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slovo úvodem

Ing. Miloslav Janíček
předseda družstva Brněnská Drutěva
člen představenstva SČMVD

Dámy a pánové, vážení družstevníci,
úvodem mně dovolte popřát vám i vašim blízkým
vše nejlepší v novém roce, hodně pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
V minulém roce došlo k velmi dobrému hospodaření Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Příznivých ekonomických výsledků dosáhlo také
velké množství jednotlivých družstev. Dokládá to
i řada celostátních ocenění našich členských družstev
v závěru roku 2015. Úspěchů bylo dosaženo, navzdory
nepříliš vstřícného přístupu našich politiků a někdy
nepochopitelná nařízení Evropské unie. O to více si
těchto ocenění vážíme a gratulujeme.

Letošní rok i následující další dva roky budeme muset v našem družstvu věnovat hodně času generační
obměně pracovníků THP i ve výrobě. Neřeknu nic
objevného, ale pracovníky s odpovědným přístupem
a se zájmem opravdu pracovat se nám daří nacházet
stále obtížněji. Nicméně i tyto otázky se snažíme dále
řešit, nyní například i spoluprací s volenými zástupci
přilehlých městských částí Brno – jih a Brno – Bohunice.
V plném proudu je příprava projekční dokumentace
k zahájení stavby nového areálu Brněnské Drutěvy
na pozemku zakoupeném v minulém roce i díky úvěru od SČMVD. Nyní vyřizujeme příslušná povolení
ke zřízení přípojek plynu, elektřiny a vody. Probíhají
připomínková řízení hygieniků, požárníků, bezpečnostních techniků atd. k prostorově navrženým
budovám. Zahájení stavby plánujeme v květnu letošního roku.

Přestože se věnujeme přípravám na stavbu nových objektů, nezanedbáváme péči o stávající areál.
V uplynulých dvou letech jsme investovali sice méně
prostředků než v letech předešlých, ale opravovali
a vylepšovali jsme prostředí areálu pro naše nájemce
i naše pracovníky v celkové částce přes tři miliony
korun.

Další novinkou jsou také dva nové stroje v provozu
kartonáže, které jsme zakoupili v druhém pololetí
minulého roku. Následným vyřazením čtyř nejstarších strojů jsme získali další nový prostor pro výrobní využití.
Za posledních několik měsíců jsem navštívil i několik mimobrněnských družstev - Brisk Ježov, Horácké
autodružstvo, DUP Pelhřimov a Dřevo Měřín. Osobní
setkání jsou vždy přínosná. Myslím, že je dobře, když
mezi lidmi z vedení převládají pozitivní nálady. Seznámení se s historií, současností ﬁrem a kam směřují, je velmi zajímavé.
Vážené kolegyně a kolegové, těším se na další spolupráci s vámi.

www.druteva.cz
2/2016
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Aktualita

Nový videopořad o SČMVD
Svaz českých a moravských výrobních družstev realizoval ve druhé polovině loňského roku natáčení
nového propagačního videopořadu. Jeho záměrem
je především představit postavení a činnost svazu,
služby, které poskytuje členským družstvům, mezinárodní zastoupení českého výrobního družstevnictví a průřezově také jednotlivá odvětví, v nichž
výrobní družstva v České republice podnikají.
Videopořad vznikl v pražském studiu Grant a natáčení probíhalo v budově svazu na Václavském náměstí, ve vybraných členských výrobních družstvech, na
mezinárodních veletrzích módy, obuvi a kožedělného zboží STYL a KABO v Brně a natočena byla také
pražská sídla státních institucí.
Struktura videa má pět částí, které na sebe plynule
navazují. Nejprve je SČMVD ve stručnosti představen
jako jeden z největších a nejvýznamnějších svazů
zaměstnavatelů v České republice a reprezentant
českého výrobního družstevnictví, jehož tradice je
delší než 120 let. Služby svazu pro členská družstva,
které zahrnují činnosti ve všech stěžejních oblastech
podnikání, jsou náplní následující části. Na příkladu 12 vybraných družstev jsou představena odvětví,
v nichž členská družstva podnikají, od dřevozpracujícího průmyslu, přes stavebnictví až k textilní a oděvní výrobě. Ve čtvrté části pořadu je prostor věnován
vzájemnému vztahu SČMVD a státní správy a samosprávy a celá prezentace je uzavřena zastoupením
svazu v národních a mezinárodních hospodářských,
zaměstnavatelských a družstevních organizacích.
Ač by se z krátkého desetiminutového videopořadu
mohlo zdát, že na výrobu stačilo pouhých pár dnů,
opak je pravdou. Celkem byly zaznamenány hodiny
ﬁ lmového materiálu ve vysoké obrazové kvalitě Full
HD a natáčení probíhalo průběžně od června do září
loňského roku, další měsíc si pak vyžádala postprodukce, tedy střih, výroba graﬁckých prvků nebo mix
hudby a dabingu.
Celým videopořadem provází diváka komentář,
který byl namluven ve dvou verzích, české a anglické.
České verze se zhostil herec Jiří Schwarz, který patří
mezi vůbec nejobsazovanější české dabéry a jehož
hlas můžete znát i z celosvětově úspěšných amerických velkoﬁ lmů jako Gladiátor, Hvězdné války nebo
Hobit. Jako hudební podkres byly použity moderní
a dynamické instrumentální skladby Pavla Hrubeše,
které celé video doplňují a vytváří synergický celek.
Prezentace svazu byla poprvé představena na listopadové Celorepublikové poradě SČMVD v TOP Hotelu
Praha, s anglickou verzí se pak seznámili účastníci
mezinárodní družstevní konference a zasedání před-

stavenstva Družstev Evropa, které se uskutečnily ve
dnech 24.–25. listopadu 2015 v Praze.
Zájemcům je video k dispozici na stránkách svazu
www.scmvd.cz v české a anglické verzi i jako zkrácený minutový spot.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv SČMVD

www.scmvd.cz
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Elektro výrobní družstvo Pacov
Zajišťujete realizaci stavby, rekonstrukci objektu nebo potřebujete servis v oblasti elektroinstalačních služeb? Máme pro vás tip – obraťte se na výrobní družstvo Elektro Pacov.

ROZHOVOR
Pavel David

předseda družstva

Pane předsedo, jaké služby v současné době nabízíte?
Předmětem naší činnosti jsou především elektroinstalační služby,
se zaměřením na místní ﬁrmy či
ﬁrmy z blízkého okolí. Firmy se na
nás obracejí i po realizaci zakázek
– zajišťujeme pro ně také průběžně
potřebný servis.
Co vše si pod tím lze konkrétně
představit?
Provádíme bytové a průmyslové
elektroinstalace, elektromontáže,
revize v objektech třídy A a B do
i nad 1000 V s omezením do 35 kV,
projektování elektrických zařízení atd. Instalujeme hromosvody
a zabýváme se prodejem elektroinstalačního materiálu. Vyrábíme
rozvaděče nízkého napětí jak pro
potřeby našich elektromontáží,

6
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tak pro širokou veřejnost. Máme
také oprávnění k provádění kontrol zdravotnických elektrických
přístrojů v provozu dle ČSN EN
62353. Mezi další činnosti patří
například zemní i výškové práce,
strojírenství, zámečnické služby
a pozáruční servis. Mezi zajímavé
činnosti určitě patří repase aku-

mulátorů. Naše práce je různorodá,
jsme schopni zajistit projektovou
dokumentaci,
elektromontážní
práce, celkovou revizi elektroinstalace, ručního nářadí a spotřebičů. Pokud má nějaká ﬁrma zájem
s námi spolupracovat, může nás
zkontaktovat a zakázku zrealizujeme podle konkrétních požadavků.

Elektro výrobní družstvo Pacov
bylo založeno v roce 1993. Od
stejného roku je členem SČMVD.
Tradice družstva se datuje do roku
1969, kdy vzniklo družstvo Stavba
Pacov. Součástí tohoto družstva
byl OSP Elektro Pacov, který se
v roce 1974 stal součástí výrobního
družstva Kámen Pelhřimov. Dne
1. ledna 1993 došlo k vyčlenění
Elektro výrobní družstvo Pacov.
Družstvo je výrobcem rozvaděčů
nízkého napětí. Předmětem činnosti družstva je dále provádění
montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů do i nad 1000 V
s omezením do 35 kV v objektech
třídy A a B, projektování elektrických zařízení, zámečnické služby,
prodej elektromateriálu, záruční
i pozáruční servis elektrického
nářadí BOSCH, pozáruční servis
elektrického
nářadí
NAREX
a PROTOOL, repase akumulátorů a acu-packů a práce pomocí
montážní plošiny. Družstvo je
též oprávněno provádět kontroly
zdravotnických elektrických přístrojů v provozu ve smyslu ČSN EN
62353.

V nabídce služeb máte také práci
na montážní plošině. K čemu ji lze
přesně využít?
Na cokoliv, kde je potřeba montáž
ve větších výškách či běžně nedo-

stupných místech. Konkrétně ji využíváme při montážních pracích,
ale třeba i při opravě světel. Lze ji
využít i pro další konkrétní účely,
které plynou z potřeb zákazníka.
Poskytujete služby také ﬁrmám
mimo váš region?
Ano – není samozřejmě problém
poskytnout naše služby kdekoliv
v rámci České republiky. Nemá

však pro zákazníka smysl, abychom se vypravili na druhý konec
republiky například kvůli opravě
světla, protože by zakázka byla
dražší, ale určitě se mu spolupráce
s námi vyplatí při realizaci větších
zakázek. Na druhou stranu, pokud
si bude zákazník přát servis právě
od nás, proč ne? Rádi se za ním vy-

2/2016
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pravíme - a při té příležitosti třeba
navrhneme i vylepšení jeho stávajícího systému.
Kde jste v posledních letech realizovali zakázky a jaké?
Spolupracovali jsme například
s Dřevozpracujícím družstvem Lukavec, kde jsme prováděli montáž
osvětlení LED. V pelhřimovském
družstvu DUP jsme prováděli rekonstrukci osvětlení truhlárny
a instalovali jsme osvětlení LED.

zajímavost

1. místo v soutěži Zlatá šlapka

Koníčkem předsedy družstva
Elektro Pacov Pavla Davida je
cyklistika. Na kole s oblibou
tráví svůj volný čas. Rád zdolává
nejen kopce Vysočiny, ale velkou
výzvou jsou pro něj i Alpy. A že
nejezdí jen jako obyčejný turista,
svědčí i umístění týmu CYKLOPACOV, jehož je členem, v závodě
Zlatá šlapka 2015, kde obsadilo
1. místo. Blahopřejeme k tomuto
úspěchu!

Ve ﬁrmě VOD Jetřichovec jsme
spolupracovali na bioplynové stanici. Zajímavostí byla i zakázka
od města Pacov – instalovali jsme
osvětlení klášterního kostela sv.
Václava. Mezi poslední zakázky patří rekonstrukce osvětlení v objektu SČMVD v Rosicích u Brna. Zde
instalujeme LED osvětlení a provádíme další související práce.

informací lze nalézt na našich internetových stránkách.
Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: Jana Henychová + archiv
družstva

Jakým způsobem se s vámi mohou
zájemci o vaše služby zkontaktovat?
Mohou zatelefonovat na číslo
565 442 125 nebo faxovat na
565 442 943. Lze nám též napsat na
e-mailovou adresu info@elektrovd.cz, případně nás najít na adrese
Elektro výrobní družstvo Pacov,
Na Blatech 1095, 395 01 Pacov. Více

www.elektrovd.cz
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Dne 17. prosince 2015 se na půdě Lichtenštejnského paláce uskutečnila již tradiční akce Rady vlády
pro udržitelný rozvoj Fórum pro udržitelný rozvoj
2015 s podtitulem Česká republika 2030 – priority
rozvoje České republiky v měnícím se světě. Své
zastoupení na fóru měla i Česká podnikatelská
rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), a to nejen jako
odborná veřejnost v řadách publika, ale především za řečnickým stolem fóra. Konferenci zahájili ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, šéfporadce
premiéra ČR Vladimír Špidla, šéfporadce ministra
životního prostředí a vicepresident CBCSD Petr
J. Kalaš a Georg Rebernig, ředitel rakouského
Spolkového úřadu pro životní prostředí.

Letošní ročník fóra se konal v kontextu přijetí
významných milníků globálního rozvoje – nového
rozvojového rámce OSN Agenda 2030 a klimatické
dohody. Diskutovaly se dlouhodobé priority rozvoje
České republiky a aktualizace Strategického rámce
udržitelného rozvoje z roku 2010. Cílem aktualizace
strategického rámce je příprava nového zastřešujícího dokumentu k rozvoji České republiky do roku
2030. Pracovním názvem tohoto dokumentu je Česká
republika 2030.
Petr Kalaš v souvislosti se strategickým rámcem
upozornil, že ČR je součástí širších geopolitických
celků a životní styl a rostoucí spotřeba obyvatel a domácností představují výraznou environmentální
zátěž nejen pro ČR. „Je proto důležité, že součástí naší
práce na aktualizaci strategického rámce je i analýza
megatrendů, na jejíž formulaci se podílí široká ve-

rubrika manažerů družstev

CBCSD na Fóru pro udržitelný
rozvoj 2015
řejnost i soukromý sektor.“ Právě role soukromého
sektoru na zavádění principů udržitelného rozvoje
do praxe fungování celé společnosti se v diskuzních
panelech ukázala jako klíčová. Zmínit ji nezapomněl
ani Vladimír Špidla. „Cesta bude úspěšná jen tehdy,
když se do ní zapojí všechny subsystémy společnosti
a mimořádná odpovědnost platí podnikatelskému
sektoru jako takovému,“ řekl.
Jan Žůrek, který v diskuzním panelu reprezentoval
v rámci České podnikatelské rady právě soukromý
sektor, vysvětlil, že v ČR máme konkurenceschopný
podnikatelský sektor, ale máme slabiny v institucích a vládách, které nejsou tak rychlé a pružné jako
podniky. Soukromý sektor si tak hledá cestu v podmínkách, kdy má dlouhodobé cíle, ale chybí mu parametry fungování prostředí.
Petr Lebeda, ředitel think-tanku Glopolis, navazuje,
že „udržitelnost je právě o dlouhodobé konkurenceschopnosti. Je to parametr podnikání a měl by tak
být vnímaný. Cíle udržitelnosti se nedají naplnit bez
efektivních partnerství, centrálního ukotvení za
pomoci politické autority a bez propojování uzlů na
všech úrovních – neboť napříč sektory nejsme zvyklí
pracovat s lidmi z jiných oborů a sektorů.“
Více o konkrétních Cílech udržitelného rozvoje najdete na www.udrzitelny-rozvoj.cz, více o České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a vizi pro rok
2050 najdete na www.cbcsd.cz.

Text: Mgr. Veronika Žurovcová

www.cbcsd.cz
2/2016
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Anketa

Jak byste zhotnotil (-la) uplynulý rok
a jaké novinky chystáte ve vašem
družstvu v roce 2016?
Ing. Leo Doseděl
předseda družstva
MODĚVA oděvní družstvo Konice
Rok 2015 má oděvní
družstvo Moděva Konice
zdárně za sebou, slovy
našich německých partnerů „Gott sei Dank“,
a vcelku úspěšně. Mohu
konstatovat, že splnit
plánované úkoly bylo
velmi složité a obtížné.
Oděvní branže se celkově nenachází v dobré kondici
a na plnění stanovených cílů dopadá již nyní velmi
silně zvyšující se úroveň minimální mzdy, která má
na nízkopříjmové obory velmi negativní vliv. Po připočtení vlivu stagnujících, dokonce klesajících cen
oděvních výrobků, přesycenosti trhu a neustále klesajícího zájmu o módu a oděvy jako takové, nemáme
nad čím příliš jásat.

To, že jsme opět i rok 2015 zvládli s pozitivním výsledkem, je způsobené mnoha opatřeními ke snížení
nákladovosti, ale hlavně obětavou prací všech našich
zaměstnanců a profesionálních odborníků, kteří ještě u oděvařiny zůstali.
V roce 2015 jsme investovali do nového technologického zařízení necelých pět milionů korun
a další velmi významná investice v objemu šest
milionů korun v projektu na úspory energií nás
čeká v roce 2016. Podotýkám, že naše družstvo nečerpá žádný úvěr a vše financuje ze svých volných
prostředků.
Naší snahou v roce 2016 bude hospodařit a učinit
zodpovědně vše tak, abychom pozitivně mohli hodnotit splněné úkoly a mohli se této ankety zúčastnit
i v příštím roce a věřte, že proto uděláme maximum.

Ing. Miloslav Čermák
předseda družstva
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
Minulý rok byl po pětiletém půstu způsobeným poklesem prodeje
aut a recesí opět začátkem investic do budoucnosti. Kromě dvou katrů
Lectra jsme koupili ještě
výrobní halu ve Snině
pro naši dceřinou společnost Autotex.
Celkové investice v loňském roce dosáhly více než
18 milionů korun a kromě již zmiňovaných větších investic dále pokračovala i obnova počítačového parku v souvislostí s rostoucími nároky na
SW a počítačové kapacity, ale hlavně s ukončením
podpory systému Windows XP. Tyto investice jsme
pokryli bez úvěrového zatížení z vlastních zdrojů
ze zisku a odpisů. Rozšíření výrobních kapacit ve
Snině přístavbou výrobní haly a rozšíření kapacit
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v Bentexu v Žilině o pronájem dalšího patra bude
znamenat nejen stavební investice, ale také investice do technologie, kde počítáme jak s nákupem
produktivnější technologie, tak i klasických šicích strojů. Tyto investice na Slovensku souvisejí
s budováním dalších automobilek v této lokalitě.
Počítáme i s investicemi do náboru a tréninku nových pracovníků nejen na Slovensku, ale i v našich
závodech na Moravě a v Čechách. Investice v roce
2016 chceme pokrýt z vlastních zdrojů a současně uvažujeme o investičním úvěru cca 20 milionů
korun se splatností do pěti let. Cílem je navýšit obrat o cca 200 milionů korun v horizontu dvou let.
Omezujícím faktorem je nedostatek kvaliﬁ kované
pracovní síly v Čechách, ale i v západním Slovensku,
proto jsme již zahájili jednání o povolení pracovnic
ze zahraničí. A samozřejmě počítáme s rozšířením
zákaznického i výrobního portfolia hlavně do
zahraničí.

Ing. Pavel Pastorek
předseda družstva
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Minulý rok byl pro naše
vinařské družstvo vcelku úspěšný. Podařilo se
nám zvýšit objem prodaného vína a tím narostly i tržby. Dále jsme
navýšili plochu našich
vinic jako prvotní předpoklad pro výrobu kvalitních vín a současně
jsme pořídili moderní
techniku pro jejich obdělávání. Vysoká kvalita
našich vín spolu s vynikající adjustáží lahví je zárukou pro zákazníky, že
kupují osvědčený výrobek, který je svou kvalitou minimálně rovnocenný při srovnání s konkurenčními
víny, a to jak tuzemskými, tak i zahraničními.
V tomto roce představíme další novinku – a to řadu
vín připravených speciálně k 700. výročí narození
Karla IV. Jedná se o ucelenou kolekci přívlastkových
vín bílých i červených, jeden druh – bílé víno Hibernal - je součástí kolekce 100 druhů vín v Národním
salonu vín ve Valticích. Navíc oslavíme v tomto roce
výročí 80 let od založení původního vinařského
družstva v Čejkovicích, na jehož tradice jsme navázali a pokračujeme v úspěšné vinohradnické a vinařské
práci… Věřím, že budeme mít další příležitosti informovat veřejnost o naší úspěšné činnosti a nadále
budeme představovat milovníkům a konzumentům
jenom kvalitní vína…

Zdeněk Sobota
předseda družstva
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Rok 2015 patřil k nejúspěšnějším v padesátileté historii našeho
družstva. Výborné výsledky významně ovlivnil
příznivý
kurz
koruny
družstvo
exportuje více než 80
procent celkové výroby.
Podařilo se nám udržet
procento zaměstnaných
osob se zdravotním postižením (OZP) a rozjet
nové projekty s našimi
stávajícími i novými zákazníky v náročném segmentu výroby a dodávek do automobilového průmyslu.

V roce 2016 zahajujeme několik nových výrob - bovdenových spojení pro osobní automobily. Budeme
také nadále řešit potíže se získáváním pracovníků
OZP, výrobních dělníků a techniků. Plánujeme významné investice do automatizace výroby s cílem
snížit procento manuální práce ve výrobě.

Ing. Božena Voborníková
předsedkyně družstva
Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město
nad Metují
Obě divize Detechy,
jak kosmetika, tak nátěrové hmoty prožily
aktivní a mimořádně
úspěšný rok 2015.
Sortiment kosmetiky
je zajímavá a dynamicky se vyvíjející oblast.
Naším cílem je vyrábět
kvalitní výrobky respektující světové módní trendy. Náš tvůrčí
team je velmi produktivní a v loňském roce
uvedl na trh několik novinek z řady dekorativní
i zdravotní kosmetiky. Spolupracujeme nově s prodejními kanály, které doposud nebyly našimi zákazníky.
Česká i světová konkurence je na tomto trhu velmi
aktivní. Díky našemu prodejnímu přístupu a vývoji
novinek se s ní snažíme držet krok.
Novinky pro rok 2016: ve skupině pomád na rty
mohou naši zákazníci i cílové skupiny očekávat zajímavé novinky. Pro ženskou krásu připravujeme již
nyní novou řadu rtěnek, očních stínů a k tomu také
barevné variace ve skupině péče o nehty. V oblasti
zdravotní kosmetiky překvapíme zákazníky novou
pleťovou řadou.
Divize nátěrových hmot je sázkou na stálice, tzn.
barvy na kov, dřevo, beton a protiplísňové přípravky
nejvyšší kvality. V této sekci není pravidlem uvést
každý rok novinku. Výzkum je zde delší, ale protože jsme ﬁrma, která si zakládá především na kvalitě
vycházející z naší tradice, chceme, aby naše novinky
měly co říci konečnému zákazníkovi, tj. spotřebiteli.
V této oblasti máme stálou klientelu, ale rádi bychom
získali i nové zákazníky. Našimi věrnými jsou „hobbíci“, kteří se starají o své chaty a domy, i větší ﬁrmy,
které se rády vracejí.
V divizi nátěrových hmot sázíme především na
prodejní servis obchodních poradců, kteří svým
aktivním přístupem tvoří velmi zásadní kostru celé
divize. U nich dbáme na zvyšování kvaliﬁ kace prostřednictvím cílených tematických školení.
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rubrika manažerů družstev

Soutěž MANAŽER ROKU je v plném proudu
Nominace do 23. ročníku prestižní osobnostní soutěže MANAŽER ROKU jsou v plném proudu. Finále
soutěže se uskuteční 21. dubna v pražském paláci
Žofín, kde ocenění získají nejúspěšnější manažeři
a manažerky za rok 2015.
Vyhlašovateli soutěže jsou
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR a Česká manažerská asociace. Jejím posláním je upozornit
na nejschopnější manažerské osobnosti v ČR, ale také
navzájem předávat zkušenosti, názory, náměty, které
kultivují podnikatelské prostředí či pomáhají nalézat
cesty k lepší komunikaci mezi soukromým a státním
sektorem i pečovat o etiku v manažerské práci.
Vítěz minulého ročníku Daniel Beneš, předseda
představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ, ke
smyslu soutěže uvedl: „Je to vítaná příležitost potkávat

se s kolegy z jiných ﬁrem a odvětví, vyměňovat si vzájemně manažerské zkušenosti a názory na budoucnost
byznysu, inspirovat ostatní“. Jak dále řekl, významných osobností má český byznys hodně. Vyzdvihl také
střední podnikatele, kteří už více než 20 let úspěšně
podnikají, dávají lidem práci a platí v ČR daně.
Vítězka soutěže, ředitelka a jednatelka společnosti
PETROF Zuzana Ceralová Petrofová považuje soutěž
za příležitost ocenit dlouhodobou každodenní práci –
a seznámit se s manažerskými příběhy kolegů z jiné
branže. Také ona vidí kolem sebe řadu skvělých
osobností. „Podnikání je sice práce za účelem vytváření zisku, ale neměla by se z toho vytratit etika a pokora. Takže si vážím například majitelky ﬁrmy SIKO
koupelny a kuchyně Jaroslavy Valové nebo majitele
ﬁrmy LINET Zbyňka Frolíka,“ uvedla.
Aktuální informace k soutěži lze najít na stránkách
www.manazerroku.cz.
Zdroj: ČMA
(-jh-)

www.manazerroku.cz www.cma.cz

Akční plán podpory malých a středních
podnikatelů na rok 2016
Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) na
své plenární schůzi 14. prosince 2015 projednala
a schválila Akční plán podpory malých a středních
podnikatelů na rok 2016, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a do jehož tvorby se
společně s dalšími asociacemi a svazy intenzivně
zapojil také Svaz českých a moravských výrobních
družstev.
Výsledkem spolupráce ministerstva s hospodářskými a sociálními partnery bylo zapracování jejich
námětů do schváleného materiálu. Ministerstvo
průmyslu a obchodu se bude při realizaci plánu zaměřovat především na cílenou podporu ve čtyřech
prioritních oblastech – příznivé podnikatelské prostředí, přístup k ﬁnancím, internacionalizace podnikání a energetické úspory v podnikání. „Sobotkova
vláda se k záměru posílit malé a střední podniky postavila velmi pozitivně s vědomím, že na rozdíl od
vyspělých ekonomik nevytváří v České republice
malé a střední podniky pevný základ hospodářství,
o který by se bylo možno opřít, zejména v době krizových výkyvů,“ říká ke schválenému plánu JUDr.
Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.
Posílení malých a středních podniků v rámci struktury hospodářství České republiky pokládá SČMVD
pro budoucí stabilitu hospodaření a zaměstnanosti za
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zcela zásadní. Podíl středních podniků na celkovém
obratu průmyslu je v České republice podstatně nižší než například v Německu a české ﬁrmy jsou navíc
závislé na práci ve mzdě a výrobě komponent pro
velké, převážně zahraniční korporace. Z tohoto důvodu SČMVD v reakci na usnesení Evropské komise
vypracoval Projekt restrukturalizace hospodářství
České republiky, který byl nyní z většiny zapracován
do Akčního plánu podpory MSP na rok 2016.
„Vítáme, že se začalo na tomto úkolu konečně pracovat, ale vnímáme také jeho podstatnou slabinu, a to
že se v realizaci plánu počítá s národními ﬁnančními
zdroji pouze minimálně a plán se opírá především
o prostředky z fondů EU. Je to chyba a bez národních
zdrojů nebude původní plán možné v potřebné míře
realizovat,“ dodává JUDr. Dvořák.
Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zahrnout
některá opatření z Akčního plánu podpory MSP i do
vládního Akčního plánu na podporu hospodářského
růstu a zaměstnanosti České republiky. Rovněž bude
o jeho realizaci pravidelně informovat hospodářské
a sociální partnery zastoupené v tripartitě i Výbor pro
malé a střední podniky a výrobní družstva, který je
jedním z výborů Rady vlády pro konkurenceschopnost
a hospodářský růst a v němž je zastoupen také SČMVD.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Vláda ČR

Pojem družstevní podíl vymezuje zákon o obchodních korporacích. Právní úprava obsažená v tomto
zákoně současně určuje, jak může člen družstva, jeho
dědic anebo jiný právní nástupce člena družstva
s družstevním podílem nakládat a jak lze ve stanovách v závislosti na účelu, za kterým je družstvo založeno, nakládání s družstevním podílem blíže upravit.
Družstevní podíl představuje v tomto pojetí práva
a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Jedná se o práva a povinnosti určené stanovami každého jednotlivého družstva na základě právní úpravy
obsažené v zákoně o obchodních korporacích. Družstevním podílem se tedy rozumí všechna práva a povinnosti, které má člen družstva ve vztahu k družstvu
v celém jejich souhrnu. Předcházející právní úprava
daná obchodním zákoníkem družstevní podíl neznala a pro označení práv a povinností plynoucích členu
z jeho členství v družstvu používala jen výraz „členská
práva a povinnosti“.
Pojetí družstevního podílu v zákoně o obchodních
korporacích umožňuje každému členu mít pouze jeden družstevní podíl. Tím není vyloučena možnost,
aby člen za trvání svého členství v družstvu ke svému
dosavadnímu družstevnímu podílu nabyl družstevní podíl od jiného člena téhož družstva. V souladu
s tím, že družstevní podíl představuje všechna práva
a povinnosti člena z jeho členství v družstvu, zákon
o obchodních korporacích pro tento případ určuje,
že dosavadní družstevní podíl člena a členem nabytý
družstevní podíl splyne v jediný družstevní podíl.
Družstevní podíl vzniká se vznikem členství v družstvu. Povaha družstevního podílu umožňuje s družstevním podílem nakládat, a to družstevní podíl
převést, zastavit anebo rozdělit. Z povahy družstevního podílu vyplývá také možnost přechodu družstevního podílu na dědice, anebo jiného právního nástupce
člena. Pojetí družstevního podílu podle zákona o obchodních korporacích nevylučuje, aby družstevní podíl byl ve spoluvlastnictví alespoň dvou osob.
Převod nebo přechod družstevního podílu však
sama povaha družstevního podílu umožnuje jen na
osobu, která splňuje podmínky pro členství v družstvu, z něhož práva a povinnosti představovaná tímto
družstevním podílem plynou. Je tomu tak proto, že
tato práva a povinnosti může mít jen osoba, která je
členem tohoto družstva. Pokud má nabýt družstevní
podíl jiný dosavadní člen téhož družstva, je vzhledem
k tomu, že práva a povinnosti z členství jsou spojena
také s členským vkladem, nutné, aby stanovy družstva umožňovaly členu podílet se na základním kapitálu družstva vedle základního členského vkladu
alespoň jedním dalším členským vkladem. Jinak je
převod nebo přechod družstevního podílu na dosavadního člena družstva vyloučen.

Pro zmíněnou povahu družstevního podílu zákon
o obchodních korporacích výslovně stanoví, že družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl. Jako
výjimku z uvedeného tento zákon připouští jen možnost, aby družstvo vlastní družstevní podíl nabylo,
jedná-li se o přeměnu družstva podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
V družstvech, kde je podmínkou členství pracovní
poměr, zákon o obchodních korporacích umožňuje
vzhledem k této podmínce převod a přechod družstevního podílu jen tehdy, nabývá-li družstevní podíl fyzická osoba, která je již zaměstnancem družstva, a tedy
podmínku členství v družstvu splňuje, anebo se zaměstnancem stane a tím podmínku pro členství splní.
Družstvo může na základě zákona o obchodních
korporacích ve svých stanovách vyloučit, aby družstevní podíl byl ve spoluvlastnictví, stejně jako zde
může zakázat převod družstevního podílu na jiného
člena družstva anebo nepřipustit převod družstevního podílu na osobu, která není členem družstva.
Tato úprava ve stanovách má zásadní význam také
z hlediska možnosti družstevní podíl zastavit, neboť podle zákona o obchodních korporacích platí,
že družstevní podíl lze zastavit jen za podmínek, za
nichž ho lze v příslušném družstvu převést.
Obdobně ponechává zákon o obchodních korporacích na stanovách, zda při zániku členství smrtí člena anebo zánikem právnické osoby, která je členem
družstva, vyloučí přechod družstevního podílu na
dědice anebo na jiného právního nástupce člena.
Lze-li vzhledem k úpravě ve stanovách družstva družstevní podíl převést, stejně jako v případě, kdy družstevní podíl přechází na dědice, mohou stanovy podmínit
tento převod anebo přechod souhlasem představenstva
anebo souhlasem předsedy družstva, jedná-li se o malé
družstvo, v němž se nezřizuje představenstvo.
Vzhledem k účelu, ke kterému se zakládají bytová
družstva anebo sociální družstva, stanoví zákon o obchodních korporacích pro tato družstva, jde-li o převod
anebo přechod družstevního podílu i zastavení družstevního podílu, od uvedené obecné právní úpravy
vztahující se na ostatní družstva některé odchylky.
Při zániku družstevního podílu za trvání družstva,
k němuž dochází, když členství v družstvu členu zaniká,
aniž je jeho družstevní podíl převáděn anebo přechází
na někoho jiného, vzniká tomuto dosavadnímu členu
nebo jeho dědici, popřípadě jinému právnímu nástupci,
právo na vypořádací podíl. Zanikne-li však členu jeho
členství v družstvu zánikem tohoto družstva bez právního nástupce, má člen vzhledem ke svému dosavadnímu družstevnímu podílu místo práva na vypořádací
podíl právo na určení podílu na případném likvidačním
zůstatku, který vyplyne z likvidace družstva.
Text: JUDr. Miroslav Machala
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z Bruselu

Rada EU vyzývá k podpoře
sociálních podniků
Výsledkem 3434. zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu
spotřebitele (EPSCO), které se konalo dne 7. prosince 2015 v Bruselu, je přijetí závěrů s názvem „Podpora sociální ekonomiky jako jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje v Evropě“.
Rada EPSCO zhodnotila, že sociální ekonomika
a sociální podniky představují významný pilíř především z hlediska zaměstnanosti a sociální soudržnosti v celé Evropě a jsou zcela klíčové pro dosažení
cílů strategie Evropa 2020, desetileté strategie EU,
jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Sociální
ekonomika hraje významnou úlohu při transformaci
a rozvoji současné společnosti, systémů sociálního
zabezpečení a ekonomik, čímž podstatně přispívá

k hospodářskému a sociálnímu vývoji v celé Evropě
i mimo ni, a v mnoha členských státech také doplňuje
stávající mechanismy sociálního zabezpečení.
Sociální ekonomika rovněž přispívá k uskutečňování řady dalších klíčových cílů EU, včetně udržitelného růstu podporujícího začlenění, kvalitních
pracovních míst, sociální soudržnosti, sociálních
inovací, místního a regionálního rozvoje a ochrany
životního prostředí. Je rovněž důležitým nástrojem
přispívajícím k zajišťování blahobytu lidí.
Mezi širokou škálou organizací, které jsou označovány jako sociální podniky, jsou na předních místech
především družstva. V jejich činnosti se spojují udržitelné hospodářské činnosti s příznivými sociálními
dopady a současně zde zboží a služby slouží k pokrytí
určitých potřeb. Takové podniky jednají v obecném
zájmu a přitom vytvářejí pracovní místa, poskytují
sociálně inovativní služby a zboží, usnadňují sociální začleňování a podporují udržitelnější a lokálně
zakotvenější ekonomiku. Jsou tak založeny na zásadách solidarity a emancipace. Sociální podniky jsou
rovněž stabilní ﬁrmy a není nezajímavé, že hospodářskou krizi přestály mnohem lépe než ﬁrmy v řadě
jiných odvětví.

V návaznosti
na přijaté závěry vyzývá Rada
EPSCO Evropskou
komisi
a členské státy,
aby v závislosti na potřebě
vytvářely, zaváděly a dále
rozvíjely evropské, celostátní,
regionální nebo
místní strategie
a programy na
posílení sociální ekonomiky, sociálního podnikání
a sociálních inovací. Jednotlivé strategie a programy
by měly vycházet z konstruktivního dialogu mezi
evropskými, celostátními, regionálními nebo místními orgány a všemi relevantními zainteresovanými
stranami.
Členské státy by také měly více zviditelňovat sociální ekonomiku, v příslušných případech rozvíjením
odpovídajících partnerství, aby byly zajištěny dostatečné znalosti pro tvorbu politik a aby se činnostem
příslušných aktérů včetně sociálních podniků, stejně
jako dopadu, který mají na společnost, dostalo většího
uznání. Měly by rovněž pokračovat ve vývoji vhodného ekosystému pro sociální podniky na úrovni EU
i členských států, tak aby se v plném rozsahu uvolnil jejich potenciál katalyzátorů sociálních inovací.
Zvláštní pozornost by měla být věnována rozvoji center, inkubátorů, akcelerátorů a dalších mechanismů
na podporu expanze sociálních podniků.
Závěry Rady EPSCO navazují na tzv. Štrasburské
prohlášení z roku 2014, podle kterého musí sociální
podniky hrát v budoucnosti Evropy významnější
úlohu a musí být rozvinut jejich potenciál na povzbuzení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.
Zdroj: Rada EU
(-rs-)
Foto: archiv

www.consilium.europa.eu
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Zahájení jednání s Filipínami bude významným milníkem ve vztazích mezi EU a Filipínami a dalším důkazem
plnění závazku EU vůči jihovýchodní Asii. Komisařka
EU pro obchod Cecilia Malmströmová a ﬁlipínský ministr obchodu a průmyslu Gregory Domingo se začátkem ledna dohodli na zahájení jednání, která povedou
k dohodě o volném obchodu mezi Unií a Filipínami.
Obě strany chtějí dospět k dohodě, která bude mít
široký záběr a bude se týkat mimo jiné zrušení cel
a dalších obchodních překážek, služeb a investic,
přístupu na trhy s veřejnými zakázkami a dalších
otázek v oblasti konkurence a ochrany práv duševního vlastnictví. Součástí zamýšlené dohody bude
také obsáhlá kapitola, jejímž smyslem bude zajistit,
aby užší ekonomické vztahy mezi EU a Filipínami šly
ruku v ruce s ochranou životního prostředí a sociálním rozvojem.
Jak Malmströmová uvedla, Filipíny jsou v posledních letech jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik
v regionu. „Naší snahou proto je, aby naše podniky
získaly ty správné podmínky k tomu, aby mohly naplno využít velkého potenciálu tohoto trhu o síle 100
milionů spotřebitelů,“ řekla. První kolo jednání se
má konat v první polovině roku 2016 na Filipínách.
Filipíny jsou jednou z 10 členských zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Jsou pátou
největší ekonomikou regionu a druhým největším
trhem sdružení ASEAN. Filipíny jsou již pátou zemí
sdružení ASEAN, která s EU zahájila jednání o dohodě o volném obchodu. ASEAN jako celek je osmou
největší ekonomikou světa a po USA a Číně třetím
největším obchodním partnerem EU mimo Evropu.
Dvoustranný obchod se zbožím a službami mezi EU
a sdružením ASEAN dosáhl v roce 2013 hodnoty 235
miliard eur.
V roce 2007 byla zahájena jednání o meziregionální dohodě o volném obchodu mezi EU a ASEAN,
o dva roky později však ustoupila dvoustrannému
formátu jednání. Tyto bilaterální dohody o volném
obchodu jsou chápány jako stavební kameny budoucí meziregionální dohody. Dosud EU uzavřela
dvě dvoustranné dohody, a to se Singapurem (2014)
a Vietnamem (2015).

z Bruselu

EU a Filipíny zahajují jednání o dohodě
o volném obchodu

Filipíny jsou šestým největším obchodním partnerem EU v rámci ASEAN a 44. celosvětově. V roce 2014
vyvezla EU na Filipíny zboží v hodnotě 6,8 miliardy
eur. Dovoz z Filipín do EU dosáhl hodnoty 5,7 miliardy eur. Unie je tak čtvrtým největším obchodním
partnerem Filipín. EU na Filipíny vyváží zejména
dopravní zařízení (31 %), stroje (15 %), potravinářské
výrobky (13 %), chemikálie (11,5 %) a elektronické
součásti (11 %). Naopak Filipíny do EU vyvážejí především kancelářská a telekomunikační zařízení (45 %),
stroje (15 %), potravinářské výrobky (12,5 %) a optické
a fotograﬁcké přístroje (11 %).

Obchod se službami mezi EU a Filipínami měl v roce
2013 hodnotu 3 miliardy eur. S 6,2 miliardami eur
v přímých zahraničních investicích je Evropská unie
také největším zahraničním investorem v zemi.
Vztahy mezi EU a Filipínami se v současnosti řídí
dohodou o partnerství a spolupráci podepsanou
v červenci 2012. Od konce roku 2014 navíc Filipíny
využívají posílených obchodních preferencí udělených Unií v rámci všeobecného systému preferencí
GSP+.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
2/2016
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Vína řady Sanctus Victoria,
vína s příchutí historie

Templářské sklepy Čejkovice představují exkluzivní
řadu vín SANCTUS VICTORIA v edici KAREL IV.
Rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších
výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si
700 let od narození Karla IV. - císaře římského, krále
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českého, německého, lombardského a burgundského.
Pro jeho státnické schopnosti a kulturní odkaz je jednou z nejvýznamnějších postav naší historie. Za jeho
vlády nastal v Čechách také rozkvět vinařství, byl
to právě Karel IV., kdo k nám dal přivézt révu z Burgundska a Porýní.
Speciální edicí vín Karel IV. z TOP řady Sanctus
Victoria chtějí Templářské sklepy Čejkovice připomenout jeho odkaz a vzdát mu tak hold.
Vína této řady jsou vyrobena z nejvyšších partií
hroznů, které zkušení čejkovičtí enologové několik
let pečlivě vybírali z různých vinic vinařského družstva. Všechna vína jsou v přívlastkové paritě daného
ročníku. Tato řada proto nabízí to nejlepší, co vzešlo
z Templářských sklepů.
Pro řadu Sanctus Victoria byla také speciálně vyvinuta láhev z černé skloviny s logem ﬁrmy, která je
díky svému tvaru ideální pro delší skladování. Vynikající podmínky pro archivaci zaručuje i celokorková
zátka nejvyšší kvality. Při navrhování designu lahve
byl zároveň kladen důraz na historii. Po rozlomení originálních voskových pečetí jsou na etiketách
z ručně vytrhávaného papíru uvedené například re-

gule, které řídily každodenní život templářů, životopisy velmistrů tohoto řádu, nebo nově právě usnesení
císaře Karla IV. vydané k pěstování vinné révy u nás.
„V rámci spolupráce s Národním památkovým ústavem věnují Templářské sklepy Čejkovice část výnosu z prodeje této unikátní edice na obnovu některé
z monumentálních staveb, jejichž vznik na našem
území inicioval císař Karel IV.,“ upřesnil Mgr. Lukáš
Lukáš, obchodní a marketingový ředitel Templářských sklepů.

Řada Sanctus Victoria je určena pouze do vybraných
vinoték, gastronomických zařízení a speciálních
dárkových prodejen jako je síť Don Pealo. Dostupná
je také na e-shopech www.vino-klub.cz a www.templarske-sklepy.cz.
Vychutnejte si originální a kvalitní templářská
vína. Aktuální informace lze sledovat na Facebooku Templářské sklepy Čejkovice a na stránkách
www.templarske-sklepy.cz, kde lze vína i objednávat.
Text a foto: PROMO PLANET
(-jh-)

w w w.templar ske - sklepy.c z

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: SPEKTRA Praha
Rozhovor: Zdeněk Škromach
2/2016
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REGINA KOSMETIKA
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Tradiční česká kosmetická značka Regina se sídlem
v Novém Městě nad Metují vyrábí kvalitní dekorativní i zdravotní kosmetiku od roku 1954. Výrobky,
které kupovaly i naše babičky a které kupují současné moderní a náročnější zákaznice, dodává Regina
do stovek českých a slovenských drogerií.
Zdravotní a především dekorativní kosmetika zpříjemňuje a zkrášluje ženy každý den. Sortiment kosmetiky Regina je velmi široký od proslulých rtěnek,
lesků na rty, řasenek, trendových barevných laků na
nehty, opalovacích krémů a olejů, odličovacích přípravků, pleťových i tělových krémů, masek a dalších
speciálních výrobků, které si prohlédnete na www
stránkách Regina kosmetiky. Vlajkovou lodí kosmetické divize jsou pomády na rty - Jelení lůj (ochranná
známka společnosti). Jelení lůj je tradičním výrobkem společnosti. Historie výrobku Jelení lůj se začala
psát v roce 1962. Jelení lůj je určený především k pravidelné péči o rty, jejich zvláčnění a ochraně. Léty
prověřená značka Jelení lůj nabízí svým zákazníkům
kvalitní výrobky a rozmanitou nabídku Jeleních lojů
pro celou rodinu. Společnost každým rokem uvádí
na trh několik novinek a módní odstíny dekorativní
kosmetiky, aby svým zákazníkům dala vždy to nejlepší.
Únor je čas plesů a i jiných zajímavých společenských
akcí. Zejména pro ženy jsou tyto kulturní události
atraktivní až vzrušující proto, že mohou vyrazit do
nákupních center za účelem nákupu zajímavých a originálních šatů, doplňků, ale i dekorativních líčidel.
Žena je klenot, který chce zářit za každých okolností. A právě při těchto příležitostech může vyniknout
a reprezentovat svoji krásu ještě více. Společenské
události přímo lákají k tomu, jak být jiná, originální
nebo i trochu výstřední nejen oblečením, ale i líčením, které je jiné, než běžné denní líčení.
Často se při takových příležitostech líčí i dámy,
které v běžném životě chodí nalíčeny pouze jemně či
vůbec. Přitom vhodné líčení společně s pěkným oblečením, doplňky a například osobitou vůní je to, co
dělá ženu ženou.
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Pojďme se společně projít světem krásy Regina kosmetiky a alespoň ve zkratce připomenout základní
přípravky, které by měla každá žena vlastnit ve své
toaletní skříňce.
Na důkladné vyčištění pleti můžete použít pleťové
mléko s mandlovým olejem nebo úplnou novinku –
micelární vodu z řady Aloe Vera.

Na očištěnou pleť naneste prsty nebo houbičkou
make-up. Náš tip – naneste make-upu na tváře, čelo,
bradu a nos, a poté je pečlivě rozetřete do ztracena. Pro
zaﬁxování dokonalosti make-upu použijte pudr. Regina kosmetika má v nabídce dva druhy a to kompaktní
pudr ve třech odstínech a minerální kompaktní pudr.
Konturu lícních kostí zvýrazníme minerální tvářenkou, která dodá každé pleti 3D rozměr. V současném
světovém líčení je tento prvek velmi zdůrazňován.

Líčení očí – jeho trendy se stále mění a opakují
v cyklech již několik desítek let. Regina kosmetika nabízí velmi kvalitní minerální oční stíny mono a trio

(pro líčení očí za mokra i sucha), každým rokem uvádí
novinky v této kategorii. Moderní ženy mají zájem
o novinky, rády experimentují s novými barevnými
odstíny dle módních trendů. Kromě standardních
barev je pak žhavým tipem nová paleta stínů obsahujících jemné třpytky. Ty lze buď smíchat s očním
stínem a nanést najednou, například na oční víčko,
anebo můžete použít jen samotné třpytky. Velmi zajímavé jsou oční stíny monomatic (které jsou v jakési
tužce již s aplikátorem), tento výrobek je vhodný do
kabelky, kde nezabere místo, ale kdykoli během dne
umožní jednoduchým způsobem doplnit dokonalé
líčení. Lze je použít jako stín nebo pro zvýraznění
kontur oka jako linky. Dále tužky na oči dřevěné
a automatické v nejžádanějších barevných odstínech.
TOP barvy jsou černá, hnědá a tmavě šedá.

Každé ženě sluší něco jiného a ona sama nejlépe ví,
jak se cítí. Na internetu je spousta návodů jak líčit
jednotlivé partie. Ve zkratce pro oči platí – nejsvětlejší odstíny patří úplně nahoru pod obočí, prostřední odstín patří na oční víčko a nejtmavší nanášejte
ideálně aplikátorem na oční víčko okolo oka. Kouzlo
tzv. kouřového líčení je v tom, že je hodně intenzivní
a pro jeho konečnou úpravu nejlépe prstem rozetřete
důkladně všechny tři odstíny tak, aby se prolínaly.
Pokud máte rády výrazné líčení očí a máte opravdu zkušenosti, horní víčko můžete opatřit tekutými
očními linkami. Těm, kteří nemají tolik zkušeností,
doporučíme raději použít konturovací tužku, kterou
můžete podle typu své pleti nahradit jiným tmavším
odstínem. Stejným pak nakreslíte i tenkou spodní
linku, kterou můžete například pomocí vatové tyčinky rozetřít ve spodní části do ztracena. Ke středu
očí můžete na spodní oční linku ještě nanést opatrně
pomocí tyčinky nebo aplikátoru trochu světlejších
očních stínů – oči pak vypadají opticky větší a dále
od sebe.
Závěr líčení očí patří líčení řas. Můžete si vybrat
z nabídky řasenek typu Jumbo volume řasenka, waterpoof řasenka nebo s prodlužujícím efektem. Po-

kud vám řasenka dojde, můžete buď nakoupit novou,
nebo využít unikátního výrobku, který nemá v síti
kosmetických prodejen obdoby – náhradní náplně
do řasenky. Jedná se o kvalitní a lety prověřenou recepturu a můžete ji použít ideálně do řasenky značky
Regina Kosmetika.

Pár důležitých tipů: pamatujte na to, že záleží na
celkovém vzhledu. Pokud se tedy chystáte na ples,
měly byste zvolit dekorativní líčidla odpovídající co
nejvíc vaší pleti a nalíčit si kromě obličeje také krk
i část dekoltu. Celkový dojem a pohled na vás má působit elegantně, svěže, svůdně.
Důležitá je také barevná typologie. Pokud jste nositelka světlejší pleti a kontrastních vlasů, jste zimní typ. Budou vám slušet výrazné barvy a tmavší
odstíny rtěnky. Letní typ naopak potřebuje odstíny
jako teple hnědé, béžové, oranžové, lososově růžové,
světle zelené a rajčatově červené. Jarní typ patří zpravidla světlovláskám s nevýraznýma očima – jen ty si
mohou dovolit bez zvláštního zkoumání velmi světlé
odstíny a pastelové barvy. Výčet zakončíme posledním ročním obdobím – podzimem. A stejně jako příroda vytváří neskutečně krásné palety v krajině, pak
i vy můžete využít jako návod právě přírodu – budou
vám slušet barvy jako listově zelená, khaki, medová,
rezavá, rtěnkou pak zazáříte v barvě červeno rezavé.
A pokud jste se nenašly ani v jedné z kategorií, pak
prostě zkoušejte, najděte si čas a staňte se výzkumníkem vlastní ho barevného typu. Pokud si nebudete
jisti jak v oblečení, tak v kosmetice, pamatujte, že
méně je někdy více. Inspirovat se můžete také líčením
z obrázků v časopisech na ženách podobného typu,
jako jste sama. A když se něco nepovede, koneckonců
se dá celý pokus setřít a začít znovu. To ale určitě nebude váš případ a věříme, že se pomocí české tradiční
kosmetiky stanete tou nejkrásnější princeznou slavnostního večera, minimálně v očích svého partnera.
Přejeme vám příjemný výlet do světa líčení s Kosmetikou Regina!!!
Text: Jana Henychová, Andrea Borůvková
Foto: archiv Kosmetika Regina
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Družstvo TVAR Klatovy
spustilo koncem roku 2015 nový e-shop
Návštěvníci a potenciální zákazníci
mají nyní možnost blíže se seznámit
s jednotlivými řadami nábytku pro
mateřské školy z produkce družstva.
Od letošního roku výrobce rozšířil
základní řadu skříněk MIKI hloubky
40 cm o kombinace skříněk s plastovými zásuvkami ﬁrmy Gratnells.
Tato nová řada M40 byla (bude)
prezentována i na mezinárodním
veletrhu hraček Spielwarenmesse
2016 v Norimberku.
(-jh-)

Zajímavá nabídka
výprodej didaktických pomůcek pro děti se slevou 50%
v sekci AKCE & VÝPRODEJ na stránkách www.tvar-kt.cz.

Puzzle pro nejmenší - Počty 6-10
(původní cena 257Kč, nyní 129Kč)

Dřevěné puzlle pro nejmenší
– NA VENKOVĚ
(původní cena 454Kč, nyní 227Kč)

Dřevěné puzzle pro nejmenší
– SEDMIMÍLOVÉ BOTY
(původní cena 317Kč, nyní 159Kč)

Dřevěné obrázkové domino - 36 dílků
(původní cena 908Kč, nyní 454Kč)

Sada 10 menších puzzle - KRÁLÍK
(původní cena 908Kč, nyní 454Kč)

Dřevěná hra pro děti - PEUTRA
(původní cena 908Kč, nyní 454Kč)

w w w.t v ar - k t .c z
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uvádí na trh nabídku produktů z měkké části slupky kokosových ořechů, které jsou rozdrceny
a slisovány do bloků. Výrobky dovážíme přímo od výrobce. Jsou 100% přírodní, biologicky
rozložitelné a kompostovatelné.
kami, má kokosová podestýlka
mnohonásobně větší schopnost
absorbovat vlhkost i nepříjemné
pachy. Tyto vlastnosti umožňují
delší interval mezi výměnou
podestýlky a tím šetří jak čas,
tak také ﬁnanční náklady.

ASV výrobní družstvo
Školní 71
517 01 Solnice
Tel: + 420 494 596 323
Mobil: + 420 739 999 107
e-mail: trade.manager2@asv-solnice.cz
Web: www.asv-coco.com

(orchideje), substrátem do terárií
a také kvalitní obměnou mulčovací kůry.
• Jejími výhodami jsou delší
trvanlivost, schopnost udržet
vlhkost a v neposlední řadě
schopnost zabránit vzniku plísní.

Produkty z kokosových vláken:
Kokosový substrát
• Obsahuje přírodní mikroorganismus Trichodermu, který bojuje
s kořenovou hnilobou a stimuluje rychlejší růst rostlin.
• Má mimořádnou schopnost
zadržovat vodu a provzdušňovat
půdu.
• Snižuje potřebu zalévání.
• Je 100% přírodní, biologicky
rozložitelný a kompostovatelný.
• Je vhodný k výrobě kvalitních
zahradních substrátů, pro
pěstování květin, zeleniny, jako
substrát pro hrnkové rostliny.

KONTAKT

družstevní výrobky

ASV v. d. Solnice – divize ASV CoCo

V porovnání s běžnou mulčovací
kůrou nemění kokosová kůra
barvu.

• Je téměř bezprašná, má vysokou
elasticitu a měkkost čímž zaručuje optimální a zdravé podmínky pro chov koní a brání vzniku
těžkých onemocnění jako např.
revma, onemocnění dýchacích
cest a houbovitých onemocněni
kopyt.

Kokosový sorbent (ekologické
odstranění ropných produktů
atd.)
• Přírodní sorbent pro absorpci
přírodních a chemických kapalin, olejů, barvy, ropných látek
a dalších podobných látek při
haváriích, úklidu atd.

Kokosová kůra
• Kokosová kůra je vhodným materiálem pro pěstování rostlin

Kokosová podestýlka pro koně
a drobné zvířectvo
• V porovnání s běžně používanými podestýlkami, například
se slámou, pilinami nebo pelet-

• Je vhodný zejména do dílenských
provozů. V případě nechtěného
zanešení do strojů nepůsobí
abrazivně.

w w w. a s v - coco.com
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družstevní výrobky
družstevn

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

LOVECKÝ NŮŽ ZAVAZÁK
(1803)

Každý muž určitě ocení tento tradiční
lovecký nůž se střenkami z pravého
parohu. Čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli a nůž se dodává v odolném
koženém pouzdře.

BOX S 8 NOŽI A VIDLICÍ TREND (2739)
B
Pr
Prvotřídní
kuchyňské nože a vidlice v otevřeném boxu z bukového dřeva.
N
Nože TREND se vyznačují odolnými nýtovanými střenkami a čepelemi
zv
vysoce kvalitní nerezové oceli, která dlouho drží ostří. Tato sada je ideáln
ním dárkem pro každého, kdo vybavuje novou kuchyň nebo chce rozšířit
vy
vybavení kuchyně stávající.

w w w. kd s .c z

Noblesa, šarm a styl
Podtrhněte svou osobnost s koženou kabelkou ze Sněžky Náchod
Kožené kabelky značky Silvercase jsou vyráběny
v České republice s důrazem na kvalitu zpracování
a použitých materiálů.

Výrobky lze zakoupit v e-shopu na internetových stránkách www.silvercase.cz.

w w w. sne z k a - nac hod .c z
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