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Miroslav Šorma
předseda družstva

Vánoční ozdoby, DUV - družstvo

Dvůr Králové nad Labem 

Vážené dámy a pánové,

velice si vážím toho, že mi bylo svěřeno napsání 
úvodního slova pro náš časopis Výrobní družstev-
nictví, zejména v  tomto prosincovém čísle, které je 
již tradičně spojeno s  nejkrásnějšími svátky roku, 
s  Vánocemi. Je pravda, že vzhledem ke své profesi 
prožívám Vánoce takříkajíc celý rok, protože jsem ce-
loročně obklopen vánočními motivy, přesto jsou i pro 
mě tyto svátky výjimečné.

A tak usedám ke stolu s šálkem čaje se skořicí, abych 
si navodil tu správnou atmosféru blížících se Vánoc. 
Nemyslím na předvánoční shon ani na tlačenice ve 
frontách supermarketů – myslím na to, jak potěšit své 
blízké pod vánočním stromečkem. Advent a vánoční 
svátky by neměly být jen dobou shonu, ale především 
dobou nalezení cesty k lidem, na které jednoduše ne-
máme po celý rok čas. Je to doba příprav na Štědrý den, 
ale také na návštěvy příbuzných, známých a nám mi-
lých osob. Je to doba rozzářených dětských očí zvědavě 
koukajících pod stromeček, jaké dárky letos Ježíšek 
přinesl. Někomu je možná přinese Santa Claus nebo 
někdo jiný, ale nám by je měl nosit především Ježíšek, 
protože bychom měli jako Češi držet české tradice.

Jednou z takových tradic jsou vánoční ozdoby, které 
vyrábí dlouhá léta naše družstvo Vánoční ozdoby. Pat-
říme mezi české družstevní výrobce sdružené pod Sva-
zem českých a moravských výrobních družstev a velmi 
mě těší, že nejen my, ale i naši družstevní kolegové mají 
možnost své ozdoby stále vyrábět, protože naštěstí 
i v dnešní době existuje řada lidí, kteří preferují kvalitu, 
krásu a pravý vánoční třpyt, jenž se zcela jistě nedá na-
hradit plastovými výrobky. Možná, že někdo ten rozdíl 
na stromečku nevidí. Ozdoby z plastu jsou určitě prak-
tické, protože pokud stromek s  takovými ozdobami 
spadne na zem, nerozbijí se (bohužel). Ale nepatří právě 
ta rozbitá skleněná ozdoba ke kouzlu Vánoc?

Rád bych zmínil něco z  historie výroby našich vá-
nočních ozdob. Družstvo bylo založeno v roce 1931 a od 
počátku jeho činnosti se naše výrobky prodávaly pod 
heslem „Československá ozdoba na československý 
vánoční stromek“. V roce 1935 obdržel výrobek druž-
stva cenu Grand Prix na světové výstavě v  Bruselu. 
Výrobky z Podkrkonoší, úpatí Jizerských a Orlických 
hor začaly poptávat i v zahraničí a došlo k postupné-
mu vytlačování německé konkurence. V  roce 1958, 

opět v  Bruselu na světové výstavě, byla udělena na-
šemu výrobku zlatá medaile EXPO 58. Úspěšná cesta 
skleněných vánočních ozdob již nevedla pouze do 
domácností v  Československu, ale staly se vyhledá-
vaným artiklem zkrášlujícím nejoblíbenější svátky 
téměř v celém křesťanském světě. 

V roce 1990 došlo k privatizaci družstva a k vrácení 
majetku v restitucích. Spolu se zvýšenou poptávkou 
po skleněných vánočních ozdobách docházelo ke 
zvyšování zaměstnanosti a  rozšiřování či zřizování 
nových výrobních prostor. Trh s  tradičními ozdo-
bami však po roce 2001 zaplavily strojově vyráběné 
plastové ozdoby, většinou z Číny, což s sebou přineslo 
pokles odbytu, potažmo výroby. Bohužel se český zá-
kazník prozatím nenaučil obecně preferovat kvalitu 
před cenou, takže našimi klienty bývají ti, kteří do-
vedou ocenit luxusní zboží.

Naše ozdoby vznikají pod rukama zručných pra-
covnic – ozdoba se fouká ručně a následně se i ručně 
zdobí. Je škoda, že není moc zájemců o  tuto profesi, 
protože je to tvůrčí činnost, a tak stejně jako v jiných 
řemeslných oborech se i my potýkáme s tím, jak v bu-
doucnu zajistit generační obměnu našich odcházejí-
cích kolegyň a kolegů. Těm stávajícím bych rád touto 
cestou poděkoval za jejich tvůrčí činnost, nápady 
a preciznost při výrobě skleněných ozdob. Velmi mě 
také těší udělení ceny Duhového delfína v  soutěži 
Marketér roku 2016, což je v  podstatě i  ocenění za 
práci celého kolektivu pracovníků našeho družstva.

Dovolte mi, abych vám popřál krásné a  spokojené 
prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho osob-
ního štěstí a  úspěchů jak v  soukromém, tak i  v  pra-
covním životě. Abyste v  příštím roce, ale i  v  těch 
nadcházejících dokázali uskutečnit všechny své zá-
měry, aby vás provázelo pevné zdraví a abyste měli 
kolem sebe vždy dost těch, pro které stojí za to zdobit 
vánoční stromeček a  oslavit s  nimi tradiční Vánoce. 
Užijte si klid a pohodu a pamatujte, že strůjcem toho 
pravého štěstí jsme především my sami.
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www.vanocniozdoby.cz
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Pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých 
a moravských výrobních družstev se uskutečnila v pátek 
24.  listopadu v TOP HOTELU Praha. Celorepubliková porada 
je příležitostí pro setkání vrcholných manažerů členských 
družstev, kteří jsou informováni o  stěžejních tématech, jimiž 
se aktuálně zabývá představenstvo i jednotlivé odbory svazu. 
Akce se také každoročně stává platformou pro konfrontaci 
požadavků a potřeb výrobních podniků s  názory a postoji 
představitelů vlády a centrálních institucí.

Celorepubliková porada SČMVD

V  letošním roce přijali pozvání 
mezi řečníky předseda Českomo-
ravské konfederace odborových 
svazů Josef Středula a hlavní ana-
lytik ČSOB Ing. Petr Dufek. Porady 
se zúčastnil také prezident Konfe-
derace zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů Jan Wiesner 
a další významní hosté.
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Předseda odborové centrály ČM-
KOS Josef Středula přiblížil pří-
tomným manažerům členských 
družstev, významným zaměst-
navatelům v České republice, po-
stoj odborů k zásadním otázkám, 
mezi které patří například růst 
minimální mzdy a mezd obecně 
nebo nedostatek pracovníků a je-
jich přijímání ze zahraničí.

Prezentoval materiál zpracovaný 
ekonomy odborové centrály Vize 
2020, ve kterém jsou nastíněna 
cílová témata a priority podporo-
vané odboráři České republiky.

Odlišné názory na tato, pro české 
hospodářství zcela klíčová, témata 
následně vyvolaly reakce a  dis-
kuzní příspěvky členů předsta-
venstva svazu i zástupců družstev.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák k vystoupení zástupce od-
borů konstatoval, že přes mnohdy 
zásadně rozdílné pohledy však obě 
strany, zástupci zaměstnavatelů 
i  zaměstnanců, oceňují spoluprá-
ci v  Radě hospodářské a  sociální 

dohody (tripartitě) v  uplynulém 
funkčním období vlády. „V  ob-
lasti podpory malých a  středních 
českých fi rem mají odbory zcela 
totožný postoj s  námi. Stejně tak 
v oblasti podpory a rozšíření mož-
ností výroby vlastního produktu 
pro české výrobce, protože všichni 
víme, že jejich závislost na práci 
ve mzdě a  na výrobě komponent, 
ať už pro zahraniční nebo jiné fi -
liálky, je z  hlediska rentability to 
nejhorší, co v  sobě výroba nese. 
V tomto směru jsme v názoru jed-
notní a to pokládám za velmi důle-
žité,“ uvedl.

Hlavní analytik ČSOB Ing. Petr 
Dufek, který je již pravidelným 
řečníkem na celorepublikových 
poradách SČMVD, si tentokrát 
připravil prezentaci s výhledy čes-
ké ekonomiky na nejbližší období 
a dalšími klíčovými tématy, která 

Josef Středula
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fi rmy nejvíce zajímají. Přítomní 
se tak mohli seznámit s  prognó-
zami vývoje české i  evropské 
ekonomiky, analýzou nedostat-
ku zaměstnanců na českém trhu 
práce a  s  ním spojeným součas-

věnován i aktuálně často skloňo-
vanému tématu, jímž je nástup 
Průmyslu 4.0.

Součástí celorepublikové porady 
byla i  pracovní část, v  rámci kte-
ré předseda svazu JUDr. Rosti-
slav Dvořák, generální ředitelka 
Ing. Soňa van Deelenová a ředi-
telé odborů informovali zástupce 
členských družstev o hospodaření 
svazu a  aktuální činnosti jed-
notlivých odborů. Významným 
tématem bylo v  letošním roce 
rozšíření služeb svazu pro členská 
družstva o operativní leasing auto-
mobilů.

Porada přinesla cenné informace 
a  poznatky členským výrobním 
družstvům, představitelům svazu 
i jistě i externím přednášejícím.

ným stavem tuzemského školství 
a  poptávkou po absolventech 
středních technických škol a  uč-
ňovských oborů, ale prostor byl 

Ing. Petr Dufek
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Po ukončení Celorepublikové porady SČMVD se účastníci akce přemístili do 
pražského Divadla Bez zábradlí, kde zhlédli divadelní hru Michaela Fray-
na „Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu“, v režii Jiřího Menzela a v podání 
herců Jany Švandové, Kateřiny Frýbové, Rudolfa Hrušínského, Josefa Cardy 
a dalších.

Společenský večer
Poté setkání nejvyššího managementu výrobních 

družstev pokračovalo opět v pražském TOP HOTELU 
Praha. Společenský večer zahájil tradičně předse-
da SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák. V  úvodu večera 

proběhlo slavnostní předání pamětních listů za vý-
znamnou podporu výrobního družstevnictví, které 
jsou udělovány představenstvem svazu u příležitosti 
významného životního jubilea předsedů výrobních 
družstev, výročí založení členského výrobního druž-
stva a za mimořádné zásluhy.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČLENSKÉHO VD:
•  INVA Litoměřice – ocenění převzal předseda Ing. 

Josef Hančl
•  Lidokov Boskovice – ocenění převzal předseda Vla-

dimír Najman
•  STYL Plzeň – ocenění převzala předsedkyně Zděna 

Dvořáková

ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
•  Ing. Jiří Řídký, předseda Dřevozpracující výrobní 

družstvo Jaroměřice nad Rokytnou
•  Ing. Karel Komárek, předseda Cyklos Choltice

Foto: archiv Divadla Bez zábradlí

Vpravo:  JUDr. Rostislav Dvořák
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Večerem provázel moderátor a zpěvák Vladimír 
Hron, k tanci a poslechu hrál orchestr SEPTET PLUS 
Dalibora Kaprase a skupina ABBA STARS revival. Za-
jímavým zpestřením průběhu večera bylo vystoupe-
ní dívčí taneční skupiny FALCON GIRLS.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová, 
Foto: Jana Henychová, Daniel Smrtka

•  Ing. Miloš Lehejček, předseda FMP - Lignum Hum-
polec

ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY:
•  Severochema Liberec – ocenění převzal předseda 

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
•  Stanislav Husník – předseda družstva Styl Praha

V  průběhu večera předseda svazu JUDr. Rostislav 
Dvořák současně poblahopřál zástupcům družstev, 
která ve stejný večer získala ocenění v  soutěži Čes-
kých 100 nejlepších na Pražském hradě.

Zleva: Ing. Miloš Lehejček, Ing. Karel Komárek,  
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. a JUDr. Rostislav Dvořák

Zleva: Ing. Josef Hančl, Vladimír Najman, Zděna Dvořáková

Zleva: Ing. Jiří Řídký, Stanislav Husník, JUDr. Rostislav Dvořák

FALCON GIRLS

SEPTET PLUS Dalibora Kaprase ABBA STARS revival
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Součástí návštěvy bylo krátké setkání s představite-
li družstva a  prohlídka výrobních prostor v  Konici. 
Předseda družstva Ing. Leo Doseděl informoval paní 
Zemanovou o  historii a  současnosti družstva, o  vy-
ráběném sortimentu a  skladbě zákazníků, vyzdvihl 
odbornou dovednost všech pracovnic družstva, pou-
kázal na významné investice a úspěchy posledních let 
a seznámil i se současnými problémy družstva a ne-
gativy v  oděvním odvětví – rychlý růst minimální 

mzdy a dopady na hospodaření družstva po ukončení 
intervencí ČNB. Zdůraznil nedostatek kvalifi kované 
pracovní síly a  zmínil se o  připravované sektorové 
dohodě v Olomouckém kraji. 

Paní Zemanová měla následně možnost zhlédnout 
celý průběh výrobního procesu a  fi nální výrob-
ky družstva. Navštívila všechny výrobní prostory 
a vedoucí výroby Ivo Pajchl ji seznámil s technologií 
zpracování oděvních výrobků. Na prodejně družstva 
si vyzkoušela některé modely z  poslední kolekce 
a  vybrala si do svého šatníku kašmírovou pelerínu 
s kožešinovými lemy a dlouhý černý plášť s kožešino-
vou kapucí.

Foto: archiv Kanceláře prezidenta republiky 
a Moděva Konice

(-ld-)

První dáma Ivana Zemanová navštívila Moděvu
V souvislosti s ofi ciální návštěvou prezidenta republiky Miloše Zemana v Olomouckém kraji 
navštívila dne 8. listopadu oděvní družstvo Moděva Konice první dáma České republiky 
Ivana Zemanová. První dámu doprovázela manželka hejtmana Marie Oklešťková. 

www.modeva.cz 

Předseda družstva Moděva Konice Ing. Leo Doseděl 
vítá první dámu Ivanu Zemanovou
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Družstvo SMĚR Praha nabídlo ve své expozici tradiční 
plastové hračky, stavebnice z  cihliček TEIFOC a  mo-
dely včetně dalších hraček. Dětský a kojenecký textil 
si mohli zákazníci koupit na stánku družstva DITA 
Tábor, vyráběné pod značkou Little Angel®. TVAR Par-
dubice vystavoval zákazníky oblíbené plastové nádobí 
a krabičky, ve kterých lze uchovávat potraviny.

Veletrhy hraček a  her FOR TOYS představily no-
vinky ze světa hraček a her v prodejních expozicích 
předních fi rem z oboru. Jako každým rokem se v are-
álu PVA setkala odborná a laická veřejnost. Souběžně 
probíhal také veletrh FOR GAME.

10  
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Podzimní veletrhy hraček a  her FOR TOYS a  FOR BABIES se konaly ve dnech 19. – 22. října 
v letňanském areálu PVA. Mezi vystavovateli nechyběla tradičně družstva SMĚR Praha, DITA 
Tábor a TVAR Pardubice. 

 SMĚR Praha

 TVAR Pardubice

Vlevo: Miroslav Baťa 
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www.sdruzenihracky.cz 

www.littleangel.cz     www.smer.cz     www.tvar.cz 

V  rámci veletrhů odborná poro-
ta v  čele s  Ing. Jiřím Šťastným ze 
Sdružení pro hračku a  hru udělila 
ocenění GRAND PRIX. Výrobní 

družstvo invalidů DITA Tábor získalo čestné uznání 
za set „Svítící fusak Exklusive Outlast® a rukavice na 
kočárek. 

Mezi letošní trendy podzimu a zimy patří šedý me-
lír a  mentolový proužek. I  miminka musí být „šik“ 
a družstvo DITA v aktuální kolekci sází právě na toto 
barevné provedení, které prolíná prakticky celým 
sortimentem, jako jsou body, trička, polodupačky, le-
gíny, čepičky, kšiltovky, kukly či nákrčníky. Barevné 
provedení sluší klukům i holčičkám. Z dalších novi-
nek zmiňujeme například nášivku v  podobě médi, 
kterou lze najít v „mazlíkovské“ kolekci. Připomíná-
me, že výrobky obsahují materiál Outlast®,který do-
vede hřát i  chladit, respektive přizpůsobí se teplotě 
dítěte. Je vázaný na bavlnu, omezuje pocení až o  40 
procent a  díky příměsi elastanu skvěle padne. Řada 
výrobků je opatřena z důvodu bezpečnosti refl exní-
mi aplikacemi a svítícími pásky. DITA vyvíjí kvalitní 
střihy a vybírá pečlivě materiály, ze kterých jsou je-
jich výrobky vyrobeny. 

Hlavní ocenění za veletrh FOR BABIES získala fi r-
ma  BABY CENTRUM s.r.o. s  kočárkem české výroby 
Tudore Forester. Další čestné uznání si odnesla spo-
lečnost Libfi n za autosedačku se zabudovanými air-
bagy Maxi-Cosi AxissFix.  Hlavní cenu GRAND PRIX 
veletrhu FOR TOYS získala fi rma RAUL, s.r.o. za pro-
dukt Re-cycle-me. Čestná uznání si zasloužily fi rmy 
ALBI Česká republika a.s. za produkt Evolution robot 
a DINO toys s.r.o. za Exit únikovou hru.

Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Lenka Bartoničková

 DITA Tábor
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Tato akce pomalu ale jistě rozšiřuje nabídku českých 
výrobků – letos se na prodejní akci představilo cel-
kem 13 výrobních družstev. Stejně jako počet pro-
dejců, se stále více rozrůstá také počet návštěvníků. 
K zákazníkům, kteří se na ni pravidelně vracejí, při-

bývají další – ať již na základě informace na webových 
stránkách, na stojanu před budovou či na doporučení 
stávajících zákazníků. 

Také letos mohli zájemci vy-
bírat z  nepřeberného množství 
výrobků. MODELA Pardubice 
nabídla dámské šaty, sukně, ha-
lenky, kalhoty a  kabáty včetně 
doplňků v  podobě šál. STYL 
Plzeň přivezl dámské a  pánské 
softshellové bundy, legíny, tri-
ka a  další sortiment oblečení. 
Zajímavou nabídkou byly také 
nákupní skládací tašky. 

Kdo by si nechtěl nakoupit v předstihu alespoň část vánočních dárků 
– jednou z takových příležitostí je prodejní akce, kterou již tradičně 
několik týdnů před Vánocemi organizuje Svaz českých a moravských 
výrobních družstev. Ta letošní se konala se 8. listopadu v  budově 
SČMVD, kam si zájemci z řad příznivců těchto oblíbených akcí přišli 
nakoupit textil, oděvy, hračky, kosmetiku, šperky a domácí potřeby.

Prodejní akce 
českých výrobců

12  
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Vlasta Pilná (Modela Pardubice)

STYL Plzeň
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  FROTEX Žiželice. Jejich utěrky, ručníky či osušky jsou 

vyrobeny ve velké škále barev a struktura froté látky 
je velmi kvalitní. Frotex vyrábí mimo jiné také vzo-
rované froté, které se prodává již několik desítek let. 
Jestli máte doma starší ručníky, pravděpodobně budou 
z FROTEXU – jejich výrobky jsou totiž 
opravdu kvalitní, 
vydrží dlouhou řadu 
let, jsou stálobarevné 
a měkké. 

SNAHA Brtnice přivezla zejména pro blížící se zimu 
čepice, límce, šály, pantofl e, bačkory, rukavice a další 
drobné kožešinové výrob-
ky. V nabídce družstva byly 
také kožené tašky či obou-
stranné kožené pásky.

Když nevíme, co dát k Vánocům například dědovi, 
vždy to jistí pánské pyžamo či trenýrky. Právě tyto 
výrobky dovezl na pražskou akci VKUS Klatovy. Ani 
dámy nezůstaly zkrátka – družstvo mělo v nabídce 
dámské noční košile a halenky.

Jeden ze stánků, který je na svazových akcí již 
tradičně „v  obležení“ hlavně maminek a  babiček, je 
nabídka družstva DITA Tábor. Maminky si mohly 
vybírat především z  kojeneckého textilu značky 
Little Angel®. V  nabídce bylo široké spektrum z  ko-
lekce podzimního a zimního dětského oblečení.

Jestli preferujete 
klasický poctivě vy-
robený froté ručník, 
pak volte výrobce 

13 
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VKUS Klatovy

Pavla Jonášová (Snaha Brtnice) 
předvádí jeden z elegantních modelů...DITA Tábor
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Protože na akci chodí každoročně také maminky 
s dětmi, nemohly kromě dětského oblečení chybět ani 
hračky. Tradiční český výrobce SMĚR Praha dovezl na 
akci plastové hračky a  modely letadel či aut. Nechy-
běly ani velmi oblíbené stavebnice značky Teifoc pro 
malé stavitele, obsahující pravé pálené cihličky a mal-
tu včetně dalších stavebních komponent, takže si děti, 
ale i  jejich tatínkové či maminky  mohou doma spo-
lečně postavit domeček či jinou stavbů snů. Pokud se 
nepovede dům staviteli, je problém. Pokud se nevydaří 
stavba z Teifoc nebo stavitele omrzí, jednoduše ji hodí 
do kbelíku s vodou, malta se rozpustí, udělá se nová – 
a může se stavět znovu z již použitých cihel. 

Na prodejní akci byla 
zastoupena i kosmetika 
– dekorativní a  zdra-
votní kosmetiku znač-
ky Regina® dovezlo na 
prodejní akci družstvo 
DETECHA Nové Město 

nad Metují a  v  nabídce nechyběly ani jejich výrob-
ky značky Jelení lůj®. Další oblíbenou kosmetickou 
fi rmou je VŘÍDLO Karlovy Vary, které dovezlo jak 
jinak než Karlovarskou kosmetiku® zahrnující tělové 

krémy, přípravky péče o ústní dutinu, ošetřující pří-
pravky na ruce a nohy, pleťovou kosmetiku či koupel-
nové přípravky. A protože budou brzy Vánoce a právě 
dárky pod vánoční stromeček si přišla velká řada lidí 
nakoupit, velmi oblíbené se staly dárkové balíčky 
s kosmetikou. 

Stříbrné a zlaté šperky jsou vždy dárkem, který po-
těší každou ženu. Nevíte, co dát ženě jako dárek? Dejte 

14  
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Vpravo: Šárka Panochová (VŘÍDLO Karlovy Vary)
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jí šperk – například od družstva GRANÁT Turnov. Po-
kud navíc nevíte, jakou má velikost oblečení či obuvi 
nebo jakou používá kosmetiku, tak právě se šperkem 
nemůžete nikdy nic zkazit – tedy pokud jí nevyberete 
například jinou velikost prstýnku ☺ Pokud ale zvo-
líte přívěšek na krk, náušnice nebo náramek, určitě 
jí uděláte radost. Granát přivezl šperky s  pravými 
českými granáty, v  nabídce má ale tradičně šperky 
i s jinými drahými kameny. Dalším sortimentem bylo 
dárkové sklo s českými granáty – číše či těžítka nebo 
dárkové misky a  tácky. Možná vás zaujme, že český 
granát je jediným drahým kamenem, který je možné 
zatavit do skla, aniž by se znehodnotil – a právě z ne-
opracovaných přírodou vytvarovaných českých gra-
nátů v kombinaci se taveným sklem vznikají z dílen 
šikovných mistrů svého řemesla v družstvu Granát 
krásné interiérové doplňky, jako zmiňované misky či 
těžítka.

Kuchyňské nože a ná-
činí, řeznické nože, 
zahradnické či krejčov-
ské nůžky, řezné díly 
do mlýnků na maso 
a  do kuchyňských ro-

botů včetně dalšího nožířského sortimentů na akci 
dovezlo družstvo KDS Sedlčany. DUP Pelhřimov zase 
prodával legendární české manikúry, manikúrní ná-

stroje v široké nabídce provedení nástrojů i pouzder. 
Nabídku doplňovaly etue či pivní tašky na lahvové 
pivo.

Jaké by to byly předvánoční prodeje bez vánoční-
ho sortimentu – tím nejtypičtějším výrobkem pro 
vánoční čas jsou určitě vánoční ozdoby. Na letošní 
předvánoční akci je dovezla SLEZSKÁ TVORBA 
Opava. Skleněné vánoční ozdoby jsou ručně fouka-
né a  zdobené. Právě tyto tradiční ozdoby, které si 
návštěvníci na akci zakoupili, určitě rozzáří pod vá-
nočním stromečkem oči všem, kteří hledají v těchto 
vánočních svátcích tu správnou vánoční atmosféru.  
Přejeme ji v předstihu i vám, prožitou s lidmi, které 
máte rádi.

www.smvd.cz 

Text a foto: Jana Henychová

Prodejní akce SČMVD se konají dvakrát v  roce, 
a  to v  dubnu a  v  listopadu. Máte zájem dostávat 
osobní pozvánky na budoucí prodejní akce také vy? 
Napište nám na adresu bartonickova@scmvd.cz. 
Vstup na akce je zdarma. Těšíme se na vás!

Příští prodejní akce se bude konat ve středu 
18. dubna 2018.
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Novinku ofi ciálně představilo Autodružstvo Znojmo 
18. října od 17 hodin v sídle družstva. Pozvaní hosté 
měli možnost osobně se seznámit s přednostmi nové-
ho vozu KAROQ, kterými se od jiných kompaktních 
SUV odlišuje. Jde nejen o  jeho výrazný design, ale 
také o nabídku prvků standardní a volitelné výbavy: 
•  moderní bezpečnostní asistenty, kteří mimo jiné 

dokážou detekovat chodce a  zabránit srážce samo-
činným brzděním,

•  inteligentní pohon všech kol s  režimem Off -Road 
a zvýšenou ochranou podvozku,

•  chytře řešený prostor se sedadly VarioFlex,
•  špičkový infotainment Columbus s ovládáním gesty 

a online služby ŠKODA Connect,
•  prvky vyspělé techniky z vyšší třídy, jako LED svět-

lomety nebo adaptivní tempomat,
•  ambientní osvětlení a  panoramatické střešní okno 

pro atmosféru prémiovosti.

Škoda zahájila dodávky svého nového kompaktní-
ho SUV. Již před samotným představením byl velký 
zájem veřejnosti o uvedený model vozidla. Výhodou 

Nový vůz ŠKODA KAROQ přijíždí… 
Oslavte s námi příchod vozu, který je bezpečně jiný!

Autodružstvo Znojmo 
představilo nový vůz ŠKODA KAROQ

16  
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Antonín Havlík (ředitel Autodružstva Znojmo)  u vozidla KAROQ.
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Ve svém segmentu patří KAROQ mezi nejdelší a zá-
roveň má jednu z  nejširších karoserií. Silnou strán-
kou je také rozvor náprav. Pro řadu zákazníků je 
velmi důležitým údajem objem zavazadelníku, což je 
zároveň věc, na které si Škoda dlouhodobě zakládá. 
Ať už si vezmete Octavii, nebo třeba Kodiaq, vždy do-
stanete obří objem prostoru určeného pro přepravu 
nejrůznějších věcí. KAROQ na tom není jinak objem 
základního zavazadlového prostoru je 521 L !

Škoda KAROQ nabízí bohatou paletu motorizací. 
K  dispozici budou dvě zážehové a  tři naftové mož-
nosti, přičemž ke všem si můžete případně dokoupit 
automatickou převodovku. V  kombinaci s  motorem 
1.5 TSI a  se vznětovými dvoulitry pak lze sáhnout 
také po pohonu všech kol.

Text: Antonín Havlík
Foto: archiv Autodružstva Znojmo

modelu je, že uspokojí širokou veřejnost a  že není 
pouze vozidlem pro majetné. Model KAROQ přichází 
coby náhrada úspěšného Yetiho. Oproti němu je větší 
a samozřejmě v mnoha ohledech modernější. Už pou-
ze tyto skutečnosti budou na českém trhu pro spous-
tu lidí důvodem, proč tohoto nováčka automaticky 
pořídit. KAROQ ale nabízí řadu pádných argumentů 
také při srovnání s přímou konkurencí.

17 
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www.autodruzstvo-znojmo.cz 

Upoutávka před autosalonem při představení vozidla KAROQ 
- včetně promítání a představení vozidla na velkoplošné TV

Představení vozidla KAROQ při utkání mezinárodní EBEL 
ligy - utkání znojemských Orlů

Náročné testovací jízdy pro 
seznámení prodejců před 
uvedením vozidla KAROQ
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Výrobní družstva byla oceněna 
v soutěži Českých 100 nejlepších 2017

V pátek 24. listopadu se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení 22. ročníku soutěže Českých 100 nejlepších, jež každoročně oceňuje nejlepší fi rmy, 
které v celonárodním měřítku dosahují mimořádných či pozoruhodných výsledků a jsou regis-
trovány a platí daně v České republice. Již tradiční součástí soutěže jsou také kategorie jednot-
livců Lady Pro a Gentleman Pro.

Česká výrobní družstva se v konkurenci nejlepších 
českých fi rem pravidelně umísťují. Pan-evropská 
společnost pro kulturu, vzdělávání a  vědecko-tech-
nickou 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 Čes-
ké republice i na náročných zahra-
ničních trzích.

V  oborové kategorii Zaměst-
nanost & Družstevnictví získala 
v  letošním roce ocenění družstva 
Cyklos Choltice, DUP Pelhřimov, 
INTEX Praha, IRISA Vsetín, MODĚ-
VA Konice, OBZOR Plzeň a Severo-
chema Liberec. Ocenění převzali 
zástupci výrobních družstev z  ru-

kou rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. 
Tomáše Zimy a  předsedy SČMVD JUDr. Rostislava 
Dvořáka.
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Cyklos Choltice v.d.
předseda družstva: Ing. Karel Komárek

Výrobní družstvo Cyklos Choltice je tradiční českou fi rmou 
s historií trvající 68 let. V současnosti jsou hlavním výrobním 
programem družstva stroje pro dokončovací úpravy tiskovin. 
Cyklos nabízí širokou paletu těchto strojů, které vyváží do 65 
zemí, a to jak do Evropy, tak do Severní a Jižní Ameriky, na Blíz-
ký východ, do Indie, Afriky nebo Austrálie. Zabývá se rovněž 
zakázkovou výrobu v oboru kovozpracování.

DUP – družstvo, Pelhřimov
předseda družstva: Ing. Miroslav Kerouš

Družstvo DUP Pelhřimov podniká již od roku 1945 a v součas-
nosti jej tvoří tři divize. Divize KOVO vyrábí  manikúrní nástro-
je a dále metodou přesného střihu lisuje a upravuje povrchové 
dílce pro automotive průmysl. Divize GALA vyrábí koženou 
a textilní galanterii a široký sortiment polstrovaných, popru-
hových a  jiných výrobků pro kooperační zákazníky. Divize 
PIVO provozuje pelhřimovský pivovar a  dodává na trh piva 
značky Poutník. Výrobky družstva se velmi dobře prosazují na 
domácím i zahraničních trzích.  

INTEX, výrobní družstvo, Praha
zástupce družstva: Vojtěch Smejkal

Hlavní náplní činnosti výrobního družstva INTEX Praha je 
zakázková výroba vysoce kvalitního dřevěného, čalouněného 
i kovového nábytku. Družstvo prochází neustálou modernizací 
s cílem umožnit klientům co největší volnost při návrhu. Spo-
lupracuje s  mnoha špičkovými architekty a  designéry. INTEX 
zrealizoval několik desítek velmi náročných projektů, ať se jed-
nalo o  vybavení hotelových komplexů, lázeňských komplexů, 
rezidenčních center, bytů či rodinných domů.

Kategorie: ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
vedoucí závodu: Vlastimil Juřička
Výrobní družstvo IRISA Vsetín je fi rmou s více než padesátile-
tou tradicí. Nosným programem družstva je lisování a montáž 
výrobků z  termoplastů, převážně pro vnitřní vybavení osob-
ních vozidel. IRISA rovněž patří mezi největší výrobce exklu-
zivních skleněných vánočních ozdob, které jsou prodávány do 
celého světa. Dalším oborem, kterým se družstvo zabývá, je 
kartonážní výroba dle individuálních požadavků zákazníka. 
Družstvo IRISA Vsetín charakterizují vysoká kvalita výrobků 
a poskytovaných služeb, certifi kace dle mezinárodních norem 
a mnoho spokojených zákazníků.

MODĚVA oděvní družstvo Konice
předseda družstva: Ing. Leo Doseděl

MODĚVA Konice je významným výrobcem konfekce působí-
cím na českém trhu od roku 1931. Výrobní program družstva je 
zaměřen na klasickou dámskou a pánskou konfekci zahrnující 
saka, bundy, kalhoty, vesty, sukně, vlněné pláště a peleríny. Spe-
ciální součástí je výroba péřových bund, tradičních bavorských 
krojů a profesního ošacení. MODĚVA dlouhodobě spolupracuje 
s předními evropskými konfekčními fi rmami formou modelo-
vé tvorby, servisní činnosti a prací ve mzdě. Současně vytváří 

vlastní kolekce výrobků pro český a  zahraniční trh. Vysokým podílem vývozu z  celkové produkce se řadí 
k významným exportérům.  

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
předseda družstva: Zdeněk Sobota
OBZOR Plzeň byl založen v roce 1965 a v současné době zaměst-
nává 220 pracovníků, z  toho více než 50 % se zdravotním po-
stižením. Vyrábí bovdenová spojení a  jejich komponenty pro 
širokou škálu zákazníků v automobilovém průmyslu. Družstvu 
se daří nejen podporovat a zviditelňovat práci zdravotně zne-
výhodněných osob, ale současně je i dynamicky rozvíjejícím se 
subjektem co do vnitřní struktury, tak i z obchodního hlediska, 
který se dobře prosazuje i na zahraničních trzích.

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
předseda družstva: RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.

Severochema Liberec je významným výrobcem vysoce kva-
litních chemických výrobků v  České republice. Družstvo pa-
tří mezi přední evropské výrobce podpalovačů (PE-PO) a  je 
největším výrobcem ředidel a technických kapalin v ČR. Mezi 
zákazníky Severochemy patří jak koneční spotřebitelé, tak 
profesionální uživatelé a průmyslové podniky. Díky vlastnímu 
vývojovému pracovišti a  kvalitnímu týmu spolupracovníků 
je družstvo schopno neustále držet krok s  moderními trendy 
v oblasti chemické výroby a souvisejících služeb. Severochema 
se prosazuje jak na domácím trhu, tak na trzích zahraničních.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová
Foto: Ivan Malý,  Jana Henychová
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Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně a slavnostním 
způsobem ocenit české, v České republice zaregistrované, fi rmy, 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) fi rem pro zařazení mezi Českých 100 nejlepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný musí být regist-
rován 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 Kč. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

V  rámci doprovodného progra-
mu se ve Španělském sále konala 
módní přehlídka dámských spo-
lečenských šatů. Letos návštěv-
níci mohli obdivovat modely 
návrhářky Tatiany Kovaříkové, 
která připravila přehlídku v barvě 
především černé, červené a stříbr-
né a nechyběly ani lesklé a třpyti-
vé materiály.
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Zleva: Ing. Miroslav Kerouš, RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., Vlastimil Juřička, Ing. Karel Komárek, Mgr. Radek Vondráček (předseda 
Poslanecké sněmovny PČR), Zdeněk Sobota, Ing. Leo Doseděl, Karel Muzikář (Comenius)

V průběhu slavnostního večera se o hudební doprovod postaral swingový orchestr 
Zatrestband.

Na 2. místě se v soutěži umístila společ-
nost Kooperativa – Vienna Insurance 
Group. Ocenění TOP 10 převzal generální 
ředitel společnosti Ing. Martin Diviš, MBA.

VD_12_2017.indd   21 04.12.17   9:48



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

Poslední ze série odborných seminářů zaměřených 
na změny legislativy v  oblasti podpory zaměstná-
vání OZP se uskutečnil 30. října v sídle SČMVD.

Semináře organizované ve spolupráci AZZP ČR, 
SČMVD, KZZP ČR a MPSV ČR se konaly 13. října v Pra-
ze, 20. října v Olomouci a naposledy 30. října znovu 
v  Praze. Jejich obsahem a  cílem bylo především se-
známení družstev – zaměstnavatelů více než 50 % 
OZP a dalších zaměstnavatelů s přijatými změnami, 
především s  podrobnostmi zavedení elektronické 
evidence náhradního plnění. Všech seminářů se zú-
častnil náměstek MPSV ČR JUDr. Jiří Vaňásek a  Ing. 
Petr Jiříček ze sekce zaměstnanosti, kteří v  souvis-
lostech a v kontextu změn seznámili celkem cca 180 
účastníků s podobou a podmínkami provozu nového 
systému, jehož cílem je postupně vrátit nástroji zá-
kona – tzv. „náhradnímu plnění“ povinného podílu 
zaměstnaných OZP jeho původní smysl a účel. 

V  průběhu seminářů došlo k  podrobné diskusi 
a názornému předvedení funkcí systému, který bude 
ve  zbývajícím období roku 2017 postupně odladěn 
a zdokonalován. Cílem je zajistit funkci elektronické 
evidence v roce 2018 v plném rozsahu a s odpovídají-
cím komfortem pro uživatele. 

Účastníci ocenili zejména možnost zapojit se do to-
hoto procesu svým praktickým pohledem uživatelů 
a zajistit tak oběma stranám – dodavatelům i odběra-
telům minimální nárůst administrativy. 

Ve druhé části semináře byli účastníci přehledně 
informováni o obsahu změn v systému podpory za-
městnavatelů OZP od ledna 2018, zejména směřujících 
ke zjednodušení administrativy a  zvýšení trans-

Semináře ke změnám
zákona o zaměstnanosti 

parentnosti. Složitý a  náročný systém vymezování 
chráněných pracovních míst je nahrazen „uznáním 
zaměstnavatele“, mění se některé podmínky uzná-
ní a také struktura příspěvku. Příspěvek se v zájmu 
kompenzace dalšího zvýšení minimální mzdy pro 
rok 2018 znovu zvyšuje – tentokrát o částku 800 ko-
run měsíčně na jednoho zaměstnaného invalidního 
zaměstnance. Za chybu považujeme, že se nepodařilo 
prosadit přiměřené zvýšení na zaměstnance se zdra-
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Diskusní seminář na téma „Zaměstnávání osob ve 
výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody“ se ko-
nal v pátek 27. října v Praze. Akci pořádala Konfede-
race zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
(KZPS). V průběhu semináře vystoupili Mgr. Pavel 
Bareš, Ph.D. a Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., oba z Výzkum-
ného ústavu práce a  sociálních věcí Západočeské 
univerzity v  Plzni (dále jen „VÚPSV“). Jednání se 
zúčastnili tajemník KZPS Dr. Jan Zikeš, zástupci 
SČMVD a zástupci zaměstnavatelů. V diskusi padly 
mj. náměty na možnost zaměstnání pracovníků se 
záznamem v  trestním rejstříku a  dále konkrétní 
zkušenosti při komunikaci s vězni.

Stejnojmenná studie ukázala řadu faktorů bránících 
vězněným lidem v práci. Mezi hlavní bariéry znač-
ně omezující integraci lidí propuštěných z vězeňské 
služby patří především nedůvěra zaměstnavatelů 
poskytnout jim práci včetně souvisejících reakcí 
nedůvěry případných spolupracovníků. Jak řada 
vězněných osob uvedla, jedna z  prvních bariér je 
požadavek na čistý trestní rejstřík. Z nabídky prací 
jsou často nuceni přijímat práce pouze podřadné. Se-
tkali se dokonce s tím, kdy jim přijímající pracovník 
chtěl dát šanci, ale následně jejich případný pracov-
ní poměr zavrhl nadřízený. 

Prací proti kriminalitě

votním znevýhodněním (OZP bez invalidního dů-
chodu). V  současné době je dokončována metodická 
instrukce pro Úřad práce ČR a podoba dokumentů, na 
nichž samozřejmě se sekcí zaměstnanosti MPSV ČR 
také spolupracujeme.  

Přínosem změn – nejen systému elektronické evi-
dence náhradního plnění, ale i  změny v  systému 
uznání zaměstnavatelů OZP a  zjednodušení struk-

tury příspěvku, je také získání dat a  informací vy-
užitelných pro budoucí reformu systému podpory 
zaměstnávání OZP. Očekáváme, že po sestavení vlády 
a zahájení činnosti nové sněmovny se zástupci svazu 
jako iniciátoři budou účastnit i dalších jednání pra-
covních skupin MPSV ČR.     

Text: Ing. Karel Rychtář 
Foto: Jana Henychová

Zástupci VÚPSV podrobně představili názory do-
tazovaných vězňů a  vyzdvihli především hlavní 
problémy, které propuštěné vězně provázejí – kromě 
nedůvěry zaměstnavatelů je to především problém 
sociální, kdy se jich často zřekne rodina a  oni se 
nemají kam vrátit. Ze strany státu dostávají pro-
střednictvím kurátora pouze malý fi nanční obnos 
a  příspěvek na dopra-
vu do místa bydliště, 
ale často se ocitají bez 
příbytku na ulici. To je 
následně demotivuje 
žít slušným životem 
a pokud nemají vstříc-
ného kurátora, který 
jim dopomůže alespoň 
k  tomu základnímu – 
pomoci se zajištěním 
zaměstnání a  ubyto-
vání, ocitají se opět na 
ulici, tedy často i záměrně provedou znovu trestný 
čin, aby měli zajištěno alespoň bydlení. Současně při 
jejich odchodu z  vězení si s  sebou zpravidla nesou 
dluhy, tedy pokud i mají to štěstí, že si seženou práci, 
mají na plat exekuci a proto nezbývá moc peněz pro 
samotnou obživu. Spolu s  jejich dluhem, pro který 

www.smvd.cz 
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byli například souzeni, jim vzrostou další dlužné 
částky o  pobyt ve vězení. Tím vzniká „začarovaný 
kruh“, ze kterého se podaří málokomu bez cizí po-
moci dostat.

Někteří z vězňů mají – zejména při dlouhodobějších 
trestech – možnost pracovat během pobytu ve vězení, 
čímž se jim dluh alespoň částečně zmenšuje. Při krat-
ších trestech do cca dvou let je zpravidla ale ani nikdo 
nezaměstná, z důvodu administrativní komplikova-
nosti – každého vězně totiž není možné zaměstnat, 
pokud charakter jeho trestného činu znemožňuje 
uplatnění v pracovním kolektivu.

Ze statistiky také mj. vyplynulo, že lidé po výkonu 
trestu práci sice často seženou, avšak je to zpravidla 
bez smlouvy a zaměstnavatel jim ani nezaplatí sjed-
nanou odměnu.

Během semináře vystoupil také Ing. Vladimír Malý 
z  Rubikon Centra, který představil konkrétní práci 
s vězni a lidmi po výkonu trestu. Současně připomněl, 
že někteří se sice dopustili trestného činu, avšak čas-
to se může jednat o  trestný čin ne tak závažný, aby 
je proto zaměstnavatelé nechtěli přijmout. Centrum 
aktivně spolupracuje s  vězni a  snaží se jim pomoci 
najít cestu do normálního života. 

Podle společnosti Rubikon Centrum může zaměst-
návání bývalých vězňů pomoci snižovat recidivu. Až 
60 procent propuštěných v České republice se totiž 
vrací zpět do vězení. Jedním z významných faktorů, 
který může pozitivně ovlivnit vysokou míru reci-
divy, je právě zaměstnání. Nový výzkum Institutu 
pro kriminologii a  sociální prevenci ve spolupráci 
s Rubikon Centrem ukazuje, že stálé zaměstnání má 
velký vliv na ukončení kriminální kariéry. Práce 
poskytuje legální příjem a  další výhody. Zvyšuje 
sebevědomí člověka, umožní navázat nové kontakty 
s  lidmi bez kriminální minulosti. „Svět kolem nás 
se nestane bezpečnějším, pokud budeme pachatele 
přísněji trestat, ale díky tomu, že se co největšímu 
počtu z nich podaří nastoupenou kariéru včas upus-
tit a  zařadit se zpátky do běžného života. Nalezení 
uspokojivého zaměstnání je v  tomto směru jedním 
ze zásadních momentů,“ uvedl vedoucí výzkumného 
týmu Jan Tomášek.

Text: Jana Henychová
Foto: Daniel Smrtka

www.kzps.cz     www.vupsv.cz     www.rubikoncentrum.cz 

24  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  12/2017

Ing. Vladimír Malý (Rubikon Centrum)

VD_12_2017.indd   24 04.12.17   9:48



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
vMezinárodní organizace práce (ILO) vyzývá 

k novým strategiím, které by pomohly malým 
a středním podnikům získat úvěry

středních podnicích, růst zaměstnanosti v  malých 
a středních podnicích v letech 2009 až 2014 stagnoval. 

V mnoha případech MSP nemohou získat bankovní 
úvěry, pouze s poměrně vysokými sazbami, protože 
jim chybí auditovaná účetní závěrka, historie splátek 
a obchodní aktivum za účelem zajištění.

„MSP hrají klíčovou úlohu při vytváření pracovních 
míst, ale často nemají přístup k externímu fi nanco-
vání, které potřebují," uvedla Deborah Greenfi eldová, 
zástupkyně generálního ředitele pro politiku Mezi-
národní organizace práce. "Političtí činitelé musí 
zvážit strategie, které by pomohly malým a středním 
podnikům k  přístupu k  těmto prostředkům, včetně 
bankovních půjček na jejich provozní kapitál, což 
může mít obrovský přínos jak pro pracovníky, tak 
pro zaměstnavatele."

Ve zprávě se dále uvádí, že podniky více využívají 
bankovní úvěry na provozní kapitál v zemích, které 
mají silnější ochranu věřitelských práv. Totéž platí 
v  zemích, které řešily problémy, jako je špatná zod-
povědnost, nedostatek respektování právního státu 
a  korupce. Některé inovativní postupy se osvědčily 
tím, že umožnily fi rmám získat přístup k  dalšímu 
kapitálu pro růst a  současně podporovaly ohrožené 
skupiny a širší sociální a environmentální otázky.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce 
Text: Ing. Věra Řeháčková

Investice do pracovníků a  inovace a  podpora ob-
chodního a sociálního dialogu jsou klíčem k tomu, 
aby se zastavila rostoucí celosvětová nezaměstna-
nost, uvádí se v  posledním vydání zprávy Mezi-
národní organizace práce „Světová zaměstnanost 
a sociální přehled 2017, udržitelné podniky a pra-
covní místa“. 

S  více než 201 miliony nezaměstnaných v  roce 2017, 
což představuje nárůst o 3,4 milionu oproti roku 2016 
- podniky, zejména malé a  střední podniky (MSP), 
hrají zásadní roli při vytváření důstojných pracov-
ních míst po celém světě. Mezi roky 2003 až 2016 se 
počet zaměstnanců na plný úvazek v rámci MSP té-
měř zdvojnásobil, přičemž podíl na celkové zaměst-
nanosti připadající na malé a střední podniky vzrostl 
z  31 % na 35 % podle zprávy  ILO z  r. 2017 „Světová 
zaměstnanost a sociální přehled 2017, udržitelné pod-
niky a pracovní místa“.

V uplynulém roce však přispění MSP k celkové za-
městnanosti stagnovalo. Mezi rokem 2015 a  2016 se 
příspěvek malých a  středních podniků na celkovou 
zaměstnanost prakticky nezměnil, vzrostl z  34,6 % 
pouze na 34,8 %. Podle zprávy představovaly podni-
ky soukromého sektoru v roce 2016 většinu globální 
zaměstnanosti. Tyto podniky zaměstnávaly 2,8 mi-
liardy osob, což představuje 87 % celkové zaměstna-
nosti. Zatímco v letech 2003 až 2008 stálé zaměstnání 
na plný úvazek v malých a středních podnicích rostlo 
více než ve větších fi rmách - v  průměru o  4,7 pro-
centního bodu v malých a o 3,3 procentních bodů ve 

www.ilo.org
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Dne 2. listopadu proběhlo v  Brněnské Drutěvě, vý-
robním družstvu každoroční předvánoční setkání 
bývalých zaměstnanců družstva.  Tito se doposud 
setkávají jako Klub důchodců a snaží se i v průběhu 
roku organizovat a  uskutečňovat společné aktivity. 
Brněnská Drutěva přispívá Klubu důchodců na jejich 
činnost pravidelně malou částkou. 

Na předvánočním setkání se bývalí pracovníci vel-
mi zajímali o současné dění v družstvu a jeho blízkou 

Předvánoční setkání bývalých pracovníků 
Brněnské Drutěvy

budoucnost. Část setkání byla samozřejmě věnována 
vzpomínkám  na prožitou dobu v družstevnictví.

Společný slavnostní oběd v areálu družstva byl tak 
pro účastníky dalším pěkným zážitkem v předvánoč-
ním čase. 

Text: Ing. Miloslav Janíček
Foto: archiv družstva
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V dalším čísle naleznete
Ohlédnutí za Designblokem

Předsedkyně klubu důchodců pí. Jonášová s předsedou 
družstva Brněnská Drutěva Ing. Miloslavem Janíčkem
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koČlenství v družstvu podmíněné 
pracovním poměrem člena k družstvu

Podle zákona o  obchodních korporacích platí, že 
členství v  družstvu vzniká jen při splnění všech 
podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami 
družstva. Vzhledem k uvedenému tento zákon před-
pokládá, že vedle podmínek, které musí být splněny 
podle něj, mohou stanovy družstva určit jak pro 
vznik členství, tak i pro jeho trvání, jednu, popřípadě 
i více dalších podmínek. Tím je umožněno podmínit 
ve stanovách členství tak, aby to vyhovovalo účelu, 
k  němuž je družstvo založeno a  vymezit zde okruh 
osob, které mohou být jeho členy, prostřednictvím 
podmínek pro členství v družstvu.

Vznik členství v  družstvu je možné ve stanovách 
podmínit také pracovním poměrem člena k  druž-
stvu. Na základě právní úpravy obsažené v  zákoně 
o obchodních korporacích pak při splnění všech pod-
mínek podle tohoto zákona a  stanov vzniká členství 
v družstvu dnem vzniku pracovního poměru a dnem 
zániku tohoto pracovního poměru končí. Zákon však 
současně umožňuje, aby stanovy družstva určily, že 
zánikem pracovního poměru členství nezaniká. Je 
výlučně na družstvu, zda této možnosti ve svých sta-
novách využije.

Podmiňují-li stanovy vznik členství pracovním po-
měrem člena k  družstvu, může se členem družstva 
stát vzhledem k úpravě dané zákonem o obchodních 
korporacích pouze osoba způsobilá k  uzavření pra-
covní smlouvy. Pracovní poměr se zakládá pracov-
ní smlouvou a  vzniká dnem, který byl v  pracovní 
smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Pracovní 
smlouvu může s družstvem uzavřít jen fyzická osoba, 
která dovršila alespoň patnácti let. V případě nezleti-
lého ale nesmí být jako den nástupu do práce sjednán 
den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí 
povinnou školní docházku. Vzhledem k tomu, že práv-
nická osoba k uzavření pracovní smlouvy s družstvem 
způsobilá není, je v  případě členství podmíněného 
podle stanov pracovním poměrem člena k  družstvu 
vyloučeno, aby se členem tohoto družstva stala jaká-
koliv právnická osoba.

Členství v družstvu vzniká vždy některým ze způso-
bů podle zákona o obchodních korporacích. Při zalo-
žení družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, 
tedy dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. 
Ze strany jeho zakladatelů však musí být včas splněny 
všechny podmínky pro členství, a pokud je členství po-
dle stanov podmíněno též pracovním poměrem člena 
k družstvu, musí zakladatelům vzniknout dnem vzni-
ku družstva rovněž jejich pracovní poměry k družstvu. 

Jde-li o  vznik členství za trvání družstva, členství 
vzniká především na základě rozhodnutí o  přijetí za 
člena ze strany orgánu družstva příslušného k  tomu 

podle stanov, a to dnem tohoto rozhodnutí nebo poz-
dějším dnem, který je v  tomto rozhodnutí uveden.  
Podmiňují-li stanovy členství v  družstvu pracovním 
poměrem a uchazeč o členství ke dni přijetí tohoto roz-
hodnutí v družstvu v pracovním poměru zaměstnán 
není, vznikne mu členství teprve dnem, v němž i tuto 
podmínku splní, tedy dnem sjednaným v  pracovní 
smlouvě jako den nástupu do práce, ve kterém mu jeho 
pracovní poměr k družstvu vznikne. Jestliže uchazeč 
o  členství uvedenou podmínku ke dni rozhodováni 
o jeho přijetí za člena družstva naopak plní, vzniká mu 
členství v družstvu již dnem přijetí tohoto rozhodnutí 
anebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. 

Umožňují-li to stanovy družstva, může členství 
v  družstvu vzniknout také převodem družstevního 
podílu na osobu, která dosud není jeho členem, nebo 
přechodem družstevního podílu dosavadního člena na 

dědice, popřípadě jiného právního nástupce. Podle zá-
kona o obchodních korporacích současně platí, že je-li 
podle stanov podmínkou členství pracovní poměr člena 
k družstvu, není převod a přechod družstevního podílu 
přípustný, ledaže nabyvatel nebo dědic družstevního 
podílu již zaměstnancem družstva je nebo se jím stane.

Pokud stanovy převod družstevního podílu na oso-
bu, která není členem družstva připouštějí, mohou 
převod podmínit souhlasem statutárního orgánu 
družstva, bez něhož nemůže být družstevní podíl pře-
veden. Ke vzniku členství nabyvatele družstevního 
podílu dochází dnem, kdy je účinná smlouva o tomto 
převodu doručena družstvu, anebo pozdějším dnem 
po doručení této smlouvy družstvu, k  němuž podle 
ujednání, která jsou v ní obsažena, mají účinky toho-
to převodu teprve nastat. 

Jestliže je však podle stanov podmínkou členství 
pracovní poměr člena k družstvu, musí být nabyvatel 
družstevního podílu ke dni, k němuž účinky převodu 
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družstevního podílu vzhledem k  uvedenému nastá-
vají, již v  pracovním poměru k  družstvu zaměstnán. 
Z uvedeného je zřejmé, že pokud je nabyvatel v době 
doručení smlouvy o  převodu družstevního podílu 
v pracovním poměru k družstvu, vzniku jeho členství 
dnem, kdy smlouva byla družstvu doručena, ane-
bo pozdějším dnem, který je v ní určen, nic nebrání. 
Jestliže při doručení smlouvy o převodu družstevního 
podílu družstvu nabyvatel tohoto podílu v pracovním 
poměru k družstvu není, vznikne mu členství až dnem 
sjednaným v jeho pracovní smlouvě s družstvem jako 
den nástupu do práce, ke kterému se nabyvatel za-
městnancem družstva v pracovním poměru stane. Pro 
úplnost je třeba dodat, že tytéž účinky jako doručení 
smlouvy o převodu družstevního podílu má podle zá-
kona o obchodních korporacích i doručení prohlášení 
převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Pokud stanovy přechod na dědice nevylučují, vzni-
ká dědici při splnění všech podmínek podle zákona 
o obchodních korporacích a stanov členství v druž-
stvu dnem nabytí dědictví. Nevyloučí-li stanovy 
dědění družstevního podílu, ale podmíní-li vznik 
členství v  družstvu souhlasem jeho statutárního 
orgánu, nestane se dědic členem, dokud není souhlas 
s jeho žádostí udělen s tím, že souhlasí-li tento orgán 
se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl 
členem družstva ode dne nabytí dědictví.

Podmiňují-li stanovy členství v  družstvu též pra-
covním poměrem člena k  družstvu, vzniká členství 
dědici, který již je v pracovním poměru k družstvu za-
městnán, dnem nabytí dědictví, anebo dnem udělení 
souhlasu statutárního orgánu družstva s jeho žádostí, 
pokud je tento souhlas stanovami vyžadován. Není-li 
ke dni nabytí dědictví anebo ke dni udělení souhla-
su s  jeho žádostí dědic v  družstvu zaměstnán v  pra-
covním poměru, vznikne mu členství, jakmile i  tuto 
podmínku splní, tedy dnem, který sjednal v pracovní 
smlouvě s družstvem jako den svého nástupu do práce. 

Přestane-li člen plnit podmínku pro členství spočí-
vající v  pracovním poměru, členství v  družstvu mu 
zanikne, neurčují-li stanovy družstva jinak, dnem 
skončení jeho pracovního poměru nezávisle na způ-
sobu nebo důvodu tohoto skončení. Tím není vylou-
čena možnost zániku členství 
v  družstvu jiným ze způsobů 
podle zákona o  obchodních 
korporacích. Zanikne-li členu 
některým z  těchto způsobů 
v  družstvu členství, není tím 
trvání jeho dosavadního pra-
covního poměru k  družstvu 
dotčeno.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V současné době je aktuální záležitostí řešení pro-
blematiky ochrany osobních údajů ve vztahu k nové 
právní úpravě dané nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů – Genaral Data Protecti-
on Regulation, zkráceně GDPR), které ve vztahu ke 
všem zemím EU nabývá účinnosti dnem 25. května 
2018. Na toto téma se v budově SČMVD v Praze konal 
dne 1. listopadu 2017 seminář pod vedením JUDr. Evy 
Janečkové, která se danou problematikou již mno-
ho let zabývá a je autorkou řady odborných článků 
a publikací. Semináře se zúčastnilo 120 posluchačů 
z členských družstev SČMVD. 

Vzhledem k velkému zájmu uspořádá SČMVD ještě 
další semináře, a to 2. března 2018 v Praze a 5. dubna 
2018 v Brně. Podrobnější informace budou členským 
družstvům SČMVD v předstihu sděleny.

Text: JUDr. Zdeněk Čáp
Foto: Jana Henychová

Ochrana osobních údajů - seminář JUDr. Evy Janečkové
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Ve svém nedávném usnesení Evropský parlament 
vyzval přijmout širší koncepci a  zdůraznil potřebu 
považovat sdílenou ekonomiku nejen za sbírku nových 
obchodních modelů nabízejících zboží a služby, ale také 
za novou formu integrace mezi ekonomikou a  spo-
lečností, kde nabízené služby jsou založeny na široké 
rozmanitosti vztahů a vytváření nových forem spole-
čenství a nových obchodních modelů. Podle předběžné 
studie vydané organizací Družstva Evropa v roce 2016, 
jsou družstva v celé Evropě stále více konfrontována 
s  ekonomikou sdílení. Často jsou pobízena probíhající 
digitální revolucí, projevují rostoucí povědomí a  an-
gažovanost v  této oblasti, která je základem společné 
potřeby obnovit jejich modely s ohledem na potenciál 
digitálních technologií a nové formy sdílení. 

Nyní organizace Družstva Evropa vydává publikaci 
nazvanou Družstevní vize pro ekonomiku sdílení. 
Publikace byla prezentována na půdě Evropského 
parlamentu na konferenci, kterou uspořádal posla-
nec Nicola Danti (zpravodaj pro ekonomiku sdílení) 
a organizace Družstva Evropa.

 V současné době dochází k rostoucí synergii mezi 
ekonomikou sdílení a  družstvy, což vytváří slibný 
základ pro sociálně řízené inovace. Družstva jsou 
skutečně organizacemi na bázi komunity s duální po-
vahou: obchodní podniky na jedné straně a sdružení 
na bázi členství organizované pro kolektivní akce na 
straně druhé. Družstva prokázala schopnost silné 
hnací síly při budování komunity v  různých sekto-
rech, při usnadňování nových procesů spolupráce 
a sdílení, ať již v rámci existujících komunit, nebo při 
vytváření nových komunit.

V odpovědi na materiál Evropské komise Evropský 
program pro ekonomiku sdílení, nově vydaná publi-
kace analyzuje současné klima, shrnuje perspektivy 
a  překážky a  navrhuje novou defi nici pro ekonomi-
ku sdílení. Tento dokument představuje ekonomiku 
sdílení jako příležitost posílit jednotný evropský trh 
prostřednictvím ambiciózní a  harmonizované stra-
tegie, jejímž cílem je uvolnit socioekonomický poten-
ciál při řešení hrozeb a negativních dopadů.

Publikace je příspěvkem evropského družstevního 
hnutí k souboru doporučení směrovaných na evrop-
ské instituce s  výzvou, aby utvářely odpovědnou, 
udržitelnou a  komunitní ekonomiku sdílení, která 
by měla být prospěšná pro všechny evropské občany. 
Dokument rovněž vyzývá k  vytvoření rozsáhlého 
a ambiciózního partnerství veřejného a soukromého 
sektoru mezi družstevním hnutím a evropskými in-
stitucemi.

Jean-Louis Bancel, prezident organizace Družstva 
Evropa, uvedl: "Ekonomika sdílení prosperuje a  na-
ším záměrem je vytvořit pozitivní základ, který by 
umožnil její zrání a  udržitelnost. Tato publikace 
demonstruje důležitost ekonomiky sdílení na druž-
stevní bázi s cílem opětovně propojit lidi a jejich ko-
munity v době, kdy je vytváření sociální soudržnosti 
zapotřebí více než kdy jindy. Těším se na spolupráci 
s  evropskými zainteresovanými stranami a  poli-
tickými činiteli ohledně ambiciózního projektu pro 
budoucnost  - ekonomiky sdílení".

Europoslanec Nicola Danti dodal: "Ekonomika sdí-
lení může představovat velkou příležitost pro evrop-
ské družstevní hnutí, jak znovu objevit a  využívat 
technologickou revoluci. Současně družstva mohou 
poskytnout přidanou hodnotu pro vyvážený a udrži-
telný rozvoj tohoto nového fenoménu." 

Publikace je ke stažení na webové stránce organiza-
ce Družstva Evropa https://coopseurope.coop/

Zdroj: organizace Družstva Evropa
(-vr-)
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Od svého vzniku byla ekonomika sdílení doprovázena konfl iktními postoji různých sociál-
ních a hospodářských subjektů, které nedávno vyústily v stávky v mnoha evropských měs-
tech. Napětí hlavně vyvolávaly způsoby, které byly podnikatelskými subjekty působícími 
na platformě ekonomiky sdílení uplatňovány a způsoby získávání hodnoty, právě tak jako 
různé regulační režimy, které se vztahovaly jak na tradiční ekonomiku, tak i ekonomiku 
sdílení. Pokud nebudou tyto problémy komplexně řešeny, mohou až vést k ohrožení dosažení 
strategických cílů Evropa 2020. 

PUBLIKACE 
Družstevní vize pro ekonomiku sdílení

https://coopseurope.coop/
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Kdo by si v  době adventu neposteskl nad hektič-
ností a  nadmírou stresu. Zvládat v  práci a  navíc 
vše nachystat na svátky. Pro některé se z původní-
ho času určeného k rozjímání a těšení stala noční 
můra. I proto se začíná rozmáhat trend jiných nebo 
pomalých Vánoc, někdo by je také mohl nazvat 
udržitelných. Jinými slovy zvládnutelných pro nás 
i planetu. O co přesně se jedná?  

PODPORA LOKÁLNÍHO
Podle hesla méně je více snižujeme objem dárků 

i  potravin a  nahrazujeme kvalitou. A  to v  širokém 
slova smyslu. Například kvalitou stráveného času. 
Namísto přípravy mnoho druhů potravin věnujeme 
v týdnech před Vánoci více laskavé pozornosti svým 
blízkým, zajdeme na trh a s rodinou či přáteli v kli-
du popijeme svařák, horkou medovinu anebo cider. 
Ideálně od českých dodavatelů. Pokud už nějaké 
ty dárky pořizujeme, doporučuje se nesnažit se je 
ulovit v  přeplněném nákupním centru, ale namísto 
toho podpořit místní zpracovatele a drobné farmáře. 
I naše výrobní družstva nabízejí opravdu originální 
kousky. 

EKOLOGIE A DŮSTOJNOST
Ti, kterým není jedno osud životního prostředí, 

sahají po ekologicky šetrných výrobcích. Jde nejen 
o  potraviny, ale i  kosmetiku, drogerii, textil anebo 
hračky. Jiné zase zajímají pracovní podmínky nejen 
u  nás, ale i  v  tzv. rozvojových zemích a  orientují se 
na fairtradové produkty. Fair trade (nebo-li spraved-
livý obchod) zajišťuje možnost pro pěstitele anebo 
pracovníky v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameri-

Vánoce jinak
ky vydělat si vlastní prací 
na živobytí za důstojných 
podmínek. Tak proč o  Vá-
nocích nezkusit lahodnou 
fairtradovou/bio čokoládu 
anebo kávu namísto té 
konvenční, o  čajích a  dal-
ších exotických dobrotách 
nemluvě? Fairtradové ane-
bo bio suroviny lze také 
použít do vánočního cuk-
roví a  jiných zdravých 
dobrot na sváteční tabuli.

BEZ ODPADU
Některé zase trápí nadměrné množství odpadu ško-

dící planetě a zamíří do tzv. bezobalové prodejny, kde 
pořídí prvotřídní rýži, luštěniny, ořechy nebo sušené 
ovoce do látkových sáčků.  Ty vydrží opakovaná pou-
žití a samy o sobě se hodí jako dárek. V nabídce začíná 
být i stáčená drogerie a další produkty od drobných 
českých dodavatelů. Zaručeně po nich nezbyde kupa 
zbytečných plastových či papírových obalů. Jiní za-
jdou ještě dále a soustředí se jen na darování zážitků. 
Takový lístek do divadla nebo výlet na hory přeci 
není k zahození a o to lepší je si kulturu a sport užít 
s těmi, se kterými je nám dobře.

Co k pomalým Vánocům dodat? Zkrátka zkuste letos 
něco udělat jinak: s ohledem na sebe, lidstvo a životní 
prostředí. Přeji vám, aby byly klidnější a radostnější!

Text: Markéta Vinkelhoferová
Foto: archiv Fair & Bio
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Družstvo Fair & Bio, provozující pra-
žírnu fairtradové kávy v Kostelci nad 
Labem, je od roku 2017 novým členem 
SČMVD. Produkty lze získat mimo 
jiné v e-shopu: www.fair-bio.cz ane-
bo v kamenném obchodě Fair & Bio, 
Sokolovská 29, Praha 8. Karlín (kde je 
k mání mnoho dalších fairtradových 
potravin a rukodělných výrobků).
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Zvýhodnění až  Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA
5 let záruka Renault

#PříležitostSezóny
Renault CLIO

Renault doporučuje

DISPO DRUŽSTVO INVALIDŮ
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz

www.autodispo.cz

Zvýhodnění až 55 000 Kč obsahuje výbavu zdarma, zvýhodnění na motory TCe, výkupní bonus a bonus 15 000Kč. Bonus 15 000 Kč je podmíněn registrací vozu do 31. 12. 2017. Výše bonusu 

při výkupu starého vozu je závislá na modelu, verzi, provedení daného vozu a na realizaci výkupu starého vozu. Akční nabídka 4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému 

modelu platí při uzavření kupní smlouvy na nový vůz od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017 při financování s Renault Finance. K tomu navíc získáte pojištění pneumatik zdarma. Platí pro osobní 

vozidla do 31. 12. 2017 při využití financování s Renault Finance a při současném uzavření havarijního pojištění u pojišťovny Uniqa. Pojištění se vztahuje na zimní i letní pneumatiky včetně 

ráfků po celou dobu financování. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k 

uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. 

Renault CLIO: spotřeba 3,1–7,2 (l/100 km), emise CO2  85–127 (g/km); Renault CLIO Grandtour: spotřeba 3,1–7,2 (l/100 km), emise CO2  85–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 

CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Zobrazení vozů je pouze ilustrativní.

55 000
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Aby se vánoční stromeček 

třpytil….

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Dvůr Králové
w w w.vanocniozdoby.cz 
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
w w w.ir isa.cz 

Slezská tvorba , výrobní družstvo, Opava
w w w.slezska-tvorba.cz 
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Praktické vánoční dárky 
z družstva DIPRO Proseč…

Sněžka Náchod
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Vánoce jsou za dveřmi…
Již víte, jaký vybrat svým blízkým dárek? 

Máme pro vás několik tipů…

www.dipro-prosec.cz

www.snezka-na.cz

yy 
eeččč……
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož 
založení uběhlo již více než 65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu 
kuchyňských a řeznických nožů a náčiní. Výrobní program KDS je ale mno-
hem širší a vybere si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment si můžete 
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

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

Kožené dárky ze Snahy Brtnice

KAPESNÍ SELSKÝ NŮŽ - PAROH (3416)
Tento praktický pomocník se vyrábí v  téměř nezměněné podobě 
více než století. Za dob našich dědečků, byste ho našli ve většině cha-
lup na českém venkově. Vzhledem ke kompaktním rozměrům má 
tento nůž velmi široký rozsah použití. Jeho luxusnější provedení se 
střenkami z pravého parohu, které nyní nabízíme je navíc ideálním 
dárkem.  Dodává se v kvalitním koženém pouzdře.

KAKAAAAAAKKKKK PEPEPEPEEEEPEPEPEEEEEEESNSNSNSNSNSNNSNNSNSNSSNSNNNSNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SESESESESESESESESESESSSS LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLLSL KÝKÝÝÝKÝKÝKÝÝÝÝK NNNNNNNNNNNNNNNŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŮŮŽŮŽ ---- PPPPPPPPPPPARARARARARRRRRRRRRRA OHOOHOHOHOOHOHOOHOHOOOHOOOOOO (((((((((((((

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz
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www.kds.cz 

www.granat.cz

www.snaha-brtnice.cz
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Vánoční dárky z Detechy
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KOLEKCE JOSEFA LADY
V roce 2017 uplyne 130 let od narození (1887) a záro-

veň 60 let od úmrtí (1957) Josefa Lady, českého malíře, 
ilustrátora a spisovatele. Známý je   veřejnosti pře-
devším svou tvorbou pro děti, ale také ilustracemi k 
dílu Jaroslava Haška. Celkem nakreslil přibližně 15 
tisíc barevných a černobílých ilustrací a namaloval 
přes 550 obrazů volné tvorby. Nejznámější motivy 
jeho maleb jsou rodná vesnička Hrusice, dětské hry 
na jaře, v létě, na podzim a v zimě, vodník, ponocný, 
hospodská rvačka nebo zabíjačka.

Vánoce s Moravskou ústřednou
 Kolekce polštářků

Kdo by neznal Krtečka – spousta 
dětí má doma určitě jeho podobu ply-
šáka. Můžete ho mít doma i v podobě 
polštářku. Moravská ústředna Brno 
vyrábí luminiscenční polštářky s Kr-
tečkem, které dokonce po nasvícení 
ve tmě světélkují!

Radost obdarovaným udělají zcela jistě 
i minipolštářky se zimními motivy Josefa 
Lady. Sníh na nich je zvýrazněn třpytivou 
stříbrnou barvou.

VÝSTAVA
Od 15. listopadu 2017 až do 1. dubna 2018 probíhá 

ve světoznámém pražském Tančícím domě výroční 
výstava. Kurátoři výstavy připravili průřez celým 
dílem Josefa Lady. Zastoupeny zde budou jeho nej-
známější obrazy, ilustrace z knih a časopisů, tvorba 
pro děti, ukázka kižních titulů a také některé dosud 
nezveřejněné kresby.

Text: Jana Henychová, René Beneš
Foto: archiv družstva Moravská ústředna
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DDL Lukavec
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www.ddl.cz 

Družstvo DDL Lukavec uvedlo na trh koncem roku 2017 novou kolekci laminovaných desek. 
Kolekce představuje 29 dekorů, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Čisté linie, prostor pro vyznění materiálu a vzduš-
nost byly v  DDL důležité pro návrhy nové kolekce 
dekorů.  Kolekce je laděna do teplých i  studených 
odstínů dřeva a  dále velmi aktuálních odstínů bílé 
a šedé. Kombinace těchto dekorů umožňuje vytvořit 
velice vkusný a elegantní interiér, který i po zabydle-
ní zůstává elegantní. 

Milovníci výraznějšího interiéru mohou zvolit de-
kory s výraznou strukturou dřeva a doplňovat inte-
riér o prvky s barevnými akcenty v podobě velkých 
květináčů, váz či závěsů, aniž se ztrácí vkusnost ře-
šení. Výhodou je, že obměna doplňků je cenově méně 
náročná než obměna celého interiéru a  můžete si ji 
tedy dopřát častěji.

Nároční zákazníci si mohou nové dekory objednat 
také na deskách Lamino Plus, pro jejichž výrobu se 
používá výhradně čisté dřevo. Truhláře i  koncové 
zákazníky bude rovněž zajímat, že se jedná pouze 
o dřevo z českých lesů. Každá dodávka dřeva je pečli-
vě kontrolována, sledují se všechny základní parame-
try kvality dřeva, čímž je garantován trvalý a vysoký 
nadstandard materiálu. Desky Lamino Plus se mohou 
pochlubit vyšší pevností v ohybu (+ 32 % oproti nor-
mě) a  výrazně vyšším modulem pružnosti (+ 68 % 
oproti normě). Stejně dobře si vedou i v dalších sledo-
vaných kategoriích jako je rozlupčivost (+ 29 % proti 
normě) nebo přídržnost (+ 31 % proti normě).

Nová kolekce laminovaných desek stejně tak jako 
její vzorník je k dispozici u obchodních partnerů vý-
robce.

(-jh-)
Zdroj: DDL Lukavec

d
ž

í i ty nejnáročnější zákazníky.
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Na Vánoce se všichni těšíme, ale ten úklid před nimi 
nás moc neláká. A  přece je to docela snadné, když 
máme dobré pomocníky. Některé z nich vyrábí druž-
stvo Důbrava z Valašských Klobouk a jsou vyzkouše-
né v mnohaleté praxi.

AKYPO 
Jako nový bude koberec, který vyčistíte přípravkem 
Akypo. Zůstává po něm příjemná vůně a odstraníte 
s ním i většinu skvrn, pokud pěnu nanesete houbič-
kou přímo na skvrnu, necháte chvíli působit a  pak 
vytřete do čista. Akypo na čištění koberců a čalouně-
ní má dvě varianty. Je to Akypo suchá pěna na ruční 
čištění koberců, potahových látek, čalounění a Aky-
po nepěnivý přípravek na strojní čištění koberců. 
Vyberte si, které vám bude lépe vyhovovat. Přípravek 
je vhodný i pro čištění vlněných koberců.

KRBÍK 
Rádi se v  zimě vyhříváte u  krbových kamen? Abys-
te se mohli kochat plápolajícím ohněm, potřebujete 
vyčistit začouzené sklo. Použijte Krbík na čištění 
krbových skel. Nastříkejte Krbík na sklo, nenechejte 
stékat přebytek na kovové součásti kamen, případně 
utřete hadříkem, aby zbytečně nenarušoval kov, pak 
sklo setřete a do sucha vyleštěte. Nebo dáte na radu 
naší zákaznice? Osvědčilo se jí nastříkat Krbík na 
krbové sklo, přilepit na něj papírovou utěrku, nechat 
chvíli působit a pak tou utěrkou sklo setřít a vyleštit. 

Víte, že využití Krbíku i v kuchyni je téměř neko-
nečné? Likviduje všechny mastné skvrny od čehoko-
liv na sporáku, na odsávači pachů, v troubě nebo na 
pečicím plechu.

DEKALKO do koupelen 
Tento tekutý přípravek s  rozprašovačem snadno 
a rychle odstraní vodní kámen nebo usazené nečisto-
ty ze sprchových koutů, 
vodovodních baterií, 
koupelnových doplň-
ků, umyvadel, dlaždic. 
Nepoškozuje plasty ani 
kovy. Po krátkém pů-
sobení odstraní usaze-
niny, u  větších nánosů 
použijte opakovaně. 
Pěkně vyčistí i  spáry 
mezi kachličkami. De-
kalko navíc obsahuje 
speciální přísadu, která 
zabraňuje přilnavosti 
kapek, takže vaše kou-
pelna zůstává dlouho 
čistá a zářivá.

LIN na akrylátové vany 
Přípravek odstraňuje nečistoty a usazeniny z akrylá-
tových povrchů. Kromě akrylátových van je vhodný 
i na bílá plastová okna nebo podobné plasty.

Vyměnili jste před několika lety svoje dřevěná okna 
za bílá plastová a zdají se vám jejich rámy už poněkud 
zašedlé? Nechcete si poškodit povrch drsnějším čisti-
cím krémem? Použijte tekutý Lin na akrylátové vany 
s  rozprašovačem a  budete překvapeni, jak působí. 
Pokud nejsou rámy již narušeny, poškrábány dřívěj-
ším čištěním, budou po setření přípravku jako nové, 
znovu bílé. Jen to zkuste!

Předvánoční úklid 
s přípravky z Důbravy je snadný
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LIN čisticí prostředek na nábytek s antistatic-
kou přísadou. 
Používá se k  čištění nábytku s  matnou povrchovou 
úpravou. Zanechá příjemnou dlouhotrvající vůni 
a  pocit čistoty, slouží k  obnovení pěkného vzhledu 
dřevěného nábytku. Na čištěný povrch nastříkejte 
přiměřené množství přípravku a  suchým hadříkem 
vytřete do sucha. Je to také výborný čistič kuchyň-
ských linek.

LIN leštěnka
Je určena na linolea, plovoucí podlahy a podlahoviny 
z plastů, PVC, kamene, mramoru i keramických dlaž-
dic. Usnadňuje údržbu, chrání podlahu proti špíně, 
vlhkosti, otěru a prošlapání.

Leštěnku nastříkejte na umytý, čistý povrch a rov-
noměrně měkkým hadříkem jedním směrem roze-
třete.  Po zaschnutí (za cca 20 minut) vystoupí vysoký, 
trvanlivý lesk. Na savé podlahy je potřeba nanést 
leštěnku ve více vrstvách. U průměrně namáhaných 
podlah stačí obnovit nátěr asi po 3 měsících.

Máme také radu k prodloužení životnosti podlahy: 
po běžném umytí podlahy saponátem ještě vytřete 
podlahu roztokem připraveným ze 100 ml leštěnky 
a 5 litrů vody. Podlaha bude opět zářivě lesklá.

Upozorňujeme, že leštěnka není vhodná k ošetření 
nenalakovaných dřevěných a parketových podlah!

PAN čistící prostředek na podlahy
Univerzální tekutý prostředek, který účinně vyčistí 
a rozjasní různé povrchy. Je určen na dlažbu, PVC, lina 
i plovoucí podlahy. S velkou odmašťovací schopností 
odstraňuje nečistoty a  rozjasní vaši podlahu. Stačí 
jedna polévková lžíce do 5 l vody. Zanechá příjemnou 
vůni a usnadní vám práci.

BRELA krém na sklokeramické desky s lešticí 
přísadou 
Vysoce účinný čisticí krém s jemným abrazivem. Dů-
kladně odstraní tukové připáleniny a zaschlé nečis-
toty. Po použití zanechává jemný lesk, který chrání 
povrch sklokeramické desky před poškozením.

BRELA čisticí krém 
Vysoce účinný čisticí krém s jemným abrazivem. Čis-
tí zejména tukové připáleniny, zaschlou a zastaralou 
nečistotu. Je určen na tvrdé kuchyňské  povrchy, 
sklokeramické desky, vařiče, sporáky. Vyčistí hrn-
ce, pánve,  nádobí, ale i  obkladačky, dlaždice, vany 
a umyvadla. V kuchyni účinně vyčistí nádobí z var-
ného skla i nerezu nebo nerez dřez. Na chromované 
povrchy raději nepoužívejte.

S  těmito i  dalšími pomocníky vám půjde předvá-
noční úklid jistě od ruky. Přesto nezapomeňte, že 
nablýskaná podlaha nebo sklo na poličce nenahradí 
třpyt vánočních hvězdiček v očích vašich dětí. Chce-
me to mít sice doma na Vánoce hezké, ale důležitější 
je prožívat toto období v  klidu a  pohodě se svými 
blízkými a nestresovat se tím, že jsme něco nestihli 
udělat. 

Přejeme klidný, pohodový adventní čas a  šťastné 
a voňavé vánoční svátky.

Kontakty:
Výrobky je možné nakoupit v naší podnikové 
prodejně:
Masarykovo náměstí 104
766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 647

Zájemci si mohou objednat zboží na fakturu nebo 
na dobírku:
Výrobky přímo od výrobce :
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Sylva Fritschková
tel.: 577 320 641-3
email: fakturace@dubrava.cz nebo info@dubrava.cz 

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: Jana Henychová, Ing. Štěpánka Tomaštíková
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