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Jaroslava Poláková
předsedkyně družstva KOVO Konice
členka představenstva SČMVD

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, MILÍ DRUŽSTEVNÍCI 
A ČTENÁŘI,
stejně jako mnohým z mých kolegů se i mně dostalo milé 
příležitosti podělit se s  Vámi o  informace, které Vám 
přiblíží nejen naše výrobní družstvo, ale především Svaz 
českých a moravských výrobních družstev.

Počátky družstva KOVO KONICE, v.d. spadají do roku 
1933, kdy byl proveden zápis „Společenstva s  ručením 
omezeným Domácký průmysl“ do obchodního rejstříku 
v Olomouci. Předmětem činnosti byla výroba a prodej háč-
kovaného, síťovaného a šitého zboží a jeho prodej. Výrobní 
náplň družstva se postupně měnila k  zaměření na kovo-
výrobu, která později začala převažovat. Od roku 1960 se 
název družstva změnil na Lidové družstvo kovozpracující 
Konice s náplní činností „kovo a doplňková konfekce a služ-
by“. K další změně došlo v roce 1966, kdy se název družstva 
změnil na KOVO, výrobní družstvo Konice a krystalizovalo 
se i budoucí výrobní zaměření družstva na kovovýrobu se 
specializací na vahařství, zámečnictví, výrobu ponorných 
elektromotorů a ponorných čerpadel. Zhruba v této podo-
bě fungovalo družstvo až do roku 1976, kdy od 1. 1. 1977 došlo 
k jeho sloučení s družstvem Mechanika Prostějov. V tomto 
období se rozšířila výrobní náplň o výrobu střešních oken, 
od které bylo později ustoupeno.

V procesu transformace družstev se k 1. 1. 1991 vyčlenila 
dvě střediska bývalých provozoven KOVO KONICE z druž-
stva Mechanika Prostějov a vznikl nový samostatný práv-
ní subjekt pod názvem KOVO KONICE, výrobní družstvo. 

Do roku 1993 zaujímalo naše družstvo monopolní posta-
vení ve výrobě ponorných elektromotorů a  ponorných 
čerpadel v  rámci Československa. Přestože je neustále 
těžší obstát v  dnešní konkurenci, stále více zákazníků 
hledá kvalitní a spolehlivý český výrobek. Čerpadlo, je-
hož motor nese logo našeho družstva, vyhledávají zákaz-
níci i v zemích EU.  

Jako jediní v  republice vyrábíme a  současně úředně 
ověřujeme mechanické váhy. Máme vlastní kalibrační 
laboratoř s odborně vyškoleným personálem. 

Orientaci zámečnické výroby ovlivňují kooperující 
fi rmy zaměřené na výrobu malotraktorů a příslušenství 
spojené s  malou mechanizací. Vyrábíme vlečky pro ma-
lotraktory, nakladače, žačky rýže, štěpkovače, zametače, 
sypače a další přídavná zařízení pro komunální údržbu. 
I tyto výrobky slouží zákazníkům jak na tuzemském, tak 
i na zahraničním trhu. 

Skladba sortimentu je legislativně velmi náročná, má 
však i  své pozitivní stránky. Velmi pružně dokážeme re-
agovat na výpadky trhu v  určitém sortimentu. Od roku 
2004 jsme držiteli certifi kátu ČSN EN ISO 9001:2009. Nej-
větší slabinou dnešní doby je však nedostatek odborných 
pracovníků se strojírenským zaměřením. Naše družstvo 
spolupracuje se Sigmundovou střední školou strojírenskou 
v Lutíně, jejichž žáci u nás vykonávají praktickou přípravu. 
Ne vždy ale končí v pracovním poměru, mnozí pokračují 
v dalším studiu.

V  družstvu působím již 
40 let, od roku 2003 jako 
předsedkyně družstva. Do 
funkce jsem nastoupila 
v době, kdy se družstvu ne-
vedlo nejlépe. Byla to pro 
mne výzva, stala jsem se první ženou v čele našeho strojí-
renského družstva. Chyběly zakázky, fi nanční prostředky, 
moderní vybavení… Touhou vše změnit jsem infi kovala 
i své okolí. Velmi si vážím podpory, které si mi dostalo od 
většiny spolupracovníků. Za pomoci úvěru od FDÚ jsme 
začali modernizovat strojní vybavení, nakoupili první CNC 
stroje a družstvu se začalo dařit.  

A  byl to právě SČMVD, jehož jsme dlouholetými členy, 
který nám poskytl všestrannou pomoc. Profesionální po-
radenské služby v  oblasti právní, ekonomické, životního 
prostředí, vzdělávání. Finančními službami z  FDÚ, cent-
rálním nákupem energií, uzavřením rámcové smlouvy na 
poskytování služeb T-mobile, společnou účastí na veletr-
zích a propagačních akcích a v neposlední řadě také posky-
továním poradenství v oblasti dotačních titulů, což ušetří 
družstvům nemalé prostředky. V roce 2014 naše družstvo 
investovalo do plynofi kace areálu a  revitalizace haly 
v rámci programu „Eko-energie“ téměř 10 milionů korun. 
Dotace, kterou jsme obdrželi, činila 40 procent. Děkuji 
pracovníkům SČMVD za pomoc při řízení projektu. Chtěla 
bych tímto apelovat na všechny kolegy a jejich pracovníky, 
aby se nebáli využít těchto služeb. Neocenitelnou pomocí 
jsou především pro malá družstva, která nemají dostateč-
ný aparát, ale pomoc potřebují.

Soudržnost lidí stejných zájmů a potřeb vytváří poten-
ciál, který právě SČMVD používá k  prosazování našich 
společných zájmů a potřeb. Jen těžko si lze představit, že 
kterékoliv družstvo bude mít možnost cokoli změnit v le-
gislativě, právu a podmínkách podnikání. Správa majetku 
v současných ekonomických podmínkách je stále nároč-
nější, konkurence stále tvrdší a proto si musíme položit 
otázku: „Spravuje svaz náš majetek dobře?“ Odpověď je 
velmi jednoduchá, neboť každý z nás jistě výsledky vidí. 
Již třetím rokem vyplácí podíly na zisku. Za zmínku be-
zesporu stojí i  rostoucí členský podíl každého družstva 
v návaznosti na podílový fond. Přiznejme si, dámy a pá-
nové, kdo dokáže v dnešní době takto zhodnotit peníze? 
Která banka vyplácí takové úroky? Odpovíme-li si na tyto 
otázky, je snad zbytečné pochybovat o výhodách členství. 

Zanedlouho se budou konat regionální porady, vrcholí 
příprava na valné shromáždění. Letošní rok bude také ro-
kem volebním. Přichází čas bilancování, čas, kdy je třeba 
bez emocí přiznat efektivní práci jak vedení, tak i všech 
pracovníků SČMVD.  Vážím si práce každého člověka, jejíž 
výsledky prospívají druhým. Přála bych proto nám všem, 
aby SČMVD i nadále vykazoval dobré výsledky a aby ho 
řídili a zastupovali lidé, kterým osud svazu není lhostejný.

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřála především 
pevné zdraví a hodně úspěchů v práci i v osobním životě.
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www.kovokonice.cz 
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Není mnoho kontraktačních veletrhů s tak velkou návštěv-
ností zákazníků z celého světa, které by se nacházely v blíz-
kosti České republiky. Pro vystavovatele je to takřka ideální 
situace. Soustředí se na jednu velkou akci, na které prezen-
tuje svou kolekci, na stánek pozve k jednání všechny své stá-
lé zákazníky, díky jménu veletrhu a velké návštěvnosti lze 
předpokládat, že zde získá i nové zájemce o svou produkci. 
Při tak silné konkurenci, která se zde schází, v místě, kde je 
soustředěna celosvětová nabídka, obstojí však pouze fi rma, 
která se dokáže od konkurence odlišit, která má zákazní-
kům co nabídnout a která je pro ně zajímavá.

Veletrh hraček Spielwarenmesse v Norimberku

Právě takovým veletrhem je 
Spielwarenmesse, největší veletrh 
na světě v oblasti hraček a potřeb 
pro děti, jehož již 66. ročník se 
ve dnech 28. 1. – 2. 2. 2015 konal 
v  Norimberku. Na veletrhu vy-
stavovalo jen těžko uvěřitelných 
2 748 vystavovatelů z 61 zemí světa. 
Bylo zcela zaplněno celé výstaviště 
s výstavní plochou 170 tisíc metrů 
čtverečních. Nejvíce vystavovate-
lů přijelo z  Německa (806), násle-
dovala Čína (290), Velká Británie 
(174), Hong Kong (159), USA (150), 
Francie (147), Itálie (131), Nizozem-
sko a Španělsko (po 126).
Veletrh navštívilo 72 tisíc odbor-
ných návštěvníků ze 120 zemí 
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světa. Vstup návštěvníků podléhá 
registraci, veřejnosti ani dětem do 
16 let není vstup umožněn. V  ČR 
prakticky neexistuje kontrak-
tační veletrh hraček bez účasti 
veřejnosti, proto vzhledem k blíz-
kosti Norimberku přijíždějí na 
Spielwarenmesse i  zástupci čes-
kých obchodních fi rem. 
SČMVD byl iniciátorem zařazení 
Spielwarenmesse do projektu „Spo-
lečná účast na specializovaných 
výstavách a veletrzích v zahrani-
čí“, takže na účast na veletrhu bylo 
možno získat dotaci. Toho využila 
řada fi rem z  České republiky, cel-
kem jich na veletrhu vystavovalo 47.

Ve společné expozici v hale 12.0 
na stánku D-01 se prezentovala 
družstva Tvar Klatovy, Směr 
Praha a  Dita Tábor. Stánek se 
nacházel na tradičním roho-
vém místě přímo proti vchodu 
do haly od metra. Jednotlivá 
družstva si svým sortimentem 
nekonkurovala, naopak se dopl-
ňovala. 

Tvar Klatovy se zamě-
řuje na výrobu nábyt-
ku pro mateřské školy. 
Družstvo je exportně 
orientováno, až 80 pro-
cent své produkce vy-
váží. Řadu vyráběného 
nábytku letos doplnilo 

o  skřínky vysoké jeden metr 
a  nově představilo variantu skří-
něk s  posuvnými dveřmi. Vedle 
bukového a  javorového dekoru 
byla nabídka rozšířena na skříňky 
v bílém provedení, které jsou vel-
mi žádané především v Rakousku 
a  Německu. Dále tento výrobce 
představil nový model kuchyňky, 
nové barevné provedení šatni-
ček a  do nabídky poprvé zařadil 
i  narozeninové křeslo. Tradiční 
součástí produkce jsou stoly a žid-
ličky různých velikostí a provede-
ní. Poptávka po židlích je stabilní, 
odběratelé upřednostňují židle 
s umakartovým sedákem v paste-
lových barvách. 

Zástupci Tvaru se na veletrhu 
setkali prakticky se všemi svý-
mi stálými zákazníky a  získali 
nové kontakty do Chorvatska, 
Itálie, Srbska a  Anglie. Na stánku 
proběhla jednání i  se zákazníky 
ze vzdálenějších destinací, ale 
u  těchto zemí je třeba optimali-
zovat přepravní náklady. Zájemci 
oceňovali precizní provedení ná-
bytku, kvalitu zpracování, detaily, 

Zleva: František Baštář (předseda Tvar Klatovy), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda 
SČMVD) Mgr. Hana Weinzettelová (Dita Tábor), Michal Štrobl (Směr Praha), 
Ing. Lenka Bartoničková (SČMVD).

Ing. David Fürbacher (Tvar Klatovy) při 
obchodním jednání
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barevnost, variabilitu i  ucelený 
sortiment. 

Směr Praha na veletrhu Spielwa-
renmesse prezentoval jak sortiment
plastových hraček, tak i  modelů. 
V sortimentu hraček je tradičním 
výrobkem dětské odrážedlo, kte-
ré je dodáváno do několika zemí 
západní Evropy. Co se týče mo-
delů, Směr na veletrhu předsta-
vil první část nových modelů 
letadel, kterými obohatil svou 
dosavadní produkci. Modely 
vzbudily zájem zákazníků, 
se zvýšenou poptávkou se zá-
stupce Směru setkal především 
u německých zákazníků, kde je mo-
delářství velmi rozšířeným hob-
by. Potěšitelné je, že se o  modely 

zajímali i zákazníci z Blízkého Vý-
chodu či Japonska. Nové kontak-
ty byly navázány i  se zákazníky 
z České republiky.

Poté, co byly do oborového členě-
ní veletrhu zařazeny potřeby pro 
kojence a  malé děti, zúčastnila 
se Spielwarenmesse již dvakrát 
i Dita Tábor. Dita do Norimberku 
přivezla kolekci bytového textilu 
a  oblečení pro děti vyráběné pod 
značkou Little Angel. Ve většině 
výrobků byl použit funkční ter-
moregulační materiál Outlast®.  
Zástupkyně Dity se na stánku 
setkala se zákazníky z  loňského 
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Michal Štrobl (Směr Praha) při jednání 
se zákazníkem
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veletrhu a získala i nové kontakty. 
Věří, že tyto kontakty poslouží 
k  rozšíření exportu a  ke zvýšení 
povědomí o značce.
Dita se zapojila i  do charitativní 
akce veletrhu Spielwarenmesse 
a  poskytla dar SOS dětským ves-
ničkám.

Družstvo umělecké výroby Mo-
ravská ústředna Brno vystavovalo 
tradičně v samostatném vedlejším 
stánku D-05. Veletrh v Norimber-
ku je pro Moravskou ústřednu 
stěžejní akcí. Na veletrhu nabízeli 
celý svůj sortiment hraček pod-
pořený novým katalogem. Kromě 
plyšových a  textilních hraček 
nabídka obsahovala maňásky, 
kornouty, dárkové předměty, dále 
dětské nádobí, polštáře apod. Pro 
rok 2015 Moravská ústředna roz-
šířila nabídku svých produktů 
ve všech kategoriích – nově se 
v nabídce objevili klapací maňás-
ci, kolekci Krtečka ve velikosti 
16 centimetrů doplnilo provedení 
s  čepicí, s  kšiltovkou a  v  kalho-
tách, rozšířena byla nabídka Kr-
tečka s  originálními zvuky, nově 
byly do nabídky zařazeny šňůrky 
na krk, zákrčníky, kapsáře s  ob-
rázky Krtka a  jeho kamarádů, 
obohacena byla nabídka dětského 
melaminového nádobí. Za po-
zornost stojí nové provedení Ve-
černíčka, který letos slaví 50 let, 
novinkou jsou i postavičky Štafl í-
ka a Špagetky nebo chytré kmotry 
lišky a kocoura Mikeše.
Zástupci Moravské ústředny jsou 
se svou účastí na veletrhu spokoje-

Mgr. Hana Weinzettelová (Dita Tábor) 
se zákazníkem

předsedkyně Moravské ústředny Jana Malá při obchodním jednání

ni, uskutečnili desítky obchodních 
jednání, na stánek přišlo i  hodně 
nových zákazníků z celého světa.

V  příštím roce se bude veletrh 
Spielwarenmesse konat v  termínu 
27. 1. – 1. 2. 2016. Družstva, která se tu 
letos prezentovala, by se sem ráda 
příští rok vrátila. Opakovaná účast 
přesvědčuje zákazníky o  stabilitě 
a  perspektivách fi rmy. S  cílem za-
jistit výstavní plochu pro společný 
stánek družstev na stejném místě 
i pro příští rok byla přímo v Norim-
berku vyplněna a veletržní správě 
předána přihláška k účasti. 

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

Ing. David Fürbacher, 
JUDr. Rostislav Dvořák

Další foto z veletrhu přinášíme na zadní straně časopisu. 7 
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Ani tentokrát mezi vystavovateli na veletrhu Styl 
nechyběla výrobní družstva.

Ve společné expozici pod záštitou SČMVD prezento-
vala své nové módní kolekce družstva Moděva Koni-
ce, Modela Pardubice a Integra Zlín.

Moděva Konice představila novou kolekci plášťů 
pro zimu 2015/2016. Pláště byly ušity převážně z  vl-
něných materiálů s  příměsí kašmíru, u  některých 
byl použit nový materiál - velur a tvíd a modely byly 
oživeny doplňky z koženky.

Výrobní družstva vystavovala na veletrhu Styl 
Ve dnech 21. – 23. února 2015 se v Brně konaly 
45. mezinárodní veletrhy módy a  obuvi Styl 
a  Kabo. Veletrhy se tentokrát uskutečnily 
ve změněném termínu – a  to od soboty 
do pondělí. K zahrnutí obou víkendových dnů 
do doby konání veletrhů vedla pořadatele 
snaha o  to, aby majitelé menších obchodů 
a  butiků dostali větší prostor k  návštěvě 
veletrhů. 
Veletrhy si kladou za cíl představit kolekce, 
které výrobci a  dovozci připravili na další 
sezónu a též seznámit návštěvníky s módními 
trendy v oděvech, textilu, obuvi a doplňcích. 
Součástí veletrhů jsou módní přehlídky 
i odborný doprovodný program.
Veletrhy Styl a  Kabo jsou již po několik 
let B2B akcí, na kterou přijíždí kolem pěti 
tisíc odborných návštěvníků, obchodníků 
a nákupčích.

Návštěvníci veletrhu Styl mohli vidět každý den módní 
přehlídky, jichž se zúčastnila i Moděva Konice.

8  
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Všechny pláště byly zatepleny rounem. Většina mo-
delů byla nabízena v několika variantách – v prove-
dení bez kožešiny, v provedení s přírodní kožešinou 
a v provedení s umělou kožešinou. Kožešinové límce 
jsou odepínatelné, což umožňuje variabilitu a  snad-
nou údržbu.

Moděva se svými modely prezentovala tradičně i na 
módních přehlídkách vystavovatelů, které se kona-
ly 2x denně na centrálním mole. Kolekce určená na 
přehlídky byla ušita v elegantní krémově bílé barvě. 
Na stánku byly modely vystaveny naopak v klasické 
černé barvě, ale zákazníci si mohli vybrat i další bar-
vy ze vzorníku.

Moděva se sice zaměřuje na dámskou konfekci, po-
ptávka po pánských modelech se však zvyšuje, proto 
do své kolekce zařadila i dva nové pánské modely.

Ve spolupráci Moděvy s  Vyšší odbornou školou 
oděvního návrhářství a se Střední průmyslovou ško-
lou oděvní v Praze vznikly dva modely plášťů, které 
byly v  rámci společné expozice družstev vystaveny 
na fi gurínách.

Modela Pardubice přivezla do Brna novou kolekci 
pro jaro/léto 2015. Kolekce obsahovala šaty, sukně, 
halenky, kalhoty a kabátky, jednalo se o klasické mo-
dely v  módních barvách ušité z  kvalitních materiá-
lů z  dovozu. Oděvy byly vzájemně kombinovatelné. 

Kolekce Modely měla na 
veletrhu úspěch, nejvíce 
žádané byly pouzdrové 
šaty z luxusních materiálů 
a komplety. 

Odběrateli jsou maloob-
chodní prodejny po celé re-
publice. Zboží bude možné 
zakoupit i na prodejní akci, 
která se uskuteční 15. dub-
na v budově SČMVD v Pra-
ze na Václavském náměstí. 

Také Integra Zlín připravila na 
veletrh Styl novou kolekci dám-
ských oděvů pro jaro/léto 2015.  
Tvořily ji především modely zho-
tovené ze směsových materiálů 
s  podílem elastanu. Jednalo se 
o  trička, tuniky, halenky, šaty, 
kalhoty, sukně, bundičky, saka 
a  vesty. Oděvy byly nabízeny ve 
velikostech 38 – 62. V  barevnosti 
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 převládaly pastelové odstíny, zastoupena byla také 

černobílá kombinace.
U zákaznic měly úspěch též modely pro podzim 2015 

– kabátky s kapucí nebo stojáčkem v různých délkách 
vyrobené v  kombinaci odlišných materiálů. Tradič-
ně oblíbené jsou  komplety sukně, halenka, kabátek, 
které se dají vzájemně kombinovat.

Výrobní družstva hodnotí svou účast na veletrhu 
Styl pozitivně. Veletržní prezentace významně při-
spěla k jejich zviditelnění a zvýšení povědomí o znač-
ce. Družstva zde získala nové kontakty a zakázky.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

Asociace textilního, oděvního a  kožedělného 
průmyslu (ATOK) vypracovala studii tržeb, zaměst-
nanosti, mezd, produktivity práce a  zahraničního 
obchodu v oblasti textilního a oděvního průmyslu 
za rok 2014.

Podle této studie tržby v textilním a oděvním prů-
myslu rostly, a  to zejména v  textilním průmyslu, 
kde dosáhly téměř dvouciferného růstu. U  oděvní 
výroby není situace tak příznivá, ale ani tady tržby 
neklesají a stabilně rostou.

V  zaměstnanosti je situace podobná jako v  před-
chozích obdobích – stále dochází k  jejímu poklesu. 
V  textilním průmyslu je pokles již jen velmi malý, 
v  oděvním průmyslu naproti tomu dosahuje více 
než 5 %.

Mzdový vývoj vykazuje růst blížící se 5 %. Prů-
měrná měsíční mzda v textilním průmyslu dosáhla 
20 900 Kč, což je přibližně o 6 100 Kč více než v prů-
myslu oděvním.

Produktivita práce v textilním a oděvním průmyslu 
roste a potvrzuje fakt zvyšujících se tržeb a snižování 
počtu zaměstnanců. Toto je patrné zejména u oděvní-
ho průmyslu, kde tržby rostou při výrazném snižová-
ní počtu zaměstnanců. Naopak v textilním průmyslu 
tržby rostou i při stabilním počtu zaměstnanců.

Z  pohledu zahraničního obchodu si textilní prů-
mysl udržuje stále kladnou bilanci. Tato je u oděv-
ního průmyslu bohužel záporná, protože převažují 
dovozy nad vývozy. Záporná bilance se ovšem ne-
prohlubuje a udržuje se na přibližně stejné úrovni.

EKONOMICKÝ VÝVOJ TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU 
ZA ROK 2014

Dvě významné návštěvy v expozici oděvního 
družstva Moděva Konice
Během nedělního dopoledne se uskutečnilo téměř 
dvouhodinové neformální setkání místopředsedy 
SČMVD a předsedy oděvního družstva Moděva Ko-
nice Ing. Leo Doseděla s místopředsedou Senátu Par-
lamentu České republiky Ing. Zdeňkem Škromachem 

a  jeho doprovodem Bc. Šárkou Konečnou. Setkání 
bylo iniciováno šéfredaktorkou časopisu Výrobní 
družstevnictví Janou Henychovou. Za přítomnosti 
prezidenta KZPS a  čestného předsedy SČMVD Jana 
Wiesnera byla společně diskutována především pro-Zleva: Jan Wiesner, Ing. Leo Doseděl, Ing. Zdeněk Škromach, 

Bc. Šárka Konečná
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  Klausová se svojí asistentkou Gabrielou Fortelnou 

a zástupkyní protokolu BVV.

Téměř půlhodinový přátelský rozhovor byl za-
měřen na možnost rozšíření spolupráce družstev 
sdružených v SČMVD s partnerskými slovenskými 
družstvy a fi rmami v jednotlivých odvětvích. První 
krok k  návrhu možné hlubší spolupráce byl inicia-
tivně již učiněn v  loňském roce předsedou SČMVD 
JUDr. Dvořákem oslovením předsedkyně COOP Pro-
dukt Slovensko a  obchodního rady působícího na 
Slovensku.

Livia Klausová vyjádřila podporu tomuto záměru 
setkání partnerských stran z  České a  Slovenské re-
publiky, přislíbila svoji osobní účast a angažovanost 
a nabídla uskutečnit toto jednání na českém velvysla-
nectví v Bratislavě.

Velvyslankyně ocenila prezentaci nové kolek-
ce dámských a  pánských zimních vlněných plášťů 
a vyjádřila podporu trvalé účasti oděvního družstva 
Moděva Konice jako ryze českého výrobce módní-
ho zboží na mezinárodním veletrhu STYL a  KABO 
v Brně.

Při této významné příležitosti a přátelském jednání 
byla předsedou družstva uskutečněna Livii Klausové 
nabídka k  obohacení jejího šatníku o  jeden z  pre-
zentovaných modelů z  nové kolekce družstva. Paní 
velvyslankyně s  radostí a  srdečně uvítala možnost 
reprezentovat českého výrobce a  český družstevní 
výrobek i  při mezinárodních příležitostech. Osobní 
předání černého kašmírového kabátku se uskuteční 
při příležitosti připravovaného jednání na českém 
velvyslanectví v Bratislavě. 

Text: Ing. Leo Doseděl
Foto: Jana Henychová

blematika zákona o minimální mzdě a zákona o zadá-
vání veřejných zakázek.

Ing. Doseděl seznámil místopředsedu Senátu s ne-
gativními dopady působení zákona o  minimální 
mzdě na oděvní sektor a upozornil na reálnou hroz-
bu zániku celého odvětví v případě dalšího rychlého 
a výrazného zvyšování minimální mzdy během vlád-
ního volebního období.

K  tématu uplatnění zákona o  minimální mzdě 
a  jeho plošné platnosti byly vyjádřeny možnosti 
řešení k  eliminaci rizik pro odvětví s  nízkou prů-
měrnou mzdou, např. zavedení sektorové minimál-
ní mzdy, zvýhodnění ohrožených odvětví nižšími 
odvody nebo zvýhodnění formou nižšího daňového 
zatížení.

 
Upravený zákon o  zadávání veřejných zakázek 

bude schvalován v  nadcházejícím období po připo-
mínkovém řízení. Účastníci diskuze se shodli na 
tom, že je nutné všechny podstatné připomínky 
směřující k doplnění a rozšíření stávajících kritérií 
pro výběrová řízení doplnit tak, aby byla dána reál-
ná možnost i  českým fi rmám obstát ve vyhlašova-
ných soutěžích o státní zakázky. Významné omezení 
bude však současně představovat splnění norem 
a  legislativních požadavků EU. Jak uvedl Ing. Do-
seděl, byla by to, v případě rozšíření nyní platného 
a zásadního kritéria – nejnižší cena (mnohdy jediné-
ho), jedna z možností jak pomoci oděvnímu sektoru 
a zachování pracovních míst v budoucnu. Výsledná 
nabídková cena by měla zohledňovat nejen požado-
vanou kvalitu, ale i následné ekonomické dopady na 
státní rozpočet. Většina státních zakázek, týkající se 
profesního ošacení pro státní instituce, při platnosti 
současné legislativy, se totiž realizuje mimo území 
České republiky (EU). Výsledné negativní dopady na 
oděvní odvětví  i  na státní rozpočet jsou pak alar-
mující.

V  neděli odpoledne navštívila, na osobní pozvání 
předsedy družstva, expozici Moděvy Konice velvy-
slankyně České republiky na Slovensku paní Livia 
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Úspěšné a  tradiční české výrobní 
družstvo Dřevojas Svitavy se za dobu 
téměř sedmdesáti let své existence 
stalo výrobcem, který v České republi-
ce v  segmentu koupelnového nábytku 
udává trendy. Úspěch Dřevojasu stojí 
na třech pilířích: výjimečném designu, 
kvalitních materiálech a  špičkových 
výrobních technologiích. Časopis Vý-
robní družstevnictví dostal od svitav-
ského družstva příležitost nahlédnout 
pod pokličku výroby koupelnového 
nábytku, o což se s Vámi nyní rádi po-
dělíme.

Výroba koupelnového nábytku je 
náročným procesem, který začíná 
dávno před spuštěním prvních ob-
ráběcích strojů. Než dojde k samot-
né výrobě nábytku, je třeba nejprve 
naskladnit dovezený materiál. Dře-
vojas ve své výrobě používá kva-
litní dřevovláknité desky MDF 
a  laminované dřevotřískové desky 
LTD, které jsou prostřednictvím 
speciálního počítačového progra-
mu zaevidovány podle předem da-
ných kritérií tak, aby bylo možné 
plynule zásobovat velkoplošnou 
formátovací pilu.

Zmíněná pila desky naformátuje 
na dílce o  potřebných rozměrech 
s přesností na jednu desetinu mili-
metru. „Tento stroj a  jeho softwa-
rový program myslí i na eliminaci 
odpadu – dílce se snaží poskládat 
k sobě tak, aby byla výtěžnost ma-
teriálu co možná nejvyšší,“ říká 
Ing. Petr Blažek, generální ředitel 
Dřevojasu.

Důležitým bodem ve výrobě 
koupelnového nábytku je opláště-
ní, které mu dodá odolnost proti 
vlhku, styku s vodou a měnícím se 
teplotám v  koupelně. V  Dřevojasu 
řeší poptávku po této úpravě deko-
ry ve fóliovaném provedení. Fólie je 
na povrch MDF desky zalisována za 
určitých teplot a s pomocí různých 
laminačních hmot.

V  Dřevojasu kladou velký důraz 
na kvalitu lakovaného nábytku, 
která závisí jak na základovém 
materiálu a  úrovni jeho připrave-
nosti pro lakování, tak na způsobu 
a  technologii, jakými je lak naná-
šen. „Největší investicí Dřevojasu 
za poslední rok je špičkový lakovací 
automat značky CEFLA – v součas-
né chvíli nejmodernější v  České 
republice a v širším měřítku i v celé 
Evropě,“ dodává Ing. Blažek. Před 
procesem lakování putuje každý 
MDF dílec do brousícího centra 
Costa, kde je dokonale začištěn a za 
pomoci senzorů přeměřen. V  pří-
padě vyhodnocení odchylky dílce 

si stroj sám vypočítá, pod jakým 
tlakem a  ve kterém místě je třeba 
dílec obrousit, aby byl zajištěn co 
nejrovnější výsledný povrch. Po 
obroušení dílců přichází na řadu 
závěrečné očištění. „Dílec je očištěn 
nejen od viditelných nečistot, ale 
také od elektrostatického náboje, 
který k povrchu, jednoduše řečeno, 
přitahuje částečky prachu. Proto 
je součástí stroje i antistatická tyč, 
která dílec náboje zbaví,“ vysvětlu-
je průběh očišťování Ing. Blažek. 

Nyní již může být přikročeno k sa-
motnému lakování. Očištěné dílce 
pokračují do automatu, kde je na ně 
aplikována polyuretanová barva ve 

Na návštěvě ve výrobě družstva 
Dřevojas Svitavy
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variantě vysokého lesku, matu či 
polomatu. Slouží k tomu několik try-
sek, které barvu stříkají v absolutně 
rovnoměrném nánosu. Individuální 
požadavky z  hlediska barvy nejsou 
pro Dřevojas problémem. „Výhodou 
lakování je, že si můžete zvolit sku-
tečně jakoukoliv barvu ze vzorníku 
barev RAL, NCS nebo si stačí donést 
vzorek barvy, který byste zkrátka 
chtěli namíchat,“ říká Ing. Blažek. 
Po zaschnutí laku putuje každý lako-
vaný dílec do leštícího centra, kde je 
povrch fi nálně zaleštěn.

Hotové dílce jsou spojeny kolíky 
v rohové spoje, k čemuž v Dřevoja-
su využívají přesnou kolíkovačku, 
která nejprve do dílců vyvrtá otvo-
ry, poté do nich nadávkuje přesné 
množství lepidla a následně nastře-
lí kolíky. Konečný tvar je dílcům 
dán ve frézovacím centru, kde jsou 
do nich rovněž navrtány a frézová-
ny nejrůznější spojovací prvky jako 
otvory pro kování, úchytky atd.

Oproti řadě jiných nábytkář-
ských fi rem prodává Dřevojas 
svým zákazníkům již smontovaný 

nábytek. Výrobky se stávají celkem 
na montážní lince, kde jsou dílce 
nejdříve sesazeny a  pokračují do 
tzv. korpusového lisu, který stáh-
ne výrobek do pravoúhlého tvaru 
a umožní vytvrzení lepidel. Hotové 
kusy koupelnového nábytku jsou 
následně zabaleny v balícím centru 
a expedovány v rámci České repub-
liky i na export.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Dřevojas

Dekor paluba, povrch Velvet 
Touch nebo kamenná dýha… To 
je pouze malá ochutnávka novi-
nek jednoho z největších českých 
výrobců koupelnového nábytku 
družstva Dřevojas, v. d., pro le-
tošní rok. Využijte tohoto jejich 
exkluzivního představení a  jako 
první poznejte trendy pro nastá-
vající období v segmentu nábytku 
a sanitární keramiky do interiéru 
koupelny. 

„Práce na nové kolekci s  trochou 
nadsázky začíná hned po tom, co 
vypustíme na trh novinky pro 
aktuální rok. Tímto momentem 
se začínáme rozhlížet po no-
vých materiálech, navštěvujeme 
největší světové výstavy a  naše 
designérské studio hledá inspira-
ci. V  loňském roce jsme se navíc 
dostali na německý trh, který je 
spolu s tím italským považován za 
nositele trendu pro oblast designu 

interiérového zařízení. I  odtud 
jsme čerpali nápady a  výsledkem 
je výrazně inovativní kolekce 
koupelnového nábytku včetně 
luxusní sanitární keramiky. Vý-
razným směrem, kterým jsou ko-
lekce ovlivněny, je příroda, zemité 
odstíny a tvarový minimalismus,“ 

říká Ing. Zdeněk Blažek, manager 
marketingu Dřevojasu, v. d., jed-
noho z  největších a  ryze českých 
výrobců koupelnového nábytku. 

TOWER
Kolekce TOWER je revolucí ve stá-
vajícím produktovém portfoliu 

model TOWER, novinka 2015

Novinky
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a Dřevojasu. Už na první pohled je 
jasné, že tento model se vymyká 
všemu, co tento výrobce kdy před-
stavil trhu. „Řada TOWER před-
stavuje vysoký luxus, výjimečné 
nadčasové materiály a  precizní 
zpracování,“ vysvětluje Ing. Bla-
žek a  pokračuje: „Skříňka je jedi-
nečná pro umístění umyvadla. To 
není zapuštěné, ale zabudované 
– a  to nikoliv na desku skříňky, 
ale na skleněnou desku v  bílém 
nebo antracitovém provedení.“  
Jak už bylo naznačeno, hlavní roli 
hrají i povrchové materiály. Vůbec 
poprvé přináší Dřevojas úpravu 
dřevodekor „paluba“ inspirovaný 
dřevinami používanými v  loďař-
ství. Dalším nováčkem je dekor 
kamenná dýha a  samozřejmostí 
je provedení vysoký lesk bílý lak, 
popřípadě lak v  kterémkoliv od-
stínu ze vzorníku RAL nebo NCS. 
Moderní look řady TOWER je 
podpořen závěsným provedením 
skříňky. Ta je dvou zásuvková 
s  novou řadou zafrézovaných 
úchytek v  provedení chrom lesk.  
A nechybí ani zrcadlo s odkládací 
plochou a  samostatnou elektric-
kou zásuvkou a zabudovaným LED 
osvětlením v zrcadlové ploše. 

ENZO 
Mercedesem mezi modely koupel-
nového nábytku je dozajista další 
novinka s  názvem ENZO. „Chtěli 
jsme jednoduchost, čisté – oblé 
tvary, zajímavé povrchy a  doko-
nale padnoucí umyvadlo. Všechny 
tyto požadavky se dokonale poda-
řilo propojit právě v modelu ENZO. 

Na první pohled vás upoutají 
zafrézované úchytky, které jsme 
vyvinuli speciálně pro tento mo-
del. Jejich minimalistický vzhled 
neruší čelní plochy skříněk, které 
budou opět výjimečné pro varian-
ty povrchových úprav. Inspirací 
pro nás byla opět příroda a zemité 
odstíny. Vybírat můžete z  prove-
dení taupe (světle hnědá), vysoký 
lesk lak – bílá nebo kterýkoliv od-
stín ze vzorníku RAL/NCS. A  po-
zor! Exkluzivním dekorem bude 
speciální druh laku – dekor Velvet 
Touch, který je nejodolnější vari-
antou proti klasickým otiskům 
prstů,“ vysvětluje Ing. Blažek. 
Model ENZO tvoří kromě závěsné 
skříňky s umyvadlem také vysoká 
doplňková skříň a  v  neposlední 
řadě i speciálně vyrobená galerka. 
Její boční strany, opatřené LED 
diodovými pásky zasahujícími 
a  osvětlujícími i  prostor před zr-

cadlovou částí, jsou lakovány vždy 
v  totožném barevném odstínu se 
zbytkem sestavy. 

novinkový model ENZO

www.drevojas.cz

POZOR! 
ORGANIZÉR ZE DŘEVA!
Dřevojas chce dokonalost v kaž-
dém detailu, a  proto obrátil 
svou pozornost také na koncept 
organizéru pro členění zásuvek. 
Standardně používané plastové 
materiály jsou u  modelu TO-
WER nahrazeny lakovaným 
dřevem.  A  pozor! Součástí or-
ganizéru je například zásobník 
na papírové ubrousky. 

UMYVADLO 
OD ŠPIČKOVÉHO 
NĚMECKÉHO VÝROBCE 
DURAVIT
Model ENZO nabízí nejen 
úžasný design, ale především 
špičkovou sanitární keramiku. 
Vůbec poprvé totiž v Dřevojasu 
navázali spolupráci s  jedním 
z největších světových výrobců 
sanitární keramiky – němec-
kou společností Duravit, která 
má výrobní tradici od roku 1817. 
Jejich výrobky jsou špičkou na 
trhu. Naši zákazníci se mohou 
těšit na model DURAVIT DU-
RASTYLE – keramické umyva-
dlo s odkládací plochou po obou 
stranách. 

DŘEVOJAS, V. D.
Družstvo Dřevojas je jedním z  nejvýznamnějších a  největších čes-
kých producentů a dodavatelů koupelnového nábytku na český i ev-
ropský trh. Téměř 70 let tradice výroby se promítá do vysoké kvality 
provedení a  zajímavého designu, který dokáže oslovit a  zaujmout. 
Výjimečná je společnost Dřevojas také pro vývoj a výrobu vlastních 
keramických umyvadel k většině produktových řad, a to pod regis-
trovanou evropskou značkou Dreja®, která dodává tomuto nábytku 
punc originality a nezaměnitelnosti. Firma se v současné době spe-
cializuje na výrobu koupelnového nábytku pro Českou republiku, 
Slovensko, ale i Rusko, Německo a stabilně také vyváží své výrobky 
do Švýcarska. 
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S  nově založenou klastrovou iniciativou ve Viet-
namu i  s  obtížemi a  byrokratickou náročností, jež 
tento podnikatelský vstup českých nábytkářů 
do regionu jihovýchodní Asie provázely, se moh-
li seznámit účastníci tiskové konference Klastru 
českých nábytkářů, která proběhla za přítomnosti 
a podpory předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvo-
řáka ve středu 21. ledna 2015 v  budově Svazu čes-
kých a moravských výrobních družstev.

Tématem tiskové konference bylo představení The 
Czech Industry Company Limited (CIC), první české 
klastrové iniciativy nábytkářů mimo Evropskou unii, 
která byla založena v závěru roku 2014 Klastrem čes-
kých nábytkářů (KČN). CIC se sídlem ve vietnamské 
Hanoji otevírá zájemcům ze strany českých exporté-
rů možnosti exportních, importních i  kooperačních 
projektů nejen ve Vietnamu, ale i  v  dalších státech 
sdružených v  organizaci ASEAN. „Celý tento region 
je v  odlišné fázi hospodářského cyklu, než je Evropa, 
a tak, zatímco my stagnujeme, jihovýchodní Asie zažívá 
hospodářský boom. Prosadit se lze samozřejmě pouze 
vysoce kvalitní a  sofi stikovanou produkcí, samozřej-
mě ne pouze v  oblasti nábytku, ale v  mnoha dalších, 
tradičních i nových, odvětvích českého průmyslu či ve 
vyspělých službách,“ dodává Aleš Písařík, ředitel CIC.

Klastr českých nábytkářů sleduje svým zaměřením 
na vietnamský trh současné priority v orientaci čes-
kého exportu. Jak na tiskové konferenci připomněl 
Ing. Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry 
agentury CzechTrade, Vietnam byl v  exportní stra-
tegii vlády, která byla stanovena v roce 2012, vybrán 
jako prioritní země. Zájem o česko-vietnamskou spo-
lupráci je oboustranný. „Pevně věříme, že obě vlády, 
z české i vietnamské strany, podporujeme spolupráci 
mezi Vietnamem a  Českou republikou,“ popsal sbli-
žování zemí Tran Hiep Thuong, obchodní atašé viet-
namského velvyslanectví v Praze.

Účelem CIC je mapovat trh ve Vietnamu a  jihový-
chodní Asii pro potenciální české výrobce a  pomoci 
jim s překážkami, které zahraničí skýtá. Rovněž bude 
zajišťovat vývoz českých výrobků a  předpokládá 
se i  organizace transferu technologií do Vietnamu. 
„Všem zájemcům ne pouze o vietnamský trh, ale i trhy 
dalších zemí sdružených v organizaci ASEAN, vzniká 
možnost využít naši strukturu pro navázání kontaktů 
i k dokončení obchodů, výrobních kooperací, k trans-
feru technologií a podobně,“ vysvětluje možnosti čes-
kých exportérů Ing. Radek Brychta, předseda KČN.

Zakládající členové společnosti mají sice výsadní 
postavení a  možnost realizovat své projekty mezi 
prvními, podle Ing. Brychty je však CIC připrave-

na pomoci s  exportem všem českým nábytkářům 
i  představitelům jiných průmyslových odvětví. Jed-
ním z nich je například klastr výrobců obalů Klastr 
Omnipack, který je partnerem internacionalizační-
ho projektu již od jeho počátku a má zájem využívat 
jeho služeb.

Význam založení CIC je třeba vidět i ve sdružování 
jednotlivých fi rem. „Malé a střední fi rmy mají velký 
problém se uplatnit na vzdálených trzích, stojí to 
velké peníze a  většina těchto fi rem peníze vynaloží 
a bez efektu z  trhu odchází. Sdružení fi rem má jiný 
vliv, jinou sílu, jiné možnosti,“ říká Ing. Zdeněk Bla-
žek, předseda výrobního družstva Dřevojas Svitavy. 
Společníky CIC je 10 malých a  středních českých fi -
rem z nábytkářského průmyslu, jedná se tedy o ryze 
českou fi rmu bez vietnamské účasti.

Klastr českých nábytkářů založil 
klastrovou iniciativu ve Vietnamu

15 
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tého projektu „Internacionalizace KČN v jihovýchod-
ní Asii“, který byl dotován z prostředků operačního 
programu OPPI a byl realizován ve spolupráci s Mi-
nisterstvem průmyslu a  obchodu ČR a  agenturou 
pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Kon-
zultační činnost KČN poskytlo Česko-vietnamské 
investiční a  exportní fórum. Klastrová iniciativa 
je výtečným příkladem spolupráce českých fi rem 
v rámci programu OPPI, kterou míní KČN i jeho čle-
nové dále rozvíjet.

Konkrétní obchodní činnost CIC a vstup na trhy jiho-
východní Asie jsou konzultovány s dalším partnerem 
projektu agenturou na podporu exportu CzechTrade, 
především s řediteli poboček CzechTrade ve Vietna-
mu a  v  Číně. S  CzechTrade je dohodnuta i  další ob-
chodní spolupráce v Ho Či Minově Městě, kde má CIC 
zájem zrealizovat korespondenční pobočku. 

V současné době probíhá ve Vietnamu výběr vhod-
ných zaměstnanců, v plném provozu by měla být CIC 
podle předpokladů v průběhu března roku 2015.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

Francouzsko-česká obchodní komora zveřejnila 
výsledky průzkumu zaměřeného na stav a kvalitu 
českého technického vzdělávání. Komora se jeho 
uspořádáním přihlásila k  aktivitám Roku průmy-
slu a technického vzdělávání vyhlášeného Svazem 
průmyslu a  dopravy ČR na rok 2015. Z  průzkumu 
uspořádaného mezi malými a středními průmyslo-
vými fi rmami vyplynulo, že české fi rmy narážejí na 
nedostatek absolventů technických oborů a  jejich 
nízkou kvalitu.  Většina dotazovaných fi rem za-
městnávajících čerstvé absolventy odborných škol a 
učilišť se potýká s jejich nedostatečnou praktickou 
připraveností. Firmy již dnes pociťují nedostatek 
pracovníků v některých profesích a tato situace se 
podle nich v budoucnosti nezlepší. Hlavním důvo-
dem je nezájem mladých lidí o studium technických 
oborů. Situaci podle respondentů může zlepšit stát 
větší propagací technických oborů a  zvýšením je-
jich atraktivity. Také nadpoloviční většina zaměst-
navatelů organizuje vlastní vzdělávací programy. 
Právě na propagaci technických oborů a  vzbuzení 
zájmu o ně u mladých lidí je zaměřen Rok průmyslu 
a technického vzdělávání.

Největší poptávka ze strany dotazovaných průmys-
lových fi rem je po kvalifi kovaných zaměstnancích se 
středním odborným vzděláním či vyučením. Polovi-
na fi rem naopak nepotřebuje pracovní sílu se základ-
ním, středním všeobecným vzděláním s  maturitou 
a vysokoškolským vzděláním. Třetině fi rem se nedaří 
nalézt vyučené zaměstnance, zatímco čtvrtina poci-
ťuje nedostatek absolventů středních odborných škol 
s maturitou.  Hlavním důvodem je nezájem o studium 
technických oborů a nabízenou práci v této oblasti.

Tři čtvrtiny fi rem zaměstnávají čerstvé absolventy 
– největší poptávka je o vyučené a absolventy střed-
ních odborných škol. Čtvrtina čerstvé absolventy ne-
zaměstnává a to hlavně z důvodu jejich nedostatečné 
praxe, ale i nedostatku zájmu absolventů o nabízenou 
práci. Kvalitu absolventů fi rmy nehodnotí velmi 

pozitivně – většina si stěžuje na jejich nedostateč-
nou praktickou připravenost. Mezi dalšími aspekty 
vzdělání, které u absolventů chybí, fi rmy uvádí soci-
ální dovednosti, fl exibilitu či jazykovou vybavenost. 
Nejčastěji proto zaměstnávají odborníky s  praxí 
3 – 5 let. Průměrný věk nově přijímaných zaměstnan-
ců je většinou v rozmezí 26 – 35 let, zatímco v případě 
stávajících zaměstnanců 36 – 45 let.

Již dnes fi rmy postrádají některé profese, jako např. 
zámečníky, svářeče, obráběče kovů, zedníky, elek-
trikáře. Situace se podle nich nezlepší ani v  příštích 
5 – 10 letech. 54 % fi rem si myslí, že hlavním důvodem, 
proč budou řemesla v  budoucnu chybět, je nezájem 
mladých lidí o studium technických oborů, téměř tře-
tina vidí příčinu v  tom, že již nyní řemeslo chybí na 
trhu práce a 14 % uvádí důvod v nedostatku a rušení 
odborných učilišť. 

„Česká republika patří historicky k  zemím s  vy-
sokým podílem průmyslu na celkovém HDP. V  po-
sledních dvaceti letech dochází k  postupnému 
poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a pře-
sunu mladší generace do oblasti služeb. Má-li si Česká 
republika dlouhodobě udržet vysokou konkurence-

Českým průmyslovým fi rmám chybí 
absolventi technických oborů
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schopnost průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je 
nutné usilovat o propagaci a popularizaci tradičních 
průmyslových profesí,“ uvedl Constantin Kinský, 
předseda Francouzsko-české obchodní komory.

Firmy vidí jasnou roli státu ve zvýšení atraktivity 
technických oborů a to především v jejich propagaci 
či v podpoře odborných škol formou dotací a stipen-
dií. Zaměstnavatelé ale mohou sami pomoci zlepšení 
situace. 20 % dotazovaných má vlastní vzdělávací pro-
gramy - podporují konkrétní studenty nebo fi nancují 
specifi cký obor na existující škole. Nadpoloviční vět-
šina organizuje doplňkové vzdělávací programy, jako 
např. dlouholetou praxi pro studenty a  absolventy, 
exkurze do podniku či vlastní odborné kurzy.

„Řada průmyslových fi rem v  našem průzkumu 
upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou 
na trhu práce v  oblasti kvalifi kovaných absolventů 
technických oborů a  jejich nedostatečnou praktic-
kou připravenost. Řešením mohou být např. vlastní 
doplňkové vzdělávací programy, které již dnes nad-
poloviční většina dotazovaných realizuje formou 
dlouholeté praxe pro studenty či vlastních odbor-
ných kurzů,“ uvedl Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel 
Francouzsko-české obchodní komory.

V letošním roce se na tuto oblast zaměří také ceny 
Francouzsko-české obchodní komory pro fi rmy, 

které myslí na svou budoucnost a  intenzivně se vě-
nují podpoře středního odborného vzdělávání a  uč-
ňovského školství. Cílem soutěže je motivovat další 
výrobní a  průmyslové společnosti ke spolupráci se 
středními školami, aby se zapojily do procesu vzdě-
lávání a  formování budoucích kvalitních a  kvali-
fi kovaných zaměstnanců. Vítězové soutěže budou 
vyhlášeni v květnu 2015. 

Průzkum realizovala Francouzsko-česká obchod-
ní komora v  listopadu 2014 na vzorku 200 průmy-
slových podniků malé a  střední velikosti (10 – 249 
zaměstnanců dle Asociace MSP). Respondenty byli 
majitelé, ředitelé nebo jednatelé fi rem nebo osoby, 
které zodpovídají za nábor nových zaměstnanců, za 
jejich vzdělávání a péči o ně.

O FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ 
KOMOŘE

Francouzsko-česká obchodní komora byla založena 
v roce 1996 a v současnosti má 294 členských společ-
ností, mezi nimiž najdeme 57 % francouzských, 32 % 
českých a  11 % mezinárodních fi rem z  mnoha prů-
myslových odvětví, ale také například z bankovního, 
obchodního nebo potravinářského sektoru. FČOK je 
platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, 
obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň 
podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. 

Pro členské společnosti i  veřejnost pořádá tým 
FČOK debatní obědy, diskusní setkání a konference, 
speed business meetingy, turnaje v pétanque a golfu, 
kulturní a  společenské akce jako například degus-
tační večer Beaujolais nouveau a Svatomartinské. Za 
celý rok 2014 přišlo na akce FČOK více než 2500 hostů. 
Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání 
využije ročně více než 80 fi rem. 

(-vr-, -jh-)

w w w.ccf t-fcok.cz  
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V  posledních měsících nám media podávají nej-
různější zprávy související s  energetikou – tender 
na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, klimatický 
balíček, prolomení těžebních limitů, novelu energe-
tického zákona. Publicitu zatím bohužel neobdržel 
připravovaný Operační program pro inovaci a  kon-
kurenceschopnost (OP PIK), který řídí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Součástí programu bude rovněž 
podpora opatření pro snížení energetické náročnosti 
průmyslových fi rem, celková plánovaná alokace pro 
tento cíl je 17 miliard korun. První výzvy pro podání 
žádostí proběhnou v roce 2015. 

Oprávněny k žádosti budou všechny typy a velikos-
ti výrobních organizací bez regionálních omezení. 
Tyto podmínky jsou podstatnou změnou oproti před-
chozím programům, znamenají, že dotační program 
je přístupný pro převážnou většinu členů Svazu 
českých a  moravských výrobních družstev. Dotace 
je dále možné kombinovat s  komerčními půjčkami 
a  optimalizovat celkovou investici, její návratnost 
a angažovanost vlastních fi nančních prostředků. 

Program je výbornou příležitostí pro všechny spo-
lečnosti, které uvažují o modernizaci svých energe-
tických zdrojů, ať již formou dílčích opatření, nebo 
celkové rekonstrukce. Je rovněž aplikovatelný na 
zlepšení všech tepelných parametrů souvisejících 
s výrobními objekty. 

Činnost naší společnosti Heberger Energy je za-
měřena na implementaci energetických úspor a ino-
vativních řešení v  oblasti průmyslu a  komerčních 

objektů. Vlastními pracovníky provádíme energe-
tické analýzy, projekty, realizaci i  případný servis 
instalovaných technologií. Členům Svazu českých 
a moravských výrobních družstev nabízíme své služ-
by. Vstupní technické a fi nanční analýzy provedeme 
bezplatně. 

Kontakt:
Ing. Jaroslav Linhart MBA                                                                                                                           
Business Development Manager
Heberner Energy GmbH
jaroslav.linhart@heberger.cz
+420 724 747 821

Operační program pro inovaci 
a konkurenceschopnost 

w w w.manazerroku.cz     w w w.cma.cz

Posledním únorovým dnem byly 
uzavřeny nominace letošního, již 22. 
ročníku prestižní soutěže MANAŽER 
ROKU. Hodnotitelská komise nyní 
z  nominovaných vybere fi nalisty, 
jejichž jména budou zveřejněna 8. 
dubna. Národní komise následně 
vybere z fi nalistů vítěze, jejichž slav-
nostní vyhlášení proběhne 23. dubna 
v  rámci Dne úspěšných manažerů a  fi rem v  Paláci 
Žofín za účasti předních představitelů českého poli-
tického i ekonomického života.

Soutěž MANAŽER ROKU každoročně vyhlašují Čes-
ká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

a  Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR. Jejím cí-
lem je vyhledat a zviditelnit špičkové 
manažery (včetně zahraničních) pů-
sobící minimálně tři roky v ČR a oce-
nit jejich osobní přínos k výkonnosti 
fi rem a celé ekonomiky. Od roku 1993 
se fi nalisty soutěže stalo již přes 
1,2 tisíce lidí a  titulem MANAŽER 

– MANAŽERKA ROKU bylo oceněno 51 osobností. 
Letošním mottem akce je „Prestiž-inspirace-úspěch 
v Roce průmyslu a technického vzdělávání“. 

Text: Mirek Dočkal

Nominace soutěže MANAŽER ROKU 2014 
uzavřeny
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Díky spolupráci Evropské komise a Evropského parlamentu začala fungovat koncem ledna nová 
verze evropského rejstříku transparentnosti. V  této druhé generaci rejstříku jsou zapracová-
na ustanovení revidované interinstitucionální dohody, kterou Parlament a Komise podepsaly 
v dubnu 2014.

Evropská komise 4. února navrhla, aby byla z prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí již letos uvolněna jedna miliarda eur. Tato změna povede k až třicetinásobnému na-
výšení předběžného fi nancování, které členské státy obdrží na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí, díky čemuž se pomoc dostane k 650 tisícům mladých, kterým pomůže rychleji získat práci.

Komise a Parlament zavádějí nová pravidla 
rejstříku transparentnosti

Junckerova Komise uvolňuje 1 mld. eur 
na mladé nezaměstnané

Nový systém mění způsob, jakým se nahlašují osoby 
zapojené do lobbingu, a  požaduje více informací jed-
nak o účasti ve výborech, fórech, meziskupinách a po-
dobných strukturách EU, jednak o  zapojení v  rámci 
připravovaných legislativních návrhů. Rozšiřuje také 
povinnost přiznat odhadované náklady spojené s  lo-
bbingem na všechny žadatele o registraci.

Díky zjednodušenému postupu pro řešení upo-
zornění a  stížností pak bude možné pečlivěji pře-
zkoumat a  efektivněji zpracovat údajně zavádějící 
informace. Systém počítá i s pobídkami s cílem zvý-
šit přidanou hodnotu zápisu do rejstříku. Jde napří-
klad o  povinnou registraci všech osob, které mají 
v úmyslu jednat s komisařem, členem kabinetu nebo 
generálním ředitelem, nebo všech organizací, které 
chtějí vystoupit na slyšení organizovaném Evrop-
ským parlamentem.

Nová internetová stránka je uživatelsky přívětivěj-
ší, nabízí lepší veřejné rozhraní a jednodušší registra-
ci s nápovědou krok za krokem.

Spuštěním nového rejstříku byla splněna dohoda 
z dubna 2014. Junckerova Komise hodlá letos předložit 
vlastní návrh na povinnou registraci všech lobbistů, 
kteří přicházejí do styku s  Komisí, Evropským par-
lamentem i  Radou. Přípravu návrhu má na starosti 
první místopředseda Timmermans.

O větší transparentnost se Junckerova komise zasa-
dila již 25. listopadu 2014, kdy přijala dvě rozhodnutí 
o povinném zveřejňování informací o jednáních mezi 
komisaři, členy jejich kabinetů a generálními ředite-
li s  organizacemi a  osobami samostatně výdělečně 
činnými. Předseda Juncker také objasnil, že tato jed-
nání by se v zásadě měla konat pouze s organizacemi 
a osobami samostatně výdělečně činnými, které jsou 
zapsané v  rejstříku transparentnosti. Komise je od-
hodlána jak zvýšit transparentnost, tak zachovat ote-
vřený a pravidelný dialog se všemi zainteresovanými 
stranami.

19 
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„Dnešním návrhem dává Komise jasně najevo, že ne-
zaměstnanost mladých zůstává i nadále významnou 
prioritou naší politiky. Urychleně poskytneme jednu 
miliardu eur na podporu činnosti členských států 

zaměřené na to, aby se mladí lidé opětovně zapojili 
do pracovního procesu, do vzdělávání nebo získali 
stáž,“ řekl místopředseda pro euro a  sociální dialog 
Valdis Dombrovskis. Jak dále řekl, díky tomu budou 
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moci jednak využít své schopnosti a svou energii ve 
prospěch ekonomiky a  společnosti, a  jednak znovu 
získají svou důstojnost.

 
Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstna-

nost, sociální věci, dovednosti a  pracovní mobilitu, 
uvedla: „Mladí lidé v  Evropě potřebují zaměstnání 
a  potřebují je hned. Nemůžeme akceptovat skuteč-
nost, že v současné době více než každý pátý mladý 
člověk nemůže nalézt uplatnění na trhu práce.“. Jak 
dodala, díky včasnějšímu uvolnění většího objemu 
fi nančních prostředků lze zvýšit počet mladých lidí, 
kteří získají práci. „Jsem pevně odhodlána tento zá-
měr uskutečnit,“ dodala.

Hlavní prioritou této Komise je posílení evropské 
konkurenceschopnosti, podpora investic a  vytvoře-
ní pracovních míst. Investiční plán disponující pro-
středky ve výši 315 miliard eur může vytvořit miliony 
nových pracovních příležitostí, a to zdaleka nejen pro 
mladé lidi. Pro ty je však často obtížné najít uplatnění 
na trhu práce i tehdy, když jsou nová pracovní místa 
vytvořena. Proto se Iniciativa na podporu zaměstna-
nosti mladých lidí zaměřuje zejména na to, jak vrátit 
mladé zpět do práce nebo do odborné přípravy. Všech 
28 členských států EU se zavázalo k  provedení „zá-
ruk pro mladé lidi“, aby nabídly lidem mladším 25 let 
kvalitní zaměstnání, učňovskou přípravu nebo od-
bornou přípravu do čtyř měsíců po ukončení školní 
docházky nebo ztrátě zaměstnání. Finanční podpora 
napomůže k uskutečnění těchto záruk, a tudíž ke spl-
nění závazku, který Komise přijala ve svém pracov-
ním programu na rok 2015.

Zmiňovaný návrh navýší míru předběžného fi nan-
cování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí (YEI) ze zvláštní částky vyčleněné na YEI pro rok 
2015 z 1–1,5 procenta až na 30 procent. Členské státy, 
které tuto iniciativu využívají, proto mohou obdržet 

třetinu z vyčleněných 3,2 miliardy eur bezprostřed-
ně po schválení příslušných operačních programů. 
Očekává se, že členské státy tyto fi nanční prostředky 
okamžitě vyplatí příjemcům jako zálohy na projekty, 
což bude důkladně monitorováno. Komise odhaduje, 
že díky tomuto včasnějšímu předběžnému fi nanco-
vání bude možné urychlit bezprostřední podporu 
a poskytnout v tomto roce pomoc 350 – 650 tisícům 
mladých lidí. Při stávající míře předběžného fi nanco-
vání by šlo o pouhých 14 – 22 tisíc osob. Předtím, než 
tento legislativní návrh vstoupí v  platnost, musí jej 
schválit Evropský parlament a Rada, jež o něm nyní 
budou jednat.

 
Návrh Komise týkající se záruk pro mladé lidi byl 

představen v prosinci 2012, ofi ciálně přijat Radou mi-
nistrů EU 22. dubna 2013 jako doporučení členským 
státům a  schválen Evropskou radou v  červnu 2013. 
Všech 28 členských států EU předložilo své prováděcí 
plány záruk pro mladé lidi a zavádí konkrétní opat-
ření. Provádění národních systémů záruk pro mladé 
lidi monitoruje Komise v rámci Evropského semest-
ru. Klíčovým zdrojem fi nančních prostředků pro 
realizaci záruky pro mladé lidi je Evropský sociální 
fond, s celkovým rozpočtem přibližně 86 miliard eur 
na období 2014 – 2020.

Evropský parlament a  Rada se dohodly na vytvo-
ření specifi cké Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (YEI), prostřednictvím které došlo k na-
výšení prostředků z  Evropského sociálního fondu 
v  členských státech s  regiony, kde nezaměstnanost 
mladých lidí přesahuje 25 procent. Prostředky inicia-
tivy tvoří 3,2 miliardy eur ze zvláštní rozpočtové po-
ložky přidělené z  rozpočtu EU (předfi nancované na 
období 2014 – 2015) a alespoň 3,2 miliardy eur v rámci 
přídělů pro členské státy z  Evropského sociálního 
fondu.

YEI doplňuje Evropský sociální fond při provádění 
doporučení k záruce pro mladé lidi. Jsou z ní fi nan-
covány činnosti, které mají přímo pomoci mladým 
lidem, jež nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdě-
lávání nebo odborné přípravy a  kteří jsou mladší 
než 25 let, případně 30 let, pokud to členské státy 
budou považovat za vhodné. Prostředky z Iniciativy 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí mohou být 
využity na aktivity, mezi něž patří zajištění prvních 
pracovních zkušeností, poskytnutí stáží a  učňovské 
přípravy, podpora zahájení podnikatelské činnosti 
(start-ups) pro mladé podnikatele, programy druhé 
šance pro osoby, jež předčasně opustily vzdělávací 
systém, a  cílené subvence na platy a  nabírání pra-
covních sil. Urychlené provedení záruk pro mladé 
lidi bylo označeno jako klíčová priorita v politických 
směrech předsedy Junckera.
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35 let Muzea družstevnictví

V  dnešní uspěchané době není od věci se čas od 
času ponořit do zdánlivě klidné historie, obzvláš-
tě pokud je to historie zajímavá a  bohatá. Tyto 
podmínky dějiny českého družstevnictví splňují, 
byť se jim v  posledních letech nevěnuje taková 
pozornost, jakou by si bezesporu zasloužily. Insti-
tucí, která hmotné i  duchovní památky českého 
družstevnictví již po více jak tři desítky let schra-
ňuje, je Muzeum družstevnictví, o  jehož historii 
i  současnosti jsme si povídali s Mgr. Vladimírou 
Vávrovou.

ROZHOVOR:
Mgr. Vladimíra Vávrová
Muzeum družstevnictví

Muzeum, které má sídlo v  bu-
dově Družstevní Asociace ČR na 
Těšnově, je významným zdrojem 
informací o  dějinách českého 
družstevnictví, jaká je však jeho 
vlastní historie? 

Muzeum družstevnictví bylo za-
loženo v roce 1980 a o rok později 
byla otevřena jeho první stálá ex-
pozice. Základním posláním bylo 
a  stále je soustavné a  systema-
tické získávání, shromažďování, 
zpracovávání, ukládání a ochrana 
exponátů všeho druhu, které do-
kumentují vývoj a tradici českého 
a do roku 1993 i slovenského druž-
stevnictví. Původně mělo muze-
um své prostory v bývalé Ústřední 
družstevní škole v Jílovišti u Prahy 
a  tvořilo spolu s  dokumentačním 
střediskem a  knihovnou jedno 
z  oddělení tehdejší školy. Praco-
vali zde tři zaměstnanci a občasně  

vypomáhali i  brigádníci. Sbírka 
muzea a  knihovny byla zařazena 
ve vzdělávacím procesu školy a sa-
mozřejmě zde byly poskytovány 
i služby pro veřejnost.

Vytváření sbírky muzea muse-
lo být jistě velice obtížné, jakým 
způsobem jste získávali exponáty?

Zároveň se zpracováváním zá-
kladních dokumentů pro vznik 
muzea a  vznikajícím libretem 
a  scénářem expozice byla vyhlá-
šena na počátku 80. let sběrová 
akce družstevních památek. 
V  rámci této akce se podařilo od 
pamětníků získat nějaké archivá-
lie, družstevní časopisy i  několik 
hmotných exponátů, ale materi-
ální základnu vznikajícího muzea 
vytvořila tehdy obsahově bohatá 
knihovna historické družstevní 
literatury, tiskovin a  archivních 
materiálů.

Zmiňujete obsahově bohatou 
knihovnu, mohla byste její rozsah 
čtenářům přiblížit?

Základem celé původní sbírky 
a  knihovny byl rozsáhlý fond 
starých knihoven různých před-
válečných, převážně pražských, 
družstevních centrál a  svazů. 
Přestože 50. léta znamenala hrubý 
zásah do tohoto fondu v  podobě 
skartace tzv. „nevhodného materi-
álu“, sbírka čítala odhadem přes 40 
tisíc svazků historické české druž-

stevní literatury a  15 tisíc svazků 
zahraniční literatury. Samozřej-
mě knihovna rovněž získávala 
jako povinné výtisky soudobou 
produkci družstevní literatury 
vydávanou družstevním nakla-
datelstvím Svépomoc, Ústřední 
radou družstev či družstevními 
svazy. Nákup literatury byl pouze 
doplňkovým zdrojem.

Byl o návštěvu muzea a knihov-
ny v minulosti velký zájem?

Expozici muzea v  areálu teh-
dejší Ústřední družstevní školy 
v  Jílovišti u  Prahy navštěvovali 
účastníci všech druhů kurzů, 
odborných školení, tzv. dvouleté 
školy řízení a mezinárodních druž-
stevních seminářů. Zároveň zde 
byly přijímány významné druž-
stevní delegace tehdejší Ústřední 
družstevní školy a  Ústřední rady 
družstev. Exponáty, které nemoh-
ly být vystaveny v trvalé expozici, 
byly prezentovány v  prostorách 

knihovna muzea v Jílovišti (1988)
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v Jílovišti (1974)
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školy v  různých tematických vý-
stavkách. Knihovnu využívali 
studenti a  kurzisté školy, a  pro-
tože část knihovny byla do 70. let 
v  Praze v  budově Ústřední rady 
družstev, navštěvovali ji i studenti 
a  lektoři vysokých škol, zejména 
Vysoké školy ekonomické v Praze 
a Univerzity 17. listopadu.

Na počátku 90. let bylo muzeum 
nuceno se přestěhovat z  Jíloviště 
na Těšnov, co bylo příčinou?

V  rámci reorganizačních změn 
družstevní školy po listopadu 1989 
bylo rozhodnuto o  přestěhování 
Muzea družstevnictví do budovy 
tehdejší Družstevní unie ČSFR, 
dnes Družstevní Asociace ČR. Těš-
novské sídlo Družstevní Asociace 
je historickou neoklasicistní bu-
dovou, kterou ve druhé polovině 
20. let minulého století vystavěla 
podle plánů architekta Adolfa Fo-
ehra bývalá největší družstevní 
velkoobchodní ústředna VDP jako 
svoji administrativní budovu, od-
tud známou jako Palác VDP.

Museli jste při stěhování muzea 
činit velké kompromisy z hlediska 
zachování rozsahu muzejní sbírky 
a knihovny?

V rámci stěhování muzea a sbír-
ky z Jíloviště do Prahy bylo nutné 
vzhledem k  podstatně menším 
prostorám v  Praze zanechat v  Jí-
lovišti takřka celý fond zahra-
niční literatury. Do Prahy byla 
převezena pouze česká historická 
literatura a několik vybraných vý-
znamných jednotlivin z literatury 
zahraniční. Ihned po stěhování byl 
zpracován scénář a  libreto nové 
trvalé výstavy a  instalován pře-

stěhovaný fond sbírky a knihovny 
do nových prostor. V roce 1991 tak 
byla zpřístupněna v pořadí druhá 
stálá expozice muzea.

Činnost muzea se ovšem zcela 
jistě neomezovala pouze na tvor-
bu a správu expozice…

Vedle expoziční činnosti po-
řádalo muzeum od roku 1992 
pravidelně jednou za půl roku te-
matickou výstavku v  rámci spo-
lupráce s  Podnikohospodářskou 
fakultou Vysoké školy ekonomic-
ké v  Praze a  zároveň se aktivně 
podílelo na vlastní publikační 
činnosti. Při muzeu pracovala od 
jeho založení muzejní rada jako 
poradní orgán. Později, v  roce 
1999, byla ustavena Výchovně 
vzdělávací komise, která vznikla 
z  důvodu rozšiřování kontaktů 
Družstevní Asociace s  vysoký-
mi školami, které mají ve svém 
výukovém programu zařazenu 
družstevní problematiku. Čin-
nosti muzejní rady a  Výchovně 
vzdělávací komise se prolínaly 
například v  oblasti odborných 
konzultací studentům, lektorům 
a badatelům, fakultativních besed 
a setkání se zájemci o družstevní 
problematiku a  také v  přednáš-
kové činnosti na vysokých ško-
lách, takže o  několik let později 
došlo k  jejich sloučení. V  rámci 
svého aktivního zapojení do spo-
lupráce s  vysokými školami byla 
rozšířena výstavní činnost muzea 
o  putovní tematické výstavky 
v  prostorách různých vysokých 
škol v České republice, například 
Jihočeské univerzity v  Českých 
Budějovicích, Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy, Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí 
nad Labem nebo Vysoké školy 
ekonomické v Jindřichově Hradci.

V  roce 2002 se muzeum muselo 
vypořádat s ničivými povodněmi, 
které Těšnov významně zasáhly. 
Jak konkrétně poškodily muzejní 
sbírku?

Bohužel se do osudu knihovny 
i  činnosti muzea povodně velice 
tvrdě zapsaly. Knihovna Muzea 
družstevnictví byla do povodní 

v srpnu 2002 uceleným souborem 
družstevní literatury, tematicky 
jediným v  České republice za-
hrnujícím produkci družstevní 
literatury od 70. let 19. století po 
současnost. Celé Muzeum druž-
stevnictví, které mělo svoje pro-
story v  suterénu budovy, bylo 
zatopeno a de facto zničeno. Ačko-
liv se podařilo včas vynést alespoň 
nejvzácnější exempláře, nebylo 
možné zabránit úplnému zapla-
vení fondu, který zůstal zcela pod 
vodou a  bahnem přibližně čtyři 
dny. Díky metodické a  odborné 
pomoci a  spolupráci pracovníků 
Centrálního depozitáře Národní 
knihovny v Praze Hostivaři a ná-
sledně i Národního archivu v Pra-
ze se takřka v  rekordním čase, 
půl roku po povodních, podařilo 
zachráněnou část knihovny opět 
uvést do „života“. Ze zachráněné-
ho fondu se podařilo již v  březnu 
roku 2003 vytvořit a  otevřít třetí 
stálou expozici, která byla umís-
těna v prvním patře budovy Druž-
stevní Asociace na Těšnově. Lze 
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Velkonákupní společnost družstev 
– dnešní budova DA ČR (20-30. léta)

povodně 2002 (foto: Tomáš Johánek)

knihovna po povodních (2002)
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konstatovat, že takřka všechny za-
chráněné svazky jsou v  použitel-
ném stavu, ale ztráty byly bohužel 
veliké, zachráněny byly pouze tři 
tisíce svazků z  původního fondu 
knihovny. Zničen byl i  katalog 
knihovny a celý fotoarchiv.

Po povodních požádala Druž-
stevní Asociace ve spolupráci se 
svými členskými svazy pamět-
níky i  veřejnost o  pomoc s  dopl-
něním zničené sbírky. S  jakým 
ohlasem se žádost setkala?

Tato akce přinesla určité výsled-
ky, ale ztráty ani zdaleka nemohla 
nahradit. Muzeum stále přijímá od 
pamětníků darem nové exponáty, 
i  když vzhledem k  postupu času 
řady pamětníků neustále řídnou 
a mladší generace do muzea spíše 
přicházejí pro poučení, než s  na-
bídkou exponátů.

Jaký je tedy současný stav mu-
zejní sbírky?

V  expozici je vystaveno 300 ex-
ponátů rozličného charakteru, 
patří mezi ně archivní dokumen-
ty, fotografi e, tiskoviny, brožury 
i hmotné exponáty. Dokumentač-
ní zázemí sbírky muzea spočívá 
převážně v  jeho knihovně, kde se 
nachází na tři tisíce dokumentů 
a  publikací dokládajících nejen 
historický vývoj družstevní teorie 
a  praxe na území současné České 
republiky, ale také prezentujících 
družstevnictví jako nedílnou 
součást politických, kulturních, 
hospodářských a  sociálních dě-
jin českých zemí od roku 1847 do 
současnosti. Ve fondu knihovny 
se nacházejí originály stanov pů-
vodních družstev a  jejich centrál, 
originální vydání některých Kam-
pelíkových spisů, původní druž-
stevní časopisy, výroční zprávy 
družstevních centrál, statistické 
přehledy, jubilejní brožury druž-
stev, družstevní zákony a díla vý-
znamných osobností družstevní 
historie.

Který ze sbírkových předmětů 
pokládáte za nejcennější?

Nejcennějším dokumentem je 
české vydání našeho prvního 

družstevního zákona č. 70/1873 Ř. z. 
o  společenstvech pro napomáhání 
živnosti a  hospodářství, později 
nazývaný zákon o  výdělkových 
hospodářských společenstvech.

V  současné době je v  Muzeu 
družstevnictví instalována histo-
ricky třetí expozice. Co v  ní mo-
hou návštěvníci nalézt? 

Současná, v pořadí již třetí, trva-
lá expozice se snaží zachovat 
původní záměr muzejní expozi-
ce, a  sice být názornou ukázkou 
vývoje družstevnictví v  České 
republice. Díky menšímu rozsahu 
výstavní plochy i  podstatnému 
zúžení fondu sbírky je zde vývoj 
naznačen stručněji, než byl pre-
zentován v  minulých expozicích. 
Nicméně tato „nová“ trvalá expo-
zice stále slouží svému účelu a při-
náší názornou ukázku vývojové 
cesty českého družstevnictví od 
jeho počátků do současnosti. Není 
zde opomenuta ani připomínka 
vývoje světového družstevnictví.

Připravujete v  blízké budouc-
nosti něco nového?

O  nové expozici se zatím neu-
važuje, neboť stávající expozice je 
plynule doplňována a  aktualizo-
vána. 

Je možné, že se čtenáři na zákla-
dě našeho rozhovoru rozhodnou 

muzeum navštívit. Měli by se pře-
dem objednat?

Muzeum družstevnictví je ote-
vřeno pro veřejnost celoročně od 
pondělí do pátku v otvíracích ho-
dinách. Rádi zde přivítáme všech-

ny zájemce o historii i současnost 
českých družstev. Návštěvu je 
však z  technických důvodů lépe 
předem domluvit na níže uvede-
ném telefonním čísle, případně 
e-mailem.

Rozhovor připravil: 
Mgr. Rodan Svoboda

Foto: Muzeum družstevnictví

Kontakt:
Mgr. Vladimíra Vávrová
Muzeum družstevnictví
Těšnov 5, Praha 1
tel. č.: 224 805 241
e-mail: vavrova@dacr.cz

Otevírací doba muzea:
pondělí – čtvrtek 9.00–15.00hod.
pátek 9.00–13.00 hod.

družstevní zákon č. 70/1873 Ř. z. a jeho 
autor JUDr. Antonín rytíř Randa

součásná expozice muzea
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se po třiceti letech vrátil k Růžovému jezeru
Legendárnímu vozu LIAZ č. 627 
Tomáše Poura, předsedy výrob-
ního družstva IDEÁL Jablonec 
nad Nisou, jsme se na stránkách 
časopisu věnovali již vícekrát. 
Pevně věříme, že pomyslné fi nále 
celého příběhu nezajímalo pouze 
nás, ale i mnohé ze čtenářů, kteří 
cestu Tomáše Poura do Afriky za 
splněním odvážného snu rovněž 
sledovali. Léta oprav vozu a měsí-
ce příprav se vyplatily, expedice 
byla úspěšná, 11. ledna 2015 zasta-
vila posádka na březích Růžového 
jezera v Senegalu.

Když poslední prosincovou sobo-
tu loňského roku historický LIAZ 
č. 627 v  doprovodu asistenčních 
vozů vyjížděl z náměstí Jana Pala-
cha v Praze, měl před sebou i s ná-
vratem zpět cestu dlouhou 14 tisíc 
kilometrů, což je vzdálenost, kterou 
si jen málokterý z přihlížejících di-
váků dovedl reálně představit. Na 
takto náročné expedici, jejíž plá-
nování musí být skutečně precizní, 
není záhodno prohospodařit příliš 
mnoho tak cenné veličiny, jakou je 
čas. V  sobotu se tak vůz vydal na 
svoji cestu a v Paříži byl již v neděli 
ráno, třebaže předtím musel absol-
vovat obtížný přejezd zasněženým 
Německem, a to na letních gumách 
určených do pouštních podmínek.

Ve Francii se tříčlenná posádka 
ve složení Moskal, Pour a  Ježek 
zastavila ve Versailles, kde v  mi-
nulosti slavná Rallye Paříž-Dakar 
startovala. Osobní závod LIAZU 
vstříc vlastní minulosti tak mohl 
začít.  Po cestě Francií následoval 
průjezd Španělskem do andalus-
kého přístavního města Almería, 
šestihodinová plavba na trajektu 
a  vylodění v  marockém Nadoru. 
LIAZ č. 627 tak po třiceti letech 
znovu stanul na africké půdě.

Kilometry ubíhaly, vůz za sebou 
vířil zrnka saharského písku a  ex-
pedice se až do Mauritánie držela 
předem stanoveného plánu cesty. 
V  rámci jedné z  mauritánských 

policejních kontrol byl však LIAZ 
zastaven a následně i s asistenčními 
vozy a všemi členy výpravy na dva 
dny zadržen policií a armádou. Pro-
blém byl, a to i za přispění nemalého 
fi nančního obnosu, vyřešen a  vý-
prava mohla pokračovat do Sene-
galu. I přes značnou časovou ztrátu 
se posádce podařilo splnit hlavní 
cíl celé cesty a 11. ledna dosáhl LIAZ 
č. 627 břehů Růžového jezera.

Bez komplikací se však neobešla 
ani zpáteční cesta, když byl řidič 
Jiří Moskal při testování motocyklu 
v  dakarských ulicích sražen míst-
ním automobilem. Třebaže celá 
událost skončila ve výsledku šťast-
ně a Moskal byl jen lehce zraněn, byl 
nucen strávit několik následujících 
dní v  místní soukromé nemocnici 
a  do vlasti cestoval letecky. LIAZ 
tak měl na zpáteční cestě již pouze 
dvoučlennou posádku.

Sedm tisíc kilometrů zpět do 
Prahy bylo o  poznání více spo-
lečenskou událostí než cesta do 
Dakaru. Posádka navštívila české 
velvyslanectví v Senegalu, místní 
školu i přírodní rezervace. Všude, 
kam LIAZ přijel, vzbuzoval u  pří-
tomných rozruch. Pamětníkům 
připomněl slavný závod a  těm 
ostatním se zkrátka líbil.

Důkazem, že o cestu historické-
ho vozu LIAZ nebyl zájem pouze 
v  Africe, ale i  v  České republice, 
byly řady příznivců na slavnost-
ním zakončení expedice a setkání 
s  posádkou v  Praze. Nejen pro ně 
máme dobrou zprávu na závěr. 
Z  natočených záběrů se chystá 
seriál pro Českou televizi, fi lmové 
dokumenty a  „Sen o  Dakaru“ by 
měl rovněž vyjít i knižně.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Oto Kuhn, www.senodakaru.cz
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Když si vzpomenete na stav vozu, 
v němž jste ho poprvé uviděl, do-
kázal jste si tehdy představit to 
obrovské množství práce, které 
Vás při renovaci čeká?
To se nedá představit, to se musí 
zažít. Auto jsem nezískal celé, ale po 
kouskách, takže jsem ho, dá se říci, 
postavil na kola, což mi trvalo pět 
let. Ne že bych auto pět let renovo-
val, ale musel jsem vydělat nějaké 
peníze, abych je do něj mohl vložit. 
Auto bylo kompletně rozebrané do 
šroubků a  zase sešroubované. Ně-
které díly byly dávány nové, někte-
ré zůstaly a pak se vše zrenovovalo 
a co bylo potřeba, to se nastříkalo. 
Auto bylo jako nové. Po návratu 
z Dakaru je vidět, že dostalo zabrat, 
ale v podstatě mu nic není.

Pokud byste tehdy tušil, kolik 
času a úsilí si oprava vyžádá, roz-
hodl byste se dnes stejně?
Určitě bych to udělal znovu, proto-
že je to první dakarské auto z vý-
chodní Evropy, žádné jiné předtím 
nejelo takto náročnou soutěž.

Ztratil jste někdy naději a  víru 
v to, že práci dokončíte?
Víru jsem nikdy neztratil. Někdy 
jsem byl naštvaný, když mi třeba 
oprava nevycházela fi nančně, pro-
tože jsem byl na náklady sám. Bylo 
to těžké, ale neztratil jsem ji. Kdy-
bych ji ztratil, tak jako bych ztratil 
sám sebe, protože jsem srdcař.

Kdy Vás napadlo vyrazit s  vozem 
na trasu závodu Paříž-Dakar? Snil 
jste o tom již od počátku nebo my-
šlenka přišla až následně?
Přemýšlel jsem o tom už před deseti 
lety, když jsem byl s autem na star-
tu Dakaru v Barceloně. Byl jsem se 
tam ale tehdy jenom podívat, pro-
tože auto mělo 20 let výročí startu. 
Minulý rok v  lednu, když končil 
americký Dakar, jsem byl u  Jiřího 
Moskala doma a  říkal jsem mu, že 
bude 30 let výročí, takže bychom 
mohli dovézt auto do pouště. On 

nad tím tehdy také přemýšlel, tak 
jsme dali hlavy dohromady. Jirka 
oslovil lidi, kteří se tím zaobírají, 
a  já dostal za úkol auto zrekon-
struovat tak, aby dojelo do Dakaru 
i zpátky, což se povedlo a celá cesta 
byla bez větších problémů.

Říkáte, že cesta byla bez větších 
problémů, byly přesto potřeba ně-
jaké opravy?
Měli jsme jen dvě drobné závady. 
Už v Německu nám praskla hadice 
na vodovodní topení, oprava ale 
zabrala pouze 10 minut. Pak se 
nám ještě vyvléklo sklo ze staho-
vacího pantu ve dveřích v kabině, 
i to jsme ale navlékli za 10 minut. 
Jinak byla potřeba pouze nutná 
údržba a kontrola.

Zmínil jste slavného závodníka 
Jiřího Moskala, který po třiceti le-
tech opět řídil LIAZ č. 627 na cestě 
africkou pouští. Bylo náročné ho 
k  takto dobrodružnému podniku 
přemluvit?
Vůbec ne, protože jsme si úplně 
notovali. Oba jsme zapálení a sle-
dujeme americký Dakar, takže 
když minulý rok končil, napadlo 
nás to ve stejnou dobu. 

Rozhodli jste se absolvovat histo-
rickou africkou trasu závodu s cí-
lem u Růžového jezera v Senegalu. 
Nebáli jste se o  vlastní bezpeč-
nost? Vždyť právě z  důvodu bez-
pečnostních rizik byl závod v roce 
2008 zrušen a  následně přesunut 
do Jižní Ameriky…
Samozřejmě je to Afrika a  tam 
prostě nikdy nevíte, co se stane. 
O  bezpečnost jsem se nebál, na-
opak jsme byli pod vojenským do-
hledem. Stále o nás věděli, protože 
máme v  autě zabudovanou GPS, 
která vysílala signál. Měli jsme 
s sebou ještě dvě doprovodná auta, 
pokud bychom někde zůstali.

Zaznamenali jste v  Africe velký 
zájem o Váš historický vůz?

Počmárané vozy si tam pamatují 
ještě z  dob, kdy se tam závodilo, 
takže když nás viděli, byli nadšení. 
V Africe vítají každého cizince, do-
spělí i děti tam mají rozzářené oči 
a smějí se. Lidé jsou tam úplně jiní 
než tady, jsou více upřímní.

Zcela jistě jste se na cestu do Af-
riky předem důkladně připravili, 
bylo však něco, co Vás na místě 
skutečně překvapilo?
Technicky nás nepřekvapilo nic, 
protože auto je do takových pod-
mínek postavené. Překvapila mě 
ale příroda, která je tam nádher-
ná. Bohužel mám i negativní zku-
šenost. V  Africe poznáte, když se 
blížíte k městu, protože kolem vás 
začnou létat igelitové tašky a PET 
láhve. Jak je tam rovina, tak má 
vítr tak velkou rychlost, že odnese 
odpadky i 100 kilometrů do pouš-
tě. To je takový negativní vjem 
z Afriky, ale jinak když jedete tam, 
kde je to nikým a ničím neposkvr-
něné, to je něco překrásného.

Jaký bude další osud vozu č. 627, 
budete s ním i nadále jezdit nebo 
skončí jako exponát v muzeu?
Letos nás ještě čekají výstavy 
a poté roadshow. Byl jsem oslovený 
jedním technickým muzeem a jed-
ním muzeem veteránů, ale nedoká-
žu říci, jestli bude auto vystaveno 
v  jednom, ve druhém, nebo jestli 
vůbec bude v nějakém muzeu. Ještě 
to nemám v hlavě srovnané, ale je 
fakt, že auto by do muzea patřilo.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

ROZHOVOR:
Tomáš Pour
předseda družstva IDEÁL Jablonec nad Nisou
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Velikonoce se blíží, pojďme se na ně společně v

Velikonočním vajíčkům 
letos vévodí zlatá a stříbrná

Bez tradičních velikonočních vajec a kraslic si už ani 
nedovedeme Velikonoce představit. Vždyť jaká by to 
byla pomlázka, čím bychom obdarovali koledníky 
a potěšili děti? Věděli jste ale, že i zdobení a barvení 
vajec podléhá módním trendům? Ano, i  barvy, me-
tody zdobení a  celkový dekor velikonočních vajec 
jdou s  dobou a  neustále se vyvíjí. Letos se ponesou 
převážně ve zlaté, stříbrné a jednotných barevných 
tónech a  „in“ budete i  se záplatovaným patchwork 
designem. Zjistěte proto, do čeho vejce „obléknout“ 
a jak si zdobení co nejvíce usnadnit.

DOKONALOST V JEDNOM TÓNU
K Velikonocům sice stále patří klasická žlutá, červe-

ná, zelená a modrá barva, ale v posledních letech 
nad nimi vítězí spíše neobvyklé meto-
dy zdobení, nebo alespoň ozvláštnění 
v podobě nejrůznějších efektů, které 
barvy doladí a zvýrazní.

Jedním z letošních trendů je i zdo-
bení vajec do jednotných barevných 
tónů. Lidé už často nevyužívají ce-
lou škálu barev na vejce, ale snaží 
se je stylizovat do sourodých barev 
a  barevných tónů, které se spolu 
pojí. K vybrané barvě, kterou na 
vejce použijí, tak ladí i  obtisky 
nebo smršťovací košilky. 

Zeleně obarvené vejce je na-
příklad doplněno o  obtisky 
s  přírodními motivy, ve kte-
rých právě zelená dominuje, 
případně je opatřeno košil-

kou s  přírodními motivy, jako 
jsou kuřátka či beránci, ve kterých je také 

zelená základem. Vkusná a designově dokonalá vejce 
prostě letí a právě sourodé zdobení a důraz na detaily 
dovede celkovou krásu ještě podtrhnout. 

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ HITEM LETOŠNÍCH 
VELIKONOC

Hitem letošních Velikonoc však nejsou jen klasické 
barvy, ale především zlatá a  stříbrná. Zlatou barvu 
si dnes příliš lidí s Velikonocemi nepojí, přitom však 
stála na úplném počátku a  u  zrodu velikonočních 
vajec a  byla dokonce spjata s  Ježíšem. Traduje se, že 

Ježíš při svém putování 
navštívil hospodyni, která 
jej pohostila vejcem při-
praveném v popelu. Po té, 
co odešel, zjistila, že sko-
řápky se proměnily ve zla-
té. Následně začala vejce 
rozdávat pocestným v den 
výročí návštěvy Ježíše a to 
se pravděpodobně stalo 
impulzem k  samotnému 
zdobení vajec a slavení ve-
likonočních svátků. 

Letos se tak zlatá a  zla-
tý třpyt vrací ve velkém. 
Milovníci klasických 
velikonočních barev mo-
hou zlatou doladit vzhled vajec, dodat 
jim unikátní zlatý třpyt i nádech luxusu. Stejně tak 
příznivci přirozeného vzhledu nemusí dokonce vejce 
ani barvit, ale jen je doladit do zlatého tónu. Vejce tak 
získají neobvyklý poutavý vzhled, moderní a vkusný 
nádech a na velikonočním stole vyniknou.

Letos nesáhnete vedle ani se stříbrnou barvou, 
která byla hitem i v loňském roce. Stříbrná v podobě 
třpytu dokáže dokonce zamaskovat případné ne-
dokonalosti v barvení a zaujmout jak osoby milující 
luxus, tak i příznivce klasického barvení, a vejce tak 
ještě zvýrazní a podtrhne jeho vzhled. 

ZÁPLATOVANÉ ZDOBENÍ PRO 
MILOVNÍKY DESIGNU

Motivy patchwork, neboli záplatování, pronikají 
letos do nejrůznějších oblastí a stranou nezůstává ani 
dekorování vajec.  

Samotný motiv láká především svou různorodostí, 
pestrostí i určitou formou neokoukanosti. Zamilují si 
jej především ti, kteří preferují kreativitu a nahodi-
lost ve zdobení.

OZDOBENÁ VELIKONOČNÍ VEJCE 
SNADNO A RYCHLE

Krásně ozdobená vejce jako z katalogu jsou snem asi 
každého z  nás. Pokud zrovna nedisponujeme zruč-
ností nebo prostě nemáme čas či trpělivost, a přitom 
toužíme po dokonalých velikonočních vejcích, je 
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třeba se spolehnout na barvy 
a další velikonoční dekorace.

Ale žádných zdlouhavých 
příprav barev není třeba se 
obávat. Dnes totiž už není 
nutností složitě rozmíchávat 
práškové barvy, ale sáhnout 
můžeme například po ge-
lových barvách, které se 
snadno rozpustí a  zajistí 
rovnoměrné a  syté obar-
vení. Pomoci si můžeme 
i  velikonočními barvami 
v  tubě (např. OVO), kde 
stačí odstřihnout úzký 
hrot a barvu ani nemu-
síme rozpouštět, ale je 
možné jí rovnou na vejce 
kreslit a  dekorovat. S  rychlou dekorací 
a barvením nám dokážou pomoci i mikrotenové ru-
kavice, na které stačí nakapat pár kapek barvy a vejce 
v rukou promnout. Tím vznikne například speciální 
mramorovaný design a hned máte originální zdobení 
hotovo za pár vteřin.

Pokud chcete jít s  dobou a  trendy, zkusit můžete 
například i speciální efekty jako zlatý nebo stříbrný 
třpyt. Kreslení tubou na vejce nebo případné pro-
mnutí vejce v rukavicích s pár kapkami třpytu udělá 
své a módní i luxusní „kolekce“ je na světě.

ZDOBENÍ BEZ BAREV
Rychle zdobit vejce jde však i bez barev, což je do-

konalá varianta, pro všechny, kteří se obávají zašpi-
nění nebo nechtějí dětem dovolit práci s  barvami. 
Pomoci si v  tomto případě můžete takzvanými 
smršťovacími košilkami (např. krajka, berán-
ci, kuřátka), které se na vejce jednoduše 
navlečou a díky ponoření do horké vody 

(těsně po bodu varu) k  vejci 
skvěle přilnou. Hotovo je tak 
během několika sekund a hlav-
ně výsledek je zaručený!  (Tip 

redakce: vajíčko obalené v košilce 
umístěte na cedník nebo polevko-
vou lžíci, držte nad dřezem a přelij-
te vařící vodou z konvice).
Milovníci přírodních motivů si zase 

mohou pomoci speciálními slámovými 
obtisky, které se budou dokonale vy-

jímat na bílých vejcích, ale třeba i  vejci 
obarveném do přírodní a  trendy zelené barvy. 
A  pokud si potrpíte na dokonalé designování, 
sáhnout můžete po velikonočním zeleném nebo 

červeném setu OVO, které vám zajistí dokonalou 
sourodost od barvy přes obtisky, motivy až třeba 
po košilky. 
Jak tedy na snadné a rychlé barvení a dekorování? 

Třeba za pomoci gelových a tekutých barev, smršťo-
vacích košilek, barvení přes rukavice nebo kreslením 
tubou s  barvou nebo efektem přímo na samotná 
vejce. 

Text: Lenka Netušilová
Foto: Druchema

w w w.druchema.cz 
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Velikonoce jsou symbolem jara, příroda se začíná 

probouzet ze zimního spánku a  všechny barvy za-
čínají ožívat. Velikonoční vajíčko neboli kraslice je 
zase jedním ze symbolů Velikonoc. Vajíčko je spojo-
váno s Velikonoci už od pradávna, jelikož znázorňuje 
plodnost, úrodnost, život, či vzkříšení. Vajíčko, které 
v sobě skrývá zárodek života je též symbolem naro-
zení a  příchodem jara a  díky skořápce znázorňuje 
i pocit bezpečí. 

Malování vajíček vzniklo postupem s  vývojem li-
dových tradic. Zdobit můžeme jak uvařená, tak vy-
fouknutá vajíčka, ovšem pokud máte slabý dech, nebo 
zrovna nechystáte vajíčkové hody, jen kvůli tomu, 
abyste si vytvořili velikonoční dekorace, můžete zvo-
lit alternativu v  podobě skleněných velikonočních 
vajíček. 

Skleněná vajíčka, která vyrábí družstvo IRISA, ze 
Vsetína vypadají opravdu efektně a  zároveň působí 
velmi přirozeně, jsou totiž ručně foukaná i malova-
ná. Naprostou novinkou v sortimentu družstva jsou 
pak tato čirá bíle malovaná velikonoční vajíčka. 

Kromě čirých vajíček naleznete v sortimentu i tyto 
barevné kraslice nebo roztomilá zvířátka.

Text: Ing. Lada Jelínková
Foto: Irisa

vajíčkaíčka

barevné krrraaassslicce nnebe o o rrrrr

w w w.ir isa.cz

28  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  3/2015

VD_3_2015.indd   28VD_3_2015.indd   28 6.3.15   11:096.3.15   11:09



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

yNová kolekce Little Angel 
přináší styl a inovace

Hravost. Inovace. Veselost. Nic z  toho nechybí nové 
kolekci STYL české značky Little Angel®. Sezóna jaro/
léto přináší vedle tradičních kousků oblečení a texti-
lu také několik novinek, které zlepší a usnadní život 
maminkám i jejich dětem. 

Základem kolekce je řada z  funkčního materiálu 
Outlast®, pro novou sezonu v barvách světle a tmavě 
modrá, šedomodrá, lososová a  růžová. Nechybí v  ní 
nic, na co jste zvyklí: body, polodupačky, trička, legí-
ny a čepice. Holčičky může tentokrát navíc obléci do 
tuniky. 

Aby materiál Outlast® plnil co nejefektivněji svou 
funkci, musí co nejvíce přijít do styku s  kůží. Proto 
jsou výrobky z něho střihově omezené. Little Angel® 
tak každou kolekci doplňuje řadou z  nefunkčního 
materiálu, tektokrát je to teplákovina. A vy se můžete 
těšit nejen na klasické tepláčky, ale také na moderní 
harémky, na mikiny s kapucí i bez kapuce, na stylové 
balónové sukně nebo na saka pro holky i kluky. 

Nechybí ovšem ani oblíbené sofshellové bundy. 
Nově v barvách modrá/žlutá a tyrkys/růžová.

NAŽEHLENÉ TISKY A ETIKETY
Celá kolekce bude oproti té minulé veselejší. Trička, 
body, šátky a kšiltovky zdobí barevné tisky. Nepras-
kají, jsou pružné a hlavně odolné vůči praní a sušení 

v  sušičce. To samé platí o  nažehlených velikostních 
etiketách a  pracích symbolech, které jsou u  Little 
Angel® novinkou.  Hlavně maminky ocení, že nemu-
sejí stříhat cedulky, protože si děti stěžují, že škrábou 
a svědí, čímž pak ztrácejí veškeré údaje o údržbě a ve-
likosti. Tyto etikety navíc mají atest pro děti do tří 
let věku, takže se nemusíte obávat alergických reakcí. 
Změnou prošly také druky – ty kovové na body na-
hradily plastové. Jsou šetrnější k  materiálu, nestudí 
a  kdo má rád design, jistě ocení, že s  nimi lze body 
různě barevně doplnit a obzvláštnit.

Vylepšení získal také oblíbený výrobek Fusak jarní 
5v1. Na přání maminek je doplněn tzv. „plácačkou“, 
pomocí které fusak ke kočárku přivážete, a  nepadá 
vám. Pro kluky je připraven v  kombinaci tyrkys/
šedá, pro holčičky šedá/růžový puntík. Zbytek tex-
tilní kolekce přechází ze zimní sezony.

Výrobcem značky Little Angel® je táborské druž-
stvo DITA, které má jako jedno z mála v Evropě licen-
ci na materiál Outlast® pro výrobu dětského oblečení 
a textilu. Outlast® se řídí teplotou dítěte a pracuje po-
dle ní. Je dítěti horko? Ochladí ho. Je mu zima? Zahřeje 
ho. Lehčí už to být nemůže.

Text:  Mgr. Petra Novotná
Foto: Dita 

w w w.dita.cz      http://w w w.lit t leangel .cz/

 V dalším čísle naleznete

Drutěva Praha slaví 65. výročí vzniku
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patří mezi nejlepší vína Salonu vín 

Národní vinařské centrum zveřejnilo seznam 100 nejlepších českých vín, která 
zvítězila v obrovské konkurenci přihlášených vzorků a smí tak hrdě označovat 
láhve známkou „Salon vín České republiky 2015“, chráněnou Úřadem průmys-
lového vlastnictví ČR. Mnohokrát oceněné Chardonnay 2013, z nejvyšší řady 
Sanctus Victoria Templářských sklepů Čejkovice, prokázalo své kvality a jedi-
nečnost i v této soutěži a bude také zařazeno do kolekce vín, které mohou ná-
vštěvníci ochutnávat od 28. února na zámku ve Valticích.

Chardonnay
Pozdní sběr
Ročník: 2013
Vinařská oblast:  Morava
Podoblast:  velkopavlovická
Obec:  Čejkovice
Trať : Helezný díl
Poloha vinice :  mírný jižní svah
Půda: hnědozem s jílovitým podložím
Stáří vinice:  14 let
Cukernatost hroznů při sklizni:  22°NM
Datum sklizně:  11.10.2013

Použitá technologie výroby: 
víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy. Lisování proběhlo po 12 hodinové chladné 
maceraci na slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen čistou kulturou vinných kvasinek a fer-
mentován při teplotě 16°C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo tříměsíční ležení vína 
na jemných kalech.

Charakteristika vína:
Barva vína je světle olivová se slámovými odlesky. Vůně je vydatná, s projevem zralého žlutého 
ovoce, citrusových plodů, včelího vosku a nastupujícím medovým závěrem.
Chuť je strukturovaná, vrstevnatá, naleznete zde tóny kandovaného ovoce a lískového oříšku. 
Dochuť vína je dlouhá se zřetelnou mineralitou.
K vínu doporučujeme ovocné saláty a kuřecí steak s broskví.

Alk.   12% obj.
Cukr   5 g/l
Kyseliny  6,5 g/l
Šarže  116/13A
e.č.j.  63C1-14/27

Vína přihlášená do Salonu vín musí být vyrobená z hroznů vypěstovaných 
v  České republice a  musí nejprve projít systémem nominačních oblastních 
soutěží systému Národní soutěže vín, garantovaných Svazem vinařů ČR. 
V úvodních kolech soutěže bylo z 1646 vzorků vybráno 722 nejlepších vín, která 
postoupila do prvního celostátního kola soutěže. Nejlepších 200 se následně 
probojovalo do 2. kola, ze kterého vzešlo 100 nejlepších vín oceněných titulem 
Salon vín České republiky, absolutní Šampion, vítěz kategorie a titul pro nej-
lepší kolekci Salonu vín – národní soutěž vín 2015.

Exklusivní řada Sanctus Victoria je unikátní nejen výběrem hroznů a speci-
ální láhví z černé skloviny s logem fi rmy, která je díky svému tvaru ideální pro 
delší skladování. 

 „Tato řada klade důraz na mimořádnou kvalitu vín, a to od pěstování hroznů a sbě-
ru, až po práci ve sklepě, kde máme v barikových a dubových sudech uloženo na 500 
tisíc litrů vína,“ vysvětluje výběr vín enolog společnosti Jakub Šamšula.

Nejen o technologickém postupu, ale i o složení půdy a mnoho dalších infor-
mací si může zákazník přečíst po rozlomení dvou originálních pečetí na eti-
ketě ze speciálního ručně vytrhávaného papíru. Každá láhev z této limitované 
edice je také opatřena unikátním výrobním číslem a  na webových stránkách 
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w w w.templarske-sklepy.cz

http://templarske-sklepy.cz je možné sledovat aktuální 
počet zbývajících lahví z jednotlivých odrůd.

Hrozny vítězné odrůdy Chardonnay 2013 z   řady 
Sanctus Victoria pochází ze 14 let staré vinice, přesněji 
z trati Helezný díl v obci Čejkovice, která patří do vel-
kopavlovické podoblasti, vinařské oblasti Morava.  Víno 
bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy. Lisová-
ní proběhlo po dvanáctihodinové chladné maceraci na 
slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen čistou kultu-
rou vinných kvasinek a fermentován při teplotě 16°C. Po 
ukončení alkoholového kvašení následovalo tříměsíční 
ležení vína na jemných kalech.

Barva vína je světle olivová se slámovými odlesky. Vůně 
je vydatná, s projevem zralého žlutého ovoce, citrusových 
plodů, včelího vosku a nastupujícím medovým závěrem. 

Chuť je strukturovaná, vrstevnatá, naleznete zde tóny 
kandovaného ovoce a  lískového oříšku. Dochuť vína je 
dlouhá se zřetelnou mineralitou.

Vítězné Sanctus Victoria Chardonnay 2013 vyhrálo již 
v několika soutěžích, například zlaté medaile z Festwi-
ne Brno 2014 a Pardubického festival vína 2014, stříbr-
nou medaili získalo z  Víno Bojnice 201 a  tři hvězdy ze 
soutěže Top77 2014.

Víno je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu 
Templářských sklepů Čejkovice, ve vybraných vinoté-
kách a obchodech.

Aktuální informace lze sledovat na facebooku Templář-
ské sklepy Čejkovice a  www.templarske-sklepy.cz.

Text: Promoplanet
Foto: Templářské sklepy Čejkovice

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, kte-
ré doprovodí aroma vinného želé. Chuť je harmonicky lahodná, sladce osvěžující, 
příjemná a dlouhá.  Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, na začátek slav-
nostního menu a k předkrmům.

Z nabídky Templářských sklepů si připomeňme ještě sekty řady Sang Real Sekt. Jsou určeny pro milovníky 
a skutečné znalce šumivých vín. Tyto sekty jsou vyrobeny v limitovaných sériích 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. 

Výrobky si můžete zakoupit i jednotlivě – viz e-shop Templářských sklepů 
http://www.templarske-sklepy.cz/eshop.
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