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slovo úvodem

Ing. Jaroslav Veverka
předseda družstva Slezská tvorba Opava
Vážení družstevníci, dámy a pánové,
blíží se konec roku, který s sebou přináší na jedné
straně čas vánočních svátků, dnů pohody a zaslouženého odpočinku v rodinném kruhu po celoroční
práci, a na druhé straně bilancování toho, co se nám
v tomto roce nejen ve družstvu, povedlo, a jak budeme řešit problémy, které nás v dalším období čekají.
V období, na které se my, výrobci vánočních ozdob,
celý rok připravujeme a čekáme, že se v něm zúročí
naše celoroční práce. Všechny nás potom těší dopisy
a reakce spokojených zákazníků, kteří nám děkují
za to, že se jim podařilo i díky našim ozdobám prožít
vánoční svátky v příjemné atmosféře v rodinném
kruhu.

pracovníků, především
žen, hlavně v letních
a prázdninových měsících.
Stejně jako moji kolegové v předcházejících
příspěvcích musím i já
ocenit přínos Českého
svazu výrobních družstev pro naše družstvo.
Díky vyplácené dividendě jsme obnovili náš vozový
park, družstvu i zaměstnancům se snížily platby za
telefon, cena plynu, naší hlavní suroviny, nám klesla
na jednu třetinu. Neocenitelná byla i pomoc s přípravou nových stanov.
Co můžeme zlepšit my sami, je spolupráce mezi
jednotlivými družstvy. Pokud máte vlastní prodejnu, nabízíme vám na doplnění vašeho sortimentu
možnost prodávat naše vánoční ozdoby, protože
„bez skleněných vánočních ozdob nemají Vánoce ten
správný třpyt“.
A co nás čeká v příštím roce? Další zvýšení minimální mzdy, které je pro všechna odvětví s vysokým
podílem ruční práce téměř likvidační, zvláště když
zahraniční odběratelé nejsou ochotni akceptovat
zvýšení ceny. Předpokládané posílení koruny po
uvolnění kurzu ČNB, zavedení EET, volby do parlamentu, kdy nevládní strany slibují, že vše zase zruší…

V říjnu letošního roku jsme oslavili 65 let od založení družstva Slezská tvorba. Přestože máme v Opavě
mnoho podniků, není jich mnoho, které existují tak
dlouho jako my. Za celou dobu existence družstva jsme
zažili několikrát rozvoj nových výrobních programů
a později jejich postupné utlumení, až nám postupem
času zůstala výroba dámské konfekce a výroba vánočních ozdob. Po roce 2009 zůstala naším jediným
výrobním programem výroba vánočních ozdob. Díky
zaměření výroby na export a postupnému rozšiřování výroby pro tuzemsko se nám podařilo překonat
nejtěžší období a postupně stabilizovat družstvo, takže za poslední dva roky již tvoříme zisk. Protože jsme
v letošním roce získali více zakázek na export také od
tuzemských odběratelů, očekáváme dobrý výsledek
i v letošním roce. Splnit všechny zakázky se nám podařilo díky vysokému pracovnímu nasazení našich

Přesto všechno vidím budoucnost našeho družstva
optimisticky.
Dovolte mi na závěr, abych nám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, nejlépe s našimi
ozdobami, hodně zdraví a úspěšné podnikání v roce
2017.

www.slezska-tvorba.cz
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Celorepubliková porada SČMVD
Pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých
a moravských výrobních družstev se uskutečnila v pátek
25. listopadu v TOP HOTELU Praha. Setkání vrcholných
manažerů výrobních družstev se v letošním roce stalo
platformou pro konfrontaci aktuálních požadavků a potřeb
výrobních podniků v České republice s názory a postoji
reprezentovanými představiteli vlády a centrálních institucí.
Pozvání na Celorepublikovou poradu SČMVD přijali ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek,
CSc., guvernér České národní banky Ing. Jiří Rusnok, ředitel makroekonomických analýz ČSOB
Ing. Petr Dufek a Ing. Iveta Chme-
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lová, předsedkyně COOP Produkt
Slovensko. Porady se zúčastnili
také další významní hosté, mj.
prezident KZPS Jan Wiesner
a místopředseda COOP Produkt
Slovensko Ing. Marián Javorka.

JUDr. Rostislav Dvořák
(předseda SČMVD)

Podpora malých a středních
podniků dlouhodobě patří také
mezi prioritní témata svazu. Informovaným čtenářům jistě není
třeba připomínat, že svaz předkládá vládě a Parlamentu ČR opodstatněné připomínky členských
družstev a aktivně se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podílí na tvorbě Akčního
plánu podpory malých a středních
podnikatelů. Svaz své požadavky
opírá o Projekt restrukturalizace
hospodářství České republiky,
který vypracoval v roce 2013 v reakci na usnesení Evropské komise
a jehož záměrem je významně
posílit postavení středních firem
Přizvaní hosté se ve svých příspěvcích zaměřili na tematické
oblasti, které české firmy aktuálně nejvíce zajímají, respektive
na kroky vlády a České národní
banky, jež významně ovlivňují
podnikatelské prostředí v České
republice. Ministr Ing. Jan Mládek
se věnoval zhodnocení současného stavu domácí ekonomiky a zaměřil se na otázku zaměstnanosti,
přijímání zahraničních zaměstnanců ze zemí mimo EU, školství
i na dotační programy a kroky
české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR směřující
k podpoře českých firem ze strany státu, se zaměřením na malé
a střední podniky.
v hospodářské struktuře České republiky. Tento krok lze z makroekonomického hlediska vnímat pro
prosperitu českého hospodářství
jako existenční.
Svaz se také aktivně zapojuje do
řešení problému s nedostatkem
kvalifikovaných
zaměstnanců,
který ve svém příspěvku zmínil
ministr Mládek. Svaz členským
družstvům pomáhá se zajištěním
zahraničních pracovníků, ale
dlouhodobě také zdůrazňuje skutečnou příčinu současného stavu,
kterou je systém středního a vysokého školství neodpovídající
potřebám trhu práce. „Máme problémy se zajištěním zaměstnanců,
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je to současně problém všech výrobců v České republice. Víme, že
se v rámci populačních programů
neudělalo nic. Co se týká školství,
střední odborné a učňovské jsme
za 25 let zdevastovali tak, že bude
chvíli trvat, než se z toho dostaneme. Šance, jak zajistit pro pracovní trh pracovníky na nejbližší
léta, je pouze ze zahraničí,“ uvedl
v reakci na ministrův příspěvek
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda
SČMVD.
Klíčovým tématem jsou pro česká výrobní družstva, která patří
mezi významné exportéry, také
intervence ČNB na devizovém
trhu, o nichž hovořili guvernér
ČNB Ing. Jiří Rusnok a makroekonom Ing. Petr Dufek. Oslabování koruny v uplynulých letech
pozitivně ovlivnilo ekonomiku
českých exportérů, s ukončením
režimu intervencí však budou
spojeny podstatné dopady na jejich další podnikání. Podle Ing.
Dufka s sebou příští rok přinese
pro české firmy rizika i příležitosti, z domácího pohledu bude klíčové právě zmíněné prodlužování
kurzového závazku, ale podstatné
budou také záporné úrokové sazby. Ze světových témat pak lze
uvést zpomalení čínské ekonomiky, cenu ropy, dlouhodobě nízkou
inflaci, brexit či migraci.

Ing. Petr Dufek

cí jako pravděpodobné v polovině
roku 2017. Konkrétní termín, kdy
ČNB režim ukončí, guvernér nesdělil ani předsedům výrobních
družstev.

Podle guvernéra Rusnoka, který
přiblížil intervenční politiku ČNB,
bude kurzový závazek opuštěn ve
chvíli, až budou vytvořeny podmínky pro udržitelné plnění 2%
inflačního cíle. Členové Bankovní
rady ČNB vidí ukončení interven-

V rámci programu Celorepublikové porady SČMVD vystoupila
také Ing. Iveta Chmelová, předsedkyně COOP Produkt Slovensko,
která přítomným účastníkům porady přiblížila stav družstevnictví
na Slovensku, které má s českým
družstevnictvím řadu styčných
ploch.
Diskuze k jednotlivým příspěvkům, do níž se zapojili vedle
předsedy svazu JUDr. Rostislava
Dvořáka, který poradu vedl, také
předsedové členských družstev
a členové představenstva svazu
Ing. Leo Doseděl a Ing. Zdeněk Blažek, přinesla možnost
vzájemné konfrontace praktických zkušeností z výrobních podniků a stanovisek
představitelů vlády a centrálních institucí. Lze jistě konstatovat, že Celorepubliková
porada SČMVD významně
přispěla k oboustranné informovanosti.

Po ukončení Celorepublikové porady
SČMVD se účastníci akce přemístili
do Divadla na Fidlovačce, kde mohli
zhlédnout divadelní představení komediální hry podle románu Fan Vavřincové „Eva tropí hlouposti“.
Foto: archiv Divadla na Fidlovačce
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Společenský večer
Akce pokračovala v kongresové
hale TOP HOTELU Praha, kde se
konal společenský večer. Předseda
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák
přivítal přítomné a poté se slova
ujali moderátoři Adéla a Dalibor
Gondíkovi.

V průběhu večera JUDr. Rostislav
Dvořák poblahopřál zástupcům
družstev, která ve stejný večer získala ocenění v soutěži Českých 100
nejlepších na Pražském hradě.
K tanci a poslechu hrál orchestr
Septet plus Dalibora Kaprase, se
kterým si během večer zazpíval
i moderátor Dalibor Gondík, a dále
skupina PANGEA – The Beatles Revival Band. Večer zpestřilo vystoupení taneční skupiny Falcon Girls.
Text: Mgr. Rodan Svoboda,
Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Daniel Smrtka
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V pořadí již 7. ročník veletrhu hraček a her FOR TOYS, veletrhu potřeb pro děti a kojence
FOR BABIES a veletrhu videoher a interaktivní zábavy FOR GAMES přilákal návštěvníky ve
dnech 6. až 9. října na výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Veletrhy jsou určeny široké
veřejnosti i odborníkům.
Koho by nelákalo vyrazit na trojici oblíbených veletrhů, každoročně nabízejících malým i velkým návštěvníkům pestrou nabídku hraček a nejrůznějších
výrobků pro děti, které lze očekávat na předvánočních pultech a přímo na veletrhu si je v předstihu
zakoupit jako vánoční dárky. Veletrh FOR TOYS nabídl hračky z rozmanitých materiálů, panenky, didaktické hračky a hry, stavebnice, hlavolamy, party
hračky či výrobky pro outdoorové aktivity. Veletrh
FOR BABIES představil kojenecké potřeby, kočárky,
autosedačky, dětský textil a obuv, potřeby pro denní
hygienu a dětský nábytek. Veletrh FOR GAMES se zaměřil na rozmanité hry, herní konzole a počítače.
Na veletrhu FOR TOYS vystavovalo družstvo SMĚR
Praha, tradiční český výrobce plastových hraček
a her, plastikových modelů letadel, aut a lodí. Oblí-

Michal Štrobl – stánek
družstva SMĚR Praha

bené plastové hračky lákaly děti svou barevností
a se zaujetím se u stánků zastavovali i dospělí, kteří
si tyto hračky pamatují z dětství. Družstvo SMĚR
je také dovozcem plastových hraček od firmy Verve
a stavebnic zn. Teifoc. Kreativní stavebnice Teifoc je
určena malým stavitelům – děti si mohou vyzkoušet stavění domů a dalších staveb z pravých pálených
cihliček a malty – hra rozvíjí dětskou tvořivost a zahrát si s dětmi mohou i dospělí. Postavit dům z cihel,
rámů, dveří a oken láká totiž nejen děti a pokud se
náhodou stavba nepovede, stačí ji jednoduše ponořit
do kbelíku s vodou. Malta se rozpustí, zůstanou cihličky – a může se stavět dál.
Na veletrhu FOR BABIES vystavovala dvě výrobní družstva. Jedním z nich byl TVAR Pardubice.
Návštěvníci stánku si mohli zakoupit kojenecké
a dětské nádobí, jako hrnečky, talířky, misky, kelímky, uzavíratelné dózy – klickboxy, šejkry a další.
Výrobky družstva TVAR jsou často vyhledávány zá-

Stánek družstva TVAR Pardubice - zleva: Miroslav Baťa,
Ing. Milada Cyrusová

8

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

12/2016

lečení pro děti na sezónu podzim/zima a také nové
barvy a designy v kolekci bytového textilu pro nejmenší. Na veletrh DITA přivezla jako vždy novinky,
ke kterým tohoto českého výrobce často inspirují
zákazníci. Tentokrát to bylo oblečení zn. Little Angel s Outlastem® pro děti od velikosti 134 do 164 – je
to v podstatě nová cesta českého výrobce, rozšířit
nabídku oblečení i pro větší děti. „Zkoušíme pro ně
zatím trička a legíny jako spodní vrstvu pro zimní
radovánky a sport. Již od loňska vystavujeme a prodáváme oblečení s materiálem Outllast® pro dospělé,
které jsme za rok stihli rozšířit ze tří druhů produktů na více modelů. Tradičně velký zájem ze stran
zákazníků je o naše pletené čepice podšité termoregulačním materiálem Outlast®, o funkční trička
a body, které maminky v zimě používají k vrstvení

kazníky pro praktické použití a především zdravotně
nezávadný materiál – polypropylen. Módní barevné
odstíny, atraktivní potisk na výrobcích – to vše útočí
na oko zákazníka. Pokud se vezme v úvahu ještě vysoká užitná hodnota výrobků, jejich nízká hmotnost,
jednoduchá manipulace s nimi, dlouhodobá životnost
a především snadná hygienická údržba, je koupě dobrou volbou. Materiál, ze kterého je nádobí vyrobeno,
je navíc recyklovatelný, tedy i šetrný k životnímu
prostředí.

Expozice družstva DITA Tábor

Dalším vystavujícím družsvem na veletrhu FOR
BABIES bylo výrobní družstvo invalidů DITA Tábor.
Na veletrhu tradičně představilo novou kolekci ob-

při oblékání, a také o náš zimní fusak Exclusive,
který získal ocenění Grand Prix na veletrhu FOR
BABIES v roce 2014,“ informovala nás Petra Novotná
z družstva DITA. Družstvo je na veletrhu potřeb pro
děti pravidelným vystavovatelem. Její vlastní značka
dětského funkčního oblečení a textilu LittleAngel®
si zakládá na české výrobě a kvalitním zpracování.
Dnes je už neodmyslitelně spojená s termoregulačním materiálem Outlast®.
Text a foto: Jana Henychová

www.smer.cz

www.tvar.cz

www.dita.cz
12/2016

www.littleangel.cz
VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

9

propagace, výstavy, veletrhy

Dřevojas na Designbloku

– šampion v běhu na dlouhou trať
Propojení designéra Lubo Majera a 70 let
historie českého výrobce koupelnového
nábytku vytvořilo základ originálně laděné
expozice Dřevojasu na letošním Designbloku.
Požadavek sportovního ducha představoval
nejen zelený travnatý koberec, ale především
sportovně naladěný tým zaměstnanců
Dřevojasu na velkoformátovém plátně,
kteří svou prací píší historii tohoto českého
výrobce. Pomyslný olympijský oheň zažehly
novinkové řady ALOHA, MAJESTY a ENZO,
které ve svitu LED světelných tyčích zazářily
originalitou svého provedení. Expozice
Dřevojasu byla lokalizována v pravém křídle
Průmyslového paláce, stánek P.13.

Již třetím rokem se Designblok neobešel bez expozice svitavského výrobce koupelnového nábytku,
společnosti Dřevojas. Po zcela nezapomenutelném
RETRU v Grand hotelu Evropa a loňské koupelně budoucnosti SANTÉ PRO se letošní expozice originálních novinek koupelnového nábytku zcela podřídila
oficiálnímu sportovnímu mottu akce: „Když nemůžeš, tak přidej.“
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LUBO MAJER A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
DŘEVOJAS

„Pro přípravu letošní expozice jsme oslovili designéra Lubo Majera, se kterým jsme se seznámili na
loňském Designbloku a stejně jak jsme my naším přístupem koupelny budoucnosti oslovili jeho, on svojí
kreativitou oslovil zase nás…. Je to osobnost s více než
20letými zkušenostmi v oblasti produktového designu a spolupracujeme s ním i na tvorbě našich nových
výrobků,“ vysvětlil úvodem Ing. Zdeněk Blažek, manažer marketingu ze společnosti Dřevojas.
Důvody ke spolupráci s českým výrobcem popisuje i autor expozice Lubo Majer: „U společnosti
Dřevojas mě zaujala nejen její bohatá historie, ale
také velká snaha inovovat a vyvíjet nové produkty,
stejně jako úsilí dostat je na nové trhy. Tento postup
je stále ještě mezi českými firmami velmi vzácný.
Kromě toho Dřevojas disponuje špičkovým technologickým vybavením na světové úrovni, takže se
zde spojilo vícero pozitivních podmínek pro vznik
kvalitních produktů. To je z pohledu designéra velmi důležité.“

DŘEVOJAS
A BĚH NA TRAŤ DLOUHOU 70 LET

„Při přípravě expozice jsem si uvědomil úzkou spojitost mezi dlouholetou historií Dřevojasu a tématem
sportu. A tím jsou lidé. Ti, kteří svými rozhodnutími
způsobili, že tradiční výroba nábytku ve Svitavách

Letos již 18. ročník Designbloku se uskutečnil ve
dnech 27. - 31. října a vsadil zejména na bohatý
doprovodný program, diskusní platformu i rekordní počet účastníků. Na Designblok, největší
přehlídku designu a módy ve střední Evropě,
zavítalo více než 52 tisíc návštěvníků, a to z řad
dospělých i dětí. Potvrdil se tak rostoucí zájem
o design a tvorbu českých i zahraničních designérů a módních návrhářů. Zúčastnilo se jej rekordních 197 designérů. Největší pražská přehlídka
designu a módy nabídla 76 výstav módy a šperků
a přivezla vystavovatele a hosty z 20 zemí.
Expozice Dřevojasu na Designbloku na první pohled zaujala netradiční myšlenkou spojení koupelnového nábytku s trávníkem, který sám o sobě už
evokuje sport. Nad trávníkem se v pozadí tyčila velkoformátová fotografie současných zaměstnanců
Dřevojasu v podobě fotbalového mužstva v dresech.
Aby nebylo třeba složitých konstrukcí osvětlení,
byly využity světelné tyče, které designér Majer
nechal vystupovat směrem vzhůru. „U paty každé
z nich je možné najít QR kód s historickým rokem,
který významně ovlivnil naši firemní historii. Po
naskenování do telefonu se zobrazí bližší informace

vydržela tak dlouho. V navržené expozici prezentuji
tým lidí, stojící za fungováním společnosti v současné době. Pracují jako jedno sportovní družstvo, ve
kterém má každý své specifické místo. To ve spojení
s bohatou historií dalo vzniknout heslu „Běh na dlouhou trať,“ upřesnil designér Majer.
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o dané události, a to hned v několika jazycích,“ uvedl
Ing. Blažek.

ALOHA, MAJESTY A ENZO

Dominantou travnatého hřiště se staly tři produktové řady koupelnového nábytku, z nichž jedna
vznikla z prémiových návrhů designéra Lubo Majera.
Hlavní myšlenkou všech návrhů bylo zaměření se
na detail a použité materiály, což ve výsledku dalo
vzniknout designově i funkčně neotřelým kombinacím, které nadchnou i toho nejnáročnějšího zákazníka. Opomenuta nezůstala ani špičková kvalita
použitých materiálů a výrobního postupu.

NOVINKA PRO DESIGNBLOK – ALOHA

Kombinace přírodního dřeva a oceli hraje hlavní roli
na novinkové řadě ALOHA, která přírodní dub spojila s prémiovým smaltovaným umyvadlem značky
Kaldewei. Použití přírodního dřeva u koupelnového
nábytku není zcela obvyklé, což je jedním z důvodů,
proč je kolekce ALOHA originální. „Skutečný dubový
masiv, který je trvalý, odolný a neztrácí na hodnotě, kontrastuje s vysokolesklými plochami skřínky.
ALOHA je pravdivá – dřevo je dřevo a kov je kov.
V této kombinaci materiálů jsme samozřejmě mysleli i na praktickou stránku nábytku, a proto je dřevo
napuštěno speciálním přípravkem proti vlhkosti tak,
aby odolalo podmínkám panujícím v koupelně,“ doplňuje Ing. Blažek. Moderní design je podtržen úplným vymizením úchytů u zásuvek, které nahrazuje
hrana na pokos.

MAJESTY

Další novinkou expozice byla produktová řada
MAJESTY, prezentovaná v trendově matném černém laku. K designové čistotě linií této koupelnové

LUBO MAJER (*1974)
nábytkový a produktový designér
Autorský design nábytku navrhuje od roku
1995. Práce je pro něj zároveň koníčkem i posláním. Design vnímá jak prostředek na vylepšení
kvality života. Jeho cílem je vytvářet návrhy, které svojí funkcí a estetikou osloví zákazníka. Výrobcům ukazuje, jak dokáže inovativní produkt
otevřít cestu na nové trhy. Zaujal svojí kolekcí
extravagantních sedaček, které byly publikované v médiích celého světa. V současnosti spolupracuje s českými firmami Dřevojas nebo TON
a protože nechybí nové nápady, v obzoru se rýsují
další spolupráce. Absolvent Technické Univerzity
ve Zvoleně, obor průmyslový design nábytku.
www.lubomajer.com
sestavy a dokonale matného povrchu přispívá úplné
vymizení úchytů. Pohodlné otevírání zásuvek opět
zajišťuje záporně zkosená hrana, která se objevuje
v detailu i na hraně skříňkového korpusu.

ENZO

Úplným protipólem černě matné kolekce MAJESTY
je nadčasová elegance bílého vysokého lesku, který
na svém povrchu prezentuje koupelnový nábytek
ENZO. I u něj platí ladnost tvaru skříněk s minimalizovanými úchytkami. Funkčnost této série navíc
podporuje integrované LED osvětlení zásuvek, které
se automaticky zapíná s jejich otevíráním.
„Svěží formou naší expozice ve sportovním duchu
jsme chtěli vyjádřit společné úsilí a spolupráci všech
lidí, kteří jako jedno fotbalové mužstvo směřují k vytyčenému cíli – kvalitnímu produktu a spokojenému
zákazníkovi,“ uzavřel Ing. Blažek.
Družstvo Dřevojas Svitavy je jedním z nejvýznamnějších a největších českých producentů a dodavatelů koupelnového nábytku na český i evropský trh.
70letá tradice výroby se promítá do vysoké kvality provedení a zajímavého designu, který dokáže
oslovit a zaujmout. Výjimečná je společnost Dřevojas také pro vývoj a výrobu vlastních keramických
umyvadel k většině produktových řad, a to pod
registrovanými evropskými značkami MYJOYS®
a Dreja®, které dodávají nábytku punc originality
a nezaměnitelnosti. Firma se v současné době specializuje na výrobu koupelnového nábytku pro Českou republiku, Slovensko, ale i Rusko a stabilně také
vyváží své výrobky do Německa. Více informací
naleznete na www.drevojas.cz.
Zdroj a foto: Dřevojas
(-jh-)

www.drevojas.cz
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10. listopadu se v budově SČMVD v Praze konala tradiční prodejní akce. Na akci představilo
své produkty 13 výrobních družstev. Nabídka byla široká a různorodá, jednalo se o oděvy, textil,
kožené výrobky, hračky, kosmetiku, šperky, domácí potřeby a vánoční ozdoby.
Potvrzuje se, že zákazníci české zboží rádi nakupují, zvláště pak přímo od výrobců. Ceny jsou
v tomto případě příznivější, protože zboží se dostává
ke spotřebiteli přímo bez obchodních mezičlánků.
Navíc při prodeji zákazníci komunikují přímo s výrobcem, mohou se dozvědět řadu informací o produktu, o jeho použití, údržbě, mohou se ptát na to,
co je zajímá, mohou si s výrobcem domluvit úpravy
produktu podle svých požadavků. Zkrátka takovýto
kontakt má řadu výhod. Možnost nakoupit si výrobky od českých výrobců spotřebního zboží, navíc na
jednom místě a ještě přímo na Václavském náměstí,
oslovuje stále více zákazníků. Z toho je zřejmé, že
pořádat takové akce má smysl, přináší to výhody
oběma stranám. Pro výrobce je akce propagací jeho
produktů a nezanedbatelný je i finanční přínos
z prodeje.

zájem stále, vánoční ozdoby, na které bylo možné si
nechat napsat i věnování, ale i nožířské výrobky nebo
oděvy či hračky. Připomeňme si, jaká byla atmosféra
akce.
Modela Pardubice nevynechá ani jednu prodejní
akci, ať se již jedná o tu jarní nebo tuto podzimní.
Přiveze vždy novou kolekci dámských klasických
oděvů pro nadcházející sezónu, nejinak tomu bylo
i tentokrát. V nabídce nechyběly šaty, sukně, kalhoty, halenky a kabátky pro denní nošení i do společnosti.

propagace, výstavy, veletrhy

O české výrobky je zájem

Styl Plzeň

Počet kupujících byl letos rekordní, tomu odpovídaly i tržby prodávajících. Prodávalo se prakticky
vše, co bylo nabízeno - samozřejmě kosmetika, která
je tradičním dárkovým artiklem, šperky, o které je
Modela Pardubice

Styl Plzeň přivezl softshellové bundy, které jsou
díky svým vlastnostem mezi zákazníky oblíbené.
Prodávaly se též textilní tašky a jiné drobné textilní
výrobky.
Dita Tábor se se svou barevnou a hravou kolekcí
dětského oblečení a textilu Little Angel® s využitím
funkčního materiálu Outlast® dostává stále více do
povědomí zákazníků, kterým jde o co největší pohod-
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Dita Tábor

TEXman Liberec potěšil ty, kteří se rozhodli zakoupit polštáře či přikrývky. Výrobky od tohoto výrobce
se velmi dobře udržují, lze je prát, aniž by měnily tvar
či své užitné vlastnosti. Zákazníky oslovily i fleecové
deky v pastelových barvách, které jsou velmi příjemné na omak.
TEXman Liberec

lí dětí. Zákazníci se k nákupům zboží od Dity vracejí,
protože jsou s těmito výrobky spokojeni.
Frotex Žiželice, výrobce ručníků, osušek a utěrek
na akci nechyběl, což zákazníky potěšilo, protože výrobky Frotexu vynikají stálobarevností, trvanlivostí,
jsou měkké, savé a příjemné při užívání.

Frotex Žiželice
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Snaha Brtnice, družstvo s dlouholetou tradicí v činění kůží a kožešin, přispělo k zimní náladě prodejní
akce. Zákazníkům totiž umožnilo připravit se na nízké teploty tohoto ročního období. V nabídce byly límce, šály, čepice, dále též bačkory, pantofle a rukavice.
Líbily se i kožené tašky a oboustranné kožené pásky.

Snaha Brtnice

Sněžka Náchod přivezla dokonale řemeslně vypracované kožené výrobky - kabelky, aktovky a spisovky. Nabídka byla doplněna peněženkami a cestovními
kufry.

Směr Praha

Sněžka Náchod

Směr Praha zákazníky potěšil nabídkou plastových
hraček a modelů, úspěch měly i oblíbené stavebnice
z cihliček a malty.
Detecha Nové Město nad Metují nabídku družstevních produktů obohatila o výrobky dekorativní
a zdravotní kosmetiky Regina®. V široké nabídce
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Detecha Nové Město nad Metují

nechyběly kosmetické produkty s aloe vera, mandlovým olejem či rakytníkem. Zakoupit bylo možné jak
jednotlivé produkty, tak i dárkové kazety.
Vřídlo Karlovy Vary zákazníkům prezentovalo
širokou nabídku Karlovarské kosmetiky®. Zakoupit
bylo možné tělové krémy, ošetřující přípravky na
ruce a nohy, pleťovou kosmetiku, koupelové přípravky. Ten, kdo rád využívá možnost zakoupit si zboží již
dárkově zabalené, mohl zvolit dárkový balíček.
Vřídlo Karlovy Vary
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Granát Turnov ani tentokrát své zákazníky nezklamal, zástupci družstva představili širokou nabídku
šperků s českými granáty. Kromě šperků nabídka
obsahovala i dárkové sklo či skleněné pilníky, vše
zdobené českými granáty.
Granát Turnov

Slezská tvorba Opava přispěla k vánoční atmosféře
svou kolekcí tradičních skleněných vánočních ozdob.
Vybírat bylo možné z celé řady barev a tvarů, někteří
využili služeb přítomné malířky a nechali si ozdobu
dekorovat vlastním textem.
Slezská tvorba Opava

KDS Sedlčany přestavilo téměř celou svou produkci
od kuchyňských nožů přes nože řeznické, zahradnické nůžky až po náčiní na pedikúru a manikúru a speciální nože a nůžky. Bylo z čeho vybírat a zákazníci
toho náležitě využili.
KDS Sedlčany

Podle ohlasu můžeme konstatovat, že akce byla
úspěšná. Mnozí účastníci se již zajímali, kdy se
bude konat další. Vězte, že jarní prodejní akce je
naplánována na středu 19. dubna 2017. Všichni jste
srdečně zváni!
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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Slezská tvorba je tu s námi již 65 let
Výrobní družstvo Slezská tvorba bylo a stále je pojmem nejen v České republice, ale i v zahraničí. V dobách největšího rozkvětu činil počet zaměstnanců a učňů takřka 800. Přes
ekonomické i společenské otřesy a změny Slezská tvorba stále existuje a takových firem
už v republice není mnoho.
Od roku 2009 je výrobní program
družstva zcela orientován na výrobu tradičních skleněných ručně
foukaných a malovaných vánočních ozdob. Výrobky ze Slezské
tvorby jsou prodávány po celém
světě, kde oceňují hlavně kvalitní provedení a tradiční ruční
výrobu.

DŘÍVE... ANEB TROCHA
HISTORIE

Výrobní družstvo Slezská tvorba
vzniklo 4. září 1951. Na ustavující valné hromadě vstoupilo do
družstva 114 členů, z toho bylo 95
procent žen. Základním výrobním
programem byla výroba vyšívaných ubrusů, předtažených gobelínů a mzdová práce. Do konce
roku mělo družstvo již 249 členů,
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kteří pracovali doma, v provozovnách v Krnově, v Březové a v Opavě v Blücherově paláci, kde sídlilo
ústředí družstva.
Výroba byla postupně rozšířena
o výrobu brokátu, malovaných
Pracovnice foukárny pí. Přibylová

gobelínů, keramických knoflíků,
dřevěných hraček, bavlněných
tkanin, pleteného zboží, divadelních zařízení a skleněných vánočních ozdob. Tradici výroby
vánočních ozdob ve Slezské tvorbě
založily a rozvíjely rodiny Poho-

90. léta, spojená s transformací
družstevnictví přinesla mimo jiné
i privatizaci zakázkových provozoven a tím ukončení zakázkové
činnosti v družstvu. K 30. červnu
1993 byla v důsledku změny legislativy ukončena i činnost učňovského střediska.
Pokles poptávky na tuzemském
trhu si ve výrobě vyžádal orientaci
na export, což se postupně podařilo u konfekce a u skleněných vánočních ozdob. Dřevovýroba byla
v únoru 1992 ukončena. Uvolněné
prostory byly zrekonstruovány
a posloužily k rozšíření výroby
skleněných vánočních ozdob.
Mimořádným rokem v historii družstva byl rok 1997, kdy byl
hlavní areál zasažen katastrofální červencovou povodní. Došlo
k obrovským škodám na majetku
i výrobě, celkové škody byly vyčísleny na 8,5 milionu korun. Díky
mimořádné obětavosti všech členů i zaměstnanců družstva byla
výroba opět v rozmezí 2-5 týdnů
obnovena.

řelských a Lhotských, které se do
Opavy přestěhovaly ze Vsetínska.
Od roku 1953 začalo družstvo rozvíjet výrobu lehké dívčí a dámské
konfekce, především halenek, a to
dalo základ výrobě konfekce, která se rozšířila po roce 1960.

Po roce 2000 se rozvíjela výroba
konfekce pro německého a italského partnera. Pokles poptávky,
především v důsledku přílivu
levného textilního zboží ze zahraničí, měl za následek v únoru 2009
ukončení výroby dámské konfekce. Hlavním a jediným výrobním
programem se stala výroba skleněných vánočních ozdob.

DNES... ANEB
TŘPYT SKLENĚNÝCH
VÁNOČNÍCH OZDOB

Stromek ozdobený skleněnými
ozdobami neodmyslitelně patří
k atmosféře Vánoc. Tento tradiční
symbol Vánoc si dnes již nedokážeme představit bez pestrých, skleněných ozdob. Kromě koulí různých
velikostí a vzorů jej zdobí také
figurky, oblíbené zejména u dětí,
zvonečky, srdíčka, špice a další tvary. Výroba tradičních skleněných
vánočních ozdob je jedním z posledních odvětví, kde se pracuje ručně
s použitím klasické technologie –
sklářského hořáku a šikovných rukou foukaček a malířek vánočních
ozdob. Skleněné vánoční ozdoby se
vyrábějí ručně, kus po kusu. Každá
baňka je originálem, který ale na
první pohled musí vypadat přesně
tak, jako ty ostatní.
Ve výrobním družstvu Slezská
tvorba mají Vánoce po celý rok.
Každoroční přípravy na Vánoce
odstartují již v lednu veletrhy
ve Frankfurtu nad Mohanem.
Počátkem ledna textilní veletrh
HEIMTEXTIL a koncem ledna
Christmasworld, místo dokonalého spojení kouzelných Vánoc
a moderního designu.
Od nich se každoročně odvíjejí
módní trendy v barevnosti, tónování, stylu. S využitím trendů vzniká také naše každoroční kolekce
vánočních ozdob. Musí obsahovat
500-600 nových vzorů, aby zákaz-

V roce 1959 získalo družstvo
pozemky na Sadové ulici, kde
postupně došlo k rekonstrukci
a k nové výstavbě, což umožnilo
další rozvoj družstva a soustředění veškeré výroby.
K 1. dubnu 1974 došlo ke sloučení
s oděvním výrobním družstvem
Moděva, které mělo 214 pracovníků, učňovské středisko, pět zakázkových provozoven a maloobchodní prodejnu. Počet členů
družstva Slezská tvorba po tomto
sloučení činil 800 lidí.
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lu družstva. Pro ty, kteří to mají do
Opavy daleko, byl zřízen e-shop.
Protože letos družstvo slaví 65 let
od založení, vrátilo se trochu do
historie a pro své zákazníky připravilo kolekci „retro“ vánočních
ozdob, které jsme obdivovali u našich babiček.
Před vánočními svátky je zájem
tradičně největší. „Jsme hrdí na to,
že naše firemní prodejna v Opavě

níci měli z čeho vybírat. Základní
sortiment tvoří ručně foukané
koule v různých velikostech, olivy,
rakety, zvonky, špice, volně foukané tvary a výrobky foukané do
forem (srdce, figurky). Stejně jako
kdysi se ve výrobě musíme spoléhat
na šikovné ženské ruce, naprostou
většinu ze čtyř desítek stálých zaměstnanců totiž i nadále tvoří ženy.
Slezská tvorba dnes patří mezi
tři největší výrobce skleněných
vánočních ozdob v České republice. Kolem 60 procent výroby jde
na export. Křehká krása z Opavy
putuje každoročně do dvou desítek
zemí. Vánoční ozdoby Slezské tvor-

je největší prodejnou tradičních
skleněných
vánočních
ozdob
v České republice,“ říká předseda
družstva Ing. Jaroslav Veverka.

by jsou exportovány do velkých
obchodních domů a zahradnictví
téměř všech evropských zemí, ale
také do zámoří. Koupit si je mohou
lidé v USA, Austrálii či na Novém
Zélandu. K největším odběratelům
patří tradičně Německo, Holandsko, Velká Británie, Švédsko, Rakousko, Itálie a Francie.

V posledních letech se k tradičním skleněným vánočním
ozdobám začaly vracet i české
domácnosti. Proto i pro tuzemský
trh družstvo neustále rozšiřuje
nabídku. Pro obchodníky každoročně připravuje nový nabídkový
katalog, pro koncové zákazníky
rozšířilo firemní prodejnu v areá-

Tomu, kdo se zajímá o to,
jak se tradiční skleněné vánoční
ozdoby vyrábějí, nabízí družstvo exkurze přímo do výroby.
Jste kreativní? Baví Vás ruční
práce? Rádi poznáváte a objevujete nové věci? Potom máme
v družstvu přesně něco pro Vás
- kreativní dílnu, která je součástí zrekonstruované prodejny
přímo v sídle firmy a kde si pod
vedením zkušených malířek
můžete sami zkusit namalovat
vánoční ozdobu dle své vlastní
fantazie.
Zdroj: Slezská tvorba
(-jh-)

www.slezska-tvorba.cz
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rubrika manažerů družstev
Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Michaela Marksová (ministryně práce a sociálních věcí), Ing. Miloslav
Čermák (předseda VD Sněžka Náchod), Ing. René Skrášek (předseda VD Kovoplast Hluk), Ing. Emil Beber (předseda
VD Kovobel Domažlice), Ing. Miloslav Meloun (předseda VD Kooperativa Uhlířské Janovice), Lubomír Šmíd (předseda
VD Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou), Roman Kovář (předseda VD ASV Solnice).

Českých 100 nejlepších
V pátek 25. listopadu se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskutečnilo slavnostní
vyhlášení 21. ročníku soutěže Českých 100 nejlepších, která každoročně v celonárodním měřítku oceňuje nejlepší firmy, jež dosahují mimořádných či pozoruhodných výsledků a jsou registrovány a platí daně v České republice. I v letošním roce byly součástí soutěže tradiční kategorie
jednotlivců Lady Pro a Gentleman Pro.

Uprostřed: Andrej Babiš (ministr financí),
vpravo: Karel Muzikář (prezident společnosti Comenius)

V konkurenci nejlepších českých firem se pravidelně
umísťují také česká výrobní družstva. Pan-evropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, která je vyhlašovatelem soutěže, a široký okruh vybraných odborníků na
výrobních družstvech vyzdvihují dynamiku, progresivitu a výborné ekonomické výsledky s nimiž jsou
schopna konkurovat a uspět v České republice i na
náročných zahraničních trzích.
V oborové kategorii Zaměstnanost & Družstevnictví získala v letošním roce ocenění družstva ASV
Solnice, Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou, KOOPERATIVA Uhlířské Janovice,
KOVOPLAST Hluk, KOVOBEL Domažlice a Sněžka
Náchod. Ocenění převzali představitelé výrobních
družstev z rukou ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové a JUDr. Rostislava Dvořáka, předsedy SČMVD.
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Kategorie: ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ
ASV výrobní družstvo, Solnice
předseda družstva: Roman Kovář
Družstvo ASV Solnice se zabývá kovovýrobou se zaměřením na drátěný program,
tváření plechů a trubek, soustružení a práškové lakování, zejména pro automobilový průmysl. Družstvo klade velký důraz na kvalitu výrobků, používá moderní
technologie, neustále rozvíjí své know-how. Cílem ASV Solnice je vysoká kvalita
výrobků družstva spolu s vysokým standardem ochrany životního prostředí.

Dřevozpracující výrobní družstvo,
Jaroměřice nad Rokytnou
místopředseda družstva: Lubomír Šmíd
Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou má dlouholetou
tradici od roku 1951. Již od svého vzniku se zabývá výrobou nábytku a zařizováním interiérů, včetně souvisejících činností a zajišťuje komplexní služby na
tomto poli. Družstvo zaměstnává 160 pracovníků, výroba je realizována dvěma
výrobními závody. Předností družstva je vybavení výrobních závodů moderní
technologií, dlouholetá zkušenost jeho pracovníků a schopný profesně vzdělaný
tým manažerů. Tyto skutečnosti garantují vedle špičkového řízení družstva vysokou kvalitu a dlouhou životnost produkce.

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo
Uhlířské Janovice
předseda družstva: Ing. Miloslav Meloun
KOOPERATIVA Uhlířské Janovice představuje společnost s dlouhou historií
a tradicí. Zaměřuje se především na stavební kovovýrobu, zemědělskou kovovýrobu a sklářskou výrobu. Patří mezi největší výrobce ocelových zárubní
a ocelových stožárů v České republice. Výrobní program zahrnuje také výrobu
požárních uzávěrů a tvarovaného či dekorovaného skla. Družstvo se prosazuje
nejen na domácím trhu, ale i na trzích zahraničních.

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
předseda družstva: Ing. René Skrášek
Výrobní družstvo KOVOPLAST Hluk se zabývá výrobou kovových a plastových
dílů pro automobilový, stavební, zdravotnický, elektrotechnický a strojírenský
průmysl. Vlastní konstrukce a nástrojárna umožňují vývoj a odzkoušení lisovacího nástroje nebo vstřikovací formy tak, aby umožňovaly další plynulou
výrobu kvalitních kovových i plastových dílů. Družstvo je kvalitním a osvědčeným výrobním partnerem s dobrými cenami, kvalitou a vstřícností vyhovět
zákazníkovi v jeho náročných požadavcích.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
předseda družstva: Ing. Emil Beber
KOVOBEL Domažlice má stabilizovaný výrobní program založený na diverzifikované výrobě technologií pro chov drůbeže a skládacích skladovacích kontejnerů. Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva rozdílné produkty,
ale i velmi široký teritoriální záběr. Dvě třetiny produkce družstva směřují na
export, průběžně se zvyšuje vývoz do třetích zemí. KOVOBEL se stále rozvíjí,
využívá nejmodernějších výrobních technologií a neustále inovuje základní
řadu svých výrobků.
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Sněžka, výrobní družstvo Náchod
předseda družstva: Ing. Miloslav Čermák
Sněžka Náchod je moderním a úspěšným podnikem s evropským renomé, který
exportuje do řady zemí Evropské unie. Vyrábí šité díly pro automobilový průmysl, galanterní a sedlářské výrobky a technické výrobky z usní. Jeho výrobky
lze nalézt například ve vozech Mercedes Benz, Ford nebo Opel. Celkový obrat
družstva činí přes 1 miliardu korun, z toho export představuje 80 procent.
Je současně jedním z největších zaměstnavatelů v kraji a zaměstnává také osoby
se změněnou pracovní schopností ziskovým způsobem.
Všem oceněným výrobním
družstvům blahopřejeme
k získání ocenění a děkujeme za
skvělou reprezentaci výrobního
družstevnictví!
Zleva: Roman Kovář (předseda VD ASV
Solnice), Ing. Miloslav Meloun (předseda
VD Kooperativa Uhlířské Janovice),
Ing. Emil Beber (předseda VD Kovobel
Domažlice), Ing. René Skrášek (předseda
VD Kovoplast Hluk), Michaela Marksová
(ministryně práce a sociálních věcí),
Ing. Miloslav Čermák (předseda VD Sněžka
Náchod), Andrej Babiš (ministr financí),
Karel Muzikář (prezident společnosti
Comenius), Lubomír Šmíd (předseda
VD Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice nad Rokytnou)

V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci
zhlédnout módní přehlídku dámských společenských
šatů návrhářky Tatiany Kovaříkové. K poslechu hrál
swingový orchestr Ondřej Havelka And His Melody
Makers.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková,
Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Mgr. Oldřich Brýža

Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně a slavnostním způsobem ocenit české, v České republice zaregistrované, firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
Systém vyhodnocení a stanovení pořadí soutěže v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období
posledních dvanácti měsíců, získaných jak především při profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů
s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.
Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi Českých 100 nejlepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný
musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní, měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,
jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů korun. Základním a jediným měřítkem konečného
umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.
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Dřevozpracující družstvo Lukavec
obhájilo osvědčení Bezpečný podnik
Slavnostní předávání osvědčení Bezpečný podnik se uskutečnilo v úterý 18. října v pražském
Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Celkem 15
oceněným firmám, mezi nimi Dřevozpracujícímu
družstvu Lukavec, předali osvědčení ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
Rudolf Hahn.
Dřevozpracující družstvo Lukavec získalo osvědčení již posedmé a opět se tak zařadilo mezi firmy,
pro které je bezpečnost zaměstnanců jednou z klíčových priorit. Osvědčení převzal z rukou ministryně
Marksové předseda družstva Ing. Pavel Kříž. Získané
osvědčení má platnost tři roky a každoročně bude
prováděn audit.
Program Bezpečný podnik je vyhlašován od roku
1996 a je vzhledem ke svému rozsahu a zaměření určen pro velké a středně velké firmy s minimálním
počtem 100 zaměstnanců, ve kterých je zpravidla
z důvodu většího počtu rizik vyplývajících z prováděných činností ohroženo také více osob a většímu
riziku je vystaveno i životní prostředí.

Program se snaží ovlivnit myšlení a chování managementu firem a jejich přístup k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Managementu firem nabízí
bezplatné zavedení systému BOZP, který je možno
realizovat současně se systémem řízení jakosti a enviromentálního řízení. Svým provedením program
splňuje požadavek na systém řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ve vymezeném rozsahu i ochrany životního prostředí a požární
ochrany. Osvědčení Bezpečný podnik by mělo pro jeho
držitele představovat určité zvýhodnění oproti konkurenci při získávání obchodních zakázek.
Držitelem osvědčení Bezpečný podnik je v České
republice aktuálně celkem 81 firem. Všechny splňují
náročné podmínky programu a změnami přístupu k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu života zaměstnanců. Společnosti se
zavedeným programem Bezpečný podnik se snaží dávat stejnou prioritu jak
ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a životnímu
prostředí. Účastí v programu lze vytvořit efektivní systém řízení bezpečnosti
– bezpečnostní management, což vede
k podpoře ekonomických aktivit firmy.
Program patří mezi priority Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního
úřadu inspekce práce i pro následující
období.

Zleva: předseda DDL Lukavec Ing. Pavel Kříž, ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
Rudolf Hahn

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: DDL Lukavec

www.mpsv.cz, www.suip.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: Autodružstvo Praha
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Templářské sklepy
mezi nejdůvěryhodnějšími
značkami České republiky
Čeští spotřebitelé zvolili v rámci marketingového
programu Důvěryhodné značky, který oceňuje
obchodní značky v 60 různých oblastech, nejdůvěryhodnější značkou v kategorii víno Templářské sklepy Čejkovice. Ocenění převzal předseda
vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice
Ing. Pavel Pastorek.
Slavnostní vyhlášení výsledků programu Důvěryhodné značky proběhlo 10. listopadu 2016 v prostorách Pražské křižovatky
Arte Levite
- v kostele sv. Anny. Večerem provázela moderátorka Jana Voldánová.
Návštěvníci akce měli
možnost v rámci doprovodného programu
zhlédnout vzdušnou akrobacii umělecké skupiny Arte Levite.
Držitelé ocenění Nejdůvěryhodnější značka
získávají právo užívat
logo programu a současně je pro jejich značku poskytována v souvislosti se soutěží mediální podpora.
Program Důvěryhodné značky se uskutečnil podruhé – v roce 2015 bylo oceněno 46 značek především z oblastí retailu a rychloobrátkového zboží,

Ing. Pavel Pastorek
s organizátory akce
u stánku Templářských sklepů

v letošním roce byl počet
kategorií rozšířen na 60.
O vítězích rozhodlo rozsáhlé
hlasování agentury STEM/
MARK na reprezentativním
panelu čtyř tisíc respondentů. Akci pořádala společnost
ATOZ Marketing Services.
(-rs-, -jh-)
Foto: Jana Henychová
Ing. Pavel Pastorek

www.duveryhodneznacky.cz
12/2016

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

25

rubrika manažerů družstev

Klub manažerek oslavil 20 let činnosti
Již 20 let činnosti oslavil Klub manažerek České
manažerské asociace dne 13. října v TOP Hotelu
Praha. První setkání začala skupina žen organizovat v roce 1996 a od té doby nepřetržitě pořádá
snídaně, odborná setkání, odpolední čaje s výjimečnými osobnostmi, schůzky ve firmách členek,
jezdí za relaxací do lázní a za poznáním do světa.
Hlavní tváří klubu, který sdružuje podnikatelky a manažerky reprezentující firmy na různých
stupních řízení a ženy oceněné v manažerských
soutěžích a žebříčcích, je jeho předsedkyně
PhDr. Lenka Tomešová. Poblahopřát do dalších let
přišly Eliška Hašková Coolidge, Milada Karasová,
Hana Machačová, Monika Palatková, Jiřina Nepalová, Jaroslava Valová, Drahomíra Mandíková, Alena
Gajdůšková, Eva Syková, Helena Rögnerová, Olga
Kupec a mnoho dalších členek a příznivkyň Klubu
manažerek. Večerem provázel Vojtěch Bernatský.

PhDr. Lenka Tomešová
předsedkyně Klubu manažerek ČMA
(z vystoupení 13. 10. 2016 v TOP Hotelu Praha)
Prožívala jsem teď náročné chvíle – příprava dnešní akce dala „zabrat“, ale i krásné chvíle. Prohlížela
jsem si stovky a stovky fotografií a vzpomínala.
I díky fotkám ožily chvíle před 20 lety, kdy se začala
skupina aktivních žen, z nichž mnohé již dva tři roky
podnikaly, další o podnikání uvažovaly, scházet a vymýšlet, co udělat pro stejně změřené ženy.
Snahou bylo vyvíjet aktivity v souvislosti s informovaností žen – podnikatelek a manažerek o mož-
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Klub funguje pod hlavičkou České manažerské asociace (ČMA) od roku 2002. Jeho zásadním posláním je
podporovat ženy v řídících funkcích a poskytnout jim
prostor pro sdílení svých zkušeností a osobních příběhů. ČMA považuje tuto aktivitu za velmi důležitou,
neboť jak ukazuje žebříček Global Gender Gap Report 2015, v oblasti genderové rovnosti jsme stále na
chvostu (81. místo z celkově 145 hodnocených zemí).
Proto aktivity, které přispívají k rozvoji žen, upevňování jejích společenské a manažerské role a bourání
stereotypů, ČMA velmi vítá. „Klub manažerek dlouhodobě patří mezi nejaktivnější kluby ČMA. Přeji mu,
aby to tak zůstalo i nadále a aby klub stále nacházel
inspiraci pro svou činnost,“ popřál klubu výkonný
ředitel ČMA Ivo Gajdoš.
V rámci ČMA funguje dalších 14 regionálních
a odborných klubů, které se pravidelně v rámci
svých aktivit scházejí. Více informací naleznete na
www.cma.cz.
nostech a pozicích, které mohou zastávat, pomáhat
zvyšovat jejich sebevědomí v odborných činnostech
a podporovat jejich iniciativu. To vše bylo spojeno
s vydáváním časopisu pro podnikatelky a manažerky, který velký prostor věnoval výměně zkušeností,
metodám „příklady dobré praxe“.
Výměna zkušeností – pomoc na podnikatelské cestě
– to byla první snaha klubových aktivit, takže semináře na téma Novinky v účetnictví, DPH, Umění prezentace a sebeprezentace, Jak zvládat stres, Společenská
etiketa a protokol…. A další – to byla počáteční témata
našich klubových setkání, do většiny z nich nás zasvěcovala psycholožka doktorka Libuše Hájková.

Lenka Tomešová, Jan Wiesner, prezident Konfederace
zaměstanvatelských a podnikatelských svazů
a Libuše Šroubová, členka výboru Klubu manažerek

Většina akcí se konala v prostorách společnosti Bohemia Regia, jejíž majitelka Ing. Eva Zámostná stála
v roce 1996 u zrodu klubu. Postupně jsme společně
navštěvovaly různé kulturní a společenské akce, vernisážemi výstav počínaje a premiérami filmových
a divadelních představení konče. Významná byla
v té době společná návštěva veletrhů a výstav, často
jsme jezdily do Brna ať již na Styl a Kabo nebo tehdejší veletrhy Salima, Vinex, Pivex. Protože pronájem
stánků na veletrzích – hlavně v Praze – nebyl levnou
záležitostí, členky klubu sdružovaly své síly i na veletrzích a výstavách a společně vystavovaly. Byly jsme
v té době velmi vítané, protože jsme připravovaly
i doprovodný program – módní přehlídky, ochutnávky, autogramiády atd., takže kolem naše stánku bylo
vždy živo.
To vše bylo do roku 2001 a do té doby jsme zažívaly další nezapomenutelné akce. V klubu přibývalo
členek a ty chtěly druhým ukázat, co a jak dělají. Postupně jsme se také dostávaly tam, kam by se některé
z nás bez klubu jen těžko dostaly. Například na křty
letadel ČSA - díky Vlastě Koudelkové z marketingu
ČSA jsme byly u křtu několika letadel (např. Třebíč,
Tábor, Mariánské Lázně…). Tehdy ještě ČSA letadla
kupovala a měla početnou flotilu vlastních ér…
Klub se stále rozrůstal a své členky začal podporovat i tím, že je nominoval do nejrůznějších soutěží
a anket. Mnohé členky tak mohly ozdobit své jméno
a firmu titulem Manažerka roku, Podnikatelka, Lady
Pro atd. U všech soutěží a anket byl klub velmi aktivní, stál u zrodu Lady PRO a mám radost, že dnes mezi
námi sedí řada oceněných členek.

V roce 2002 rozšířil Klub manažerek počet klubů
v České manažerské asociaci a patří dnes mezi nejzkušenější kluby tohoto spoluvyhlašovatele prestižní
soutěže MANAŽER ROKU.
Neuzavírání se jen do okruhu členek klubu a jejich
firem, to byl další krok v činnosti. Za léta existence
klubu, ale hlavně díky zkušenostem, které již podnikatelky a manažerky nabyly, jsme si vytkly další
krok. V úzké spolupráci s partnery – s ČMA a CZECH
TOP 100 prostřednictvím jednotlivých členek klubu
i na úrovni profesních svazů jsme se začaly podílet na
vytváření lepšího legislativního prostředí pro fungování podnikání a pro lepší rozvoj soukromého podnikání. Naše členky byly a jsou v různých poradních
sborech a orgánech, jsou i v politice – od komunální
až po tu nejvyšší. Ženy by se měly podporovat!!! Proto
si cením oboustranně aktivního a vstřícného vztahu
s političkami. Minulými, současnými a jsem přesvědčena, že i budoucími. Ať to byla Miroslava Němcová,
Alena Gajdůšková, Michaela Marksová, Věra Jourová,
Miluše Horská, Eva Syková a další. Nemohu zapomenout ani na Livii Klausovou, která byla příznivkyní
našeho klubu od roku 1997.
Ano, klub začal být vnímám jako významný partner.
Začali jsme pořádat akce typu Snídaně s… Odpolední
čaj s… A na nich vystupovali skvělí hosté – zástupci
politického, hospodářského, společenského života.
Od politiků, přes ministry, ředitele, umělce, lékaře,
policisty a velvyslance.
Po přijetí ČR do EU se u nás stále častěji vyslovovalo
jméno města Brusel. A tehdy jsme se rozhodly poprvé
vyjet do tohoto města - cesta měla název Za poznáním labyrintu evropských institucí. Od té doby jsme
tam byly 3x a jsem velmi ráda, že díky těmto cestám
se členky klubu seznamují s evropskými institucemi
a hlavně s konkrétními lidmi, kteří nás v Bruselu zastupují, a přesvědčily jsme se, že i reprezentují.
Na naší loňské cestě jsme se setkaly s několika europoslanci – jeden z nich Pavel Svoboda je dnes tady
s námi. A europoslankyně Martina Dlabajová nás
zdraví prostřednictvím videopozdravu.
S eurokomisařkou Věrou Jourovou oslavíme naše
jubileum 1. listopadu.

Setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou
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rubrika manažerů družstev

Určitě mezi nimi nebudou chybět některé z kolegyň, které byly svědky naší oblíbené akce, pořádané
15krát a zde v TOP HOTELu 13krát, a to byla Klobouková párty. Krásná akce, jejíž dominantu tvořily
klobouky. Od nejmenších až po obdivuhodné kreace.
Loni byla poslední – patnáctá a těším se, že přijdeme
s jiným „formátem“ obdobné společenské akce.
Jestliže na začátku klubové činnosti byla jejím obsahem výměna zkušeností a vzdělávání, postupně se
k tomu začalo přidávat předávání zkušeností.
Firmy našich členek tvoří miliardové obraty, jsou
mezi nimi představitelky v představenstvech společností, jednatelky, majitelky. Naše členky jsou mluvNa 1. česko-slovenské konferenci podnikatelek a manažerek
promluvil prof. Jan Pirk

Evropa nám zanedlouho byla malá. Bylo to v roce
2010, kdy na červnovém vyhlašování žebříčku CZECH
TOP 100 v Národním divadle byla spojujícím činitelem
očekávaná událost v Číně – EXPO 2010 v Shanghaji.
Tehdy jedna z členek Zdeňka Molnárová řekla památnou větu – Leni, co kdybychom jely do Číny? Dnes by
to možná bylo jiné – ale tehdy? Desetičlenná delegace
členek klubu zanedlouho vyjela na desetidenní krásnou cestu do Číny. EXPO bylo nezapomenutelné a to
i díky tomu, že jsme tam měly senzačního člověka,
který vše, jak se říká, jistil a tím byl generální komisař české výstavy Pavel Stehlík. A v Pekingu to byl
Petr Vávra, obchodní rada Velvyslanectví ČR v Číně.
Každý rok jsme se poté vydávaly za poznáním do zahraničí. Několikrát jsme byly na Slovensku, v Paříží,
Budapešti, Brusel jsem již zmínila. A loni na EXPO
2015 v Miláně. V Praze jsme přijímaly kolegyně z Rakouska, Polska, Slovenska. Organizujeme, nebo se
podílíme na organizaci konferencí, seminářů, besed
s významnými osobnostmi ze zahraničí. Výměnu
zkušeností totiž klub považuje za další významný
úkol.
Stejně tak jako prolomení kulturních a společenských stereotypů nahlížení na ženu a její úlohu
v současném světě. To je alfa a omega činnosti klubu
– ukázat příběh a úsilí výjimečných žen v naší společnosti. Proto loni vznikl cyklus konferencí INSPIROMAT, který dává výjimečnou příležitost nechat se
inspirovat příběhy, názory a zkušenostmi výjimečných osobností z různých oborů.
Cyklus byl zahájen loni v Senátu vystoupením šesti
členek klubu, oceněných v soutěži MANAŽER ROKU
titulem Manažerka roku. Poté bylo pokračování tématem Máma nebo manažerka?, dále se s osobní výpovědí na téma Můj podnikatelský nebo manažerský
příběh představily na dvou konferencích další inspirativní ženy. Na čtyřech konferencích jsme vyslechly
29 příběhů plných energie a úžasné síly všech 29 žen.
Myslím, že nejsem sama, kdo se těší na pokračování
tohoto cyklu a na další příběhy.

Hostem v Klubu manažerek byla několikrát Livia Klausová

čími na řadě konferencí, jsou zvány na univerzity,
kde mnohé přednášejí a besedují se studenty. Jsou to
osobnosti, jedna vedle druhé.
Nedá se vzpomenout na vše a poděkovat všem. Věřte,
je to velmi těžké ve vyhrazeném čase shrnout 20 let.
20 let, spojených s hledáním, radostmi, starostmi, prohrami, podrazy, vítězstvími. 20 let klubu, to je 20 let prožitků s jeho členkami, prožívání i jejich bolestí a radostí,
i jejich odchodu tam, odkud už není návratu. Je to kus
života každé z nás, kdy se z „pouhých členek“ staly kamarádky, přítelkyně a kdy si člověk sílu tohoto vztahu
uvědomí právě ve chvílích, kdy potřebuje, aby mu někdo
podal ruku. Věřte, že vím moc dobře, o čem mluvím.
Právě těmto všem klubovým kamarádkám děkuji,
stejně tak děkuji všem, díky nimž se naše klubové
akce vůbec mohou konat. I když si většinu akcí členky
klubu financují samy, jsou takové, jako je ta dnešní –
bez níž se spolupráce s partnery neobejde. A těší mě,
že mnozí možnost podpořit tuto akci vnímají jako poděkování ženám za jejich úsilí. Přátelé, děkuji všem za
podporu v průběhu 20 let.
Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v to, že na nepřetržitou dvacetiletou činnost Klubu manažerek naváže jeho další rozvoj a že bude – časem jistě v jiném
složení – pomáhat podnikatelkám, manažerkám –
skvělým a šikovným ženám tak, jako dosud.
Zdroj: ČMA
Foto: archiv Klubu manažerek ČMA
(-jh-)

www.cma.cz
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Svaz českých a moravských výrobních družstev
uspořádal v návaznosti na současné technologické
trendy i přetrvávající nedostatek kvalifikovaných
pracovníků na českém trhu práce pro předsedy
výrobních družstev, technické a výrobní ředitele
a pracovníky, kteří o modernizacích ve firmách
rozhodují, seminář „Ukázky a příklady automatizace a robotizace ve výrobních procesech, souhrn
zajímavostí, chyb a zkušeností za 20 let realizací“.
Seminář vedl Ing. Josef Klíma, předseda výrobního
družstva ELAP Světlá Hora, které se robotizací a stavbou
automatizovaných pracovišť zabývá již více jak 20 let.
Technologické celky vybavené řídicími systémy ELAP
pracují v desítkách firem v České republice i v dalších
zemích Evropy. Realizace automatizované „odjehlovací
jednotky“ pro strojírenský průmysl byla v letošním roce
oceněna v soutěži INOVACE VD 2016. Vedle předávání
zkušeností vycházejících z konkrétních realizací se
mohli účastníci semináře seznámit také s dvourukým
kooperativním robotem YuMi, který na semináři prezentovala společnost ABB, s níž ELAP dlouhodobě spolupracuje.
Účastníci semináře si zpět do svých družstev odnášeli
poznání, že automatizaci nelze jednoduše poměřovat
pouze ekonomickými ukazateli, neboť je robot vzhledem k přetrvávajícím vysokým pořizovacím nákladům
stále dražší než na téže pozici pracující člověk. Zavádění
automatizace do výrobního procesu však v první řadě
znamená krok do budoucnosti, získání náskoku proti
konkurenci, úsporu nedostatkových lidských zdrojů
a nezanedbatelnou součástí je také zvýšení prestiže
firmy. Některá z českých výrobních družstev s automa-

rubrika manažerů družstev

Ukázky a příklady automatizace
a robotizace ve výrobních procesech
tizací výroby začala již v předchozích letech, a to především z důvodu zmíněného nedostatku kvalifikovaných
pracovníků. Ze zájmu účastníků semináře o danou
problematiku lze usuzovat, že se do automatizace výrobního procesu v nejbližším období silně zapojí i další
výrobní družstva.
Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

Robot YuMi je první skutečně spolupracující robot se dvěma pažemi, který byl specificky navržen
tak, aby připomínal člověka a působil přátelsky.
Jedná se o prvního robota s duální paží, který vyhovuje potřebám flexibilní a agilní výroby v odvětví spotřební elektroniky. Robot YuMi se díky
duálním pažím, ohebným rukám, univerzálnímu
systému podávání součástek, lokalizaci součástek
založené na kamerovém systému a modernímu
přesnému ovládání pohybu uplatní v kterémkoliv
prostředí montáže drobných součástek.
Zdroj: ABB

www.elap.eu
12/2016
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právní okénko

Členství v družstvu
Členství v družstvu se oproti účasti v jiných obchodních korporacích, k nimž družstvo patří, vyznačuje
zvláštní povahou danou účelem, ke kterému se podle
zákona o obchodních korporacích právnická osoba
v právní formě družstva zakládá. Tím je vzájemná
podpora členů družstva nebo třetích osob, případně
podnikání, přičemž sledování více z uvedených účelů
současně se nevylučuje. Povahu členství v družstvu
určuje také to, že v pojetí právní úpravy dané tímto
zákonem je družstvo společenstvím neuzavřeného
počtu osob.
Účast člena v družstvu je vždy majetkové povahy.
Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá, že
majetková účast musí po celou dobu trvání členství
dosahovat alespoň výše základního členského vkladu
určené stanovami každého družstva. Co do určení
výše základního členského vkladu ve stanovách není
družstvo nijak právními předpisy při svém založení omezeno, avšak pozdější změna výše základního
členského vkladu je možná pouze v mezích postupu
daného pro zvyšování a snižování základního členského vkladu zákonem o obchodních korporacích.
Vedle majetkové účasti dané tím, že se každý člen
podílí na základním kapitálu družstva svým základním členským vkladem, může majetková účast člena
záležet také v tom, že se člen na tomto základním
kapitálu podílí jedním nebo více dalšími členskými
vklady, určí-li tak stanovy družstva a člen převezme
smlouvou s družstvem vkladovou povinnost zavazující ho k této účasti.
Je zřejmé, že jak určení výše základního členského
vkladu, tak i odpověď na otázku, zda stanovy mají
určit, že se člen může podílet na základním kapitálu jedním popřípadě více dalšími členskými vklady,
nelze řešit nezávisle na účelu sledovaném založením
družstva. S tím bezprostředně souvisí i otázka, kdo
má být členem družstva, komu má být otevřena možnost se jím stát v budoucnu, jak se má člen na činnosti
družstva a rozhodování o jeho záležitostech podílet,
a jaké výhody mu mají z jeho účasti v družstvu plynout.
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Podmínkou vzniku členství v družstvu danou zákonem o obchodních korporacích je vždy písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu a splnění této povinnosti buď v celém rozsahu, anebo pokud to stanovy družstva určí,
ve výši vstupního vkladu s tím, že v rozsahu rozdílu
mezi výši základního členského vkladu a vstupního
vkladu musí člen vkladovou povinnost splnit ve lhůtě
podle stanov, která nesmí být delší než tři roky.
Účast člena v družstvu však nemá jen majetkovou
povahu. Zákon o obchodních korporacích v řadě
svých ustanovení předpokládá, že stanovy družstva
určují další podmínky pro členství. Vedle podmínek
týkajících se členského vkladu, které mohou stanovy
obsahovat, zmíněných zákonem například v rámci
zvláštní právní úpravy vztahující se na bytové družstvo, jako je podmínka převzetí vkladové povinnosti
k dalšímu členskému vkladu, popřípadě také splnění
této vkladové povinnosti, se může jednat především
o jednu či více podmínek majících osobní povahu.
Stanovy mohou především určit, že se členem družstva může stát jen fyzická osoba, anebo naopak pouze
právnická osoba. Jde-li o družstvo s členstvím výlučně fyzických osob, mohou stanovy podmínit členství v družstvu zejména pracovním poměrem člena
k družstvu. Vyloučeny jsou pouze podmínky odporující právním předpisům anebo dobrým mravům.
Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech
podmínek podle zákona a stanov. To platí nezávisle na způsobu vzniku tohoto členství.
Osoba ucházející se o členství v družstvu proto
musí tyto podmínky
plnit již před vznikem
družstva, má-li se stát
jeho členem jako jedna
ze zakladatelů, anebo
před
rozhodnutím
příslušného orgánu
družstva o přijetí za
člena,

Splňování zmíněných podmínek pro členství je
z právního hlediska významné i pro trvání členství
v družstvu. Pokud člen přestal tyto podmínky splňovat, je to jedním z důvodů, pro který může být podle
zákona o obchodních korporacích z družstva vyloučen.
Význam podmínek pro členství je výrazný zejména v družstvu, ve kterém je členství podmíněno
pracovním poměrem člena k družstvu. Členství zde
při splnění ostatních podmínek vzniká teprve dnem
vzniku pracovního poměru a zaniká také dnem, ve
kterém tento pracovní poměr skončil, pokud stanovy družstva neurčí, že členství zánikem pracovního
poměru nezaniká. Z povahy této podmínky, kterou
může splnit jen fyzická osoba, současně vyplývá, že

podmíní-li stanovy družstva členství pracovním poměrem člena k družstvu, nemůže se členem družstva
stát právnická osoba.
Členství v družstvu zakládá vzájemná práva a povinnostmi mezi členem a družstvem. Člen má podle
právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích zejména právo volit a být volen do orgánů
družstva, účastnit se řízení i rozhodování v družstvu
a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
Jde-li o tyto výhody, je zřejmé, že právě jejich poskytováním dochází k naplňování zvoleného účelu
družstva a tím i očekávání jeho členů. K povinnostem
člena patří především dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva. Podrobnější úprava práv a povinností člena je zákonem o obchodních korporacích
svěřena stanovám a představuje nezbytnou obsahovou náležitost stanov každého družstva.
Stejně jako podmínky pro členství se proto mohou značně různit také práva a povinnosti plynoucí
z členství v jednotlivých družstvech. Právní úprava
v zákoně umožňuje určit je tak, aby odpovídaly účelu
družstva i cílům, které osoby účastnící se na činnosti
družstva jako jeho členové s tímto účelem důvodně
spojují a vymezit přitom podmínkami pro členství
rovněž okruh těch, kteří členy společenství, jímž
družstvo je, mohou být.
Text: JUDr. Miroslav Machala

Evropská komise schválila podporu
ekologických a nízkouhlíkových projektů
Podpora z programu LIFE pro 144 inovativních projektů je investicí do lepšího životního
prostředí a klimatu.
Evropská komise schválila z rozpočtu EU investiční
balíček ve výši 222,7 milionu eur na podporu toho,
aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství. Tyto finanční prostředky
EU podnítí další investice, takže celkem by mělo být
do 144 nových projektů ve 23 členských státech investováno 398,6 milionu eur.
Podpora pochází z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. Na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody
a biologické rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde částka 323,5 milionu
eur.
Evropský komisař zodpovědný za životní prostředí,
námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu

z Bruselu

pokud jí má vzniknout členství později až za trvání
družstva. Se vznikem svého členství v družstvu nabývá tato osoba práva a povinností představující její
družstevní podíl. Jestliže má dojít ke vzniku členství
přechodem nebo převodem družstevního podílu na
osobu, která dosud členem družstva není, je zřejmé,
že podmínka vztahující se k základnímu členskému
vkladu byla již splněna při vzniku členství, s nímž
byl spojen i vznik tohoto družstevního podílu. Na
nabyvateli uvedeného družstevního podílu pak je,
aby splňoval případné další podmínky podle zákona
a stanov družstva pro členství, neboť jinak je převod
nebo přechod družstevního podílu a tím i vznik jeho
členství v družstvu vyloučen.

uvedl: „Jsem potěšen, že náš program LIFE letos opět
podpoří mnoho inovativních projektů zaměřených
na řešení našich společných environmentálních
problémů. Projekty financované z programu LIFE
s využitím relativně malých finančních prostředků
a pomocí jednoduchých nápadů vytvářejí ziskové
ekologické podniky, které napomáhají přechodu
na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství.“
Evropský komisař zodpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu
dodal: „Vzhledem k tomu, že za několik týdnů vstoupí
v platnost Pařížská dohoda, musíme se nyní zaměřit
na splnění našich slibů. Tyto projekty vytvoří v celé
Evropské unii ty správné podmínky pro podporu
inovativních řešení a šíření osvědčených postupů při
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snižování emisí a přizpůsobování se změně klimatu.
Evropské unii tak pomohou při provádění Pařížské
dohody.“
Tyto projekty dokládají odhodlání Komise realizovat stěžejní balíček opatření týkajících se oběhového
hospodářství. Velká část projektů má pomoci členským státům co nejlépe zvládnout přechod k oběhovému hospodářství. Mezi projekty podpořené v roce
2016 patří například nové úsporné popelářské vozy
s vodíkovým pohonem v Belgii, nové technologie
na snižování zdravotních rizik souvisejících s kaly
v odpadních vodách v Itálii a projekt, který má pomoci řeckým obcím, např. Olympii, zvýšit míru recyklace.
Pokud jde o opatření v oblasti klimatu, investice
v celkové hodnotě 75,1 milionu eur podpoří projekty
týkající se přizpůsobování se změně klimatu, zmírňování změny klimatu a správy a informací v oblasti klimatu. Vybrané projekty se zaměřují na cíl EU,
kterým je snížit emise skleníkových plynů do roku
2030 alespoň o 40 procent, a přispívají k přechodu
na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně
klimatu. V roce 2015 byly například podpořeny tyto
projekty: obnova rašelinišť v pěti členských státech
EU (Estonsku, Německu, Lotyšsku, Litvě a Polsku)
za účelem ukládání uhlíku, demonstrace výroby
cementových a betonových výrobků s nízkými emisemi ve Francii, posílení odolnosti vinic vůči změně
klimatu v Německu a provádění adaptačních opatření v městských oblastech na Kypru.
56 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na
životní prostředí a účinné využívání zdrojů mobilizuje 142, 2 milionu eur, přičemž EU poskytne z této částky
71,9 milionu eur. Tyto projekty se týkají činností v pěti
tematických oblastech: ovzduší, životní prostředí

a zdraví, účinné využívání zdrojů, odpady a voda. Jen
samotných 21 projektů zaměřených na účinné využívání zdrojů mobilizuje 43 milionů eur, čímž Evropě
usnadní přechod k oběhovému hospodářství.
39 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na
přírodu a biologickou rozmanitost podporuje provádění směrnice o ptácích a směrnice o přírodních
stanovištích a strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Celkový rozpočet na ně činí
158,1 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 95,6
milionu eur.
15 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na
správu a informace v oblasti životního prostředí zvýší povědomí o otázkách životního prostředí. Celkový
rozpočet na ně činí 23,2 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 13,8 milionu eur.
16 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na
přizpůsobování se změně klimatu mobilizuje 32,9
milionu eur, přičemž EU poskytne z této částky 19,4
milionu eur. Tyto granty na akce se udělují projektům zabývajícím se pěti tematickými oblastmi: zemědělství / lesnictví / cestovní ruch, přizpůsobování
se změně klimatu v horských/ostrovních oblastech,
přizpůsobování se změně klimatu ve městech /
územní plánování, strategie pro posuzování zranitelnosti / přizpůsobování se změně klimatu a voda.
12 projektů v rámce programu LIFE zaměřených
na zmírňování změny klimatu disponuje celkovým
rozpočtem ve výši 35,3 milionu eur, z toho EU přispěje částkou 18 milionů eur. Tyto granty na akce se
udělují na nejlepší osvědčené postupy, pilotní a demonstrační projekty ve třech tematických oblastech:
energetika, průmysl, využívání půdy / lesnictví /
zemědělství.
6 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na
správu a informace v oblasti klimatu zlepší správu
a zvýší povědomí o změně klimatu. Celkový rozpočet
na ně činí 6,9 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 4,1 milionu eur.
Program LIFE je finančním nástrojem EU pro
životní prostředí a oblast klimatu. Byl zaveden v roce 1992 a od té doby z něj bylo v EU
a ve třetích zemích spolufinancováno více
než 4,3 tisíce projektů, přičemž bylo
mobilizováno 8,8 miliardy eur. Na
ochranu životního prostředí a klimatu přispěl částkou 3,9 miliardy
eur. V kterémkoli okamžiku probíhá asi 1,1 tisíce projektů. Rozpočet
programu LIFE na období 2014–
2020 činí 3,4 miliardy eur v běžných cenách a tento program má
podprogram pro životní prostředí
a podprogram pro oblast klimatu.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Vánoce…
Rok se s rokem sešel a Vánoce jsou tu. Také máte
pocit, že to poslední léta pěkně rychle utíká a další
Vánoce jsou čím dál tím dříve? Po sychravém podzimu tu máme zimu a s ní přichází čas vánoční, který
ať chceme či nechceme, v nás vyvolává zvláštní pocit,
jaký známe z dětství – těšíme se na vánoční stromeček plný ozdob, obalovaného kapra, vánočku, dárky
a především klid a pohodu...
Tak přesně to bývá pro řadu z nás pouhá představa. Předvánoční období plné shonu, abychom v práci
stihli dodělat před koncem roku vše potřebné, na poslední chvíli nakoupit vánoční dárky a v zaplněných

obchodech se snažit sehnat stromek, který na nás
ještě někde možná zbyl, kapra a nějaké dárky, které
řada z nás nakupuje až těsně před Štědrým dnem. Šlo
by to i jinak? Ale ano… Nakupovat v předstihu, snažit
se najít si čas i pro sebe v podobě chvilky u kávy nebo
si prostě odpočinout – a vzpomenout na všechny své
blízké, které bychom o čase vánočním rádi něčím
pěkným potěšili. A tím může být jak vánoční dárek,
tak třeba návštěva nebo alespoň telefonát někomu,
na koho jsme přes rok neměli moc času. Pořád někam
pospícháme a ono není vlastně kam – pojďme tentokrát nepospíchat a užít si ty letošní Vánoce, jak to jen
jde, bez zbytečného stresu.

Skleněné vánoční ozdoby
z dílen družstevních výrobců
Skleněné vánoční ozdoby mají tradici dlouhou několik desítek let. Každá vyrobená vánoční ozdoba
je ručně zpracovaný originál. Vánoční ozdoby jsou
vyráběny v širokém spektru tvarů, barev a dekorů.
Jejich efekt skleněné ručně zdobené ozdoby nenahradí nic – pokud chcete prožít opravdové Vánoce plné
třpytivé krásy, preferujte skleněné foukané ozdoby.
Výroba tradičních českých skleněných vánočních
ozdob je jedním z posledních odvětví, kde se pracuje ručně. Bližší informace najdete na internetových
stránkách družstevních výrobců.
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
Retro styl je velký trend současnosti a to se týká
i blížících se Vánoc. První ozdoby na stromeček
jsou toho důkazem. Nejsou to jen malá skleněná
umělecká díla, která dokonale podtrhnou sváteční
atmosféru, ale i pozvánky do dětství. Vzpomínky
na dětství a s tím spojené zážitky s rozzářeným stromečkem mohou opět ožít. Vánoční ozdoby pro tento
rok se totiž nesou v duchu dekorací z druhé poloviny
minulého století. A nejsou to pouze tvary, které vás
vrátí o několik desítek let zpět. Návrat k tradicím
je i samotné zpracování
ozdob, které jsou ručně
malované. A kdybyste
někde na půdě v zaprášených krabicích našli
památku, možná ještě
se zrezavělým háčkem,
budete překvapeni, jak
moc se současnost podobá minulosti. Tradice je
zkrátka věc, která k Vánocům patří stejně tak

jako dětské rozzářené
oči a vůně vánočního
cukroví. Zpříjemnit si
je můžete pohledem
na vánoční stromeček
plný křehké a třpytivé
krásy.

www.irisa.cz

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo,
Dvůr Králové nad Labem
Široká nabídka posypů a doplňků k dekorování vánočních ozdob umožňuje splnit
i ta nejrozmanitější přání a představy
zákazníků. Při výrobě vánočních ozdob
je používán světový standard barevnice
obsahující přibližně 600 barevných odstínů až v šesti efektech jednotlivého
odstínu barvy - lesk, mat, mrazolak,
porcelán, metalíza a tzv. skořápkový efekt. Každý barevný odstín je
dále členěn na 3-6 efektů. Můžete
si vybrat z nejrůznějších tvarů
jako koule, olivy, zvonky, nejrůznější figurky a domečky či
labutě, které vznikají kombinací použitého skla a peří.
Letos sází všichni družstevní výrobci na retro
a ani družstvo Vánoční
ozdoby není výjimkou
– není divu, neboť právě retro dekorace v nás

mohou vyvolat tu správnou vzpomínku
na doby, kdy jsme Vánoce ještě prožívali
daleko intenzívněji, stejně jako je nyní
prožívají naše děti a vnoučata.

www.vanocniozdoby.cz
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Slezská tvorba,
výrobní družstvo, Opava
Vyberte si z široké nabídky skleněných ozdob ruční výroby. Kromě klasických vánočních baněk (koule, rakety, olivy, špice, zvonky, figurky aj.)
družstvo nabízí skleněné koule a srdce na přání a speciální RETRO edici.
Zajímavostí jsou také hobby sady, kdy si můžete vytvořit vlastní unikátní
ozdoby nejen na vánoční stromeček. Více o Slezské tvorbě si můžete přečíst v rubrice Reportáž z družstva v tomto čísle časopisu na str. 18.

www.slezska-tvorba.cz

Vánoční betlém pro nefalšovanou
atmosféru Vánoc
Prožijte letos opravdové Vánoce se vším, co k nim patří. To
pravé kouzlo Vánoc ještě dotvoří tradiční betlém od družstva
Druchema Praha, která jej připravila hned ve dvou provedeních. Vybrat si tak můžete mezi designem zasněžené krajiny
nebo krajiny plné zeleně. Betlémy jsou vyrobeny z laminovaného papíru a symbolizují klasické a oblíbené vánoční
motivy. Nechybí na nich pochopitelně Ježíšek v jesličkách,

Marie a Josef, oslík, kravička a tři králové přinášející dary.
Zcela snadné je díky skládacímu mechanismu i jejich sestavení,
takže jej bez obav můžete přenechat dětem. Betlémy jsou navíc
vybaveny podpůrnými stojany pro lepší stabilitu. K dostání
v sítích prodejen Tesco. Výrobcem je Druchema Praha a zakoupit si ho můžete za 60 korun.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv výrobních družstev Irisa, Vánoční ozdoby,
Slezská tvorba a Druchema

www.druchema.cz
12/2016
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Krtek slaví
60. narozeniny
Kdo by neznal Krtečka – roztomilého animovaného
hrdinu z kreslených pohádek. Je to neuvěřitelné, ale
tento pohádkový hrdina se dožívá neuvěřitelných 60
let! Na důchodový věk ale zdaleka nepomýšlí, právě
naopak – dostal totiž velký plán, jak toto významné
životní jubileum oslavit. Krtek se rozhodl být na své
narozeniny co s nejvíce dětmi, ale třeba i dospěláky. Vymyslel originální nápad – oslavit narozeniny společně s tvůrci plyšové podoby – Moravskou
ústřednou Brno ve spolupráci s řetězcem Kaufland.
V rámci svých oslav se rozhodl navštívit co nejvíce
domácností. Jak? Je to jednoduché – ti, kdo chtějí mít
Krtečka, si ho mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu
s příslušným počtem věrnostních bodů a Krteček se
tak může ocitnout u nich doma.  Akce probíhá od
8. prosince letošního roku až do 15. února 2017. Více
informací naleznete na letáčcích v Kauflandu.

Je to už neuvěřitelná řada let, kdy v roce 1956 vznikl
nápad, aby se narodil Krteček. Vznikla první ilustrace pro film „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Filmová pohádka byla dokončena v roce 1957, kdy měl
film svou premiéru. Úplně první podoba Krtečka
byla trošku jiná než nyní a stejnojmenná kreslená
pohádka, tedy „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, měla
přiblížit pohádkovou formou dětem výrobní proces
vzniku látky a ušití výrobku. Pohádka se stala rázem

legendou a připomeneme si, že v této pohádce Krtek,
jak se později z názvu zvířátka stalo jméno, mluvil.
Pohádka ukazovala na vznik lněného plátna počínaje pěstováním lnu, jeho zpracováním, tkaním látky
a ušitím kalhotek, které byly podle přání malého
krtečka opatřeny velkými kapsami. Autor Zdeněk
Miler, který by se v roce 2016 dožil 95 let, si nejspíš
sotva v té době myslel, že se jeho pohádka, respektive
hlavní hrdina, stane světově známou postavičkou,
která patří k nejoblíbenějším ze všech kreslených
českých pohádek.
Od té doby vznikl neuvěřitelný počet dílů této
kreslené postavičky. Krteček se stal hercem – stejně
jako jeho kamarádi myška, ježeček a spoustu dalších
zvířátek. Už jen netkal plátno a nešil kalhotky, ale
řešil spoustu běžných věcí, hrál si, pracoval… A jeho
roztomilý dětský hlásek skvěle doplňoval grafiku
pohádek. Krteček dělal vše, co mají děti rádi – cucal
bonbony a lízátka, jezdil autíčkem a dokonce si troufl
i na raketu. Právě tato pohádka mohla být později inspirací pro jeho skutečný let vesmírem. Jeho plyšová
verze od českého výrobce Moravské ústředny Brno
absolvovala v roce 2011 významný let v raketoplánu
Endeavour, který vynesla k Mezinárodní vesmírné
stanici alfa magnetický spektrometr a pro raketoplán byl letem posledním. Krtečka si do rakety vzal
americký kosmonaut Andrew Feustel, takže si Krteček zalétal dokonce ve stavu beztíže

36

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

12/2016

Krteček se za svého života dočkal knižního vydání
příběhů celkem v patnácti vázaných knihách a patnácti leporelech. S jeho postavičkou si mohou hrát děti
v řadě zemí – kromě České republiky je to Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Slovinsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Holandsko, Francie, Italie, Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Litevsko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Taiwan. Krteček se
vyskytuje celkem ve 49 filmech a 13 spotech. Poslední
natočenou pohádkou je „Krtek a žabka“ z roku 2002.
Za téměř 50 let produkce filmů byly prodány televizní a filmová práva do cca 80 zemí světa. 35 filmů
s postavičkou Krtek bylo produkováno v koprodukci
Krátkého Filmu Praha a Westdeutscher Rundkfunk
Köln. Od roku 1975 jsou filmy s postavičkou Krtka
pravidelně vysílány na celostátním německém televizním okruhu v televizním pořadu Sendung mit der
Maus (produkce Westdeutscher Rundfunk).
MUBRNO je od roku 1984 uživatelem licence na výrobu a prodej textilních a plyšové hraček s motivem
„Krtečka a jeho kamarádů“. Motiv Krtečka patří již po
mnoho generací k nejúspěšnějším dětským pohádkovým motivům jak v ČR, tak v zahraničí.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv Moravská ústředna

www.mubrno.cz

www.facebook.com/mubrno.cz
12/2016
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Nejen pro bezpečné Vánoce

Družstvo HLS…
Oko, které bdí

Vážení obchodní přátelé,
termínu a místu informativní
přátelské schůzky se plně
přizpůsobíme…
– Na svět se díváme Vašima očima. Bezpečí, ale i individuální potřeby či speciální služby
zajišťujeme rychle, profesionálně a přátelským způsobem. Mít jistotu a klid je zdravé. Když spíte,
naše oko bdí za Vás a pro Vás.
– Probuzení do nového rána s pocitem, že se můžete skutečně na někoho ve všem spolehnout, je
naše odpovědné plnění Vašich přání z překvapivě široké palety našich služeb.
– Základním kamenem ochrany majetku je určitě jeho nepřetržitá ostraha. Můžete si být jisti, že
v případě narušení bezpečnosti situaci ihned vyřeší zásahová skupina - profesionálně a razantně
– zamezíme tak dalším škodám a následné vyšetřování policie pak mívá vyšší šance na úspěch.
– Řešíme i vnitrofiremní kriminalitu – naše služby úspěšně odhalují krádeže materiálu a vybavení
firem, naši profesionálové se zkušenostmi jsou schopni vyšetřit a zdokumentovat nežádoucí
činnosti zaměstnanců. Často jsme také žádáni o detekci odposlechů.
– Ušetříme Vám čas při správě soukromých i firemních nemovitostí, zajišťujeme úklidové práce,
bodyguarding, zabezpečujeme společenské a kulturní akce, přepravu hotovostí a cenností. Jsme
prověřeni časem a praxí. Veřejnou i odbornou kontrolou. Hodnocení nám svou důvěrou vystavují
naší zákazníci již 25 let.
– Nevadí, že Vaše družstvo není v Plzeňském kraji. Naše působnost je celorepubliková. Na základě
osobního jednání můžeme pro členská družstva SČMVD společně přichystat překvapivě zajímavé
bonusy ve všech oblastech naší činnosti.

KONTAKT:
Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň
Čelakovského 3, 301 00 Plzeň
http://www.hls.cz
https://www.facebook.com/HLS-Vaše-bezpečnostní-agentura-118719184817151/
Držitel potvrzení NBÚ.

www.slezska-tvorba.cz
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