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slovo úvodem

Ing. Pavel Pastorek
člen představenstva SČMVD
předseda družstva
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Vážení kolegové a kolegyně,
dovolím si využít nabídnuté příležitosti podělit se s Vámi
o několik postřehů ze současnosti a současně vyslovit
svůj názor na věci, které většinu z nás nenechávají v klidu.
Ale po pořádku. Nejdříve cítím povinnost poděkovat
Vám všem, kteří jste svým hlasováním na červnové členské schůzi rozhodli o zvolení představenstva a kontrolní
komise ve složení, které dává záruku pokračování nastoupeného trendu činnosti Svazu českých a moravských
výrobních družstev. To znamená efektivního hospodaření se svěřeným majetkem, jehož výsledkem jsou nemalé
částky v podobě rozdělovaného hospodářského výsledku,
ale také nabídky řady služeb členům – tedy jednotlivým
družstvům – které nám pomáhají šetřit značné náklady
a v případě poradenské činnosti jsou poskytovány ve
správnou dobu.
Jak těchto možností využívají jednotlivá členská družstva, to už záleží pouze na jejich vedení. Domnívám se, že
akcí typu společného nákupu elektrické energie a plynu,
výběru operátora pro mobilní telefony a v současnosti
dokončujícího se nákupu pohonných hmot by se mohlo
zúčastnit podstatně více družstev. A připravují se další
akce, které nabídnou členům SČMVD nové možnosti zefektivnění jejich činnosti.
Po letošním extrémně teplém a hlavně suchém létu,
které udělalo spoustu starostí hlavně nám zemědělcům, tady máme podzim se vším všudy, včetně každoročně se opakujících starostí souvisejících s blížícím
se koncem roku. Tímto nemám na mysli Vánoce a oslavu Silvestra, při kterých se vypije dost vína z našich
vinných sklepů, ale ty výrobní v našich podnicích
a společenské, které nám permanentně ztrpčují život
a samozřejmě silně ovlivňují i naše podnikatelské
snahy. Mám před sebou stále se rozrůstající byrokracii a systém kontrol ze strany některých státních
institucí, který mí přátelé občas označují jako státní
terorismus. Určitě máte dostatek vlastních zkušeností
s komunikací s těmito orgány a nestačíte se mnohdy
divit, co se to vlastně děje, a hlavně nevidíte mnohdy
smysl a účel takového počínání. Před 26 lety, kdy mnozí z nás se osobně angažovali při změně společenských
poměrů v tehdejším Československu, jsme si ani náhodou ani omylem nepřipouštěli myšlenky, že v roce 2015
bude naše společnost tam, kde je. Jeví se mně to, jako
by si řada lidí pletla demokracii s anarchií, protože si
bezohledně dělají, co chtějí, kdy chtějí a jak chtějí… Asi
bychom se tehdy zachovali jinak…
Máme vůbec nějakou možnost spolupodílet se za nápravě celé řady těchto problémů? Jak například zamezit
stále se zvyšujícímu počtu státních úředníků, jak změnit

poměry ve státě, kde se
korupce nazývá lobismem
a sprostá zlodějna je tunelování? Najde někdo z odpovědných správné řešení
otázek týkajících se např.
hazardu, potírání drogové
závislosti a podobných nešvarů?
Kdy napadne někoho, že
stávající systém sociálních
dávek podporuje hlavně skupiny spoluobčanů, kteří nikdy nedělali a ani dělat nebudou, proč se mění pravidla
hry – čili zákony – tak jak se mění, doslova za pochodu,
kterým se výrobní sféra mnohdy velmi těžce přizpůsobuje. Zde mám v podvědomí především doslova klubko
daňových zákonů a s tím souvisejících přepisů, se kterými si mnohdy neví rady ani daňoví poradci. Z jakého
důvodu si řadu směrnic Evropské unie sami zbytečně
zpřísňujeme a komplikujeme, stačí se podívat na dotace
a jejich čerpání…
Domnívám se, že nejhorší, čeho se v současné době můžeme dopustit, je mlčet a tvářit se, že se nás žádný z výše
uvedených nešvarů netýká. Pokud se chceme nějak smysluplně podílet na zlepšení této neradostné situace, tak
musíme začít u sebe, ve ﬁrmách, které řídíme, a v neposlední řadě doma – tam, kde žijeme a chceme žít. Možná
si někdo pomyslíte – tomu se to mudruje, když žije na
vesnici, kde dosud platí řada nepsaných zákonů o sousedském soužití a anonymita města je minimální. Ano,
mám radost např. z toho, když mě potkají na ulici děti
školou povinné, tak většina z nich pozdraví. Nebudu nijak dále moralizovat, chci jenom připomenout, že nikdy
není pozdě začít usilovat o návrat k pořádku, že pokud
chceme našim potomkům připravit alespoň trochu slušné podmínky pro jejich další život, tak máme nejvyšší čas
přestat mlčet a více či méně razantně se projevit. Většina
z nás – představitelů výrobních družstev - máme dostatek zkušeností, abychom se alespoň pokusili dát spoustě
věcí lidskou podobu, abychom mlčením nedávali souhlas
k dalším korupcím, podvodům a zlodějnám. Zkrátka abychom se při pohledu do zrcadla svého života nemuseli
stydět…
Jsem optimista, věřím, že společným úsilím se nám podaří řadu věcí napravit, sám si přeji, aby současný trend
hospodaření SČMVD dále pokračoval. Dále mám přání,
aby se většina představitelů družstev nadále chovala
v duchu hesla zakladatelů prvních družstev před více než
sto lety – v jednotě je síla…
Těm čtenářům, kteří se budou nad mojí úvahou pohoršovat, se omlouvám a těm, kteří se mnou alespoň trochu
souhlasí, přeju hodně odvahy, síly a hlavně vytrvalosti.

www.templarske-sklepy.cz
11/2015

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

3

propagace, výstavy, veletrhy

PVA ovládly veletrhy nábytku, interiéru,
designu a kuchyňských potřeb
Interiér, design, dekorace – to vše tvoří součást našeho domova. Lidé si pomocí doplňků vytvářejí domov jim blízký a občas je potřeba mít tu správnou inspiraci. Jednou velkou inspirací
je veletrh nábytku, interiérů a designu, který již šestým rokem pod názvem FOR INTERIOR
hostil ve dnech 1. – 4. října letňanský výstavní areál. FOR INTERIOR doprovázely veletrhy FOR
GASTRO & HOTEL a FOR DECOR & PRESENT. Více než 520 vystavovatelů z osmi zemí světa
se zde sešlo, aby v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech na výstavní ploše 13,22 tisíce metrů
čtverečních předvedli v sedmi halách to nejlepší z oblasti interiérů, dekorací a gastronomie.
Vystavovala zde také tři členská družstva – Dipro Proseč u Skutče, Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí a KDS Sedlčany.
Veletrh byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. října.
Přestřižení pásky se ujal ministr ﬁnancí Andrej Babiš, náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel
Novotný, náměstkyně ministra zemědělství Viera
Šedivá, starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, předseda
představenstva ABF Pavel Sehnal a generální ředitel
ABF Tomáš Kotrč. „Jsem nesmírně rád, že jsem mohl
udělit záštitu těmto veletrhům, protože je vidět, že
českým ﬁrmám se daří. Tento segment ekonomiky je
důležitý. Je dobře, že se rozvíjí, majitel výstaviště pan
Sehnal investuje do areálu výstaviště v Letňanech
a má expanzní plány,“ řekl na zahájení ministr ﬁnancí Andrej Babiš. Po zahájení následovala konference
Ministerstva ﬁnancí a Finanční správy ČR k tématu
Elektronické evidence tržeb.
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL nabídl největší přehlídku vystavovatelů z oboru gastronomie a hotelnictví, FOR DECOR & PRESENT pestrý výběr vánočních
dárků a dekorací a na veletrhu FOR INTERIOR
se představilo mnoho významných českých
i zahraničních výrobců nábytku, menších
interiérových studií i bytových architektů. Návštěvníci veletrhu tak mohli získat
kompletní nabídku z oboru a porovnat si
nabídky jednotlivých výrobců.
Výrobní družstva vystavovala v samostatných expozicích. Dřevotvar
Jablonné nad Orlicí, který měl svůj
stánek na stejném místě již na předcházejícím mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH, který se konal ve dnech
15. – 19. září, představil na veletrhu
FOR INTERIOR nábytek ze svých tří
programových řad. Dýhovaný nábytek
z programu PORTE je vyrobený z masivního buku a přírodní bukové dýhy a je
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Zleva: Ing. Ladislav Fiala (předseda družstva
Dřevo Měřín), pracovnice Dřevotvaru na stánku,
Ing. Jan Sedláček (ředitel obchodní skupiny)

dostupný v široké škále odstínů moření. Návštěvníci
si mohli obdobně jako na jarním veletrhu FOR FURNITURE prohlédnout nábytek pro obývací pokoje i jídelny. Z programu předsíňového dýhovaného
nábytku ENTRE, skládajícího se z volně kombi-
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novatelných modulů, byla na veletrhu prezentována
ukázková šatní sestava. Na veletrhu nemohl chybět
ani nejnovější program ONTUR, který byl v červnu
oceněn v soutěži DESIGN VD 2015. Program kombinuje bílou barvu a masivní dřevo, díly nábytku jsou
vyrobeny z dubu, dubové dýhy a MDF desek. Mezi
novinky patřil nový design skříněk se skleněným
povrchem v několika barevných provedeních.
Tentokrát mělo družstvo Dřevotvar v areálu PVA
stánky dva. Na veletrhu FOR DECOR & PRESENT
nabídlo kuchyňské výrobky ze dřeva – mlýnky na
koření, kuchyňské dřevěné náčiní jako paličky na
maso, vařečky, lopatičky, náčiní na med, mašlovačky
a podobně. Mezi zajímavosti patřily obří měchačky
vhodné pro kuchyně v restauracích. Novinkou byl
nový design mlýnků z plastu v černém a bílém provedení. Družstvo má nyní v nabídce také vypalování
dekorativních prvků – na veletrhu bylo možno vidět
toto zpracování na vařečkách.
Na veletrhu FOR DECOR & PRESENT vystavovalo
po páté také členské družstvo Dipro Proseč u Skutče.
To již tradičně prezentuje své výrobky určené nejenom do kuchyní a pro celé domácnosti, ale i pro jiné
segmenty, jako jsou obor gastro a reklamní účely. De-

signově zdařilá buková prkénka na maso a zeleninu
v různých velikostech a provedeních zajímají širokou
řadu zákazníků. Tady se Dipro zaměřuje především na
jejich estetiku a účel použití. Vedle tohoto sortimentu

patří do kuchyní kuchyňské vály, chlebovky, paličky
na maso, válečky na nudle, poličky na kořenky a další
výrobky, které každý den každá hospodyně používá. Velký zájem byl o prkénka s roštem, což je velmi
praktická věc určená na krájení pečiva a umožňující
dodržet pořádek na kuchyňské lince. Jistotu kvality
a velmi zdařilého provedení mají zákazníci v servírovacích stolech. Těch Dipro nabízí několik typů. Precizní opracování a nápadité doplňky jsou v tomto případě
samozřejmostí. Servírovací stolky určené do zimních
zahrad, v současné době pro tak moderní párty příležitosti předstihnou podobné konkurenční výrobky.
Jednoduchou manipulaci na kvalitních kolečkách

11/2015
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musí ocenit každý. K Dipru již tradičně patří dřevěná
šatní ramínka, která jsou nabízena nejenom v mnoha
tvarových variantách, ale i v mnoha povrchových
úpravách. To je přesně to, co každý chce. Ramínka
musí splňovat svůj účel. Musí odpovídat šatům a konfekci a musí ladit s interiérem. Ten kdo chce nejenom
ramínka, může v Dipru zakoupit němého sluhu. Jedná
se o několik provedení, která uspokojí i náročného
klienta. Ve stánku nemohla chybět i celá řada dalších
výrobků, kolíčky na prádlo, zubní párátka, uzenářské
špejle, mašlovačky a třeba i naběračky na med.
Na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL vystavovalo
družstvo KDS Sedlčany. Návštěvníci veletrhu si mohli
vybrat ze široké nabídky nožů tohoto českého výrobce a nakoupit si také některé zboží z dovozu. Kromě
nožů všeho druhu zde bylo možno vidět také potřeby
pro uzenářství, řezné díly do strojků na maso a další
doplňky. Mezi novinky patřily soupravy Trend Deluxe a Excelent. Nože jsou uloženy v robustní zásuvce
z kvalitního bukového dřeva, kterou lze současně
používat jako krájecí desku. Nerezové nože vysoké
kvality bylo možné vybrat z řady Trend či řady kovaných profesionálních nožů King´s Row. Novinkou
KDS jsou nože s dřevěnou rukojetí Bubinga, vyrobené
z exotického dřeva „bubinga“, neboli afrického pali-

sandru. Kromě tvrdosti a houževnatosti se vyznačuje
stylovou sytou barvou a zajímavou kresbou struktury dřeva. Čepele nožů nové řady jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli s přísadami molybdenu
a vanadu, které zvyšují životnost ostří a umožňují
dosažení vyšší tvrdosti. Nože jsou vhodné ke zpracování masa, ale v kuchyni najdou uplatnění i při řadě
dalších činností.
Tyto veletrhy se těší velkému zájmu návštěvníků,
neboť jsou i časově vhodným místem, kde v předstihu
nakoupit vánoční dárky a dekorace.
Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

stánek KDS Sedlčany

ROZHOVOR
Ing. Jaroslav Pospíšil
obchodní manažer
DIPRO Proseč u Skutče
Veletrh FOR INTERIOR je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Jak hodnotíte obě cílové skupiny?
Otázku jste položila dobře. Tento veletrh je určen
pro odbornou i laickou veřejnost. Každá z oněch cílových skupin má svá speciﬁ ka. Od laické veřejnosti mnohdy obdržíte velmi cennou zpětnou vazbu.
Jsou to takoví poctiví a upřímní kritici, kteří Vám
sdělí svoje zkušenosti s užíváním Vašeho zboží. Mohou Vás pochválit, ale mohou Vám řadu věcí taky
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Kde získáváte návrhy pro vaše výrobky?
Snažíme se i přes veškeré obtíže spojené s dalšími
povinnostmi ve ﬁrmě vyvíjet si výrobky sami. Nové
věci prezentujeme na propagačních akcích, ke kterým veletrhy samozřejmě patří.
O co je na veletrhu největší zájem?
Koncoví zákazníci oceňují širokou nabídku prkének
na maso a zeleninu. Díky pestré rozměrové řadě
a dalším funkčním doplňkům jsou naše masodesky
velmi kladně hodnoceny. Samozřejmě nemohu opomenout dřevěné chlebovky a šatní ramínka.
V čem vidíte hlavní klad dřevěného prkénka oproti
plastovému?
Myslím, že před lety to byl takový „mediální bum“
mít doma plastová prkénka. Nyní se setkávám s mnoha názory na dřevo a plast. Věřte, že v drtivé většině
převládá pozitivní hodnocení těch dřevěných. Nechci
tady touto formou rozebírat oba materiály. Sám nevím, zda by to bylo vhodné. Jedna vlastnost dřevěných prkének ale převládá. Dřevo je příroda.
Jaký materiál při výrobě používáte?
Zpracováváme především bukové dřevo. Je to dáno
poptávkou, ale i určitou tradicí. Drtivá většina našich
výrobků je z buku. Ten je nakupován v tuzemsku
a podléhá atestům podle platných legislativ. Pochopitelně, že dostáváme i poptávky na výrobu z jiných
dřevin. Pokud to okolnosti dovolí a dřeviny jsou z tuzemského zdroje, snažíme se vyhovět.
Které dřevo je tvrdší – bukové nebo dubové?
Nedá se to jednoznačně říci… Ale na opracování je
buk z důvodu svých vlastností o mnoho jednodušší.
Ve vaší nabídce jsou k vidění i válečky na nudle. Prodávají se ještě vůbec?
Ano, prodávají se hodně. U nás hlavně klasické válečky s otočným středem. Druhý typ válečků z jednoho kusu je určen hlavně na vývoz – je delší a menší
v průměru. Prodáváme je ale i u nás, zejména mladá
generace již tento typ válečku zná.
Jak dalece je těžká práce na výrobku?
Každý výrobek má na svém začátku nápad. Je to vidina jeho použití, designu a výrobních možností.
Potom následují kalkulace, optimální technologické
postupy a samozřejmě konkurenceschopnost. Nejdů-

ležitější je ale umístění produktu na trhu, probudit
o výrobek zájem, přesvědčit zákazníka a zboží prodat.
Proč je některý výrobek tmavší a jiný světlý?
Je to dáno tím, zda se na ten či onen výrobek používá
středové nebo boční řezivo. Nikde není psáno nebo
deﬁnován požadavek na světlý či tmavší výrobek.
Oba typy povrchů si svého zákazníka najdou. Tmavší
odstín dává výrobku samozřejmě i olejování povrchu.
Proč se dřevo olejuje?
Olejovaný povrch je nejenom dost významná estetická záležitost, nýbrž má i řadu výhod. Olejování má
určitou ochrannou funkci povrchu, působí pozitivně
proti otěru, omaku a mastnotě.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Dipro obchodně manipuluje na širokém segmentu
trhu. Nabízíme nejenom výrobky do kuchyní a do
domácností, ale v naší nabídce jsou i další skupiny
výrobků naprosto odlišných. Například prodej truhlářského řeziva, kdy máme v současné době v nabídce
více než 20 druhů dřevin. Disponujeme velkým objemem sušících kapacit, tím pádem nabízíme řezivo
řádně vysušené a určené prakticky k okamžitému
použití. Další skupinou výrobků je jednoduchá kartonáž. Zaměřujeme se na klientelu, která požaduje
střední a malé série různých kartonů, tvarových výseků a proložek.

propagace, výstavy a veletrhy

vytknout. Vy se potom nad těmi jejich informacemi musíte zamyslet a zapřemýšlet, co na tom nebo
onom výrobku vylepšit. Odborná veřejnost je zase
úplně něco jiného. Té jde pouze jenom o business, což
je pochopitelné a mnohdy ani nevědí, co jejich klient
potřebuje.

V čem vidíte hlavní přínos vystavování na veletrhu?
Každý veletrh, ať ten malý nebo velký, je určitá
forma propagace. Firma, která chce být v prodeji
úspěšná a na trhu známá, musí veletrhy absolvovat.
Existuje celá řada možností a příležitostí účastnit
se těchto akcí. Obchodníci mají možnost setkat se
přímo nejenom s odbornou veřejností, ale i s tou
laickou. Zpětné vazby, které získají, jsou mnohdy
cenným materiálem, na kterém se dá stavět v mnoha ohledech.
Vystavujete pouze v České republice nebo i v zahraničí?
Naší akcí číslo jedna je únorový veletrh Ambiente ve
Frankfurtu nad Mohanem. Na tuto největší akci na
světě patříme, naši evropští i mimoevropští zákazníci náš stánek pravidelně navštěvují. Tady mají možnost seznámit se s našimi novinkami a prodiskutovat
vše potřebné. Je to první krok pro další jednání. Na
tuzemsku jsme si vybrali veletrh FOR DECOR&PRESENT. Je to podle mého soudu dobrá příležitost vhodně oslovit tuzemský trh a zviditelnit se.
Děkuji za rozhovor.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv Dipro

www.dipro-prosec.cz
11/2015
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,
Praha, 8. – 11. 10. 2015
Výstavní areál PVA EXPO PRAHA patřil ve dnech 8. – 11. října oblíbenému triu veletrhů FOR
TOYS, FOR BABIES a FOR GAMES. Na své si přišel opravdu každý: nastávající maminky, rodiny
s dětmi i hraví rodiče. Souběžně probíhal i modelářský veletrh MODEL HOBBY, který přilákal
modelářské nadšence všech věkových kategorií.
Na veletrzích FOR TOYS a FOR BABIES vystavovala také členská výrobní družstva - Směr Praha,
Tvar Pardubice a Dita Tábor.

Směr, výrobní družstvo
www.smer.cz
Směr se prezentoval jako tradiční český výrobce plastových hraček a her, plastikových modelů letadel, aut
a lodí, současně jako dovozce plastových hraček od
ﬁrmy Verve a stavebnic z pravých pálených cihel zn.
Teifoc.

Velmi oblíbenou činností návštěvníků je na stánku
Směru hra na malé zedníky a stavění z cihliček a malty. Kreativní stavebnice zn. Teifoc je každoročně doplňována o nové sestavy. Tentokrát vzbudila největší
zájem farma s možností postavit si vlastní zemědělskou usedlost. Ač je stavebnice zn. Teifoc již dlouho na
našem trhu, spousta lidí ji ještě nezná. Řada rodičů využila příležitosti a některou variantu stavebnice přímo na veletrhu pro své děti zakoupila. Pozitivní je, že
pracovníci Směru získali i nové kontakty na prodejce.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz
Tento tradiční výrobce plastového zboží pro domácnost připravil pro návštěvníky veletrhu kolekci kopracovníci družstva TVAR Markéta Koubová
a Miroslav Baťa

Svou účast na veletrhu hodnotí pracovníci Směru
velmi pozitivně. Projevilo se to, že spotřebitelé stále
více vyhledávají kvalitní české výrobky - o tradiční
sortiment plastových hraček byl z jejich strany zájem. Modeláře potěšila především novinka, kterou je
kolekce letadel Suchoj.
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jeneckého a dětského nádobí. Jednalo se o hrnečky,
talířky, misky, kelímky, uzavíratelné dózy – klickboxy, šejkry a další. Výrobky Tvaru jsou zhotovovány
ze zdravotně nezávadného materiálu – polypropylenu, jsou nabízeny v módních barevných odstínech
a některé jsou opatřeny i potisky. Jejich předností je
vysoká užitná hodnota, nízká hmotnost, jednoduchá manipulace, nerozbitnost, dlouhodobá životnost
a snadná hygienická údržba. Jejich používání je naprosto bezpečné, materiál je recyklovatelný, tudíž
šetrný k životnímu prostředí.
Zástupci Tvaru byli se svou letošní účastí na výstavě velmi spokojeni, stánek svou barevností přilákal
spoustu zákazníků. Kromě přímého prodeje výrobků
získali pracovníci Tvaru na veletrhu i kontakty na
obchodníky.

ší dvě novinky – obě na přání zákazníků: punčocháče
Outlast® a šusťákové rukavice Outlast®. Kolekce Baloo pro nejmenší byla doplněna i o její funkční verzi
s materiálem Outlast®. Zákaznice potěšil také zimní
overal Mazlík bez ťapek a kalhoty Mazlík s nápletem
pro větší děti.
Návštěvnost veletržního stánku Dity Tábor byla veliká, prakticky stále bylo na stánku několik zákazníků
najednou. Řada z nich už k Ditě chodí cíleně, ale je
stále dost těch, kteří ji teprve objevují. Potěšitelné je,
že zákazníci se vracejí pro další nákupy.

DITA výrobní družstvo invalidů
www.dita.cz; www.littleangel.cz
Družstvo Dita je na veletrhu potřeb pro děti pravidelným vystavovatelem. Její vlastní značka dětského
funkčního oblečení a textilu LittleAngel® si zakládá
na české výrobě a kvalitním zpracování. Dnes je už
neodmyslitelně spojená s termoregulačním materiálem Outlast®. Vyráběná kolekce obsahuje vše do
postýlky i do kočárku a oblečení pro děti od narození
do osmi let.
Dětské oblečení pro letošní sezónu podzim/zima je
ve znamení nových barev materiálu Outlast®: khaki,
středně růžová a ledově modrá. Kolekce s sebou přiná-

11/2015
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DITA získala ocenění
GRAND PRIX veletrhu
FOR BABIES
Dita získala na veletrhu potřeb pro děti FOR BABIES
cenu Grand Prix odborné poroty za kolekci spodního
prádla pro těhotné.
Pod heslem „Vyzkoušejte si komfort materiálu,
který dopřáváte svým dětem, i vy!“ se v Ditě rozhodli zkusit vyrábět z termoregulačního materiálu
Outlast® také pro dospělé. S výrobkem uspěli na
veletrhu jak u zákaznic, tak i u poroty soutěže. Ta
ocenila, že osvědčený, praktický a příjemný materiál nabízí veškeré výhody
i dospělým, především nastávajícím
maminkám.
Blahopřejeme
k ocenění!

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková,
archiv Dita

Moravská ústředna Brno získala ocenění
Správná hračka za kolekce maňásků
Označení Správná hračka za kolekci klapacích
maňásků a kolekci měkce cpaných maňásků získala
Moravská ústřed
ústředna Brno. Ocenění bylo
družstvu předáno v rámci konání veletrhu
FOR TOY
TOYS.
Kolekce
klapacích maňásků
Kol
se vyznačuje netradičním
použitím
dřeva. Na první
pou
pohled
běžný maňásek tak
poh
děti zzaujme i zvukem – vlk
a kroko
krokodýl hrozivě cvakají zuby
a čáp a koník naopak vesele
klapají
do rytmu dětských
kla
písniček.
Kolekce měkce
p
cpaných
maňásků, které
cp
jsou
pratelné a vhodné
js
i pro
p ty nejmenší děti, rozšířila sortiment maňásků tohoto družstevního výrobce.

Označení „Správná hračka“ je od r. 1994 společným
projektem Sdružení pro hračku
račku a hru,
Asociace hračka Unie výtvarných
varných
umělců ČR a Asociace předškolředškolní výchovy. Cílem je podpořit
odpořit
tvorbu a prodej dobrých hraček
a má být pomůckou pro rodiče
i pedagogy při jejich ná-kupním
rozhodování..
y
Hodnoceny jsou hračky
é
a herní předměty určené
u,
dětem předškolního věku,
varná
jejich estetická a výtvarná
kvalita.
Text: Ing. Lenka Bartoničková, Jana Henychová
Foto: archiv Moravská
ústředna

www.mubrno.cz
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Granát Turnov vystavoval na veletrhu
HODINY A KLENOTY
24. ročník mezinárodní specializované výstavy
hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků HODINY A KLENOTY proběhl 24. – 26. září na výstavišti
v Praze – Holešovicích.
Pravidelným každoročním vystavovatelem je družstvo umělecké výroby Granát Turnov, největší
výrobce originálních zlatých a stříbrných šperků
s českými granáty, družstvo s více než 60letou tradicí. Družstvo Granát Turnov je majitelem označení
původu „český granát“ a „český granátový šperk“, je
majitelem práv na těžbu českých granátů a je jediným vlastníkem lomu na tuto surovinu.
Stánek Granátu Turnov je na výstavě Hodiny a klenoty pokaždé hojně navštěvován a setkává se s kladným
hodnocením jak ze strany samotných zákazníků, tak
i ze strany ostatních vystavovatelů. Je místem, kde
družstvo představuje současné trendy a novinky ve
výrobě originálních šperků s českými granáty.
Letošní rok se designéři družstva nechali unést
úchvatným spojením dvou jedinečných českých
šperkových kamenů - českého granátu a vltavínu.
Vytvořili tak novou kolekci šperků, která oslovuje
širokou vrstvu zákazníků a je velice žádána.
Důkazem toho je i úspěšná účast designérů družstva
Granát v soutěži ŠPERK ROKU 2015 - CZECH OPEN,
kterou pořádá Sdružení klenotníků a hodinářů ČR.
V kategorii Com - komerční šperk získali designéři
Karel Merta a Marek Duffek druhé místo za stříbrnou
soupravu s českými granáty a vltavíny. Souprava je

Oceněná souprava v soutěži Šperk roku
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příkladem kvalitního českého šperkařského zpracování kovu a kamenů. Tradiční a jemné linie českých
granátů jsou doplněny dominujícím naturálním solitérem vltavínů. Nutno podotknout, že tato souprava
byla oceněna i v soutěži DESING VD 2015.
Dalšími novinkami, kterými se družstvo může
pochlubit, jsou nové designy dámských stříbrných
šperkových hodinek, dále nová exkluzivní kolekce
šperků s unikátními granáty ze soukromých sbírek.
Na výstavě bylo možno zhlédnout i novinky z kolekce
stříbrných šperků s českými granáty a kolekce dětských šperků s českými granáty. Doplňkový sorti-

ment dárkových předmětů ze skla s českými granáty
byl rozšířen o nové designy.
V rámci doprovodného programu na výstavě zazněly přednášky RNDr. Ivana Turnovce „Český granát
jubilejní“ a „Hlavní české drahokamy“, věnované historii těžby a zpracování českých granátů v družstvu
Granát Turnov a historii dalšího českého drahokamu
- vltavínu.

Družstvo Granát Turnov zapůjčilo své modely šperků s českými granáty na módní přehlídky, které obohatily výstavu.
Text: Iveta Beránková
Foto: Granát
(-lb-)

www.granat.cz
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Styl Studená vystavoval v Paříži
na veletrhu TEXWORLD
Již od roku 2002 se družstvo knoﬂíkářů Styl Studená
pravidelně zúčastňuje veletrhu TEXWORLD, který se
koná v Paříži. Ve svých expozicích vždy nabídne nejnovější kolekce knoﬂíků, které vznikají dvakrát ročně v době konání veletrhu – v září a v únoru. Kolekce
vždy zahrnují aktuální módní trendy. Aktuálního
veletrhu TEXWORLD, který se konal ve dnech 14. –
17. září, se družstvo Styl zúčastnilo již po dvacátéosmé, a to jako jediný vystavovatel z České republiky.

Účast na veletrhu je tou nejlepší příležitostí, jak kontaktovat potenciální zájemce o knoﬂíky ze všech světadílů. Většinu zahraniční klientely získalo družstvo
Styl právě na tomto veletrhu. Jsou ze zemí jako Irsko,
Litva, Švédsko, Bulharsko, Itálie, Indonésie, Peru. Kuvajt a mnoho dalších.
Text: Jana Henychová
Foto: Styl Studená
(-mv-)

Veletrh TEXWORD nabízí přehlídku textilu, respektive látek a dále doplňků, jako jsou knoﬂíky, etikety,
zipy či nášivky. Zpravidla se ho zúčastní kolem 700
vystavovatelů, většinou z Číny, Indie, Pákistánu, Turecka a podobně. Navštěvuje ho téměř 14 tisíc odborných návštěvníků z celého světa.
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Buďte šarmantním elegánem
v obleku z Vývoje Třešť
Neexistuje snad muž, který neměl na sobě oblek. Existuje již ale řada mužů, kteří oblek nosit
nechtějí… Důvodem může být cokoliv, ale nejčastějším je asi ten, že se v něm necítí dobře. Co
takhle vlastnit oblek, ve kterém se muž dobře cítí, je mu pohodlný a dodává jeho postavě ráz
dokonalosti? Od pradávna platí, že šaty dělají člověka. Něco na tom bude. Nevěříte? Zkuste
obleky z družstva Vývoj Třešť.
Vývoj má vlastní ﬁremní prodejnu,
která se nachází přímo v objektu
družstva, kde se oblečení vyrábí.
Pokud přijde muž do obchodu, ano
například muž, který k smrti nenávidí nakupování, musí být při
vkročení do prodejny Vývoje nadšený – najde totiž vše na jednom
místě. Kromě pánských obleků zde
najde také širokou nabídku plášťů
a nejrůznějších doplňků, jako jsou
košile, kravata, motýlek, ale třeba
i stylový kožený pásek nebo manžetové knoﬂíky. Když si neví rady
s výběrem, zkušený personál mu
ochotně poradí.

podniková prodejna

Někdy se může stát, že si zákazník není jistý výběrem oblečení
nebo mu zkrátka některé oblečení nepadne. Jistě jste si všimli, že
některé obleky sedí dobře maximálně tak na ﬁguríně a pokud
si takový oblek vezmete na sebe,
necítíte se v něm dobře, hrozíte se
každého pohybu a už se nemůžete
dočkat, až si ho budete moci konečně sundat. Co takhle mít oblek
padnoucí, který se naopak přizpůsobí vám, bude pohodlný a i z vaší
postavy, která není právě ideální,
tu ideální v rámci možností udělá?
Řešení vám nabízí oděvní druž-

Nostalgie a noblesa… „Vůně skořice a kávy…Tato chvíle je zázračná…
musíme ji uchopit a vzbouřit se
proti všednímu životu…Počkám na
vás venku…Zavřete oči, neříkejte
nic…Odcházím…“ Kdyby legendární ﬁlmový hrdina Alois (Oldřich
Nový) neměl při svém dvoření se
dámě skvěle padnoucí oblek, nejspíš by ho Zuzana v podání Adiny
Mandlové ani dále nehledala.
Proč? No protože ji okouzlil a těžko by dosáhl takového výsledku,
pokud by na schůzku přišel v nevzhledném oblečení. Šaty dělají
člověka a v tomto případě udělaly
z průměrného úředníčka cestovní
kanceláře romantického hrdinu…

stvo Vývoj v Třešti. Pro tyto účely
má k dispozici osobního krejčího,
který se zákazníkem vymyslí
nejlepší variantu řešení, ať již se
jedná o upravení oděvu nebo ušití
obleku na míru.
Vedení družstva se nedávno ujal
Radek Chládek, se kterým jsme si
povídali o nových směrech jeho
působení a který nás také ochotně provedl po výrobních úsecích
družstva.
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ROZHOVOR

Radek Chládek
předseda představenstva
Vývoj Třešť
Pane předsedo, pojďme začít otázkou – jak se cítíte v nové vedoucí
funkci? Bylo pro vás složité přejít
z pozice šéfa výroby a obchodu na
pozici nejvyšší – na post předsedy
družstva? V čem vidíte největší výhody vašeho předcházejícího působení v družstvu s přihlédnutím
ke své současné funkci předsedy?
Pro mě je tato pozice nová přesto,
že jako výrobní ředitel a šéf obchodu jsem měl její převzetí snazší, než kdybych přišel do družstva
jako nový zaměstnanec. Ve funkci,
na které jsem pracoval uplynulé
čtyři roky, dále pokračuji – a současně zastávám i pozici předsedy
družstva. Co je pro mě nové, je
ekonomická oblast. S novým vedením se snažím jít jinou cestou,
než volil můj předchůdce. Snažím
se být progresívnější, najít nové
směry jak po obchodní, tak i po
výrobní stránce. Je velmi důležité,
aby ﬁrma byla nejen ﬁnančně stabilizovaná, ale aby byl patrný i její
znatelný rozvoj.
Co chystáte v blízké budoucnosti?
V rámci výroby hledáme stále potenciální výrobní partnery. Naším
záměrem je otevřít si vlastní pobočku na Slovensku a rozšířit tak
své výrobní kapacity. Co se týče
obchodních aktivit, 11. listopadu
letošního roku budeme otevírat
salon v Praze, který podpoří službu
osobního krejčího. Jedná se o servis
pro naše zákazníky. Salon se bude
nacházet v centru Prahy kousek
od hotelu Hilton Prague, v budově
IBC. Výhody tohoto výběru místa
jsou mimo jiné bezproblémové
parkování. Současně se objekt nachází poblíž metra Florenc, což je
další pozitivní skutečnost pro komunikaci s klienty. Bude se jednat
o salon prvorepublikového vzhledu – ostatně „prvorepublikové“

je to, na čem si zakládáme … doba
elegance, serióznosti a kvality.
Součástí oblečení byl tehdy plášť,
ve kterém všichni chodili, nosily
se klobouky, dokonce i lidé, kteří
pracovali na stavbách, nosili saka
– v té době ani nic jiného na výběr
nebylo. Této tradice pěkného oblékání bychom se měli držet. Naše
družstvo vzniklo v roce 1931, tedy
jistý odkaz té doby zde zůstává.
Chceme proto historické kořeny
podporovat, a to nejen z hlediska
obchodního, ale i morálního. Je to
cesta, jak bychom se měli k sobě
chovat, jak by se k sobě měli chovat lidé v byznysu, což je pro nás
prvořadé a zavazující. Snažíme se
na této úrovni také komunikovat
ve ﬁrmě. Zakládáme si na tom jednat férově se zákazníkem a poskytovat mu stále kvalitnější servis.
A tento servis podpoří i nový
salon.
Chystáte ještě něco dalšího?
Druhou oblastí, jak zlepšit služby
pro zákazníky, je vytváření lepšího pracovního prostředí našim
zaměstnancům. Práce by jim měla
přinášet radost a měli by se v ní

cítit spokojeně. Rozhodli jsme se
také například pro rozsáhlejší
rekonstrukci jídelny a kantýny.
Z našeho pohledu se jedná o důležitý krok ke zlepšení atmosféry ve
ﬁrmě.
Takže když to shrnu, dá se to
stručně říci v bodech – expandovat, starat se více o zaměstnance
a poskytovat lepší servis klientům?
Přesně tak. V souvislosti se servisem klientům bych rád zmínil
oblečení na míru, které zaštituje
Ing. Vítězslav Šalanda. Má na starosti službu osobního krejčího.
Na podporu a rozvoj této služby
našim zákazníkům připravujeme
tento již zmiňovaný salon. V tuto
chvíli sice máme v budově Hospodářské komory v pražské Freyově
ulici kontaktní místo, ale nejedná
se o stálou službu. Na novém a lépe
dostupném místě bude otevřeno
po celý týden, pracujeme na internetových stránkách, kde bude
mimo jiné k dispozici i kalendář
pro rezervaci schůzky a další zajímavé informace pro zákazníky.
Rádi bychom se v nejbližší době
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Předseda družstva Radek Chládek představuje
uniformy pro zahraničního klienta

věnovali propagaci služby osobního krejčího, chystáme s tím související mediální kampaň atd. Jedná
se o nové impulsy – jak v oblasti
výroby, tak i v oblasti prodeje.
Co bych rád zdůraznil, je fakt, že
naším cílem je poskytnout zákazníkovi kompletní servis. Znamená to, že si u nás nakoupí nejen
sako, kalhoty, oblek pro danou
příležitost a plášť, ale také košili
na míru, kravatu, motýlka, manžetové knoﬂíčky do byznys nebo
společenské košile, ale také odpovídající koženou obuv na míru pro
danou příležitost včetně ponožek,
opasku, peněženky, aktovky, pletené vesty nebo svetříku pod sako
a šály na plášť do zimní nepohody
tak, aby právě on byl v pohodě
a měl sám ze sebe dobrý pocit.
Chceme, aby nákup oblečení pro
pány byl prostě zážitek a pohoda,
nikoliv utrpení, chceme jim šetřit
čas, proto kompletní služby na jednom místě, a především společně
budovat jejich šatník, který bude
odpovídat jejich osobnosti, zaměření, šatník, který bude kombinovatelný a někdy jen pouhá změna
doplňků stačí k tomu, abychom
vytvořili nový outﬁt.
A důležité sdělení nakonec, všechny produkty včetně doplňků jsou
vyrobené v České republice, zdůrazňuji vyrobené – tedy žádný
„překup“. Našimi partnery jsou
HEDVA Moravská Třebová – drobné doplňky, Pavlas Praha – boty na
míru, PONDY Třebíč – ponožky.
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Vraťme se k novým výrobním kapacitám na Slovensku. Co vás vede
k otevření slovenské pobočky?
Máme převis zakázek, které nejsme schopni v Třešti realizovat.
Potýkáme se zde s nedostatkem
pracovníků ve výrobě. Z toho důvodu jsme se rozhodli přejmout
stávající výrobní kapacitu v Prešově, kterou budeme stoprocentně
vlastnit. Jde o zavedenou dílnu
s dobrou kvalitou práce a vysokým standardem servisu. Jedná
se o 35 šiček a výrobní prostory
s technologií.
Problematika odborného personálu je asi v současnosti problémem všech výrobních ﬁrem, že?
Dost ﬁrem shání právě švadleny
a šičky…
Ano. Je to opravdu velký problém.
Díky atmosféře posledních let lidi
chápou řemeslo jako něco podřadného, nikdo nechce pracovat
manuálně. Personální politiku
družstva řešíme i na úrovni kraje, snažíme se docílit toho, aby
byla otevřena třída s učňovským
oborem krejčí. Bohužel realita je
taková, že o tento obor není zájem.
Chceme v tomto snažení pokračovat, rádi bychom mladým lidem
ukázali, že je to práce krásná,
člověka uspokojuje, když něco nového vzniká. Nabízíme sice náročnou práci, ale je čistá a kreativní.
Pokud mladý člověk nemá předpoklady vystudovat střední školu
s maturitou, ale je manuálně zruč-

ný, může to zkusit u nás a může
být ve své profesi jedničkou, když
jinde by byl třeba jen průměrný.
Klademe si otázku, zda má cenu,
aby se ve školách učilo oborům,
pro které není na pracovním trhu
uplatnění. Pokud se mladý člověk
vyučí řemeslu, vytvoří si základ
i pro případné další studium.
A pokud si školu dodělá, bude na
tom lépe, než kdyby měl pouze ji –
bude svému oboru rozumět. Já sám
jsem vyučen pánským krejčím
a teprve později jsem si dodělával
nástavbu. Jsem na to hrdý, že jsem
pánský krejčí a nestydím se za to.
Pokud jsem nyní ve vedoucí pozici,
je to pro mě velká výhoda, protože své práci rozumím od základu
a dovedu tak posoudit všechna
pro a proti, dovedu se vžít do pocitů našich zaměstnanců. U nás ve
vedení ﬁrmy jsme všichni odborníci ve svém oboru. Myslím si, že
současná struktura vedení ﬁrmy
je velmi dobrá, jsme všichni relativně mladí a máme tedy zájem na
tom, aby ﬁrma fungovala dál. Dalším pozitivním krokem pro ﬁrmu
je, že jsme rozšířili členskou základnu, navýšili jsme počet členů.
Všechny tyto kroky, jak doufám,
vnímají naši lidé pozitivně – z naší
strany je vysílán signál „pojďme
táhnout všichni za jeden provaz“.
Proč je vlastně o pozici krejčí/
švadlena, ale i šička, tak malý zájem? Je to přece zajímavá a tvořivá
práce, čistá, lidé sedí v teple…
Skutečnost je taková, že za celý
měsíc k nám nepřijde nikdo, kdo
by se chtěl nechat u nás zaměstnat.
Maximálně přijdou za měsíc jeden
až dva lidé, kteří chtějí razítko pro
pracovní úřad, že pro ně práci nemáme. Přitom nabízíme i zaškolení – zájemce nemusí být vyučený,
může například zpočátku šít rovné
švy, což zvládne každý průměrně
zručný člověk. I kdyby to nezvládl,
můžeme mu nabídnout i jiné profese – práci ve skladu nebo třeba
obsluhu žehlícího stroje. Jenže
lidé nemají chuť pracovat rukama.
Všichni dnes chtějí být v kanceláři, případně být překupníky kosmetiky, maséry a podobně.
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Poslední dobou je horká otázka
minimální mzdy. Jak dalece se vás
tyto problémy coby zaměstnavatele dotýkají?
Tyto věci nám dost komplikují
život. Pracují u nás též zdravotně
znevýhodnění zaměstnanci, kteří
nedosahují takových výkonů, a já
v tuto chvíli nemám z čeho vytvořit fond, abych měl navýšení mzdy
z čeho platit. V rámci obchodování
nás to navíc velmi poškozuje, protože nemůžeme říci zákazníkovi,
že mu zvedneme cenu. Jsem zvědav, jak se zvýšení odrazí v příštím roce v nákladech a cenách pro
naše zákazníky. Je možné, že nás
pak řada zákazníků opustí, protože cenová hladina bude pro ně
příliš vysoká.
Všechny vámi zmiňované kroky
jsou skvělým posunem – je pro vás
stále důležitá práce pro jiné ﬁrmy,
nebo se snažíte zvýšit podíl vlastních výrobků a časem výrobu pro
jiné ﬁrmy omezit?
Naše ﬁrma je z dlouhodobého
hlediska mzdovým výrobcem, to
je nepopiratelné. Vývoj v tomto
modelu funguje již od revoluce.
V této chvíli máme vlastní prodejnu, budujeme salon… Vše děláme
proto, abychom byli stabilnější.
Tato strategie je dobrá proto, abychom nebyli závislými pouze na
zadavatelích mzdové práce, neboť
tato oblast kolísá, zákazníci se
mění, přicházejí a odcházejí, často
i do jiných států za nižší cenou.
Jenže my musíme být stabilní ﬁrmou. Přidanou hodnotou toho, že
si své zboží ﬁrma prodá sama, je
především fakt, že si sama stanoví
i cenu, což je vždy lepší cesta. Nese
to s sebou samozřejmě i nutnost
být připraveni v rámci skladových
zásob a podobně, a samozřejmě
mít celou tuto výrobní sféru proﬁnancovanou. Bohužel, v České
republice je běžné odebrat zboží
a nezaplatit. Přemýšlíte o tom
– má to vůbec smysl rozjíždět
vlastní obchod? Právě z těchto důvodů chceme do budoucna částečně opustit komisní prodej a otevřít
další vlastní prodejny. Naše jediná
ﬁremní prodejna dosahuje velmi

dobrých výsledků. Šijeme pro ni
menší série modelů, aby obměna
zboží byla častější a modely aktuální, a snažíme se přizpůsobit se
i zájmu našich zákazníků.
Takže se tomu dá rozumět tak, že
nebudete podporovat pouze oblečení na míru formou osobního
krejčího, ale i hotovou konfekci ve
vlastních prodejnách?
Ano. Jsou to dvě rozdílné oblasti.
U oděvů na míru neexistuje zboží
na sklad. Obě oblasti mají odlišnou cílovou skupinu. Jedna část
zákazníků hledá právě oblečení na
míru, služby osobního krejčího.
Nechtějí jednoduše chodit v obleku, který má na sobě řada dalších lidí. Kromě toho, že oblek na
míru skvěle padne, hledají i další
vychytávky jako monogram, speciální podšívku, knoﬂ íky s monogramem a podobně. To vše je pro
ně velmi důležité. Takže my jim
tuto službu nabízíme, ale současně se snažíme šít konfekci také
pro ty, kteří se uspokojí v rámci
nabídky, která odpovídá běžným
rozměrům. Cílovou skupinou jsou
jednak lidé s nižšími příjmy, kteří
se ale chtějí kvalitně oblékat, ale
může to být například i oblek pro
mladého muže do tanečních či

na ples, který buď v obleku stále
chodit nebude nebo ještě poroste.
A také mohou být cílovou skupinou ti, kdo mají konfekční velikost a naše oblečení jim vyhovuje.
Bylo by bláhové se domnívat, že
všichni budou mít oblečení pouze
na míru – je to dokonalý servis
a ten něco stojí. Je to úplně jiný
svět – kdo to jednou vyzkoušel,
už nechce nosit konfekční oblečení. Na druhé straně je také
potřeba otevřít nové prodejny,
protože zákazník pro ně na trhu
je. Klademe důraz na to, že jsme
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žitějších věcí, jak bude následně
oděv padnout. Zakládáme si na
tom, že do strojového parku neustále investujeme.

česká ﬁ rma, která přináší české
zboží. V současné době je navíc
trendem kupovat české výrobky.
Je důležité dívat se pořád dopředu
a hledat možnosti, které přinesou
ﬁ rmě stabilitu a prosperitu. Je
jasné, že pokud nenajdeme dost
lidí do výroby, budeme se muset
specializovat na menší série, dělat speciální zakázky, které zvládneme i s menším počtem lidí. Co
se týče práce ve mzdě, i v této oblasti jsme seriózním partnerem,
nejsme jen šicí dílna, máme své
know-how v oblasti modelárny
a vývoji specializovaných oděvů.
Držíme všechny stupně kontrol,
což je velmi náročné na personál.
Jak to vypadá v praxi?
Zákazník přijde s jasnou představou, nákresem, jak má konečný
výrobek vypadat. My mu komplexně vyrobíme produkt. V tom
máme výhodu, protože jsme jedni
z mála, kdo na to má pracovní prostředky a výrobní kapacity. Málokterý z výrobců oděvů na českém
trhu chce investovat do technického personálu, který je schopen
kreativně myslet a vytvářet technickou dokumentaci pro výrobu.
Jaký podíl na obratu družstva
má pánská společenská konfekce
a jaký profesní oděvy?
Zatím je to 30 na 70 procent. Zakázky práce ve mzdě na profesní
oděvy jsou v současné době pro
ﬁrmu rozhodující. Šijeme napří-
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klad pro německou a rakouskou
policii, anglické hasiče a další.
Realizujeme je zatím ve větším objemu, než módu na míru. Ušít sako
tak, jak má být - troufám si říci, že
v tom u českých výrobců nemáme
konkurenci. Práce ve mzdě nás
zatím živí. Není moc ﬁrem, které
dovedou kvalitně ušít sako. A pokud takové ﬁrmy jsou, nechtějí
dělat mzdovou práci a servis pro
jiné ﬁrmy.
Jak je to u vás s investicemi?
Letos jsme do vylepšení technologie hodně investovali a posunuli
jsme opět laťku výše – zakoupili
jsme například kvalitní žehlicí
techniku jak pro ﬁnální, tak mezioperační žehlení. Zpracovat
správně technologii saka je velmi
náročné a je to jedna z nejdůle-

Co Vývoj a konkurence?
Na českém trhu existuje celá řada
ﬁrem, které se zabývají oděvy na
míru, mají krejčího atd. Šití se však
odehrává následně mimo Českou
republiku. Nedovedu posoudit,
jak dalece jsou tyto v podstatě jednotlivé kusy pro nás konkurencí.
Každý děláme, co můžeme. Prodejců měřenek je opravdu celá řada,
často za nimi stojí i zvučná jména.
Paradoxem je, že největší hráč
měřenkového krejčovství v tuto
chvíli šije právě u nás. My jsme
často ti, kdo pro salony různých
značek vyrábějí kvalitní oblečení.
Takže si vytváříte de facto vlastní
konkurenci?
Je to tak. Ale pokud nemáme zatím
vytvořenou síť salonů, bude to vět-

Prozradíte nám, jak získáváte
nové zákazníky?
U měřenkové služby osobního
krejčího je to většinou na doporučení – nefunguje inzerce a podobně. Zákazník, který je spokojen,
nás doporučí dalšímu. Tisk má
samozřejmě funkci všeobecného
povědomí, stejně jako předváděcí akce. Ale rozhodující je tip

než vám ﬁ rma uvěří a získáte
zakázku. Jedná se o běh na dlouhou trať. Pozitivní skutečností
je, že řada českých outdorových
ﬁ rem se vrací z Číny do České republiky, aby zde realizovali svou
výrobu.
Takže ﬁrma může být v podstatě
jen dobrý obchodník a celou výrobu včetně přípravných prací jako
střihy, návrhy atd.,
přesune k vám?
Přesně tak, zajištujeme pro ni kompletní
servis, ona pak řeší
jen prodej a expedici.
Představuje to samozřejmě nutnost moderního vybavení. Není to
o tom, že jsme jen šicí dílna, děláme
pro ně výrobek na „klíč“.

zákazníkovi od jeho známého.
Když odejde spokojený zákazník,
zpravidla nás doporučí dál. Jelikož
nemáme ﬁnanční prostředky na
velké reklamní kampaně, jsme,
co se týče propagace, konzervativnější. Využíváme jakékoliv
možnosti prezentace našich služeb
a výrobků.
A jak je to se získáváním klientů
pro práci ve mzdě?
Získávání nových zákazníků
je velkým problémem hlavně
z cenových důvodů. Využíváme
databází, oslovujeme potenciální
klienty, nabízíme jim naše služby. Je to těžký úkol, trvá dlouho,
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ší procento naší produkce. Necítím
v tom ale nic špatného, naopak si
vážíme strategického partnera. Je
pro nás hlavně důležité, aby muž,
který si koupí výrobek pod naším
jménem či jinou značkou, se v něm
cítil dobře. Je to tvrdý byznys, náš
zákazník řeší obchod a my výrobu.
Bylo by špatné, kdybych jako manažer uvažoval o tom, že se jedná
o konkurenci. Vše je jen o tom,
zda dojde k dohodě, za kolik peněz
jsme schopni pro jinou ﬁrmu realizovat zakázku. A opakuji – jsme
hrdi na to, že jsme partnerem velkých ﬁrem a každého zákazníka si
velmi vážíme. Je to práce pro nás
a naše lidi. Musíme mít stále na
paměti, že máme za sebou 200 lidí,
kterým musíme zajistit práci. Naši
zaměstnanci mají v porovnání
s konkurencí velmi dobré platové
ohodnocení, které je podle statistik ATOKu jedno z nejvyšších.
Dostávají pravidelně mzdu a to
je podle mého názoru v současné
době velmi důležité. Uvažujeme
sociálně – nejen peníze, ale i další věci tvoří celek, aby člověk i po
letech vzpomínal na to, co v práci
zažil. Lidé musí vědět, že když se
ﬁrmě daří, dostanou peníze, že se
s nimi ﬁrma rozdělí o zisk. Vzniká tak vazba s ﬁrmou. Vnímání
českých lidí se však mění – po
revoluci existovalo nadšení, lidé
pracovali i 16 hodin denně. Nyní
se toto vytrácí – lidé odpracují 8
hodin a jdou domů – nemají touhu
vyhovět ﬁrmě, když to ona potřebuje. Poslední dobou se lidé hodně
orientují na volný čas a jeho aktivní využití, preferují své soukromí
– chtějí si prostě svůj volný čas
užít.

A co další část trhu – prodej výrobků s vaší vlastní značkou
v zahraničí?
Je to asi ta nejtěžší cesta. Pro nás
by bylo ﬁnančně velmi náročně
vytvořit vlastní kolekce a s těmi
přijít na trhy a myslet, že budeme dělat globální byznys. Výroba
pod vlastní značkou je pro nás zatím utopie. V zahraničí nelze bez
strategického partnera podnikat.
V současné době nemáme ambice
prodávat vlastní značku do zahraničí – a i kdybychom je chtěli
mít, nemáme zpracovaný koncept
expanze. Věřím, že postupné kroky, které činíme, budou přínosem
pro družstvo a naše družstvo bude
dále zastávat pozici kvalitního
a spolehlivého partnera pro naše
zákazníky.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
vám hodně úspěchů ve vaší nové
pozici.
Rozhovor připravily
Jana Henychová
a Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
Film - zdroj a foto: www.csfd.cz

www.vyvoj.cz
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reportáž z družstva

Bytprům, výrobní družstvo
v Ostravě oslavilo 95. výročí
Jak jsme již informovali v čísle 9/2015 časopisu Výrobní družstevnictví, členské družstvo Bytprům Ostrava existuje již 95 let. Významné výročí založení oslavilo v pátek 25. září v horském
hotelu Sepetná v Ostravici.
Místopředseda SČMVD Ing. Leo Doseděl (vlevo)
předává předsedovi družstva Bytprům Milanovi
Plačkovi (vpravo) plaketu SČMVD
a Čestné uznání za zásluhy a rozvoj
družstevního podnikání.

Zleva: Eva Sejdová (samostatná účetní),
Hana Foltýnková (vedoucí provozovny
správy areálu a dopravy a správce
nemovitostí, předsedkyně kontrolní
komise), Danuše Mohylová (sekretářka
a personální referentka)

Oslav se zúčastnili i zástupci
Svazu českých a moravských výrobních družstev. Místopředseda

Milan Plaček, předseda družstva, přebírá
z rukou cechmistra „Pamětní list“ Cechu
malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky

svazu Ing. Leo Doseděl předal
předsedovi družstva Milanu Plačkovi při příležitosti výročí plaketu
SČMVD a Čestné uznání za zásluhy
o rozvoj družstevního podnikání.
K oslavám se připojila také řada
čestných hostů. Jmenujme alespoň
zástupce členských výrobních
družstev - kromě Ing. Doseděla
pozvání na akci přijali také Ing.
Jaroslav Veverka ze Slezské tvorby
Opava a Ing. Marek Pater z družstva Zlatník Ostrava. Milými
hosty byli také Radomil Konečný,
cechmistr Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky,
a generální sekretář tohoto cechu
Pavel Žatečka.
V rámci doprovodného programu k poslechu i tanci zahrála
cimbálová muzika Ondráš. Zpesskupina Dashuria

Zleva: Josef Václavík, důchodce (člen
družstva od r. 1954 - nejstarší člen věkem
i dobou členství), Josef Skýba (vedoucí
výrobně obchodního úseku, místopředseda
družstva), Jaroslav Magera (mistr - dispečer
dopravy, člen představenstva)

třením večera bylo také taneční
vystoupení skupiny Dashuria pod
vedením ostravské profesionální
orientální tanečnice, lektorky
a choreografk y Shahnaz.
Bytprům, výrobní družstvo
v Ostravě, vzniklo 20. září 1920
jako Výrobní družstvo malířů
pokojů, písma, natěračů a příbuzných odvětví v Moravské
Ostravě, společenstvo s ručením
obmezeným. V průběhu let se
Bytprům stal významným stavebním družstvem. V současnosti má
Bytprům provozovny v Ostravě
a Bílovci a zaměřuje se na revitalizace, opravy a údržbu staveb,
nabízí rovněž služby v oblasti pokrývačství, tesařství, klempířství,
zpracování kamene, zámečnictví,
nástrojařství, truhlářství, podlahářství i izolatérství. Podniká
také v oblasti oprav karoserií či
silniční motorové vnitrostátní dopravy a provádí revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob. Více informací nejdete na internetových stránkách družstva
www.bytprum.eu.
Text a foto: Jana Henychová

www.bytprum.eu
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V České republice není v současnosti mnoho ﬁrem, které by se mohly pyšnit tradicí čítající
desítky let, výrobní družstva však mezi takové ﬁrmy patří, což dokládá řada článků věnovaná
výročím členských družstev, které jsme v posledních měsících na stránkách časopisu Výrobní
družstevnictví otiskli. Mezi letošní jubilanty patří také družstvo Elektro Bečov nad Teplou,
které si v září připomnělo 70 let od svého založení.

reportáž z družstva

Elektro Bečov nad Teplou
si připomnělo 70 let existence

slouží k vlastním doplňkovým výrobním programům a zbývající
kapacity jsou využívány na výrobní zakázky a služby pro ﬁrmy
z České republiky i ze zahraničí.
Oslavy 70. výročí družstva se
uskutečnily v pátek 18. září slavnostním setkáním zaměstnanců
v penzionu a restauraci Hradní
Bašta v Bečově nad Teplou. Oslav se
zúčastnil i JUDr. Rostislav Dvořák,
předseda SČMVD, který předal
Mgr. Tomáši Voráčkovi, předsedovi
Elektra Bečov, při příležitosti výročí plaketu SČMVD a Čestné uznání
Zleva: Mgr. Tomáš Voráček
(předseda družstva Elektro),
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Elektro Bečov vzniklo v srpnu 1945
jako elektromontážní závod, který
byl později rozšířen na výrobní
organizaci. V počátcích se družstvo zaměřovalo na takové činnosti, které byly v poválečné době
ve vylidněném pohraničí potřeba,
především se jednalo o elektromontážní práce. Při družstvu
následně vznikala i řada různých
provozoven, které se věnovaly
například opravě radiopřijímačů,
výrobě antén a světelného volacího zařízení, topenařině nebo
pneuservisu. Nosným výrobním
programem Elektra se postupně
stala elektrotechnická výroba. Ve
výrobě řadových svornic získalo
družstvo v následujících letech
dominantní postavení v celém
Československu.
Po roce 1989 se rozpadly stávající
trhy a do tehdejšího Českosloven-

ska přišla řada nových konkurentů v komponentech, které tvořily
hlavní výrobní program Elektra.
Družstvo se muselo s novými
podmínkami vypořádat a získat
zpět určitou část trhu, byť již nešlo
o dřívější dominantní postavení.
Současným hlavním výrobním
programem je výroba elektrotechnického spojovacího materiálu, část volných výrobních kapacit

za zásluhy o rozvoj družstevního
podnikání. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že Elektro Bečov je
členem Svazu českých a moravských výrobních družstev již od
jeho vzniku v roce 1953.
Nezbývá než družstvu popřát, aby
i příštích 70 let bylo stejně úspěšných jako těch právě uplynulých.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv Elektro

www.elektrobecov.cz
11/2015
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rubrika manažerů družstev

EXPO 2015 – výjezdní zasedání
představenstva a kontrolní komise
dinu čekání. V tomto směru se italští organizátoři
moc nepředvedli. Zajímavé je, že snad jediný pavilon,
kde nebyla žádná fronta zájemců, byl pavilon České
republiky. Důvodem bylo asi to, že se podle názoru
účastníků moc nepovedl.

příprava 5. zasedání představenstva
a kontrolní komise SČMVD

Ve dnech 19. – 21. října se v italském Milánu uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva a kontrolní
komise SČMVD. Byly projednány výsledky hospodaření svazu k 30. září 2015, přehled pohledávek a jejich zajištění, žádosti o poskytnutí úvěrů členských
družstev, plnění usnesení a závěrů 24. valného shromáždění svazu, zajištění Mezinárodního družstevního dne a řada dalších bodů, s nimiž budou členská
družstva seznámena prostřednictvím extranetu a na
podzimní celorepublikové poradě v Praze.

šperky VD Granát Turnov
Laboratoř života a ticha
v Českém pavilonu

fronta před jedním ze vchodů na
výstaviště EXPO 2015

Zástupci obou orgánů se po jednání zúčastnili výstavy EXPO 2015, ze které přinášíme několik fotograﬁí. Před vstupem absolvovali frontu návštěvníků,
kterou si museli téměř tři hodiny vystát, a uvnitř
výstaviště následovaly další fronty u jednotlivých
pavilonů, které zabraly v některých případech i ho-

Všeobecné světové výstavy se konají od roku 1851,
letošní EXPO 2015 se uskutečnilo od května do října
v severoitalském Milánu, historickém hlavním městě
Lombardie. Téma milánského EXPA „Potraviny pro
planetu, energie pro život“ bylo zaměřené na klíčové otázky udržitelného rozvoje a zajištění dostatku
kvalitních zdrojů potravin a pitné vody všem obyvatelům planety. Česká republika patřila mezi 55 vystavovatelů, kteří pro EXPO 2015 připravili původní
pavilon. V české expozici si mohli návštěvníci prohlédnout například Laboratoř ticha, Laboratoř života
nebo Zemi příběhů a fantazie. Po skončení výstavy
bude pavilon demontován a budova poslouží jako
mateřská školka.
(-rs-)
Foto: Archiv SČMVD
Opera La Scala

EXPO 2015 – Český pavilon
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O vzniku a záměrech The Czech Industry Company Limited (CIC) ve Vietnamu jsme naše čtenáře
informovali v březnovém čísle Výrobního družstevnictví. Kancelář CIC funguje v Hanoji již více
než půl roku a některá z členských družstev za tu
dobu mají s jejími službami praktické zkušenosti.
Právě z tohoto důvodu zorganizoval Svaz českých
a moravských výrobních družstev schůzku s ředitelem kanceláře Ba. Ondřejem Mrklasem, který
účastníky s činností CIC seznámil.

rubrika manažerů družstev

ČLENSKÁ DRUŽSTVA MAJÍ MOŽNOST
VYUŽÍT ZASTOUPENÍ VE VIETNAMU

družstva Dřevojas Svitavy, který byl iniciátorem jejího vzniku. Vietnamský trh skýtá pro české ﬁrmy velký potenciál. Hospodářství jihovýchodní Asie roste
rychlým tempem a české ﬁrmy mají možnost se prosadit s kvalitní a soﬁstikovanou produkcí. Vietnam
byl rovněž zařazen mezi prioritní země v exportní
strategii vlády ČR.
Zájemci, kteří se nemohli uskutečněné schůzky zúčastnit, mají možnost kontaktovat ředitele kanceláře
CIC v Hanoji Ba. Ondřeje Mrklase nebo předsedu Dřevojasu Svitavy Ing. Zdeňka Blažka na níže uvedených
kontaktech. Společnost je připravena pomoci nejen
nábytkářům, ale i představitelům jiných odvětví.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv CIC

Kontakty:
Ba. Ondřej Mrklas
ředitel
Czech Industry Company ltd.
tel . CZ +420 777 577 614
VN +84 125 242 5341
mrklas@czechindustrycomp.com

Zástupci členských družstev, která se o trh zemí
ASEANU a služby CIC zajímají, se sešli 15. října v Praze,
aby si vyslechli prezentaci společnosti z úst ředitele
Ba. Ondřeje Mrklase a Ing. Zdeňka Blažka, předsedy

Ing. Zdeněk Blažek
předseda družstva
Dřevojas, výrobní družstvo
Pražská 2060/50
568 02 Svitavy
tel. CZ +420 603 231 915
blazek@drevojas.cz

www.czechindustrycomp.com
11/2015
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TOP HOTEL Praha hostil
tradiční Kloboukovou párty
V pořadí již 15. tradiční setkání podnikatelek a manažerek s názvem Klobouková párty se konalo ve
středu 23. září od 16.30 hod. v TOP HOTELu Praha.
Patronkou akce se letos stala místopředsedkyně
Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská. Akce se zúčastnil mimo jiné předseda SČMVD
JUDr. Rostislav Dvořák a generální ředitelka
SČMVD Ing. Soňa van Deelenová.

Uprostred: Ing. Ivo Gajdoš (výkonný
ředitel České manažerské asociace)

Zleva: Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka
SČMVD), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Tentokrát se Klobouková párty nesla v duchu dress code růžové, bílé a černé. Jak již ze samotného
názvu akce vyplývá, byly k vidění klobouky všeho
druhu. Návštěvnice akce mohly obdivovat a případně si i vyzkoušet také klobouky. Velký zájem dámy
jevily o prezentaci členského družstva SČMVD
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Sněžka Náchod, která nabídla poslední trendy luxusních dámských kabelek z pravé kůže i módních
materiálů. Mezi poslední modely kožené galanterie
patří sady různě velkých kabelek ve stejném designu, který ocení dámy nejen o dovolené, kdy zvolenou velikost kabelky doplňuje její menší verze. Pro
pány Sněžka připravila nabídku kožených kufrů.
Kromě příjemně stráveného podvečera akce nabídla především možnost setkat se, popovídat si a společně neformálně prodiskutovat témata na úrovni
nejvyššího managementu ﬁ rem ze zástupců dam na
těchto pozicích.
Příjemným oživením bylo vystoupení zpívající herečky Světlany Nálepkové. Během večera byl
představen projekt Nový život díky plastice, jehož

vlevo: dr. Jan Zikeš
(vedoucí tajemník KZPS)
vpravo: PhDr. Lenka Tomešová
(předsedkyně Klubu manažerek ČMA)

rubrika manažerů družstev

Organizátorem akce je agentura HIT, PhDr. Lenka
Tomešová, která je současně i předsedkyní Klubu
Manažerek. Odbornými partnery akce byl Svaz
českých a moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů České republiky, Česká manažerská asociace,
členská výrobní družstva Detecha Nové Město nad
Metují, Sněžka Náchod a mnoho dalších. K čestným
hostům párty se zařadil generální ředitel TOP HOTELu Praha Ing. arch. Radek Dohnal, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR Jan Wiesner, vedoucí tajemník KZPS dr. Jan
Zikeš, výkonný ředitel České manažerské asociace
Ing. Ivo Gajdoš či předseda hodnotitelské komise

uprostřed: Jan Preclík
(předseda hodnotitelské komise
soutěže MANAŽER ROKU)

osudové příběhy pomáhající ženám s kosmetickým
hendikepem jsou známy především z internetových
videí. Pestrý program doplnila také očekávaná módní přehlídka – modelkami se staly pro tento večer
manažerky ﬁrem.

soutěže MANAŽER ROKU Jan Preclík a mnoho dalších významných hostů.
Klub manažerek ČMA sdružuje podnikatelky, manažerky a další ženy výjimečné svými zkušenostmi
v různých oborech. Působí například ve finančních
ústavech, stavebních a vzdělávacích firmách, službách, zdravotnictví, advokacii či neziskovém sektoru.
Text a foto: Jana Henychová

závěr módní přehlídky

www.cma.cz
11/2015
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Nové možnosti podpory vzdělávání
zaměstnanců z evropských fondů
ky se angažuje i v této oblasti a pomáhá ﬁrmám se
získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání.
Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď
„in house“, to znamená přímo u zákazníka, nebo na
specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím
středisku Centra andragogiky v Hradci Králové. Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši ﬁrmu.

OP ZAMĚSTNANOST 2014 - 2020
V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude rozděleno zhruba 70 miliard korun, přičemž příjem žádostí
pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační
program vymezuje čtyři základní prioritní osy:

PhDr. Marie Jírů
(Centrum andragogiky)

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, perspektivu i prosperitu
každé ﬁrmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky
PhDr. Marie Jírů: „Investice do rozvoje zaměstnanců
nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným
časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první
fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností,
nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“
Je stále mnoho ﬁrem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí být pro ﬁrmu téměř
žádnou ﬁnanční zátěží. Na vzdělávání zaměstnanců
lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního programu Zaměstnanost. Centrum andragogi-
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Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly
• zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména
prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti,
• realizace speciﬁckých opatření na podporu snížení
rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na
slaďování soukromého a pracovního života,
• rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků,
• modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou
zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti
mládeže.
Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
• zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce,
• rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
• přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly,
• aktivní začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti,
• zvyšování efektivity veřejné správy.
Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
• řešení příčin nízké efektivity veřejné správy zejména pak vysoké administrativní a regulatorní zátěže,
stejně jako neefektivního řízení a nízké úrovně profesionalizace pracovníků veřejné správy.
Prioritní osa 5: Technická pomoc
• podpora řízení a implementace OP Zaměstnanost,
• v rámci prioritní osy budou ﬁnancovány zejména
akce pro podporu řízení, implementace, kontroly,
monitorování, hodnocení a publicity operačního
programu.
Harmonogram výzev:
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
Avíza výzev: http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz

NEJBLIŽŠÍ VÝZVY
Výzvy v programech navazujících na projekty typu
Vzdělávejte se – ÚP
• budou vyhlašovány individuálně dle aktuální situace na jednotlivých ÚP, pravděpodobně od 01/2016.

www.centrumandragogiky.cz

Finální pravidla pro žadatele, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace, nebyla v době
přípravy tohoto článku zveřejněna. Aktuální informace naleznete na http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020.
Text a foto: Centrum andragogiky
(-rs-, -vr-)

rubrika manažerů družstev

na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené,
• podpora sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální
zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců
• cílové skupiny: zaměstnanci (včetně potenciálních
nových zaměstnanců),
• podporované aktivity: další profesní vzdělávání
zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání
poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností,
• bude aplikováno zjednodušené vykazování pomocí
jednotkových nákladů,
• typy příjemců: zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podniky, osoby vykonávající
podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os)
• vyhlášení výzvy: 1. března 2016,
• ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2016.

rubrika manažerů družstev

Premiér Sobotka navštívil
Dřevozpracující družstvo Lukavec
V rámci pravidelných pracovních cest do regionů
navštívil v sobotu 10. října předseda vlády Bohuslav
Sobotka Kraj Vysočina. Premiér zavítal v doprovodu náměstka hejtmana kraje Vladimíra Novotného
na Pelhřimovsko a Jihlavsko. Tématy pracovní cesty byly především zaměstnanost, dopravní infrastruktura a technické vzdělávání.

600 lidí. Specializuje se na výrobu širokého sortimentu nábytkových dílců z MDF a laminovaných
dřevotřískových desek a je významným exportérem,
téměř 60 procent své produkce vyváží do více než 20
zemí světa. Na základě ekonomických výsledků za
rok 2014 obsadilo družstvo DDL Lukavec první místo
v soutěži Výrobní družstvo roku.

předseda družstva Ing. Pavel Kříž
s premiérem Bohuslavem
Sobotkou

Premiér Sobotka dále pokračoval do Pacova, Pelhřimova, Jihlavy a svoji pracovní cestu ukončil jednáním s Radou Kraje Vysočina.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Vláda ČR

Návštěvu kraje zahájil předseda vlády v Dřevozpracujícím družstvu Lukavec, jehož výrobou jej provedl Ing. Pavel Kříž, předseda družstva. DDL Lukavec
patří mezi významné zaměstnavatele v regionu,
v dřevozpracujícím průmyslu zaměstnává kolem

V dalším čísle naleznete

Celorepubliková porada SČMVD
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Zdravotně postižení lidé nejen že chtějí a většinou
i mohou pracovat, ale často z nich postižení dělá velmi
silné osobnosti, které se nebojí porvat za dobrou věc.
To dokazuje i pět odvážných žen, které se rozhodly
spojit své životní příběhy s letošním ročníkem Srdcerváčů. Téměř všechny vypadají zcela zdravě, a proto velice dobře ví, že porvat se v životě s handicapem,
který je téměř skrytý, je mnohdy těžší, než kdyby bylo
jejich postižení na první pohled vidět. NFOZP v projektu cíleně vede Báru, Hanku, Helenu, Ivanu a Liu,
letošní Srdcerváčky, v jejich životní i profesní dráze.
Letos se přidala pětice významných žen českého byznysu, které se staly jejich ambasadorkami, mentorkami a kamarádkami v jedné osobě.
Projektu Srdcerváči se může zúčastnit každý, ať
již formou věnování daru nebo jeho zakoupením.
Významné osobnosti a instituce věnují do katalogu
Srdcerváčů zážitek nebo ojedinělý dar. Ten si následně zájemce zakoupí. Výtěžek z prodeje, respektive
z celého projektu odborná komise rozdělí v transparentním grantovém řízení mezi zájemce o vytvoření
nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či na rozvoj jejich podnikatelských aktivit.

JAK SE LZE ZAPOJIT, KDYŽ CHCETE BÝT
DÁRCE?
Můžete věnovat do akce cokoliv, co vás nic nestojí,
ale někomu jinému to udělá třeba velkou radost. Často
i pro vás obyčejný zážitek může mít pro jiného velkou
hodnotu. Může se jednat například o přístup do prostor, kam se běžně chodit nesmí, nebo se může jednat
o účast na zajímavé události, vyzkoušet si netradiční
činnost a podobně. Pomůžete dobré věci a přitom máte
současně možnost být uveden jako dárce zážitku či
věci na stránkách www.srdcervaci.cz aktuálního ročníku, takže je to kromě dobrého skutku také současně
dobrá příležitost, jak dát o sobě jako ﬁrma vědět.
Z věcí a zážitků vznikl katalog, ze kterého si zájemci
objednají a zakoupením pak přispějí ﬁnanční částkou
na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících zdravotně postižené pracovníky. Kdo chce pomoci dobré
věci, může tak přispět ﬁnanční částkou zakoupením
vybraného zážitku nebo věci zakoupením „dobrého
pocitu – zlatého certiﬁ kátu“, kdy nekupují věc, ale
pouze ﬁnančně přispějí.
A co vše si lze z katalogu zakoupit? Za svůj sponzorský
příspěvek můžete získat například projížďku na koni,

sociální odpovědnost

Podpora zaměstnávání zdravotně
postižených darováním nebo zakoupením
věci nebo zážitku

zúčastnit se vysílání
v rádiu, užít si fotbalový zápas z hlavní tribuny jako VIP host, získat
hokejku, proletět se vrtulníkem, prohlédnout si běžně
nepřístupné prostory Pražského hradu, získat kurz
na přípravu ﬁltrované kávy nebo se projít mělnickým
podzemím. Můžete si také zahrát na popeláře, projet
se v autě s hlídkou krásných slečen nejmenovaného
rádia anebo si vybrat nějaký další zážitek z bohatého
katalogu na www.srdcervaci.cz, kde lze najít kompletní informace o projektu.
Cílem projektu, který vznikl v roce 2013, není jen
získat ﬁnanční prostředky na zajištění odpovídající, férové a perspektivní práce pro co největší počet
zdravotně postižených, ale především změnit pohled
společnosti na zdravotně postižené a ukázat, že mohou a chtějí pracovat stejně kvalitně, jako ti zdraví.
V roce 2014 bylo v grantové výzvě rozděleno 410 tisíc korun na podporu pracovního uplatnění osob se
zdravotním postižením. Z devatenácti žádostí získalo
peníze celkem osm zájemců, vybraných grantovou
komisí. Z projektu Srdcerváči bylo mimo jiné podpořeno také členské výrobní družstvo TEXman Liberec.
Projekt Srdcerváči organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP). Již od roku 2007 podporuje NFOZP zdravotně
postižené v přístupu k práci a motivuje ﬁrmy k jejich
zaměstnávání. Ačkoli podporuje i jednotlivce, soustředí
se především na projekty, které prospívají celé komunitě zdravotně postižených a mají celorepublikový dosah.
Text: Jana Henychová
Foto: www.srdcervaci.cz

w w w. sr dce r v ac i .c z
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právní okénko

Založení družstva
Při kolektivní formě podnikání je v souladu se Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
možné založit tři rovnocenné typy podnikatelských
subjektů - akciovou společnost, společnost s ručením
omezeným a družstvo.
Základní charakteristika družstva
nejnižší počet zakladatelů

3 osoby
(fyzické, či právnické)

nejvyšší počet členů

neomezeno

minimální výše
základního kapitálu

není určen

nejnižší možný vklad

není určen

nejvyšší možný vklad

neomezen

doba splacení vkladu

dle stanov

ručení společníka za
závazky

neručí

předmět činnosti

vzájemná podpora členů
nebo třetích osob,
podnikatelská činnost

orgány společnosti

členská schůze, statutární
orgán – představenstvo,
kontrolní komise, jiné
orgány zřízené stanovami
(u malého družstva jen
členská schůze a předseda)

• Družstvo je tedy otevřené pro neomezený počet
spoluvlastníků, při přijímání nebo vystupování
členů nemusíte provádět zápisy do obchodního
rejstříku.
• Družstvo může být složeno z členů s pracovním poměrem, ze členů bez pracovního poměru
i z pracovníků, členem družstva může být fyzická
i právnická osoba.
• Družstva mohou zakládat a vlastnit další podnikatelské subjekty.
• Úpravy vlastnických vztahů závisí na vůli členů
a upravují se stanovami.
• Družstva mohou plnit i významnou úlohu sociální.
• Družstevnictví má silnou oporu a partnerské
svazky v zahraničí, ve světě je členem různých
typů družstev téměř jedna miliarda lidí.
Pro založení družstva je vyžadováno konání ustavující schůze družstva. Ustavující schůze družstva
vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva
a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu.
Stanovy družstva musí obsahovat:
1. ﬁ rmu družstva,
2. předmět podnikání nebo činnosti,
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3. výši základního členského vkladu, popřípadě
vstupního vkladu,
4. způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem,
5. způsob svolání členské schůze a pravidla jejího
rozhodování,
6. počet členů představenstva a kontrolní komise
a délku jejich funkčního období,
7. podmínky vzniku členství v družstvu,
8. práva a povinnosti člena družstva a družstva.
Zákon upravuje řadu otázek týkající se družstva
dispozitivním způsobem, a to i otázek, které jsou povinnou náležitostí stanov. Pokud družstvo chce tyto
otázky řešit odchylně, musí tak učinit ve stanovách.
Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická
osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení
družstva. Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi. Ustavující schůze se může zúčastnit osoba, která podala
přihlášku do zakládaného družstva k rukám svolavatele a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůze.
Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů
přítomných v době hlasování. Každá osoba, která
je oprávněna zúčastnit se ustavující schůze má na
ustavující schůzi jeden hlas. O stanovách se hlasuje
vždy veřejně.
Zakladatelem družstva je osoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva nejpozději do zahájení ustavující schůze, nevzala ji zpět, její přihláška
byla schválena a splnila podmínky pro členství
a jeho vznik. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou,
která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž
přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině
o osvědčení průběhu ustavující schůze. TJ. za účasti
notáře, který ověřuje i správnost stanov.
Ke vzniku družstva dochází zápisem do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku je nutno stejnopis notářského zápisu
o ustavující schůzi družstva a stejnopis notářského
zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva
o schválení stanov, živnostenský list vystavený na
jednotlivé předměty činnosti družstva, stanovy
družstva a doklad o splacení stanovené části základního kapitálu.
Družstva se po svém vzniku mohou stát členy Svazu českých a moravských výrobních družstev, který
sídlí v Praze 1, Václavské nám. 21.
Text: Mgr. Petr Prchal

z Bruselu

Komise navrhuje nový systém soudního
řešení sporů pro Transatlantické
obchodní a investiční partnerství (TTIP)
Evropská komise schválila návrh nového a transparentního řešení sporů mezi investorem a
státem. Jde o systém investičního soudu (Investment Court System), který nahradí stávající
mechanismus urovnávaní sporů mezi investorem a státem (tzv. ISDS) ve všech probíhajících
i budoucích jednáních EU v obchodní a investiční oblasti, včetně euroamerických rozhovorů
o partnerství TTIP.
Návrh nového systému vychází z připomínek
Evropského parlamentu, členských států, národních parlamentů a zainteresovaných subjektů,
které byly vzneseny v průběhu veřejné konzultace
k ISDS. Je vystaven na stejných klíčových prvcích
jako vnitrostátní a mezinárodní soudy, zakotvuje
právo vlád na regulaci a zajišťuje transparentnost
a odpovědnost.

HLAVNÍ PRVKY REFORMY
• bude vytvořen veřejný systém investičního soudu složený ze soudu prvního stupně a odvolacího
soudu;
• rozhodovat v nich budou veřejně
jmenovaní vysoce kvaliﬁ kovaní
soudci, srovnatelní s těmi, kteří
působí na Mezinárodním soudním dvoře nebo odvolacím orgánu Světové obchodní organizace
(WTO);
• nový odvolací soud bude fungovat na podobných základech jako
odvolací orgán WTO;
• možnosti investorů postoupit
věc soudu budou přesně deﬁnovány a omezeny na případy,
jako je cílená diskriminace

na základě pohlaví, rasy, náboženství nebo národnosti, vyvlastnění bez náhrady či odepření spravedlnosti;
• právo vlád na regulaci bude zakotveno v ustanoveních obchodních a investičních dohod.
Tyto prvky navazují na stávající přístup EU:
• řízení bude transparentní, slyšení budou přístupná veřejnosti, připomínky budou dostupné on-line
a strany, které budou mít ve věci svůj zájem, budou
mít právo do sporu zasahovat;
• spekulativní výběr jurisdikce nebude možný;
• neopodstatněné nároky budou promptně zamítnuty;
• bude zachován jasný rozdíl mezi mezinárodním
a vnitrostátním právem;
• nebude docházet k vícenásobným nebo paralelním
řízením;

CÍL: MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ SOUD
Souběžně s jednáním o TTIP Komise začne společně
s dalšími zeměmi pracovat na zřízení stálého mezinárodního investičního soudu, který by měl časem nahradit veškeré mechanismy urovnávání investičních
sporů stanovené v dohodách EU, dohodách členských
států s třetími zeměmi a investičních a obchodních
smlouvách uzavřených mezi zeměmi mimo EU.
Celé znění tiskové zprávy naleznete na odkazu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_
en.htm.
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Přání každé ženy
… mít krásné a zdravé vlasy
Ať již ženy preferují účes z krátkých či delších vlasů,
jedno je spojuje – mít pevné a zdravé husté vlasy. Není
tajemstvím, že zejména s přibývajícím věkem a hormonálními procesy může docházet ke zhoršené kvalitě vlasů. Napomáhají tomu i extrémně časté návštěvy
neprofesionálních kadeřníků, používání levných
a nekvalitních barev, šamponů a dalších vlasových
preparátů, časté používání fénu nebo v současné době
trendové žehličky, kterou často ženy nepoužívají s žehlícími preparáty a dochází tak ke každodennímu ničení vlasů. Své udělá samozřejmě i genetická výbava
každého jedince, kterou bohužel často získáváme, aniž
bychom měli nějakou šanci něco ovlivnit. Často je to
i nezdravý životní styl, stresující práce, kouření a další
zlozvyky naší doby. Je to vždy velká neznámá a pokud
jednoduše člověk začne lidově řečeno plešatět, asi nezbývá moc možností mezi co nejkratším sestřihem,
čepicí a především smířením se s tím, že to tak prostě
je. Copak muži, ti mohou mít na hlavě prakticky cokoliv, plešatý muž pro řadu žen představuje dokonce
sex appel a pro řadu žen je – tedy alespoň doufám,
vodítkem, co má dotyčný v hlavě než na ní. Horší je to
ale se ženami, u kterých se očekává, že budou nejlépe
do 99 let krásné, mladé, štíhlé a bez vrásek, s hlavou
plnou bujných kadeří. Doba je zlá a klade na všechny
velké nároky – a právě vzhled je často tím, co je ať již
v práci nebo ve vztazích na prvním místě, než se tím
„druhým“ začne někdo vůbec zabývat.
Používání chemických barev nemusí být vždy zdaleka takovým nebezpečím, pokud je používají odborníci
nebo pokud si ženy při domácím barvení vlasů přečtou
pořádně návod a dodrží všechny instrukce. Nicméně
podle kvality vlasů se stále jedná o nešetrný zásah
do „výbavy“ člověka – chemikálie v podstatě vlas
naruší a zapustí do něj umělé barvivo. A chemikálie
nám pěkně přibývají… A ještě tomu říkáme „péče“.
Zejména u delších vlasů je pak prakticky nereálné je
bez následného ošetření balzámem a kondicionérem
rozčesat a také po vysušení vlasů několik dnů či týdnů
pozorujeme viditelné změny – vlasy mohou být krepaté, nehezky „trčet“ a jsou nepoddajné pro vytvoření
nějakého pěkného a vlajícího účesu. Zbývá použití extrémního množství balzámu, tužidel, gelů, mnohdy na
vlasy navíc trvale ničené kulmou či současným trendem – žehličkou. Při použití dalšího „žehlícího“ preparátu A tak se nám na vlasy chemie jen hrne, možná že
nyní vypadáme skvěle – ale co třeba za 10 let?
Jedno je jisté, že pokud máme vlasů méně, po žádném preparátu nám skutečně nenarostou. Dala bych
k dobru zkušenost mého kamaráda, který si kdysi
ihned po revoluci zakoupil jakýsi úžasný preparát
vlasů asi za tisíc korun a po několika týdnech mu
na každé straně vyrostlo nepatrné chmíří. Jedno
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nad uchem pak pojmenoval „Pepíček za 500“. Vtipně
vypadají i nastřelené vlasové drny a o prodlužování
vlasů, kde navíc hrozí, že zájemci o jejich prodloužení
naletovanými cizími prameny vyškubou poslední
zbytky vlasů, sice řada žen sní, ale pokud se o prodloužené vlasy nepečuje, vypadá to spíše směšně…
Umělé vlasy vypadají například na fotograﬁích
vždy jako cizí element a nutno též připomenout, že
u pravých vlasů zase hrozí jiné riziko – vlasy měly
v minulosti nějakou strukturu. Takže pokud v nich
například nositelka zmokne, co dodat. Určitě i vy jste
někdy viděli na ulici paní, kde bylo značně podezřelé,
že na hlavě má vlasy rovné a dále pokračují podivné
zvlněné a mnohdy i zkrepatělé vlasy.
Je proto potřeba zvážit, zda o vlasy více nepečovat
již v začátku, kdy jsou ještě kvalitní, a jejich kvalitu
udržovat. Neuděláme nic se stářím – vlasy šediví a je
potřeba je barvit. Zejména u žen s tendencí vypadávání vlasů je lépe zvolit vždy barevný odstín vycházející z jejich přirozené barvy pleti a čím méně vlasů,
tím lépe je použít světlejší odstín v barvě jejich pleti –
kontrastní barvy oproti pleti nejsou žádoucí, protože
řidší místa vlasů jsou ještě více vidět.
Barvené vlasy s sebou nesou, jak je již výše zmíněno,
podstatná rizika chemikálií vpravených do pokožky.
Je proto potřeba opravdu dobrá regenerace nejen vlasů, ale především vlasových kořínků. A zvolna se již
blížíme k našemu tipu – co takhle vyzkoušet zaručeně
přírodní a nejspíš i jediný skutečně funkční preparát,
osvědčený obrovským množstvím žen po celá staletí?
Ten zázračný preparát, který může vaše vlasy udělat
skutečně krásné a již narušené vlasy poměrně rychle
a účinně zregenerovat, se jmenuje henna.
Hennu zná řada z nás jako přírodní barvivo a nese
s sebou zpravidla přívlastek rezavé barvy. Henna v surovém stavu, jak si ji můžete zakoupit například ve specializovaných obchodech s orientálním sortimentem,
je tím nejlepším, co můžete pro svoje vlasy zvolit. Aplikace je sice trochu netradičním zážitkem pro ty, kteří
jsou zvyklí si ve sprše cosi chemického z lahvičky nalít
na hlavu, „zašmrdlat“ rukou a během několika málo

HENNA
Henna je arabský název pro rostlinu Lawsonia
inermis. Po vysušení a rozemletí jejích listů vznikne prášek zelené barvy – přírodní barvivo Henna,
který se pouze vyčistí od tuhých částí. Henna se
jako přírodní barvivo a léčivá bylina používá již víc
než pět tisíc let. Dnes je Henna ceněna zejména jako
přírodní prostředek bez chemických přísad určený
k barvení a regeneraci vlasů.
Kromě barvící schopnosti se Henna používá i pro
své četné léčebné vlastnosti:
• regeneruje a zpevňuje vlasy,
• zamezuje nadměrnému maštění pokožky a snižuje tvorbu lupů,
• vytváří na vlasech a pokožce přírodní UV ﬁ ltr.
HENNA vytvoří na každém vlasu mikroskopickou
vrstvičku a tím
vlas mechanicky
ochrání proti vnějším nepříznivým
vlivům, zabraňuje
jeho dvojení a lámání.
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či více minut to opláchnout, avšak pokud chcete mít
vlasy objemově hustější, přírodně zabarvené a pružné,
cestou je právě henna. A ta chce při aplikaci čas.
Důbrava chemické výrobní družstvo má ve své
nabídce hennu, která je na českém trhu v podstatě
unikátem. Pokud nechcete vypadat jako hlavní rezavá představitelka seriálu Ženatý se závazky Peggy
Bundová, máte možnost zakoupit si hennu barevnou.
Důbrava vyrábí barvu na vlasy celkem v deseti barevných odstínech – zlatý blond, ořechově plavá,
kaštan, hnědá, mahagon, tizian, bordó, černá, měděně červená a světlý kaštan. Pokud chcete vlasy pouze
zregenerovat, můžete vyzkoušet výrobek „Vlasový
zábal z Henny“, který vlasy vyživí a regeneruje. Je potřeba počítat s tím že henna je prostě henna a je možné, že u některých vlasů se objeví nepatrný nádech
rezavé například na hodně světlých vlasech, ale toto
nepatrné riziko za výsledek stojí. Opakované používání henny vaše vlasy dokonale zregeneruje, získají
na objemu a především prakticky odstraníte jejich
lámavost, včetně toho, že několikahodinový zábal
způsobí dokonalou regeneraci také vlasové pokožky.
Pokud si zakoupíte hennu z Důbravy, najdete v ní
přírodní preparát. Jedná se v podstatě o rozemletou
rostlinu Lawsonia inermis, v podobě zeleného prášku. Doporučuji si předem umýt vlasy, důkladně je
opláchnout, rozčesat a pak nanést prášek na hlavu co
nejvíce k pokožce ale i ke konci vlasů. Nebojte se při
delších vlasech použít klidně dvojitou dávku – jedná se
o přírodní preparát, takže není třeba mít obavy. Vlasy
důkladně promněte, aby se prášek dostal všude po vlasech. Zejména u barevných odstínů je potřeba, aby byl
rovnoměrně rozmístěn. Poté je dobré hlavu překrýt
igelitovou čepicí (přiloženou k výrobku) nebo koupací
čepicí, ideálně ovinout ještě ručníkem a vydržet s tímto zábalem na hlavě alespoň jednu hodinu. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o barvu chemického základu,
nemusíte ani striktně pokukovat po čase – pokud necháte henu na hlavě o něco déle, tím lépe. Poté vlasy
důkladně omyjte a můžete použít pro rozčesání alespoň pro začátek svůj oblíbený kondicionér, nicméně
– zejména u kratších vlasů to není nutné.
Vlasy nechte ideálně přírodně uschnout, ani časté
používání fénu není pro vlasy tím nejideálnějším, co
by je mohlo potkat. A výsledek? Budete překvapeni,
jak již po jednom či dvou použití vaše vlasy získaly
přirozený lesk, pružnost, nepálí vás hlava od chemických preparátů, kadeřnice vám nevyškube „odbornou masáží“ či nešetrným česáním hrst vlasů
a i když nebudete mít vlasů zrovna nejvíc na zeměkouli, častým používáním vám zpomalí proces stárnutí a jednoduše budou vypadat bohatší. Henna má
totiž ještě jednu vlastnost – obalí každý vlas mikroskopickou vrstvou přírodního rostlinného proteinu
vzdáleně připomínající vosk - čímž dojde k jejich
ochraně vnějšími vlivy a současně nabydou na objemu. Jediné riziko, které vás při henně může potkat, je
to, že pokud máte extrémně šedivé vlasy, pak vám je

úplně neobarví… A také občas autoři PR článků pro
podporu chemických barev rádi upozorňují na to,
že na hennu špatně chytá chemická barva. Upřímně
řečeno – není to pravda. Já osobně si vlasy barvím od
svých 14 let, hennu z Důbravy používám průběžně již
asi 30 let, střídám jedno přes druhé a vlasy mám jednolitě barevné. A i kdyby se mi někde objevil nestejný
barevný proužek, je to to poslední, co mi bude vadit.
Takže zbývají ještě nějaká negativa na adresu henny?
Nevím o nich. :-) Snad jen to, že se dá sehnat málokde.
Jednou z možností, které máte, je ale obrátit se přímo na družstvo Důbrava. Za stoprocentní vlasovou
regeneraci, zlepšení kvality vlasů, čelení lámavosti
a získání přirozeného zabarvení to rozhodně stojí.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv
hiv Důbrava

DOPORUČUJEME TAKÉ…
…
• Bylinný šampon z Henny
• Šampon proti lupům
• Balzám na vlasy
asy
• GEL z Henny
y
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Přemýšlíte, co nadělit dětem
na Mikuláše a pod stromeček?
Kupte jim hračku z Moravské ústředny Brno!
V čase předvánočním můžete děti potěšit interaktivním čertíkem Hubertem, který všechny pobaví
čertovskými říkadly. Na Vánoce jsou pak ideální
dárky s motivy, které děti důvěrně znají z televize
a knížek - jako jsou například Krteček, Rákosníček,
Křemílek a Vochomůrka nebo třeba Večerníček,
který letos slaví 50. výročí! Dopřejte vašim dětem,
aby měly svoje kamarády při sobě v postýlce i na
cestách!

Výrobky Moravské ústředny splňují veškeré požadavky na kvalitu a bezpečnost, jsou to české hračky
s tradicí. V široké nabídce maňásků, plyšových hraček
a dalších produktů nyní najdete i kolekci klapacích
maňásků, které získaly ocenění Správná hračka.
Hračky lze zakoupit v e-shopu http://www.mubrno.cz/
nebo ve většině větších hračkářství - například Sparkys, Bambule či Pompo.

www.m
www.mubrno.cz
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Spolu s vánočními ozdobami září v družstvu světlomety

IRISA byla až doposud spojována s Vánocemi.
Jako výrobce ručně malovaných a foukaných
skleněných vánočních ozdob působí na trhu přes
60 let. V posledních letech se však její jméno pojí
i s předními světovými automobilkami. Říkáte
si, co mají vánoční ozdoby společné s automobily?
Odpověď je jednoduchá. Opravdu nic. IRISA je ovšem
také významný výrobce a dodavatel komponentů
a světlometů pro automobily předních značek jako je
nový Mercedes, Jaguár, Opel, či Škoda Superb.
Závod na lisování plastů IRISA vybudovala již v roce
1967 za účelem diverziﬁ kace výroby. Od roku 1989 se

závod plně věnuje oblasti automotive. Začátky nebyly vůbec jednoduché, vysoké počáteční investice do
speciálních zařízení, či následná krize v automobilovém průmyslu rozvoj závodu značně omezily. Díky
rozmanitosti výrobního programu - IRISA se zabývá
dále navíc výrobou kartonáže a vánočních ozdob - se
podařilo závod na lisování plastů udržet v provozu.
Dnes se IRISA řadí mezi hlavní výrobce a dodavatele komponentů a produktů pro různé automobilky.
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

Výrobní program závodu se orientuje na zpracování
termoplastických hmot, které probíhá vstřikováním
nebo vakuovým tvarováním, a povrchovou úpravu
výlisků. Ta je prováděna zejména vakuovým pokovováním, speciální technologií, která je v družstvu
využívaná s pozitivními výsledky.
Závod se rovněž specializuje na výrobu a kompletaci již celých světlometů. Tato inovace výrobního programu přispěla k dalšímu rozvoji družstva
a otevřela nové cesty k zákazníkům v oblasti automotive, kterým závod tímto šetří čas i peníze. Inovace v družstvu tak představují stěžejní bod výrobní
strategie. „Pokrok pro nás znamená posun na vyšší
úroveň v poskytovaných službách. Vše kolem nás se
zdokonaluje a bez patřičných investic a pravidelné
obnovy technologického parku, či inovací výrobního programu bychom jen stěží čelili konkurenci.
Udržování rostoucího trendu v inovacích je pro naši
výrobu stěžejní, díky čemuž můžeme vyhovět i nejnáročnějším požadavkům našich zákazníků,“ říká
Jiří Dřevikovský, vedoucí závodu Lisovna plastů. To,
že se tyto kroky družstvu vyplácí, potvrzuje i obrat
závodu na lisování plastů, který se během dvou let
více než zdvojnásobil. Letos na podzim plánuje proto
IRISA pořídit další pokovovací zařízení, které patří
k nejmodernějším v Evropě.
Text: Ing. Lada Jelínková
Foto: archiv Irisa
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