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Ing. Miloslav Čermák
člen představenstva SČMVD
předseda družstva Sněžka Náchod

Vrcholí období dovolených, ve všech institucích 
a podnicích se moc nepracuje, a tudíž je čas k zamy-
šlení, kam směřovat naše snahy v podnikání. Musím 
se ale ještě vrátit k  našemu valnému shromáždění 
SČMVD, i  když jsme ho v  představenstvu již hodno-
tili. Dopadlo, jak všichni víme, dobře, i když musím 
přiznat, že jsme se obávali, aby změna stanov prošla. 
Byly totiž signály, a  průběhy regionálních porad 
to potvrzovaly, že určité skupině družstev by tato 
změna nemusela vyhovovat, a  tudíž by ji družstva 
nemusela podpořit. Jak všichni víme z  výsledku 
hlasování, nakonec téměř všichni pochopili, že je to 
změna k lepšímu, a stanovy podpořili. Ukázalo se, že 
diskuse ke  stanovám v  regionálních poradách byla 
dobře vedena, přesvědčila ty váhavé o správnosti této 
úpravy a jsem rád, že se v této podnikatelské skupině 
družstev umíme dohodnout.

Co mně ale radost nedělá, je činění některých na-
šich ministrů, kteří si nechávají radit od nekompe-
tentních odborových předáků. Všichni totiž víme, 
že průmyslu chybí více než 100 tisíc řemeslných 
zaměstnanců, a také víme, že tento nedostatek brzdí 
podniky od přijímání nových zakázek, tudíž v  růs-
tu, a  může slibně se vyvíjející růst ekonomiky za-
říznout. Taktéž víme, že naše učňovské školství moc 
nefunguje – a to víme už více než 10 let. Soukromé 
střední školy dále produkují profese, které společ-

nost nepotřebuje, protože naše děti jsou vychovává-
ny v prostředí, které jim vštěpuje názor, že nejlépe je 
pracovat v bance nebo v úřadě, kde se řemeslná zruč-
nost nevyžaduje. Jaké je pak překvapení, že po absol-
vování školy takový absolvent práci nesežene jinak 
než s  korupcí, kterou takovýto systém jenom pod-
poruje. Z tohoto problému jsou pouze dvě cesty. Ta 
první je, že dovezeme potřebné řemeslníky ze zemí, 
kde ještě tato pracovní síla je, anebo druhá možnost, 
že výrobu do těchto zemí přestěhujeme. To je jedno-
duchá úvaha, kterou všichni rozumně myslící lidé 
rychle pochopí, jenom naše vláda ne. Odboráři totiž 
radí, že je třeba rychle zvýšit mzdy a tím i ti, kteří 
pracovat nechtějí, pracovat začnou – jak zcestná je 
to myšlenka. Má ovšem jeden háček, s růstem mezd 

musí růst i  pro-
duktivita práce 
a  to, jak statistika 
posledního půl-
roku ukazuje, se 
neděje. Za růstem 
mezd nestojí výro-
ba a  průmysl, ale 
úřednictvo, které 
jak je známo, při-
danou hodnotu ne-
tvoří, ale naopak ji 
konzumuje. Že je to jev nezdravý, vědí všichni eko-
nomové. Nakonec potom vyhrají zahraniční fi rmy, 
které mají daňové úlevy a pracovní sílu přetáhnou 
z českých podniků, které pak zkrachují. To je krásný 
scénář, který naší vládě nevadí. V  některých regio-
nech už je nezaměstnanost tak nízká, že použitelná 
pracovní síla tam žádná není a  jiná cesta nezbývá. 
My v průmyslu jsme zvyklí řešit problém v horizon-
tu hodin, protože jde o rychlost a peníze. Naše vláda 
má jiná měřítka a některé problémy řeší v horizontu 
měsíců a let a některé neřeší vůbec. A odboráři si ani 
průzkumy, kdo a  kde jsou ti nezaměstnaní, neudě-
lali. Mnoho z  nich se totiž nic nového učit nechce, 
protože stát se o ně přece musí postarat, až na to, že 
to budeme platit my, kteří pracujeme.

A  tak nezbývá než začít s  výrobou na Slovensku 
nebo Ukrajině, protože dovoz řemeslníků z  ciziny 
stále není defi nitivně vyřešen. 

Spoléhat na migraci ze zemí blízkého východu a Af-
riky, jak nám doporučuje a nařizuje Evropská unie, je 
nesmysl, protože tito lidé mají jinou kulturu, nemají 
pracovní návyky a také jejich jazyk je hodně vzdálený 
střední Evropě. A jejich migrace do Evropy je ve vět-
šině případů záležitost ekonomická. Jejich cílem, jak 
zkušenosti ukazují, jsou země s vysokými sociálními 
dávkami, jako je Německo a severské země. Ale i tam 
už vystřízlivěli a ukazuje se, že těch, co se chtějí na-
učit jazyk a pracovat, je minimum. Jejich přítomnost 
bude jen zátěží pro sociální systém a jak se též ukazu-
je i bezpečnostním rizikem, protože nemalé procento 
z nich jsou i příznivci Islámského státu a vyznavači 
extrémního islámu. Spoléhejme tedy na pomoc těch, 
kteří chtějí pracovat a  s  pracovním procesem a  zna-
lostí řemesla nemají problém.
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Jaké byly vaše první pocity při vy-
hlášení tak významného ocenění?
Pocity to byly velmi příjemné, 
především v tak velké konkurenci 
je toto ocenění pro naše družstvo 
velká pocta.

ROZHOVOR
Vít Panocha 
obchodní ředitel družstva VŘÍDLO, v.d.
Karlovy Vary

Máte vedle sebe v družstvu v mar-
ketingovém týmu někoho, kdo je 
váš nejbližší spolupracovník, na 
koho se můžete ve svých marke-
tingových záměrech spolehnout?
Rád bych zmínil celý náš obchod-
ní úsek – ocenění je vizitkou naší 
týmové práce. Velkou oporou je mi 
také náš předseda Ing. Jiří Dvořák.
 
Čím to je, že vaše výrobky jsou tak 
účinné? 
Vyrábíme je poctivými výrobními 
metodami, snažíme se nedegrado-

vat výrobek jen proto, že si to trh 
zrovna žádá. Vyrábíme produkty, 
na které je náš zákazník dlouhá 
leta zvyklý – jsme na trhu více než 
62 let a tradice zavazuje. 

Obsahují vaše tradiční výrobky již 
od pradávna vřídelní sůl?
Ano, část našeho sortimentu je 
obohacena karlovarskou vřídelní 
solí. Za některé jmenujme napří-
klad tradiční zubní pasty řady 
Carlotherm® a  nově vyvinutou 
linii pleťové kosmetiky Cosmetica 

VŘÍDLO, výrobní družstvo se 
sídlem v Karlových Varech je 
jediným skutečným výrob-
cem karlovarské kosmetiky a 
jediným oprávněným držite-
lem obchodní značky.

VŘÍDLO, v.d. - tradiční výrobce 
karlovarské kosmetiky

Již statisíce let vyvěrá karlovarské 
Vřídlo. Stalo se symbolem nej-
větších a  nejznámějších českých 
lázní, ale je také jejich věčně pul-
zujícím srdcem. Na něm je závislé 
snad vše, co dělá Karlovy Vary 
lázněmi - zásobuje termální vodou 
všechna lázeňská zařízení, z něj se 
vyrábí karlovarská vřídelní sůl 
a dodává plynný oxid uhličitý pro 
vanové koupele. Jeden z  pramenů 
Vřídla o  teplotě 72°C je právě ona 
fontána, tryskající v hale Vřídelní 
kolonády, která přitahuje pozor-
nost všech návštěvníků města. 

V roce 1954 vzniklo v Karlových 
Varech výrobní družstvo VŘÍD-
LO se zaměřením na vytváření 
pracovních příležitostí hendike-
povaným občanům. Družstvo se 

pravidelně zúčastňuje výstavních 
akcí pořádaných SČMVD. VŘÍDLO 
je tradičním výrobcem širokého 
sortimentu kosmetických pří-
pravků, které vyrábí s  využitím 
původních receptur karlovar-
ských lékárníků 19. a 20. století za 
použití moderních a  špičkových 
výrobních technologií. Výrobní 
družstvo VŘÍDLO je jediným sku-
tečným výrobcem karlovarské 
kosmetiky a  držitelem obchodní 
značky KARLOVARSKÁ KOSME-

TIKA®. Jedině výrobky s  touto 
ochrannou známkou jsou záru-
kou kvality a místa původu, tedy 
města Karlovy Vary. Marketingo-
vá strategie VŘÍDLA je orientová-
na na koncového zákazníka a  je 
úspěšná na domácím trhu i  v  za-
hraničí. Letos získal Vít Panocha, 
obchodní ředitel družstva VŘÍD-
LO, významné ocenění - Malého 
delfína. Tato cena byla udělena za 
vytvoření komplexní marketin-
gové koncepce družstva.
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Carolinum®, kterou uvádíme na 
trh.

V  čem je vřídelní sůl tak blaho-
dárná pro lidský organismus? Je to 
například přítomnými minerály?
Vřídelní karlovarská voda je svě-
toznámá a  léčivá. Indikuje se při 
chorobách jícnu, žaludku a  dva-
nácterníku, střevních chorobách 
(zácpy, průjmy aj.), chorobách žluč-
níku a  žlučových cest, dále stavu 
po jejich operacích, chorobách sli-
nivky břišní, chorobách jater, dia-
betes mellitus, poruchách látkové 
přeměny tuků, chorobách ledvin 
a močových cest aj. Je unikátní tím, 
že má velmi vysoký obsah solí, mi-
nerálních látek a stopových prvků. 
V podstatě kromě ní existují srov-
natelné na světě již jen dva takové 
zdroje – jeden je tuším na Novém 
Zélandu a další podobný se nachází 
v severní Americe. Ale jak jsem již 
v předchozí větě řekl, stejný poměr 
obsahu látek v této minerální vodě 
na světě nenajdete, proto jsou Kar-
lovy Vary opravdovým unikátem. 
Po mnoho let k nám přijíždějí lidé 
z  celého světa zejména proto, aby 
si zde léčili své neduhy – například 
obtíže se zažívacím ústrojím. Dal-

ším pozitivním jevem karlovarské 
soli je její abrazivnost a schopnost 
regenerovat a  zpevňovat dásně. 
K tomu se léčivá voda využívá pro 
tzv. zubní irigaci – tedy výplachy 
teplou minerální vodou, které po-
skytují naše lázně. Proto má také 
obsah vřídelní soli v  některých 
našich zubních pastách své opod-
statnění.

Jedná se o konkrétní pramen?
Karlovy Vary v současné době vy-
užívají 14 pramenů – 12 horkých 
a  2 studené. Ale vývěrů v  Karlo-
vých Varech a  blízkém okolí je 
několik desítek. Hlavní pramen 
vzniká hluboko v  zemské kůře. 
Hlavní vývěr má několik menších 
„bratříčků“ – tyto prameny mají 
již jinou teplotu a  díky tomu i  ji-
nak působí na lidský organismus. 
Hlavní pramen se nazývá Vřídlo 

a s teplotou 72 stupňů při vývěru, 
je nejteplejším vřídlem v ČR. Gej-
zír vystřikuje v  určitém časovém 
cyklu, který se stále opakuje. 

Nedávno byly prováděny úpravy 
pramene…
O zdroj je třeba neustále pečovat – 
je doloženo, že ve středověku okolí 
vývěru bylo několikrát postiženo 
„výbuchem“, který napáchal znač-
né škody. Bylo to hlavně způsobe-
no tím, že se o místo vývěru nikdo 
moc pravidelně nestaral a  vzhle-
dem k  velmi vysokému obsahu 
minerálů v  tryskající vodě často 
docházelo k jeho zarůstání a tedy 
ucpání. Proto docházelo k  těmto 
explozím. Kdysi se také tvrdilo, 
že zdroj bude jednou vyčerpán, 
nicméně se prokázalo to, že se 
jedná o  dlouhodoběji obnovitelný 
zdroj – spodní voda je doplňová-
na také vodou srážkovou. Krátce 
před letošním zahájení lázeňské 
sezóny byla „mísa“ s vývěrem vří-
delního pramene přestěhována 
z  vnitřních prostor na veřejné 
prostranství před kolonádou. Bylo 
to z  důvodu chátrajícího stavu 
kolonády. Je to další neklamnou 
známkou toho, že Vřídlo „pracuje“. 
Nicméně i toto nutné opatření má 
aspoň ten pozitivní vliv, že poměr-
ně výrazně zvýšilo atraktivitu 
tohoto místa. V  těchto dnech je 
tryskající Vřídlo doslova obleženo 
turisty s fotoaparáty.

Když se vrátím k vašemu ocenění 
– chystáte v nejbližší době nějaké 
nové výrobky či novou marketin-
govou strategii?
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Budeme se snažit dále rozšiřovat 
řadu pleťové kosmetiky. Ve spo-
lupráci s  volnočasovým webem 
Ženy s.r.o. (www.zenysro.cz) jsme 
se již několikrát zúčastnili „testo-
vání“ našich pleťových výrobků. 
Zde bych se chtěl pochlubit tím, 
že naše výrobky jsou vždy vyso-
ce ceněny a  kladně hodnoceny. 
Hodnocení dosahuje pravidelně 
96 procent kladných reakcí. Dále 
se pravidelně účastníme kosme-
tických výstav, veletrhů a  jiných 
prezentačních akcí. O těchto udá-
lostech vždy dopředu informuje-
me na našich fi remních stránkách. 
Klademe velký důraz na osobní 
kontakt s  koncovým zákazníkem 
a  tím i  získáváme zpětnou vaz-
bu. Rád bych zmínil, že uvedení 
nového výrobku na trh je velmi 
nesnadnou a  zdlouhavou prací, 
až bych řekl „sisyfovskou“ - z po-
hledu výrobce je to prostě běh na 
dlouhou trať. Je ale potřeba v tom 
pokračovat i  přes prvotní odmí-
tání obchodníků, nenechat se od-
radit odmítnutím a  stále na tom 
pracovat pro dosažení úspě-
chu. Je to hlavně také o určité 
víře ve svůj záměr. Obchodník 
(samozřejmě mnohé výjimky 
jsou) je v podstatě až ortodoxně 
konzervativní bytost – dokud 
nebude mít zaručenou jistotu 
v úspěch nového výrobku a tím 
tedy svého zisku, velmi obtížně 
a neochotně jej přijímá. Proto je 
potřeba mít kvalitní a  účinný 
marketing. Jedinou a  správnou 
cestou pro menší výrobce, jakým 
jsme například my, je vytvoření 
tlaku našich spokojených zákaz-
níků na tyto obchodníky, aby naše 
výrobky prostě začali nabízet. Už 
dávno jsme se přestali vymlouvat 
na to, že reklama v  médiích jako 
je TV nebo inzerce v  masově vy-
dávaných časopisech je pro nás 
fi nančně nedostupná. Proto jsme 
víceméně nahradili tyto komuni-
kační kanály osobním přístupem, 
je to práce zdlouhavá, náročná, ale 
také velmi inspirující.

Když se vrátím k ocenění Malého 
delfína – osobně to beru jako tako-

www.vridlo.cz

vý symbol úspěchu naší společné 
práce – nedávno jsme totiž rede-
signovali náš tradiční výrobek – 
Delfín (dětská koupelová pěna), 
který u nás vyrábíme již od 70. let.  
Získaný Malý delfín je tak pro nás 
v  podstatě osobním oceněním za 
to, že jsme v našem družstvu udě-
lali dobře, že jsme i přes problémy 
s tím související pokračovali v jeho 
výrobě a  iniciovali jeho inovaci. 
A že těch problémů nebylo málo…
 
Mohl byste pro naše čtenáře jme-
novat některé další tradiční vý-
robky?
Máme jich více, budu jmenovat jen 
několik asi těch opravdu „nejtra-
dičnějších“. Prvním z nich je určitě 
krém Campherol®. Jedná se o krém 
s  obsahem přírodního kafru, vý-
tažku z  léčivé rozmarýny a  je ur-
čen k regeneraci svalů. Pomáhá při 
svalových obtížích. Dalším popu-
lárním výrobkem je levandulový 
krém Ozalin® – krém na změkčení 
ztvrdlé kůže. Pomůže všude tam, 
kde se tvoří ztvrdlá, zrohovatělá 

kůže, otlaky či mozoly. Jako po-
slední z  tohoto sortimentu bych 
ještě měl jmenovat bylinný krém 
Arnika® s  obsahem léčivé arniky 
horské (Arnica Montana), který 
se používá při bolestech kloubů, 
svalových obtížích, zmírňuje bo-
lesti zad a zabraňuje zvýšené poti-
vosti nohou. Jmenované výrobky 
jsou složením prakticky stejné za 
dlouhou řadu let, kdy se vyrábějí – 
pouze se změnil design obalu.

Když jsme se viděli naposledy, 
uvažovali jste o  znovuzavedení 
výroby tradičních kolínských vod 

Živé květy, které byly kdysi žena-
mi velmi oblíbeny…
Od výroby kolínských vod jsme 
museli nakonec upustit – doba 
tomu příliš nepřeje. Začíná to již 
od výrobců obalů ze skla vhodných 
pro naši kosmetiku a konče náku-
pem lihu pro kosmetické účely. Ti, 
co mají podobné zkušenosti, jistě 
ví, o čem mluvím, proto bych nerad 
naše čtenáře unavoval podrob-
nostmi. Nevyrábíme proto již ani 
tradiční pánskou kolínskou vodu 
Marcus, kterou si oblíbil známý 
režisér Zdeněk Troška. Ten si u nás 
vždy tento parfém nakupoval v po-
měrně hojném počtu a kromě toho, 
že ho sám používal, dával ho jako 
dárek svým přátelům. Jako oce-
nění pak pro nás bylo, že mu prý 
málokdo věřil, že se jedná o český 
produkt a domnívali se, že je to vý-
robek francouzský, jak mi osobně 
sdělil. Jsem ale optimista a snad ně-
kdy v  budoucnu přijde čas, kdy se 
budou zase podobné výrobky u nás 
vyrábět.

Chystáte se letos na Zemi živitel-
ku?
Ano samozřejmě. Výstava Země 
živitelka je pro nás jednou z  nej-
významnějších akcí, kterých se 

účastníme, myslím, že už po 14. 
v  řadě, bez jediného vynechá-
ní!  Je to místo setkání jak nás 
pracovníků družstev, tak hlavně 
i  těch na kterých jsme bytostně 
závislí – našich zákazníků.  Na 
společné expozici v  pavilonu 

družstev vždy oceňuji to, že je to 
nádherná a  výjimečná ukázka 
toho, jakou širokou škálu výrobků 
a služeb výrobní družstva posky-
tují.

Budeme mít již tradičně stánek ve 
společné expozici SČMVD v Druž-
stevním pavilonu E1. Srdečně zvu 
všechny návštěvníky veletrhu 
k návštěvě našeho stánku, kam si 
mohou své oblíbené výrobky přijít 
zakoupit a kde jim bude k dispozici 
i náš odborný a pozitivně naladě-
ný prodejní tým. Na shledanou 
v Českých Budějovicích!

Text a foto: Jana Henychová
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Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby slaví v letošním roce 65 let své existence. 
Společnost vznikla v  roce 1951 a  dokázala se plně udržet bez přerušení až do současnosti. 
Mezi legendární produky patří například lepidla Herkules a Dispercoll, velikonoční produk-
ty OVO, čističe Bistrol a Mefi sto nebo léty prověřené produkty, které Druchema přizpůsobuje 
podle zpětné vazby jak přímo od uživatelů, tak i od odborníků. 

Druchema slaví 65 let existence

Společnost Druchema se v průběhu let stala největ-
ším českým chemickým družstvem, přestála období 
totalitního režimu a náročná 90. léta, nikdy nepřešla 
do rukou zahraničních vlastníků a nepřesunula vý-
robu do Asie a jiných rozvojových zemí. Přesto si stá-
le dokázala udržet přijatelné ceny, kterými vychází 
vstříc svým zákazníkům i osvědčenou kvalitu, jež je 
pro ni léta typická.

Zákazníci Druchemy oceňují zejména kvalitu lepi-
del Herkules, která se vyznačují pevnými spoji. Mezi 
oblíbené produkty patří i  velikonoční sortiment 
OVO, který jde s dobou, přichází s novinkami vychá-
zejícími z aktuálních trendů i přizpůsobení aplikace 
a uživatelských možností dnešní době. Druchema se 
zároveň z dlouhodobého hlediska soustředí na vývoj 
nových produktů a  snaží se být svému zákazníkovi 
partnerem v jeho každodenním životě. 

„Ukazuje se, že zákazníci dovedou ocenit tradiční 
českou značku, kterou si pamatují z doby svých rodi-
čů a prarodičů a která už do jejich životů neodmysli-
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telně patří. V Druchemě sázíme právě na tuto tradici 
a  snažíme se v  našich zákaznících udržovat jistotu, 
ale přesto postupně inovovat, přicházet s moderními 
uživatelskými možnostmi našich produktů a přizpů-
sobovat i design a obal výrobků době. Přesto bychom 
neradi našim zákazníkům vzali pro ně typické prvky 
našich produktů. Proto je inovace velmi pozvolná 
a  musí být nenásilná, aby se každý zákazník zvládl 
s inovací ztotožnit a stále rozpoznal svůj starý dobrý 
produkt,“ vysvětluje marketingový manažer Dru-
chemy Daniel Hartl.

Společnost v posledních letech sází zejména na sor-
timent lepidel Herkules, který společně s  produkty 
řady OVO tvoří většinu jejího obratu. Lepidla Herku-
les tak za poslední roky prošla výrazným redesignem, 
získala nový a vzdušnější obal i vylepšené uživatelské 
prvky, od pohodlných a  přesných aplikátorů až po 
vhodný tvar lahvičky, která mnohonásobně usnad-
ňuje aplikaci a držení jako takové. Druchema má tak 
i v roce 2016 svým zákazníkům co nabídnout a doka-
zuje, že její produkty s dobou na své tradici a kvalitě 
nic neztratily. 

Druchema - družstvo pro chemickou výrobu patří 
k tradičním českým fi rmám, které se specializují na 
široké spektrum chemických výrobků pro každo-
denní využití. Jedná se zejména o produkty zaměřené 
na dům a zahradu, sport, hobby, autokosmetiku nebo 
speciální produkty a volnočasové aktivity. Druchema 
byla založena již v roce 1951 a v průběhu let se stala nej-
větším českým chemickým družstvem a zavedeným 
výrobcem kvalitních českých produktů. Nejznámější 
produkty v portfoliu společnosti jsou barvy na vejce 
OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo HERKULES či 
lyžařské vosky SKIVO. Veškeré výrobky jsou vysoce 
účinné, laboratorně zkoušené a atestované, plně vy-
hovující platným ekologickým předpisům a  evrop-
ským normám. Druchema vyváží své výrobky i  do 
zemí Evropské unie a dále do zemí východní Evropy.

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv DruchemaFoto: archiv Druchema
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www.kovokonice.cz

Pracovník družstva KOVO KONICE Dušan Grézl 
získal zlatou medaili v disciplíně vrh koulí na letoš-
ním mistrovství Evropy handicapovaných, které se 
konalo v  italském Grossetu. Představenstvo druž-
stva si váží všech úspěchů, kterých tento vzorný 
pracovník a sportovec dosáhl a chtělo by mu touto 
cestou ještě jednou poblahopřát a  poděkovat za 
vzornou reprezentaci nejen České republiky, ale 
i našeho výrobního družstva. 

Dušan Grézl se narodil v roce 1979, vystudoval SOU 
strojírenské v Prostějově, obor strojní mechanik.

Jako obráběč kovů je zaměstnán od roku 1996 ve vý-
robním družstvu KOVO KONICE, v.d. 

Ke sportu ho přivedl dědeček v roce 1997. Od začátku 
se věnoval atletickým disciplínám - vrhu koulí, hodu 
diskem a hodu oštěpem pod vedením trenéra Milana 
Čečmana v Prostějově. 

Českou federací Spastic Handicap, z. s. byl mnohokrát 
nominován do reprezentačního týmu. Prvním úspě-

Dušan Grézl z družstva KOVO KONICE
získal zlatou medaili za vrh koulí

chem v roce 2004 na paralympijských hrách v Aténách 
byla bronzová medaile ve vrhu koulí.

Následovaly další nominace a úspěchy. V roce 2008 se 
zúčastnil paralympijských her v Pekingu, v roce 2012 
v Londýně. V roce 2013 na mistrovství světa handica-
povaných ve Francii získal bronz ve vrhu koulí. Z mis-
trovství Evropy handicapovaných v Anglii v roce 2014 
si přivezl stříbrnou medaili za vrh koulí. V roce 2015 
na mistrovství světa handicapovaných v Kataru opět 
zabodoval a odvezl si bronzovou medaili ve vrhu koulí. 
V letošním roce na mistrovství Evropy handicapova-
ných v italském Grossetu stanul na stupni nejvyšším 
a získal zlatou medaili ve vrhu koulí.

Dušan Grézl je skromný a  pracovitý, rád se podělí 
o své sportovní úspěchy v kolektivu spolupracovníků. 
Je vzorným otcem rodiny, u  které nachází podporu 
a zázemí. Manželka Daniela je rovněž aktivní sportov-
kyní v atletice.

K  blahopřání družstva KOVO KONICE se připojuje 
i redakce časopisu Výrobní družstevnictví.

  
Zdroj: Kovo Konice

(-jh-)

 V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: 
STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Praha
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v Mezinárodní den družstev 2016

V sobotu 2. července si světové družstevní hnutí 
připomnělo Mezinárodní den družstev, který byl 
v letošním roce spojen s trvale udržitelným roz-
vojem a heslem „Co-operatives: The Power to Act 
for Sustainable Future“. Mezinárodní den druž-
stev vyhlašuje od roku 1995 Organizace spojených 
národů (OSN) a probíhá souběžně s Mezinárodním 
družstevním dnem, který se slaví již od roku 1923.

Spojení Mezinárodního dne družstev 2016 s  trvale 
udržitelným rozvojem odkazuje na 17 cílů udržitelné-
ho rozvoje OSN, které představují program organi-
zace na období 2015–2030 a jež navazují na Rozvojové 
cíle tisíciletí z  roku 2000. OSN mezi 17 cílů zařadila 
konec chudoby, konec hladu, kvalitu vzdělání, rov-
nost mužů a žen nebo důstojnou práci a ekonomický 
růst. Úzké propojení OSN a Mezinárodního družstev-
ního svazu dokládá, že se heslo letošního Meziná-
rodního dne družstev stane také sloganem říjnového 

mezinárodního družstevní-
ho summitu v kanadském 
Québecu. 

Obecným cílem Me-
zinárodního dne druž-
stev je především zvý-
šit povědomí veřejnosti 
o družstvech, představit 
úspěchy družstevního 
hnutí, jeho ekonomickou 
efektivitu, ideály mezinárod-
ní solidarity, rovnosti i  myšlen-
ku světového míru. Rovněž je záměrem 
upozornit na cíle mezinárodního družstevního hnutí 
a OSN, které se vzájemně prolínají a doplňují, a posílit 
a rozšířit spolupráci družstevnictví s místními samo-
správami a vládami na národní i mezinárodní úrovni.

(-rs-)
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Profesor Hans-Werner Sinn jako přední německý 
ekonom a  zároveň penzionovaný prezident mni-
chovského Ifo institutu není rozhodně odpůrcem 
eura ani zarytým bojovníkem proti další integraci 
Evropské unie. Přesto jeho kniha V pasti eura, která 
letos vyšla v českém překladu profesora Karla Dyby, 
vyznívá vůči společné měně, respektive autoritám, 
které ji řídí, poměrně nelichotivě. Odpůrce eura v ČR 
nepochybně potěší, příznivce odradí, nicméně je to 
rozhodně kniha, která stojí za přečtení. A  to přede-
vším proto, že není jednostranně kritická, nicméně 

zároveň poukazuje 
na základy problémů 
fungování eurozóny 
z  pohledu, kterého si 
hlavní proud většinou 
příliš nevšímá. Tím 
spíše, že jde o „detaily“ 
velmi podstatné, jak 
už to obvykle bývá. 
Ke kladům této knihy 
nepochybně patří její 
věcné uspořádání. Od 
základních chyb při konstrukci a  boje za existenci 
eura, přes návrhy autora, jak eurozónu přivést do 
skutečně funkčního stavu a konče vizí evropské kon-
federace. Je to nepochybně zajímavé čtení rozložené 
do jednotlivých dějství evropského „dramatu“, které 
není určeno výhradně ekonomům, ale je srozumitel-
né široké veřejnosti. Nechci na tomto místě popisovat 
obsah jednotlivých kapitol, a proto se jen zaměřím na 
tři pro mě nejzajímavější témata. 

NĚMECKO V MENŠINĚ
Ačkoliv se často traduje, jak byla německá Bunde-

sbanka vzorem pro fungování ECB, poslední léta 
ukazují, jak málo společného mají obě instituce. A jak 
malý vliv má vlastně zástupce Německa při rozho-

Po překvapivém výsledku referenda o  setrvání 
Británie v  EU se začaly ozývat hlasy o  nutnosti 
rychlého rozšíření eurozóny o všechny země stojí-
cí doposud mimo tuto měnovou unii. Podle někte-
rých hlasů EU je posilování vzájemných vztahů de 
facto cestou přenesení rozhodovacích pravomocí 
z jednotlivých zemí směrem nahoru tím nejlepším 
řešením pro budoucnost EU. Cesta, která není ani 
nová ani příliš osvědčená, bude možná mít navrch 
i bez jakéhokoliv pragmatického zhodnocení sou-
časného neutěšeného stavu měnové unie. Proto 
stojí za pozornost podívat se na fungování eura 
i  z  druhé strany, která rozhodně EU či eurozónu 
nehaní, ale ani nepřechvaluje.

V pasti eura
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dování o tak zásadních krocích, jako je masivní tisk 
peněz skrze všechny možné programy, s nimiž v po-
sledních osmi letech ECB přišla. Tyto programy sice 
byly nejprve zabaleny do vzletných slov o  nutnosti 
stabilizace fi nančních trhů, následně do tezí o  boji 
za dosažení infl ačního cíle, avšak nelze vyloučit, že 
jim jde především o  to, zajistit levné a  dostupné fi -
nancování předlužených zemí. A  to není pozitivní 
hodnocení centrální banky, která by se rozhodně 
neměla stavět do role aktivního investora do dluho-
pisů nevalné kvality, ani do pozice věřitele poslední 
instance pro jednotlivé zúčastněné země. A  právě 
kontext rozhodování, upřednostňování krátkodo-
bých cílů před dlouhodobou prosperitou, je terčem 
věcné kritiky profesora Sinna. Zvlášť zajímavé je pak 
vysvětlení pozice Francie (jako by měla vždy poslední 
slovo), kterou rozhodně nechci čtenáři prozrazovat. 
Je to jedna z  point, která zřejmě odsuzuje evropský 
projekt k dalšímu tápání. 

JEDNOSMĚRNÉ ŘECKO
Zatímco už od roku 2010 to vypadá, že obecně při-

jímaným receptem na řecké dluhy jsou ještě větší 
dluhy, tak v tomto směru může překvapit jasný postoj 
profesora Sinna, který hovoří o  nutnosti oddlužení 
této země. Zároveň ovšem konstatuje, že neexistuje 
zázračná cesta, která do Řecka přivede prosperitu, 
když fakticky nedošlo – a  vlastně ani nemůže dojít 
– k vnitřnímu přizpůsobení ekonomiky. Takovému, 
které by zvýšilo konkurenceschopnost této země, ať 
už na domácím nebo zahraničním trhu. Dlouhodobá 

vyšší domácí poptávka (ve srovnání s  nabídkou) ži-
vená mzdami, jež nejsou úměrné produktivitě, totiž 
nemůže vést k ničemu jinému, než dluhovému fi nan-
cování dovozu. Řecko si sice v takovém případě díky 
společné měně nemusí půjčovat přímo na fi nančních 
trzích, protože vždy je tu ECB, která dostatek eur pro 
ekonomiku dodá. Takže zatímco státní dluhy Řecka 
lze smazat jedním tahem, privátní (bankovní) dluh, 
který má tato země v  rámci Targetu euro-systému, 
může klidně dál narůstat. Problémem ovšem je, že tato 
cesta nepřináší ani prosperitu, ani perspektivu pro 
oněch 50 procent nezaměstnaných mezi mladými.

NĚMECKO JAKO VÍTĚZ?
V širších souvislostech si lze nakonec udělat názor 

na pozici Německa jako vítěze evropské integrace. 
Německá ekonomika vykazuje na rozdíl od ostatních 
starých členských zemí EU velmi slušný růst, stává se 
čím dál více konkurenceschopnější a zároveň vytváří 
nejvyšší přebytky běžného účtu platební bilance. Do 
této pozice se však, jak autor uvádí, nedostala bezbo-
lestně a rozhodně to není pozice, která jí přináší jen 
obchodní přebytek. Německo se svým úsilím o kon-
kurenceschopnost dostalo do pozice bankéře, který 
ať chce nebo nechce, nepřímo fi nancuje ostatní, kteří 
jeho zboží nakupují, protože sami na poli získávání 
konkurenčních výhod příliš nepracovali. Výhoda 
a nevýhoda pozice Německa jsou jako dvě strany jed-
né mince. Pozici nejsilnější ekonomiky EU Německo 
nezískalo zadarmo. Nebyla zadarmo, není zadarmo 
a už vůbec nebude zadarmo. 

A jak z toho ven navrhuje v po-
slední části knihy profesor Sinn. 
Jeho názory v  tomto směru asi 
příliš populární mezi zastánci 
transferové unie nebudou, ale na 
jeho slova nakonec může dojít. Už 
proto, že současný tlak na posíle-
ní unie v různých oblastech dává 
nové podobě unie slabé základy, 
tak jako při vzniku unie měnové. 
Proč tomu tak je, ponechávám na 
čtenáři samotném. 

Krátká čtivá a  srozumitelná 
kniha, které euroskeptiky nej-
spíše utvrdí v  názorech, euro-
-optimisty možná naštve, má 
každopádně ambici přimět obě 
dvě strany přemýšlet i  trochu 
z jiného pohledu než dosud. 

Text: Ing. Petr Dufek 
analytik fi nančních trhů ČSOB
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Prezident SP ČR Jaroslav Hanák a  Sean C. S. Hsu, 
předseda partnerské tchajwanské organizace CIECA, 
současně podepsali společný protokol o  vzájemné 
spolupráci mezi oběma subjekty.

„Věřím, že návštěva této delegace v Praze bude velice 
úspěšná a přinese konkrétní pozitivní úspěchy,“ řekl 
ve své úvodní řeči prezident SP ČR Jaroslav Hanák. 
Připomněl, že Tchaj-wan je pro Českou republiku 
významným obchodním partnerem – v loňském roce 
vzájemný obchod činil 28 miliard korun, přičemž se 
výrazně zvýšil export z ČR na Tchaj-wan.

Hlavním tématem letošního zasedání bylo tech-
nické vzdělávání a  důležitost technické odborné 
přípravy pro budoucí povolání studentů a spolupráce 
podnikatelské sféry s univerzitami i v kontextu Prů-
myslu 4.0. Proto byli v tchajwanské delegaci zastou-
peni kromě představitelů fi rem a  obchodníků také 
členové vedení Tchajpejské národní technologické 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v  Praze ve 
spolupráci s  CIECA (Chinese International Eco-
nomic Cooperation Association), Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Inženýrskou akademií ČR 
uspořádal zasedání Česko-tchajwanské podnika-
telské rady s cílem najít v ČR obchodní partnery 
pro tchajwanské fi rmy. Kromě zástupců českých 
fi rem se jej zúčastnili podnikatelé z desítky tchaj-
wanských společností.

SP ČR zorganizoval zasedání 
česko-tchajwanské podnikatelské rady

univerzity, za českou stranu se přišel se svými zku-
šenostmi podělit například šéf týmu pro přípravu 
iniciativy Průmysl 4.0 Vladimír Mařík.

„SP ČR loňský rok vyhlásil Rokem průmyslu a tech-
nického vzdělávání, v  jehož rámci inicioval změny 
v  systému vzdělávání,“ připomněl Jaroslav Hanák 
úspěšnou celoroční kampaň, která podpořila pově-
domí o  významu průmyslu pro ekonomiku u  české 
veřejnosti. 

Čeští a  tchajwanští podnikatelé se takto sešli již 
popatnácté, předchozí setkání se uskutečnilo loni na 
Tchaj-wanu, kam zamířila podnikatelská mise uspo-
řádaná SP ČR. 

Svaz průmyslu a  dopravy ČR je největším zaměst-
navatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 
svazů a asociací, 126 individuálních členských fi rem 
a  6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc fi rem, 
které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestát-
ní organizací, nezávislou na vládě, politických stra-
nách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální 
politiku vlády a  působící na vytváření optimálních 
podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů 
v evropských a světových organizacích, zejména jako 
člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSI-
NESSEUROPE.

Text: PhDr. Milan Mostýn
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www.smocr.cz

Druhým tématem, které bylo s  představiteli vlády 
a krajů v Lichtenštejnském paláci v Praze projedná-
no, byly otázky spojené s regionální dopravou. 

Zástupci zaměstnavatelů a  odborů se na místě za 
přítomnosti předsedy vlády a  ministrů shodli, že je 
nutné změnit systém fi nancování středního odborné-
ho školství tak, aby byly preferovány z dlouhodobého 
hlediska obory, které trh práce potřebuje a bude dlou-
hodobě potřebovat a naopak byly kráceny prostředky 
směrované na studium neperspektivních oborů. 

„Léta nám chybí absolventi technických a  zejména 
učňovských oborů. Je pro nás nepřijatelné, aby český 
stát platil z našich daní studia žáků, o kterých už dnes 
víme, že budou muset projít rekvalifi kací, aby byli na 
trhu práce vůbec použitelní. Pokud přesto chtějí rodiče, 
aby jejich děti studovali pro naši společnost nepotřeb-
né nebo méně potřebné obory, ať jim takové studium 

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR při 
svém zasedání v Ostravě schválila ve druhé polovině 
letošního července ofi ciální zahájení projektu Lepší 
města. Celkem 25 největších měst v České republice 
se rozhodlo, že budou ve spolupráci s  akademickou 
sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení 
chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České 
republice, ale i v Evropské unii.

V  současné době čelí všechna velká města v  České 
republice obdobným problémům a  výzvám. Každé 
z měst se snaží různými cestami zefektivnit svůj chod 
– v tuto chvíli však každé samostatně a často poměrně 
nákladně. Projekt Lepších měst je zaměřen na praktic-
ká řešení, která umožní zapojeným městům odstraňo-
vání problémů zrychlit a zlevnit. Profesionální týmy, 
které budou na projektu pracovat, nebudou složeny 
pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud.

„Tento projekt je opravdu unikátní. Největší měs-
ta v  České republice se spojí a  budou spolupracovat 
s univerzitami a partnery z byznysu na svém dalším 
rozvoji. Kdo jiný by měl v této oblasti převzít iniciati-

zaplatí. Často jde rodičům jen o to mít dítě s maturitou 
a to doslova z čehokoliv, bez ohledu na společenskou 
potřebu oboru. Tento stav trvá už přes dvacet let 
a dvacet let žádáme vlády, aby jej řešily. Vítáme proto, 

že tato vláda se začala tímto letitým problémem, jako 
jedna z prvních konečně a snad i účinně zabývat,“ řekl 
na jednání JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

(-jh-)
Foto: archiv

vu než největší města a neumím si pro umístění pro-
jektu představit vhodnější apolitickou platformu než 
právě komoru statutárních měst. Do projektu bude 
zapojeno 25 největších měst v  České republice, to je 
bez debat projekt národního významu.“ říká před-
seda Komory statutárních měst SMO ČR a primátor 
Pardubic Martin Charvát.

Jedním z  hlavních cílů projektu je také nasta-
vení efektivní spolupráce mezi veřejnou správou, 
soukromým sektorem a  akademickým sektorem, 
k  čemuž ostatně vybízí i  Evropská komise ve svých 
doporučeních k Národnímu programu reforem Čes-
ké republiky pro rok 2016. Zástupci všech zmíněných 
sektorů budou aktivně spolupracovat v  pracovních 
týmech, které by měly do konce letošního roku ode-
vzdat Komoře statutárních měst první výstupy. I pro 
fi nancování projektu byl zvolen na veřejnou správu 
inovativní model – transparentní sponzorský pro-
gram, který má několik úrovní, včetně delegace za-
městnanců soukromých fi rem do pracovních týmů, 
jakožto naturální druh sponzoringu.

(-jh-)

Svaz českých a moravských výrobních družstev se 
stal jedním z iniciátorů jednání celorepublikové 
RHSD (tripartita), které se uskutečnilo dne 25. čer-
vence 2016 společně se zástupci krajů České repub-
liky na téma střední odborné regionální školství.

Systém fi nancování středního 
odborného školství je nutné změnit

Statutární města chtějí být LEPŠÍ

13 
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Zleva: Ing. Klára Dostálová (náměstkyně ministryně pro 
místní rozvoj - sekce regionální rozvoj MMR), Mgr. Kateřina 
Valachová, PhD. (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy), 
Mgr. Bohuslav Sobotka (předseda vlády ČR), Mgr. Michaela 
Marksová (ministryně práce a sociálních věcí), Ing. Ladislav 
Němec (náměstek ministra dopravy -  sekce dopravní MD).
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www.fi rmaroku.cz 

Startup roku je celorepubliková soutěž, která má za 
cíl podporu nových a inovativních nápadů. Soutěže se 
mohou zúčastnit fi rmy, které jsou právnickými oso-
bami nebo fyzické osoby s  platným živnostenským 
oprávněním s maximálně tříletou historií podniká-
ní. Tyto společnosti by se měly vyznačovat svojí ino-
vativností, růstem, kladným vlivem na společnost, či 
na sektor, ve kterém operují. Soutěž oslovuje a hod-
notí úspěšné startupy. To znamená společnosti, které 
mají kladný výsledek po fi nančně operativní stránce 
nebo zajímavý růst a také zajímavý příběh zakladate-
lů a společnosti samotné.

Nejlepší startupy vyhodnotí porota složená z  top 
investorů, zástupců velkých korporací a  akcelerá-
torů z  České republiky i  zahraničí. Na vítěze čekají 
kromě fi nanční odměny od partnera projektu, České 
spořitelny, také další lákavé ceny v podobě dlouhodo-
bé spolupráce a mediálního zájmu, který se zároveň 
týká nejen vítěze, ale všech fi rem z fi nálové desítky. 

Do soutěže se mohou přihlásit mladé fi rmy a pod-
nikatelé, kteří vyplní vstupní formulář přihlášky 
a  splňují kvalifi kační kritéria pro účast v  soutěži. 
Konec registrací je stanoven na 30. října letošního 
roku. Vítěze určí celostátní porota, která zasedne 15. 

listopadu. Vítěz bude vyhlášen 7. prosince v  Praze 
na Žofíně v  rámci slavnostního vyhlášení výsledků 
soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živ-
nostník roku.

Hlavním partnerem kategorie Startup roku je Čes-
ká spořitelna a  odborným garantem je akcelerátor 
StartupYard. Více informací o soutěži naleznete zde: 
http://www.firmaroku.cz/blog/byznys-snidane-
-jsou-za-nami-diky-za-ne-zni-z-rad-podnikatelu.

(-vr-)

Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnost-
ník roku jsou již dlouhodobě stálicemi české byz-
nys sféry, avšak nyní se do rodiny podnikatelských 
soutěží přidává nový člen. Startup roku přináší 
zcela nový pohled na české podnikání. Inovace, 
mládí a svěží vítr do plachet tuzemského byznysu. 
Tak by se dal charakterizovat nový projekt, který 
odstartoval 1. července.

Startuje první ročník soutěže Startup roku!
Cílí na mladé fi rmy, které se nebojí experimentovat…
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Víkendové setkání v nní v Chodové Plané nndddooovvvé settkánánnnní v Chodooovovvé Planannééé
nejen pro milovníky piva a zábavy nneeejjjejenn ppprro

ve dnech 
mmmmmmmmmmmmmmiiiillllooooooooommmmilooo

eechhhhhh 25. 
oooovvvvvvvvvvnnnníovv
255555555555. –

vvva a zábavaavvaavavyyyyyyvvyyvyppppiviivviíkyyyyyykkyykky pppp
– 27.11.2016

Vážení členové a příznivci České manažerské 
asociace, 

pro Vaše úvahy a zamyšlení nad programem pro

nastávající měsíce jsme si pro Vás připravili

zajímavou nabídku. Tentokráte půjde o Víkendové
setkání v Chodové Plané, kde se nejen skvěle

pobavíte, zrelaxujete po náročných pracovních

dnech, ale poznáte nová místa, možnosti a seznámíte

se s finalisty soutěže MANAŽER ROKU

a zajímavými lidmi z nejrůznějších oborů.

Věnujte pár minut k přečtení plánovaného 
programu a jsme si jisti, že této nabídce neodoláte.

ZZde je malá inspirace:
Pátek

Individuální příjezdy v odpoledních 
hodinách, check in na recepci hotelu.

17,45 – oficiální přivítání účastníků 
v restauraci Stará Sladovna

18,00 hod večeře – menu 3 chody –
výběr z několika variant na místě, 
nabídka speciálních menu s pivem a na 
pivu

19,15 - Krátké představení všech 
účastníků.

19,15 - naražení dubového dřevěného 
soudku 30 L s nejlepším pivem 
z ležáckého sklepa. Ochutnávka pivních 
druhů.

20,00 - vystoupení ledecké dudácké 
skupiny cca 30 minut – viz. 
www.dudaci.cz

20,30 – volná zábava u reprodukované 
hudby

Po celou dobu pobytu můžete využít  vnitřní celonerezovýbazén se dvěma whirlpooly a Kneipoovými koupelemi a také profesionální minigolfové hřiště v areálu hotelu.

Sobota

7,30 – 10,00 hod snídaně v hotelu U Sládka

10,00 hod prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva 
z kouzelné kašny

11,00 hod teambuildingová aktivita ,,Chmelympiáda,, -
pivní čtyřboj 

12,00 – 14,00 hod – individuální obědy v restauraci Stará 
Sladovna, před procedurami se doporučuje jen lehký oběd 
(není zahrnut v ceně)

13,00 – 17,00 hod – pravá pivní lázeň a částečná masáž zad 
a šíje pro každého účastníka

Po celé odpoledne – možnost využití vnitřního 
celonerezového bazénu se dvěma whirlpooly
a Kneipoovými koupelemi, finské sauny a aroma páry.
Možnost využití profesionálního minigolfového hřiště 
v areálu hotelu.

17,30 hod - večeře v restauraci Ve Skále - raut – pečené sele, 
pečená šunka na černém pivě, kuřecí pikantní křidýlka 
a stehýnka, salátový bar.

19,00 hod – program Pivovarská tančírna ve společenském 
sále restaurace Stará Sladovna. Tato výjimečná akce je 
pořádána hotelem pouze jedenkrát ročně a Vy můžete být 
u toho.  
Informace o programu a stylu večera naleznete zde. 
V letošním roce ponese tančírna podtext ,,pruhovaná,, proto 
je třeba zvolit úbor nebo doplňky s proužkem.

01,00 hod – předpokládaný konec programu

Neděle 

7,30 – 9,00 hod snídaně v hotelu U 
Sládka

9,00 hod – výlet pro zájemce do 
právovárečné obce Eslarn (vlastními 
auty – trasa cca 25 km, přímo z města 
Eslarn vede dálnice na Prahu)

11,30 hod předpokládané rozloučení 
v SRN a odjezd

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a přihlaste se co nejdříve, 
kapacita je vzhledem k jedinečné sobotní akci v hotelu omezena! 

Na setkání s Vámi se těší
Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA a Ludmila Koutská, ředitelka projektové kanceláře MANAŽER ROKU

lee,,  

mm 

otooo 

Cena zajištění celého víkendu je pro 
osobu ubytovanou ve dvoulůžkovém 
pokoji:

4.480,- Kč pro členy ČMA vč. DPH           
4.980,- Kč pro nečleny ČMA vč. DPH

Svůj zájem nám prosím sdělte 
obratem, a to na e-mail: 
koutska@cma.cz nebo na tel.: 731 482 
447
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 Základním členským vkladem se musí podílet na 
základním kapitálu družstva po celou dobu trvání 
svého členství v družstvu každý jeho člen. Výše zá-
kladního členského vkladu určená stanovami druž-
stva je pro všechny členy družstva stejná.

Majetková účast člena v družstvu nemůže klesnout 
pod takto určenou výši základního členského vkladu, 
a to ani v případě, kdy dochází při splnění podmínek 
stanovených zákonem o  obchodních korporacích 
k  rozdělení družstevního podílu, představujícího 
práva a  povinnosti plynoucí členu z  jeho členství 
v družstvu, na více družstevních podílů a k převodu 
nebo k přechodu jednoho nebo více takto vzniklých 
družstevních podílů na jiného člena, anebo na jinou 
osobu, která se nabytím družstevního podílu členem 
družstva stane. To však nevylučuje výši základního 
členského vkladu, kterou určují stanovy družstva, 
snížit. Postup, kterým je možné základní členský 
vklad snížit, vyplývá z právní úpravy dané zákonem 
o obchodních korporacích.

Základní kapitál družstva je součet členských vkladů 
jeho členů, ve kterém jsou zahrnuty vždy všechny je-
jich základní členské vklady, a pokud se členové podílí 
na základním kapitálu i dalšími členskými vklady, také 
tyto všechny další členské vklady. Snížením základní-
ho členského vkladu se proto snižuje základní kapitál 
družstva, který je jedním z jeho vlastních zdrojů. Jest-
liže se základní členský vklad sníží, může být základní 
kapitál v rozsahu, v jakém v důsledku toho dojde k jeho 
snížení, použit na vrácení části základního členského 
vkladu každému z členů družstva, nebo k úhradě ztrá-
ty družstva, popřípadě k jinému účelu. 

Zákon o  obchodních korporacích účel, za jakým je 
možné základní členský vklad snížit, neurčuje. Sta-
noví však, že ani část základní členského vkladu nelze 
členu za trvání jeho členství vracet, pokud nedojde 
ke snížení základního členského vkladu. Stejně tak 
tento zákon výslovně předpokládá, že účelem snížení 
základního členského vkladu může být úhrada ztráty.

Rozhodnutí o snížení základního členského vkladu 
patří do působnosti členské schůze. Jedná se o  roz-
hodnutí, jehož důsledkem je vždy změna stanov druž-
stva, neboť určení výše základního členského vkladu 
je podle zákona o  obchodních korporacích jednou 
z jejich obsahových náležitostí. Z rozhodnutí členské 
schůze o  snížení základního členského vkladu musí 
být vedle nové výše základního členského vkladu 
rovněž zřejmé, za jakým účelem k  tomuto snížení 
dochází, tedy jak družstvo naloží s částí základního 
kapitálu, o kterou se při snížení základního členské-
ho vkladu jeho základní kapitál sníží. 

Výše základního členského vkladu určená ve stano-
vách družstva je skutečností, která se zapisuje do ob-
chodního rejstříku. Jestliže členská schůze rozhodne, 

že se základní členský vklad snižuje, musí být proto do 
tohoto veřejného rejstříku zapsána nová výše základ-
ního členského vkladu. Představenstvo anebo před-
seda družstva, pokud se v  družstvu představenstvo 
nezřizuje, musí také rozhodnutí členské schůze o sní-
žení základního členského vkladu a  jeho nové výši 
zveřejnit v Obchodním věstníku, a to do 15 dnů od jeho 
přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. 

Další postup družstva navazující na rozhodnutí 
jeho členské schůze o  snížení základního členského 
vkladu je podle úpravy v  zákoně o  obchodních kor-
poracích závislý na tom, zda se snížením základního 
kapitálu v  důsledku snížení základního členského 
vkladu zhorší dobytnost pohledávek za družstvem. 
Je zřejmé, že dobytnost pohledávek věřitelů družstva 
se může zhoršit, jestliže je snížením základního člen-
ského vkladu sledováno část tohoto vkladu každému 
členu ze základního kapitálu družstva vrátit, a  to 
vzhledem k výši částky, o kterou se základní členský 
vklad při tom snižuje a v závislosti na výši ostatních 
vlastních zdrojů, které družstvo může na úhradu 
svých závazků použít. O  nepříznivý vliv na schop-
nost družstva dostát svým závazkům naopak nejde, 
dochází-li ke snížení základního členského vkladu 
za účelem úhrady již vzniklé ztráty, kdy se úhradou 
ztráty ze základního kapitálu družstva v rozsahu vy-
plývajícím ze snížení základního členského vkladu 
každého z  členů celková hodnota toho, co družstvo 
má na úhradu svých závazků, nesnižuje. 

Zákon o  obchodních korporacích v  této souvislos-
ti sleduje ochranu zájmu věřitelů družstva a  ukládá 
představenstvu současně se  zveřejněním rozhodnutí 
členské schůze o  snížení základního členského vkla-
du písemně vyzvat všechny známé věřitele družstva, 
jejichž pohledávky vznikly před přijetím usnesení 
členské schůze o  snížení základního členského vkla-
du, aby je ve lhůtě do 90 dnů po druhém zveřejnění 
tohoto rozhodnutí v  Obchodním věstníku přihlásili. 
V případě družstva, ve kterém se představenstvo ne-
zřizuje, musí tuto povinnost splnit předseda družstva. 
Uvedenou písemnou výzvu všem známým věřitelům 
družstva zákon nevyžaduje, jestliže jde o  snížení zá-
kladního členského vkladu za účelem úhrady ztráty.

Zhorší-li se snížením základního členského vkla-
du dobytnost pohledávek za družstvem, je družstvo 
povinno na základě navazujícího ustanovení zákona 
o obchodních korporacích poskytnout každému věři-
teli, který svou pohledávku vůči družstvu vzniklou do 
rozhodnutí členské schůze o snížení základního člen-
ského vkladu včas přihlásí, přiměřené zajištění této 
pohledávky nebo ji uspokojit, pokud se s věřitelem ne-
dohodne jinak. Jestliže má věřitel za to, že se dobytnost 
jeho pohledávek za družstvem zhoršila, avšak druž-
stvo to popírá, anebo se věřitel s družstvem ohledně 

Snížení základního členského vkladu
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zajištění své pohledávky nedohodne, rozhodne na 
základě právní úpravy v uvedeném zákoně na návrh 
družstva nebo tohoto věřitele o přiměřeném zajištění 
pohledávky s ohledem na její druh a výši soud.

Návrh na zápis snížení základního členského vkladu 
do obchodního rejstříku může družstvo podat teprve 
tehdy, jakmile uvedenou povinnost splní anebo roz-
hodne o přiměřeném zajištění neuspokojené pohledáv-
ky věřitele soud. Splnění této povinnosti musí družstvo 
při podání tohoto návrhu doložit, a to dohodou se vše-
mi věřiteli anebo rozhodnutím soudu. Dohodne-li se 
družstvo se všemi věřiteli pohledávek, které jim vznik-
ly do rozhodnutí členské schůze o snížení základního 

členského vkladu dříve, může návrh na zápis snížení 
základního členského vkladu do obchodního rejstříku 
podat i  před uplynutím zákonem stanovené lhůty 90 
dnů pro přihlášení těchto pohledávek.

Jestliže jde o snížení základního členského vkladu za 
účelem úhrady ztráty, a družstvo proto povinnost pí-
semně vyzvat všechny známé věřitele, aby přihlásili 
své pohledávky, podle zákona o obchodních korpora-
cích nemá, může zápis snížení základního členského 
vkladu do obchodního rejstříku navrhnout, jakmile 
členská schůze o tomto snížení rozhodne.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Evropská komise v polovině letošního července navrhla změny právních předpisů o evrop-
ských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání 
(EuSEF), a pokročila tak při vytváření unie kapitálových trhů.

Unie kapitálových trhů: nová pravidla, která 
podpoří investice do fondů rizikového kapitálu 
a sociálního podnikání
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Návrh si klade za cíl podpořit investice do fondů 
rizikového kapitálu a  sociálních projektů a  usnad-
nit investorům investování do malých a  středních 
a  inovativních podniků. Komise zejména navrhuje 
zpřístupnit fondy s  označením EuVECA a  EuSEF 
správcům fondů všech velikostí a rozšířit typy spo-
lečností, do kterých bude možno investovat. Komise 
rovněž usiluje o  to, aby se zlevnilo a  zjednodušilo 
přeshraniční nabízení fondů EuVECA a EuSEF. Hodlá 
toho dosáhnout jasným zákazem vybírání poplatků 
ze strany členských států a zjednodušením registrač-
ních postupů.

Tyto reformy jsou součástí řady opatření Evropské 
komise na podporu rizikového kapitálu v  Evropě. 
V rámci těchto opatření budou použity prostředky 
z rozpočtu EU, které mají prostřednictvím celoev-
ropského fondu fondů rizikového kapitálu přilákat 
kapitál od větších institucionálních investorů. Zá-
roveň budou podporovány postupy, které se na vni-
trostátní úrovni osvědčily při nabízení daňových 
pobídek ve prospěch rizikového kapitálu s  cílem 
podpořit investice do malých a  středních a  začí-
najících podniků. Těm členským státům, které si 
přejí rozvíjet tržní financování, včetně rizikové-
ho kapitálu, Evropská komise nabídne technickou 
podporu.

Tato opatření včetně zmiňovaného návrhu jsou 
součástí akčního plánu „unie kapitálových trhů“, 
jehož cílem je rozšířit a  diverzifi kovat zdroje fi nan-
cování pro evropské podniky a  dlouhodobé projek-
ty, a  uvolnit tak investice pocházející z  trhu. Návrh 
rovněž souvisí s investičním plánem pro Evropu, jenž 

stanoví komplexní strategii pro řešení nedostatku 
fi nančních prostředků, který v Evropě brzdí růstový 
potenciál a vytváření pracovních míst pro evropské 
občany.

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný 
za pracovní místa, růst, investice a  konkurence-
schopnost, k  tomu uvedl: „Odstraňujeme další pře-
kážku investování na úrovni EU, což je klíčový cíl 
investičního plánu pro Evropu. Tři hlavní změny, 
které navrhujeme zavést v nařízení EuVECA a EuSEF, 
rozšiřují řadu způsobilých správců fondů; rozšiřují 
seznam aktiv způsobilých pro EuVECA a zakazují po-
platky, jež ukládají příslušné orgány. Pomocí těchto 
změn získá větší počet malých a  středních podniků 
přístup k fi nancím, které nezbytně potřebují k růstu 
svého podnikání.“

Komisař Jonathan Hill řekl: „Jsem rád, že jako svůj 
poslední počin ve funkci komisaře mohu oznámit 
opatření, která posílí evropské trhy s rizikovým ka-
pitálem. Evropské podniky musí mít více možností, 
jak fi nancovat svou činnost, a  být schopny přilákat 
investice, které zde v EU potřebují. Toto je další krok 
k vytvoření unie kapitálových trhů.“ 

Zmiňovaný návrh byl předložen Evropskému parla-
mentu a Radě (tj. členským státům) k přijetí v rámci 
postupu spolurozhodování.

Další informace naleznete na odkazu http://ec.
europa.eu/finance/investment/venture_capital/
index_en.htm.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný 
digitální trh, uvedl: „Příliš často se stává, že lidé při 
nákupu on-line nezískají přístup k  těm nejlepším 
nabídkám nebo je v případě nákupů v zahraničí od-
radí vysoké ceny za doručení či obavy z  komplikací 
v případě, že budou chtít uplatnit svá práva. Chceme 
vyřešit problémy, které spotřebitelům a  podnikům 
brání v  plném využití možnosti nákupu a  prodeje 
zboží a služeb on-line.“ 

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální eko-
nomiku a  společnost, doplnil: „Iniciativa týkající se 
zeměpisného blokování dosahuje té správné rovno-
váhy, neboť zohledňuje zájem spotřebitele o  mož-
nost neohraničeného nakupování on-line a  zároveň 
zajišťuje podnikům dostatečnou právní jistotu. Jsem 
přesvědčen, že náš přístup, který přihlíží ke specifi -
kům některých odvětví, poskytne opravdový impuls 
pro rozvoj přeshraničního elektronického obchodu 
v EU“. 

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, 
průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu 
dodala: „Diskriminace mezi spotřebiteli EU, jež vede 
k segmentaci trhů podle   státních hranic do jednot-
ného trhu absolutně nepatří. Jasnější pravidla, jejich 
lepší prosazování a cenově dostupnější přeshraniční 
zásilkové služby umožní spotřebitelům i  společnos-
tem, zejména malým a  středním podnikům, maxi-
málně využívat jednotného trhu EU a přeshraničního 
elektronického obchodu.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost 
žen a  mužů Vĕra Jourová připomněla: „V  Evropě je 
příliš mnoho lidí, kteří váhají nakupovat on-line, 
protože neznají svá práva nebo se domnívají, že se 
tato práva obtížně prosazují. Chci, aby spotřebitelé 
nakupovali on-line se stejnou důvěrou, jako nakupu-
jí off -line.“ Podle Jourové budou orgány na  ochranu 
spotřebitelů vybaveny lepšími nástroji k  tomu, aby 
mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů nakupu-
jících on-line a  potírat podvodné praktiky. „Balíček 
je významným krokem ke zlepšení ochrany spotře-
bitele ve světě on-line a k zajištění právní jistoty pro 
obchodníky,“ řekla Jourová. 

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÉHO 
OBCHODU OBSAHUJE:

•  legislativní návrh k řešení případů neoprávněného 
zeměpisného blokování a  jiných forem diskrimi-
nace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo 
sídla,

•  legislativní návrh týkající se přeshraničních zásil-
kových služeb s cílem zvýšit transparentnost cen 
a zlepšit regulační dohled,

•  legislativní návrh na podporu prosazování práv 
spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění 
otázky, co představuje nekalou obchodní praktiku 
v digitálním světě.

PREVENCE ZEMĚPISNÉHO BLOKOVÁNÍ 
A JINÝCH FOREM DISKRIMINACE 
NA ZÁKLADĚ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI 
NEBO MÍSTA POBYTU

Komise navrhuje právní předpisy, které zajistí, 
že spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby 
v  jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebudou 
diskriminováni, pokud jde o přístup k cenám, prodej 
či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to 
objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH, nebo 
určité právní předpisy ve veřejném zájmu.

Vstoupí-li spotřebitel v  jiné zemi EU do obchodu, 
také po něm jeho majitel nepožaduje průkaz totož-

V rámci plnění svých strategií pro jednotný digitální trh a jednotný trh představila Komise 
třístupňový plán na podporu elektronického obchodu, zaměřený na řešení problému země-
pisného blokování, zajištění efektivnějšího a cenově dostupnějšího přeshraničního doručo-
vání balíků a posílení důvěry díky lepší ochraně spotřebitelů a prosazování pravidel.

Spotřebitelé i podniky budou moci plně 
využívat výhod jednotného trhu
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 nosti, na jehož základě by schválil nákup či upravil 

cenu a  nákupní podmínky. V  internetovém světě je 
ale spotřebitelům velmi často znemožněn přístup 
k  nabídkám v  jiných zemích, např. přesměrováním 
spotřebitele zpět na  internetovou stránku pro ur-
čitou zemi nebo požadavkem platby debetní nebo 
kreditní kartou z určité země. Taková diskriminace 
nemá v rámci jednotného trhu místo.

Ve směrnici o službách je sice již stanovena zásada 
nediskriminace a  Komise ji uplatňuje v  odvětvích 
služeb, jako jsou půjčovny automobilů nebo zábavní 
parky, ale podnikům i spotřebitelům by prospělo vy-
jasnění otázky, které postupy jsou povolené a  které 
nikoli. Nařízení zajistí právní jistotu a  vymahatel-
nost v případě výrobků a služeb on-line i off -line.

Aby se nezaváděla nepřiměřená zátěž pro společ-
nosti, neukládá nařízení povinnost doručovat v celé 
EU a malé podniky, na které se vztahují vnitrostátní 
prahové hodnoty pro DPH, osvobozuje od některých 
povinností.

ZVÝŠENÍ CENOVÉ DOSTUPNOSTI 
A EFEKTIVNOSTI PŘESHRANIČNÍHO 
DORUČOVÁNÍ BALÍKŮ

Nové nařízení zvýší transparentnost cen a regulač-
ní dohled nad přeshraničními zásilkovými službami, 
aby spotřebitelé i  maloobchodníci mohli využívat 
cenově dostupného doručování a možnosti snadného 
vracení zboží, a to i do a z okrajových regionů.

Spotřebitelé a malé podniky si stěžují, že jejich ná-
kup a prodej v celé EU omezují problémy související 
s  doručováním balíků, zejména vysoké poplatky za 
přeshraniční zásilky. Ceny, které provozovatelé poš-
tovních služeb účtují za doručení malého balíčku do 
jiného členského státu, často až pětkrát převyšují 
ceny na  domácím trhu, a  to bez jasného prokázání 
vztahu ke skutečným nákladům.

Nařízení podpoří hospodářskou soutěž zavede-
ním větší transparentnosti cen. Komise nenavrhuje 
stanovení horní hranice cen za doručování. Regu-
lace cen představuje až krajní opatření v případě, že 
hospodářská soutěž nepřinese uspokojivé výsledky. 
Komise v roce 2019 přezkoumá dosažený pokrok a po-
soudí nezbytnost dalších opatření.

Nařízení poskytne vnitrostátním poštovním regu-
lačním orgánům údaje, které potřebují ke sledování 
přeshraničních trhů a ke kontrole dostupnosti a ná-
kladové orientace cen. Hospodářskou soutěž rovněž 
podpoří tím, že bude vyžadovat nediskriminační 
a  transparentní přístup třetích stran k  přeshranič-
ním zásilkovým službám a  infrastruktuře. Komise 

bude zveřejňovat veřejné ceny poskytovatelů všeo-
becných služeb za účelem zvýšení vzájemné konku-
rence a přehlednosti sazeb.

Návrh doplňuje samoregulační iniciativy přijaté pro-
vozovateli poštovních služeb v zájmu zlepšení kvality 
a usnadnění přeshraničních zásilkových služeb.

ZVÝŠENÍ DŮVĚRY SPOTŘEBITELŮ 
V ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Navrhovaná revize nařízení o  spolupráci v  oblasti 
ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí vnit-
rostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat práva 
spotřebitelů. Tyto orgány budou moci:

•  kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují 
zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky, 
jež jsou v  rozporu s  pravidly EU (např. s  právem 
odstoupit od smlouvy),

•  nařídit okamžité odstranění internetové stránky 
obsahující podvody,

•  požádat o  informace registrátory domén a banky 
s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského 
subjektu.

V  případech porušení práv spotřebitelů v  celé EU 
bude Komise moci koordinovat společné akce s vni-
trostátními donucovacími orgány, aby takovým 
praktikám zabránila. To zajistí rychlejší ochranu 
spotřebitelů a zároveň ušetří čas a prostředky podni-
kům a členským státům.

Komise rovněž zveřejňuje aktualizované pokyny 
týkající se nekalých obchodních praktik, čímž mimo 
jiné reaguje na problémy vznikající v  digitálním 
světě. Vyjasňuje uplatňování směrnice o  nekalých 
obchodních praktikách. Kupříkladu každá platforma 
on-line, která se kvalifi kuje jako „obchodník“ a pro-
paguje nebo prodává zboží, služby či digitální obsah 
spotřebitelům, musí zajistit, aby byly její obchodní 
praktiky plně v  souladu se spotřebitelským právem 
EU. Platformy musí jasně uvést, že se pravidla týkající 
se nekalých obchodních praktik nevztahují na  sou-
kromé osoby prodávající zboží, a internetové vyhle-
dávače budou muset jasně odlišit placené výsledky 
vyhledávání od těch neplacených.

Revidované pokyny rovněž zahrnují dva soubory 
samoregulačních zásad dohodnutých mezi zúčastně-
nými stranami: jeden podpoří nástroje k porovnává-
ní za účelem dosažení lepšího souladu s touto směrnicí 
a druhý pomůže při prosazování pravidel týkajících 
se nekalých obchodních praktik proti klamavým 
a nepodloženým environmentálním tvrzením.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Když šperk doplňuje osobitý styl ženy…

Náš tip

Každá žena má ráda šperky a každá má zpravidla ve 
své šperkovnici nejrůznější typy šperků pro rozdílné 
příležitosti. Co je vhodné pro jednu příležitost, nemusí 
se vždy hodit pro jinou – a tak se určitě jinak oblečeme 
a  použijeme jiné doplňky na slavnostní příležitosti 
jako je svatba, ples či jiná slavnostní příležitost, jiné 
šperky a  oblečení zvolíme do zaměstnání a  jiné pro 
volný čas, který lze využít procházkou, setkání s přá-
teli či vyrazit jen tak do ulic. Právě v  takové chvíli 
jsme to nejvíce my, kdy se oblékáme a volíme doplň-
ky podle vlastní osobnosti.  Rozdíl hraje samozřejmě 
i typ ženy, věk a styl oblékání.  Někdo rád předvede 
blahobyt v podobě drahých kovů a kamenů, jiný zase 
svou osobnost, styl a  především originalitu. Pro ty 
ženy, které volí osobitý styl napříč věkem i módními 
trendy, jsou často lákadlem šperky z  netradičních 

materiálů. Jedním takovým materiálem je sklo a ori-
ginální varianty šperků vytváří módní designérka 
Šárka Dořičáková z družstva Podané ruce v Zubří.

Skleněné atypické variace geometrických tvarů, 
ať se již jedná o  náušnice, náhrdelníky či přívěšky 
kombinované s  kůží, nejrůznějších barev, vznikají 
samostatně i v celých soupravách šperků. Podstatnou 
část šperků můžete vidět na internetových stránkách 
www.vitrazesarka.cz. Je možné navštívit také podni-
kovou prodejnu v sídle družstva, kde kromě nabídky 
šperků můžete vybírat i  z  široké nabídky ručně vy-
ráběných skleněných pilníků na nehty se širokým 
spektrem zdobení a  současně si vybrat i  skleněné 
dekorace do bytu – ať již se jedná o skleněné misky 
a mísy, ozdobné skleněné umělecké předměty na zeď 
či nástěnné skleněné hodiny.

Jedním z  posledních designérských originálů z  dílen Šárky 
Dořičákové a její dcery Šárky Gondekové, též umělecké designér-
ky – jsou brože v podobě skleněných zvířátek.  Proč nenosit jako 
originální doplněk skleněného pejska, ale třeba i  soba či mořské 
koníka?  Vše je dovoleno – pokud jsou brože se zvířátky vkusně 
propojeny s ostatním oblečením a doplňky, mohou udělat koneč-
nou tečku za vaší osobností. 

Nechcete nosit brož upev-
něnou na oblečení? Proč ne 
– brož se dá upevnit třeba 
na šátek, kabelku či letní 
klobouček – jen musíte po-
čítat s  tím, že při manipu-
laci je potřeba zacházet se 
šperkem vzhledem k pova-
ze jeho materiálu opatrně. 

www.vitrazesarka.cz

Podané ruce, družstvo, Zubří

Text: Jana Henychová
Foto: archiv Podané ruce
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Uhlířské Janovice

Pořádáte zahradní party anebo vás láká jen tak posedět s kávou na terase a něco tomu prostě chybí k doko-
nalému naladění romantické idyly? Příjemnou tečkou stolu bývá zpravidla květina. Co takhle zbořit konvence 
- klasickou květinu ve váze - a jako venkovní dekoraci použít misku?

Právě v jednoduchosti bývá největší krása – zkuste sladit elegantní odstín skla s květinami a může vznik-
nout podobná dekorace, kterou jsme pro vás připravili. Výrobcem skleněné misky je družstvo Kooperativa 
z Uhlířských Janovic. 

Náš tip: květiny zkraťte u větších květů na stonek cca tři cm dlouhý a květiny naaranžujte do misky. Menší 
poupata lze nechat se stopkou delší a volně je položit tak, aby stonek směroval do středu nebo pod větší květ. 
Stačí už jen ozdobit lístky, do misky nalít cca 1 cm vody a pro dokreslení zážitku lze květy ještě zkropit vod-
ními kapkami. Vaši hosté budou jistě nadšeni  a pokud je zrovna nečekáte, proč nepotěšit zajímavou dekorací 
sebe a své blízké. V letním parnu nezaškodí, když do misky občas přihodíte kostku ledu – vaše květiny tak déle 
vydrží.

Text a foto: Jana Henychová
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 TEMPO ODSTRAŇOVAČ HMYZU 

Dokonalý výhled 
i čistá skla a karoserie

Pokud vyrážíte na letní dovolenou autem nebo pravidelně jezdíte, 
nezapomeňte si přibalit Tempo odstraňovač hmyzu, který se stane 
skvělým pomocníkem nejen při letním cestování. Přípravek zbaví 
účinně autoskla zbytků těl hmyzu, mušek a dalších organických 
nečistot. Vhod přijde zejména během letního cestování, kdy hmyz 
na autosklech ulpívá nejvíce. Čelní skla, ale i refl ektory a karoserie 
vozu budou dokonale čisté během pár minut. Tempo odstraňovač 
hmyzu je vybaven praktickým rozprašovačem, který umožňuje 
snadnou a rychlou aplikaci. Po nanesení přiměřeného množství 
přípravku je vhodné nechat jej 5 minut působit a po té ošetřené 
místo setřít suchým a čistým hadříkem nebo houbou. Možné je 
ještě následné opláchnutí čistou vodou. K dostání v automobilových 
prodejnách a drogeriích. 

Výrobce: Druchema Praha
Cena: 60 Kč / 500 ml

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema

www.druchema.cz 
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Druchema, družstvo pro chemickou výrobu 
a služby, Praha
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Krtka si můžete objednat na následujícím odkazu:
http://www.mubrno.cz/e_shop/detail/20902A-krtek-20cm-manasek-nahrivaci.

Krtek – nahřívací maňásek
Koho by bavilo pořád vyrábět hromádky z hlíny. 
Co třeba ze lněných semínek? 
Ale ne, existuje ještě lepší nápad – lněná semínka v sáčku nahřát 
v mikrovlnné troubě a vložit ho do Krtečka. Ten pak poslouží jako termofor.

Krtek je vysoký 20 centimetrů.
Obsahuje látkový sáček se 
lněnými semínky. Lze si 
s ním hrát jako s maňáskem, 
kterého je možné prát.

Text a foto: Jana Henychová

lopatka - dekorace

www.mubrno.cz

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
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