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Jana Malá
předsedkyně představenstva
Moravská ústředna Brno
členka představenstva SČMVD

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, MILÍ DRUŽSTEVNÍCI.
V úvodu mi dovolte krátce představit družstvo pro ty, 
kteří o nás nevědí, ale věřím,  že s našimi výrobky se 
jistě někdy setkali.

Od šedesátých let minulého století jsme především 
výrobci textilních a  plyšových hraček. V  naší nabíd-
ce najdete celou řadu populárních večerníčkových 
postaviček, ale i  klasické plyšové hračky či maňásky 
a  kornoutové hračky. Naší fi losofi í je kvalitní ruční 
výroba s  charakteristickým designem. Téměř polo-
vinu naší produkce vyvážíme do 28 zemí světa. Dále 
jsme známí zakázkovou výrobou fi remních maskotů, 
reklamních kostýmů či prádla. 

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby 
má být v tomto roce na co hrdá. Má nejenom 105 let 
od svého založení, ale v celém období nepřetržitě pod-
nikala a nikdy ani na krátkou dobu neukončila svoji 
činnost. Když si uvědomíme, že zde byla období první 
a druhé světové války, dále celá řada politických změn, 
je to obdivuhodné a pro nás v družstvu zavazující.

Už z našeho názvu je zřejmé, že obory 
podnikání máme především tako-
vé, kde zhodnocujeme ruční práci, 
která v  nynějším přetechnizova-
ném světě má velmi těžkou pozici. 
Podmínky podnikání nám také 
nepomáhají. V  našem případě stačí 
vzpomenout např. systém učňov-
ského školství v  posledních dvaceti 
letech (chybí nám vyučené švadleny), 
zvyšující se minimální mzda, kurz 
koruny (90 % základního materiálu 
nakupujeme v zahraničí) apod.

V  družstvu působím 35 let a  musím 
přiznat, že i  když jsme se nikdy nedostali do ekono-
mické ztráty, prožili jsme ale řadu těžkých období. 
V takových situacích jsem vždy našla oporu v našich 
pracovnicích, čeho si nesmírně vážím. Během roku 
je průběžně informujeme jak o úspěších, ale i o nega-
tivech, které bude nutné překonat a zvládnout. Jsem 
přesvědčena, že právě proto se nám vždy společně po-
dařilo  problémy  překonat a jít úspěšně dál. Zaměst-
náváme stále kolem 200 pracovníků.

V   této souvislosti  musím konstatovat, že bychom 
přivítali výraznější podporu MSP, o  které se na růz-
ných úrovních již dlouho hovoří, ale skutky jsou slabé. 

Zde zůstává otevřené pole pro našeho zastupitele 
Svaz českých a  moravských výrobních družstev, kte-

rý zájmy a potřeby VD prosazuje a který si postupně 
vydobyl velmi dobrou pozici jak na národní, tak ev-
ropské úrovni.

Jsem toho názoru, že jak jedinec, tak jedno VD nic 
nezmůže, ale zástupce silné skupiny, má šanci. Proto 
za naše družstvo otevřeně říkám, že je důležité Svaz 
udržet a  je nutné, aby byl zastoupen všude tam, kde 
lze ovlivnit podmínky našeho podnikání. Je to často 

„běh na dlouhou trať“, ale nenechme se odradit!
Výhody členství družstev v  SČMVD velmi pěkně 

a podrobně rozebrali ve svých příspěvcích  moji  ko-
legové v předešlých číslech, proto se nebudu opakovat.  
Z  vlastních zkušeností však vím, že celá řada družstev 

poskytované služby a výhody neu-
mí dostatečně využívat a  ocenit. 
Je to často škoda družstva a jeho 
pracovníků. Proto bych využila 

této příležitosti a  vyzvala kolegy 
a vedoucí pracovníky v družstvech, aby 

se na Svaz se obraceli a nabízených služeb 
se neobávali využívat.

Za zmínku jistě stojí si připomenout pří-
mou fi nanční pomoc formou dividend, 
které nám Svaz poslední dva roky vy-
plácí. Zde je třeba si uvědomit, že tuto 
hmatatelnou výhodu našeho členství si  

představenstvo Svazu nemohlo dovolit 
předložit dříve, dokud se  nezbavilo  ob-

rovské zátěže, která zůstala  Svazu  z  dů-
vodů neuhrazených úvěrů poskytnutých družstvům 
před r. 1993. Důsledky „divokého období“ po roce 1990 
jsme si v družstvech většinou  zažili  všichni, ovšem 
v jiných podobách. 

Blíží se nám konec kalendářního roku a to je čas kdy 
bilancujeme, jak se nám podařilo naplnit naše cíle. 
Hlavně však musíme uvažovat a přemýšlet o budouc-
nu. 

Celý život se řídím heslem „začínat stále znovu, ne-
nechat se odradit“! 

Proto mi na závěr dovolte, abych nám všem popřála 
příjemné prožití vánočních svátků, do dalšího roku 
úspěšné podnikání a k tomu všemu dostatek sil, zdra-
ví a podporu v rodinách.
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V pátek 21. listopadu 2014 se v TOP HOTELU Pra-
ha uskutečnila Celorepubliková porada manažerů 
členských organizací Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev. Mezi hlavní projednávaná 
témata patřilo zhodnocení aktuálních výsledků 
hospodaření svazu za rok 2015, požadavky na po-
skytování odborných služeb členským organiza-
cím, spolupráce se státní správou a  samosprávou 
a  zajišťování centrálních nákupů a  rozvojových 
programů. Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvo-
řák informoval členská družstva rovněž o rozsahu 
a výsledcích připomínkování legislativy s vlivem na 
podnikatelské prostředí v ČR v oblasti zaměstnava-
telů osob se ztíženou pracovní schopností. 

Porady se zúčastnilo více než 200 manažerů vý-
robních družstev. Čestnými hosty celorepublikové 
porady byli prezident Hospodářské komory ČR Ing. 
Vladimír Dlouhý, CSc., náměstek ministra průmyslu 
a obchodu ČR Mgr. Karel Novotný, MBA, LLM, gene-
rální ředitel CzechTrade Ing. Radomil Doležal, MBA., 
a PhDr. Marie Jírů z Centra andragogiky.

V průběhu jednání byla otevřena mimo jiné témata 
aktuální úrovně spolupráce se zástupci české vlády 
a  parlamentu ve vztahu k  zajištění úkolů v  rozvoji 
českého průmyslu, hospodářství, školství, ale také 
životním prostředí a sociální politice.

K hlavním úkolům SČMVD, který je jedním z nejvý-
znamnějších zaměstnavatelských svazů v České repub-
lice, ale i v Evropě, patří ekonomická podpora výrobním 
družstvům, poskytování široké škály odborného pora-
denství a služeb, v oblasti legislativní, fi nanční, daňové 
a ve všech stěžejních podnikatelských aktivitách. 

Významnou část výrobních družstev tvoří fi rmy za-
městnávající občany se ztíženou pracovní schopností 

(invalidy). Zejména v  této oblasti je urychlená pod-
pora a řešení pravidel ze strany vlády a Ministerstva 
práce a  sociálních věcí ČR citlivým a  významným 
úkolem, ke kterému svaz předložil komplexní návrhy 
řešení a očekává fl exibilitu při jejich realizaci.

Byly zhodnoceny některé z  aktivit SČMVD, který je 
pro své členy podporou v zajišťování centrálních služeb 
a nákupů, které přinášejí úsporu nákladů, a tyto služby 
nadále rozšiřuje. Svaz má své zástupce v pracovních tý-
mech Rady vzájemné hospodářské dohody (Tripartitě), 
ale také v odborných sekcích Hospodářské komory ČR, 
Svazu průmyslu a  obchodu a  Konfederaci zaměstna-
vatelských a  podnikatelských svazů ČR. Zájmy svých 
členů svaz prosazuje také na mezinárodní platformě, 
zejména v orgánech Mezinárodního družstevního sva-
zu (ICA) a v organizacích Družstev Evropy v Bruselu. 

Z VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮ…  
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory

Zmínil témata související s  pod-
nikatelskou sférou, jako relativně 
nízkou nezaměstnanost, oblast 
úrokových sazeb, pozitivnější eko-
nomický růst či zhodnocení období 
od roku 1989 naší země v porovná-
ní s  ostatními evropskými státy. 
„Infl ace se blížila k  nule a  byla 
výrazně pod infl ačním cílem. Z to-

hoto hlediska patřím k těm ekonomům, co víceméně 
podporují krok centrální banky vedoucí k  oslabení 
koruny. Pro některé fi rmy to mělo negativní důsled-
ky, pro jiné spíše pozitivní,“ řekl Vladimír Dlouhý 
mimo jiné.

Mgr. Karel Novotný, MBA, LLM
náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Připomněl Akční plán vlády na podporu hospo-
dářského růstu a  zaměstnanosti v  České republice. 

Celorepubliková porada zástupců 
výrobních družstev – PRAHA listopad 2014
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Ve svém projevu mimo jiné zdů-
raznil program REVIT, určený pro 
začínající podnikatele či fi rmy po-
stižené živelnou katastrofou, který 
se dá použít také pro modernizaci. 
Program představuje záruku na 
úvěry pro podnikatele s  tím, že 
10 procent z  poskytnutého úvěru 
fi rmy obdrží jako dotaci.  Zmínil 

dále oblast elektronické evidence tržeb a připravova-
ný zákon o kurzarbeitu.

Ing. Radomil Doležal, MBA.
generální ředitel CzechTrade 

Ing. Doležal zmínil téma vzděláva-
cích akcí pro české exportéry, jako 
například odborné semináře, teri-
toriální semináře, exportní konfe-
rence či fi remní školení na míru. 
Pro podnikatele bylo zřízeno kli-
entské centrum pro export, které 
je kontaktním místem MPO a MZV 
pro exportéry, kde lze konzultovat 

exportní záměry či konkrétní dotazy. Mezi bezplatné 
služby patří doporučení pro obchodní jednání s ohle-
dem na místní specifi ka, poskytování podpory pro ob-
chodní jednání podle potřeby a možností, vyhledávání 
základního okruhu možných partnerů podle domluvy 
s  klientem, zprostředkování seznamu tlumočníků 
a překladatelů či základní informace ze zahraničních 
trhů včetně aktuálních exportních příležitostí.

PhDr. Marie Jírů
ředitelka Centra andragogiky

Společně se svou kolegyní Ing. 
Petrou Michaličkovou zmínila čin-
nost Centra andragogiky, které se 
zabývá vzdělávací a  poradenskou 
činností. Společnost poskytuje 
komplexní systematické fi remní 
vzdělávání včetně zefektivňování 
činnosti fi rem a  organizací. In-
formovala, že zvýšení odbornosti 

zaměstnanců nemusí být pro fi rmu téměř žádnou 
fi nanční zátěží. Na odborné vzdělávání lze získat 
peníze z ESF, konkrétně z výzvy Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců. Centrum andragogiky se 
angažuje i v této oblasti a zdarma pomáhá fi rmám se 
získáním peněz z ESF.

NÁSLEDOVALO 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ…
Po ofi ciální části porady setkání členů výrobních 
družstev pokračovalo kulturním programem v diva-
dle Studio DVA v pražském Paláci Fénix. Diváci mohli 
zhlédnout představení hry Kristofa Magnussona 
„KUTLOCH aneb I  muži mají své dny“ v  režii Jana 
Jirků. 

SPOLEČENSKÝ VEČER
Neformální setkání účastníků celorepublikové pora-
dy pokračovalo společenským večerem v kongresové 

hale TOP HOTELU Praha. Při úvodním slovu předseda 
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák popřál předsedkyni 
družstva Hygie Chomutov Janě Zítkové k významné-
mu životnímu jubileu a společně přivítali účastníky 
večera.

K tanci a poslechu hrál Big Band Felixe Slováčka se 
sólisty Leonou Machálkovou, Felixem Slováčkem jr. 
a Markétou Poulíčkovou. Společenský večer modero-
val Martin Severa. Průběh večera zpestřilo taneční 
vystoupení.

Text: Jana Henychová, Michaela Vostálová, 
Ing. Věra Řeháčková, Jakub Kahoun 

Foto: Jana Henychová

foto: www.studiodva.cz
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Průmyslový palác v pražských Holešovicích přivítal 2. – 4. října 2014 v pořadí již 23. ročník výstavy 
hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků HODINY A KLENOTY. Na výstavě se v samostatném 
stánku představil Granát Turnov, ve společném stánku se prezentovala tři výrobní družstva – Ka-
rat Brno, Znak Malá Skála a Podané ruce Zubří.

  Granát, družstvo umělecké výroby, 
Turnov

www.granat.eu 
Družstvo Granát je tradičním a  současně největším 
výrobcem zlatých a stříbrných šperků s českými gra-
náty. 

Zajímá vás, jak se brousí tradiční český granát a co 
je důvodem jeho typických odlesků ve světle? I nás to 
zajímalo, a tak jsme se na to zeptali obchodního ředi-
tele družstva Granát Turnov Ing. Vlastimila Musila. 

„Granát, který se pou-
žívá do našich šperků, je 
broušen do hvězdového 
výbrusu. Ten vzniká tak, 
že na každém kamenu je 
na horní i  spodní stra-
ně vybroušeno vždy 
osm plošek do špice 
jehlanu. Na vrchní 
straně, kterou vidí-
me ve šperku, je ještě 

každá druhá z těchto osmi plošek 
zbroušena. Tím vzniká zajímavý geometrický 

tvar – čtyřcípá hvězda. Díky tomuto brusu dochází 
k zajímavým světelným efektům, granát se ve šperku 
třpytí. Takto jsou broušeny české granáty. Například 
větší almandiny, které se občas do šperků přidávají, 
se tímto způsobem nebrousí,“uvedl. Pro úplnost je 
ještě nutno dodat, že almandin má oproti českému 
granátu odlišné zabarvení. Český granát má typic-
kou rudou barvu, almandin je odstínem více do hně-
da. Charakteristické pro český granát je i to, že jeho 

velikost dosahuje po vybroušení v průměru pouhé tři 
milimetry. 

Zástupci družstva Granát obohatili svou letošní 
expozici zajímavými novinkami – šperky s nadstan-
dardně velkými pravými českými granáty. Podařili 
se jim totiž získat české granáty velkých rozměrů, 
které se běžně netěží. Na veletrh přivezli dva náhr-
delníky pro náročnou klientelu.

I  část bohatého doprovodného programu výstavy 
byla věnována českým granátům.

Propagátor a ochránce originálního českého graná-
tu RNDr. Ivan Turnovec  přednášel na téma historie 
těžby a zpracování českých granátů v družstvu Gra-
nát Turnov. Další jeho přednáška se týkala hlavních 
českých drahokamů, kromě granátů byla věnována 
i vltavínům. Tématem třetí přednášky bylo atestová-
ní šperků. 

K prezentaci družstva Granát na výstavě nepochyb-
ně přispěly i  exkluzivní módní přehlídky, z  nichž 
přinášíme fotografi e. Jednu z nich můžete vidět na 
titulní stránce tohoto časopisu.

 KARAT, družstvo
www.karat-brno.cz 

Zástupci družstva Karat z Brna na výstavu přivezli 
kolekci zlatých prstenů z  vlastní produkce. Vedle 
hotových šperků, mezi kterými nechybějí i náušni-
ce, přívěsky, řetízky, náramky, brože nebo kravato-
vé spony, prezentovali i možnost zakázkové výroby 
šperků. Na zakázku zhotovují také zlaté i  stříbrné 
snubní prsteny v různých kombinacích bílého, žlu-
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HODINY A KLENOTY
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tého a  červeného zlata, které mohou být osázeny 
brilianty či jinými kameny různých brusů, barev 
a velikostí. Prsteny mohou být povrchově upraveny 
matováním či leskem nebo mohou být opatřeny ry-
tinou. 

Kromě zhotovování šperků družstvo nabízí i reno-
vaci starožitných šperků a  devocionálních a  jiných 
cenných předmětů z obecných i drahých kovů a služ-
by jako je zlacení, stříbření a  rhodiování. Renovuje 
také starožitné rytiny, u  šperků dosadí chybějící 
drahé kameny, vyrobí chybějící části nebo zhotoví 
kompletní repliku.

Družstvo Karat provozuje síť vlastních prodejen 
v Brně, Prostějově, Třebíči a Znojmě. Katalog výrobků 
je k dispozici na webových stránkách družstva.

  ZNAK Malá Skála, družstvo 
hodinářské a umělecké výroby

www.znakms.cz
Znak na výstavě prezentoval svou produkci – me-

daile, řády, vyznamenání, odznaky, přívěsky a další 
upomínkové a propagační předměty. Návštěvníkům 
akce představil i  medaile pro Akademické mistrov-
ství světa v orientačním běhu 2014, na jejichž výrobě 
se podílela úspěšná biatlonistka Gabriela Soukalová. 
Stala se totiž autorkou návrhu, ražba byla provedena 
v družstvu Znak Malá Skála. 

 Podané ruce, družstvo
www.podane-ruce.cz

Kromě poskytování sociálních služeb se družstvo 
Podané ruce zabývá výrobou a uměleckým zpracová-
ním plochého skla, zakázkovou výrobou vitráží tech-

nikou Tiff any a  fusingem, spékáním a  tvarováním 
plochého skla.

Expozice družstva se pyšnila rozšířenou nabídkou 
skleněných pilníků, a  to ve 
dvou velikostech a  v  nových 
vzorech, ať již se jednalo o polep 
kamínky či barvení. Nechyběla 
tradiční nabídka nástěnných 
hodin, skleněných táců a  skle-
něných dekorací. Novinkou 
byly brože ve tvaru skleněných 
zvířátek, které potěšily přede-
vším dětské návštěvníky.

Autoři textu: Ing. Lenka 
Bartoničková, Jana Henychová

Foto: Jana Henychová, 
Ing. Vlastimil Musil

 

Ing. Dana Plíhalová, Veronika Opatřilová (Znak Malá Skála)

Zuzana Závišková 
(obchodní manažer 
družstva Karat)
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Sdružení klenotníků a  hodinářů ČR 
uspořádalo soutěž ŠPERK ROKU 2014 
- CZECH OPEN, kde se tradičně pre-
zentovali designéři v  oboru zlatnictví 
a klenotnictví. Soutěžilo se ve třech ka-
tegoriích – umělecký šperk, komerční 
šperk a studentský šperk.

Granát Turnov ovládl dvě z uvedených katego-
rií.
1. místo v  kategorii Umělecký šperk obsadily 
Hana Stehlíková a Martina Cymbálová za sou-
pravu „Bublinky“.
1. místo v kategorii Komerční šperk získali Mi-
lan Hejral a Marek Dufek za náhrdelník „Snow 
white rattlesnake from misty Mountains of 
Svalbard“. 

 ŠPERK ROKU 2014 - CZECH OPEN

Blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme družstvu Granát 
za skvělou propagaci výrobního družstevnictví.

Náhrdelník „Snow white rattlesnake 
from misty Mountains of Svalbard“Souprava „Bublinky“
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Dámské a  pánské pláště, dámská paleta a  peleríny 
nabídla Moděva Konice. Její modely představují ši-
rokou nabídku barevných odstínů, kterým vévodí 
černá, červená, bílá a  velbloudí srst a  současně sází 
na elegantní zeštíhlující střihy. Precizní zpracování 
vyniká v detailech, jako jsou kapsy, límce a podobně. 
Pro zdobení modelů jsou používány často také pravé 
kožešiny, které dodávají oblečení ten vysoce elegant-
ní vzhled. Připomínáme, že Moděva je i  výrobcem 
dámského profesního oblečení vhodného pro mana-
žerky a  úřednice. Zástupci družstva na akci dovezli 
i doplňkový sortiment v podobě šál, šátků, čepic a po-
dobně.

Pokud vyrážíte například do divadla nebo na večí-
rek, nebo chcete být elegantně oblečeni i v běžném 
pracovním či soukromém životě, pak je dobrou 
volbou pořídit si do svého šatníku nějaký pěkný 
model z družstva Modela Pardubice. Tato fi rma šije 
oblečení velmi precizně a  jejich modely „sedí“. Je 
s  podivem, kolik novinek vždy pro každou sezonu 
vyrobí a jejich oblečení sluší i těm méně dokonalým 

postavám. Do Prahy zástupci Modely přivezli dám-
ské šaty, sukně, halenky, kalhoty a kabátky.

U oblečení zůstáváme – sortiment z vlastní výroby 
přijelo představit také družstvo Styl Plzeň. Z jejich na-
bídky si mohli návštěvníci zakoupit oblíbené pánské, 
dámské i  dětské softshellové bundy, saténové nebo 
bavlněné pánské trenýrky či další drobné oděvní vý-
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Prodejní akce představila družstevní výrobky
Tradiční předvánoční prodej družstevních výrobků přilákal do budovy SČMVD, kde se akce konala, 
velké množství návštěvníků. Kdo má rád kvalitní české výrobky, nenechal si tuto akci ujít. Ve velké 
jednací místnosti se sešlo 13 výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, šperků, vánočních ozdob 
a domácích potřeb, aby navázali na úspěšnou tradici a zákazníky potěšili sortimentem vhodným 
nejen jako vánoční dárky. Jednací místnost se tak proměnila na minitrh s přátelskou atmosférou, 
kde se dalo bez spěchu a stresu v klidu prohlédnout a zakoupit požadovaný výrobek. Pojďme si nyní 
společně přiblížit nabídku jednotlivých českých výrobců.

   
 

Zoja Pospíšilová, oděvní družstva Moděva Konice 
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které je prodyšné, teplé a nesnižuje jejich pohyblivost 
– proto pořídit jim kvalitní výrobek je dobrou volbou 
pro jejich rozvoj a dobrou kondici. 

Od dětí pokračujeme k těm nejmenším. Když se řek-
ne miminko, vybaví se nám Dita Tábor. Družstvo šije 
dětské oblečení od 0 do 3 let věku dítěte. Vyrábí ho 
pod značkou Little Angel® a  představuje kompletní 
sortiment oblečení a lůžkovin pro děti včetně látko-
vých hraček. Na prodejní akci bylo možno zakoupit 
fusaky, zavinovačky, deky do kočárků a  dále textil 

pro dospělé – přikrývky, polštáře či dvojité deky. 
Zajímavostí je, že polštáře a  přikrývky, stejně jako 
většina dětského oblečení, obsahuje speciální tkani-
nu OUTLAST®. Jedná se o materiál, který reaguje na 
teplotu těla a vyrovnává ji. Materiál byl původně vy-
vinut pro pobyt kosmonautů ve vesmíru – nyní slouží 
také dětem. Miminko se nepřehřívá, nepotí, omezí to 
vznik zdravotních problémů kůže a současně je tento 
materiál ideální i pro alergiky. Novinkou v produkci 
Dity Tábor je je kolekce Méďa, obsahující fusak, au-
tofusak, deku, dvojitou deku a rukavice na kočárek.

Kdo by neznal pohádkového krtka. Sice se s  ním 
dějí poslední dobou samé podivuhodné věci – nejdřív 
letěl do vesmíru s opravdovým kosmonautem ve sku-

tečné raketě 
a  jeho nejbliž-
ším plánem je, 
že ve fi lmové 
podobě odces-
tuje do Číny, 
kde bude mu-
set buď vyrůst, 

nebo si bude muset stoupnout na štafl e, aby dosáhl 
na několikanásobně vyššího medvídka Pandu, se 
kterým si možná pochutná hůlkami na čínských 
nudlích v  chystané fi lmové sérii kreslených pohá-
dek v čínské režii.:-) V té plyšové nefi lmové podobě, 
je naštěstí stále stejný český krtek s  ambicemi hrát 
si s  normální českou myškou a  ježečkem – a  právě 
všechny tyto postavičky můžete vidět v sortimentu 
Moravské ústředny. Družstvo vyrábí plyšové hrač-
ky převážně podle postaviček českých večerníčků. 
Hračky od tohoto výrobce se dají označit také za 
dárky, suvenýry – například krtek se vyrábí i  jako 
přívěšek na klíče. Moravská ústředna má ve svém 
sortimentu také loutky, melaminové nádobí, trička 
a prádlo z nanomateriálů a spoustu dalších výrobků 
pro děti. Na prodejní akci bylo možné kromě krtečka 
a  dalších postaviček zakoupit například i  polštářky 
a další doplňky s námětem oblíbených postaviček.

Dekorativní a  zdravotní kosmetika Regina® je 
známa na našem trhu několik desítek let. Vyrábí ji 
družstvo Detecha Nové Město nad Metují. Detecha 
přináší téměř každý měsíc nějakou novinku. Novin-
ky dovezla také na prodejní akci, takže zákaznice si 
mohly vybrat ze široké nabídky barev rtěnek, laků 
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na nehty, pudrů, tvářenek, očních stínů, řasenek, 
konturovacích tužek atd. Nesmíme zapomenout ani 
na vysoce kvalitní krémy či tradiční Jelení lůj. Ten se 
v posledních letech dočkal i ovocných variant a o po-
mády Jelení lůj je vždy hodně velký zájem.

Kosmetiku dovezlo také druž-
stvo Vřídlo Karlovy Vary. Před-
stavilo mimo jiné nový šampon 
na vlasy a šampon v kombinaci 
s  tekutým mýdlem. Zákazníci, 
kteří jednou prodejní akci na 
SČMVD navštívili, přicházejí 
příště znovu, neboť využívají 
příležitost k  zakoupení kva-
litních českých kosmetických 

přípravků. Jimi jsou například 
karlovarský denní a  noční krém s  mandlovým 
olejem, snadno vstřebatelné krémy vyráběné pro 
všechny typy pleti.  Zákazníci si mohli zakoupit také 
koupelové soli v různých baleních nebo třeba tradič-
ní Opodeldok. Výborné jsou i zubní pasty, ústní vody, 
masážní gely a nejrůznější krémy. Vše je vyráběno ve 
Vřídlu.

Granát Turnov je dalším družstvem zastoupeným 
na prodejní akci. Krása jeho šperků je natolik pod-
manivá, že již po několik let vyrábí prestižní ocenění 
pro hudební anketu Český slavík. Česká žena by měla 
mít český šperk a na to nejspíš mysleli ti, kdo vyrazili 
právě ke stánku Granátu. V  nabídce šperků tohoto 

výrobce naleznete jak tradiční vzory, tak i  součas-
né návrhy šperků. Kromě pravého českého granátu 
zdobí družstvo Granát Turnov své šperky i  dalšími 
drahokamy. Družstvo Granát smí jako jediná fi rma 
těžit a zpracovávat pravý český granát, tedy pokud si 
zakoupíte šperk vyrobený v  družstvu Granát, máte 
záruku pravosti šperku. Kromě stříbrných a zlatých 
šperků si mohli návštěvníci zakoupit také dárkové 
sklo s českým granátem, jako jsou skleničky na víno 
či těžítka, dekorativní misky a podobně. Granát je to-
tiž jediný z minerálů, který nezmění tvar a barvu při 
styku s rozžhaveným sklem.

Jedním ze tří družstevních výrobců tradičních 
foukaných skleněných vánočních ozdob je Slezká 
tvorba Opava. Ta dorazila na prodejní akci s aktuální 
nabídkou, kterou tvořily nejrůznější foukané tvary. 
Skleněné ozdoby jsou velmi křehké a je proto potře-
ba s nimi velmi opatrně zacházet. Nic ale nenahradí 
jejich krásu, když se třpytí na vánočním stromečku, 
a  s  plastovými ozdobami, kterými se hemží super-
markety, se to nedá vůbec srovnat. Na to nejspíš mys-
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leli ti, kdo si z prodejní 
akce odnášeli krabičku 
s vánočními ozdobami, 
ať již se jednalo o  celé 
soupravy, nebo jen sa-
mostatně prodávané 
špičky či kusové ozdo-
by. Kromě foukaných 
baněk si mohli ná-
vštěvníci zakoupit 
také baňky foukané 
do forem a  přímo na 
místě si nechat ozdobu 

dekorovat nápisem či jiným detailem provedeným od 
přítomné designérky.

Tvar Pardubice je výrobcem plastových 
potřeb pro domácnost. 

Vyrábí přes 300 dru-
hů výrobků v mnoha 
barevných odstínech. 
I  tentokrát zástupci 
družstva dovezli dózy 
na potraviny, kořen-
ky, plastová prkénka, 
mísy, hrníčky, cedníky, 
tácy, formičky, odměr-
ky, napichovátka či dět-

ské nádobí. Velmi oblíbené jsou také jejich fi tness 
šejkry na proteinové a  další nápoje pro sportovce, 
které jsou vyráběny též v několika barevných pro-
vedeních. Pro děti jsou určeny klickboxy s potiskem 
dětských motivů, vhodné na svačiny do školy. Na 
výběr byl potisk s postavičkami Pata a Mata, kres-
lených zvířátek a různých postaviček. Mezi zajíma-
vostmi pak můžeme jmenovat jejich dózu ve tvaru 
autíčka.

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zbo-
ží, nabízí široký sortiment kvalitních výrobků 
- kuchyňské, řeznické a  kuchařské nože, řeznické 
náčiní, zahradnické nůžky, nůžky pro domácnost, 
kancelářské či krejčovské nebo kadeřnické, hygie-
nické náčiní a  řezné díly do masostrojků. Pokud si 
koupíte nůž z KDS, máte štěstí – získali jste poctivý 
český výrobek, který se dá brousit, krájí a je zdravot-
ně nezávadný. Mimochodem, na akci prodávali také 
ocílky či další nástroje k broušení. Nutno zdůraznit, 
že oproti některým konkurenčním výrobkům mají 
nože z KDS poměrně velkou část kovového dílu za-
puštěnou v rukojeti, čímž odpadá možnost vylomení 
nože z rukojeti při vyvinutí větší síly. Mezi doplňko-
vým sortimentem byly k vidění například i formič-
ky na čokoládu. 
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Vlevo: Ing. Jaroslav Veverka, předseda družstva Slezská tvorba 
Opava
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 v troubě? Další její praktickou vlastností je, že ji lze 
umývat v  myčce. V  nabídce mají i  jednobarevnou 
keramiku a  nejrůznější dekorativní sošky, tradiční 
hnědou keramiku, ze které se vyrábějí formy na pe-
čení, džbány s vybrušovaným vzorem a podobně, či 
keramiku užitkovou, například krmítka pro králíky 
a drobné domácí zvířectvo. Dalším oblíbeným typic-

kým výrobkem 
je tzv. petrželák, 
tedy speciální 
květináč na pěs-
tování bylinek, 
nebo římský hr-
nec. Zástupci Ke-
rama Kožlany na 
akci dovezli mimo 
jiné adventní ke-
ramiku či vánoč-
ní zvonky. Velký 
zájem byl o  zahrad-
ní keramické koule sloužící jako dekorativní kryt 
na svíčku. Výrobky z  Kerama objednávají fi r-
my jako své reklamní předměty – příkladem jsou 
korbele pro Plzeňský Prazdroj.  

Letošní prodejní akce byla rekordní co do počtu zú-
častněných družstev i co do počtu návštěvníků a ze 
strany družstev byla zaznamenány pozitivní reakce 
i co se týče tržeb. Ti, kdo akci navštívili, jistě nelito-
vali, ať již se zúčastnili jako prodejce či návštěvník. 
Ti z  vás, kdo na akci nebyli, ale rádi byste se přišli 
příště podívat a  nakoupit si české kvalitní zboží, 
napište nám na adresu bartonickova@scmvd.cz. 
Zařadíme si Vás do databáze a  příště Vám pošleme 
osobní pozvánku. Těšíme se na vás!

 
Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková

Foto: Jana Henychová

Snaha Brtnice přijela představit doplňkovou vý-
robu kožešinových výrobků. Její hlavní výrobní 
činností je činění kožešin včetně zakázkových prací. 
Na prodejní akci družstvo přivezlo kožešinové vesty, 
polštářky z  kousků kožešin, kožešinové vložky do 
bot, televizní bačkory, bambule na čepice, klíčenky 
a další drobnosti. Část nabídky tvořil sortiment pro 
nejmenší v podobně čepic, bačkůrek atd. 

Keramo Kožlany je výrobcem keramického kuchyň-
ského nádobí, jako jsou hrnky, kávové šálky, mísy 
a misky, dezertní, hluboké a mělké talíře, keramické 
bytové doplňky a mnoho dalšího. Kožlanská kerami-
ka je typická svou dvoubarevností – polovina výrob-
ku je barevně odlišná. Tento typ vzhledu družstvo 
vyrábí v  široké škále barevného provedení. Věděli 
jste například, že kožlanská keramika je vypálena 
tak, že v jakémkoliv kuchyňském nádobí lze zapékat 
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Vpravo: Ing. Roman Diviš, předseda družstva Snaha Brtnice

Pavla Jonášová (Snaha Brtnice)

Vpravo: Jiří Šapovalov, předseda družstva Keramo Kožlany
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Zimní období s  sebou přiná-
ší také zimní oblečení. Mezi 
tradiční zimní a  současně 
velmi módní doplňky patří 
kožešiny. Jak vznikne výrobek 
z kožešiny, nebo ještě lépe, co 
předchází její výrobě? Tento 
měsíc je pro vás připravena 
reportáž z družstva Snaha 
Brtnice. Provozem nás ochot-
ně provedl předseda družstva 
Ing. Roman Diviš.

Snaha, kožedělné družstvo Brtnice

Pane předsedo, mohl byste našim 
čtenářům přiblížit činnost druž-
stva Snaha?

Hlavním předmětem naší činnos-
ti je činění kůží. Rozlišujeme dva 
typy této činnosti – ten první je, že 
si zákazníci sami zakoupí, případně 
získají lovem, kožešiny v  surovém 
stavu. Ty k nám dopraví a zde dochá-
zí k vyčinění, případně obarvení ko-
žešiny. Zákazník pak kožešinu sám 
zpracuje, resp. ušije výrobky, které 
jsou určeny pro koncového zákazní-
ka. Může to být například i výrobce, 
který výrobky z kožešin dodá na rus-
ký trh, kde je po nich dobrá poptávka.  
Druhou a větší část naší činnosti pak 
tvoří naše vlastní aktivity v  tomto 
smyslu – nakoupíme kožešiny, které 
zpracujeme do fi nální podoby a pro-
dáváme je odběratelům.

O jaké kožešiny se jedná?
V podstatě o všechny druhy kože-

šin, které umožňuje naše legislativa. 
Nejčastěji se jedná o ovčiny a králi-
činy. Tzv. lidový výkup probíhá vět-
šinou přímo v obcích, kde jezdí auto 
s megafonem a pracovník nasbírá za 
den určitý počet kůží, který pak řá-
dově jednou za měsíc doveze do Sna-
hy. Nejedná se o naše zaměstnance, 
ale o spolupracující dodavatelské fi r-
my. Druhou variantou je výkup ko-
žešin například z hromadné porážky 
na statcích nebo jatkách a podobně.

Jaké typy kožešin se z  lidového 
výkupu nejčastěji získají a  kolik 
peněz zhruba stojí taková kůže?

Nejčastěji získáváme králičiny. 
Výkup není nijak závratná suma, 
pohybuje se přibližně 10 – 20 ko-
run za jednu kůži. Všechny ale ne-
zpracujeme. Je totiž rozdíl, jestli se 
jedná o  letní nebo zimní srst. Pro 
nás má smysl zimní králičina – má 
hustější vlas. Dodané kůže třídíme, 
zimní a  nepoškozené ponechává-
me pro naše zpracování. Ostatní 
zpětně balíme a prodáváme dalším 
zájemcům.  Tyto fi rmy mají zájem 
o zpracování srsti – oddělují vlas od 
řemenu a  ten zpracovávají na plst. 
Zbytek zpracovávají jako hnojivo. 
My zpracováváme celou kůži do po-
doby kožešiny.

Jak velký podíl máte na trhu?
Podle dostupných informací před-

stavuje Snaha Brtnice úctyhodných 
90 procent celého kožedělného 
průmyslu v České republice v čině-

ní kožešin.  V roce 2012 jsme dosáhli 
obratu 32 milionů korun, o rok poz-
ději jsme ho zvýšili na 37 milionů. 
Ještě dodám, že průměrně služby 
zajišťujeme s  25 – 30 zaměstnanci. 
Co se týče obratu, v  porovnání se 
situací před asi 20ti lety je to pětina 
objemu výroby. Když dříve napří-
klad lidé chodili z  půlnoční mše, 
zpravidla měl v zimě každý kožich 
či kožešinovou čepici, límec… Ko-
žené boty a  podobně… Dnes ale 
lidé chodí v  polobotkách a  péřové 
bundě.

Myslíte si, že je to cenou nebo tren-
dem?

Jednoznačně cenou. Na módních 
přehlídkách mají kožichy stále své 
místo… Jedná se každopádně o  ka-
tegorii luxusnějšího zboží.

Setkali jste se s  negativními reak-
cemi ze strany ochránců zvířat?

Nějaké tendence zde byly, hlavně 
u  chovatelů kožešinových zvířat, 
ale v podstatě se vždy jednalo o ně-
jakou formu vydírání – pokud neza-
platí, udělají jim mediální problém. 
Snaha Brtnice to pocítila v několika 
málo nepublikovatelných mailech 
nebo dopisech.

Evropská unie zakázala činění kůží 
koček a psů… Jak jste se s tím vypo-
řádali?

Ano, došlo k  tomu ke konci roku 
2007. Do té doby jsme vyráběli 
z  kočičích kůží zdravotní pláty na 
záda. Začaly jsme je tedy vyrábět 
z králičiny.

Ing. Roman Diviš, předseda družstva
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Co když si chce někdo nechat vydě-
lat kůži, která se vydělávat podle 
našich předpisů nesmí?

Jde o to, co je to za kůži. Je zakázáno 
vydělávat kůže z  chráněných nebo 
ohrožených zvířat, ale klidně může-
te činit i třeba tygra. Musíte mít ale 
doklad o  tom, potvrzení například, 
ze ZOO, kde uhynul. Další věc je na-
příklad že třeba takový medvěd je 
u nás chráněný, ale ne již v Kanadě, 
tedy pokud máte doklad, že tam byl 
legálně uloven, není problém jeho 
kůži vyčinit. Na základě těchto do-
kladů vám pak vydá kompetentní 
veterinární správa doklad, že se 
může zvíře zpracovat. Možnost vy-
činění lze nalézt, jen je to obtížnější, 
než když k nám pošlete králičinu.

Jaký je podíl zakázek od obyvatel-
stva a jaký z vašeho výkupu?

Zakázkové činění pro obyvatelstvo 
představuje přibližně do 10 procent 
z  celkového objemu výroby. Jedná 
se například o chovatele, kteří si na 
jaře koupí ovečky, na podzim je za-
bijí a kůže si nechají vyčinit. Případ-
ně myslivec střelí lišku, divočáka, 
daňka či jiné lesní zvíře – a jelikož se 
jedná o jeho první úlovek nebo větší 
zvíře, nechá si jeho kůži u nás vyči-
nit jako dekoraci. Lidé si nechávají 
vyčinit i kůže koz a podobně.  Zbytek 
pak tvoří činění kůží z našeho výku-
pu.

Vyrábíte také nějaké vlastní zboží?
Nevyrábíme kožichy, kabáty a po-

dobně, ale spíše opravdu méně ná-
ročné výrobky. Jedná se vysloveně 
o  doplňkovou výrobu. Máme zde 
šicí dílnu, kde vyrábíme fusaky pro 
miminka, pracovní vesty, televizní 
bačkory, vložky do bot, ze zbytků 
pak šijeme ozdobné polštářky nebo 
vyrábíme bambule. Ty jsou již del-
ší dobou velmi žádané v  módním 
průmyslu – používají se na pletené 
čepice. Asi 10 procent z této produk-
ce pak představují výrobky pro jez-
decký sport. Také v Brtnici je tento 
sport poměrně rozšířen, jezdecký 
klub je zhruba pět kilometrů od nás. 
Dříve se koně čistili slámou, dnes 
vyrábíme speciální pomůcku – ru-
kavici. Vyrábíme také doplňky na 

sedlo – podložku, aby jezdec neseděl 
přímo v sedle, ale byl v teple. Dalším 
výrobkem je podložka na zpevnění 
nohy koně. Jedná se o sezonní zboží.

Můžete našim čtenářům přiblížit 
názvy výrobků?

Naším výrobkem je vyčiněná 
kůže. Může být s vlasem – tedy ko-
žešina, nebo bez vlasu, což se nazý-
vá useň.

Srst některých zvířat může být 
poškozená. Jak postupujete v tako-
vých případech?

V případě králičin, jak jsem již zmi-
ňoval, kůže třídíme a  nepotřebné 
prodáváme dál. V podstatě stejně po-
stupujeme i u jiných kožešin, kde ale 
již více váháme, zda je v případě větší-
ho poškození odkoupit. Zvířata z pří-
rody mají větší tendenci k poškození 
kůže, oproti zvířatům z  farmy. Jistě 
má jiné riziko poškození například 
liška žijící celý život v  lese, kterou 
zastřelí myslivec, než liška, která žije 
s dalšíma několika celý život zavřená 
v kleci a prakticky se jí v ní nemůže 
nic stát. Některá zvířata navíc nemají 
regenerační schopnosti kůže – na-
příklad pštros. Když má nějaký úraz, 
jeho kůže zůstává trvale poškozena. 
Schopnost regenerace kůže nemají 
i srnci, jeleni a hadi.

Pštros, to zní velmi exoticky… Na 
veletrhu Styl a Kabo bylo možno vi-
dět kabelku a obuv… Jedná se tedy 
o žádané zboží?

Ano, módní designéři si ho žádají. 
Pštrosí kůže má specifi cký povrch 

tvořený dírkami po vytržení brků. 
Jen vydělání kůže stojí kolem 10 ko-
run za decimetr. Jedná se o  luxus-
nější zboží.

Je zajímavé, že i  kůže pštrosa lze 
takto zpracovat…

Ano, běžně je zpracováváme. Čini-
li jsme již i hady nebo kapry.
A co takový pergamen?

Jedná se o  vyčiněnou kůži z  kozy. 
Pergamen od nás odebírají výrobci 
nejen historických bubnů. Vzniká 
vyčiněním kozí kůže a  následně 
jejím zbroušením na požadovanou 
sílu. Dříve se pergamen používal i ke 
psaní, kdy se zprávy na něm nosily 
srolované a vyvolávaly se na náměs-
tí… jak jistě znáte například z pohá-
dek, kdy na vědomost se dává, že… ☺

Co když si lidé chtějí zakoupit 
kožešinu, pro domácí šití či jako 
předložku, ale hlavně vaši od-

Snaha, kožedělné družstvo Brtni-
ce neporušuje ve svém výrobním 
a obchodním programu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosin-
ce 2007, kterým se zakazuje uvádět 
na trh, dovážet do Společenství 
a vyvážet z něj kočičí a psí kůže 
a výrobky obsahující tyto kůže. 
Zároveň upozorňujeme, že jediné 
ofi ciální internetové stránky jsou 
na adrese www.snaha-brtnice.cz. 
Informace zveřejněné na ostat-
ních webových stránkách nejsou 
ofi ciálním stanoviskem Snahy, 
kožedělného družstva Brtnice.
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 běratelé pro šití do butiků a  po-
dobně?

Mají možnost zajet si k nám nakou-
pit do naší prodejny v sídle družstva. 
Máme zde trvalou širokou nabídku 
již zpracovaných kožešin všech do-
stupných druhů v  nejrůznějším ba-
revném provedení.

Jakým poměrem je zastoupena vý-
roba kožešin a usní?

Usně představují necelých 10 pro-
cent. Pokud možno vše činíme i  se 
srstí. Kůže s  poškozeným vlasem 
pak zpracováváme do podoby usní. 
Dají se využít jako pochoutky pro 
zvířata – po zpracování se stočí do 
roličky a  po usušení se nakrájí na 
kousky. Vznikají tak žvýkačky pro 
psy, které znáte z  prodejen potřeb 
pro domácí mazlíčky.

A nejvíce tedy od vás odebírají ko-
žešníci?

Přesně tak. A  nejen z  České re-
publiky. Máme klienty také na Slo-
vensku, v  Německu a  v  Rakousku. 
Jelikož v Německu a v Rakousku či-
nírny ukončily činnost, máme šanci 
proniknout i na tamní trhy. V těchto 
zemích navíc dost lidí holduje my-
slivectví. Zakázky vznikají hlavně 
v  zimním období, kdy myslivci vy-
rážejí na lov. Pro kožešníky obecně 
pak vrcholí sezona v září, neboť začí-
ná příprava na Vánoce, kdy je velká 
šance, že se pak již zhotovené zboží 
prodá jako vánoční dárek. Kožešník 
musí mít čas výrobky udělat a pak je 

prodat, tedy musíme pracovat s ně-
kolikaměsíčním předstihem.

Jaká je konkurence u nás?
Kožešníků moc není… skončilo 

například pražské KoRDružstvo.
Družstvo Snaha Jihlava již také sní-
žilo objem výroby. Vše se stahuje do 
Brtnice. Pro úplnost je nutno dodat, 
že dříve jsme byli součástí zmiňova-
né Snahy. 1. ledna 1991 jsme se osa-
mostatnili, vznikly dvě fi rmy. My 
jsme činírna, jihlavská Snaha se sta-
la obchodně-výrobním družstvem. 
V  současné době s  ní spolupracuje-
me na občasných zakázkách.

Kolik pracovníků zajišťuje chod 
v Brtnici?

Pracuje zde 27 zaměstnanců včetně 
pracovníků na částečný úvazek.

Odkud nakupujete kůže ke zpraco-
vání?

Především v rámci České republi-
ky. Zhruba před dvaceti – patnácti 
lety jsme ustoupili od nákupu kože-
šin ze zahraničí – dříve jsme ve Spo-
jených státech nakupovali surové 
kůže bizamů, z Austrálie ovčin.

Když obdržíte kožešiny v surovém 
stavu, jaký je jejich další osud?

V  první fázi se prosolí, než dojde 
k jejich dalšímu zpracování. Poté se 
vkládají do speciálních roztoků a po 
nějakém čase dochází k jejich usuše-
ní, případně další formě zpracování, 
jako drhnutí od zbytků svaloviny 

a  podobně. To se provádí v  bubno-
vých strojích připomínajících vel-
kou automatickou pračku.

Jak to bylo a je s odbytem? Daří se 
vám?

Nyní se snažíme operativně při-
způsobit potřebám trhu. Prošli jsme 
krizí, kožešiny jsou věci zbytné 
– prioritou pro společnost jsou na-
příklad potraviny a běžné oblečení. 
Další věcí je, že nám je konkurencí 
asijské zboží s  nízkými cenami. 
A  lidé cenu preferují. Cenám asij-
ského zboží se nedá konkurovat. 
Snažíme se dosahovat úspor mimo 
jiné variabilní změnou pracovní 
doby. Někdy potřebujeme kolem 
čtyřiceti zaměstnanců, jindy je i  10 
hodně. Nárazové práce řešíme ope-
rativně tak, že se přímo dohodneme 
se zaměstnanci, když se objeví větší 
zakázka, kterou chce zákazník brzy.

Máte možnost s  někým koopero-
vat?

Relativně v  omezeném množství 
ano – našli jsme spolupracující fi r-
mu, která je schopna vyčinit částeč-
ně kůže. Celý proces ale nezajistí, na 
to již musí být specifi cké zařízení 
a  další podmínky. Každá zakázka, 
kde je nutná kooperace je současně 
tématem na zvážení, zda se ekono-
micky vyplatí.

Zmínil jste cenu 10 korun za výkup 
králíků… Jedná se o jednotnou cenu 
v případě letní i zimní srsti?
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Pavla Jonášová (prodejna) Ze šicí dílny
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Ne. 10 korun je cena za letní kožky. 
Za zimní platíme kolem třiceti ko-
run za 1 králičinu. Když zmíním ještě 
výtěžnost, tak pro kožešnické zpra-
cování je vhodné například z  těch 
kvalitnějších, zimních kůží, vhodné 
tak 20 procent kůží. A v létě to klidně 
může být jedno procento, nebo z celé 
dodávky nepoužijeme jedinou kůži 
a celou ji přeprodáme dál. Kožešiny 
se před dalším prodáním nijak ne-
zpracovávají, dál putují v  surovém 
stavu, pouze usušené.

Jak je to se zásobami?
Nikdo dnes nechce mít zboží na 

skladě. Takže je to neustálé zva-
žování, jak velké zásoby mít před 
konkrétním obdobím. Ale i  v  let-
ním období máme zásoby kožešin, 
neboť i  letní oblečení může mít 
módní kožešinový prvek jako oz-
dobu. Pojďme si připomenout, že 
v jednu dobu byla v Itálii módní ko-
žešina všitá v úzkém proužku, které 
vylézala ze švu.

Vidíme zde specifi ckou dlouhosrs-
tou vlnitou kožešinu – o jaké zvíře 
se jedná?

Je to tzv. tibetský plát – jedná se 
o dlouhovlasou kožešinu, v přírod-
ní podobě je bílá. Dá se obarvit na 
jakoukoliv barvu. Je z tibetské lamy 
a kožešina se používá pro delší ves-
ty či k  velurovému kožíšku jako 
lemy na rukávech a dolním okraji, 
na límec či jako ozdoba na kabelce. 
Na celý kožich není vhodná, neboť 
hotový kožich je velmi objemný.

Na prodejně máte zhotovené koži-
chy – dají se zde přímo zakoupit?

Jedná se o  ukázky výrobků spo-
lupracujících fi rem. Lze je přímo 
zakoupit u  nás. Pokud nemáme 
vhodnou velikost či barvu, zajistí-
me buď pro zákazníka požadované 
zboží, nebo ho přímo pošleme do 
konkrétní fi rmy, kde si vybere.

Zmínil jste velur – co to vlastně je?
Je to druh speciálně upravené 

kožešiny – jedná se o kvalitní kůži, 
která je upravena nejen ze strany 
vlasu, ale i řemene.

Nacházíme se ve výdejně zakázek 
zpracovaných kůží pro obyvatel-
stvo. Jaké kůže zde můžeme vidět?

Momentálně máme zhotovené 
zakázky kůží ze srn, jelenů, ovcí, 
máme zde například i  divočáka, 
jezevce a  medvěda. Ten bude slou-
žit jako předložka. Zbývá dodat, že 
hotové zakázky si mohou zákazníci 
buď přímo vyzvednout, nebo je za-
síláme na dobírku.

Co se týče zpracování, co když se 
kůže skladováním například zmač-
ká?

Kůže se dá v  takovém případě 
upravit pomocí napařování a  žeh-
lení.

Vidíme zde také hodně druhů lišek, 
jaké jsou jejich druhy?

Liška je buď červená – tedy rezavá, 
kterou známe z našich krajů, nebo 
pak lišky stříbrné, bílé či modré.

Takové lišky ale u nás nežijí…
Máte pravdu, ale i nemáte. Žijí, ale 

pouze na farmách. Jsou chovány 
za účelem kožešnického využití. 
Mají velmi kvalitní kožešiny, neboť 
jak jsem již předtím zmínil, nemají 
prakticky možnost, kde se poranit.

Nyní se nacházíme v  tzv. mokré 
dílně – co zde můžeme vidět?

Máme zde sklad chemikálií po-
třebných k  činění. V  mokré dílně 
probíhají procesy činění a barvení. 
Kolem nás můžete vidět velké dře-
věné nádrže k části zpracování ko-
žešin v roztocích. Říká se jim hašple. 
V  nich začíná celý proces. Některé 

roztoky chemikálií například slou-
ží k výrobě usně – kůže v nich pustí 
srst. Jedná se o stále stejný princip, 
jaký se používal před cca 60 lety.

Takový proces asi představuje vel-
kou spotřebu vody…

Máte pravdu. Ale používáme na to 
užitkovou vodu z místního potoka. 
Postavili jsme výkonnou čističku 
odpadních vod a po vyčištění vody 
ji vracíme zpět do potoka.

Chystáte v  nejbližší době nějaké 
investice?

Průběžně investujeme do obno-
vy strojů a zařízení. Aktuálně na-
kupujeme spíše stroje, na kterých 
lze zpracovat i  menší zakázky, 
abychom byli schopni uspokojit 
každého zákazníka. Máme totiž 
občas i  zakázky typu obarvení 
10 liščích kůží na 6 barev a podob-
ně.

Váš objekt je velmi rozsáhlý…
Ano. Ale jestli narážíte na nákla-

dy, část objektu pronajímáme, čímž 
dochází k výrazné úspoře nákladů.

Svou reportáž zakončujeme v  šicí 
dílně. Co je zde k vidění?

Právě zde zhotovujeme výrobky 
ze zbytků kožešin – a  sice, vyrá-
bíme módní kožešinové bambule. 
Současně zde vznikají vesty a další 
námi vyráběné zboží. V další dílně 
zase můžeme vidět výrobu vložek 
do bot.

Děkujeme Vám za rozhovor.
Rozhovor připravily Michaela 
Vostálová a Jana Henychová.
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Výrobní družstva získala ocenění 
v soutěži Českých 100 nejlepších 2014

Oceněná výrobní družstva představují dynamické 
a  prosperující podniky, které využívají nejmoder-
nějších výrobních technologií a jejichž výrobky mají 
odbyt v  České republice i  v  zahraničí. Reprezentují 
dlouholetou tradici českého výrobního družstevnic-
tví a  svými úspěchy dokazují, že je družstevnictví 
konkurenceschopné i ve 21. století.

SČMVD vznikl v říjnu 1953. Jeho posláním je zastu-
povat a  podporovat členská družstva, vytvářet ty 
nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a zajišťovat pro 
ně zejména ty druhy služeb, které pro svou činnost 
potřebují. Široká odvětvová struktura výrobních 

družstev zahrnuje velké výrobce ve strojírenství, 
výrobce dřevotřískových materiálů a nábytku, do-
davatele pro automobilový průmysl, střední fi rmy 
ve stavebním, chemickém či oděvním průmyslu 
a také malé fi rmy vyrábějící hračky, obaly či vánoč-
ní ozdoby a fi rmy poskytující služby. Role výrobních 
družstev v ekonomice České republiky má obrovský 
význam zejména pro jejich formu a  zaměření. Jsou 
to převážně střední fi rmy, které ve standardních 
ekonomikách tvoří páteř hospodářství a stabilizátor 
zaměstnanosti.

Text:  Mgr. Rodan Svoboda

Významného úspěchu dosáhla v  prestižní soutěži Českých 100 nejlepších výrobní družstva 
sdružená ve Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). V rámci oborové ka-
tegorie ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ získala ocenění družstva Dita Tábor, Druchema 
Praha, Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou, Inva Litoměřice, Kovobel 
Domažlice, Sněžka Náchod a Tvar Pardubice. Čestný titul LADY PRO obdržela Ing. Ludmila Te-
sařová, předsedkyně výrobního družstva Oděva Třebíč. Slavnostní vyhlášení soutěže Českých 
100 nejlepších proběhlo v  pátek 28. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu za účasti 
významných hostů včetně bývalého prezidenta republiky Václava Klause a současných před-
stavitelů státu. V průběhu reprezentativního večera bylo vyhlášeno 100 nejlepších českých fi -
rem, osm oborových kategorií a ocenění se rovněž dočkali jednotlivci v kategoriích LADY PRO 
a GENTLEMAN PRO.

Ocenění převzali představitelé VD z rukou vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mlynáře.
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Kategorie: 
ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
předsedkyně družstva: Ing. Eva Samcová 

www.dita.cz
Družstvo Dita Tábor existuje na českém trhu již více než 55 let. Za tuto dobu 
se zařadilo po bok nejdůležitějších českých fi rem s  různorodými výrobky 
hojně žádanými nejen v  tuzemsku, ale i  v  zahraničí – družstvo exportuje 
80 procent vlastní produkce do zemí Evropské unie a ostatních států. Vedle 
dlouholeté tradice přispívají ke kvalitě výrobků Dity hlavně moderní tech-
nologie. Výroba ve všech čtyřech divizích, mezi něž patří kovovýroba, vý-
roba textilu, plastu a specializované montáže, se pomocí neustálých inovací 
stále rozvíjí a zdokonaluje. Díky tomu mohou všechny obory činnosti a jejich 
výrobky prokázat svou kvalitu skvělými referencemi od klientů.

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, 
Praha
předseda družstva: Ing. Jiří Daněk 

www.druchema.cz
Družstvo Druchema Praha představuje moderní dynamicky se rozvíjející 
fi rmu, která v rámci svého oboru hraje důležitou roli nejen na českém trhu, 
ale u vybraných segmentů i v zahraničí. V posledních pět letech družstvo 
provedlo zásadní restrukturalizaci všech výrobkových řad, a to z hledis-
ka vnějšího vzhledu, chemického složení jednotlivých výrobků i  celkové 
efektivity produkce, a začala se výrazně věnovat vývoji nových přípravků 
spotřební chemie. Výsledkem je získání dominantní tržní pozice u někte-
rých vybraných výrobků.

Dřevozpracující výrobní družstvo, 
Jaroměřice n. Rokytnou
předseda družstva: Ing. Jiří Řídký 

www.dvdjaromerice.cz
Dřevozpracující výrobní družstvo má dlouholetou tradici - bylo založeno 
v roce 1951. Již od svého vzniku se zabývá výrobou nábytku a zařizováním 
interiérů, včetně souvisejících činností, a zajišťuje komplexní služby na tom-
to poli. Družstvo zaměstnává 160 pracovníků, výroba je realizována na dvou 
výrobních závodech. Předností družstva je vybavení výrobních závodů mo-
derní technologií a dlouholetá zkušenost jeho pracovníků. Tyto skutečnosti 
garantují vysokou kvalitu a dlouhou životnost produkce družstva. 

INVA družstvo, Litoměřice
předseda družstva: Ing. Josef Hančl 

www.invavd.cz
Družstvo Inva Litoměřice zaměstnává převážně osoby se změněnou pra-
covní schopností a těžkým zdravotním postižením. Nabízí široký sortiment 
výrobků a prací, jako je lehká a hrubá kartonáž, přepravní obaly, divadelní 
dekorace, montážní a kompletační práce či obrábění kovů a hliníku. Druž-
stvo dává šanci plně vyniknout potenciálu osob se změněnou pracovní 
schopností a významně přispívá k jejich integraci do pracovního života. 
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TVAR výrobní družstvo Pardubice
předseda družstva: Zdeněk Korbel

www.tvar.cz
Družstvo Tvar Pardubice vzniklo v roce 1919. Patří mezi významné zpraco-
vatele plastů v České republice. Výrobní sortiment obsahuje přes 300 druhů 
výrobků, které mimo dodávek po České republice fi rma distribuuje hlavně 
do Německa, Švýcarska, Velké Británie, Slovenska, Jordánska, Rakouska 
a Itálie. Roční zahraniční export přesahuje 65 procent produkce společnosti.

LADY PRO 2014

Ing. Ludmila Tesařová
předsedkyně družstva Oděva, výrobní družstvo Třebíč

www.altreva.cz 
Předsedkyně Ing. Ludmila Tesařová má významnou 
zásluhu na prosperitě výrobního družstva Oděva Tře-
bíč. Její zásluhou vstoupilo družstvo do obchodních 
vztahů s belgickou fi rmou Alsico, se kterou vytvořilo 
společný podnik Altreva, který úspěšně vyrábí a zajiš-
ťuje servis ochranných oděvů pro celou škálu odvět-
ví, zejména pro zdravotnictví. Podnik dociluje velmi 
dobrých hospodářských výsledků a  zajišťuje zaměst-
nanost pro 260 pracovníků v poměrně ohroženém od-
větví v České republice. 

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
předseda družstva: Ing. Emil Beber

www.kovobel.cz
Družstvo Kovobel Domažlice má stabilizovaný výrobní program, založený 
na diverzifi kované výrobě technologií pro drůbež a  skládacích skladova-
cích kontejnerů. Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva rozdíl-
né produkty, ale i  velmi široký teritoriální záběr. Polovina jeho produkce 
směřuje na export. Družstvo se stále rozvíjí, využívá nejmodernější výrobní 
technologie a neustále inovuje základní řadu svých výrobků. V rámci posí-
lení obchodních aktivit družstvo založilo dceřiné společnosti na Slovensku 
a v Polsku.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
předseda družstva: Ing. Miloslav Čermák

www.snezka-na.cz 
Družstvo Sněžka Náchod je moderním a úspěšným podnikem s evropským 
renomé, který exportuje do zemí Evropské unie. Vyrábí šité díly pro au-
tomobilový průmysl, galanterní a  sedlářské výrobky, technické výrobky 
z usní, obuv a jeho výrobky lze nalézt například ve vozech Mercedes Benz, 
Ford nebo Opel. Celkový obrat činí přes jednu miliardu korun, z toho export 
představuje 80 procent. Sněžka je současně jedním z největších zaměstnava-
telů v kraji, zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností zisko-
vým způsobem. 
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Cílem soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slav-
nostním způsobem ocenit české (v  ČR zaregistrované) fi rmy, podniky, či společnosti z  co nejširšího spektra 
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní zna-
losti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či 
zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze 
soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.
Výběr (nominace) fi rem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři kriteria:
-  subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní,
-  měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,
-  jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč.
Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Zleva: Ing. Jiří Řídký (předseda VD Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměř), Ing. Miloslav Čermák (předseda VD Sněžka 
Náchod), Ing. Emil Beber (předseda VD Kovobel Domažlice), Ing. Eva Samcová (předsedkyně VD Dita Tábor), Ing.Ludmila 
Tesařová (předsedkyně VD Oděva Třebíč), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Ing. Zdeněk Korbel (předseda VD Tvar 
Pardubice), Ing.Josef Hančl (předseda VD Inva Litoměřice)

O hudební atmosféru slavnostního večera se postaral 
Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers. Průběh 
večera zpestřila také módní přehlídka večerních šatů 
návrhářky Tatiany Kovaříkové.

Text: Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová

Všem oceněným výrobním družstvům blahopřejeme k získání ocenění 
a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví.
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První jízda zrekonstruované Liazky vedla do Nym-
burka v  červnu 2013 v  rámci celorepublikového 
valného shromáždění. Tomáš Pour tehdy příjemně 
potěšil účastníky akce a někteří z nich se také ve slav-
ném voze vyfotografovali.

„Když jsem viděl auto ve dvanácti letech poprvé, 
zamiloval jsem si ho,“ uvedl koncem listopadu Tomáš 
Pour v rozhovoru pro Českou televizi. V té době také 
vůbec netušil, že auto později zrekonstruuje a  na-
konec s  ním pojede do Dakaru po boku původního 
řidiče.

Jiří Moskal byl v roce 1985 pilotem prvního českého 
vozu, který dojel do cíle Dakarské rallye. Třicetileté 
výročí chce nyní Moskal oslavit se stejným vozem 
značky Liaz a na stejné cestě ke slavnému Růžovému 
jezeru v Dakaru.

První českou účast na slavné Dakarské rallye dotá-
hl Jiří Moskal do cíle na 13. místě. Postupem času ale 

jeho speciál skončil odstavený v kopřivách, odkud ho 
zachránil Tomáš Pour. V současné době je Liaz připra-
ven na cestu k Růžovému jezeru po stopách původní 
Dakarské rallye.

Auto startuje 11. ledna z  pražského Hradčanského 
náměstí. Předpokládaný odjezd je plánován kolem 
poledne. Pokud byste chtěli jít podpořit našeho 
družstevního kolegu Tomáše Poura, doporučujeme 
sledovat aktuální zpravodajství (v době vydání toho-
to čísla časopisu nebyla ještě přesná hodina odjezdu 
známa).

A JAK SE DOSTAL TOMÁŠ POUR 
K SLAVNÉ LIAZCE?
Jak uvádí server AUTO&VETERAN KALEIDOSKOP 
(www.autokaleidoskop.cz), kolem roku 1989 bylo v Liazu 
rozhodnuto, že svazáci vůz zrenovují. Celý spodek dali 
dohromady, ale tím snaha skončila. Naopak se začal 
opět rozebírat na díly. Tomáš Pour pracoval na zkušebně 
motorů a denně chodil kolem vraku, až se jednoho dne 
vydal za technickým náměstkem se slovy: „Pane, mně na 
autě moc záleží. Je to kus historie, já bych ho zrepaso-
val do podoby, jaké bylo na Dakaru, a  bude majetkem 
Liazu.“ Náměstek ho však doslova uzemnil slovy: „Tak 
si ho postavte, kde chcete, s kým chcete, a vozte si v něm 
třeba písek.“ Více neměl Liaz o renovaci auta zájem. To-
máš Pour se nevzdal a bojoval s větrnými mlýny statečně 
dál, a tak se po dlouhých letech stal jeho klukovský sen 
skutečností…

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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Tomáš Pour zrekonstruoval slavnou Liazku

Předseda družstva Ideál Jablonec nad Nisou To-
máš Pour má originálního koníčka – jeho srdce 
patří legendárnímu vozu LIAZ, který v roce 1985 
dojel jako třináctý do cíle slavné Dakarské rallye 
a byl prvním českým účastníkem tohoto známého 
závodu off -road. Již jako kluk toto auto obdivoval 
a později se stal jeho majitelem. Slavná Liazka se 
řadu let ukrývala pod ochranou Tomáše Poura, 
který na něm pracoval a zrekonstruoval ho do sta-
vu, kdy bylo schopno vyjet na silnice. Nyní slavný 
vůz vyráží po třiceti letech znovu na stejnou trasu 
a k tomu za volantem s původním pilotem – Jiřím 
Moskalem. Jízda startuje 27. prosince na pražském 
Hradčanském náměstí, cíl u  Růžového jezera 
v Dakaru je naplánován na 11. ledna. Tomáš Pour 
se rallye zúčastní jako mechanik kamionu.

http://w w w.ideal .s luzby.cz
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Seminář s názvem „Efektivní propagace v zahraničí? 
Víme jak na to!“, určený zejména pro vedoucí pracov-
níky, obchodní zástupce a  marketingové manažery, 
se konal 22. října v budově SČMVD.  Přednášející Jiří 
Holeček a Mgr. Jan Bruštík, MBA, účastníky akce se-
známili s  tématy, jako analýza exportních možností 
a potenciál fi rmy na zahraničních trzích, porovnání 
tradičních nástrojů propagace s  novými či vybrání 
efektivních nástrojů pro mezinárodní marketing 
konkrétního trhu. 

Mezi další témata přednášky patřila mimo jiné 
také problematika SEO a PPC textů, seznámení se se 
zahraničními vyhledavači a  jejich podíly a  rozdíly 
v zahraničních internetových prostředích, dále ana-
lýza aktuálního stavu a možnosti zvýšení efektivity, 
výběr nástrojů internetové reklamy, tvorba správné 
strategie nebo příprava a  realizace kampaně forem 
s různým produktem.

(-jh-, -vr-)

Propagace 
v zahraničí

Vláda přidá 335 milionů 
na fi nancování sociálních služeb

Celkem 335 milionů korun poskytne česká vláda 
na dofi nancování sociálních služeb ohrožených 
omezením své činnosti či zánikem pro rok 2014. 
Vyplývá to z návrhu MPSV, který na dnešním jed-
nání kabinet podpořil.

Prostředky budou využity na zachování stávají-
cí sítě sociálních služeb na území České republiky 
a částečně také na zlepšení odměňování v sociálních 
službách, a to především těm pracovníkům, kteří po-
skytují přímou péči klientům. 

Situace zaměstnanců v  sociálních službách není 
dlouhodobě řešena. „To výrazně zvyšuje fl uktuaci 
a činí sociální oblast neatraktivní pro současné i bu-
doucí zaměstnance. Osobně si přitom jejich práce 
nesmírně vážím. Nikdo z  nás neví, kdy může jejich 
pomoc potřebovat,“ uvedla ministryně práce a soci-
álních věcí Michaela Marksová. 

Oblast sociálních služeb trpí dlouhodobě nedostat-
kem peněz a řada z nich by bez podpory musela být 
v blízké době výrazně omezena nebo zrušena. Jedná 
se zejména o služby pro seniory, zdravotně postiže-
né osoby nebo děti a mládež. Vládou schválených 335 
milionů korun pomůže situaci řešit, podle návrhu 
MPSV a  krajských úřadů budou peníze rozděleny 
poskytovatelům sociálních služeb, a  to nejpozději 
v listopadu letošního roku. V rámci tohoto navýšení 
budou dofi nancováni ti poskytovatelé, kteří podali 
řádnou žádost o poskytnutí dotace na sociální služ-
by pro rok 2014 a  současně žádost o  dofi nancování 
na tento rok.

(-jh-)
Zdroj: www.mpsv.cz
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v Diskusní fóra k novému občanskému zákoníku
Jednodenní diskusní fóra k  no-
vému občanskému zákoníku se 
konají v  krajských městech až do 
května 2015 v rámci projektu ESF. 
Moderují je experti – právníci 
z  řad partnerů projektu ČMKOS 
a  ASO za zaměstnance, a  dále SP 
ČR a  KZPS za zaměstnavatele. 
Účastníci akcí mají možnost získat 
informace a  současně se mohou 
v  rámci otevřené diskuse zeptat 
na konkrétní dotaz. 

Každého školení se může zú-
častnit maximálně 30 předem 
přihlášených účastníků. V  rámci 

příslušného regionu je možné 
proplacení cestovného. Účast a ob-
čerstvení je pro účastníky školení 
zdarma. Školení je určeno pro 
zaměstnance a  zaměstnavatele. 
Bližší informace a  podmínky pro 
účast na akcích získáte na níže 
uvedených kontaktech.

Kontakt:
Termíny diskusních fór a  při-

hlášky: PhDr. Jaromír Šmída, smi-
da@scmvd.cz

Informace o  projektu: Mgr. Lu-
děk Mazuch, mazuch@scmvd.cz 

(-lm-, -jh-)

Podzimní prognóza Evropské komise předpokládá pro Českou republiku návrat ke slušnému hos-
podářskému růstu. V roce 2014 by měla česká ekonomika růst tempem 2,5 % a v následujících 
dvou letech nadále zrychlit na 2,7 %. Oproti předchozí květnové prognóze tak jde o zlepšení. Spolu 
s výrazným oživením se očekává i další zlepšování situace na trhu práce: míra nezaměstnanosti by 
měla v roce 2014 dosáhnout 6,3 % a potom postupně klesat až na 6,1 % v roce 2016. Méně pozitivní 
je výhled pro oblast veřejných fi nancí, kde Evropská komise předpokládá zhoršení defi citu z 1,4 % 
v roce 2014 na 2,1 % v roce 2015.

Evropská komise očekává zrychlení 
české ekonomiky na 2,7 procenta

V celé EU i v zemích eurozóny pak prognóza po zbytek 
letošního roku předpokládá slabý hospodářský růst. 
Očekává se, že růst reálného HDP dosáhne v  roce 
2014 v EU celkem 1,3 % a v eurozóně 0,8 %. V průběhu 
roku 2015 by se růst měl díky posilování zahranič-
ní i  domácí poptávky pomalu zvyšovat na hodnotu 
1,5 %, resp. 1,1 %. V  roce 2016 se očekává zrychlení 
ekonomické aktivity na 2,0 %, resp. 1,7 % v  důsled-
ku posílení fi nančního sektoru (po komplexním 
hodnocení provedeném Evropskou centrální ban-

kou a  dalších krocích směrem 
k  bankovní unii) a  také jako 
výsledek nedávných struktu-
rálních reforem. 

Místopředseda Evropské ko-
mise pro pracovní místa, růst, 
investice a  konkurenceschop-
nost Jyrki Katainen k  tomu 
uvedl: „Hospodářská situace ani 
situace v  oblasti zaměstnanosti 

se nezlepšují dostatečně rychle. 
Evropská komise je odhodlána 
využít všechny dostupné nástroje 
a zdroje, aby v Evropě zajistila více 
pracovních míst a větší růst. Před-
ložíme investiční plán ve výši 300 
miliard eur, abychom nastartovali 
a  udrželi hospodářské oživení. 
Urychlení investic je základním 
pilířem hospodářské obnovy.“ 

Komisař pro hospodářské a fi nanční záležitosti, daně 
a cla Pierre Moscovici doplnil: „Na výzvy, jimž evropská 
ekonomika čelí, neexistuje žádná jediná a  jednoduchá 
odpověď. Musíme přijímat opatření ve třech směrech: pro 
důvěryhodné fi skální politiky, ambiciózní strukturální 
reformy a potřebné investice, jak veřejné, tak soukromé. 
Všichni se musíme zhostit svých povinností, v  Bruselu, 
v hlavních městech jednotlivých států i v našich regionech, 
abychom dosáhli vyššího růstu a přinesli našim občanům 
skutečné zvýšení zaměstnanosti.“
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  Hospodářské oživení, které započalo v  druhém 
čtvrtletí roku 2013, je stále nejisté a  hospodářská 
dynamika zůstává v  mnoha členských státech na-
dále nízká. Důvěra je na nižší úrovni než na jaře, což 
souvisí se zvýšenými geopolitickými riziky a  méně 
příznivými světovými hospodářskými vyhlídkami. 
Hospodářské oživení bude v roce 2015 i přes příznivé 
fi nanční podmínky pomalé. To vyplývá z postupné-
ho ustupování následků krize, jako je stále vysoká 
nezaměstnanost, velké zadlužení a  nízká míra vyu-
žívání kapacit. Komplexní hodnocení provedené ne-
dávno Evropskou centrální bankou snížilo nejistotu 
ohledně zdraví bankovního sektoru a  zlepšování 
podmínek fi nancování by mělo napomoci oživení 
ekonomické aktivity. V  roce 2016 by růst měly dále 
posílit výraznější domácí i zahraniční poptávka a po-
kračování velmi vstřícné měnové politiky spojené 
s nízkými náklady na fi nancování. 

Míry růstu jednotlivých členských států se budou 
v roce 2014 zřejmě stále značně lišit, a to v rozmezí od 
–0,7 % (Chorvatsko) do 4,6 % (Irsko). V následujících 
dvou letech se však podle předpokladů rozdíly v růs-
tu budou zmenšovat. V letech 2015 a 2016 by všechny 
země EU měly zaznamenat pozitivní růst. V té době 
by se také měly více projevit zpožděné účinky již pro-
vedených reforem.

POMALÝ NÁVRAT MÍRNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU

Hospodářské ozdravení EU se jeví jako slabé, zejmé-
na ve srovnání s  ostatními vyspělými ekonomikami 
a s ohledem na příklady oživení po fi nančních krizích 
v minulosti, ačkoli i  tehdy bylo oživení zpravidla po-
malé a  křehké. Pokud jde o  nyní posuzované období, 
domácí poptávka by měla čím dál více těžit z  velmi 
vstřícné měnové politiky, z  pokroku dosaženého při 
snižování zátěže soukromého dluhu a  z  obecně neu-

trální fi skální politiky. Soukromé investice by měly 
postupně posilovat, mimo jiné též díky lepším vyhlíd-
kám poptávky a dohánění silnějších ekonomik, ačkoli 
zpočátku je budou brzdit značné nevyužité kapacity. 
Soukromá spotřeba by měla v letech 2015 a 2016 mírně 
růst vzhledem k nízkým cenám komodit a rostoucím 
disponibilním příjmům, neboť situace na trhu práce se 
postupně zlepšuje. V případě veřejné spotřeby se oče-
kává nevýznamný příspěvek k růstu. Čistý vývoz bude 
v nadcházejících letech v kontextu mírného růstu svě-
tového obchodu přispívat k růstu HDP pouze okrajově. 

PODMÍNKY NA TRHU PRÁCE SE 
ZLEPŠUJÍ JEN POMALU

Dochází k mírnému nárůstu pracovních míst a ne-
zaměstnanost, která byla na vysoké úrovni, slabě 
klesla. Jelikož se očekává, že hospodářský růst bude 
zesilovat pozvolna, významnější zlepšení na trhu 
práce by mělo nastat až ke konci sledovaného období. 
Míra nezaměstnanosti by se v  roce 2016 měla snížit 
v EU na 9,5 % a v eurozóně na 10,8 %. 

Infl ace měla v roce 2014 v členských státech EU i na-
dále klesající tendenci v důsledku nižších cen komodit 
a značných nevyužitých kapacit. V roce 2014 zůstane 
infl ace na velmi nízké úrovni. S  postupným posilo-
váním ekonomické aktivity a  zvyšováním mezd by 
však měla růst, mimo jiné díky nedávné depreciaci 
eura. Podle předpovědi dosáhne infl ace v  EU v  roce 
2014 výše 0,6 %, v  roce 2015 pak 1,0 % a  v  roce 2016 
1,6 %. Infl ace měřená harmonizovaným indexem 
spotřebitelských cen (HISC) se v eurozóně odhaduje 
v letošním roce na 0,5 % a v roce 2015 na 0,8 %, načež 
v roce 2016 vzroste na 1,5 %.

Více informací na www://ec.europa.eu 
Zdroj: Evropská komise

Foto: archiv
(-jh-)

V Helsinkách zasedalo 
představenstvo Družstev Evropy
V  pátek 28.listopadu proběhlo ve fi nských Helsin-
kách za účasti místopředsedy DA ČR JUDr. Rostislava 
Dvořáka (předseda SČMVD) zasedání představenstva 
Družstev Evropy. Hlavními programovými body 
byly priority sektorové spolupráce, program jednání 
se zástupci evropské politické scény, Evropsky druž-
stevní program Cooperative Blue Print Project a pra-
covní plán roku 2015.

JUDR. Rostislav Dvořák na jednání přijal jménem DA 
ČR návrh, uspořádat v listopadu 2015 výjezdní zase-
dání Družstev Evropy v Praze.

Text a foto: JUDr. Rostislav Dvořák pohled do jednací  síně 
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Šorma Miroslav
předseda 
Vánoční ozdoby, DUV - družstvo
Dvůr Králové nad Labem

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,      
opět nastává období příprav, shonu a  velkého oče-
kávání Vánoc – nejoblíbenějšího svátku v roce u nás. 
Závěr roku, již od pohanských dob, se vyznačoval 
oslavami zimního slunovratu a  uctíváním pohan-
ských symbolů a model jako byl např. strom, určitý 
objekt nebo jiné posvátné místo. Až výrazně později, 
již za podpory církve, se tento čas stal oslavami naro-
zení Jéžiše Krista a katolická církev uznala jako 
symbol Vánoc i  zdobení stromečku, což 
dříve bylo považováno za pohanský zvyk 
a  dokonce i  pronásledováno a  církví 
trestáno.

Tak jak ubíhal čas, náboženský smysl vánočních 
svátků se pro ateisty vytratil, ale toto období se 

stalo a zůstává časem setkání rodin a přátel.

Naše družstvo se již od roku 1931 velkou 
měrou podílí na kráse Vánočních svát-
ků, na pohodě našich domovů v  tomto 
čase a především přispívá svými výrobky 
k  rozzářenosti dětských očí a  usazení se 

klidu a  míru v  lidských srdcích. V  roce za-
ložení družstva Vánoční ozdoby, DUV – druž-

stvo se začaly prodávat naše výrobky pod heslem 
„Československá ozdoba na československý vánoční 
stromek“ a už v roce 1935 obdržel výrobek družstva 
na světové výstavě v  Bruselu cenu Grand prix. Vý-
robky z  Podkrkonoší, úpatí Jizerských a  Orlických 
hor začaly poptávat i v zahraničí a došlo k postupné-
mu vytlačování německé produkce.  V roce 1958, opět 
v  Bruselu na světové výstavě, byla udělena našemu 
výrobku zlatá medaile EXPO 58. Úspěšná cesta skle-
něné vánoční ozdoby již nevedla pouze do domác-
ností v  Československu, ale stala se vyhledávaným 
artiklem zkrášlujícím nejoblíbenější svátky téměř 
v celém křesťanském světě. 

Zásadní a  významný mezník v  novodobé historii 
družstva nastal v  roce 1990. Družstvo bylo úspěšně 
privatizováno, následně došlo i  k  vracení majetku 
v  restitucích. Po ručně vyráběné skleněné vánoční 
ozdobě se každým rokem zvyšovala poptávka a tento 
boom vedl ke zvyšování zaměstnanosti, rozšiřování 
a  zřizovaní nových výrobních prostor a  provozoven. 
V neposlední řadě došlo i k výraznému růstu v oblasti 
odměňování. Na přelomu tísíciletí v  družstvu praco-
valo více jak 650 pracovníků a byla zadávána výroba 
dalším jedenácti producentům ručně vyráběných 
skleněných vánočních ozdob. 

Po roce 2001 zaplavily naše dlouhodobě budovaná 
odbytiště a  tradiční trhy levné, strojově vyráběné 
a většinou plastové výrobky z Číny. Tento prudký atak 
znamenal nejen pro družstvo Vánoční ozdoby, ale pro 
všechny výrobce této komodity, každoročně se opaku-
jící výrazný pokles výroby. Ve srovnání let 2013 k 2001 
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se jedná o  srovnatelný pokles u  výrobců vánočních 
ozdob pohybující se ve výši okolo 80 % produkce.

Náš produkt řadím do kategorie luxusních výrobků, 
ale pro kupujícího je to stále zbytné zboží. Dalším ne-
blahým kritériem je jeho potřeba pouze na velmi krát-
kou část v  roce. Díky prvotřídní jakosti a  preciznímu 
zpracování si jsme schopni stále udržovat klientelu na 
pomyslném vrcholu trhu. Naši zaměstnanci vyvíjejí ne-
ustálé, každoročně se opakující, úsilí ve vývoji nových 
vzorů čítajících pro následující sezonu dva až dvaapůl 
tisíce nových návrhů.

Jedná se již o  lásku k  řemeslu a  patricionismus při 
ochotě nejvyššího pracovního nasazení v  letních 

a  prázdninových měsících, často na úkor svých dětí 
a potřeby rodin. To vše pro v roce krátkodobou krásu 
našich domovů a pro ten zářivý jas dětských očí, který 
dělá Vánoce tím nejkrásnějším obdobím, každý rodič 
tuto pravdu dozajista potvrdí.

   
Věřím, že se spolupracovníky těchto hodnot a umu 

družstvo vše překoná a  českým rodinám bude jejich 
výrobek, dělaný s láskou, obohacovat vánoční svátky 
svoji třpytivou krásou ještě dlouhou řadu let.

Vážené dámy a  pánové, závěrem Vám přeji krásné 
a spokojené prožití Vánočních svátků, v Novém roce 
mnoho osobního štěstí a  pracovních úspěchů jak 
v soukromém tak i pracovním životě.

w w w.vanocniozdoby.cz 
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Tradice našich předků
ADVENT
Advent, tedy čtyři týdny před Štědrým dnem, byl 
časem půstu a  rozjímání. Lidé v  té době jedli pouze 
bezmasé pokrmy. K  vánocům patří neodmyslitelně 
i  vánoční cukroví, vánočka a  štědrovečerní večeře. 
Vánocům se také někdy říká svátky hojnosti. Na bo-
hatě prostřené stoly bezpochyby patří dobré cukroví, 
stejně jako dozlatova upečené vánočky a křupavé zá-
viny….  Pod stromeček zase patří dárky, tedy se moc 
u  večeře nepřejezte, abyste zvládli sportovní výkon 
natáhnout se i pod nejspodnější zadní větev stromeč-
ku, kde bude podle zákona schválnosti čekat schova-
ný dárek pro vás. v

POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK
Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to tajemný, ale 
především krásný zvyk a také ukrácení chvíle při če-
kání na Ježíška. Do půlek vlašských ořechů nakape-

me vosk a připevníme tak do nich malou 
svíčku. Každý člen rodiny pustí svou lodič-
ku v umyvadle. Pokud naše lodička zůstává u břehu, 
říká se, že nás v příš-
tím roce nečeká žád-
ná výraznější změna. 
Pokud lodička pluje 
bok po boku s  jinou, 
čeká nás údajně tole-
rance, láska od toho 
druhého nebo někdo 
nový v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními, 
symbolizuje to vzájemnou úctu a  semknutost. Když 
se loďka potopí, značí to problémy. No, problémy mo-
hou nastat i jiné, takže – pokud jste spíše nešikovní, 
doporučujeme vám současně mít po ruce menší hasicí 
přístroj, aby k vám nemuseli na Štědrý večer vyrážet 
hasiči. v

LITÍ OLOVA
Sehnat olovo dnes může být problémem. Můžete ale 
navštívit třeba prodejnu rybářských potřeb a kupte si 
olůvka sloužící jako zátěž na vlasec. Olůvka roztavte 
v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem 
svíčky. Roztavený kov opatrně lijte do nádoby se 
studenou vodou. Olovo ztuhne asi po pěti minutách 
a teprve potom ho vytáhněte z vody za účelem pro-
zkoumání odlitku. Rovné čáry znamenají spokojený, 
klidný život, čáry vlnité nejasnosti, zmatky, cestová-
ní a čáry jako půlkruh značí falešného přítele, zradu 
či rozchod. Pokud olovo bude vyhlížet jak uzavřený 
kruh, znamená fi nanční zisk či dědictví, neuzavřená 
kružnice naopak zklamání, špatné zdraví či špatnou 
fi nanční situaci. Dva kruhy značí svatbu, čtverec 
harmonický život. Pro štěstí v  podnikání hledejte 
trojúhelníky, hvězdy představují úspěch úplně ve 
všem. … Jenže co dělat, když vám vznikne nějaký úpl-
ně chaotický tvar? Asi nezbyde nic jiného, než se smí-
řit s tím, že osud si letos vážně nevyložíte, a z patvaru 
si udělejte třeba těžítko na pracovní stůl. v

Vánoce jsou za několik dnů tu – máte již přichystané vánoční dárky? Jestli ne, tak honem vyražte 
do obchodů a nakupte dárky pro vám blízké… Vánoční čas přináší zdobení stromečku, obalova-
ného vánočního kapra, bramborový salát a tradiční rybí polévku. Přináší s sebou ale také klid 
a pohodu a bývá zpravidla tím správným časem, potkat se i s těmi, které po celý rok 
nevidíme, časem, kdy si najdeme alespoň o něco více času na toho, koho máme rádi, 
protože ho celý rok tak trochu a možná i více, zanedbáváme. I když nebudete právě 
rozkrajovat jablka, lít olovo nebo pouštět lodičky z ořechů, užíváme si klid domova 
a pohody - což je tím nejlepším vánočním dárkem, který si člověk může přát.

Vánoce jsou tu!

mmmalalalalaaaaa ououuoouou 
u llodddodičičičičč-

a aaa zůstává u břehu, 
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ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se tak zjišťuje, 
jak to bude se zdravím jednotlivých 
členů rodiny v  nadcházejícím roce. 
Každý, kdo rozkrojí jablko napříč 

a najde hvězdičku, 
bude se po celý rok 
těšit zdraví. Křížek 

neznamená nic dob-
rého. Hovoříme tu 
o  zdraví, takže milí čtenáří, pozor 
při krájení! No a také se vám může 
stát, že jablko rozkrojíte, ale nebude 

v něm ani hvězdička, ani křížek, ale takový 
podivný různě křivý tvar. To znamená, že v ja-
blku je někde červík. v

JMELÍ
Představuje rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou 
osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce štěstí a plod-
nost. Takže toho jmelí si zavěste pod lustr jen přesně 
tolik, jaký očekáváte výsledek v

VÁNOČNÍ KOLEDY
Měly by nás provázet sváteční vánoční čas a  spolu 
s františky a purpurou vytvářet tu pravou vánoční 
atmosféru. Že se necítíte na to koledy zpívat nebo 
zpíváte naopak rádi, ale rodina se při vašem zpěvu 
nenápadně přemísťuje do jiného pokoje a  váš pes 
zalézá strachem pod postel? v Pořiďte si vánoční 
CD koled, které si doma můžete pustit k navození té 
správné vánoční nálady.  Víte, že nejslavnější vánoč-
ní písní je skladba Tichá noc a na Štědrý večer se zpí-
vá přibližně ve 230 jazycích? Premiéru měla v roce 
1818 v salzburském Oberndorfu. Autorem  textu byl 
místní farář Josef Mohr, hudbu složil Franz Xaver 
Gruber.

ZLATÉ PRASÁTKO
Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. 
Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. A když 
ho neuvidí, alespoň si tak nebude připadat sám, až se 
podívá druhý den do zrcadla v Současně udělá něco 
pro to, aby pak štědrovečerní přísun jídla v  pohodě 
zvládl. Ke společné večeři se usedá, jakmile vyjde 
první hvězda. Pod talíře se dávají kapří šupiny, které 
mají přinést všem po celý další rok dostatek peněz. 
Takže jestli letos seženete pouze kapra bez šupin, 
nebo si obalujete řízek, raději začněte od 1. ledna še-
třit. v

  
Text: Jana Henychová

Foto: Jana Henychová, Vánoční ozdoby Dvůr Králové

ROOOOZKZ RARAAJJOJ VÁÁVÁNÍNÍNÍNÍ JJJJ
UU štštědědědě ror vevveečečerrnníí vvevev čččečeřřeřeře
jak tttoto bbuuduu ee ssse zdrddrdraaví
člčlčlleenenenenůů ů roodidinyny vv nnnnaaadccc
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Slezská tvorba, výrobní družstvo, Opava
Bez českých skleněných vánočních ozdob ruční výroby 
nemají Vánoce ten správný třpyt! 

w w w.slezska-tvorba.cz

Blíží se čas vánoc a v těchto dnech mnozí z nás shá-
nějí dárky pod stromeček… Na ten máme z dětství 
vzpomínky v  podobě zářících skleněných ozdob ve 
světle vánočních svíček…  Mohou mít i  naše děti 
stejné zážitky? Jistě! Pokud si domů pořídíte tradič-
ní skleněné vánoční ozdoby. Jedním z  českých tra-
dičních výrobců je družstvo Slezská tvorba Opava. 

Výrobní družstvo SLEZSKÁ TVORBA OPAVA bylo za-
loženo v roce 1951. Patří mezi největší výrobce skle-
něných vánočních ozdob v České republice, celoročně 
zajišťuje výrobu pro velkoodběratele i  maloodbě-
ratele. Základním sortimentem u  skleněných ručně 
foukaných a malovaných vánočních ozdob jsou koule 
vyráběné ve velikosti od 4 do 10 cm, olivy, rakety, 
zvonky, špice, srdce, volně foukané tvary a výrobky 
foukané do forem. Každá ozdoba je ručně zpracovaný 
originál.

Vánoční ozdoby jsou vyráběny ve stříbřeném nebo 
nestříbřeném provedení v široké barevné škále v pěti 
efektech: lesk, mat, porcelán, mrazolak, metalíza. Ka-
ždoročně vznikají nové módní odstíny. V kombinaci 

s nabídkou více než 12 tisíc dekorů je družstvo schop-
no splnit všechna přání zákazníků. Množství dekorů 
neumožňuje vydávání katalogu. Na internetových 
stránkách je uvedena pouze nepatrná část produkce 
družstva. Flexibilita, krátké dodací lhůty, vysoká 
kvalita a  bezpodmínečné dodržování termínů jsou 
samozřejmostí při realizaci jednotlivých zakázek.

Vánoční ozdoby ze Slezské tvorby se vyvážejí do ce-
lého světa. Mezi největší odběratele patří USA, Velká 
Británie, Německo, Holandsko, Švédsko, Rakousko, 
Itálie a  Francie, kde na vánočních ozdobách oceňují 
hlavně kvalitní provedení a tradiční ruční výrobu. 

V České republice je možno  výrobky koupit v e-sho-
pu, který najdete na internetových stránkách.

Text: Jana Henychová
Foto: Lucie Valo, Jana Henychová 

VD_12_2014.indd   30VD_12_2014.indd   30 2.12.14   13:402.12.14   13:40



31 

12/2014  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Současný betlém je dlouhý úctyhodné čtyři metry a je 
jeden a půl metru široký. Zabírá celou jednu stěnu jí-
delny, kterou manželé Vlachovi musí každoročně čás-
tečně vystěhovat. Součástí betléma je asi 300 fi gurek 
darovníků a 200 fi gurek zvířat a stromů. Každoročně 
do betléma přibude 20 až 30 nových fi gur. „Asi třeti-
nu darovníků, téměř všechna zvířata a  stromy jsem 
vyřezal sám. Většinou během zimy večer u  televize. 
Nejraději vyřezávám zvířata, z těch mají děti největší 
radost. V betlémě jsou ovce, kozy, krávy, velbloudi, osli, 
psi, lišky, králíci, slepice, labutě, husy, kačeny, datli, 
čápi a medvěd. Všechny fi gurky jsou vyrobeny z lipo-
vého dřeva, kolorované, velikosti 10 až 12 centimetrů. 
Betlém stavíme se synem 14 dní před vánocemi, man-
želka nám pomáhá s konečnou výzdobou,“ dozvídáme 

se o  této vánoční tradici 
s  tím, že betlém je roze-
stavěný až do Hromnic.

Betlém je přístupný ve-
řejnosti. Nejvíce k  man-
želům Vlachovým zavítají 
na návštěvu ve vánočním 
čase rodiče s  malými 
dětmi. Zaměstnanci soci-
álního družstva Andělka 
mají každým rokem mož-
nost posedět si u  betléma 
a  vychutnat si příjemnou 
předvánoční atmosféru 
dokonce v rámci pracovní 
doby. Manželé Vlachovi 
jsou zkrátka skvělí šéfové. 
Je velmi milé, když dove-
dou lidé něco vytvářet 
a  je ještě milejší, když dovedou 
svými výrobky potěšit dru-
hé a podělit se s nimi o svoje 
pocity z něčeho krásného. 

Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Stanislav Vlach

Máte také nějakého originál-
ního koníčka? Napište nám 
do redakce a  podělte se o  něj 
s ostatními čtenáři.

Betlém v družstvu Andělka
Pojďme si povědět trochu více o jednom překrásném betlému, který každým rokem v čase předvánočním 
chystají pro potěšení ostatních manželé Ing. Růžena Vlachová a Ing. Vlach z družstva Andělka z Troubska 
u Brna. „O betlémy se zajímám již od svých patnácti let. Začínal jsem s vyřezáváním tištěných betlémů 
– Kvěchová, Aleš, Lada, Wenig, které se lepily na překližku,“ vzpomíná Ing. Vlach. „První fi gurky, které 
jsou i v současném betlémě, mi začal vyřezávat spolužák z vysoké školy Mirek Večeřa a po mnoho let jsem 
od něj jako vánoční dárek dostával další fi gurku,“ říká. Několik fi gurek vyřezal také pan Bukvaj z Třeště, 
který Stanislava Vlacha přesvědčil, aby to zkusil také. „Řezat umí každý, jen to chce zkusit,“ říkal mu, 
a tak to tedy zkusil. 
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Tip pro Vaši fi rmu
Sháníte originální přáníčka, kalendáře či dárkové 
tašky? Využijte služeb družstva Andělka. Získáte 
výhradně ručně vyráběné výrobky, se kterými jis-
tě potěšíte i vaše náročné obchodní partnery. 

Andělka - družstvo (Troubsko) 
U dráhy 11
664 41 Troubsko
Telefon: 731 562 513
E-mail: andelka.sd@seznam.cz 
www.andelka-sd.cz
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Tipy na vánoční stůl…

Pečený losos
- 400g lososa (fi lety nebo steaky)
-  40g olivového oleje
- 5g zázvoru
- 100 ml bílého vína
- sůl

Maso z lososa zbavíme kůže a  po obou 
stranách opečeme do zlatova. Zalijeme vínem, 
ochuceným citrónovou štávou, zázvorem 
a krátce podusíme. Jako přílohu podáváme 
brambory, které uvaříme a krátce opečeme. 
Talíř můžeme nazdobit různými druhy  
čerstvé zeleniny.

2014

ky)

a  popo oobbou 
.. ZZZZZalalijijememe vívínnemm,m,m,,m,,, 

oouu,u, zzáázvovorer m 
ohohohuu ppodáávámemee 
krkrátceece ooopepp čečemee. 
ýmii drdruhuu y y  

Foto: Slezská tvorba Opava (vánoční dekorace)
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Vánoční ovocný salát
- 4 jablka
- 4 pomeranče
- 6 mandarinek
- 1 ananasový kompot
- 1 broskvový kompot
- 1 dcl bílého vína
- 1 dcl rumu
- 4 lžíce posekaných oříšků (podle chuti)

Ovoce nakrájíme na malé kousky. Šťávu z kom-
potů použijeme jako zálivku, přidáme bílé víno 
(můžeme použít i víno červené) a rum. Vše dobře 
promícháme a dáme na jednu hodinu vychladit 
do lednice. Salát dozdobíme nasucho opraženými 
oříšky a podáváme. Do salátu můžeme použít 
různé druhy ovoce (jahody, banán, kiwi, atd.).

Recepty poskytl web www.elisting.cz.
Nemáte internetové stránky a chcete je mít zdarma? Více najdete na www.studio.elisting.cz.

12/

-- 44 jajablkaka
- 44 ppomeranče
- 6 6 mamaanddarrininekek
- 1 1 annanasový ý komp
- 1 1 brbroso kvový komp
- 1 dcdcl l bílého vína
- 1 dccl rumu
-- 44 lžííce posekanýchch

OOOvOvOvOOvoce nakrájíme n
ppopoopopopotů použijeme jaak
(mmmůžeme použít ii v
prprromomícháháháhámemm  a ddámám
dodo lednice. SaSS lát do
ořoříšky a podáváváme
růrůzné druhy ovoce
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Možná, že všichni si umíte představit lesklé či matné 
vánoční ozdoby. Ty představují základní rozdělení, 
známe nám všem.  Ale co když se řekne mrazolak?

Lesklý povrch ozdoby je typický svým zrcadlovým 
vzhledem, oproti tomu u ozdob smočených v matné 
barvě, byste při pohledu na ně těžko hledali svůj 
odraz. V  případě povrchové úpravy mrazolak je to 
obdobné. Navíc tento povrch připomíná námrazu na 
oknech auta, jen s  tím rozdílem, že tento mrazík je 
žádoucí, jelikož vytváří kouzelné barevné variace. 

Naopak podobný lesklému povrchu jsou ozdoby 
označované jako porcelánky. Je to z toho důvodu, že 
jejich povrch opravdu připomíná porcelán. Třeba 
takový, jako máte v  sekretáři u  babiček. Zejména 
pak, jsou-li tyto ozdoby dekorované kontrastní bar-
vou, např. modrobílé… Některé pak svým dekorem 
připomínají typické „bucláky“. Rozdíl mezi lesklým 
a porcelánovým povrchem ozdoby poznáte podle in-
tenzity odrazu... V lesklém povrchu se vidíte praktic-
ky jako v zrcadle, kdežto v porcelánovém je odraz jen 
nepatrný. Lesk porcelánek lze charakterizovat taky 
jako mléčný.

Jinou obdobou lesku je povrchová úprava zvaná me-
talická. Jejich povrch, ať už barevný, nebo jen stříbrný, 
je podobný kovu. Podobně jako lesklý povrch vytváří 

odlesky, chová se 
však jako kovový 
materiál, taky se 
vněm neuvidíte. 

Zcela odlišný povrch 
tvoří čiré ozdoby, které 
mohou a nemusí být smoče-
né v barevném laku. Ty vznikají vynecháním výrobního 
procesu stříbření, čímž je zachována jejich transparent-
nost. V  případě bezbarvého provedení pak vyniká zá-
kladní výrobní surovina vánočních ozdob, sklo.

Ojedinělé mezi ozdobami jsou pak vakuovky. Při 
jejich dekorování je použita speciální technologie, 
kdy vzniká průhled do ozdoby, tam, kde je to žádoucí. 
Takto zdobené baňky působí velmi efektním a luxus-
ním dojmem. Vakuové ozdoby jen tak někde nenajde-
te. V  nabídce sortimentu je má výrobního družstva 
IRISA, které je jediným výrobce těchto ozdob v ČR. 

Tak už jste se rozhodli, jaké ozdoby budou letos zdo-
bit váš vánoční stromeček? Teď už víte, jaký je mezi 

jednotlivými ozdobami rozdíl. Nabídka je opravdu 
široká. Stačí si jen vybrat, své zalíbení v ní najdou jak 
milovníci klasiky, tak módních trendů.

Text: Ing. Lada Jelínková
Foto: Irisa Vsetín

 Vánoční ozdoby z Irisy
váv sse 
ovoovýv  
kyky se 
íte. 

ýý ýý pop vrc
doboby, kkkt
uuusísísí bbýýtt smočee-

m laaakkkuk . TyTTT  vznnikikají vynechánánímím vvvýrýýrý obobníhhoho 

chh 
teré 
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Vánoční ozdoby, to je třpytivé kouzlo, které 
v sobě skrývá řadu možností. Vánoční koule, oli-
vy, zvonky, rakety či fi gurky známe jistě všichni, 
ale věděli jste, že existuje až sedm různých povr-
chových úprav, z kterých si můžete vybírat? 

w w w.ir isa.cz
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Správná hračka je projekt Sdružení pro hračku 
a hru, Asociace hračka, Unie výtvarných umělců ČR 
a Asociace předškolní výchovy. Záměr udělovat ozna-
čení „Správná hračka – vybráno odborníky“ vznikl 
v  roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby 
i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi 
dětskou populací. Zelené logo je nadstandardním 
značením. Signalizuje rodičům a pedagogickým pra-
covníkům, že hračka má kromě všech předepsaných 
vlastností estetické a  výchovné kvality, vhodné pro 
rozvoj schopností dětského uživatele.

Posuzovány jsou
-  kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, 

preciznost provedení),
-  uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zře-

telem k předpokládanému užití, snadnost údržby 
a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu),

-  design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, pří-
jemnost na dotyk),

-  a  především pedagogicko-psychologická způso-
bilost hračky (výchovný účel, didaktické využití, 
funkčnost z hlediska určení: pro děti předškolní-

ho věku event. mladšího školního věku, handica-
pované děti; hračky určené pro domov, hračky pro 
dětská zařízení a kolektivní hru).

Text: Ing. Jiří Šťastný, Jana Henychová
Foto: Moravská ústředna Brno

Moravská ústředna Brno získala ocenění 
v soutěži SPRÁVNÁ HRAČKA 2014

Ocenění v  soutěži Správná hračka získalo družstvo umělecké výroby Mo-
ravská ústředna Brno za výrobek Krtek parašutista. Autorkou hračky je de-
signérka Erika Bertóková. Ocenění bylo předáno v rámci letošního v pořadí 
již 21. ročníku soutěže, do které bylo přihlášeno celkem 43 produktů od 21 
předkladatelů. Právo užívat označení Správná hračka získalo 25 produktů 
od 15 předkladatelů. Pro letošní ročník je charakteristický úspěch malých 
domácích fi rem, neboť z celkového počtu získala ocenění zhruba polovina 
z nich. Letošní ocenění bylo předáno na Galevečeru veletrhu FOR TOYS dne 
4. října 2014.

    w w w.mubrno.cz     w w w.sdruzenihrack y.cz

Možná právě Krteček může být jedním z dárků, kterým 
potěšíte naše nejmenší pod vánočním stromečkem!

)

Jana Henychová
dna Brno

druzenihrack y.cz

Krtek parašutista
Plyšový Krteček s odepínacím padákem. Jednodu-
ché použití: stačí rozhoupat a vyhodit. Po roztaže-
ní padáku se Krteček pomalu snáší k zemi. Hračka 
je vhodná i pro venkovní využití.
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Družstvo umělecké výroby Granát, Turnov
Český granát je drobný minerál, 
barevně stálý, odolává žáru i kyselinám, 
patřící do skupiny pyropů se sytě 
červenou barvou, barvou krve. Díky 
tomu mu byla přisuzována síla dodávat 
lidem sebedůvěru, silnou vůli, posiluje 
odvahu a regeneruje organismus. Je 
považován za mineralogický symbol 
Čech a národní kámen Čechů.

Družstvo umělecké výroby, Granát 
Turnov je dnes největším výrobcem 
originálních zlatých a stříbrných 
šperků s českým granátem. V jeho 
kolekci šperků naleznete klasické 
granátové modely, ale i šperky 
s módním trendovým designem, 
dále fazónové zlaté a stříbrné 
šperky s přírodními i syntetickými 
kameny. Jako doplňkový sortiment 
družstvo nabízí výrobky ze skla 
s českým granátem a upomínkové 
předměty z nepravého kovu osazené 
českými granáty, např. miniatura 
korunovačních klenotů, vánoční 
a velikonoční ozdoby atd. Družstvo poskytuje další služby zákazníkům, mimo jiné výrobu 
šperku dle individuálního přání zákazníka, výkup drahých kovů, opravy šperků atd. 

Podnikové prodejny naleznete v Praze 1: Dlouhá ul. 30, Pánská 1 a Pánská Pasáž, Na 
příkopě 23. V Turnově, v Liberci, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Široký 
sortiment šperků lze objednat i prostřednictvím e-shopu www.granat-shop.cz.

Představujeme klasický granátový model ve stříbře 925/000 . Cena prstenu je 1.720,-Kč, 
náušnic 1.790,-Kč a přívěsku 1.420,-Kč. Ceny jsou včetně DPH.

w w w.granat .cz

Tip na vánoční dárek
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Oslavte příchod Nového roku 
sektem z Templářských sklepů

Blížící se příchod Nového roku nás láká k tomu, prožít ho svátečně v rodin-
ném kruhu či s blízkými přáteli nebo třeba v širší společnosti lidí… Nový rok je 
důvodem k novoročnímu přípitku a není nic vhodnějšího, než ho oslavit právě 
sektem… Co takhle tentokrát vyzkoušet některý ze sektů řady Sang Real Sekt 
z  produkce Templářských sklepů Čejkovice? Sekty jsou určeny pro milovníky 
a skutečné znalce šumivých vín. Tyto sekty jsou vyrobeny v  limitovaných sé-
riích z  ucelených partií „klasickou metodou“ kvašením v  láhvi“. Zrání sektů 
probíhá v láhvi min. po dobu 12 měsíců v temných templářských sklepích. Sekty 

jsou opatřeny ručně vytrhávanou etiketou ze speciálního papíru a originální pečetí templářského řádu. Výrobky jsou 
zařazeny do řady Komtur Ekko, která je určena výhradně pro segment vinoték a gastronomických zařízení. Zakoupit 
si je můžete i jednotlivě – viz e-shop Templářských sklepů http://www.templarske-sklepy.cz/eshop.si je můžete i je

Sang Real Sekt 
Kvašeno v láhvi, brut
Jakostní šumivé víno, bílé
Sekt připravený lisováním celých hroznů odrůdy Chardonnay je barvy bílého zlata 
s nádechem cibulové slupky. Ve vůni dominuje tón zralého letního jablka s hlubokým 
nazrálým projevem poukazujícím na 24 měsíční ležení na jemných kalech. Šťavnatá 
a  osvěžující chuť vyráží tóny sušeného zahradního ovoce s  dlouhotrvající minerál-
ností. Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, na začátek slavnostního menu 
a k předkrmům.

Ocenění: zlatá medaile na Soutěži Vinař roku 2013

Sang Real Sekt Rosé   
Kvašeno v láhvi, demi sec
Jakostní šumivé víno, růžové
Sekt připravený lisováním celých hroznů odrůdy Rulandské modré se vyznačuje 
meruňkovou barvou s odstínem koroptvího oka. Vůni dominují jahody se šlehačkou 
a karamelovým přelivem. V chuti zaujme hravá sladkost s výrazem malinového želé 
v  závěru. Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, na začátek slavnostního 
menu a k předkrmům.

Sang Real  Sekt  
Kvašeno v láhvi, demi sec
Jakostní šumivé víno, bílé
Sekt připravený lisováním celých hroznů odrůdy Chardonnay je barvy bílého zlata 
s nádechem cibulové slupky. Ve vůni dominují sladké tóny přezrálého ovoce, které do-
provodí aroma vinného želé. Chuť je harmonicky lahodná, sladce osvěžující, příjemná 
a dlouhá.  Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, na začátek slavnostního menu 
a k předkrmům.
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Obecně rozlišujeme dvě označení pro „víno s bublin-
kami“ - vína perlivá a šumivá. Vína perlivá vznikají 
dosycením klasického „tichého“ vína oxidem uhliči-
tým, jsou to velmi levná a jednoduchá vína.

Šumivá vína neboli sekty však vznikají druhotným 
kvašením (sekundární fermentací). Kvašení je vel-
mi složitý biochemický proces, při kterém kvasinky 
přeměňuji hroznový cukr na alkohol za vzniku oxidu 
uhličitého, tepla a  mnoha dalších, převážně aroma-
tických látek. Při primární fermentaci (každý, kdo 
někdy pil burčák, ví, o co se jedná) vzniká víno, tak 
jak ho všichni známe a CO2 volně uniká do vzduchu 
z kvasné nádoby. Pokud ve víně rozpoutáme sekun-
dární kvašení, tedy přidáme do hotového tichého 
vína znovu cukr i  kvasinky a  kvasnou nádobu uza-
vřeme, vznikající CO2 nemůže unikat a  zabuduje se 
do vína, a to má pak navždy v sobě bublinky.

Existují dvě metody, jak můžeme sekty vyrábět. 
Metoda charmat, kdy sekundární kvašení probíhá 
v tlakovém tanku a metoda klasická s druhotným kva-
šením v lahvi (v té lahvi, která se Vám dostane do ruky 
a na stůl při konzumaci). Klasickou metodou (méthode 
classique či méthode champenoise) se vyrábí i proslulé 
víno z oblasti Champagne, tato oblast je však geogra-
fi cky přesně vymezenou částí Francie, neoznačujme 
tedy slovem „šampaňské“ všechny sekty!

Při užití metody charmat se tiché víno osladí a za-
kvasí a následné kvašení proběhne v uzavřeném tla-
kovém tanku. Po skončení kvašení následuje ležení 
na jemných kalech (mrtvé kvasinky po druhotném 
kvašení) po dobu nejméně tří měsíců, poté je víno 
vyfi ltrováno a i s bublinkami nalahvováno, poté ná-
sleduje expedice.

Metoda klasická je mnohem složitější a  pracnější, 
výsledné víno je však v chuti nazrálé, plnější a hut-
nější, pochopitelně je také dražší. Příprava základ-
ního vína má svá specifi ka - lisují se celé hrozny 
při nižší zralosti, kvůli požadované vyšší hladině 
kyselin a  nižšímu obsahu alkoholu a  často se dělá 
assamblage (scelení různých šarží vín). Poté apliku-
jeme tzv. tirážní likér (směs kvasinek cukru a vína), 
který rozpoutá druhotné kvašení, ihned po aplikaci 
likéru se výsledná směs naplní do lahve a uzavře ko-
runkovým uzávěrem, vše další již probíhá v lahvi. Za 
cca 14 dní, kdy je ukončeno kvašení, následuje ležení 
na jemných kalech po dobu minimálně devět měsíců 
(žádoucí je delší ležení s autolýzou  - rozkladem kva-
sinek, jež způsobuje výraznější chuť a typické aroma). 
Po ležení a zrání se jemný kal v lahvi rozmíchá a ná-

sleduje setřásání kalů (remuáž) do hrdla lahve v spe-
ciálních stojanech (pulpitrech), ve kterých láhve drží 
na plocho za hrdlo. Toto setřásání, při kterém se lah-
ve postupně trhaně otáčejí, trvá 21 dnů a víno se při 
něm úplně vyčistí, pak se hrdlo lahve šokově zchladí, 
korunka se otevře a zmrzlý kal se odstřelí (degoržu-
je). Ve fi nále přidáme dosážní likér (hroznový mošt), 
jeho množství nám určuje chuťový projev (sladkost) 
hotového sektu. A uzavřeme láhev korkovou zátkou, 
kterou fi xuje agrafa (drátěný košíček).

Pojďme si povědět něco o výrobě sektů…

w w w.templarske-sklepy.cejkovice    w w w.promoplanet .cz

Poloviční 0,375l

Standardní láhev 0,75 l

Magnum:             1,5 l, což odpovídá 2 láhvím

Jéroboam:           3 l, což odpovídá 4 láhvím

Réhoboam:          4,5 l, což odpovídá 6 láhvím

Metuzalém:         6 l, což odpovídá 8 láhvím

Salmanazar:        9 l, což odpovídá 12 láhvím

Baltazar:             12 l, což odpovídá 16 láhvím

Nabukodonosor:  15 l, což odpovídá 20 láhvím

Šalamoun:         18 l, což odpovídá 24 láhvím

Panovník:            26,25 l, což odpovídá 35 láhvím

Primas:               27 l, což odpovídá 36 láhvím

Melchior:             30 l, což odpovídá 40 láhvím

Brut nature 
(přírodně tvrdé): 

pod 3 g/l - po sekundární 
fermentaci se dosáž nepřidává

Extra brut 
(zvláště tvrdé): 0 - 6 g/l

Brut (tvrdé):  do 15 g/l

Extra dry 
(zvláště suché): 12 – 20 g/l 

Sec (suché): 17 – 35 g/l

Demi sec (polosuché): 33 – 50 g/l

Doux (sladké): nad 50 g/l

Kategorie sektů dle zbytkového cukru:

Velikosti sektových lahví:

Text: Lenka Hamrlová, Jana Henychová
Foto: Templářské sklepy Čejkovice, Promoplanet
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Společenskou událost zahájila francouzskou hymnou 
interpretka muzikálu Antoinetta – královna Francie, 
Pavlína Matiová. V  rámci programu, ve kterém jde 
také o  představení hudebních žánrů a  profesí, vy-
stoupili i její kolegové Renata Drössler, Peter Strená-
čik a David Uličník a představili tak muzikál, který 
můžete vidět v  divadle Hybernia v  Praze. Hudební 
vystoupení obohatila klasická hudba houslisty Pavla 
Šporcla a swing v podání Jana Smigmatora.

Neodmyslitelná podpora neziskovým organizacím 
patřila v  rámci 8. profesního setkání organizacím 
UNICEF, Českému národnímu registru dárců dřeně, 
Nadačnímu fondu Ivana Hlinky a  Oblastní charitě 
Hodonín. Pořadatelka profesního setkání zvolila pro 
možnost sbírky nový způsob, a  to příspěvkové for-
muláře, ve kterých se dárci zavazují věnovat, komu 
chtějí a  kolik chtějí, na příslušný účet převodem do 
sedmi dní. Celková výše příspěvků činí 28 200 korun. 
Další výtěžek z prodeje na stáncích neziskových or-
ganizací přímo na akci činí 11 250 korun. Celkem tedy 
můžeme hovořit o pěkných 39 450 korunách. 

Již tradičně si hosté mohli na přátelské setkání při-
pít sklenkou vína z  Chateau Lednice a  seznámit se 
s  celou řadou profesních prezentací, mezi které pa-
třily vlasová kosmetika Aloxxi nebo pekařství Kar-
lova pekárna. Hosté mohli navštívit stánky forenzní 

genetiky a  archivace DNA Mettinum, Aurum Clinic 
- estetická medicína, kterou řídí doktorka Němečko-
vá, nebo se více dozvědět také o  výzkumu globální 
změny Czech Globe. Hosté mohli ochutnat šálek dob-
ré kolumbijské kávy Sisel, pardubický perník pekaře 
Pavla Janoše či výrobky z lahůdkářství Jan Paukert. 
O fl oristickou inspiraci se postaralo studio Papavera.

Módní tvorba Aleny Wilson našla své místo na pěti 
vystavených fi gurínách. Návrhářka pro tuto příležitost 
oblékala taktéž pořadatelku Michaelu Lejskovu a  mo-
derátorku Lenku Špillarovou – a  to hned několikrát. 
Zájemci mohli navštívit také diagnostické centrum, 
stánek VIP masáže či zdravodní péče. K vidění bylo také 
čínské umění Shen Yun, a samozřejmě mnoho dalšího, 
jak je již na těchto profesních setkáních zvykem a je již 
tradičním místem, kde mají  české fi rmy možnost se 
prezentovat a vzájemně si vyměnit mezi sebou kontak-
ty.

Jedním z mediálních partnerů akce byl také časopis 
Výrobní družstevnictví. 

Videozáznam naleznou čtenáři v záložce pod ná-
zvem VIDEO ARCHIV na stránkách magazínu Best of 
http://www.ibestof.cz.

Text: Michaela Lejsková, Jana Henychová
Foto: archiv magazínu Best of

8. profesní setkání magazínu Best of
V pořadí 8. setkání členů a partnerů profesního magazínu Best of se konalo ve spolupráci s pražským klu-
bem Mecca dne 16. října 2014 od 15:00. Pozvání na tuto událost přijala celá řada lidí vynikajících ve svých 
profesích, o kterých magazín pojednává. Pořadatelka Michaela Lesková své hosty přivítala těmito slovy: 
„Jak všichni víte, publikujeme na internetu, kde nám moderní doba nabízí řadu skvělých možností. Těší mě, 
že mohu dávat příležitost také k osobnímu setkání, které hraje velký význam v komunikaci s druhými lidmi.“ 

V dalším čísle naleznete
AUTOAVANT otevřel nový autosalon DACIA
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