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předseda Horáckého autodružstva,
Velké Meziříčí
Dámy a pánové, vážení družstevníci,
jsem moc rád, že Vás mohu všechny oslovit v úvodníku časopisu „Výrobní družstevnictví“ a představit
naše malé družstvo na Vysočině.
Mottem našeho družstva jsou komplexní služby
v oblasti služeb pro motoristy – autoservis. Nejsme
výrobním družstvem celorepublikového významu, a proto si myslím, že mně nepřísluší, abych zde
hodnotil vývoj na trhu práce nebo nezaměstnanosti
a další aspekty v naší společnosti, které přímo ovlivňují naše družstevní podnikání.
Chci Vás seznámit a prezentovat naše družstvo,
které vzniklo v roce 1992 po delimitaci tehdejšího
Horáckého autodružstva Třebíč. Od této doby se píše
nová historie Horáckého autodružstva Velké Meziříčí. Začátky nebyly samozřejmě vůbec jednoduché, ale
postupně jsme v našem družstvu inovovali prostory, dílny a servisní zařízení. Převzali jsme smlouvy
se Škodou Auto na prodej a servis, dále smlouvu na
servis Volkswagen - užitkové vozy, vybudovali čerpací stanici, kartáčové a ruční mytí vozidel, vedlejší
provozovnu na servis ve Velké Bíteši atd.
Toto je strohý výčet v budování našeho družstva.
Velkou zásluhu na tom, že jsme v takovéto míře
mohli inovovat a vybudovat naše družstvo, má fond
dlouhodobého úvěru na Svazu českých a moravských
výrobních družstev, kterého jsme od začátku členem.
Dovoluji si tvrdit, že bez této ﬁ nanční pomoci a těchto úvěrů by dnes družstvo již neexistovalo. Veškeré
úvěry, které jsme si od SČMVD vypůjčili, jsme beze
zbytku splatili. Čas letí a příští rok oslavíme již 25 let
trvání našeho družstva po delimitaci v roce 1992.
Za celou dobu tohoto podnikání jsme nebyli ani
jednou ve ztrátě, celou tuto dobu zaměstnáváme 50
lidí, za což bylo naše družstvo v roce 2015 zařazeno
mezi „Českých 100 nejlepších“ v oblasti zaměstnanosti a družstevnictví.
Jako předseda jsem byl v roce 2010 ﬁnalistou v soutěži Manažer roku. Je to velký úspěch našeho družstva
a všech jeho pracovníků. Základem dobré prosperity
a úspěchu jsou lidé - zaměstnanci a vedení všeobecně
v každé ﬁrmě. Právě dobrý kvaliﬁkovaný a stabilizovaný kádr vedoucích pracovníků, techniků a mechaniků je schopen zabezpečit dobrou prosperitu našeho
družstva. To je základ. Bez těchto lidí bychom nemohli
konkurovat a udržet stále větší trend v oblasti služeb,
prodeje a servisních službách na automobilech stále
více vybavených moderní technickou.
Myslím, že jsme dokázali v našem družstvu, že jsme
konkurencischopní vůči ostatním ﬁrmám z regionu,

jak kvalitou služeb, tak
dobrými hospodářskými výsledky.
Do budoucna vidím
velký problém v obměně technického kádru
v učebních oborech
lakýrník - karosář, kde
bude velký nedostatek
těchto profesí. Toto je
však podle mého názoru celostátní problém
učňovského školství. Nám se však zatím daří udržet
a vhodně doplňovat jak mechaniky, tak karosáře, což
je pro nás dobré.
Důležité komplexní služby, které jsou naším mottem, spočívají právě v tom, že máme karosárnu, lakovnu, mechanické dílny, čerpací stanici PHM, LPG,
CNG, mytí vozidel a k tomu jsou opravdu potřeba
pracovníci vyučení v těchto oborech.
Seznámil jsem Vás ve zkratce s průsečíkem toho,
čím se naše družstvo prezentovalo v uplynulých 25
letech.
Závěrem mi dovolte, abych se omluvil za to, že jsem
slovo „úvodem“ v měsíčníku Výrobní družstevnictví
využil víceméně komerčně pro naše družstvo, ale nejsme tak velcí a těch příležitostí se takto prezentovat
není mnoho.
V příštím roce končí mé volební období, kdy budu
předsedou družstva již 25 let a celkem 50 let v Horáckém autodružstvu. Jsem v důchodovém věku a koncem mého volebního období končí i mé působení
v družstvu.
Členové si zvolí nového předsedu a budou tady pro
Vás provádět dál služby k Vaší plné spokojenosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem za spolupráci a popřát všem mnoho úspěchů v družstevním
podnikání, dobrých manažerských rozhodnutí a splněných cílů.
Dovolte mi, abych Vám popřál mnoho osobních
úspěchů a hlavně pevné zdraví, bez něhož nejde vůbec nic.

slovo úvodem

Vlastimill Zachoval








www.horacke-vm.cz
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Nechte se inspirovat vánočními trendy
8. – 10. září se na výstavišti PVA EXPO PRAHA konal 2. ročník veletrhu dekorací, skla, bytových
a kuchyňských doplňků a dárkového zboží FOR DECOR & HOME. Jedním z cílů, který si veletrh
vytyčil, bylo představení aktuálních ﬁremních kolekcí, novinek a trendů. To se zcela jistě podařilo v oblasti vánočních dekorací, což bylo do značné míry zásluhou výrobního družstva Irisa
Vsetín. Ve vstupní hale byly nainstalovány čtyři kompozice představující čtyři vánoční trendy.
Všechny vánoční ozdoby použité v instalacích byly vyrobeny právě v Irise.
Vánoce v tónech – tento trend je inspirován designem skandinávských zemí. Charakteristickým
rysem skandinávského designu je jednoduchost a používání přírodních materiálů. Seveřané sice preferují

jednoduchost, na druhou stranu nešetří barvami.
Severský den není štědrý na světlo, odtud pramení
záliba v zajímavých barevných kombinacích. Interiéry skandinávských zemí se liší preferencí barev,
typickými vzory na textiliích a do jisté míry i nábytkem a bytovými doplňky. Vhodná volba barevnosti
interiéru umožní provádět s prostorem přímo kouzla. Trend je laděn do přírodních barev v kombinaci
s pastelovými barvami – červenou, zelenou a růžovou. Převládá bílá barva představující čistotu a dokonalost. Autorem trendu je Michal Hrušecký.
V zahradách – tento trend je inspirován náladou
slunečních dnů v rozkvetlých zahradách. Styl trendu
je svěží, čistý, plný ženskosti a elegance. Má působit
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klidným a svěžím dojmem. Trend díky použitým
barvám nepůsobí na první pohled příliš vánočním
dojmem, není to také jeho cílem, přestože je trendem
vánočním. Má spíše připomenout letní dny plné slunce, květin a vůní a tím pomoci navodit klid v hektické době adventu a Vánoc. Trend je jemný, elegantní,
hravý a zároveň lehce extravagantní. Ve své podstatě
popírá tradiční atributy Vánoc, jako je červená barva,
zimní motivy a podobně. Výjimečnost trendu podtrhuje jak nevšední barevnost, tak i neobvyklé spojení
hravé zdobnosti s osobitou elegancí kovových doplňků. Autorem trendu je Petr Sikora.

nás přesouvá do salonů a budoárů velkých honosných
paláců. Kombinací zdánlivě odlišných barev – zlaté,
stříbrné a černé s doplněním tónů bordó až hnědé
vytváří kouzelný dojem, který nás přenáší do jiného,
tajemného světa. Autorem trendu je Jan Karnet.
Já les, ty člověk – trend je inspirován samotnou podstatou lesa a pohledy do něj. Je postaven na typických
prvcích vyskytujících se v každém lesním společenství. Zvířecí motivy dominují a vytvářejí přírodní
kontrast materiálům jako je sklo, porcelán, zrezivělý
kov nebo textil. Introdukované prvky tohoto charakteru vyjadřují jakýsi vzdor člověka a jeho snahu
si les přizpůsobit k obrazu svému. Proto lze tento

Půvab okázalosti – trend je inspirován elegancí
a přepychem historických dob. Půvab glamour odráží
svébytnost a lesk konce předminulého století. Snoubením starých, historických a luxusních dekorací
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trend napasovat na prostředí horských chat, hájenek, chalup nebo míst, kde převaha přírody přebíjí
samotnou dominanci člověka a jeho industrialismus.
Samotná kompozice představila pohled do lesa, který
je částečně přetvořený člověkem, ale síla přírodních
prvků člověka halí do svého lůna. Autorem trendu je
Přemysl Hytych.

Ryze české, ručně foukané a malované vánoční
ozdoby značky IRISA představují více než 60letou
tradici, poctivou ruční práci, originál i luxus. Ve
svém stánku zástupci družstva nabízeli vánoční
ozdoby s motivy inspirovanými jak tradicí, tak
i nejnovějšími trendy. Vyrábějí různé velikosti
a tvary – koule, zvonky, špice, srdíčka, ﬁgurky,
sněhuláčky, lucerny, kostelíky v nespočetných
barevných provedeních. Nabízejí i možnost vytvoření kolekce a dekorů podle požadavků zákazníka.

www.irisa.cz

Dalšími družstvy, která představila svou produkci
na veletrhu FOR DECOR & HOME, byla Dipro Proseč
a Kooperativa Uhlířské Janovice. Dipro vystavovalo
dřevěné výrobky do kuchyní a domácností, jako jsou
servírovací prkénka, masodesky, chlebovky, podnosy, poličky s kořenkami, vařečky, obracečky, válečky

6

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

11/2016

na těsto, servírovací stolky, šatní ramínka, zubní párátka a kolíčky na prádlo. Výrobky Dipra jsou ponechány buď v přírodním provedení, nebo mohou být
mořeny, voskovány nebo olejovány, což napomáhá
zvýraznit charakteristickou kresbu dřeva.
Kooperativa Uhlířské Janovice na svém stánku
vystavovala užitkové a dekorativní sklo. Družstvo
se kromě jiných oborů činnosti zabývá od roku 1998
i tvarováním a dekorováním skla. Technologie výroby skla je založena na tvarování výřezů z plochého
skla plamenem do kovových forem na speciálním výrobním zařízení. Všechny výrobky jsou certiﬁ kované
na zdravotní nezávadnost, jsou běžně použitelné ke
stolování a mají dostatečnou tepelnou odolnost pro
zpracování pokrmů v mikrovlnné troubě. Všechny
výrobky včetně dekorovaných je možné umývat
v myčkách a používat v chladničkách.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lada Jelínková, Ing. Lenka Bartoničková

www.dipro-prosec.cz

www.kooperat
www.kooperativa-vod.cz
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V pořadí 7. ročník veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR se konal ve
dnech 29. září – 2. října v pražském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA. Ve čtyřech výstavních
halách bylo možné zhlédnout výstavní expozice tuzemských a zahraničních ﬁrem, mimo jiné
z Velké Británie, Itálie, Rakouska či Německa. Souběžně s veletrhem FOR INTERIOR se konal
6. ročník mezinárodního veletrhu hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL. Návštěvníci měli možnost bezplatně využít odborné poradenství
bytových designérů a architektů, jak ve věci zařízení interiéru či správného výběru produktu.
V nabídce veletržních vystavovatelů bylo možno vidět široký sortiment bytového textilu mj. od
českých výrobců, originální dekorativní sklo, značkové kuchyňské doplňky, půvabné stylové dekorace, ručně malované obrazy, dárkové kazety a další detaily pro interiér. Řada návštěvníků
využila možnosti si na veletrhu zakoupit vybavení či dekorace nebo v předstihu zakoupit vánoční dárky.

Na veletrhu FOR INTERIOR vystavoval Klastr českých nábytkářů, který pro rok 2016 převzal odbornou
gesci nad veletrhem. Ve společné expozici prezentoval kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů.
Návštěvníci se mohli seznámit s produkty členů KČN,
které jsou výsledkem společných projektů KČN. Na
stánku své exponáty vystavovala a prezentovala své
portfolio výrobků členská výrobní družstva SČMVD
a současně členové KČN drevotvar.com Hradec Králové, Drupol Praha a Dřevotvar Jablonné nad Orlicí.

8
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V rámci doprovodného programu se uskutečnil seminář KČN „Design jako přidaná hodnota?“. Po úvodním slově zástupce KČN následovaly bloky „Kolik
stojí designér?“ a „Dům a interiér podle feng shui“.
V průběhu celého veletrhu KČN zřídil ve svém stánku v hale 5 D/019 poradenské centrum vedené odborníky z KČN a jeho vystavujících členů, zaměřené
na správný výběr kvalitního nábytku a představení
českých výrobců nábytku.
Dalšími vystavovateli byly společnosti NADOP –
výroba nábytku, a.s., a Textilní zkušební ústav, s.p.
K dispozici byly také informační materiály o KČN
a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů.

www.drevotvar.com

Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na
rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující veletrh FOR INTERIOR 2016, KČN realizoval ve
spolupráci s ABF, a. s.

www.drevotvar.cz www.drupol.cz
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FOR GASTRO & HOTEL bylo možné navštívit stánek
družstva KDS Sedlčany, tradičního českého výrobce
kvalitních nožů a nožířského zboží. Alespoň jeden
výrobek KDS najdete prakticky v každé domácnosti,
protože družstvo dodává své zboží na domácí trh již

po vrcholnou řadu kovaných nožů King´s Row, které
uspokojí i náročné profesionály. Pojmem mezi kuchaři a řezníky jsou i řeznické nože z řad Proﬁ Line
a Frosthard. Výrobní program KDS je však mnohem
širší – zahrnuje například nůžky všech druhů, řezné
díly do masostrojků, zahradnické náčiní nebo kapesní a trampské nože.
více než 65 let. Nabízí především široký sortiment
kuchyňských a řeznických nožů a náčiní ve všech
cenových kategoriích. Od praktických a odolných
nožů pro každodenní užívání z řady Optima Line až

Zdroj: KČN, KDS, PVA
Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Radek Brychta, Ing. Lenka Bartoničková

www.kds.cz www.furniturecluster.cz www.forinterior.cz
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HODINY a KLENOTY

Tradice značky a současný trend
– český granát a vltavín
Ohnivě rudé kameny – české granáty zasazené do
drahého kovu odjakživa přitahovaly pozornost nejen
pro svoji krásu, ale i pro svoji jedinečnost. Družstvo
Granát, Turnov s tímto výjimečným drahokamem
pracuje více než 60 let. S citem a precizností zkušení
zlatníci vytvářejí originální šperky, které jsou žádané a oblíbené. Pro svoji užitnou a uměleckou hodnotu mohou být i možnou investiční příležitostí.
Každým rokem se družstvo účastní prestižní
výstavy HODINY A KLENOTY, která se letos konala
ve dnech 29. září – 1. října na Výstavišti Praha – Holešovice.

Tradice značky a současný trend vltavínů stojí za
vznikem módní linie šperků s českými granáty a vltavíny. Družstvo tak navázalo na úspěšnou kolekci
šperků, ve které vyniká krása těchto dvou typicky
českých kamenů. Na výstavě mimo jiné prezentovalo také novinky s módním designem, v mladistvém
a elegantním stylu.
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Vltavíny jsou pro svoji výjimečnost vyhledávané
sběrateli z celého světa. Více jak 120 let je zlatníci zasazují do šperků společně s českým granátem. Vltavíny patří z geologického pohledu do skupiny tektitů,
což jsou přírodní křemičitá skla. Dle uznávané teorie
vznikly tektity dopadem asteroidu. Obrovská energie nárazu tělesa způsobila odmrštění části hmoty
do atmosféry. Roztavená hmota dopadla na zemský
povrch. Vltavíny se nacházejí až stovky kilometrů od
místa dopadu asteroidu – zejména v jižních Čechách
a jihozápadní Moravě. Granát, d.u.v., Turnov nabízí
bohatou kolekci šperků s přírodním a broušeným
vltavínem.
Část výstavní expozice byla věnována zakázkové výrobě družstva Granát, v jejímž rámci vznikají
šperky dle přání zákazníka, ale i výrobou dárkových
předmětů s českými granáty z drahého kovu a ze
skla, výrobou ﬁremních log a znaků ze stříbra a zlata
atd. Návštěvníci expozice zhlédli ocenění pro vítěze
ankety Český slavík a jednu z jeho cen Skokan roku.
Pro zajímavost zde byly vystaveny dary, které družstvo vyrábělo pro významné osobnosti - brože pro
Madeleine Albrightovou a Michelle Obamovou.
Gratulace patří designérům družstva Granát, kteří
v rámci soutěže „Šperk roku 2016 - Czech open“ získali hodnotná ocenění. V kategorii Komerční šperk
1. místo osadila stříbrná souprava „KVĚTY“ s českými
granáty a zářivými olivíny, jejímž autorem je desig-

nér Karel Merta. Souprava, kterou tvoří prsten, náhrdelník a náušnice, je příkladem kvalitního českého
šperkařství s moderním a nadčasovým designem.
Tato souprava nese také ocenění Design VD 2016.
V kategorii Komerční šperk obsadila 2. místo kolekce „SPIRÁLA“ designérů Hany Stehlíkové a Petra
Čapka. V této stříbrné kolekci náhrdelníku, náramku, náušnic a přívěsku s řetízkem dominuje přírodní
perla doplněná českými granáty.
Šperky s českými granáty družstva Granát Turnov
nosily i modelky na módní přehlídce Made in Jablonec 2016, která byla pořádaná v rámci této výstavy.
Poděkování náleží týmu obchodního oddělení za
ztvárnění a průběh výstavy, designérům za dosažené
ocenění i nové vzory a všem zaměstnancům družstva
za přispění k celkovému úspěchu výstavní expozice.
Návštěvnost výstavy se zdála oproti minulým letům
o něco menší, což je škoda. Nicméně tento nedostatek
družstvo Granát na výstavním stánku nepocítilo.
Text: Iveta Beránková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková
+ archiv družstva Granát

www.granat.cz
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reportáž z družstva

DITA Tábor slaví letos 60. výročí založení
Psal se srpen 1956, když vzniklo v Táboře družstvo, jehož smyslem bylo zaměstnávat především lidi
s různým zdravotním či mentálním handicapem. Záměrem družstva tehdy bylo rozvíjet výrobu
drobné galanterie, bižuterie, dárkových, upomínkových a užitkových předmětů. Vyrábělo se šité,
pletené a háčkované zboží. Družstvo tehdy nabízelo i služby technického zaměření, jako různé
opravy, knihařství nebo rámování. Postupem času vznikaly, ale i zanikaly různé další služby.
Roku 1966 začalo družstvo (již pod
současným názvem DITA – družstvo invalidů Tábor) postupně
rozšiřovat svoji činnost. Vznikl
textilní výrobní program (například kožené knoﬂíky se vyvážely
do celého světa), kovovýroba (dětské nářadí), výroba pro zdravotnictví (infuzní sety, balení léčiv)

nebo popis plastových ušních známek pro označování skotu.
Do 80. let byla veškerá výroba
rozptýlena po městě Tábor a hodně se využívala také práce domácích pracovnic. V roce 1986 se pak
všechna činnost soustředila do
nového závodu, který ve vlastní

režii a s vlastními pracovníky
vznikal od roku 1980. Závod, kde
DITA působí dodnes, měl několik
výrobních hal i zázemí pro členy
družstva (moderní jídelna, prodejna potravin, sauna, rehabilitačně-sportovní zařízení).
Nedílnou součástí družstva od
jeho vzniku je provozovna kovovýroby ve Stádlci, jejíž kapacita
je dnes plně vytížena zakázkovou
výrobou.
V současné době je výroba DITY
soustředěna do čtyř divizí - kovo-
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potřebné kvaliﬁ kace. Sehnat pro
ně práci, to je výzva. A to nemluvím o tom, že tito lidé bývají často
nemocní. DITA Tábor je tu však od
toho, aby i těmto osobám dala šanci se do společnosti tvořivým způsobem zapojit. Ostatně tomu, co
nám bylo dáno do vínku, zůstáváme věrni. Věřím, že takové poslání
je ušlechtilé,“ říká předsedkyně
představenstva Ing. Eva Samcová.
DITA má dvě vlastní textilní
značky. Od roku 2009 je na trhu
Little Angel®, značka spojená se
získáním licence na používání
termoregulačního
materiálu
Outlast®. Little Angel® nesou označení vlastní textilní výrobky, kojenecký a dětský textil určený pro
děti od narození do 14 let. Zahrnuje
kojící polštáře, fusaky, zavinovačky, oblečení jako body, dupačky,
čepičky, mikiny, ale i bundy a kalhoty. Výrobky již získaly několik
ocenění, například z veletrhů pro
děti už si několikrát odvezly cenu
pro nejlepší výrobky.
Poptávka po zboží neustále roste.
Loni se prodalo více než 86 tisíc
dětských výrobků s touto značkou.
Ohlas byl takový, že DITA rozšířila
nabídku o produkty určené dospělým. Poznáte je pod značkou DITA
for Men® a DITA for Women®, jsou
to trička, tílka, boxerky nebo noční košile.
výroba (Stádlec), textil (zakázková výroba a vlastní značky Little
Angel® a DITA for men a women®),
plast (ušní známky pro skot) a montáže (zdravotní výroba). DITA není
pouze ﬁrma s dlouholetou tradicí,
ale také úspěšným výrobcem využívající nejmodernější technologie. Ve svých oborech patří mezi
nejdůležitější ﬁrmy na českém
trhu, je ovšem také významným
exportérem. Věrná úmyslu založení zaměstnává i dnes převážně
handicapované pracovníky, z celkového počtu 230 zaměstnanců je
jich celých 55 procent.
„Musím říci, že řada z nich patří
ke schopným a výkonným pracovníkům, jimž nechybí chuť spolu-
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vytvářet hodnoty a odevzdávat
kvalitní práci. Jiní jsou skutečně
jen obtížně zaměstnatelní, bez

Sortiment obou značek si můžete zakoupit ve dvou podniko-

vých prodejnách. Jedna je přímo
v centrále DITY v Táboře, druhou
naleznete v Plzni v nákupní galerii
Slovany. Kromě toho také funguje
eshop www.littleangel.cz.
V rámci letošních oslav 60. výročí založení DITY připravilo družstvo akce pro své zaměstnance
i své zákazníky.
V dubnu proběhla akce, na kterou
byli pozvaní současní i bývalí zaměstnanci DITY. Na společenském
večeru nechyběla hudba a tanec,
slavnostní dort, módní přehlídka
a samozřejmě dobrá nálada.

V září DITA otevřela své táborské i stádlecké dveře všem
zájemců o její činnost. Přivítala
desítky lidí, kteří se při komentovaných prohlídkách mohli
podívat do dílen, viděli moderní
stroje a seznámili se s procesem
výroby. Nechyběly ukázky zakázkové výroby – například krojů nebo pyžam, která DITA šije
pro svého anglického zákazníka
již více než 20 let. Jedno z těchto
pyžam ušitých v DITĚ na sobě
míval Harry Potter ve ﬁlmech
o čarodějnickém učni.

11/2016
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Tento rok je pro DITU úspěšný mimo jiné tím, že se jeho
předsedkyně
představenstva
Ing. Eva Samcová zařadila mezi
nejlepší manažery roku a že se
DITA jako ﬁrma stala 2. nejúspěšnější ﬁrmou kraje a vyhrála
titul Odpovědná ﬁrma kraje
(více na str. 17).

V rámci oslav 60. výročí družstva ocenila předsedkyně představenstva
Ing. Eva Samcová nejlepší zaměstannce, které si mezi sebou kolegové zvolili.
Zde na fotograﬁi oceněné zástupkyně jedné z textilních dílen. Zleva: Marta Ludvíková
a Lenka Kodýdková, dále předsedkyně družstva Ing. Eva Samcová, dispečerka výroby
Tereza Pechová a manažerka divize textil Ing. Jana Šourková.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák poblahopřál předsedkyni družstva
DITA Tábor Ing. Evě Samcové k oslavám výročí družstva a předal jí plaketu
SČMVD a Čestné uznání za zásluhy
o rozvoj družstevního podnikání.

Ing. Eva Samcová
předsedkyně družstva DITA Tábor
nám zachovat statut družstva
invalidů a přitom vybudovat konkurenceschopnou ﬁrmu. Zmodernizovali jsme naši provozovnu
kovovýroby, zefektivnili výrobu,
stále se snažíme zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců,
z nichž více než polovina má nějaké zdravotní omezení.

NA CO JSEM HRDÁ…
V letošním roce slaví DITA 60. výročí svého založení. Podařilo se

prodeje a ohlasy zákazníků nám
potvrzují, že jsme se vydali správnou cestou.

CO PŘEJI DITĚ
K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ...
DITĚ přeji spokojené zaměstnance
a spokojené zákazníky.

Za úspěch považuji zavedení vlastního výrobního programu – pod
značkou Little Angel® vyrábíme
oblečení pro děti z funkčního materiálu Outlast®. Rostoucí objemy

www.dita.cz
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Text: Petra Novotná
Foto: Ing. Lenka Bartoničková +
archiv družstva DITA

www.littleangel.cz

rubrika manažerů družstev

Firma roku 2016
míří do pražského ﬁnále
V průběhu září a října se uskutečnila krajská kola
podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku
2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016.
V konkurenci nejlepších českých ﬁrem se pravidelně umísťují také česká a moravská výrobní
družstva, v letošním roce byla krajskými porotami v regionálních kolech oceněna družstva DITA
Tábor, ERGOTEP Proseč a VÝVOJ Třešť.

V každém z krajských ﬁnále bylo odbornou komisí
hodnoceno deset ﬁrem, které ze všech přihlášených
nejlépe uspěly v hodnocení ﬁnančních ukazatelů,
tzv. scóringu, jenž je vypočítán specializovaným
softwarem na základě rentability vlastního kapitálu
a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové
zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. V rámci
jednotlivých regionálních kol byla vyhlašována také
Vodafone Odpovědná ﬁrma roku 2016, která je cenou
za podnikatelský přístup, jenž zohledňuje dopady
podnikání na životní prostředí a podporuje společensky odpovědné aktivity. Cena je určena pro podnikatelské subjekty zapojené v hlavní soutěžní kategorii
Firma roku, které dbají na environmentální aspekt
podnikání.
V silné konkurenci přihlášených ﬁrem postoupila do krajských kol družstva DITA Tábor (Jihočeský

kraj), ERGOTEP Proseč (Pardubický kraj) a VÝVOJ
Třešť (Kraj Vysočina). DITA Tábor byla vyhlášena
na druhém místě v Jihočeském kraji a zároveň byla
oceněna titulem Odpovědná ﬁrma roku Jihočeského
kraje. Družstvo bylo oceněno jako jeden z největších
zaměstnavatelů OZP v kraji, jemuž se daří propojovat
ekonomickou a sociální hodnotu pro ﬁrmu i místní komunitu. Titulem Odpovědná ﬁrma roku bylo
oceněno v Pardubickém kraji také družstvo invalidů ERGOTEP Proseč, které je příkladem udržitelné
a ziskové ﬁrmy s výrazným sociálním dopadem na
region. V krajském ﬁnále na Vysočině uspělo oděvní
družstvo VÝVOJ Třešť, které se umístilo druhé.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Vodafone Firma roku
2016, Česká spořitelna Živnostník
roku 2016 a Vodafone Odpovědná
ﬁrma roku 2016 se uskuteční jako
tradičně v prosinci v pražském
Paláci Žofín. O celkovém vítězi
Firmy roku 2016 rozhodne celostátní porota, která bude vybírat
ze 14 krajských vítězů. Svaz českých a moravských výrobních
družstev patří mezi odborné podporovatele soutěží.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Firma roku/Communa

www.firmaroku.cz
11/2016
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Zeptali jsme se předsedů družstev…
1. Jak byste dle vašeho názoru jednou větou vyjádřil nejdůležitější vlastnost, charakter
či marketingovou výjimečnost vašeho družstva?
2. Jaké novinky chystáte v nejbližší době v nabídce výrobků či služeb?
3. Jaký nový stroj či technologické zařízení jste v letošním roce pořídili?
4. Co vás v letošním roce nejvíc potěšilo?

ING. MARTIN BERAN

BC. PETR HERYNEK

předseda družstva
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

předseda družstva
Ergotep Proseč

1. Česká ﬁ rma s dlouholetým působením na trhu,
výrobky se prezentují designem a kvalitou, výhodou je rychlost dodávek a poskytovaný servis.
2. Pro rok 2017 připravujeme ve spolupráci s předním českým architektem novou předsíňovou
sestavu a jídelní set, stůl a židle. V produkci kuchyňského sortimentu představíme sadu dřevěného náčiní a mlýnek na koření.
3. V roce 2016 jsme pořídili 3-osý CNC soustruh
na dřevo Hapfo Challenge 5000, optimalizační
zkracovací pilu Opticut S 90 od ﬁ rmy Dimter a širokopásovou brusku SCM Sandya 600. V rámci
projektu OPPIK Nemovitosti byla provedena rekonstrukce skladové haly a její začlenění do výrobně technologického procesu včetně pořízení
elektrického vysokozdvižného vozíku STILL a regálového systému. Celkový objem investic v letošním roce bude činit téměř 20 milionů korun.
4. Těší nás, že jsme v letošním roce na více úrovních dokázali zlepšit podmínky pro naše zaměstnance, zajistili meziroční růst tržeb i objem
investic.

ING. JIŘÍ DANĚK
předseda družstva
Druchema Praha
1. Cílevědomost, kreativita, tah na branku.
2. Chystáme výraznou marketingovou podporu
prodejů produktových řad OVO a Herkules.
3. Letošní rok je pro Druchemu ve znamení komplexní modernizace výrobních prostor a zařízení, kde se vyrábí jedna z našich klíčových
produktových řad – barvy na velikonoční vajíčka OVO. Nové prostory zefektivní celý výrobní
proces a výrazným způsobem zlepší pracovní
prostředí zaměstnanců.
4. Velký prodejní úspěch inovované řady disperzního lepidla Herkules na domácím i zahraničním
trhu. Zúročilo se tak několikaleté úsilí celého
družstva, které bylo s touto inovací spojeno.
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1. Daří se nám vedle velmi efektivního byznysu
realizovat významné společenské a integrační
projekty.
2. Ergotep pokračuje v projektu Praxe žáků OZP,
který propojuje speciální školství a chráněný
trh práce. Jen z tohoto projektu, který Ergotep
realizoval v roce 2014 a 2015, poptávalo u nás
práci více jak 40 uchazečů. Dále se chceme soustředit na realizaci projektu s ÚP Pardubického
kraje. Příprava k práci, formou stáže pro uchazeče o práci z řad OZP.
Od 1. září 2016 je Ergotep poskytovatelem Sociální služby - sociální rehabilitace. Sociální
služba nám umožňuje pracovat i s pracovníky
s těžším hendikepem, kteří potřebují nástroje
komplexní integrace, což je soubor pracovních
i mimopracovních nástrojů integrace.
V současné době Ergotep připravuje implementaci společenského produktu Ergoprogress formou
sociální inovace do dalších podniků, které jsou
dnes pouhými zaměstnavateli OZP. Cílem je přenést koncepci vybudovanou v Ergotepu do sociální
podniků,v nichž je nutné pro jejich další rozvoj
zavést principy integračního sociálního podniku.
Přemýšlíme ještě o umístění ergodiagnostiky
do prostředí integračního sociálního podniku má v sobě dle našeho názoru velký potenciál pro
rozvoj naší cílové skupiny.
V oblasti byznysu budujeme tuzemská prodejní centra, dnes jich je již 20 a posilujeme pozici
na polském trhu a slovenském trhu.
3. Naší prioritou v oblasti investic do Information
Technology je rozvoj našeho informačního systému. Jde o robustní řešení, které vedle obsluhy tuzemských a mezinárodních e-shopů musí
zvládat i provoz celorepublikových prodejních
center a navíc je propojovat s potřebami integrační personalistiky.
4. Z pohledu předsedy družstva je to především
prolomení bariéry úředního aparátu a zavedení
a umístění Sociální služby přímo v integračním

sociálním podniku. Těší mě i skutečnost, že
v současné době, kdy je velká poptávka po pracovním personálu, má Ergotep stále velkou skupinu uchazečů o zaměstnání, ze kterých může
vybírat pracovníky pro své rozvojové projekty,
což je výsledkem dobře fungující integrační
personalistiky.

ROMAN KOVÁŘ
předseda družstva
ASV Solnice
1. Jsme schopni nabídnout zákazníkovi tzv. plný
servis. vývoj, poradenství, výroba prototypů,
metrologie, výroba nářadí a strojů pro vlastní
výroby a sériová výroba. Stejný důraz klademe
i na malosériovou výrobu.
2. Rozšířili jsme výrobní portfolio o ohýbání trubek do průměru 65 mm ve 3D a zároveň formování konců trubek, také do průměru 65 mm.
3. Nástrojárnu jsme posílili o novou cnc frézku
a automatickou brusku na plocho. Pořízení
těchto strojů nám pomůže u kapacit a termínů
v přípravě výroby. Dále jsme zainvestovali do
robota na sváření metodou MIG a MIG pájení.
4. Nejvíce mě potěšilo, že celková ekonomická situace je stálá a nám to umožňuje se připravit na
horší časy, a ty v hospodářství určitě přijdou.

ING. PAVEL PASTOREK
předseda družstva
Templářské sklepy Čejkovice
1. Naše výjimečnost není v zajímavé komoditě
(víno), ale především skutečnost navázání naší
činnosti na nezpochybnitelnou historii pěstování révy vinné a výroby vína v naší oblasti. Proto
jsme si vybrali jako logo ﬁ rmy historický tlapatý kříž, jež byl symbolem řádu templářských
rytířů, kteří v naší obci prokazatelně působili
již v první polovině 13. století. Této skutečnosti úspěšně využíváme v oblasti marketingu
a reklamy našich vín již 16 let a dovolím si říci
poznatek studií, že adjustáž našich vín je považována za top v dané komoditě.
2. Naše vinařské družstvo každoročně představuje
něco nového, byť v naší komoditě je to velmi složité – stejné odrůdy vína, zaběhlé stupně kvality vín, stejné láhve… Vzpomenu pouze letošní
rok, kdy jsme k výročí 700 let od narození Karla

IV. vytvořili novou řadu vín ve špičkové kvalitě opatřenou naprosto unikátní adjustáží (tuto
jsme pojistili registrací jako ochrannou známku). Tato kolekce je v současné době v nabídce
jako TOP dárek pro nastávající oslavy konce
roku.
3. Naše vinařské družstvo se zabývá i pěstováním
révy vinné, v současné době na výměře asi 140
hektarů. Takže otázka pravidelné obměny moderní techniky na obdělávání vinic je řešena
průběžně, například používáme v průběhu
vegetace samochodný vysoce výkonný postřikovač, který je v období sklizně přestavěn na
sklízeč (nahradí 80 až 100 pracovníků při sklizni
hroznů). Dále se věnujeme obměně vinic, v příštím roce vysadíme dalších více jak 6 hektarů.
4. Největší radost mně udělalo počasí (nikoliv naši
politici) v září, kdy teplé a slunečné počasí výrazně přispělo k výborné kvalitě letošní úrody
hroznů…

ING. PETR BARTUŠEK
předseda družstva
STYL, Studená
1. Jako výrobci knoﬂ íků, spon apod. dodáváme své
zboží především oděvním producentům u nás
i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že oděvní výroba se v minulých letech přesunula z Evropy
převážně do Asie, máme šanci udržet se na zbývajícím trhu pouze tehdy, budeme–li ﬂexibilní,
což se nám zatím stále daří. Jednou větou tedy
– schopnost pružně doplňovat nabídku, vyrábět
malé i velké série, krátké dodací termíny, artikly přesně dle požadavků klientů.
2. Dlouhodobě připravujeme dvakrát ročně novou
nabídkovou kolekci, v tomto duchu hodláme pokračovat i nadále. Snažíme se držet aktuálních
módních trendů.
3. V uplynulých letech jsme hodně investovali
a jsme tudíž solidně vybaveni, proto letos větší
investice nebyla.
4. To, že naše družstvo přes všechna úskalí naší
branže - díky dobrému přístupu všech členů poměrně solidně prosperovalo. Ve sféře osobní
pak moje rodina.

Anketu připravila Jana Henychová
ve spolupráci s Redakční radou časopisu.

V dalším čísle naleznete

Veletrh FOR TOYS, FOR BABIES
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Zleva: Zdeněk Pilz, Josef Taušer, Zdeněk Zajíček, Pavel Kafka

Na stát se nemůžeme spolehnout,
shodli se manažeři na setkání Klubu Manažerů roku
Setkání Klubu Manažerů roku (KMR) zorganizovala Česká manažerská asociace v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Cílem
setkání bylo diskutovat o konkurenceschopnosti
českého průmyslu a digitální společnosti. Téma
reﬂektuje výsledky žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF). Na
setkání, které zahájil prezident České manažerské asociace a mluvčí KMR Pavel Kafk a, vystoupili Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické a Zdeněk Pilz,
generální ředitel Fujitsu a místopředseda představenstva ICT unie. Za Klub Manažerů roku se
zúčastnili ﬁnalisté minulých ročníků soutěže
MANAŽER ROKU – například generální ředitel
společnosti Veskom Petr Bureš, generální ředitel
Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek, Olga
Kupec, ředitelka a majitelka společnosti Abydos,
Josef Hendrych, ředitel Rehabilitačního ústavu
Kladruby, Zdeněk Bílek ze společnosti Sika, Miroslav Václavík, generální ředitel VÚTS, Radomír
Zbožínek ze ZPS Zlín a další.

Josef Taušer podrobně představil výsledky Zprávy
o globální konkurenceschopnosti. Česká republika se
umístila na 31. místě z celkem 138 hodnocených zemí.
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ČR se dobře umístila v oblasti makroekonomické
(19. místo), v oblasti základního školství (25. místo),
vyššího vzdělávání (27. místo) a v oblasti ﬁnančních
trhů (taktéž 27. místo). Na nižších příčkách se umístila v oblasti efektivity trhu práce (44. místo), velikosti
trhu (46. místo) a v oblasti kvality institucí (54. místo). První desítka žebříčku zůstává stabilní, na špici
se drží Švýcarsko následované Singapurem a USA.
Digitalizace a technické vzdělávání jsou témata,
která rezonovala napříč příspěvky. Všichni zúčastnění včetně samotných zástupců KMR, tedy
zaměstnavatelů, se shodli, že i přes velmi příznivé
výsledky ČR v žebříčku Světového ekonomického
fóra v oblasti vzdělávání (25. místo základní školství,
27. místo vyšší vzdělání) je tristní absolutní nedostatek technicky a vědecky vzdělaných pracovníků.
Tento problém v budoucích letech může způsobit
propad v žebříčku na nižší než současné celkové
31. místo.
Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, vyjádřil obavu,
že „pokud ještě chvíli budeme spoléhat na to, že se
politici postarají o zlepšení situace, dopadne Česká
republika špatně“. Školský systém je bohužel natolik zkostnatělý, že nemůže reagovat na potřeby dostatečně rychle. Jediné řešení je to, které aplikoval
Lubomír Stoklásek ve své ﬁ rmě, tedy vzít vzdělávání

do svých rukou a nespoléhat na pomoc státu, vzdělávat svou budoucí pracovní sílu svépomocí.
Zdeněk Pilz představil iniciativu 202020. Iniciativa nabízí možnost vytvořit společenský tlak, aby se
v této oblasti něco stalo. Česká republika se aktuálně
pohybuje na 50. místě celosvětového žebříčku e-Government Development Index. Příčinou je zejména
nedostatečná propagace služeb e-Governmentu,
které Česká republika již poskytuje. Zároveň česká
státní správa stále nenabízí dostatek online služeb,
prostřednictvím kterých by bylo možné s úřady
komunikovat výhradně přes internet bez nutnosti
osobní návštěvy úřadů. Elektronizace je jeden z prostředků na to, aby se zefektivnily procesy, které stát
zabezpečuje. „V roce 2010 jsme v oblasti elektronizace
velmi dobře našlápnuto, mohli jsme být v první dvacítce, ale popásli jsme to. Cílem iniciativy je právě
nalézt shodu napříč politickým spektrem k tomu,
abychom nastartovali procesy, které nás do první
dvacítky opět dostanou,“ popsal iniciativu Zdeněk
Pilz.

„Myslím si, že zpráva o konkurenceschopnosti plně
odpovídá stavu věcí. Hlavní otázka zní, máme opravdu způsoby, jak se posunout dál?,“ zamyslel se nad
výsledky žebříčku generální ředitel Veskomu Petr
Bureš. „Já naprosto souhlasím s tím, že se nedá spoléhat na politickou garnituru. Každá vláda přemýšlí
v horizontu čtyř let. Kdyby byly nastaveny strategie
na patnáct let dopředu, které by byly neměnné, vypadalo by to jinak. Zastávám názor „spoléhej se sám na
sebe,“ dodal Petr Bureš.
Klub Manažerů roku vznikl z iniciativy nositelů
čestného titulu MANAŽER ROKU, kteří tak založili
prestižní platformu, díky které se mohou výherci
soutěže potkávat, vyměňovat informace a sdílet zkušenosti v průběhu celého roku. Členové klubu - tedy
manažeři a podnikatelé, kteří reprezentují ﬁrmy na
nejvyšších stupních řízení - v rámci aktivit klubu
diskutují o nových trendech řízení, nových obchodních příležitostech a aktuálních tématech manažerského prostředí. Setkání na strojírenském veletrhu je
již tradiční aktivitou klubu.
Text a foto: Veronika Žurovcová

Staňte se naším členem!
Předmětem činnosti sdružení je především
prosazování zájmů majitelů nemovitostí
určených k zajištění nájemního bydlení.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČLENŮM
Členové mohou využívat všech výhod poskytovaných OSMD:
• Odborné přednášky pořádané na různá témata související s pronajímáním nemovitostí
• Právní poradenství
• Daňové poradenství
• Bezplatné kolegiální porady
• E-mailové (daňové a právní) poradenství
• E-mailové stavebně technické konzultace
• Telefonické právní konzultace
• Internetovou „členskou zónu“ plnou cenných informací souvisejících s pronájmem (vzorové smlouvy,
související zákony, právní rozbory, články s daňovou tematikou apod.)
• Informační servis prostřednictvím tištěného odborného časopisu Střecha určeného pouze pro členy
OSMD, který je rozesílán zdarma
• Zdarma inzerce pronájmu na www.PronajemOdMajitele.cz - možnost vystavení nabídky pronájmu bytu,
domu, kanceláře, prodejny, výrobních prostor, garáže, skladu …

Více informací najdete na www.osmd.cz
INZERCE
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Mezinárodní družstevní summit
V pořadí již třetí Mezinárodní družstevní summit
se konal ve dnech 11. - 13. října v kanadském Québecu. Jednání se uskutečnilo z iniciativy Mezinárodního družstevního svazu s podporou kanadské
družstevní skupiny Desjardins Group. V rámci summitu se sešlo téměř 3 000 účastníků ze 116 zemí
včetně zástupců Družstevní Asociace ČR, zúčastnilo se jej rovněž 60 představitelů kanadských
i zahraničních médií a vystoupilo zde 235 uznávaných řečníků. Letošní summit se zaměřil na velký
potenciál družstev a široký rozsah jejich činností.
Družstva představují 2,6 milionu podniků, 1,3 bilionu členů a téměř 15 procent světové ekonomiky.
Z příspěvků mnoha řečníků vyplynulo, že skutečná síla družstev pramení z jejich dlouhodobé vize,
družstevního ducha a integrace sociálního pokroku s ekonomickým úspěchem.

Na letošním summitu se družstevní podniky zabývaly otázkou kapacity a schopností družstev jednat
v sociální, environmentální a ekonomické oblasti.
S ohledem na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN stanovených až do roku 2030 jsou družstva významnými
hráči na poli zavádění strategií udržitelného rozvoje
a při řešení globálních problémů.
Tři dny summitu byly naplněny konstruktivními
debatami a zajímavými diskusemi o klíčových celosvětových tématech, jak jsou viděna některými
z předních ekonomických myslitelů, například laureátem Nobelovy ceny za ekonomii Josephem Stiglitzem, americkým teoretikem Jeremy Rifk inem,
zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti FSG
Markem Kramerem a globálním poradcem v oblasti
inovací a vedení Navi Radjou.
Účastníci samozřejmě řešili výzvy speciﬁcké pro
družstva, včetně jejich schopnosti jednat v reálné
ekonomice, rostoucí úlohu žen ve vedoucích pozicích
a zabývali se také novými obchodními praktikami
a problémy v různých odvětvích. Vystoupila řada
významných představitelů družstev a obchodních
odvětví.

PODPORA 17 CÍLŮ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE OSN
Družstevní podniky opět potvrdily své hodnoty
a kapacitu, které přispívají k udržitelnému rozvoji.
Toto bylo poprvé, kdy se mezinárodní ekonomická skupina zavázala k podpoře 17 cílů udržitelného
rozvoje, které představují program rozvoje na následujících 15 let a které směřují k vymýcení chudoby,
ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny.

DEKLARACE
Během závěrečného ceremoniálu byl představen
návrh deklarace uvádějící závazky družstev v nadcházejících letech. Vychází z podpory 17 cílů OSN
pro udržitelný rozvoj, které podporují efektivní
partnerství mezi vládami, soukromým sektorem
a občanskou společností tak, aby byl zajištěn úspěšný
udržitelný rozvoj.

Patří mezi ně:
• zabezpečení potravin, přístup ke zdravé výživě
a k dostatečné výživě pro každého,
• zaměstnanost, podpora podnikání, zejména
u mladých žen a mužů, podpora při vzniku a rozvoji malých a středních podniků, podpora vzdělávání, školení a rozvoje dovedností mladých lidí,
umožnění znevýhodněným osobám přístup k důstojným pracovním podmínkám,
• přístup ke zdravotní péči a službám,
• chudoba a ﬁ nanční začleňování – družstva by měla
přispět ke zlepšení přístupu k ﬁ nančním službám
a podporovat ﬁnanční začlenění,
• změny klimatu a péče o životní prostředí.
Možnosti družstev jsou dalekosáhlé a zasahují do
většiny odvětví, na něž se cíle OSN pro udržitelný
rozvoj vztahují. Celosvětové družstevní hnutí si je
vědomo svých povinností při plnění těchto cílů a zavazuje se napomáhat jejich plnění.
„Je jasné, že družstva mohou společně přispět k udržitelné prosperitě. Myšlenky a návrhy předložené
v průběhu tohoto summitu, stejně tak jako aktivity
summitu – kulaté stoly, prezentace a workshopy svědčí o vitalitě družstevního hnutí. Jsem velmi hrdá na
úspěch této akce, což představuje skutečný odrazový
můstek do budoucnosti,“ uvedla Monique F. Leroux,
prezidentka Mezinárodního družstevního svazu.
Zdroj: www.intlsummit.coop
Text: Ing. Věra Řeháčková
Foto: archiv

www.intlsummit.coop
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Družstevní Asociace České republiky (DA ČR) je dlouholetým
řádným členem Mezinárodního
družstevního svazu (MDS), což
je nevládní nezávislá organizace
reprezentující družstevní sek-

tor celého světa. MDS již řadu let
organizuje s podporou kanadské
družstevní skupiny Desjardins
Group vrcholové setkání představitelů družstevnictví všech sektorů a zemí Mezinárodní družstevní
summit, na který letos přijali pozvání i zástupci DA ČR.
Z našeho pohledu je účast na
této prestižní akci klíčová a řadí
české družstevníky po bok těch
světových, se kterými se můžeme
podílet na dalším rozvoji družstevního hnutí v mezinárodním
měřítku. Během summitu jsme
vyslechli celou řadu zajímavých
prezentací a studií renomovaných
ekonomů, akademiků, zástupců
státních správ a družstevníků,
které nám zajisté pomohou i při
podpoře a rozvoji družstevního
hnutí v České republice.
David Füllsack, DiS.
výkonný ředitel DA ČR

~A 
,2 
DA ČR je národní družstevní
centrálou, která sdružuje svazy
bytových, spotřebních, výrobních a zemědělských družstev.
Reprezentuje české a moravské
družstevnictví v ČR i zahraničí
a společně se svými členskými
svazy spolupracuje s vládou,
ministerstvy a zastupitelskými
orgány. Prosazuje zájmy a potřeby družstev a napomáhá tak
k všestrannému rozvoji družstevnictví. DA ČR je členem
Mezinárodního družstevního
svazu a má rovněž zastoupení
v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v odborných
komisích vládních a státních
orgánů.

rubrika manažerů družstev

Mezinárodní družstevní summit
pohledem zástupců Družstevní Asociace ČR

Muzeum družstevnictví

V expozici je vystaveno 300 exponátů rozličného charakteru,
patří mezi ně archivní dokumenty, fotograﬁe, tiskoviny, brožury
i hmotné exponáty. Dokumentační zázemí sbírky muzea spočívá
převážně v jeho knihovně, kde se
nachází na tři tisíce dokumentů
a publikací dokládajících nejen
historický vývoj družstevní teorie

a praxe na území současné České
republiky, ale také prezentujících
družstevnictví jako nedílnou
součást politických, kulturních,
hospodářských a sociálních dějin českých zemí od roku 1847 do
současnosti. Ve fondu knihovny
se nacházejí originály stanov původních družstev a jejich centrál,
originální vydání některých Kampelíkových spisů, původní družstevní časopisy, výroční zprávy
družstevních centrál, statistické
přehledy, jubilejní brožury družstev, družstevní zákony a díla
významných osobností družstevní historie. Současná, v pořadí
již třetí, trvalá expozice se snaží
zachovat původní záměr muzejní expozice, a sice být názornou
ukázkou vývoje družstevnictví
v České republice.

Muzeum družstevnictví je otevřeno pro veřejnost celoročně od
pondělí do pátku v otvíracích hodinách. Návštěvu je z technických
důvodů lépe předem domluvit na
níže uvedeném kontaktu.
Otevírací doba muzea:
pondělí – čtvrtek 9.00–15.00hod.
pátek 9.00–13.00 hod.
Kontakt:
Mgr. Vladimíra Vávrová
Muzeum družstevnictví
Těšnov 5, Praha 1
tel.: 224 805 241
e-mail: vavrova@dacr.cz
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Vypořádací podíl člena družstva
Vypořádací podíl člena družstva je plněním, které družstvo poskytne na vypořádání účasti člena
v družstvu spojené s členským vkladem do základního kapitálu, pokud za trvání družstva členu zanikne
jeho členství v družstvu jinak, než převodem nebo
přechodem družstevního podílu na jiného člena
tohoto družstva anebo na jinou osobu. Právo člena
družstva na vypořádací podíl vyplývá ze zákona
o obchodních korporacích. Jedná se o právo, které
nelze stanovami nebo rozhodnutím orgánu družstva
vyloučit ani omezit.
Účast člena v družstvu spočívá v právech a v povinnostech plynoucích mu z členství v družstvu a představujících družstevní podíl. Právní úprava zákona
o obchodních korporacích nedovoluje, aby družstvo
za svého trvání nabylo vlastní družstevní podíl. Nenabývá-li při zániku členství člena v družstvu práva
a povinnosti, které družstevní podíl představuje,
jiný člen družstva, anebo jiná osoba, které převodem
anebo přechodem tohoto družstevního podílu na ni
členství v družstvu teprve vzniká, a družstvo nadále trvá, nastává vzhledem k uvedené právní úpravě
potřeba družstevní podíl zaniklý z důvodu zániku
účasti člena v družstvu vždy vypořádat.
Právo na vypořádací podíl proto náleží především
tomu, komu za trvání družstva zaniklo členství v družstvu jinak, než převodem
jeho družstevního
podílu na základě
smlouvy s jiným
členem anebo s ji-
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nou osobou, jako s nabyvatelem tohoto družstevního
podílu. Právo na vypořádací podíl má také dědic člena,
jemuž členství v družstvu zaniklo smrtí, jestliže na
něho při nabytí dědictví nepřešel družstevní podíl tohoto člena. Obdobně má toto právo i právní nástupce
právnické osoby, které zaniklo členství v družstvu jejím zánikem, pokud přitom nedošlo k přechodu jejího
družstevního podílu na právního nástupce.
Způsob, jakým se vypořádací podíl určí, stanoví zákon o obchodních korporacích. Vypořádací podíl se
určuje vzhledem k vlastnímu kapitálu družstva podle
účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního
období, v němž členství zaniklo. V případě, že členství v družstvu zaniklo do 30. června daného účetního období, je třeba výši vypořádacího podílu zjistit
také s přihlédnutím k vlastnímu kapitálu družstva
podle účetní závěrky k poslednímu dni předcházejícího účetního období a určit členu vypořádací podíl
vzhledem k vlastnímu kapitálu podle té z uvedených
účetních závěrek, podle které je tento podíl vyšší.
Při výpočtu, kterým se výše vypořádacího podílu
zjišťuje, je v zákoně uvažováno s tím, že družstvo
nemůže použít vlastní kapitál k tomuto účelu neomezeně. Předpokládá se zde, že družstvo zřídilo rezervní fond a že má určeno, v jakém rozsahu nelze tento
fond rozdělit mezi členy družstva. Vzhledem k tomu,
že v současnosti družstvu žádný právní předpis neukládá mít rezervní fond, je na stanovách, zda určí,
že se tento fond zřizuje, a zda současně vymezí i rozsah, v jakém nemůže být za trvání družstva
rozdělen mezi členy. V případě, že stanovy
takovou úpravu obsahují, se pak při
výpočtu vypořádacího podílu prováděném způsobem popsaným

v zákoně o obchodních korporacích vychází z výše
vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního
fondu v rozsahu, v jakém podle stanov nelze rezervní
fond rozdělit mezi členy družstva.
Vedle výše vlastního kapitálu a částky, o kterou
se z důvodu případné úpravy rezervního fondu ve
stanovách vlastní kapitál při výpočtu snižuje, je pro
určení vypořádacího podílu rozhodující, jak se člen
splněním své vkladové povinnosti k členskému vkladu podílel k poslednímu dni účetního období, ve kterém zaniklo jeho členství v družstvu, na výši, v jaké
byl základní kapitál družstva plněním vkladové povinnosti všemi jeho členy splacen. Vypořádací podíl
se na základě těchto údajů určí poměrem splněné
vkladové povinnosti člena vůči souhrnu splněných
vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni účetního období, ve kterém
členu jeho členství v družstvu zaniklo.
Odchylná právní úprava platí pro bytová družstva
a sociální družstva. Vypořádací podíl určený způsobem
podle zákona o obchodních korporacích je v bytovém
družstvu co do výše vždy shodný s členem splněnou
vkladovou povinností k členskému vkladu. Stejně je
tomu tak i v sociálním družstvu, avšak s výjimkou
případu, kdy výše vlastního kapitálu tohoto družstva
nedosáhne výše jeho základního kapitálu, a kdy se z tohoto důvodu vypořádací podíl poměrně sníží.
Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby
stanovy, nejde-li o stanovy sociálního družstva, obsahovaly ujednání o jiném způsobu, než je uveden
v tomto zákoně, jakým se vypořádací podíl určí.
Družstvu je tak dán prostor pro vlastní úpravu vy-

važující jeho zájem na pokračování a rozvíjení své
činnosti se zájmem na přiměřeném vypořádaní dosavadní účasti v družstvu toho, komu právo na vypořádací podíl náleží. Omezení v uvedeném směru platí
jen pro bytové družstvo. Vypořádací podíl v tomto
družstvu nelze určit na základě úpravy ve stanovách
nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné
vkladové povinnosti člena k jeho členskému vkladu.
Upraví-li stanovy jinak, jak se určí vypořádací podíl,
způsob jeho výpočtu popsaný v zákoně o obchodních
korporacích se nepoužije.
Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu běží podle
tohoto zákona ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše. Činí tři měsíce s výjimkou lhůty pro
vyplacení vypořádacího podílu vyloučeného člena,
která je jeden rok. Pokud je však vedeno soudní řízení o určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení člena
z družstva, začne tato lhůta běžet teprve od právní moci
rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba zamítnuta. Odlišná právní úprava co do počátku běhu lhůty splatnosti
vypořádacího podílu i její délky je tímto zákonem dána
pro bytové družstvo i pro sociální družstvo.
Stanovy se mohou od ustanovení zákona o obchodních korporacích při určení lhůty splatnosti vypořádacího podílu odchýlit v případě, že se nejedná
o bytové družstvo. Lhůta splatnosti vypořádacího
podílu uvedená ve stanovách však nesmí být delší než
dva roky ode dne zániku členství člena v družstvu.
Jinak je tomu v sociálním družstvu, v němž může být
tato lhůta podle odchylné úpravy ve stanovách určena jen v délce kratší než jeden rok.
Text: JUDr. Miroslav Machala

Nový rámec Europass pomáhá lidem
zviditelnit jejich dovednosti a kvaliﬁkace
Komise přijala návrh na přezkum rozhodnutí o Europassu. Jedná se o soubor nástrojů a služeb, které podporují transparentnost dovedností a kvaliﬁkací v celé Evropské unii. Revidované rozhodnutí má tyto nástroje zjednodušit a aktualizovat je pro digitální věk. Obsahuje
také nový prvek v podobě využití velkého objemu dat za účelem zmapování a předvídání
vývoje trhu práce a požadavků na dovednosti.
Prosperita Evropy závisí na jejím největším bohatství, jímž jsou lidé, kteří ji tvoří. V rychle se proměňujícím globálním hospodářství budou motorem
naší konkurenceschopnosti a růstu právě lidské
dovednosti. Europass je nyní v Evropě jedním z nejpoužívanějších a nejznámějších zdrojů informací
o dovednostech. Od jeho vzniku v roce 2005 bylo

vytvořeno přes 60 milionů životopisů Europass-CV
a stovky tisíců studentů po celé EU získá každý rok
dodatky k diplomům a osvědčením, díky kterým jsou
získané kvaliﬁ kace přehlednější a snadno porovnatelné se svými ekvivalenty v zahraničí. To vše doplňují služby poradenství a podpory přímo v členských
státech.
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Nový rámec Europass, který z tohoto úspěšného
vzorce vychází, nabídne snadno použitelné nástroje, které pomohou lidem určit a formulovat své
dovednosti a kvaliﬁ kace ve všech jazycích EU. Mezi
takové nástroje patří zlepšený internetový nástroj
pro vytváření životopisů a kvaliﬁ kačních proﬁ lů,
bezplatné nástroje sebehodnocení, které zájemcům
pomohou posoudit jejich dovednosti, relevantní
informace o možnostech vzdělávání v celé Evropě,
informace a podpora, jež mají napomoci při uznávání kvaliﬁ kací, a rovněž informace o trhu práce,
které se týkají toho, po kterých dovednostech je kde
největší poptávka. Nový rámec Europass bude kromě toho propojen s dalšími nástroji a službami EU,
jež mají spojitost s trhy práce a systémy vzdělávání
a odborné přípravy, jako je například Evropský portál pracovní mobility EURES, což umožní snadnější
výměnu informací a provázanější služby pro koncové uživatele. Národní podpůrná střediska budou
nadále poskytovat individuální poradenství a pomáhat lidem při orientaci v problematice dovedností
a kvaliﬁ kací.
Marianne Thyssenová, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu,
prohlásila: „Dovednosti jsou cestou k prosperitě a klíčem k získání dobrého zaměstnání. Díky správným
dovednostem mohou být lidé v nestálém světě práce
sebevědomými a aktivními občany. Nový rámec Europass poskytne občanům jednoduché nástroje pro
prezentaci svých dovedností a kvaliﬁ kací a přístup
k informacím a podpůrným službám, aby mohli informovaně vybírat z nabídek studia a práce po celé
Evropě.“
Revize rozhodnutí je součástí nové agendy dovedností pro Evropu, kterou Komise představila 10. června 2016.
Jednotný evropský rámec pro transparentnost
v oblasti kvaliﬁ kací (Europass) byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES
ze dne 15. prosince 2004.

• Europass-životopis (Europass-CV), jímž jednotlivci podávají přehled o svých kvaliﬁkacích, odborné
praxi, dovednostech a kompetencích,
• Europass-jazykový pas (ELP), jímž jednotlivci podávají přehled o svých jazykových dovednostech,
• Europass-dodatek k osvědčení (ECS), který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy
svým studentům spolu se standardním osvědčením a který obsahuje informace, jež zlepšují
srozumitelnost osvědčení zejména pro zaměstnavatele nebo zahraniční instituce,
• Europass-dodatek k diplomu (EDS), který vydávají
vysokoškolské instituce svým absolventům spolu
s titulem nebo diplomem, aby byly jejich odborné
kvaliﬁ kace srozumitelnější, a to především mimo
zemi, kde byly získány,
• Dokument Europass-mobilita (EMD), kam vysílající a hostitelské organizace zaznamenávají všechna
organizovaná období studia či odborné přípravy,
která daná osoba stráví v jiné evropské zemi.
Od roku 2005 zaznamenaly internetové stránky
Europassu více než 126 milionů návštěv, bylo staženo přes 93 milionů šablon dokumentů a v nejpopulárnějším nástroji Europass-CV vytvořeno více než
60 milionů životopisů on-line.
Hodnocení rámce Europass provedené v roce 2013
jen zdůraznilo jeho skvělé výsledky. Dokumenty
Europassu používají všechny skupiny zúčastněných
stran. Pomáhají lidem změnit zaměstnání nebo lokalitu (více než 60 % dotázaných uživatelů uvedlo,
že životopis, jazykový pas a dodatek k osvědčení pro
ně měly v tomto ohledu zásadní význam) a zvyšovat
příležitosti k učení, jako je přijetí na školu (to uvedlo
46 % uživatelů dodatků k osvědčení, 50 % uživatelů
jazykového pasu a menší podíl dotázaných uživatelů
ostatních dokumentů).

Obecným cílem této iniciativy je podpořit mobilitu
osob v Evropě, a to i pro účely vzdělávání a zaměstnanosti. Iniciativa zvyšuje dostupnost a obeznámenost
s nástroji, které dovednosti a kvaliﬁkace zviditelňují a prezentují srozumitelnou formou studentům,
uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům a zaměstnavatelům, ale i vzdělávacím institucím a institucím
odborné přípravy a dalším.

Europass kromě toho významně přispěl k vnitrostátní mobilitě (40 % dotázaných uživatelů změnilo
místo působení ve své v domovské zemi). Dokumenty se široce využívají v zemích, jako je Itálie
nebo Španělsko, které vykazují nadprůměrnou
míru využívání životopisů, zatímco ve Francii byl
dokument Europass-mobilita přizpůsoben tak, aby
umožňoval jednotlivcům prezentovat své vlastní
dovednosti.

Základem stávajícího rámce Europass je soubor
těchto dokumentů:

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Pomůcky pro hendikepované
n Pro zrakově hendikepované:
Ø Zvětšování tištěných textů
Ø Čtení tištěných textů hlasem
Ø Zvětšování obrazovky počítače
n Pro osoby s poruchou jemné motoriky:
Ø Zpřístupnění počítače pomocí speciálních myší
a klávesnic

Spektra v.d.n.
www.spektra.eu
+420 241 763 416

družstevní výrobky

Ikona českého designu
po půlstoletí opět září
LEGENDÁRNÍ LAMPIČKA DRUPOL č. 21616
DRUPOL při příležitosti 80. výročí založení družstva
uvedl na trh novou řadu legendární lampičky nadčasového bruselského stylu jak v původní červené
barvě, tak i v dalších barevných variantách – ve žluté,
zelené, modré, černé a oranžové.
Bruselský styl – česká ruční výroba. TALAMPA se
dnes pyšní českou ruční výrobou z prvotřídních
materiálů. Je vynikajícím příkladem tzv. bruselského stylu, který byl prvně představen na světové
výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Stejně jako bruselský
styl je vzdušná, barevná a zároveň velmi strohá
a účelná. Pohrává si s asymetričností a excentričností.
Lampu navrhl český výtvarník a průmyslový designer Josef Hůrka. Hůrkova tvorba je výrazná od
40. let minulého století, kdy se zaměřoval zejména na
navrhování elektrospotřebičů. Později po vyčlenění
elektrospotřebičů z výroby jeho tehdejšího zaměstnavatele, kterým bylo výrobní družstvo NAPAKO, se
přeorientoval na design světel. Jeho tvorba je ovlivněna minimalismem a českým funkcionalismem.
V šedesátých letech už je jeho tvorba klasickým bruselským stylem.
Lampa svítí pomocí žárovky s malou objímkou na 25 W.
Je možno ji zakoupit v e-shopu družstva za 1490 Kč
včetně DPH. Cena je včetně dopravy.

www.talampa.cz
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Milovníci burčáku a hudby se sešli ve dnech 30. září a 1. října ve venkovních prostorách znojemského Louckého kláštera na akci zvané Burčákfest. Stánek zde mělo také družstvo Dřevotvar Znojmo,
které je předním českým výrobcem nábytku a letos se poprvé stalo hlavním sponzorem akce.

Spojení akcí s předpokládanou
větší návštěvností a produktů je
vždy zajímavé – akci navštívilo
několik set návštěvníků, takže
všichni měli možnost seznámit se
s nabídkou Dřevotvaru a zeptat se
na to, co je zajímá. Stánek zaujal
kromě dospělých také děti – pracovníci družstva totiž připravili
pro malé návštěvníky spoustu
balonků.
Kdo nestihl tuto zajímavou akci
letos, může to být zajímavým
tipem i pro návštěvu některého
z dalších ročníků Burčákfestu.
Kromě burčáku, vína, sýrů a občerstvení akce láká každoročně
návštěvníky i díky místu konání –

město je samo o sobě atraktivním
turistickým místem, a to nejen
zajímavým historickým centrem.
K nezapomenutelným zážitkům
patří mimo jiné návštěva znojemského podzemí.
Na letošním, v pořadí již 12.
ročníku Burčákfestu vystoupily
skupiny Chameleon Groove, Team
revival, Absolut Bon Jovi revival, Cimbálová muzika Antonína
Stehlíka, kapela Cimballica, která
mj. zahrála návštěvníkům v klasickém instrumentálním pojetí
i známou skladbu Metallicy Nothing Else Matters či středověká
hudba interpretovaná skupinou
Gnomus.

různé

Dřevotvar Znojmo na Burčákfestu

Dřevotvar Znojmo nabízí kvalitní český nábytek do domácností
či do komerčních prostor. Patří
k nejlépe vybaveným provozům na
výrobu nábytku v České republice. Při výrobě se řídí nejnovějšími
trendy. Družstvo se zabývá také
výrobou zakázkových interiérů
a zakázkového nábytku v tuzemsku i zahraničí. Bytový nábytek
VARIO a VARIO Trend je možné
nechat si vyrobit v atypickém
provedení podle přání zákazníka.
Kompletní vybavení interiérů nábytkem Dřevotvar zajišťuje včetně
dopravy, montáže a souvisejících
subdodávek.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová
+ archiv družstva Dřevotvar

www.drevotvarznojmo.cz
11/2016
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Služba, výrobní družstvo České Budějovice
Chata na šumavské Kvildě

Výrobní družstvo Služba České
Budějovice má horskou chatu
na šumavské Kvildě. Pojďte
s námi prožít krátkou dovolenou očima těch, kteří zde trávili
volné dny… Na skvěle prožitou
rekreaci vzpomíná paní Taťana.
Přijela jsem autem s dcerou a jejími malými dětmi. V přízemí chaty
jsme se přezuly, prohlédly si klubovnu, letáky a časopisy a prostudovaly nástěnky. Děti, utrápené
z dlouhé jízdy, jsme vypustily do
tělocvičny, hned energicky zkoušely rotoped a další vybavení.
Zabydlely jsme se v podkroví,
v jednom ze sedmi pokojíků, příjemně vybaveném čtyřmi lůžky
s nočními stolky, jídelním stolem
s polstrovanými židlemi, velkým
šatníkem, komodou, skříňkami
s nádobím, televizí, ledničkou,
vařičem a varnou konvicí; v předsíňce věšák a botník. K pokoji
patří i rozměrná koupelna se
sprchovacím koutem, toaletou
a praktickým sušákem na prádlo. Na chodbě na každém patře je
mikrovlnka, vysavač a mop. Uvařily jsme si do nerezového hrnce
čaj s medem a šly s naběračkou
a skleničkami vyzkoušet venkovní posezení. Děti nadchl kolotoč,
potůček tekoucí hned vedle chaty
a volně pobíhající drůbež a kozy.
Slibně vypadalo i ohniště na opékání špekáčků a venkovní gril
s připraveným dřevem.
Vydaly jsme se na první výlet
a při procházce lesem jsme narazily
k velké radosti dětí na pár posled-
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ních borůvek. V podvečer se zdvihl
vítr, a tak jsme mohly vyzkoušet
nového draka, lítal překvapivě
skvěle. V noci nás zaskočila záplava
hvězd a neskutečné ticho…
Další den jsme se vypravily jeden kilometr od Kvildy na výlet za
jeleny, děti ocenily nevelké hřiště
hned vedle budovy návštěvnického centra, kde byla poutavá výstava o lesní zvěři. Kvůli probíhající
říji byla jelení stezka omezena na
dvoukilometrový okruh, s velkolepou pozorovací věží s vyhlídkou

s krásnou zahrádkou, seděly jsme
asi dva metry od zaparkovaného
auta s malým spáčem. Doby, než
se probudil, využila pětiletá Kateřinka k seznamování s dětmi v dětském koutku, k pozorování sbírky
postupně odbíjejících a kukajících
hodin a malému občerstvení. Po
návratu do Kvildy nás zaskočila zavírací doba obchodu se smíšeným
zbožím už ve čtyři hodiny, pro večeři jsme musely do cukrárny, potěšili nás výbornými borůvkovými
koláči.

Horská Kvilda

na nedaleko odpočívající vznosná
parohatá zvířata. Problém byl
zklidnit rozdováděné děti a přinutit je, aby byly zticha, pomohla
malá svačinka.
Výlet do Srní, asi 17 km autem, se
také díky mimořádně krásnému
počasí povedl. Areál s vlky je ukrytý v lese, v budově návštěvnického
centra je zajímavá expozice o šelmách Šumavy. Dvoukilometrový
okruh nás dovedl až na pozorovací
dřevěnou lávku, bezpečně zajištěnou i pro malé děti. Krajina i les byly
nádherné, přístupné i kočárkům
a vozíčkářům, stejně jako na jelení
stezce na Kvildě. Díky dalekohledu
se nám povedlo v dáli zahlédnout
dva odpočívající vlky. V půli cesty
na Kvildu dvouletý Bedříšek v autě
usnul, zastavily jsme se v Modravě v restauraci U všech kukaček,

Bavorský les - stromová stezka

Lákaly nás soví voliéry v Borové
Ladě, vzdálené necelých 10 km.
I tento výlet byl velmi příjemný,
po zajímavé expozici ve vstupní
hale jsme pozorovaly v opuštěném
lomu zástupce většiny šumavských sov, nádherná sovice sněžná seděla za sítí takřka na dosah.
Zbývající část dne jsme strávily
na Horské Kvildě, kde jsme našly
malou hospůdku s minigolfem.
Ochutnaly jsme místní speciality,
naprosto dokonalou houbovou
omáčku a jelení guláš se skvělými špekovými knedlíky, výborné
byly i lívance s borůvkami.
Vrcholem celého pobytu byl výlet do Německa, vydaly jsme se na
asi 60 km vzdálenou Stezku v korunách stromů v Národním parku
Bavorský les poblíž města Neu-

schönau. Bohužel, bylo polojasno,
o den dříve či později bychom
měly lepší vyhlídku po okolí, ale
i tak to byl velký zážitek. Na trase
1300 m ve výšce 8 až 25 metrů nad
zemí mezi jedlemi, smrky a buky,
po bezpečné stezce se síťovým zábradlím, s mírným stoupáním 6
procent, s věží vysokou 44 metrů,
bylo několik výukových stanic
a zážitkových zastávek, které si
děti skutečně užily. Prohlédly
jsme si i venkovní geologickou
a botanickou expozici. V informačním centru jsme nakoupily
pohledy a suvenýry, poté jsme se
pustily do oběda - sendvičů, ovoce a zeleniny, Bedříšek v kočárku
usnul a při jeho hlídání jsem si
dala v zahradní Kavárně Eisenmann kávu a výborný domácí

zákusek. Zatím se dcera s Kateřinkou vydaly do areálu zvířecích
výběhů. Plné dojmů se s námi sešly v Lesní restauraci se zahrádkou a hřištěm pro děti.
Nadešel den úklidu a vrácení
klíčů sympatické paní správcové,
cestou domů jsme jely přes České
Budějovice a navštívili Zámek
Hluboká s překrásnými interiéry a úžasnými zahradami. Díky
příznivému počasí jsme se vrátily
opálení a plní zážitků.
A příště se těšíme na všechno,
co jsme tentokrát nestihly, například tříjezerní slať s masožravou
rosnatkou, stromovou stezku na
Lipně a taky na novinky, u jeleního výběhu na Kvildě se chystá
nový výběh pro rysy…
Text a foto: Taťana Viktorinová

www.sluzbavd.cz/ubytovani-kvilda

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Setkání, vzpomínky a poděkování
Setkání bývalých zaměstnanců
Českého svazu výrobních družstev (ČSVD) Moravskoslezského
kraje se uskutečnilo 21. září ve
výrobním družstvu Bytprům.
Akce se zúčastnilo 30 bývalých zaměstnanců, kteří přijali
pozvání hlavní organizátorky
Marie Syřenové, též bývalé zaměstnankyně, která tradičně
organizuje setkání v prostorách
družstva.
Předseda družstva Bytprům Milan Plaček (první zleva)
s bývalými pracovníky ČSVD Ostrava.

Uplynulo již 28 let, kdy ČSVD
ukončil v Ostravě svou činnost
- od té doby se jeho zaměstnanci
pravidelně jednou ročně scházejí. Setkání jsou plná vzpomínek
a přátelského popovídání. V posledních letech nám předseda
VD Bytprům Ostrava Milan Plaček poskytl možnost setkávat se
v zasedací místnosti družstva.

V průběhu setkání je možné s ním
osobně komunikovat a také nás
potěšil společnými fotograﬁemi.
Za vše mu velmi upřímně děkujeme. Akci doprovázelo i pohoštění
a především celý milý průběh
akce, čehož si já i bývalí kolegové
velmi vážíme.
Text: Ing. Jiří Schwarz
Foto: archiv družstva Bytprům

www.bytprum.eu
11/2016
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