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Ing. Miloslav Čermák 
předseda družstva Sněžka Náchod
člen představenstva SČMVD

Když mě požádali, abych napsal úvodník do ča-
sopisu Výrobní družstevnictví, moc se mi do toho 
nechtělo. Úvodník má být optimistický a má naladit 
čtenáře k  chuti se do časopisu podívat a  přečíst ho. 
A  o  čem psát, když optimistického je kolem nás tak 
málo. Mám tím na mysli nás, kteří musíme v našich 
závodech obstarat tu kupu peněz, které je pak tře-
ba rozumně rozdělit. V našem státě se už delší dobu 
pěkně rozděluje, má to ovšem jednu vadu, že většinou 
na dluh, ale to se mě vůbec nelíbí. A tak jsem vyhle-
dal svůj minulý úvodník, abych si připomněl, o čem 
jsem tenkrát psal a zda se něco změnilo. A tenkrát ten 
úvodník rozhodně optimistický nebyl, protože jsem 
ho napsal v momentě, kdy k optimismu důvod nebyl. 
A mohl bych ty problémy brát jeden za druhým a po-
suzovat, zda došlo k nějaké pozitivní změně. A musím 
konstatovat, že ve většině případů nikoliv. Naopak 
přibyly další skutečnosti, které k  optimismu nepři-
dávají. Učňovské školství se neřeší. Nedostatek řeme-
slných profesí je neustále ve větším a větším defi citu 
a řešení se hledá pomalu nebo vůbec. Na můj dotaz, 
jak vláda pracuje s čísly, které jsou dobře z úřadů prá-
ce zpracované a  monitorují nedostatek řemeslníků 
na našem pracovním trhu, jsem odpověď nedostal. 
Odboroví předáci (poradci naší vlády) si myslí, že je 
ještě pořád dost lidí bez práce a  realitu pracovního 
trhu ignorují. V našich závodech nepotřebujeme lidi, 
kteří nic neumějí a ani se nic nechtějí učit, ale potře-
bujeme řemeslné profese, kterých naše učiliště gene-
rují čím dál míň. A dovoz řemeslníků ze zemí mimo 
Evropskou unii je neustále brzděn. To nás omezuje 
v růstu a nemůžeme soutěžit o další zakázky, protože 
chybí pracovní síla. A co více, dáváme i za této situace 
investiční pobídky zahraničním investorům, i  když 
víme, že není pracovní síla a  že tím pravděpodobně 
zlikvidujeme malé a střední domácí fi rmy. Ano inves-
tiční pobídky měly smysl na začátku devadesátých 
let, kdy celá řada starých fi rem neměla dostatečnou 
produktivitu a tím ani konkurenceschopný výrobek 
a  byly před krachem. Problém je v  tom, že náš stát 
nebohatne, protože ze zahraničních fi rem každý rok 
odtéká již téměř 300 miliard korun a toto číslo neu-
stále stoupá s každým prodaným nebo nově vybudo-
vaným zahraničním podnikem. Investiční pobídky 

by měly dostávat české fi rmy. Víme, že máme celou 
řadu českých manažerů, kteří svoje podniky úspěš-
ně řídí a tam by investiční pomoc měla smysl. Místo 
toho české fi rmy připravujeme o zaměstnance, kteří 
odcházejí, protože pro zahraniční fi rmy není pro-
blémem tyto pracovníky přeplatit. A Evropská unie 
nás neustále nutí k  přijímáni migrantů povinnými 
kvótami. Migrantům bych se nebránil, pokud mají 
doklady, budou prověřeni a jsou ze zemí naší kultuře 
blízkých. Pokud jde o migranty z Afriky a Blízkého 
východu převážně muslimského charakteru, ti bu-
dou jen zátěží pro sociální systém, protože nemají 
pracovní návyky a  neznají jazyk a  jsou to navíc mi-
granti ekonomičtí a mezi nimi i extremisté, kteří do 
Evropy importují islám s  cílem likvidovat křesťany. 
Poučme se z  dějin, jak to s  invazí islámu dopadlo 
v Persii, Magrebu, Súdánu… A braňme svoji kulturu!

Závěrem jsem přece pozitivum našel. Pracuji v před-
stavenstvu SČMVD již třetí volební období a  mohu 
konstatovat, že atmosféra je dělná a  tento orgán 
pracuje dobře. Vždy když na valném shormáždění 
hodnotíme minulé období a  vytyčujeme cíle pro 
následující rok, daří se nám prosazovat pozitiva pro 
všechna členská družstva a  uvědomuji si, že si vzá-
jemně dokážeme vyjít vstříc a  pomoci si, i  když se 
zrovna nedaří. To je, myslím, cenné pozitivum a na 
letošním valném shromáždění jsem to i  cítil, i  když 
oponenti se občas ozvou v diskusi ve snaze získat ně-
jaký ekonomický prospěch.
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Předseda svazu JUDr. 
Rostislav Dvořák ve svém 
projevu seznámil přítom-
né delegáty členských 
výrobních družstev se stě-
žejními oblastmi, na které 
byla zaměřena pozornost 
představenstva a  jed-
notlivých odborů svazu 
v  uplynulém období. Jako 
v  předchozích letech byla 
činnost zaměřena na tři 

základní oblasti, jimiž byly rozvoj služeb poskytova-
ných členských družstvům, jejich zlepšování a rozši-
řování, hospodaření s  majetkem svazu a  jednání se 
státní správou a  samosprávou ve věci oprávněných 
požadavků členských družstev.

V  oblasti poskytovaných služeb se svaz snaží 
v maximální míře reagovat na požadavky a potřeby 
družstev a  poskytované služby dále rozvíjet. Před-
stavenstvo se nyní zabývá možnostmi zavedení no-
vých produktů a služeb, jimiž jsou operativní leasing 
aut, pomoc při zhodnocování fi nančních prostředků 
družstev a  zprostředkování vhodných prostor pro 
společný prodej zboží v Praze.

Mezi klíčová poslání svazu patří prosazování spo-
lečných zájmů členských družstev při jednání s vlá-
dou, Parlamentem ČR, státní správou a samosprávou. 
Předseda svazu JUDr. Dvořák informoval o klíčových 
problémech, jejichž řešení svaz důrazně prosazuje, 
mezi které patří například nedostatek zaměstnanců 
a  usnadnění možnosti zaměstnávání zahraničních 
pracovníků.

Předseda svazu JUDr. Dvořák přítomné delegá-
ty dále podrobně informoval o  činnosti jednotli-
vých odborů. Více informací naleznete v kráceném 
projevu.

26. valné shromáždění SČMVD
V pondělí 19. června se ve Sportovním centru v Nymburku uskutečnilo 26. valné shromáždění 
Svazu českých a moravských výrobních družstev. Před zahájením jednání valného shromáždění 
byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku.

4  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  7/2017

VD_07_2017.indd   4 27.09.17   14:39



   

Zleva: Ing. Pavel Kříž (předsedaVD DDL Lukavec), Ing. Emil 
Beber (předseda VD Kovobel Domažlice), Ing.  Miloslav Čermák 
(předseda VD Sněžka Náchod), JUDr. Rostilav Dvořák (předseda 
SČMVD)

Zleva: Jiří Kubíček (místopředseda družstva Irisa Vsetín), Josef 
Habart (vedoucí obchodního útvaru VD Otava Písek), Jan Fiala 
(předseda VD Služba České Budějovice) JUDr. Rostislav Dvořák 
(předseda SCMVD)

Výrobní družstvo roku
Před zahájením jednání valného shromáždění se 
uskutečnilo tradiční slavnostní vyhlášení výsledků 
6.  ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První 
místo v  kategorii družstev s  nejlepšími ekonomic-
kými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo 
Lukavec. V  kategorii družstev zaměstnávajících 
osoby se zdravotním postižením se na první pozici 
umístilo výrobní družstvo Služba České Budějovice.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem 
českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. 
Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými 
ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji 
českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž 
za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva 
v  oblastech výroby, obchodu a  poskytování služeb 
a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v  soutěži Výrobní družstvo 
roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlep-
šími ekonomickými výsledky a  družstva zaměstná-
vající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími 
kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev 
v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní eko-
nomické ukazatele k 31. prosinci 2016.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák předal 
před zahájením valného shromáždění ocenění zá-
stupcům družstev, která byla vyhlášena na prvních 
třech místech v obou kategoriích.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby 
se zdravotním postižením se za rok 2016 umístila VD:

1. místo – Služba České Budějovice 
2. místo – OTAVA Písek
3. místo – IRISA Vsetín

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými 
výsledky se za rok 2016 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – KOVOBEL Domažlice
3. místo – Sněžka Náchod
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„Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem představenstva při-
vítal na 26. valném shromáždění Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev. 

Pozornost představenstva byla soustředěna jako 
v předchozích letech do tří základních oblastí:

–  rozvoj služeb poskytovaných členským druž-
stvům, jejich zlepšování a rozšiřování,

–  hospodaření s majetkem svazu,
–  jednání se státní správou a  samosprávou ve věci 

oprávněných požadavků členských družstev.
Jak jsem opakovaně konstatoval, stěžejním aspek-

tem pro činnost představenstva je provázanost všech 
těchto oblastí. 

Při zabezpečování, případně rozšiřování služeb se 
snažíme v maximální míře reagovat na vaše potřeby. 

Touto zásadou se představenstvo řídilo při schvalová-
ní plánu školicích aktivit, plánu účasti na výstavách 
a  veletrzích, aktivit v  oblasti propagace, zprostřed-
kování informací o  obchodních příležitostech či 
poskytování úvěrů z  prostředků FDÚ. Výčet služeb, 
které je představenstvo připraveno i v budoucím ob-
dobí rozvíjet, je obsažen v písemné zprávě, která byla 
projednána na regionálních poradách. Soustředím se 
tedy především na informaci o aktuálním vývoji. 

Jednou ze stěžejních oblastí, které se představen-
stvo průběžně věnuje, je společný nákup vybraných 
služeb a  komodit. Výhodnost podmínek, kterých se 
svazu daří dosahovat v  centralizovaném nákupu 
elektřiny a plynu, zajišťování služeb telefonních ope-
rátorů či při zvýhodněném nákupu pohonných hmot, 
dokládá počet družstev, která služby poskytované 
prostřednictvím svazu v  těchto oblastech využívají 

Zpráva představenstva SČMVD 
o činnosti a hospodaření SČMVD 

přednesená předsedou představenstva 
JUDr. Rostislavem Dvořákem na 26. valném shromáždění 
SČMVD 19. června 2017 v Nymburku
(redakčně kráceno)
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a  také částky vykázaných úspor v  nákladech. Není 
divu, jsou to komodity, které v  té či oné míře po-
třebuje každá výrobní fi rma a  pokud svaz vyjednal 
výhodné ceny, odráží se to i  v  počtu participujících 
družstev. Představenstvo se nyní zabývá možnostmi 
zavedení dalších produktů a služeb, jejichž využívá-
ní Vám může přinášet profi t. Aktuálně uvažujeme 
o třech oblastech: 

–  operativní leasing aut 
–  pomoc při zhodnocování fi nančních prostředků 

družstev
–  zprostředkování vhodných prostor pro společný 

prodej zboží v Praze

Záměr rozvíjet služby v oblastech, které jsem zmínil 
-  některé podněty zazněly na regionálních poradách, 
jiné při řadě osobních jednání v  družstvech, která 
jsme v uplynulém období absolvovali. 

Předpokladem smysluplného rozšíření portfolia 
služeb pro členská družstva je solidní průzkum zájmu 
o novou službu v rámci celé členské základny svazu. 

Uvedu příklad: máme-li dosáhnout výhodných cen 
a  podmínek v  oblasti operativního leasingu aut, je 
třeba mít konkrétní představu o  počtech a  typech 
vozů, které budete v konkrétním časovém horizontu 
řekněme následujících pěti let potřebovat. 

Obdobná situace je při zhodnocování fi nančních 
prostředků. Zavedením sdruženého účtu s  podúčty 

členských družstev chceme zejména družstvům 
s  nižším objemem volných fi nančních prostředků 
usnadnit cestu k  jejich vyššímu zhodnocování, než 
by mohla v konzervativních bankovních produktech 
dosáhnout individuálně. 

V současné době se tedy soustřeďujeme na průzkum 
vašeho zájmu, jehož celkový rozsah daný počtem par-
ticipujících družstev a objemem potencionálních za-
kázek je jedním z určujících faktorů pro vyjednávání 
s poskytovateli. I v těchto službách spatřuje předsta-
venstvo naplňování poslání svazu. 

Nejde nám tedy o  vytváření jakéhosi ústředí, kte-
ré bude suplovat vaše podnikatelská rozhodnutí. 
Záměrem představenstva je poskytovat a rozšiřovat 
organizační pomoc družstvům v oblastech a za pod-
mínek, na jejichž základních parametrech se předem 
dohodneme. V tomto smyslu je svaz připraven reago-
vat i na náměty k organizačnímu zajištění společných 
prodejních prostor, kde by družstva soustředěná na 
produkci spotřebního zboží uplatnila své výrobky. 

Zprovoznění nových služeb bude záviset na vašem 
zájmu. Pokud ho v dostatečném objemu projevíte, je 
svaz připraven zvažované projekty organizačně za-
jistit. 

Jedním z  klíčových poslání svazu je prosazování 
společných zájmů členských družstev. Před rokem 
jsem zde konstatoval, že naplňování tohoto zadání 
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z posledního roku to potvrzují. Na tomto místě chci 
připomenout, že významnou platformou pro prosa-
zování našich zájmů zůstává vedle spolupráce s Kon-
federací zaměstnavatelských a  podnikatelských 
svazů, Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou 
komorou také výbor na podporu malého a středního 
podnikání a výrobních družstev, který z iniciace a za 
výrazného personálního přispění svazu pracuje při 
MPO ČR a  je výborem Rady vlády pro konkurence-
schopnost. Aktuálně jsme ve stádiu, kdy s předsedou 
vlády vyjednáváme o  tom, aby podpora MSP byla 
vyjádřena i  fi nanční podporou z  národních zdrojů 
a jednáme o vzniku Rady vlády pro družstevnictví. 

Podněty vycházející z praktických zkušeností člen-
ských fi rem uplatňujeme spolu s dalšími podnikatel-
skými svazy v rámci jednání tripartity, při jednáních 
s členy vlády, jednotlivými resorty a při řadě dalších 
příležitostí. Jedním z klíčových problémů, jejichž ře-
šení důrazně prosazujeme, je usnadnění možnosti za-
městnávání cizinců. Je skoro zbytečné připomínat, že 
prosazování našich společných zájmů se děje v pod-
mínkách, které se mnohdy zásadně a nečekaně mění 
a to nikoli v závislosti na délce volebního období, ale 
- jak ukazuje vývoj v posledních týdnech - i v mno-
hem kratších a  těžko předvídatelných intervalech, 
mnohdy i ze dne na den, z hodiny na hodinu. Realita 
nemá daleko od stavu, že si pozvete ministra a neví-
te, kdo vám přijde. Účast ministra Mládka na loňské 
celorepublikové poradě, který byl čtvrt roku poté, co 
k nám promluvil, odvolán z  funkce, je jen drobným 
příkladem potřebné fl exibility. 

Naším základním úkolem však není zaujímat stano-
viska k politické situaci. Programy politických stran 
jsou pro nás důležité zejména v souvislosti s předpo-
kládaným vývojem legislativy a  opatřeními, která 
podnikatelskou činnost výrazným způsobem ovliv-
ňují. Dílčí úspěchy, kterých se nám podařilo dosáh-
nout např. v kompenzaci dopadů zvýšení minimální 
mzdy na zaměstnavatele OZP, jsou však podmíněny 
enormním úsilím realizovaným často v obrovské ča-
sové tísni. 

Jak jsem zmínil, předpokladem rozvoje služeb, které 
svaz poskytuje svým členům, a předpokladem tvorby 
prostředků, které jsou ve formě podílů na zisku roz-
dělovány mezi členská družstva, je ziskové hospoda-
ření. 

Podstatným zdrojem zisku je hospodaření s nemo-
vitostmi svazu. Na tomto místě chci připomenout, že 
přes zvyšující se konkurenci a dílčí problémy, které 
průběžně řešíme, se nám daří zachovat velmi dob-
rou obsazenost objektů. Jednou z podmínek udržení 
tohoto stavu je řádná péče o naše nemovitosti. Jejich 
držení se v  současných podmínkách potvrzuje jako 
dobrá alternativa tvorby zisku. 

Dámy a  pánové, základním předpokladem toho, 
aby činnost představenstva odrážela zájmy členské 
základny, je vzájemná komunikace. Mimo regionál-
ních porad a celorepublikových setkání, tedy valné-
ho shromáždění a podzimní celorepublikové porady, 
klademe důraz na možnost navštívit členská družstva 
a na místě jejich působení se seznámit s  jejich prak-
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tickými potřebami. Po předchozí do-
hodě s  vedením jednotlivých družstev 
jsem v uplynulém období této možnosti 
využíval nejen já a další členové statu-
tárních orgánů, ale i odborní pracovníci 
svazu. Návštěvy členských družstev 
chápeme nejen jako posílení možnosti 
reagovat na Vaše potřeby, ale i jako pří-
ležitost přispět v rámci možností svazu 
k řešení zcela konkrétních problémů. 

Úlohou svazu, jejíž význam v  dneš-
ním mediálním světě nelze podceňo-
vat, je prezentace výsledků členských 
družstev. I  v  uplynulém roce se před-
stavenstvo věnovalo nominacím do 
podnikatelských soutěží. Rád bych vyu-
žil této příležitosti a poděkoval všem, kteří prostřed-
nictvím výsledků svojí práce přispěli k  dobrému 
jménu výrobního družstevnictví. Jmenovitě některé 
zmíním ještě v části věnované odboru poradenských 
služeb, který návrhy nominací zpracovává. Na tomto 
místě však chci vyzdvihnout vynikající úspěch před-
sedy družstva Kovobel Domažlice Ing. Emila Bebera, 
který byl letos v  rámci soutěže Manažer roku 2016 
oceněn nejen titulem Manažer odvětví Kovo a  elek-
tro výroby a postoupil i mezi TOP 10, ale stal se jejím 
absolutním vítězem, tedy Manažerem roku 2016. Ještě 
jednou gratulujeme. S výsledky soutěže jste se mohli 
seznámit mj. v květnovém vydání časopisu Výrobní 

družstevnictví, jehož prostřednictvím Vám přibližu-
jeme i aktuální dění v členských družstvech. 

Prostřednictvím dalších svazových médií jako je 
Informační přehled, Extranet či Spektrum informa-
cí Vám jednotlivé odbory svazu průběžně poskytují 
služby a informace, na které bych rád navázal v další 
části této zprávy věnované činnosti jednotlivých od-
borů svazu.“

Dále předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák infor-
moval o činnosti jednotlivých odborů svazu za poslední 
rok.
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Sportovní odpoledne
Jako každoročně předcházelo i letos 26. valnému 
shromáždění SČMVD sportovní odpoledne. Dopole-
dne vždy začíná golfový turnaj, který se tentokrát 
konal na golfovém hřišti v  Benátkách nad Jizerou. 
Během odpoledne pak probíhal soutěžní den ve 
Sportovním centru Nymburk. Soutěžilo se v  ka-
tegoriích badminton, plavání, minigolf, pétanque 
a tenis. Zájemci mohli sportovat také nesoutěžně 
– zapůjčit si kolo a projet se po okolí nebo si půjčit 

segway. Mimo areál probíhal rybolov v  pískovně 
Ostrá.
Soutěžící soupeřili o medaile a zajímavé ceny, které do 
soutěže věnovala Pojišťovna Kooperativa a společnost 
NEPA. Ceny pro rybolov věnovalo družstvo Sona Žďár 
nad Sázavou – rybáři však měli tento rok smůlu a nepo-
vedlo se chytit žádnou rybu, tedy ceny budou ponechá-
ny pro další ročník soutěže. Ocenění získali diplomy a 
medaile, které věnovalo družstvo Znak Malá Skála. 

GOLF

TENIS
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PÉTANQUE

MINIGOLF

BADMINTON
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PLAVÁNÍ

SEGWAY

CYKLISTIKA

RYBOLOV

Foto: Jana Henychová, Ing. Zdeňka Šopová, Ing. Lenka Bartoničková,  JUDr. Rostislav Dvořák, 
 Mgr. Luděk Mazuch, Jana Petrovová 
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Společenské setkání 

Badminton
1. místo Ing. Jaroslav Veverka
2. místo Petra Paterová
3. místo Jitka Kureková
Golf
1. místo Ing. Jindřich Zdráhal
2. místo Ing. Martin Špryňar
3. místo Ing. Petr Janů
Minigolf
1. místo Milan Kubiš
2. místo Josef Habart
3. místo Ing. Jana Vlková
Plavání
1. místo Milan Kubiš

Ing. Pavel Beber
2. místo Ing. Petr Janů
3. místo Ing. Emil Beber

Pétanque

1. místo
Ing. Ladislav Fiala
Ing. Milan Vodstrčil
Ing. Michal Kučera

2. místo Marie Lohniská
Ing. Lenka Bartoničková

3. místo Ing. Zdeněk Korbel
Pavel David

Tenis
1. místo Ing. Martin Radič
2. místo Ing. Leo Doseděl
3. místo Ing. Stanislav Mikeš

V odpoledních hodinách probíhalo ve venkovních 
prostorách areálu Sportovního centra společenské 
setkání s rautem. Vznikl tak prostor pro vzájemnou 
výměnu kontaktů a zkušeností.

Vítězové převzali ocenění z rukou předsedy SČMVD 
JUDr. Rostislava Dvořáka za účasti generální ředi-
telky SČMVD Ing. Soni van Deelenové a Ing. Zuzany 
Trejdlové, ředitelky Úseku řízení vnitřního obcho-
du, Kooperativa pojišťovna, a.s.
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SOUTĚŽÍ DESIGN VD 2017 A INOVACE VD 2017. OCENĚNÍ VÍTĚZŮM PŘEDAL 
PŘEDSEDA  SČMVD JUDR. ROSTISLAV DVOŘÁK. 
Více informací o soutěžích najdete na tránkách 15 – 18 tohoto časopisu.

Text a foto: Jana Henychová

Ocenění v  soutěži převzali přítomní zástupci druž-
stev – Ing. Pavel Tvrzník (předseda družstva Granát 
Turnov), Ing. Miloslav Čermák (předseda družstva 
Sněžka Náchod), Ing. Blahoslav Dobeš (místopřed-
seda družstva Moravská ústředna Brno), Antonín 
Bauernöpl (předseda družstva Ledenický nábytek 
Ledenice), Ing. Jindřich Zdráhal (předseda družstva 
Mechanika Prostějov), Alena Dušková (předsedkyně 
družstva Dita Tábor), Ing. Jiří Daněk (předseda druž-
stva Druchema Praha) a  RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. 
(předseda družstva Severochema Liberec – na foto-
grafi i vpravo). 

Družstvo Severochema SČMVD podpořil v  řešení 
nedávné živelné události, která družstvo postihla. 
V těchto dnech je již zajištěna družstvu podpora.

Společenský večer
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží DESIGN VD a  INOVACE VD je již tradiční součástí 
společenského večera, který předchází valnému shromáždění SČMVD. V  letošním roce si 
z hlavních kategorií 18. ročníku soutěže DESIGN VD 2017 a 11. ročníku soutěže INOVACE VD 
2017 odneslo ocenění šest výrobků členských výrobních družstev, shodně šest výrobků obdrželo 
zvláštní ocenění.

DESIGN VD 2017  a  INOVACE VD 2017

 OCENĚNÍ  DESIGN VD 2017
Dámský zimní kabátek – model 7053
výrobce: MODĚVA oděvní družstvo Konice
autor: Bc. Lenka Pajchlová, Markéta Rozsívalová

Souprava šperků „Krása a tradice“
výrobce: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov 
autoři: Hana Stehlíková, Martina Cymbálová 

Dámský zimní kabátek se vyznačuje souladem mezi funkčním 
posláním, technickým zpracováním (dokonalou krejčovskou prací) 
a vizuálním vjemem. Je příkladem dobrého designu odpovídajícího 
požadavkům na aktuální vzhled s nadčasovými prvky.

Souprava šperků „Krása a tradice“ se vyznačuje vizuálně 
odlehčeným lineárním řazením granátů. Pozitivním osobitým 
prvkem návrhu je spojování jednotlivých trojúhelníkových 
elementů.

Soutěže DESIGN VD a INOVACE VD 
se vyznačují otevřeností výrob-
kům a realizacím takřka ze všech 
oborů, v  nichž členská výrobní 
družstva podnikají. Z  každoročně 
velké konkurence přihlášených 
výrobků vybírá oceněné na zákla-
dě přísných kritérií hodnotitelská 
komise soutěže složená z předních 
odborníků z oborů designu a ino-
vací.

DESIGN VD
2017

DESIGN VD
2017
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Sada kožených kabelek SILVER CASE
výrobce: Sněžka, výrobní družstvo Náchod
autor: kolektiv pracovníků Sněžky, výrobního družstva Náchod

Postel Capri – dub
výrobce: Ledenický nábytek výrobní družstvo, Ledenice
autor: Ing. Jan Bauernöpl

Kolekce výrobků 
s motivem 3D Hurvínka
výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby 
autoři: Ilona Vanková, Božena Trnková 

Redesign produktové řady PE-PO
výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
autoři: kolektiv pracovníků

Dvě velikostní řady kabelek spojuje designérský 
přístup upřednostňující zpracování, v němž 
vynikají detaily, které podtrhují elegantní vzhled.

Postel Capri je vyrobena z dubového masivu 
a představuje ukázku vkusného vybavení. Je 
charakterizována jednoduchým elegantním tvarem 
a odpovídá moderním a designovým trendům.

Kolekce textilních výrobků pro děti s oblíbeným motivem 3D Hurvínka 
jsou výtvarně působivé, příjemné na omak, zaručují bezpečné a hygie-
nické používání. Důkladné zpracování je důležité vzhledem k trvanli-
vosti výrobku.

Redesign produktové řady PE-PO přinesl ucelenější vzhled, 
kompaktnější grafi ku a celkové posílení fi remního stylu. Jeho 
hlavním kladem je důsledně jednotná aplikace fi remního 
logotypu na obalech a přelepkách.

DESIGN VD
2017

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2017

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2017

/

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2017
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Autosalon Ruzyně – nevšední stavba 
s rukopisem Mechaniky Prostějov
výrobce: Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
autor: Luděk Hrubý

Set svítící Exclusive Outlast® (fusak a rukavice)
výrobce: DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
autoři: kolektiv pracovníků DITA výrobního družstva invalidů

Předmětem projektu je unikátní stavba, která vyniká nevšedním 
designem. Dosažení tohoto designu si vyžadovalo technologicky 
náročné postupy, speciální technické zabezpečení a v neposlední 
řadě inovativní přístup dodavatele stavby k celému projektu. Již 
k návrhu muselo být přistoupeno velmi osobitě. Následná realizace 
si pak vyžadovala komplexní přístup s perfektním zvládnutím 
každé dílčí operace. Celý průběh přípravy a realizace projektu, jakož 
i výsledný užitek představující zviditelnění zákazníka i dodavatele 
svědčí o skutečnosti, že je schopen si poradit i s velmi specifi ckým 
zadáním zakázky a zvládnout ji s vynikajícím výsledkem.

DITA výrobní družstvo invalidů dlouhodobě usiluje o další funkční 
a uživatelské zlepšování svých výrobků, které jsou již ve výchozím 
stavu velmi kvalitní a užitečné pro zákazníky. Jedním ze zásadních 
zlepšení je i předmět soutěžního projektu. Výrobce touto inovací 
zásadně zvýšil bezpečnost malých dětí při jejich přesunu po veřejných 
komunikacích. Kromě pasivních prvků bezpečnosti (refl exních 
pásků) vhodně zaintegroval do produktu i aktivní prvky umožňující 
intenzivní svícení při pohybu za tmy. Současně k realizaci inovačního 
produktu vhodně využil probíhající kampaň BESIPu a tím posílil 
pravděpodobnost úspěšného uplatnění na trhu.

 OCENĚNÍ  INOVACE VD 2017

Pánský dvouřadý trendový byznys plášť se špic fazónou
výrobce: Vývoj, oděvní družstvo v Třešti 

autoři: Michal Přibyl, Jitka Dietzová 

Plášť vhodně reaguje na probíhající kampaň BESIPu 
a současně zvýšenou poptávku zákazníků po prostředcích 
zabezpečujících vyšší dopravní bezpečnost osob pohybu-
jících se za tmy nebo příšeří po veřejných komunikacích. 
Nejde zde o inovaci stimulovanou technologickým pokro-
kem, nýbrž tahem trhu, podpořeným změnami legislativy. 
Výrobce vhodně vycházel ze svého výrobního portfolia 
a současně usiloval o zakomponování trhem požadovaných 
prvků – v tomto případě refl exních pásků do pánského 
oblekového pláště, tak aby tím zároveň neutrpěla hlavní 
funkce očekávaná zákazníkem u tohoto typu produktu – 
tedy reprezentativní a formální vzhled pláště.

INOVACE VD
2017

INOVACE VD
2017

INOVACE VD
2017
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Linka na řezání a lisování otvorů zárubňových profi lů
výrobce: ELAP výrobní družstvo, Světlá Hora
autor: Ing. Josef Klíma

START – produktová řada pro údržbu 
a servis jízdních kol a dalších zařízení  
výrobce: Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha
autoři: kolektiv pracovníků Druchemy, družstva pro chemickou 
výrobu a služby

Předmětem projektu je automatizovaná 
robotická linka nahrazující ve fi rmě 
dosavadní manuální výrobu daných 
komponentů. Jedná se o modernizaci, která 
zvyšuje produktivitu a dokáže řešit stávající 
problémy se všeobecným nedostatkem 
lidských zdrojů pro technické profese. Celý 
projekt vykazuje známky vysoké úrovně 
a zvládnutí přechodu na automatizovanou 
výrobu.

Řada produktů pro údržbu jízdních kol vykazuje uživatelské 
výhody a vysokou kvalitu a má jednotný vizuální styl. Jeho 
charakteristickými vlastnostmi jsou přehlednost, dobrá čitelnost 
a dynamická forma grafi ckého zpracování.

Inovace výroby bovdenu dveří 
pro koncern VW

výrobce: OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň 
autoři: kolektiv pracovníků OBZOR, výrobního 

družstva, Plzeň

Inovace spočívá jednak v optimalizaci výrobních 
procesů díky zprovoznění nové výrobní linky pro 
výrobu konkrétního výrobku – bovdenu dveří pro 
automobily. Tento krok umožnil zvýšit produkti-
vitu, respektive při zvýšené poptávce o 60 procent 
snížit náročnost výroby na lidské zdroje. Nová 
výrobní linka integruje a automatizuje některé 
kroky a navíc díky automatickému měření klíčo-
vých rozměrů výrobku za pomoci senzorů a kon-
trole kvality v reálném čase zvyšuje i dosaženou 
jakost výrobku.

Text: Ing. Věra Řeháčková, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová + archiv družstev

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2017

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2017
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Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 
(CBCSD) uspořádala spolu s neziskovou organiza-
cí CI2 dne 31. května seminář na téma Uhlíková 
stopa českého byznysu. Cílem semináře, který se 
uskutečnil v členské fi rmě KPMG, bylo představit 
koncept uhlíkové stopy, její využití a  přínos pro 
podniky a  zhodnotit situaci v  České republice. 
Z řad odborníků a organizátorů vystoupili Jan Žů-
rek, prezident České podnikatelské rady pro udr-
žitelný rozvoj (CBCSD), Petr Kalaš, vicepresident 
CBCSD, Josef Novák, ředitel CI2 a Viktor Třebický 
z CI2. Konkrétní příklady českého byznysu před-
stavili zástupci společností Skanska, Letiště Praha 
a  Vitana. Seminář se uskutečnil v  období Evrop-
ského týdne udržitelného rozvoje, jehož cílem je 
šířit povědomí o udržitelném rozvoji a propagovat 
iniciativy, které se mu věnují. 

Uhlíková stopa (CCF – Company Carbon Footprint) 
je v  České republice ne příliš populární pojem, jde 
však o konkrétní měřitelný ukazatel dopadu lidské 
činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. 
Uhlíková stopa je nepřímý ukazatel spotřeby ener-
gií, dopravní náročnosti, nákupu výrobků a služeb 
v podniku. Reporting uhlíkové stopy se velmi brzy 
stane stejně samozřejmou věcí, jako je například po-
dání daně z příjmu nebo vedení účetnictví.  

„Uspořádáním tohoto semináře navazujeme na 
naši dlouhodobou iniciativu směřující k  přije-
tí a  především implementaci závazků z  Pařížské 
klimatické dohody. Před dvěma měsíci jsme spolu 
s  dalšími cca padesáti fi rmami vyzvali vládu, aby 
Pařížskou dohodu přijala, protože pokud opravdu 
chceme naší planetě ulevit, je nutná spolupráce 
všech zemí,“ vysvětlil iniciativu Petr Kalaš, vice-
president CBCSD a  šéfporadce ministra životního 
prostředí. „Ač Česká republika své závazky směřu-

Snižování uhlíkové stopy se český byznys 
nevyhne, vyplatí se začít ihned

jící k  roku 2020 formálně plní, jsme jedna ze zemí, 
která má největší intenzitu energetické spotřeby na 
hrubý domácí produkt a  máme jednu z  nejvyšších 
emisních zátěží na hlavu,“ dodal Petr Kalaš. Emisní 
zátěž na jednoho člověka v ČR dosahuje čísla 12 tun 
CO2, přitom evropský průměr je 8 tun.      

„Měření uhlíkové stopy je v  zahraničí běžná pra-
xe, v ČR se to týká několika desítek fi rem, to je stále 
málo. Musíme českým fi rmám dávat impulsy a pod-
něty, proč je téma klimatické změny a  udržitelné 
spotřeby potřeba vzít za své. I to je jeden z důvodů, 
proč se koná tento seminář“ vysvětlil Jan Žůrek, 
prezident CBCSD a zástupce KPMG. 

Na uhlíkové stopě se podílí ve velké míře sekto-
ry doprava a  stavebnictví. Své konkrétní kroky na 
semináři představila společnost SKANSKA, která 

s problematikou změny klimatu pracuje dlouhodo-
bě. „Věříme, že znalost naší uhlíkové stopy povede 
v budoucnu k  jejímu aktivnímu snížení, a  tím také 
ke zmírnění dopadu našich činností na změny kli-
matu. Snažíme se pohybovat mnohem dál, než je 
pouze splnění legislativních požadavků,“ popsala 
Veronika Černá, vedoucí Týmu Green Business ze 
společnosti SKANSKA. I proto se SKANSKA zapojila 
do programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2, zavádí 
efektivní energetický management a aktivně naku-
puje zelenou energii, sleduje uhlíkovou stopu u kon-
krétních projektů a zabývá se přeměnou odpadu na 
zdroje – v rámci principů cirkulární ekonomiky.  

Uhlíková stopa se zásadně týká nejen fi rem, ale 
i samotných spotřebitelů a proměny jejich chování.  
„Důležité je si uvědomit, že chceme-li dosáhnout 
cíle stanoveného na pařížské konferenci, nezna-
mená to snižování o  jednotky procent, ale zásadní 
změnu ekonomiky - tam spadá například i  taková 
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bický z CI2.   

Vladimíra Khajlová z CI2 představila výsledky stu-
die Uhlíková stopa českého byznysu. Cílem studie 
bylo analyzovat způsoby, jakými nejvýznamnější 
společnosti působící v ČR stanovují a zveřejňují své 
emise skleníkových plynů. „Výsledky studie uká-
zaly, že pouze 6 % společností prezentuje za českou 
pobočku emise skleníkových plynů na svých webo-
vých stránkách, prostřednictvím svých strategií či 
reportů. 40 % společností nereportuje emise skle-
níkových plynů a  ani nemá stanovený cíl snížení 
emisí, problematiku změny klimatu prakticky 
neřeší. Téměř dvě třetiny společností, především 
se zahraničním vlastníkem, se zavazují ke snížení 
emisí skleníkových plynů, z  toho celých 86 % pro-
mítá závazky do svých strategií, akčních plánů nebo 
politik. CI2 zpracovala také metodiku stanovení uh-
líkové stopy podniku, která má fi rmám poskytnout 
srozumitelný návod, jak postupovat při inventari-
zaci skleníkových plynů. Jedním z nástrojů, jak mě-
řit dopady redukce emisí CO2 je veřejně přístupný 
interaktivní Kalkulátor emisních skleníkových ply-

nů. Vznikl ve Velké Británii a do českého prostředí 
ho přepracovala společnost ENVIROS ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí. 

DALŠÍ PŘÍKLADY FIREM 
A JEJICH UHLÍKOVÉ STOPY

Letiště Praha v  roce 2010 vstoupilo do programu 
ACA (Airport Carbon Accreditation), v  rámci kte-
rého zmapovali a vypočetli uhlíkovou stopu. V roce 
2012 zavedli aktivní energetický management, vyti-
povali si úsporné projekty a stanovili si cíl do roku 
2017 snížit svou uhlíkovou stopu o 9 % oproti roku 
2009. Už v roce 2016 se jim však povedlo snížit emise 
o 14 %.  

Společnost Vitana zařadila snižování spotřeby 
energií a  celkový dopad na životní prostředí mezi 
své důležité priority. V roce 2017 společnost investu-
je 15 milionů Kč v oblasti zlepšení dopadů na životní 
prostředí. Ve srovnání s rokem 2012 se může chlubit 
poklesem emisí skleníkových plynů o 8,5 %. 

Text: Veronika Žurovcová
Foto: archiv ČMA.

Zasedání představenstva 
Družstev Evropa ve Warwicku
Zasedání představenstva Družstev Evropa v  ang-
lickém Warwicku 15. června 2017. Jednalo se o první 
zasedání   od volebního valného shromáždění, které 

se zabývalo zejména stanovením pracovních priorit, 
plánem na rok 2017 a fi nančními aspekty rozpočtu. 

(-rd-)

www.cma.cz       www.cbcsd.cz
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 Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové 
družstva a další osoby, o nichž to stanoví právní před-
pisy. Zákon o obchodních korporacích ukládá místo 
a dobu zahájení členské schůze určit tak, aby možnost 
člena se jí zúčastnit, co nejméně omezovaly. Vyžaduje 
svolat ji tedy tak, aby všichni, kteří jsou oprávněni se 
členské schůze zúčastnit, se mohli osobně setkat na 
stejném místě a  ve stejnou dobu. Vedle tohoto běž-
ného způsobu scházení se členů družstva za účelem 
projednání záležitostí, které náleží do působnosti 
členské schůze, zákon o  obchodních korporacích 
rovněž připouští, aby se členská schůze uskutečnila 
formou dílčích členských schůzí. 

Podstatou odlišností této formy konání členské 
schůze je to, že se všichni členové družstva a  další 
osoby oprávněné účastnit se jejího jednání na stej-
ném místě a ve stejnou dobu nesejdou.

Členská schůze se v  tomto případě svolá tak, že se 
svolají dvě nebo více dílčích členských schůzí se stej-
ným programem a každému z členů se umožní účast-
nit se jedné z  nich. K  osobnímu setkání ve stejném 
místě a ve stejnou dobu se tak na dílčí členskou schůzi 
svolá vždy jen část z celkového počtu členů družstva.   

Členská schůze se v  družstvu může konat formou 
dílčích členských schůzí, jen pokud to vyplývá z jeho 
stanov. Stanovy v  takovém případě musí určit pra-
vidla pro zařazení všech členů družstva do jednot-
livých dílčích členských schůzí a  období, v  němž se 
dílčí členské schůze uskuteční, vymezeném dobou, 
která smí uplynout mezi konáním prvé a  poslední 
dílčí členské schůze se stejným programem. Pro svo-
lání, působnost a přijímání usnesení členské schůze 
konané touto formou platí s  odchylkami danými 
ustanoveními zákona o obchodních korporacích to-
též, co pro členskou schůzi.

Ten, kdo členskou schůzi svolává, je při určení místa 
a doby zahájení každé z dílčích členských schůzí vázán 
pravidly pro zařazení členů družstva do těchto schů-
zí. I zde musí být uplatňována zásada stanovená záko-
nem, že místo konání a dobu zahájení jednání každé 
z těchto schůzí je třeba v pozvánce, kterou se svolává 
stanovit tak, aby všechny členy zařazené do stejné 
dílčí členské schůze co do možnosti se jí zúčastnit, co 
nejméně omezovaly. Zákon o  obchodních korpora-
cích zároveň navíc určuje, že pokud má být na dílčích 
členských schůzích rozhodováno o záležitosti, která 
se přímo dotýká oprávněných zájmů člena družstva, 
zejména má-li být rozhodováno o  námitkách člena 

proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen 
na každou dílčí členskou schůzi písemnou pozvánkou 
a má právo každé z nich se účastnit v části, která se 
ho dotýká. Jedná-li se o  tento případ, je tedy nutné 
místo a dobu zahájení všech těchto schůzí určit tak, 
aby každý takový člen měl skutečnou možnost se na 
všechny dílčí členské schůze dostavit. Není-li na pro-
gram jednání uvedený v pozvánce zařazena záležitost 
vyžadující účast některého z členů družstva na všech 
dílčích členských schůzích, mohou se dílčí členské 
schůze konat na různých místech i ve stejnou dobu. 

Pro svolání dílčích členských schůzí platí rovněž 
důležité pravidlo, že mezi konáním prvé a  poslední 
z nich nesmí uplynout doba delší než 40 dnů. Od to-
hoto pravidla daného zákonem o obchodních korpo-
racích se nemohou stanovy družstva odchýlit. Není-li 
uvedená doba dodržena, platí podle tohoto zákona, že 
žádné usnesení nebylo členskou schůzí konanou for-
mou dílčích členských schůzí přijato. 

Stejně jako v  případě členské schůze musí být 
v  pozvánce na každou dílčí členskou schůzí uveden 
program jejího jednání. Zákon o obchodních korpo-
racích nepřipouští žádnou možnost takto ohlášený 
program doplnit, koná-li se členská schůze touto 
formou. Okolnost, že se členové k  jednání nesejdou 
ve stejném místě a  ve stejnou dobu vylučuje, aby 
docházelo k  předkládání jakýchkoliv návrhů na 
rozhodnutí teprve v průběhu konání členské schůze 
formou dílčích členských schůzí. Každé dílčí členské 
schůzi musí být předložen proto předem jeden nebo 
více stejných návrhů rozhodnutí, na kterých již nelze 
nic během jednání této schůze měnit.  

Zda je členská schůze konaná formou dílčích člen-
ských schůzí schopna se usnášet, se zjišťuje teprve 
z celkového součtu hlasů všech členů přítomných na 
všech dílčích členských schůzí. Obdobně se z  celko-
vého součtu hlasů odevzdaných dohromady na všech 
dílčích členských schůzích zjišťuje i výsledek hlaso-
vání o předložených návrzích na rozhodnutí členské 
schůze. 

Jednotlivé dílčí členské schůze z  tohoto důvodu 
projednávají podle stejného programu stejné návrhy 
na rozhodnutí, a  až po skončení poslední z  nich se 
vyhodnotí, zda členská schůze konaná touto formou 
byla schopna se usnášet, a  zda přijala usnesení. Pro 
posouzení, zda byla členská schůze konaná formou 
dílčích členských schůzí schopna se usnášet, se na 
každé z  těchto dílčích členských schůzí přihlíží jen 

Konání členské schůze formou dílčích 
členských schůzí
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k  účasti těch členů družstva, kteří jsou do ní podle 
pravidel uvedených ve stanovách zařazeni. Stejně tak 
platí, že jen tito členové se mohou na této dílčí členské 
schůzi účastnit hlasování. 

Tím, že může hlasovat jen na jedné dílčí členské 
schůzi, člen družstva není omezen co do možnosti 
vystoupit na jiné dílčí členské schůzi, pokud je na 
ní přítomen vzhledem ke svému právu účastnit se jí 
v  části, která se ho přímo dotýká. Zákon o  obchod-
ních korporacích stanoví, že požádá-li tento člen před 
hlasováním o  takové záležitosti o  slovo, umožní se 
mu vyjádřit.

O průběhu jednání každé z dílčích členských schůzí 
musí být pořízen zápis. Pokud je potřebné osvědčit 
usnesení přijímané členskou schůzí notářským zápi-
sem, musí být notářský zápis pořízen na každé dílčí 
členské schůzí. Výsledky jednání a  všechna přijatá 
usnesení členské schůze konané formou dílčích člen-

ských schůzí ukládá zákon o obchodních korporacích 
uveřejnit oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 
60 dnů ode dne konání poslední dílčí členské schůze 
na informační desce družstva.

Nevýhodou pořádání členské schůze formou dílčích 
členských schůzí je to, že se v  jejím průběhu všich-
ni přítomní členové družstva osobně nesetkají. Tato 
forma konání členské schůze však současně může 
vést k  úspoře nákladů spoje-
ných zejména s dopravou členů 
do místa jednání, stejně tak jako 
k  úspoře jejich času a  tím čle-
nům vytvářet dobré podmínky 
k jejich účasti na členské schůzi.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V dalším čísle naleznete
Mezinárodní družstevní den

Nejvýznamnější evropská družstevní organizace Družstva Evropa (Cooperatives Europe) 
zahájila provoz webové stránky CoopStarter pro začínající družstva (www.starter.coop).

Byl zahájen provoz nové webové stránky 
pro začínající družstva -  CoopStarter

CoopStarter je průvodcem pro mladé podnikatele, 
kteří zakládají družstevní podniky. Poskytuje infor-
mace o družstevním modelu, podrobné pokyny pro 
založení družstva a seznam místních podpůrných 

míst v celé Evropě. Uvádí rovněž příběhy úspěšných 
družstev v různých sektorech a zemích EU tak, aby 
inspirovaly a povzbuzovaly evropskou mládež, aby 
využívala družstevního modelu pro své podnikání. 

Webová stránka je výsledkem projektu CoopStarter, 
na němž spolupracovalo osm partnerů z celé Evropy. 
Projekt byl spolufi nancován Evropskou unií. Cílem 
projektu je seznámit mladou generaci s  družstev-
ním podnikáním a pomoci v počáteční fázi mladým 
lidem, kteří chtějí založit družstvo.  Národní podpůr-
né body, které jsou uvedeny na webových stránkách 
poskytují odborné poradenství pro zvýšení úspěchů 
nového družstva díky svým dlouholetým znalostem 
a zkušenostem. 

Zdroj : Družstva Evropa (Cooperatives Europe)
(-vr-)

www.coopseurope.coop     www.starter.coop 
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Hurvínek zamířil do kin 
a má i plyšovou podobu

O fi lmu…

Hurvínek ve 3D fi lmu! Dne 15. června 2017 odstartoval ve 
125 prodejnách řetězce Kaufl and ČR věrnostní program k pre-
miéře fi lmu „Hurvínek a kouzelné muzeum“ ve 3D. Moravská 
ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, Brno, je hlavním 
organizátorem a garantem této akce.

Připravte se na pořádné dobro-
družství Hurvínka, Máničky, psa 
Žeryka a  pana Spejbla. Kvalitně 
zpracované textilní fi gurky, ba-
tůžky, obaly na mobily a  tablety, 
penály, svačinové boxy, frisbee, 
stolní hry, karty, omalovánky, 
puzzle a  mnoho dalšího s  motivy 
Hurvínka a jeho kamarádů si nyní 
můžete zakoupit se slevou až 52 % 
ve věrnostní akci Hurvínek v ře-
tězci Kaufl and. 

Premiéra 3D fi lmu „Hurvínek 
a  kouzelné muzeum se uskuteční 
31. srpna v řetězci kin CINEMART 
v  České a  Slovenské republice ve 
stejný den. 

Legendární hrdinové, které dobře 
znáte, přicházejí v  animované ko-
medii pro celou rodinu. Filmový 

příběh Hurvínek a kouzelné muze-
um nabízí zcela nové, původní dob-
rodružství. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však 
hrozí zbourání. Hurvínek zase jed-
nou neposlouchá a  podaří se mu 
proniknout do uzavřených prostor 
muzea, kde objeví svět skrytý před 
zraky návštěvníků. A právě v pod-

zemí je ukryto nejen tajemství 
kouzelného muzea, ale i klíč k jeho 
záchraně. Hurvínka čeká největší 
dobrodružství v  životě, při němž 
musí prokázat chytrost, šikovnost, 
odvahu a smysl pro přátelství, aby 
zachránil „taťuldu“, ale i  kouzelné 
muzeum a  celé město z  nadvlády 
zločinného Pána loutek.

Moravská ústředna obdržela ocenění DESIGN VD 2017 za kolekci vý-
robků s motivem 3D Hurvínka. Více naleznete v tomto čísle časopisu 
na straně 17 .

Pokud máte rádi tyto originální 
postavičky a  nakupujete pravi-
delně ve zmiňovaném obchodním 
řetězci, pak si schovávejte body, 
které dostanete u  pokladny. Na 
hrací kartu pak body nalepte 
a uplatněte svou slevu u pokladny. 
Za každých 100 Kč nákupu obdr-
žíte u  pokladny 1 věrnostní bod. 
Body za své nákupy můžete sbírat 
v  období od 15. června. 2017 do 
23. srpna 2017. Uplatnit je za výmě-

nu zboží z věrnostní akce je možné 
až do 6. září. 2017.

Moravská ústředna Brno je uži-
vatelem licencí jak na klasické 
divadelní provedení Hurvínka 
(licence © 1998 DS + H + H.Š), tak 
nové provedení podle fi lmu (licen-
ce ROLLING PICTURES).
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 „Spejbl a  Hurvínek jsou součástí 

životů mnoha generací dětí, řada 
z  těch, kteří na jejich příbězích 
vyrostli, jsou již dnes ve věku, kdy 
sami mají vnoučata. Příběhy S+H, 
ať v  divadle nebo v  televizních 
seriálech, byly doposud vyprá-
věny tradiční formou – tedy jako 
loutkové fi lmy. Formální postupy 
a technologie se posunuly ohrom-
ně dopředu, ale to, co zůstává, je 
příběh a  hrdina, s  nímž se může 
dětský divák ztotožnit. Hurvínek 
byl od počátku tímto typem kluka 
– rošťák s  dobrým srdcem, který 
provádí lotroviny, neposlouchá 
„taťuldu“, ale nakonec si vždycky 
uvědomí, co je správné. Je to kluk, 
se kterým chcete kamarádit, “ říká 
režisér fi lmu Martin Kotík.

Nový fi lm Hurvínek a  kouzelné 
muzeum vznikal více než osm 

let. Snímek vznikal pod vedením 
producenta a  hlavního režiséra 
Martina Kotíka a  výtvarníka 
Martina Zahradníka. Pracoval na 
něm tým špičkových scenáristů, 
animátorů a  trikařů z  různých 
evropských zemí. Při vzniku fi l-
mu byly využity nejmodernější 
technologické postupy, snímek je 
natočen ve 3D a  přitom neztrácí 
nic z  poetiky a  humoru založe-
ném na věčném špičkování táty 
se synem.

Film kromě Martina Kotíka re-
žírovala také Inna Evlannikova. 
Scénář napsali Jesper Møller, Petr 
Nepovím, Miloš Kirschner a  Dan 
Harder. Hudbu složil Jiří Škorpík. 
Animovanou komedii o  délce 85 
minut namluvili herci Martin 
Klásek, Helena Štáchová, Ondřej 
Lázňovský, Petr Rychlý, Martin 

Dejdar, Jan Vondráček, Jiří Lábus, 
Otakar Jirák, Vilém Udatný, Václav 
Vydra, Jana Postlerová, Jitka Sed-
láčková, Libor Terš a Zbyšek Pan-
tůček. Film vznikl v  koprodukci 
České republiky, Belgie a  Ruska 
ve studiu Rolling Pictures, Grid 
Animation a  KinoAtis. Je natočen 
ve formátu 2D a 3D DCP, zvuk 5.1, 
v české verzi, a určen pro návštěv-
níky bez věkového omezení.

Podrobnosti lze nalézt na odka-
zech:
http://www.cinemart.cz/filmy/
hurvinek-a-kouzelne-muzeum/ 
http://www.cinemart.sk/filmy/
hurvinek-a-kuzelne-muzeum/ 

Zdroj: Moravská ústředna Brno
Text: Jana Henychová

Foto: archiv Moravská ústředna 
Brno, Kaufl and

www.mubrno.cz 
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  Důbrava, chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky

Léto plné barev a chutí
… A také špinavého prádla!
Taky máte rádi léto a  jeho nabídku barevných a  lá-
kavých potěšení? Ať jsou to jahody, meruňky, bo-
růvky a  další dozrávající plody nebo zmrzlina 
všech možných chutí a barev? Rádi si to určitě 
všichni užíváme i se svými dětmi. Ale znáte to, 
souvisí s tím i ta méně příjemná stránka věci, 
a sice těžko vypratelné skvrny od všech těchto 
dobrot na oblečení vašich dětí. Nebo snad i na 
vašem oblíbeném tričku či džínách? Nemusíte 
se tím trápit a  okřikovat děti při jejich čino-
rodém dovádění. Klidně si užívejte se svými 
dětmi radostí léta a jeho barev. Máme pro vás 
jednoduché a účinné řešení.
Je to odstraňovač skvrn Pertilex – tekutý 
čistič s  rozprašovačem.  Pertilex bezpečně 
zbavuje textilie těžko odstranitelných skvrn 
a  špíny. Aplikuje se snadno, rychle a  přesně. Je 
vhodný pro bílé i  stálobarevné prádlo. Neobsahuje 
chlór, a proto nepoškozuje barvy ani tkaniny.

Pertilex je skvělý právě pro svoji úžasnou schopnost 
odstranit konkrétní skvrnu nejen z  bílých, ale i  ze 
stálobarevných textilií, a  přitom ošetřované místo 
„nevyšisuje“. Je výborný k  odstranění skvrn nejen 
od potravin, trávy, krve a ovocných šťáv, ale poradí si 
i s červeným vínem nebo borůvkami, a to už je co říci. 
Potřebujete ho jen minimální množství, nezatěžuje-
te zbytečně přírodu přiléváním dalších chemických 
přípravků ke praní, ale pouze cíleně nanesete přímo 

na skvrnu, ne-
cháte chvíli půso-
bit, pak vložíte do 
pračky a  perete 
svým oblíbeným 
programem. 

Pro dobře vypra-
né prádlo výrobce Důbrava doporuču-
je ještě vyprat prádlo v  pracím prášku 

MIMINO color. Je určený pro praní barevných tkanin 
(kromě vlny), které jsou kombinovány s bílými par-
tiemi. Obsahuje přísady napomáhající udržet stálost 
barev a je zvláště vhodný ke kombinaci s Pertilexem 
při odstraňování skvrn.

U  mastných skvrn se osvědčilo kápnout na ošetřo-
vané místo kromě Pertilexu ještě odmašťovací pro-
středek (například další výrobek Důbravy - Brelu 
na nádobí) nebo prací gel MIMINO. Tyto prostředky 
pronikají hluboko do vláken oděvů a tak účinně od-
straňuje nečistoty. V nabídce je i jako náhradní náplň 
a tak můžete ušetřit a naplnit si jím vlastní oblíbený 
rozprašovač, který vám padne dobře do ruky.

Takže nechejte své děti bezstarostně dovádět, hrajte 
si s nimi a nehleďte na to, jak potom vypadá vaše a je-
jich oblečení. Nic není snazšího než při praní použít 
Pertilex a Mimino a vše bude zase, jak má být, čisté 
a bez vybledlých míst.

Přejeme krásné a barevné léto plné pohody bez zby-
tečných obav a starostí.

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv Důbrava

Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Fritschková Sylva
tel.: 577 320 641-3
email: fritschkova.sylva@dubrava.cz 
nebo info@dubrava.cz 

Výrobky je možné nakoupit v podnikové prodejně:
Masarykovo náměstí 104
766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 647
Zájemci si mohou objednat zboží na fakturu 
nebo na dobírku.
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Je nový prací prostředek na bílé i stálobarevné 
prádlo.
Dobře se rozpouští ve vodě. Proniká hluboko do 
vláken oděvů, a tak účinně odstraňuje nečistoty.
Díky své prací síle vypere prádlo i při 30°C a navíc 
tak šetří energii i vaše peněženky.
Může se používat pro všechny typy praček, ale také 
na ruční praní.

Spolehlivě, kvalitně a levně vypere
prádlo inovovaná řada výrobků 

Mimino. Působí účinně a také 
šetrně, takže jsou vhodné na praní 

dětského, ale i ostatního prádla. 
Díky svému složení jsou prací 

prostředky této  řady šetrné 
k prádlu i k Vaší pokožce.

Vypere bílé i stálobarevné prádlo. 
Prádlo nejen dokonale vypere, ale dodá nu i svěží 
vůni
Je určený pro všechny druhy tkanin kromě vlny 
a přírodního hedvábí.
Působí při teplotách od 40°C do 90°C.

MIMINO PRACÍ GEL

MIMINO PRACÍ PRÁŠEK

MIMINO

OBCHODNÍ BALENÍ: 1,5 l

OBCHODNÍ BALENÍ: 3 kg

OBCHODNÍ BALENÍ: 600 g

NOVINKA
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