předseda družstva. „Pokud ne-
budu na veletrhu, je to, jako bych 
nebyl,“ dodal s tím, že image firmy 
patří k  základu a  ta prostě ve  sta-
nu nejde udělat tak, jak v serózním 
vystavovatelském prostředí. Zmí-
nil v  té souvislosti konkrétní pří-
klad, kdy předchozí management 
družstva L i d o k o v  se rozhodl 
nevystavovat na  jednom z  veletr-
hů… „Pak jsme se na  veletrh zase 
vrátili a  dost našich návštěvníků 
stánku se divilo, že ještě existuje-
me. Sejde z očí, sejde z mysli,“ vyjá-

dřil názor s tím, že se tak bohužel 
děje, přestože je dnes velmi jedno-
duché kliknout na  internetovou 
adresu L i d o k o v u a ověřit si, že 
firma stále funguje. „Ale asi stále 
existuje skupina lidí, která chce 
přijít osobně na veletrh, navštívit 
stánek, zeptat se nás na  novinky, 
sdělit nám zkušenosti s  našimi 
výrobky, prostě si s  námi popo-
vídat. Pokud dojde i  k  nějakým 
změnám pro budoucí spolupráci, 
vzájemně komunikujeme. Je to 
jedna z hlavních cest, jak si udržet 
klienta,“ upřesnil spolupráci s kli-
enty předseda družstva. 

Jak dále řekl, v  této výrobní ob-
lasti je trh obsazen. V  konkurenč-
ním prostředí je proto potřeba se 
zákazníkům věnovat. „Velké firmy 
zejména s  německým kapitálem 
mají již ve  svých projektech za-
hrnuty přímo výrobce, resp. do-
davatele komponentů a  nemáme 
šanci se do  těchto dodavatelsko-

-odběratelských vztahů dostat. 
Je proto potřeba zákazníkům se 
osobně věnovat, řešit s  nimi je-
jich konkrétní potřeby – a přitom 
stále rozšiřovat sortiment. Když 
se na  to dívám z  pohledu elek-
trotechnika a  zamyslím se nad 
nepřeberným množstvím tvarů 
a velikostí klíčů pro otevírání nej-
různějších zámků, uzávěrů, klik 
a  podobně a  na  stále nové a  nové 
modely dalších komponentů, je 
potřeba vyhodnotit to jako výrob-
ce a dodavatel právě co nejširší na-

Předseda družstva Vladimír Najman: Je potřeba se zákazníkům věnovat

Vladimír Najman, předseda družstva
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bídkou. OK, v rozmanitosti je síla –  
ale především, když zákazník po-
žaduje širokou nabídku, musím 
mu ji podle jeho požadavku vyro-
bit. Protože když to neudělám já, 
udělá to za mě konkurence,“ dodal 
předseda družstva.

Okrajově lze zmínit také spo-
lupráci se společností IKEA, kam 
dodával výrobky také L i d o k o v. 

„Po ukončení delší spolupráce jsme 
přešli na  vlastní distribuci pře-
devším tzv. přísazených svítidel,“ 
informoval nás předseda druž-
stva. Tato svítidla mají široké pou-
žití – na stropy, schodiště, chodby, 
haly a  spoustu dalších interiérů. 

„Na  českém trhu svítidla prodá-
váme méně – odběratele máme 
spíše v  Německu a  v  Rakousku,“ 
konstatoval předseda družstva 
a  současně zdůrazil, že na  rozdíl 
od  českých zákazníků právě v  za-
hraničí preferují kvalitu před ce-
nou. „Klienti požadují především 
svítidla s menší spotřebou a neva-
dí jim investovat do dražšího svíti-
dla,“ řekl předseda družstva. Velký 
zájem je také o  svítidla s  pohybo-
vými senzory, při jejichž instalaci 

dochází k výrazné úspoře energie. 
Zdá se skoro absurdní, že zákaz-
níci, kteří chtějí v  dlouhodobém 
horizontu ušetřit, si musí koupit 
svítidla výrazně dražší. Proč tomu 
tak je, nám vysvětlil s  úsměvem 
předseda družstva: „U  dražšího 
svítidla jsou pevně zabudovány 
LED moduly nebo jsou určeny pro 
úsporné zářivky. Levnější verze 
jsou určeny pro žárovky. Majitelé 
modernějších domů a  luxusněj-
ších bytů již uvažují úsporně a tak 
do  svých domovů instalují právě 
úsporná, byť dražší, svítidla. Po-
kud instalujete takové svítidlo 
například ve  společném prostoru 
bytového domu, je tam většinou 
zaručeno, že zůstane nedotčeno. 
Bohužel šetřílkové, kterým doma 
přestane svítit žárovka, někdy dě-
lávají, že navštíví takový společný 
prostor a  žárovku si jednoduše 
vymontují a  odnesou domů. Tím 
samozřejmě nechci říci, že každý 
méně majetný občan musí nutně 
odmontovávat jemu nepatřící žá-
rovku, ale jen je prostě větší jistota, 
že ta LED svítidla zůstanou ve spo-
lečném prostoru trvale, pokud ně-

kdo nevezme celé svítidlo, protože 
diodové moduly se bez poškození 
nedají ze svítidla demontovat. 
Další věcí je samozřejmě i  fakt, 
že v  těchto moderních svítidlech 
sice stojí LED modul či zářivková 
trubice více peněz, ale zase něko-
likanásobně déle vydrží a  přede-
vším spotřebuje méně energie. Ze 
všech těchto důvodů klienti raději 
přecházejí na  typově jiná osvětle-
ní. Pokud to celé shrnu, tak mohu 
ušetřit pouze tehdy, když budu tzv. 
bohatý, protože budu mít peníze 
na  instalaci nových typů svítidel. 
Proto si podobná svítidla kupují 
zejména firmy a osoby, které mají 
na  tyto investice finanční pro-
středky a uvažují do budoucnosti,“ 
objasnil předseda družstva situaci.

L i d o k o v  dováží LED moduly 
a  další spotřební světelný materi-
ál prostřednictvím osvědčených 
českých společností. Jedná se ze-
jména o dovozové zboží z Taiwanu 
prodávané pouze prostřednictvím 
dealerů. „Firmy, která nám diody 
dodávají, jsou současně schopny 
poskytnout nám i další servis, jako 

jsou kabeláže či drobnější mon-
tážní práce, tedy proč nenechat 
vydělat i  někoho dalšího, kdo má 
na  tyto činnosti příslušné atesty, 
osvědčení o  bezpečnosti, zkušený 
personál a  podobně. Jestliže spo-
lupráce funguje, není třeba nic 
měnit“, dodává současně předseda 
družstva. A  mě jakožto autorku 
článku napadá současně při jeho 
slovech – že tudy vede jedna z cest 
úspěšnosti – nezabývat se zbyteč-
nými úkony, které firmě vezmou 
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čas i neúměrné náklady, a naopak 
být sám naopak dodavatelem ji-
ného. Jako třeba L i d o k o v. Mezi 
jeho dobré obchodování patří 
spolupráce se členským výrobním 
družstvem Drukocel, pro které 
stabilně vyrábí komponenty nebo 

v  některých případech také části 
výrobků. Současně odebírá i  spí-
nače do pájek od zlínského Obzoru, 
pružiny od pražské Lověny a další 
drobnější vazby má i s jinými člen-
skými družstvy SČMVD (včetně 
dalších nedružstevních firem). 
Mimo jiné například disponuje 
vlastními formami na  plastové 
komponenty, ale nechá vydělat 
i  lisovně, která pro něj vyrábí 
na  zakázku požadované výrobky 
podle jeho instrukcí.

Přecházíme na  téma výroby… 
„Finální výrobky vznikají v našich 
výrobních halách. Zařízení zde 
kompletně montujeme, vyrábíme 
i některé části svítidel. Například 
zde vzniká z plechu montura pod 
svítidlo, kterou současně povr-
chově upravujeme,“ zasvěcuje nás 
do tajů výroby. Mimo jiné se dozví-
dám, že takovou monturu vyrobit 
není jen tak jednoduché a  také je 
potřeba zvolit vždy vhodný mate-
riál. „Třeba některé jsou vyrobeny 
z hliníkového plechu. Působí jako 
chlazení pro LED moduly, které je 
nutno v provozu udržet při určité 
teplotě, aby nedocházelo k  jejich 
přehřátí,“ informoval předseda 
družstva. Podle jeho slov dochází 
pak ke  snižování intenzity vyza-
řovaného světla výrobku a  zkra-
cuje se jeho životnost. A  mezitím, 

co se dozvídám, že konstrukčně 
jsou tyto věci skvěle vyřešené, 
fungují a družstvo L i d o k o v má 
na  ně i  mezinárodní certifikát za-
hrnující všechny příslušné zkouš-
ky, přemýšlím nad svou domácí 
šlehačkovou láhví, která se rychle 
zchladí pod tekoucí studenou 
vodou – protože je také z  hliníku 
a tak mi teď vlastně dochází, že ten 
hliník je velmi zajímavý materiál, 
který má lepší tepelnou vodivost 
než jiné kovy.

A  od  šlehačkové láhve se opět 
přemísťuji do přítomnosti a dozví-
dám se, že je také při výběru světla 
velice důležité před investicí zvá-
žit, jaké světlo do  jakých prostor 
zvolit. Například do  koupelen ne-

lze nainstalovat jakékoliv svítidlo, 
ale je potřeba zvolit takové, které 
je pro koupelny určeno. Přece jen 
dávka vlhka a někdy i tepla udělá 
svoje a  kromě toho, že by mohlo 
brzy přestat fungovat, by mohlo 
být také pěkně nebezpečné. Kdy-
bych si měla svítidlo vybrat sama, 
nejspíš bych se obrátila třeba právě 
na  odborné pracovníky výrobní-
ho družstva L i d o k o v a nechala 
bych si poradit, abych měla sto-
procentní záruku, že mnou vyna-
ložené peníze budou vynaloženy 
účelně.

Koupelnu jsme vyřešili, ale co 
třeba takové přístřešky? Sice 
do  svítidel v  nich zabudovaných 
vysloveně neprší, ale i  ony musí 
vykazovat odolnost vůči vodě – 
ale také vůči vnější teplotě podle 
změny ročního období. Velká 
vedra ani mrazy zcela jistě nebu-

dou pro svítidla ideální a  tak je 
opět potřeba zvolit taková, která 
mají konstrukčně vyřešeno vše 
potřebné, aby svítidlo nepřestalo 
za pár dnů či týdnů fungovat a co 
hůře, neohrozilo nás případným 
úrazem elektrickým proudem při 
použití. Koneckonců, že jsou růz-
ná elektrická zařízení pro interiér 
a  exteriér, známe i  z  času vánoč-
ního, kdy jiná elektrická světla 
kupujeme domů na  vánoční stro-
meček a  jiná naopak na  ozdobení 

tůjí a jedliček či smrčků na našich 
zahrádkách. Všechno chce svoje 
a  právě použití venku či vevnitř 
má velký vliv při výběru osvětlení. 

„Co se týče přístřešků, vyrábíme 
svítidla v provedení IP44. V nabíd-
ce máme ale například i speciální 
osvětlení s plastovými kryty, kte-
rá jsou určena do mateřských ško-
lek, škol či všude tam, kde je nutno 
zachovat zvýšené bezpečnostní 

podmínky,“ informoval nás před-
seda družstva. Jak nezapomněl 
dodat, bohužel, čeští výrobci jsou 
nuceni na jedné straně postupovat 
podle platných nařízení legisla-
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Text: Jana Henychová Foto: Jana Henychová, Ivan Malý, archiv družstva
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tivy a  dodržovat tu nejvyšší bez-
pečnost svých výrobků, ovšem to, 
co občas nabízí český trh, se nedá 
ani komentovat. „Prodávat se zde 
dá prakticky cokoliv, že odborní-
kovi z  toho hrůzou vstávají vlasy 
na  hlavě,“ konstatoval předseda 
družstva.

Přecházíme na  další činnosti 
družstva a  dozvídám se, že druž-
stvo vyrábí dlouhá leta několika 
generacemi oblíbenou transfor-
mátorovou páječku. Vyrábí se 
ve dvou výkonových provedeních –  
75 a  100 Wattů. Družstvo dále 
provádí strojírenskou výrobu 
a  disponuje kvalitním technolo-
gickým zázemím. „Máme vlastní 
galvanizovnu, ve  které provádí-
me povrchovou úpravu výrobků 

galvanickým zinkováním. Pou-
žíváme ji pro naše výrobky, ale 
také sloužíme jako galvanizovna 
pro naše klienty. Provádíme tyto 

služby pro všechny firmy v  re-
gionu včetně servisu,“ informo-
val předseda. Jak se dozvídám, 
spolupráce mezi L i d o k o v e m  
a  ostatními firmami funguje 
na  bázi nadstandardně dobrých 
vztahů – již při vstupu do objektu 
pracovníci L i d o k o v u své klien-
ty znají, tedy probíhají minimální 
vstupní obstrukce do  areálu, což 
šetří výrazně čas zákazníka. „Po-
kud například zákazník ráno při-
veze komponenty a  potřebuje je 
povrchově upravit, odpoledne již 
má zpravidla zakázku hotovou,“ 
vysvětluje předseda družstva.

Boskovický L i d o k o v  prodává 
výrobky jednak vlastní, ale i  na-

kupované. Díky tomu má oprav-
du široký sortiment, který může 
zákazníkům nabídnout. Ze široké 
nabídky jmenujme alespoň zámky, 
táhla, závěsy, vložky, klíče, těsnění, 
různé pohybové systémy a mecha-
nismy, svítidla, upínací a svěrkové 
kleště, ruční čerpadlo na  čerpání 
hořlavých kapalin, transformá-
torové páječky aj. Nabízí kromě 
uvedených výrobků výrobu podle 
dokumentace na přání zákazníka, 
s využitím moderních technologií 
a montážních kapacit. 

Pokud se chcete seznámit se 
širším spektrem nabízených vý-
robků družstva L i d o k o v, na-
vštivte jejich internetové stránky 
na adrese www.lidokov.cz, kde lze 
v katalogu zboží rovnou objednat.

V prosinci převzal předseda družstva 
Vladimír Najman významné ocenění  
v kategorii Výrobní družstevnictví  
v celostátní soutěži  
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH.
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Sektorová dohoda má v Královéhradeckém kraji 
přispět k rozvoji technického školství
Generální ředitel Svazu průmy-
slu a  dopravy ČR (SP ČR) Zdeněk 
Liška v  Hradci Králové podepsal 
Sektorovou dohodu pro obor stro-
jírenství v  Královéhradeckém 
kraji. K  aktivitě se dále zapojili 
zástupci kraje, ministerstvo prá-
ce a  sociálních věcí, ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
s Národním ústavem pro vzdělává-
ní i  Hospodářská komora ČR. Zá-
štitu nad dohodou převzal ministr 
průmyslu a  obchodu Jan Mládek.

Opatření v dohodě uvedená mají 
vést ke  zlepšení podmínek pro 
výuku technických oborů a  mo-
tivovat žáky, aby měli zájem se 
v  těchto oborech vzdělávat. Hlav-
ními tématy dohody jsou spolu-
práce základních škol se středními 
školami technického zaměření 
a  zaměstnavatelskou sférou jakož 
i  posílení dalšího vzdělávání pro 
potřeby strojírenského průmyslu. 
„Jsem velice rád, že se podařilo 

uzavřít tuto sektorovou dohodu. Vě-
řím, že budou následovat podpisy 

dalších odvětvových sektorových 
dohod, na  které naváže národní 
dohoda,“ řekl generální ředitel SP 
ČR Zdeněk Liška. „Děkuji zejména 
iniciátorům této sektorové dohody, 
konkrétně společnosti Škoda Auto, 
stejně jako hejtmanu Královéhra-
deckého kraje Lubomíru Francovi 
i všem ostatním lidem, kteří se na je-
jím uzavření podíleli,“ uvedl.

Firmy si dobře uvědomují, že bez 
kvalifikovaných odborníků neob-
stojí. Technické vzdělávání proto 
v  jejich snahách o  rozvoj konku-
renceschopnosti hraje stále větší 
roli. Jeho rozvoj je současně cílem 
vzdělávacích institucí a  státní 
správy i kraje.
„Dohoda nám pomůže ještě lépe 

propojit teorii s  praxí, což považuji 
pro budoucnost technických oborů 
za  stěžejní,“ uvedl hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje Lubomír 
Franc. Pro kraj podle něj sekto-
rová dohoda znamená důležitý 
prvek pro podporu rozvoje tech-
nického odborného školství. Trh 

práce v  Královéhradeckém kraji 
postrádá hlavně absolventy tříle-
tých učebních technických oborů. 

„Snažíme se proto sami žáky moti-
vovat formou zásluhových stipendií, 
zřídili jsme Centra odborného vzdě-
lávání, podporujeme soutěže odbor-
ných dovedností,“ připomněl Franc. 

Vznik Sektorové dohody pro 
obor strojírenství iniciovali zá-
stupci společnosti Škoda Auto 
a.s. na základě pilotního projektu 
v  jihočeském kraji, realizované-
ho v  roce 2012 Sektorovou radou 
strojírenství. Na  východě Čech 
se připojili také další významní 
zaměstnavatelé z  regionu, např. 
ZPA Smart Energy a.s., Farmet 
a.s., AMMANN Czech Republic, a.s., 
společně se středními odbornými 
školami z  celého kraje. Podpisem 
sektorové dohody stvrdili v  závě-
ru setkání přítomní svůj zájem, 
aktivně se zapojit do  navržených 
aktivit. Nyní je před nimi naplňo-
vání společných úkolů. 

Text: Milan Mostýn

V současné době je v platnosti „Strategie Národní poli-
tiky kvality v České republice na období let 2011-2015“. 
Tento materiál je základním dokumentem, který 
byl v rámci Rady kvality ČR projednán s ústředními 
a dalšími správními úřady, nevládními organizacemi 
a  hospodářskými a  sociálními partnery a  schválen 
ministrem průmyslu a obchodu.

Jde o  výchozí materiál pro další rozvoj, realizaci 
a  konkretizaci politiky podpory kvality v  České re-
publice v daném období, který popisuje základní kro-
ky ke zvyšování kvality práce českých firem, institucí, 
ale i kvality života občanů na několik nejbližších let.

Rozvoj kvality činností v podnikání je stejně důle-
žitý jako rozvoj produktivity či snižování nákladů. 

Vysoká kvalita je nezbytnou podmínkou pro rozvoj 
inovací a efektivní využívání vyspělé vědy a techniky. 

Na  základě Strategie národní politiky kvality se 
Rada kvality snaží účinněji přitahovat soukromé 
podniky i veřejné instituce k zavádění komplexních 
metod řízení kvality svých činností včetně jejich spo-
lečenské odpovědnosti. 

V  současné době se připravuje nová Strategie Ná-
rodní politiky kvality na období let 2016–2020 a Rada 
kvality shromažďuje informace o  navrhovaných 
změnách. Stávající Strategie Národní politiky jakosti 
na roky 2011—2015 je dostupná na adrese www.npj.cz, 
kde je také možné uplatnit návrhy na změny Strate-
gie či nové teze.  (-vr-)

Rada kvality připravuje novou  
Strategii Národní politiky kvality  
na období let 2016–2020

w w w.npj.cz

w w w.spcr.cz
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Na  výstavišti v  Českých Budějovicích, v  pavilonech 
E1, E5, T a na volné ploše u E1, se na Vaši návštěvu opět 
těší výrobní družstva se svými kvalitními českými 
produkty a službami.

Nabídka zboží je velmi pestrá. Zahrnuje ozdravnou 
a  pěsticí kosmetiku, vycházkové a  sportovní oděvy, 
domácí potřeby, kvalitní odrůdové víno, pivo z vlast-
ního pivovaru, skleněné vánoční ozdoby, pracovní 
oblečení a obuv, ale i venkovní kontejnery 
pro široké využití.

Jedná se o výrobky družstev Irisa Vsetín, KDS Sedl-
čany, Kovo Družstvo Olomouc, Kovobel Domažlice, 
Podané ruce Zubří, Styl Plzeň, Templářské sklepy  
Čejkovice, Tvar Pardubice, Vřídlo Karlovy Vary,  
Pivovar Poutník a Vlkos Strakonice. 

Těšíme se na Vaši účast na semináři Družstevního 
dne. Text: Michaela Vostálová

ZEMĚ ŽIVITELKA, 28. 8. – 2. 9. 2014

Setkání s MANAŽERKOU ROKU 2013 Jaroslavou Valovou

Ve čtvrteční podvečer 19. června se v pražském klubu 
Golem uskutečnilo setkání s  MANAŽERKOU ROKU 
2013 Jaroslavou Valovou. Spolu s ní si o vzniku a pů-
sobnosti firmy SIKO povídali také její spolupracovní-
ci – syn Vítězslav a finanční ředitelka Monika Vítová.

řekla s tím, že u této manažerky oceňuje její pracovi-
tost, vnitřní sílu a výjimečné je u ní též nadstandard-
ně pozitivní vytváření mezilidských vztahů, a proto 
ji také do soutěže MANAŽER ROKU navrhla.

Pokračování na str.: 10

Jít svou cestou na podporu vlastní značky

Setkání manažerů zahájil výkonný ředitel ČMA 
Ing.  Ivo Gajdoš. Současně přítomným představil no-
vou „Ambasadorku ČMA“, šéfredaktorku časopisu 
Osobní rozvoj, Jaroslavu Timkovou, aby dále předal 
slovo předsedkyni klubu Otto Blanc a  zástupkyni 
Středočeské asociace manažerek a podnikatelek Míle 
Petrové. „Když jsem se poprvé setkala s  Jaroslavou Va-
lovou, vycítila jsem výjimečnost lídra, výjimečnost ženy, 
výjimečnost matky, která se na začátku 90 let rozhodla 
riskovat rodinné úspory a vsadit na jednu kartu,“ řekla 
Petrová. „Společnost má 2,5 miliardy obratu, pobočky 
v České i Slovenské republice. Podle časopisu Forbes patří 
firma SIKO mezi 50 nejúspěšnějších rodinných firem, kdy 
mezi padesáti firmami je navíc Valová jedinou ženou,“ 

JUDr. Rostislav Dvořák

předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Ing. Vít Vaníček

předseda Družstevní Asociace ČR

Země živitelka 2014 – DRUŽSTEVNÍ DEN

POZVÁNKA
pátek 29. srpna 2014 v 10.30 hod.

Výstaviště České Budějovice, pavilon Z, 1. patro, č. 1

Seminář:

Historická a ekonomická role družstev od Rakouska-Uherska do současnosti

Struktura hospodářství ČR – rizika a perspektivy

R. S. V. P.: 224 109 312

DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE 

ČESKÉ REPUBLIKY

Zleva: Ing. Jaroslava Valová, Vítězslav Vala, Ing. Ivo Gajdoš
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„Bylo na  Národní komisi, aby zvážila všechny kvality 
nominovaných manažerů. Valová vyšla ze soutěže silněji, 
než do ní vstupovala,“ řekl místopředseda Hodnotitel-
ské komise MR Jan Preclík. Doporučil přítomným ze-
jména navštívit show room firmy SIKO na pražském 
Zličíně. „Valová tuto firmu vlastní a rozhoduje o ní. Bylo 
mi ctí, že jsem mohl pracovat na  této nominaci a  hod-
nocení,“ dodal Preclík a  současně poblahopřál této 
skromné dámě k její ceně MANAŽER ROKU 2013.
„Právě se vracím z Hradu!“ přivítala přítomné MANA-

ŽERKA ROKU 2013 Jaroslava Valová. Její slova nebyla 
daleko od pravdy – v den konání setkání v Golemu se 
totiž v  15.00 hodin setkala s  prezidentem republiky 
Milošem Zemanem, který ji pozval na  Hrad, aby jí 
osobě poblahopřál.

Její další slova již patřila účelu, pro který přišla. 
„V roce 1991 jsme začínali s rodinnými úsporami. Vlastně 
i za totality jsme byli jakýmisi podnikateli,“ řekla s tím, 
že pěstovali tůje, chovali ovce, měli zahradnictví… 

„Díky tomu jsme měli nějaké úspory. Hodně podnikatelů 
vzniklo v  tom období na  základě vztahů z  minulého re-
žimu.“ Přítomné dále seznámila s finanční ředitelkou 
firmy Monikou Vítovou, která přešla do její rodinné 
firmy z nadnárodní společnosti KPMG.

„Dostala jsem se do firmy řízením osudu,“ řekla Vítová 
a co mě nejvíce zaujalo, byla bezprostřednost, pokora 
paní Valové i  jejích synů Víti a  Tomáše. Dále zmí-
nila rozdíly mezi působením ve  firmě nadnárodní 
a ve firmě soukromé. „V malé firmě se jedná bez skru-
pulí, přímo. Působilo to na  mě osvobozujícím dojmem, 
hovořit o tom, co skutečně chcete, v čem vidíte svůj cíl,“ 
řekla s tím, že pokud jste ve firmě, kde je nadnárod-
ní centrála, nemáte moc šancí prosadit svoje názory. 

„V  malé firmě můžete být více kreativní, můžete rychle 
měnit svá rozhodnutí. Máte možnost prosadit své názo-
ry, prezentovat své nápady,“ dodala s tím, že je pro ni 
velmi příjemné nyní ve  firmě SIKA pracovat, neboť 
může být přínosem svými zkušenostmi, které získala 
z jiné firmy. „Moje nadšení dosáhlo tak daleko, že jsem 
se dokonce s  rodinou přestěhovala z  Prahy do  Čimelic,“ 
dodala s úsměvem.

Vítězslav Vala, strategy director firmy SIKA, navá-
zal na vystoupení obou dam slovy: „Když máte odvahu, 
jste dostatečně odvážný do něčeho jít, je to přínos. Cítím 
v naší práci i nějaké prohry. Za zásadní v tomto smyslu 
považuji to, že jsem se extrémně dlouho snažil investovat 
čas to lidí, kteří za tu snahu nestáli. Dokola můžete psát 
lidem maily a říkat jim, co udělali špatně a jak to má být, 
ale čas investovaný do kolegů, zaměstnanců, kteří si ho 
nezasloužili, byl prohrou. Ale nepodařilo se mi přesvěd-
čit dostatečně včas zbytek rodiny k  hledání skutečných 
talentů, elitních střelců, které je potřeba také zaplatit. 
Neměli jsme dostatek zkušeností, stačilo třeba, že přišel 
uchazeč ve skvěle padnoucím obleku a dovedl dobře mlu-
vit – a získal si nás. Jenže jeho kvality pak byly opakem,“ 
řekl Vala a současně zdůraznil, že pokud není člověk 
na svém místě, je to špatné.

Na  jeho slova navázala Vítová a  přiblížila přítom-
ným průběh porad v  této rodinné firmě: „Nejdříve 
přijde každý s jiným názorem, každý z nich je schopen ale 
svůj pohled na věc po vyslechnutí ostatních a po diskusi 
změnit, což se v  korporátních firmách stává málokdy,“ 
zdůraznila.
„Není jednoduché získat manažera zvenku, aby vás 

zastoupil,“ připojila se ředitelka Valová. Do  pozic 
středního managementu firma SIKO angažovala za-
městnance z  firemního základu, z  dělnických pozic, 
pokud se prokázaly jejich schopnosti. Tito lidé mají 
k  firmě osobní vazby, což je dobře, ale je pravda, že 
současně narazí časem na  bariéry, které už nedove-
dou dál překonat. „Super manažery sehnat je dobrý ná-
pad, ale není to jednoduché. U Moniky se to ale povedlo,“ 
zdůraznila s tím, že se vždy jedná o konkrétní případ.

Po vystoupení zástupců managementu firmy SIKO, 
nastala diskuse, do níž se zapojila například Eva Kis-
lingerová z  Vysoké školy ekonomické, předsedkyně 
Hodnotitelské komise MR. Na  její dotaz související 
s managementem firmy odpovídala finanční ředitel-
ka Monika Vítová: „Snižovali jsme ceny, změnili jsme 
marketingovou strategii, abychom dosáhli většího úspě-
chu… Pokud se ptáte, zda vybrat raději méně schopné, ale 
loajální zaměstnance, nebo schopnější, ale bez vztahu 

Pokračování ze str.: 9

Zleva: ng. Karel Ždárský - MANAŽER ROKU 2013, Ing. Jaro-
slava Valová -MANAŽERKA ROKU 2013, prezident republiky 
Miloš Zeman, prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák

Zleva: Monika Vítová, Ing. Jaroslava Valová, Vítězslav Vala
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k  firmě, lze odpovědět pouze jedno – je dobré mít oba 
druhy zaměstnanců, ale nejlepší samozřejmě je, raději 
vzít lidi schopné a se vztahem k firmě“.

V diskusi dále vystoupil Ing. Oldřich Navrátil z Per-
sonální agentury: „Jak využíváte služby personálních 
agentur?“ vznesl svůj dotaz. Na to reagoval Vala slovy 

„Jsou dobré a špatné agentury. Zpravidla tyto agentury 
berou za své služby velké peníze. Jenže pokud například 
do jedné firmy doporučí během krátké doby pět ředitelů, 
z nichž se nechytí ani jeden, pak nejspíš vybírali špatně, 
nejspíš se tedy netrefili,“ vyjádřil svůj názor. „Zatím 
jsme nenarazili na  takového dodavatele talentů, aby-
chom těmto agenturám výrazně věřili,“ dodal.

Jak pokračoval v  další položené otázce na  téma 
případné distribuce v  hypermarketech, zmínil do-
savadní zkušenosti a  pokusy využít různé formy 
prodeje. Firma nicméně zvolila strategii prodeje 
vlastního portfolia výrobků formou jejich vlastních 
značkových prodejen či vybraných prodejců, kteří 
si vzájemně nesrážejí ceny. „Chceme stavět především 
na výrobcích, které si sami vyvíjíme, ne pouze na naku-
povaných od  cizích dodavatelů. Naše výrobky vznikají, 
byť vyráběné jinde, na základě našich konkrétních poža-
davků,“ upřesnil strategii firmy. „Stavíme na vlastních 
privátních výrobcích dodaných do  našich značkových 
prodejen,“ řekl. Současně zmínil okrajově spolupráci 
s řetězcem Makro, která sice nedopadla špatně, ale ne-
dopadla ani tak výborně, aby se vyplatilo v ní pokra-
čovat. „Chceme jít jinou a vlastní cestou,“ uzavřel Vala.

Vala dále zmínil své zážitky, kdy v  devadesátých 
letech jako student vyrazil s přáteli do San Francisca. 
V době, kdy u nás nebylo prakticky nic, zajel s přáteli 
autem do  supermarketu, kam si zašli zakoupit ob-

čerstvení k  večernímu posezení – a  byl překvapen 
množstvím sortimentu, obrovskou nabídkou i  veli-
kosti obchodu. Následný den proto vyrazil do obcho-
du již na kole a strávil tam několik hodin, aby si vše 
prohlédl. Též zaznamenal frančízové společnosti, kdy 
na každém rohu v každém městečku byly v podstatě 
k vidění stejné prodejny se shodnou nabídkou. Tyto 
informace pro něj byly na začátku jeho působení cen-
né a nové. „U nás tehdy nebylo nic, žádný řetězec, ma-
ximálně Benzina,“ připomněl devadesátá léta. „Tam 
bylo všechno,“ řekl. „A mě již tehdy napadlo, že by bylo 
dobré mít vlastní obchod v každém městě,“ pokračoval. 
K franšízingu současně uvedl: „Jestli chcete mít vlastní 
firmu, nesmíte dělat žádné kompromisy. Musíte jasně 
stanovit pravidla, jasně koncepci, stejné podmínky pro 
všechny – jinak to přináší problémy,“ dodal. Není ani 

Akce se mj. zúčastnil také předseda VD Severochema Liberec 
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
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v pravidlem, že i  za  těchto podmínek vše zůstává, jak 
je. „S  někým spolupracujeme již 20 let, jiné spolupráce 
po  nějakém čase skončily,“ řekl. Současně zdůraznil, 
že franšízing není příležitostí jen pro ty, co nemají 
prostředky na  vlastní firmu a  velkou firmu známé 
značky využijí pro svůj job. „Tento systém je současně 
přínosem i pro tu značku, protože prostřednictvím fran-
šízantů se dostává dál, rozšiřuje působnost, hledá nové 
trhy,“ přiblížil. Jak ale dodal, v současné době již SIKO 
nevyhledává tuto formu spolupráce, neboť mají do-
statek vlastních prostředků k vybudování vlastních 
prodejen, potažmo k vlastnímu zisku. Přítomné také 
seznámil s expanzí firmy na Slovensko, kde vzniklo 
několik značkových prodejen SIKO. „Trh zde byl v této 
oblasti natolik roztříštěný, že pro naši práci vznikl vhod-
ný prostor,“ řekl.

V diskusi dále vystoupil pan Preclík a přítomné se-
známil s  luxusním sortimentem firmy, nabízejícím 
mimo jiné koupelnu v ceně více než 400 tisíc korun. 
Na  dotaz, kolik lidí si ji již koupilo, odpověděla ře-
ditelka J. Valová: „Víte, že to ani přesně nevím?“ řekla 
s úsměvem. Současně ale zdůraznila, že to je vcelku 
jedno, ale důležité je, že ji v nabídce mají. „Existuje ur-
čitá cílová skupina významné a bohaté klientely a právě 

pro takovou je naše koupelna určena. Kromě luxusního 
vzhledu je pečováno o pohodlí zákazníka vysoce kvalitní-
mi komponenty, koupelna mimo jiné obsahuje například 
funkce, které zpříjemňují prožitý čas v  koupelně, jako 
různé vůně, hudbu a podobně,“ řekla. „Já osobně bych si 
ji nekoupila“, prohlásila skromně.
Poslední dotaz byl na téma, co firma dělá pro to, aby 
si kvalitní management udržela. Z  bohaté diskuse 
odpověděl Vala na konkrétním příkladu. Byl osloven, 
aby jako firma odkoupil jinou a nepříliš prosperující 
firmu s obklady. V představiteli firmy, který mu svou 
firmu nabídl, ale viděl rezervy a tak místo toho, aby 
odkoupil jeho firmu, nabídl přímo jemu vedoucí po-
zici u firmy. Nezklamal se ve svém instinktu a tento 
manažer již nyní pracuje u  firmy SIKO ve  vedoucí 
pozici, jako spolehlivý pracovník, se vztahem k firmě 
SIKO. Současně ani nepoložil svou původní vlastní 
firmu a předal ji svým spolupracovníkům a ta si za-
tím drží na trhu stále pozici.

V závěru akce Ing.  Ivo Gajdoš, předseda Pražského 
manažerského klubu, poděkoval hostům z  firmy 
SIKO i přítomným manažerům za účast na akci a po-
přál všem pěknou dovolenou.

Text: Jana Henychová. Foto: Jana Henychová a archiv ČMA

w w w.cma.cz

Historie Valtic
Město bylo kolonizováno ve 12. století pasovskými 
biskupy. Od roku 1391 až do roku 1945 bylo v majet-
ku rodu Lichtenštejnů, kteří areál města a jeho okolí 
spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný 
komplex evropského významu. Po celý středověk 
i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska; 
k území Československa byly Valtice s okolím při-
pojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 
31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému 
politickému okresu Mikulov. Obyvatelstvo německé 
národnosti (56,7 % roku 1930) bylo po roce 1945 ve-
směs vysídleno. Roku 1964 byla k Valticím připojena 
vesnice Úvaly. Během existence železné opony pro-
bíhalo bezprostředně kolem Valtic hraniční pásmo se 
zákazem vstupu. Do Úval byl vstup možný jen pro 
obyvatele nebo na povolení.

Zveme Vás na neformální setkání České manažerské asociace do Valtic, 
nejjižnějšího cípu Moravy, které se bude konat ve dnech od 3.–5. října 
2014. Při této jedinečné víkendové akci se setkáte se skupinou zajímavých 
manažerů a podnikatelů. Bude zde prostor pro aktivní networking, relaxaci, 
odpočinek a zábavu na dvou společenských večerech u vína s živou hudbou 
a tancem.

V pátek jsme pro Vás připravili degustaci vín ve Valtickém podzemí. Večer 
začne prohlídkou Podzemí se sklepmistrem a skleničkou vína v ruce v délce 
cca 30–45 min. Poté bude následovat řízená degustace lahvových vín vedená 
zkušenými sommeliéry v délce 2 hodin, dle zájmu ochutnávajících. Během ochutnávky návštěvníci konzumují ze 
studeného rautu a individuálně hledají vhodné kombinace vína a pokrmů. 

Dle zájmu návštěvníci ochutnají 12 vín ze sortimentu Valtického Podzemí (od suchých vín po sladké speciály 
jako výběry a ledová vína). Ochutnávka se skládá z lahvových značkových, většinou přívlastkových vín vinařské 
oblasti Valtice a Hlohovec. V dalším průběhu večera bude možná konzumace vín „bez omezení“. K volné zábavě 
bude hrát cimbálová muzika a pro účastníky budou připraveny zpěvníky, díky kterým se budete moci zapojit 
do zpěvu i vy. 

Sobota bude zahájena účastí na tradičním krojovaném průvodu městem Valtického vinobraní, který bude 
zakončen na náměstí, kde je pro účastníky připraven bohatý kulturní program. 

Poté bude následovat prohlídka Valtického zámku, při kterém bude exkluzivně jen pro ČMA připraven krátký 
varhanní koncert. Večer pak bude zakončen večeří a ochutnávkou vín konanou ve vinném sklepě přímo v Penzi-

onu Siesta, kde budou účastníci ubytováni. Těšit se můžete na řízenou degustaci Valtických 
vín a obložené mísy z moravských specialit – uzené, špek, klobásy, škvarky, 
sýry, pečivo, syrová či sterilovaná zelenina, domácí koláče nebo štrúdl. 
V neděli pak zájemci z řad účastníků víkend zakončí v zámecké kavárně 
Café Liechtenstein. 

Kontakt: Tomáš Studnička, e-mail: studnicka@cma.cz
Cena: 4 900 Kč vč. DPH, pro členy ČMA 3  900 Kč
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luDoporučení by měla být vodítkem,  
realizace reforem však závisí na ČR

Hospodářská a finanční krize uká-
zala silnou propojenost ekonomik 
EU. Rovněž i  proto členské státy 
prohloubily koordinaci svých 
hospodářských politik v rámci tzv. 
evropského semestru. Každoročně, 
na  základě návrhu doporučení ze 
strany Evropské komise a  po  po-
tvrzení od  Evropské rady, Rada 
EU schvaluje soubor doporučení 
pro hospodářskou politiku všech 
členských zemí. Návrh doporuče-
ní pro rok 2014 schválila Evropská 
komise 2. června a  České repub-
lice v  nich mimo jiné doporuču-
je udržet i  v  budoucnu schodek 
veřejných financí v  souladu s  tzv. 
střednědobým cílem (tj. v  „bez-
pečné“ vzdálenosti pod úrovní 3% 
HDP), zvýšit prorůstové výdaje, 
provést opatření k  posílení fis-
kálního rámce (včetně zavedení 
fiskálních pravidel pro místní 
a  regionální samosprávy), zajistit 
dlouhodobě udržitelný veřejný 
důchodový systém, snížit vyso-
ké daňové zatížení práce, zvýšit 
dostupnost cenově přijatelných 
a kvalitních předškolních zařízení, 
zlepšit fungování veřejných služeb 
zaměstnanosti a kvality vzděláva-
cího systému, zvýšit energetickou 
účinnost a  v  neposlední řadě při-
jmout služební zákon. Tím, jaký 
potenciál mají doporučení přispět 
k růstu české ekonomiky, se zabý-
vala debata pořádaná 19. června.

Debatu zahájil vedoucí Zastou-
pení Evropské komise v  ČR Jan 
Michal, který připomněl, že u zro-
du celé myšlenky tzv. evropského 
semestru byla snaha vyhnout se 
podobným situacím, které ved-
ly k  hospodářským problémům 
po roce 2008. „Členské země EU jsou 
velice provázané a  hospodářská po-
litika jednoho státu má vliv i na ty 
ostatní, proto je důležité sledovat 

jejich vývoj,“ upřesnil Michal jeden 
z  hlavních motivů pro posílenou 
koordinaci v  rámci EU. Zároveň 
uvedl, že doporučení pro ČR by 
neměla být překvapením, jelikož 
je Komise v kontaktu s českou ad-
ministrativou a  ostatními zainte-
resovanými skupinami v průběhu 
celého roku. Z  konkrétních dopo-
ručení zdůraznil problematiku 
vysokého zdanění práce, kde se 
ČR nachází na  předních příčkách 
v  rámci celé EU, přičemž nižší 
zdanění vykazuje většina zemí 
našeho regionu (včetně Německa). 
V  oblasti penzí Komise navrhuje 
rychlejší navyšování zákonem 
stanoveného věku do  důchodu. 
Toto opatření má potenciál při-
spět k  posílení dlouhodobé udrži-
telnosti veřejného důchodového 
systému a  zároveň uvedl, že ČR 
patří v EU mezi země s nejnižším 
zákonem stanoveným věkem od-
chodu do  důchodu. Pozornost je 
také nutné věnovat obrovskému 
rozdílu v  zaměstnanosti u  žen 
s  dětmi oproti bezdětným ženám, 
což může souviset s  nízkou do-
stupností částečných úvazků v ČR 
i  s nedostatkem dostupných před-
školních zařízení. Doporučení se 
věnují i  oblasti energetické ná-
ročnosti, která je v případě České 
republiky zhruba 2,5krát vyšší než 
je průměr EU. Dle Marka Svobody, 
ředitele odboru koordinace růs-
tových politik a  hospodářského 
rozvoje Úřadu vlády České repub-
liky, nemohou samotná doporu-
čení vést ke zlepšení hospodářské 
situace ČR, ale měla by sloužit 
spíše jako vodítka pro hospodář-
ské směřování ČR v  kontextu Ev-
ropské unie. „Vláda by si měla být 
sama vědoma problémů, na  které 
doporučení poukazují a  snažit se je 
vyřešit,“ zdůraznil Svoboda. Záro-

Debata na  téma „Ekonomická doporučení pro Českou 
republiku 2014“ se uskutečnila 19. června v Evropském 
domě v  Praze. Tato debata je organizována jako sou-
část projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Infor-
mační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem 

komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i  laické veřejnosti realizovaného Hos-
podářskou komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou 
podnikatelskou reprezentací při EU.

veň dodal, že letošní doporučení 
pro ČR se ve  většině shodují se 
záměry současné vlády a  jsou 
v souladu s Národním programem 
reforem 2014. Stejně jako Komise 
vidí vláda jako nezbytné podpořit 
hospodářský růst a zaměstnanost 
investicemi s  multiplikačním 
efektem a  řešit problémy spoje-
né s  kvalitou veřejných institu-
cí, efektivním výběrem daní či 
korupcí. Svoboda zdůraznil, že 
řešení vysoké nezaměstnanosti je 
jednou ze základních podmínek 
oživení české ekonomiky a je tudíž 
nutné urychleně modernizovat 
systém veřejných služeb zaměst-
nanosti a  podpořit zaměstnanost 
nejvíce rizikových skupin, jako 
jsou mladí lidé nebo matky s  dět-
mi. Naopak jako problematické 
vnímá vláda doporučení týkající 
se dlouhodobé udržitelnosti ve-
řejného důchodového systému. 
Ačkoliv souhlasí s obecným cílem 
ve  smyslu zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti penzijního systému, 
prostředek, který Komise navrhu-
je k jeho dosažení, tedy zvyšování 
věku odchodu do  důchodu, je dle 
vlády nepřijatelný. 

Makroekonomický pohled na do- 
po ručení doplnil Jan Bureš,  
hlavní ekonom Era Poštovní 
spořitelna, který uvedl, že česká 
ekonomika má za  sebou nejdelší 
recesi v  novodobé historii, což 
mělo za následek pokles reálných 
mezd a  také spotřeby. Vylepšení 
strukturální bilance veřejných 
financí lze vnímat jako pozitivní 
fakt, na  druhou stranu byl zazna-
menán výrazný pokles vládních 
investic, což je potřeba do budouc-
na změnit. Největší rezervy, co se 
týče prorůstových opatření, vidí 
v  oblasti vzdělávání. „Vzhledem 
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k  otevřenosti ČR je potřeba si uvě-
domit, že růst bude hlavně záležet 
na  tom, jak dobře připravená bude 
naše pracovní síla, a  to včetně uč-
ňovských oborů,“ domnívá se Bu-
reš. Souhlasí také s  doporučením 
Komise, které se týká vysokého 
zdanění práce, nicméně v  této 
oblasti nevidí rychlý způsob, jak 
situaci vyřešit. Návrh Komise 
na  přesun zatížení do  oblasti 
ekologických daní by podle něho 
nebyl schopen kompenzovat vý-
padky vzniklé snížením zdanění 
práce. Problematické je i  řešení 
penzijní reformy, kde je potřeba si 
uvědomit, že zvyšování věku od-
chodu do důchodu situaci zásadně 
neřeší, ale pouze přesouvá finanč-
ní zátěž do  jiné oblasti veřejných 
výdajů. Viceprezident Svazu 
průmyslu a  dopravy ČR Radek 
Špicar úvodem svého vystoupení 

uvedl, že je zastáncem fiskální 
konsolidace, nicméně ta nesmí být 
na  úkor prorůstových opatření. 

„Je v  pořádku držet veřejné finance 
pod kontrolou, na  druhou stranu 
musí stát efektivně investovat –  
k  růstu není možné se proškrtat,“ 
je přesvědčen Špicar. Zároveň je 
potřeba snižovat vedlejší náklady 
práce, které jsou velkou a  často 
kritizovanou překážkou pro in-
vestory, bez kterých bude české 
HDP těžko růst. Zdaleka nejzá-
sadnější je pro něj ovšem oblast 
vzdělávání, zejména pak nesoulad 
poptávky a nabídky na trhu práce. 
ČR je v  rámci evropské osmadva-
cítky jednou z  ekonomik nejvíce 
závislých na  průmyslu, ale chybí 
jí kvalifikovaní experti. Bohužel 
reforma terciárního vzdělávání 
trvá příliš dlouho a firmy už často 
vzaly iniciativu do  svých rukou 
prostřednictvím vlastních vyso-

Čtvrtletní přehled naznačuje, že hospodářské  
zotavení se zdaleka netýká všech

Pracovní trh EU se postupně zotavuje a  poprvé 
od  roku 2011 roste HDP, zvyšuje se zaměstnanost 
a  příjmy domácností. Avšak dlouhodobá nezaměst-
nanost stále stoupá a  situace domácností s  nízkými 
příjmy se nijak nezlepšila. To jsou některé z hlavních 
závěrů nejnovějšího čtvrtletního přehledu o  za-
městnanosti a  sociální situaci vydaného Evropskou 
komisí. Přehled také upozorňuje na  přetrvávající 
problémy, se kterými se na trhu práce potýkají ženy, 
např. nezaměstnanost a  podzaměstnanost, podává 
aktualizované informace o  vývojových tendencích 
v oblasti mobility pracovníků a potvrzuje vyšší míru 
zaměstnanosti mobilních pracovníků a  stálé zvyšo-
vání úrovně jejich vzdělání. 

„Mnoho lidí a  zejména ti, kteří byli nezaměstnaní 
po  dlouhou dobu, stále naráží na  obtíže při hledání 
zaměstnání,“ řekl László Andor, komisař pro zaměst-
nanost, sociální věci a sociální začleňování. „Jak bylo 
zdůrazněno v  doporučeních pro jednotlivé země na  rok 
2014, musí členské státy intenzivněji podporovat vytvá-
ření pracovních míst a  usilovněji bojovat se sociálním 
vyloučením, zvláště prostřednictvím aktivních politik 
na trhu práce a vyšších investic do společenských projek-
tů. Jednoznačnou prioritou je dát na  trhu práce oprav-
dovou šanci každému mladému člověku prostřednictvím 
tzv. záruk pro mladé lidi (Youth Guarantee). Rovněž je 
zapotřebí ve  větší míře pomáhat dlouhodobě nezaměst-
naným,“ dodal. 

kých škol. V  rámci doporučení se 
s Komisí shodne také na nutnosti 
přijetí zákona o státní službě a cel-
kové transformaci státní správy, 
která je neefektivní a  uzavřená. 
Pokud chce Komise zásadním způ-
sobem přispět ke  zvýšení konku-
renceschopnosti celé EU, měla by 
se podle Špicara mnohem více ori-
entovat na  posilování vnitřního 
trhu, který je podle něj největším, 
a  doposud ne plně využitým, vý-
dobytkem EU.

Řečníci se závěrem shodli 
na  tom, že by byla škoda, pokud 
by se z  procesu přípravy doporu-
čení stalo pouze „prázdné“ cvičení, 
které by nemělo vliv na  reformy 
na domácí úrovni.

Doporučení schválila Evropská 
rada na  svém zasedání ve  dnech 
26.–27. června a  poté 8. července 
přijala  na  svém zasedání Rada 
ECOFIN.  (-jh-)
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Mezi pozitivní fakta čtvrtletního přehledu pat-
ří skutečnost, že se v  soukromém sektoru objevují 
nová pracovní místa, především ve  službách, a  že 
nezaměstnanost nadále klesá, i  když jen pomalu. 
Současná míra zaměstnanosti (přibližně 224 mili-
onů zaměstnaných osob) nicméně stále nedosahuje 
předkrizových hodnot (zhruba 230 milionů zaměst-
naných v  polovině roku 2008). Nezaměstnanost se 
stále pohybuje kolem historického maxima (10,4 % 
v  dubnu 2014; po  rekordních 10,9 % zaznamenaných 
během první poloviny roku 2013). 

Míra nezaměstnanosti napříč členskými státy kolí-
sá, a  jelikož zaměstnanost narůstá především v sou-
vislosti s prací na dobu určitou a pozicemi na částečný 
úvazek, budí kvalita pracovních míst nadále obavy. 
Nejznepokojivější je nicméně skutečnost, že v zemích 
s nejvyšší mírou nezaměstnanosti dlouhodobá neza-
městnanost stále stoupá.

Pro osoby mladší 25 let zůstává situace na trhu prá-
ce nepříznivá. Míra nezaměstnanosti se v této věkové 
kategorii v  dubnu pohybovala okolo 22,5 %, zatímco 
růst zaměstnanosti se týkal hlavně starších pracov-
níků (55–64 let). Podzaměstnanost se rovněž podepi-
suje hlavně na mladých lidech, kteří ztrácejí motivaci 
hledat práci. 

Komise vypracovala doporučení pro jednotlivé 
členské státy, která mají za  cíl usnadnit přechod ze 
školy do práce a která se týkají vylepšení veřejných 
služeb zaměstnanosti, vzdělání a kvalifikací, podpo-
ry stáží a urychleného zavedení záruk pro mladé lidi.

Ženy stále pracují méně 
Přestože se rozdíl mezi pohlavími na pracovním trhu 
EU snížil, nejnovější údaje ukazují, že nezaměstna-
nost žen klesá pomaleji. Nadto ženy častěji trpí pod-
zaměstnaností, a  to ve  všech věkových skupinách 
(nedobrovolný částečný úvazek). Mezi jednotlivými 
zeměmi navíc přetrvávají rozdíly v účasti žen na trhu 
práce a v délce jejich pracovní doby. 

Komise některým členským státům doporučila mo-
tivovat ženy k zapojení do pracovního života, a  sice 
zejména poskytnutím kvalitních a  finančně dostup-
ných jeslí, školek a  družin a  omezením daňových 
překážek. Zvýšení účasti žen na  trhu práce je důle-
žitým prvkem pro dosažení cíle v  oblasti zaměstna-
nosti, který je uveden ve strategii Evropa 2020 (75% 
míra zaměstnanosti osob ve  věkové kategorii od  20  
do 64 let). 

Mobilní občané jsou vysoce vzdělaní a častěji 
zaměstnaní
Pokud jde o  mobilitu pracovníků uvnitř EU, potvr-
zuje se, že mobilní občané vykazují vyšší míru za-
městnanosti než občané setrvávající na jednom místě 
a že nevyužívají dávky sociálního zabezpečení o nic 

víc než místní obyvatelé. Analýza dále ukazuje, že 
ačkoli se v letech 2010–2011 mobilita napříč EU snížila, 
mezi lety 2012–2013 začala opět stoupat – tentokrát 
však s výraznými rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 
Konkrétně země, kterým hospodářská krize ublíži-
la nejvíce, zaznamenaly zvýšený odliv pracovníků 
do jiných členských států, jakož i do zemí mimo EU. 

Ve  srovnání s  lety před krizí (2004–2008) se počet 
pracovníků, kteří se pohybují uvnitř EU a  kteří po-
cházejí z  jižních zemí, navýšil (+38 %), zatímco mi-
grační toky z  dvou hlavních zemí původu zeslábly 
(Polsko -41  % a Rumunsko -33 %). Mobilní pracovníci 
z jižních zemí nyní představují 18 % celkového objemu 
migračních toků uvnitř EU (dříve pouze 11 %), větši-
nu těchto toků však v letech 2009–2013 stále tvořily 
osoby z  členských států střední a  východní Evropy 
(58 %), i když se jejich počet oproti předešlému období 
snížil (v letech 2004–2008 to bylo 65 %). 

Mobilní pracovníci uvnitř EU vyhledávají více než 
doposud Německo, Rakousko, Belgii a severské země, 
méně už Španělsko a Irsko. Nejoblíbenějšími destina-
cemi jsou obecně Německo a Spojené království. 

Co se týče věkového složení, osoby pohybující se 
uvnitř EU jsou i  nadále převážně mladé, nicméně 
podíl osob ve věku 15-29 let se snížil (ze 48  % na 41 %). 
Dalším zjištěním je, že mobilní pracovníci v EU jsou 
obvykle vzdělanější (v  období 2009–2013 mělo 41  % 
terciární vzdělání) než v předešlém období (27  % 2004 
až 2008). 

Právo na  volný pohyb pracovníků uvnitř EU bylo 
zakotveno ve Smlouvě před více než 50 lety a  je jed-
ním z  pilířů jednotného trhu. Aby bylo využívání 
tohoto práva usnadněno, navrhla Komise novou 
směrnici, kterou Rada ministrů EU přijala v  dubnu 
2014 (IP/14/421), jež odstraňuje stávající překážky 
komplikující život mobilním pracovníkům, jakými 
jsou například nedostatečné povědomí o pravidlech 
EU mezi zaměstnavateli ve  veřejném a  soukromém 
sektoru, potíže při získávání informací a pomoci, ja-
kož i problémy se zjednáním nápravy v hostitelském 
členském státě. Komise rovněž navrhla zlepšení ce-
loevropské sítě pro hledání zaměstnání EURES, aby 
obsahovala větší počet pracovních nabídek a  životo-
pisů pro ty, jež hledají práci či zaměstnance v jiných 
členských státech (IP/14/26). 

Jak upřesnila Natálie Vlková z  tiskové sekce Za-
stoupení Evropské komise, Přehled o zaměstnanosti 
a sociální situaci, vydaný Evropskou komisí dne za 1. 
čtvrtletí roku 2014 lze stáhnout na internetové adrese 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langI-
d=en&pubId=7712. Na této stránce naleznete též mezi-
roční a mezičtvrtletní srovnávaná data.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Vážení čtenáři, 
léto s  pravidelnou zaběhaností bude předávat vládu 
podzimu a se stejnou pravidelností střídají letní tren-
dy ty podzimní. 

Sezona podzim zima 2014/2015, přináší v  pánské 
módě návraty především k  původním hodnotám 
a  to hlavně prostřednictvím tradičních anglických 
vzorů a  detailům ve  spojení s  trendy, které určuje 
kreativní italská tvorba. Tradice se optimálně slučuje 
se současností, vzory jsou převzaté z historických ar-
chivů, teplé barvy z přírody, originalita komfortních 
tkanin vychází z  možností současných technologií. 
Znovu objevenou kvalitou jsou tvídy, šetlendy, flanel 
a  všechny plstěné materiály. Ze vzorů převládá tar-
tan, glenčeky a rybí kostry. Důležité budou šetlendy 
na vlněná saka, flanelové melanže na obleky, pletená 
saka a kardigany. 

Barvy na obleky zůstávají v neutrálních tónech, se-
parátní saka vycházejí z temnějších přírodních barev 
šedé, hnědé, zelené a červené. Oblek si stále zachová-
vá základní formu. Saka jsou na  dva knoflíky, s  jed-
ním nebo dvěma rozparky na zadním díle, s klasickou 
fazonou v  jednořadovém i  dvouřadovém provedení 
a rovnými kalhotami. Separátní kalhoty budou opět 
úzké, přiléhavé v pase nebo s  jedním sámkem. Také 
kravaty se zúží a veškeré oděvy se ještě odlehčí. Týká 
se to především separátních sak a plášťů, které jsou 
i  pro zimní sezónu nepodšité. Košile jsou projmuté 
i rovné s klasickým propínacím či otevřeným límeč-
kem. Opět, nechybí vesty klasické nebo úpletové, kte-
ré náležitě zvedají estetický dojem pánských oděvů. 

Trendy na  nadcházející období podzim zima 
2013/2014 mají jedno klíčové slovo a to je kvalita, jak 
v  designerském zpracování, luxusních materiálech, 
tak i špičkovém krejčovském zpracování. 

Mějte se a zase někdy na shledanou.

Text: Michal Přibyl, foto: Vývoj Třešť

PÁNOVÉ, šaty dělají člověka!
TRENDY PRO PODZIM/ZIMA – 2014/2015
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Rádi tvoříte? Máme pro vás tip. Přeneste se o pár  
desítek let zpět, móda batikovaných oděvů  
dosahovala maxima v 60. a 70. letech a vyrobte si 
na letní měsíce pohodlný doplněk vašeho šatníku.

Ti, kdo s batikováním teprve začínají, si mohou vyrobit třeba šálu nebo 
šátek a ti odvážnější se mohou i napoprvé pustit do batikování nátělníku 
či trička. Kdo si chce udělat jen tak něco, líbí se mu batika ale nemusí ji 
mít zrovna na sobě, může si obarvit třeba polštářek na pohovku.

Co k tomu potřebujete? Tak především chuť pro to, něco vyrobit, mít 
ten pocit radosti, když něco nového a originálního vzniká pod Vašima 
rukama. Další základní věcí jsou barvy na látku značky TEXBA (jejich 
předchůdcem byla legendární barva DUHA) z  produkce družstva Dru-
chema Praha. Potřebujete také kuchyňskou sůl a ocet, větší hrnec s vo-
dou anebo můžete jednoduše použít vaši pračku.

Batikujeme s barvami TEXBA

Princip batikování spočívá v  tom, že se látka ová-
že nití či provázkem a  kde je ovázaná, po  obarvení 
zůstává původní barva. Batikování se dá rozložit 
do několika fází. První je zafixování látky za účelem 
požadovaných barevných vzorů. Na  batikování po-
třebujete vázací materiál. Já mám nejlepší zkušenosti 
s režnou nití – jelikož je voskovaná, barva neproniká 
tolik do původní látky. Pouze pozor na to, abyste látku 
větším stažením neprořízli. Batikování lze jednodu-
chou formou provést stažením látky na  šálu či trič-
ka do podlouhlého tvaru a omotáním kolem dokola 
v  rozmezí několika cm dosáhnout tvaru připomína-
jícím jakousi „housenku“. Výsledný efekt po barvení 
jsou pruhy, nepravidelné, někdy i  zakřivené, podle 
toho, jak dalece jste věnovali práci vázání. Pokud 
chcete mít pruhy hodně pravidelné, doporučuji látku 
před stažením nejdříve v  místě pruhu nastehovat –  
tím dojde k  poměrně přesnému stanovení místa 
proužků. Je dobré zvolit například u bílého trička bí-
lou nit, protože nit může při následném zpracování 
pustit barvu a vyrobit vám nežádoucí barevný efekt. 
Jinak samozřejmě lze i právě s  tímto laborovat a vy-
brat si schválně nestálobarevnou nit, kdy se pak mů-
žete těšit na netradiční barevní kombinace, případně 
při svazování látky dát na bílou látku nějaký kousek 
jiné nestálobarevné látky či několik zrnek barvy 
TEXBA odlišné barvy než je ta, kterou budete později 
barvit celý výrobek.

Šikovnější z vás mohou udělat kola tím, že chytí lát-
ku v určeném místě uprostřed, stáhnou ji od vytvoře-
né „špičky“ dolů a poté ji omotají jedním či více oviny. 
Po  obarvení vznikne tvar nepravidelného kola s  pa-
prskovitými výběžky. Jak pruhy, tak kola, byly kdysi 
podstatnými prvky například v módě hippies, nosily 
se také na šátcích, šálách, ale hlavně tričkách. Můžete 
si tuto dobu připomenout i vy, zabavit se na odpoled-
ne vyráběním vlastního modelu a mít pak nekonvenč-
ní tričko pro volný čas či zajímavý módní doplněk.

Kdo má rád raději geometrické tvary, látku lze 
také naskládat. Zde je již potřeba trochu zručnosti 
a  inspirovat se můžete na  našem obrázku. Ideální 
je například pro šálu. Látku složíte po  delší straně 
na polovinu, čímž vznikne úzký pás přeložené látky, 
Tento pak co nejvíce přesně naskládejte jako harmo-
niku. Tím vznikla naskládaná látka do tvaru čtverce. 
To celé pak můžete přežit z rohu na roh do tvaru troj-
úhelníku. Ať již tvar trojúhelníku či čtverce, zafixuje-
te následně nějakým z těchto způsobů – převázáním 
uprostřed nebo převázáním rohů. 
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Pro ty, co jsou trpěliví a  zruční, chtějí spíše nená-
padnou batiku a chtějí být originální, mohou zkrátka 
tričko ozdobit různými dosud jmenovanými prvky. 
Proč například na zadní straně trička nevyrobit kolo, 
rukávy neudělat nepravidelně s  proužky a  přední 
stranu neozdobit třeba – kamínky. Nevěříte? tak to 
zkuste. Vypravte se do přírody a nasbírejte si několik 
různě velkých kamínků. Na  svoje experimenty mů-
žete najít i nejrůznější věci a věcičky přímo ve vašem 
bytě. Může to být cokoliv, co lze vařit. Tedy různé ko-
vové zátky, dřívka, špejle, párátka, ale třeba i  lžička. 
Cokoliv, co vás napadne, jednoduše položíte na látku, 
kterou přes věc přetáhnete a  odspodu ji podvážete 
nití. Pokud to u  nějakého tvaru nepůjde, prostě si 
nějak poraďte a nití či provázkem předmět zafixujte 
k látce. Ono je v podstatě jedno jak a dobrá zpráva je 
tak, že vždycky nějaký obrazec vznikne.

Co je potřeba vzít ještě v úvahu, je barva barveného 
trička či látky. Pokud nevíte, zvolte bílou. Nicméně 
i  pokud zvolíte například červenou, je potřeba, aby 
druhý odstín barvy TEXBA byl kontrastní s barvou 
batikované látky. Počítejte také s  tím, že pokud si 
vyberete například hráškově zelené tričko, po obati-
kování z největší pravděpodobností ona zářivá barva 
zmizí nebo se bude vyskytovat pouze na hodně omo-
taných částech. Barva prolne s tou druhou, nicméně 
vytvoří velmi efektní obrazce.

No a ti z vás, kteří chtějí trojbarevnou batiku a nej-
lépe na každé straně jinou, máme již trochu složitější 
tip. Doporučujeme ho dělat hlavně v  hrnci s  vodou, 

ne v  pračce, abyste měli batiku více pod kontrolou. 
Základní trik spočívá v  tom, že dovolíte barvě obar-
vit pouze část látky. Tedy: polovinu látky strčíte 
do  varného sáčku – můžete použít například varný 
sáček na  výrobu tlačenky  nebo nějaký hodně sil-
ný mikroten, nejlépe dva na sobě, aby nepraskl. Poté 
ho přivážete pevně k barvené látce, jako by ze sáčku 
koukala část ven. Část, která je mimo sáček, pak ovaž-
te zmiňovanými prvky podle libosti. Látku obarvěte, 
pokud možno nechte aspoň trochu uschnout. Pozor, 
první oplach vodou provádějte se stále zavázaným 
sáčkem na látce. Po uschnutí do čistého sáčku vložte 
obarvenou část a opět zavažte. Část mimo sáček opět 
ovažte batikou a obarvěte. Ti co rádi experimentují, 
mohou nechat koukat část již obarvené látky ven 
a  tuto opět uzly různě zafixovat. Druhou polovinu 
obarvěte v  jiné barvě. Pak už zbývá jen opět batiku 
rozbalit a těšit se na extravagantní výsledek.

Tip na rozmotání provázků: pokud použijete nůžky 
a nůž, pak pečlivě rozstřihněte nitě fixující látku, aby 
nedošlo k jejímu prostřižení.

Výsledný obarvený výrobek zafixujte při máchání 
octem, do posledního máchání můžete přidat aviváž.
Tip pro „vývojáře“: doporučuji zkusit batikovat i mi-
krovlnné troubě. Chce to jen vyzkoušet na  kousku 
látky, kolik minut máte nastavit, aby nedošlo k zape-
čení či dokonce jinému nežádoucímu účinku na látce.

Text: Jana Henychová. Foto: archiv 
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Ať už jste milovnicí temné modré nebo černé barvy či 
naopak zářivě žluté nebo oranžové, nic není problém. 
S barvami na  textil TEXBA budete moci experimentovat 
dle vlastní fantazie. Zvolit můžete klasické barvení, ale 
dokonce i batikování v jedné či více barvách. 

Barvy na textil TEXBA snadno a rychle oživí šatník a vrátí oblíbe-
nému oblečení původní barvu. TEXBA se ideálně hodí k barvení 
textilu ze lnu, bavlny nebo viskózy. Díky nové receptuře barvy 
skvěle drží a vynikají svojí sytostí a stálobarevností. Lze jimi nejen 
barvit či přebarvovat, ale dokonce i batikovat nebo mísit více ba-
rev na jednom druhu textilu. TEXBA je prášková barva vyráběna 
v široké paletě 12 barevných odstínů – žlutá, oranžová, červená, 
fialová, světle modrá, modrá, námořnická modrá, zelená, khaki, 
hnědá, tmavě hnědá, černá a dokonce nechybí ani odbarvovač. 
Barvení je možné provádět ručně i v pračce. K dostání v našich 
drogeriích.

Jak na to
Proces je možné provést jak ručně tak v automatické pračce. Při 
ručním barvení se barva rozpouští v 1 litru horké vody a násled-
ně lije do nádoby s 8 litry teplé vody, přidává se 5 lžic kuchyň-
ské soli a při mírném varu a občasném míchání se barví zhruba  
30 minut. Pro batikování je doporučeno barvenou látku stočit 
nebo svázat, aby barva nepronikla všude a vznikl tak žádoucí 
efekt. Při barvení v pračce se rovněž barva rozpouští v 1 litru 
horké vody, nalije se do bubnu pračky a přidá se 5 lžic soli. Pro 
tento typ barvení je ideální zvolit program na 90 °C a nechat jej 
celý ukončit.  Text: Lenka Netušilová

TEXBA – BARVY NA TEXTIL

Výrobce: Druchema 
CENY –  Barva: 26 Kč / 20 g  

Odbarvovač: 16 Kč / 30 g

www.druchema.cz; www.facebook.com/druchema

Vozík RAPID
 ⁃ Vozík má sklopné madlo.
 ⁃ Rychlá a nenáročná úprava umožňuje přepravu vozíku  

v kufru auta. 
 ⁃ Výhodou je úsporné skladování. 
 ⁃ Vozík je vhodný pro přepravu zboží na výstavách,  

veletrzích. Je také velkým pomocníkem pro zahrádkáře  
a chalupáře a nabízí spousty dalších možností využití.

 ⁃ Madlo při sestavování a při skládání je nutno zajistit  
po obou stranách kovovými šrouby s plastovou hlavou.

 ⁃ Rozměry vozíku: šířka 450, délka 640 mm, výška 280 mm
 ⁃ Úpravu lze provést i na jiných typech s většími rozměry.
 ⁃ Nabízíme i větší výběr barevného provedení, a to v modré, 

šedé, červené a zelené barvě.

KONTAKT: 
KOVODRUŽSTVO, v.d. v Žebráku
Jitka Elgerová, obchodní oddělení
tel.: 311 533 331, 603 451 322

Cena vozíku je  
1 553 Kč, vč. DPH
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pro velko i  maloobchodní zákazník y 
Tradiční pomády na rty v nejoblíbenějších druzích ovocných příchutí  - jahoda, malina, višeň, meloun. 

Výrobky Jelení lůj jsou určeny ke každodenní péči o jemnou pokožku rtů, které regenerují, zjemňují a lehce tónují.
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Rybářský nůž
Je vyroben z kvalitní nerezové oceli, rukojeť z výrazně 
žlutého plastu je dobře viditelná a nepřehlédnutelná 
i v přírodě. Vlnité ostří je určeno ke škrábání šupin a hladké 
ostří k porcování. Nůž se ale stejně dobře hodí k přípravě 
svačiny, krájení chleba, uzenin a zeleniny. Dodává se 
s praktickým koženým pouzdrem.
 

Tábornický nůž
Tento nůž vybavený pilkou a otvírákem je neocenitelným 

pomocníkem při táboření , turistice či jiném delším pobytu 
v přírodě. Samozřejmostí je kvalitní kožené pouzdro 

na opasek.
 

Kapesní nůž EKO 
Skládací nůž kompaktních rozměrů se bude hodit každému 
houbaři, skautovi nebo turistovi.  
Díky otvoru ve střence je možné ho nosit i zavěšený na krku.

 

Mačeta
Kvalitní mačeta je ideální pro čištění prostoru na tábořiště, 

vytváření průchodu neprostupnou vegetací a další typické 
tábornické nebo trempské činnosti. Stejně tak ji ale 

může využít i chatař, chalupář nebo houbař dobrodruh. 
Vyobrazený typ má délku ostří 37cm a je k němu  

možné pořídit i kožené pouzdro.
 

Souprava DUO
Při grilování, venkovním stolování,  
ale i doma v kuchyni jistě oceníte  
soupravu obsahující kuchyňskou vidličku 
a nůž na porcování masa.  
Oba výrobky pocházejí z řady Trend, 
vyznačující se použitím vysoce  
kvalitní oceli.

Firma KDS Sedlčany je tradičním výrobcem kvalitních nožů s více než padesátiletou historií. Těžiště její 
výroby spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů a náčiní. Výrobní program KDS je ale mno-
hem širší a vybere si v něm skutečně každý. Pro období léta a prázdnin by vás mohly zaujmout některé 
z uvedených výrobků. Celý sortiment KDS si můžete prohlédnout v e-shopu na stránkách www.kds.cz. 

KDS Sedlčany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany  
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz
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SBĚRAČ EXKREMENTŮ!

Jak sběrač funguje? 
Není to nic těžkého. Je velice skladný a vejde se do kabelky 
či do kapsy. Je nutné současně s ním nosit mikroténový či 
igelitový sáček. Pokud váš pejsek zanechá nadělení na chod-
níku, sběrač vyndáte z kabelky, rozevřete a natáhnete 
na něj sáček, který lehce vmáčknete dovnitř. Pak již stačí 
jednoduchým úkonem pejskovu hromádku sebrat a sběrač 
zaklapnout. Konce sáčku, které zůstaly venku, jednoduše 
zauzlujete. Chapadla rozevřete a sáček vyndáte - sběrač lze 
umístit zpět tam, kde jste ho předtím měli, a sáček vyhodíte 
do nejbližšího odpadkového koše.

A co na to říká pejsek Rony? 
„No, když mi tu věc panička donesla domů na otestování, 
chvíli jsem váhal, jestli si ji mám prohlédnout nebo ne. To 
víte, i když se občas rád s kolegy v parku peru, nejsem žádné 
bojové plemeno a tak jsem se zpočátku té zelenočerné nové 
věci trochu bál. Ale teď už vím, že bát se netřeba. Sice se 
snažím paničce udělat radost a nedělat ostudu na chodní-
cích, ale občas to na mně přijde zrovna právě na tom nej-
nevhodnějším místě a já se pak hrozně stydím…  Ale když 
musím, tak musím! Teď už vím, že moje panička má vždycky 
v kabelce tu pomůcku se sáčkem, která slouží k tomu, aby 
chodník vypadal čistý jako předtím, a já se už nemusím tolik 
omezovat. 

No a jestli stále nevíte, jak sáček na sběrač navléct, tak se 
dobře podívejte, jak to děláme u nás! Haf!“

Výrobce sběrače exkrementů:
KOVO DRUŽSTVO Olomouc
Dukelských hrdinů 29, 783 61 Hlubočky

Text: Jana Henychová Foto: Markéta Šopová, Jana Henychová

Pokud patříte mezi pejskaře ohleduplné ke  svému okolí, 
pak by vás mohl zaujmout sběrač exkrementů, se kterým 
nám zapózoval náš model pejsek Rony. Určitě se vám už 
někdy stalo, že jste šli s vaším psím mazlíčkem na procház-
ku a ještě než jste došli na místo určené k jeho vyvenčení, 
pejsek už to zkrátka nevydržel a  jeho oblíbené granule 
přeměněné s  prominutím v  pěkné psí ho…nko, vypustil 
na chodníku či dalším nevhodném místě. Co teď? Ignoran-
ti to neřeší, někdo z nich dokonce téměř utrhne násilím psa 
od konání jeho zvířecí potřeby a táhne ho na řemínku pryč, 
aby to bylo na někoho jiného. Někdo ale naopak ignorant 
není a snaží se nadílku od svého psího mazlíčka z chodní-
ku uklidit, neboť je ohleduplný k prostředí a lidem kolem 
nás. Občas bývají v některých ulicích umístěny speciální 
sáčky, ale většinou tomu tak není. A právě pro tyto účely 
může posloužit výrobek družstva Kovo Hlubočky. 

www.kovoolomouc.cz
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TAGAL  
impregnace
Léto se sice chýlí ke  konci, ale proč ne-
vytáhnout stany a nevyrazit do přírody? 
Nezapomeňte ale po loňské sezóně stan 
zkontrolovat a  hlavně zajistit jenom 
nepromokavost. V  tom vám pomůže 
Tagal impregance na  stany a  textil, kte-
rou stačí na  rozložený stan jednoduše 
nastříkat a  nechat uschnout. Už po  12 
hodinách od  aplikace je stan dokonale 
naimpregnován, a  je proto ideální myslet na  impreg-

naci ještě v pohodlí domova. A pak 
už si jen užívat přírody bez rizika 

promoknutí a nachlazení. 

START  
olej na kola – 60 ml
Ať už jste vášniví nebo rekreační cyklista ve  vaší výbavě by 
rozhodně neměl chybět Start olej na kola. Díky němu snadno 
a rychle promažete pohyblivé a třecí součásti kola a může si uží-
vat jízdy. Olej má skvělou stálost a můžete si být jisti i jeho kva-
litou a řádným promazáním. Olej je určen k údržbě a servisu 
jízdních kol, pro amatéry i profesionály. Start olej je praktickým 
pomocníkem 4v1, kdy zároveň maže, čistí, uvolňuje i  konzer-
vuje. Dokonale tak promaže všechny třecí a pohyblivé součásti 
jízdních kol, vyčistí znečištěné díly, například od zbytku maziv 
nebo pryže, rychle a spolehlivě dokáže uvolnit zarezlé šrouby, čepy a matice 
a také po aplikaci vytváří na povrchu ochrannou vrstvičku, čímž chrání kovové 
plochy a zabraňuje tak korozi. Start olej je navíc vybaven praktickým úzkým 
aplikátorem, díky němuž se dostane i na hůře přístupná místa. Využití nalezne 
i při opravě a údržbě motocyklů, sekaček nebo motorových pil. 

PERŠAN – 300 ml
Pokud si říkáte, že vaše koberce během roku ztratily svoji původní svěží barvu a je potřeba s nimi něco 
udělat, nyní je na to ta prvá chvíle. Koberce nemusíte vozit do čistíren ani hledat úklidovou firmu, ale 
vystačíte si s Peršanem, tedy se speciálním saponátem na čištění koberců a čalounění. Přípravek stačí 
správně zředit vodou a  můžete začít čistit, ručně nebo pomocí pěnotvorného adaptéru na  vysavač. 
Krásné teplé počasí vám navíc pomůže se schnutím a  koberec tak během dne může opět získat své 
původní barvy a být připraven na další užívání :-). 

Text: Lenka Netušilová. Foto: Druchema
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Kdo by v dnešní době nechtěl mít 
více nových, případně kvalitně ob-
sloužených zákazníků. Právě proto 
zde představujeme naše služby, po-
mocí kterých vám můžeme pomoci 
dosáhnout vyšších tržeb a spokoje-
ných, citlivě a vhodně oslovených zá-
kazníků.

1. SDZP družstvo je družstvo za-
městnávající osoby se zdravotním 
postižením. 1. SDZP a skupina 
dceřiných firem v současné době 
zaměstnává zhruba 250 pracovníků, 
z nichž je 98 procent se zdravotním 
postižením. 1.SDZP družstvo bylo 
založeno v létě roku 2003. U zrodu 
družstva stála skupina lékařů, lidí se 
zkušenostmi z práce se zdravotně 
postiženými spoluobčany a několik 
odborníků z oblasti informačních 
technologií.

1. SDZP je organizací, která se 
v prvé řadě věnuje zabezpečení 
a vytváření pracovních příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením 
prostřednictvím podnikatelských 
aktivit v řadě oborů. Klademe dů-
raz na naše služby v oblasti péče  
o zákazníka, protože s současné 
době provozujeme zákaznická cent-
ra šesti lokalitách, a to v Praze, Brně, 
Děčíně, Ústí nad Labem, České Lípě 
a Jaroměři. V současné době jsme 
schopni využít kapacitu až 330 vola-
cích hodin denně.

Pro naše klienty z řad bankovnictví, 
pojišťovnictví, výroby, zdravotnictví 
tak připravujeme a realizujeme kam-
paně na podporu jejich zákaznické 
péče a zákaznické zkušenosti.

1. SDZP družstvo, Děčín

Díky loni spuštěnému projektu 
tzv. in-housingu (opak outsourcing 
služeb, po vzoru Beneluxu), se 
nám daří umisťovat handicapované 
i v prostředí přímo u klientů, čímž 
klientovi zaručujeme flexibilitu, kva-
litu a hlavně požadované náhradní 
plnění, aniž by klient o svém podni-
kání ztratil přehled.

Krom jiného disponujeme roz-
sáhlou databází firem i koncových 
zákazníků, které naši odborníci umí 

segmentovat přesně podle požadav-
ku jednotlivého klienta, a zajistit tak 
vysokou úspěšnost telemarketingo-
vých služeb a rozšířit tak klientům 
portfolio jejich zákazníků.

Obrátit se na nás tedy můžete v pří-
padě, že potřebujete oslovit vaše 
stávající nebo potenciální zákazníky 
telefonicky, e-mailem, SMS případně 
pomocí online marketingových kam-
paní. 

Na všechny dodávky zboží, vý-
robků a služeb Vám můžeme po-
skytnout náhradní plnění ve smyslu 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.  

Kontakt: 
Petra Dlabolová, DiS
manažer pro rozvoj obchodu a služeb
e-mail: petra.dlabolova@1sdzp.cz 
tel.: +420 736 630 228

w w w.1 .szdp.cz
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DĚTI OBLEČENÍM,  
KTERÉ JE OCHLADÍ

Představte si situaci – je léto a vyjíždíte  
s rodinou na výlet, do města nebo se chystáte  
na dovolenou. Trápí vás ovšem extrémně teplé počasí  
a místo radosti a nadšení vidíte jen zpocené a protivné 
děti. Nebylo by krásné, kdyby se děti nepotily,  
nepřehřívaly a měly na sobě oblečení, které je ochladí? 
Aby se prostě cítily dobře za každého počasí?

Záleží na tom, jaká je teplota těla a zda potřebuje 
ochladit nebo zahřát. Jednoduché, ne? Outlast® rea-
guje jak na nadměrné teplo, tak na přílišné ochlazení. 
Je nenahraditelný v pocitu ideálního tepelného kom-
fortu. Horko ani zima už vašim dětem nebude, není 
to ideální? 

Dopřejte svým dětem komfort, vyzkoušejte materiál 
Outlast® . A uvidíte, že si budou výlety užívat, protože 
jim bude zkrátka dobře.

Navštivte e-shop www.littleangel.cz nebo naše 
kamenné prodejny v Táboře a Plzni a přesvědčte se 
například o tom, že kvalitní a funkční oblečení může 
být zároveň moderní a mít styl.

Možná se vám to zdá nemožné, ale materiál, který 
umí ochladit a zároveň omezuje pocení, existuje. Byl 
vyvinut pro kosmonauty a jmenuje se Outlast® . Ob-
lečení obsahující tento revoluční materiál ulevilo už 
hodně maminkám. Mohou své děti obléci do dlou-
hého rukávu, aby ochránily pokožku, a nemusejí se 
přitom bát, že se děti přehřívají. Outlast® také oceňují 
maminky, které často jezdí autem. Kombinací pod-
ložky do autosedačky a přikrývky s Outlast® zajistíte 
dítěti tepelnou pohodu, i když bude v autě zima, pře-
topeno nebo puštěná klimatizace.

V čem tedy spočívá kouzlo materiálu, který do dět-
ského oblečení a textilu přidává značka LittleAngel? 
Outlast® reaguje na změny teploty vnitřního i vnější-
ho prostředí, mezi pokožkou a  vrstvou Outlast® se 
tak vytváří příjemné mikroklima. Díky své schopnosti 
opakovaně akumulovat teplo a  následně ho opět 
uvolňovat udržuje po  celou dobu stabilní teplotu. 
Outlast® redukuje přímo i  vznik potu. Proto je také 
doporučovaný pro děti trpící ekzémy.

Text: Petra Novotná. Foto: archiv Dita Tábor
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DUP Pelhřimov  je výrobní družstvo podnikající  
v oborech kožená galanterie, kovovýroba a pivovarnictví.
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Družstvo DUP bylo založeno v roce 1945 s orientací 

především na výrobu manikúr s vlastní výrobou kovo-

vých náplní a na diplomatické kufříky a brašny nejen 

z koženého materiálu.

Stále si zachovává svou tradiční výrobu, kde přede-

vším v oblasti manikúr je jedním z největších výrob-

ců ve střední Evropě. Vedle toho rozšiřuje sortiment 

o nové výrobky. V současné době je v nabídce celá řada 

výrobků pro kancelář a obchod, jako jsou kufříky, pi-

lotní kufry, spisovky, organizéry, vizitkáře, organizéry 

do auta a další. Pro ženy naopak mimo tradičních etuí 

a kosmetických kufříků je nabídka rozšířená i o plážo-

vý set tašek. A nejen pro muže jsou v nabídce výrobky, 

jakými jsou tašky na pivo, batohy, podsedáky k ohni, 

nebo na festivaly apod. 

Družstvo DUP Pelhřimov vyrábí také výrobky pro 

automobilový, nábytkářský a zdravotnický průmysl.

Významnou část výroby tvoří kooperace a zakáz-

ková výroba podle specifických návrhů a potřeb 

zákazníka, pro které se využívají technologie opra-

covávání, šití, vysokofrekvenčního svařování a lepení 
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materiálů z kůže, umělé kůže, textilních materiálů 

a plastu. Na zakázkové výrobky je možné dle materiálu 

a potřeby zhotovit logo a nápisy slepotiskem, sítotis-

kem aj.

 V závodě Kovo výroba pro kooperace nabízí přesný 

střih, lisování, omílání, tepelné zpracování, galvanické 

pokovování a další technologie.

DUP jako jediné družstvo má vlastní výrobu tradič-

ního nepasterovaného piva. Pivo POUTNÍK připra-

vované v pelhřimovském pivovaru si pro svou kvalitu 

a nezaměnitelnou chuť získává čím dál více příznivců 

a jako jeden z mála pivovarů u nás je se stále rostoucím 

výstavem a převahou sudového piva.

Prodejní sortiment DUP je možno objednat v  e-shopu  

nebo v obchodním oddělení, které vyřizuje rovněž po-

žadavky na zakázkovou výrobu.

KONTAKT:
DUP družstvo
Řemenovská 1999, 393 17 Pelhřimov
eshop.dup.cz 

Text: Ing. Roman Holoubek. Foto: archiv DUP družstvo
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V  horkých letních dnech ocení milovníci vína krásnou, plnou, výraznou 
a stabilní chuť vín řady New Age, jejichž hrozny dosahují výrazné cuker-
natosti. Jsou to vína suchá i polosuchá pozdních sběrů a výběry z hroznů. 
New Age je nová unikátní řada, s níž Templářské sklepy přišly na trh právě 
před rokem. Výjimečnost spočívá v  jedinečnosti odrůd, které jsou velmi 
odolné a  pěstované bez chemických přípravků, průmyslových hnojiv, 
hormonů či umělých látek. A proč New Age? Dávná legenda o templářích 
praví, že právě jejich mapy pomohly španělským a portugalským moře-
plavcům objevit nový svět. Templářské sklepy Čejkovice kráčí v  tradici 
svých prapůvodních zakladatelů, a tak i v těchto dobách přináší nové ob-
jevy, nová odhalení, nové příchutě… A nové zážitky pro nový věk – prostě 
New Age. Při setkání s přáteli, na party či pikniky nebo jako dárek lze 
volit mezi odrůdami bílého vína Hibernal, Johanniter, Saphira a Solaris.

Absolutní novinkou roku 2014 je luxusní „diamantová“ řada vín  
Diamond Collection. Touto řadou Templáři rozšiřují nabídku tradič-
ní moravské značky. Vychází vstříc zejména náročným milovníkům 
vína. Na co se můžete těšit, shrnuje enolog Jakub Šamšula: „Naše nová 
prémiová kolekce obsahuje vína s přívlastkem pozdní sběr či výběr 
z hroznů, která pocházejí z vinic v okolí Mikulova a Čejkovic. Jsou to 
vína hutná a plná, s pronikavou ovocnou chutí.“ Můžete se tak těšit 
na  bohatou a  harmonickou chuť jiskřivého a  svěžího Sauvignonu, 
na příjemně minerální Ryzlink vlašský nebo nasládlý Tramín s vý-
raznějším aroma. Navíc tato vína v elegantních lahvích z černého 
skla zaujmou svým provedením, kdy je luxusní etiketa zdobena 
reálnými „diamanty“ jablonecké Preciosy z  křišťálu. Vína z  nové 
řady Diamond Collection lze zakoupit v prodejnách řetězců Makro 
a Globus a brzy i v ostatních maloobchodních prodejnách.

Templářské sklepy Čejkovice patří přes 10 let mezi vůdčí české 
značky v segmentech tichých i šumivých vín. Skvělá pověst značky 
se opírá nejen o největší tuzemskou „rodinu“ pěstitelů vína u nás, 
ale také o originalitu a výjimečnost svých produktů. Proč se snaží 
být Templáři stále inovativní v nabídce tuzemských značek vín, ob-
jasňuje obchodní ředitel Lukáš Lukáš: „Za posledních 10 let se český 
zákazník výrazně zorientoval v nabídkách domácích i zahraničních 
značek vín. Díky tomu je stále náročnější a  preferuje vína, která 
drží vysokou kvalitu surovin a vyhovují mu i jeho chutí. Naše nové 
řady splňují nejen veškeré nároky na kvalitu sklizně a zpracování 
hroznů, ale zejména reagují na preference zákazníků kupovat jedi-
nečnou značku, jejíž konzumace je opravdovým zážitkem.“ 

Ještě je třeba zmínit, že do  konce srpna se můžete odměnit  
růžovým vínem. Pokud v rámci soutěže zakoupíte láhev růžového 
od Templářů, můžete vyhrát stříbrné šperky od Preciosy v hodno-
tě 2 500 korun.

Aktuální informace a tipy  

nejen z oblasti vín lze sledovat 

na Facebooku nebo na stránkách  

www.templarske-sklepy.cz  

a www.templari.cz.

Léto přeje lehkým vínům a inovacím
Lahodné bílé nebo růžové vínko patří k létu jako deka na pláž.  
Dobře vychlazené osvěží a přidá na náladě, zvlášť když víno pijete  
v té správné společnosti. Nic z toho nelze podcenit, ovšem začít  
je třeba vhodným výběrem. Abyste si sklenku vína užili, máme  
pro vás několik tipů – novinky z Templářských sklepů Čejkovice.

V dalším čísle naleznete
Reportáž: Brněnská Drutěva

Text: Bob Němec. Foto: Promoplanet
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