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předseda družstva Sněžka Náchod

Vážené dámy, vážení pánové,
jak napsat optimistický úvodník, když kolem nás
toho mnoho optimistického nevidím? Ano, ekonomika ještě roste, a tak přidáme státním úředníkům
10 procent, i když jich máme zbytečně moc, a české
firmy, které tu přidanou hodnotu musí vytvořit, zápasí s nedostatkem řemeslníků, kterých nám ve státě
chybí více než 200 tisíc. A tam musíme přidat u některých profesí mnohem více, protože cizí firmy by nám
řemeslné profese přetáhly, pro ně 10 procent není
problém, beztak většinu zisku transferují k matkám
v cizině. Ano měli bychom ještě ten zbytek nezaměstnaných donutit pracovat. Ale ti, kteří to tvrdí, nechápou, že nepracovat je jejich životní styl a nikdy do
práce nepůjdou. Nebaví je totiž něco se učit, a proč by
ráno vstávali, když je tak snadné dojít si pro sociální
dávky, nota bene když se průběžně zvyšují podobně
jako minimální mzda.
A tak důsledkem zvyšování mezd je růst cen, nejenom z důvodů rostoucích nákladů, ale i rostoucích
marží obchodníků. Proč bychom v cenách nepřidali,
když na trhu peníze jsou. Ale kdo přidá důchodcům
10 procent, aby se nůžky mezi průměrnou mzdou
a důchodem nerozevíraly, když chceme pravý opak?
Čím víc o tom přemýšlím, zjišťuji, že zdroje by se
mohly najít, kdyby se míra přerozdělování v Evropě
i u nás snížila. Máme příliš mnoho neziskovek a také
velké rezervy v hospodaření státních institucí.
A protože se už téměř 50 let pohybuji po světě a za-

jímám se nejenom o historické a kulturní památky,
ale i o to, jak se kde hospodaří, docházím k názoru,
že míra přerozdělování, ekonomika a svoboda spolu
souvisí.
Tak například Singapur, malý stát řízený jako firma, perfektní rostoucí ekonomika, pořádek hlídaný
celou řadou omezení, ale i nižší mírou svobody a také
nižším přerozdělováním, a na druhé straně Venezuela, ještě před 40 lety nejbohatší stát jižní Ameriky

(a to nejenom kvůli
ropě), dnes nejchudší země, kterou už
předstihla i Bolívie,
a pokud se nestane
zázrak, dojede na
levicové experimenty současné vlády.
Jestliže je možné, že
dávky za nicnedělání jsou dostatečně vysoké (např. Německo), využijí
toho i různí ekonomičtí migranti, konečně jsme toho
i každodenním svědkem. V zemích EU žije skupina
migrantů už několik let, kteří se ještě nenaučili jazyk
ani nepracují, jen žijí z dávek a mají vůči domácím
nehorázné požadavky, které jsou mnohdy na hranici
únosnosti. V evropských mešitách se nehovoří domácím jazykem, ale arabsky a jen si můžeme domýšlet,
o čem. A tak si vždycky vzpomenu na učebnice dějepisu a jsem čím dál více přesvědčen, že jde i řízenou
expanzi Islámu. Kde je dnes původní náboženství
a obyvatelstvo Maghrebu a kdysi slavná Perská říše
se svým Zoroastrismem (byli vyhnáni z vlastní země
až do Indie). Dáme-li do souvislosti populační křivku
migrantů a domácího obyvatelstva, můžeme se domýšlet, jak to může skončit.

slovo úvodem

Ing. Miloslav Čermák

Ale vraťme se domů. To, že růst mezd a růst produktivity spolu úzce souvisí, odboroví předáci nevědí a těžko domyslet, kde to skončí, možná až české
firmy přijdou o zaměstnance a ekonomické problémy budou důvodem, že to
nepřežijí. Pak ale výsledek
práce zahraničních firem
zmizí u matek v cizině.
To, že náš stát nebohatne
a bohatnou jiní, víme a je
potřeba s tím něco udělat.
Když ale sleduji v televizi diskuse v Parlamentu,
podléhám skepsi, že se toho nedožiji. Náš parlamentní a senátní výběr by už konečně měl mít na paměti,
že je potřeba, aby vláda mohla vládnout ku prospěchu nás všech, a bude-li vládnout špatně, v dalších
volbách se to musí projevit a dostanou šanci jiní. Je
třeba skončit s obstrukcemi a blokací potřebných
zákonů a hlavně omezit zákonnou moc těch, kteří
blokují rozvoj infrastruktury jen proto, že současné
zákony jim to umožňují.

www.snezka-na.cz
9/2018
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Bohatá nabídka módy
Mezinárodního veletrhu módy STYL, který se konal 18. – 20. srpna v Brně se tradičně zúčastnila
výrobní družstva Moděva Konice a Modela Pardubice. Nabídku družstevních výrobků na
veletrhu doplnili Koplet Frýdek-Místek, Snaha Brtnice a Styl Studená. Družstva vystavovala ve
společné expozici pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev v pavilonu P. Své
zastoupení měla družstva i na Mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO v pavilonu F,
kde měl stánek DUP Pelhřimov.
Moděva Konice svou nabídku zboží na veletrhu
rozdělila na dva směry. Jednak prezentovala a doprodávala svou aktuální kolekci dámských a pánských
plášťů, palet a pelerín pro zimní sezónu 2018/2019.
Jedná se o oděvy zhotovené z velmi kvalitních vlněných materiálů s vysokým podílem kašmíru doplněné přírodními kožešinami a dalšími zajímavými
módními prvky.
Kromě této tradiční výroby družstvo ve spolupráci
s módní návrhářskou Janou Berg připravilo zcela novou kolekci dámských a pánských péřových bund. Tato
kolekce je cílena na věkovou kategorii 40+, výrobky
jsou ušity z materiálu PES/PAD a jsou plněny prachovým husím peřím. Kolekce obsahuje dvouvrstvé variace (bunda a vesta) umožňující různé varianty nošení.
Dalším zajímavým prvkem je odepínací sukně, kterou
lze srolovat do baťůžku. Pro testování ohlasu na veletrhu a pro upoutání pozornosti zákazníků byla tato
kolekce připravena ve výrazných barvách. Zatím byly
ušity čtyři modely, na příštím veletrhu bude kolekce
rozšířena na deset modelů v umírněnější barevnosti.

Zleva: Ing. Vítězslav Šalanda (místopředseda VD Vývoj Třešť),
Radek Chládek (předseda VD Vývoj Třešť), Ing. Leo Doseděl
(předseda VD Moděva Konice), JUDr. Rostislav Dvořák
(předseda SČMVD)

Obě části kolekce Moděvy Konice byly předvedeny
manekýnkami na přehlídkovém mole v rámci módních přehlídek STYL SHOW.

Ing. Leo Doseděl (předseda
družstva Moděva) a pracovnice
obchodního oddělení Ing. Iveta
Prokopová (vpravo) a Bc. Lenka
Pajchlová (vlevo)
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Druhá část kolekce je určena pro pohodlné denní
nošení – jedná se o šaty,
halenky, sukně a kabátky
ušité z úpletů s hřejivým
omakem.
Kolekce se setkala s dobrým ohlasem zákaznic.
Družstvu se díky své účasti
na veletrhu STYL daří udržovat kontakty se svými
stálými odběrateli, ale i získávat nové.

Další tři družstva na veletrhu prezentovala ukázky
své produkce ve vitrínách.

propagace, výstavy, veletrhy

Modela Pardubice na veletrhu představila kolekci
lehké dámské konfekce pro sezónu podzim/zima
2018/2019. Družstvo se svou produkcí zaměřuje na
ženy středního věku. Kolekce Modely má dvě části.
Jedna část je určena pro slavnostnější příležitosti,
jako jsou návštěvy divadel či večírky – jde převážně
o pouzdrové šaty zhotovené z efektních tkanin.

KOPLET Frýdek-Místek vyrábí pánské a dámské
svrchní pletené oděvy, jako např. svetry, vesty, sukně, šaty nebo kabátky, dále pak pletené oděvní doplňky a pletené součásti
školních uniforem pro
děti. Kromě uvedených produktů družstvo vyrábí i pletené
deky. Velkou část výroby tvoří pletené součásti profesních oděvů
pro zaměstnance cestovních
kanceláří,
mobilních operátorů
nebo dopravních společností.
Snaha Brtnice se zabývá činěním různých
druhů kožešin a trofejí pro velkoodběratele i maloodběratele.
Obchoduje se surovinou i s vyčiněnými kožešinami,
které dále zušlechťuje barvením a stříháním. Z vyčiněných kožešin šije a prodává různé výrobky, např.
vesty, čepice, límce nebo rukavice. Svoji produkci

9/2018
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dřevo, ze směsného polopřírodního materiálu Urea
nebo z kovu. Z povrchových úprav nabízí lesk, mat,
lakování i zdobení laserem.
DUP Pelhřimov se na veletrhu KABO představil se
svým tradičním sortimentem manikúrních a pedikúrních nástrojů a kožené a textilní galanterie,
jako jsou např. etue nebo manažerské a kosmetické
kufříky. Mezi oblíbený sortiment patří například

družstvo dále rozšířilo i o kožešinové výrobky zaměřené na jezdecký sport.
STYL Studená se na veletrhu představil jako výrobce knoflíků, spon a galanterních doplňků určených
pro výrobce oděvů i pro obchodníky s galanterním
zbožím. Nabídka knoflíků je široká, co se týče použitých materiálů i různého provedení. Zákazníci
mohou vybírat z široké škály vzorů i barev, družstvo
vyrábí knoflíky z polyesteru, přírodních materiálů,
jako je např. rohovina, Corozo, kokos, perleť nebo

kosmetické taštičky v aktuálním puntíkovém designu v černé, červené a bleděmodré barvě. Ve stejném
designu byly v nabídce také některé kosmetické kufříky. Manikúrní soupravy je možno vybrat si ve dvou
provedení nástrojů – z vlastní produkce družstva
DUP nebo značky Solingen.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

www.bvv.cz
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Moděva
Konice

reportáž z družstva

Roboti z družstva ELAP Světlá Hora
Mezi často skloňovaná témata posledních let bezesporu patří automatizace práce, digitalizace
a s nimi spojené důsledky pro trh práce, které jsou souhrnně označovány jako Průmysl 4.0.
V odvětví automatizace také působí jedno z členských výrobních družstev ELAP Světlá Hora,
které si za více než 25 let své existence vydobylo významné místo na trhu. Technologické celky
vybavené řidícími systémy ELAP pracují v desítkách firem v České republice i v dalších zemích
Evropy a nelze nezmínit, že se družstvo se svými výrobky také pravidelně umisťuje v soutěži
INOVACE VD.

Pozorní čtenáři našeho časopisu si jistě vzpomenou
na rozhovor s předsedou družstva ELAP Ing. Josefem Klímou, který jsme přinesli v roce 2015. Uběhly
tři roky a automatizace výroby postupuje rychlým
tempem, a to nejen ve světě. Proto jsme se podívali,
co nového družstvo v uplynulých letech realizovalo.
V červenci se nám naskytla výjimečná příležitost
navštívit provoz benešovské firmy TOP Alulit, s.r.o.,

která se zabývá gravitačním sléváním hliníkových
slitin a výrobou tenkostěnných a tlakotěsných odlitků převážně pro automobilový, elektrotechnický,
strojírenský a potravinářský průmysl. Při své výrobě
firma využívá robotická pracoviště navržená a dodaná družstvem ELAP. Celým provozem slévárny a výrobou nás provedl hlavní technolog Zdeněk Souček,
který nám přiblížil automatizaci a robotizaci pracoviště pohledem praxe.

ROZHOVOR
Zdeněk Souček
hlavní technolog
TOP Alulit, s.r.o.

Jak dalece se vaší firmě vyplatí zřízení robotického
pracoviště?
Určitě se to vyplatí. Slévač zvládne lít pouze na jednu formu, lítí na dvě formy je fyzicky velmi náročná
práce, kterou člověk nemůže dělat dlouhodobě, rozhodně ne celý pracovní týden. Robotické pracoviště
dovede lít na dvě kokily, takže pracovník pouze zajistí začátek procesu do uzavření formy. Lití provede
robot, pracovník pak následně pouze výrobek prohlédne a vloží do odkládací bedny. Celý proces se pak
opakuje. Dá se říci, že ta těžká fyzická práce je pryč.
Je to přínosné i s ohledem na počet zaměstnanců?
Ano, představuje to zhruba poloviční úbytek práce.
Ušetří se minimálně jeden slévač za každou směnu,
takže tři lidé v trojsměnném provozu. To je velmi
praktické zejména v současné době, kdy nelze sehnat
kvalifikované pracovníky. Přijmout a zaučit slévače
je proces trvající kolikrát i tři roky. Nalézt dnes člověka, který chce tuto práci dělat, je prakticky nemožné.
Málokdo má zájem v tomto náročném oboru pracovat. Také je potřeba pracovníka naučit, aby dodržoval
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Jaké zmetkovitosti dosahují roboti?
Roboti mají obecně menší zmetkovitost, u ručního
lití bylo zmetků více. Nyní dosahujeme u některých
výrobků zmetkovitosti přes jedno procento. Velkou
výhodou je, že robot dokáže lít pořád stejně rychle,
stejný objem hmoty. Člověk někdy lije rychleji, jindy
pomaleji i v závislosti na fyzických silách v průběhu
směny. Robot pracuje konstantně stejně.
Nepřišli po zavedení robotických pracovišť stávající
pracovníci o zaměstnání?
Na robotických pracovištích pracují stále ti samí lidé,
kteří tuto práci předtím prováděli ručně. Naučili se
s roboty pracovat. Problémem jsou pouze nečekané
události, jako například výpadek proudu. Pak se robot musí pomalu vracet joystickem do výchozí polohy, což je náročnější.

ELAP Světlá Hora vznikl v roce 1990 a jeho název
je zkratkou slov „elektronické aplikace“. Jednou
z prvních zakázek, kterou družstvo realizovalo, byl
vývoj nového řídicího systému pro lis na vstřikování plastů. V roce 1995 navázal ELAP užší spolupráci
s firmou TOS Rakovník na vývoji a výrobě řídicích
systémů lisů na vstřikování plastů a od roku 1997
i na výrobě lisů pro lisování Al slitin pod tlakem,
keramiky, gumy atd. Družstvo rovněž realizovalo
řadu jednoúčelových zařízení a výrobních linek
v papírenském a potravinářském průmyslu nebo
zemědělství. Od roku 1999 dodává ELAP do českých
sléváren robotické výrobní jednotky pro lití Al slitin pod tlakem, kterých do současnosti realizoval
více než 60. ELAP za dobu své existence obdržel řadu
ocenění v soutěži Inovace VD, pořádané SČMVD,
a byl také oceněn v prestižní podnikatelské soutěži
Českých 100 nejlepších. Od české slévárenské společnosti rovněž dostal ocenění 1. a 2. stupně v aktivní odborné práci v Komisi pro lití pod tlakem.

reportáž z družstva

rytmus lití, naučit ho jakési disciplíně, protože se
pracuje od rána od 6:00 hod., kdy se musí zajistit nahřátí formy a podobně. Pomocí robotických pracovišť
lze udělat dvakrát tolik práce.

Zmínil jste výpadek proudu, jak závažný je to problém?
Naštěstí se to neděje často. Pokud máme poruchy hlášené předem, zajistíme si náhradní zdroj elektrické
energie. Případné další problémy řešíme operativně.
Kolik vám dosud družstvo ELAP dodalo robotů
a k čemu se používají?
V tuto chvíli od nich máme čtyři roboty. První byl pořízen na zhotovení komponentů pro automobilku Jaguar. Další odlévá a zajišťuje nástřik na nádobí, máme
také odjehlovačku a čtvrtý robot je určen k výrobě
potrubí. V nejbližších dnech nám z ELAPu nainstalují
pátého robota, který bude lít kov do forem.
Jak dlouho trvá dodání robota a zajišťuje vám ELAP
také následný servis?
Zajišťují pro nás kompletní služby. Od zadání trvá
dodání robota 14 dnů až měsíc. Z ELAPu přijedou,
provedou montáž, nastaví a pak se dolaďuje činnost.
Netrvá to dlouho.

S roboty máte ve firme několik let zkušeností, jak
byste celkově zhodnotil jejich přínos?
Má to své výhody. Robot se nastaví a jede pořád stejně. Je to efektivní náhrada za kvalitní pracovníky,
které je těžké do tohoto oboru sehnat. Roboti jsou ve
firmách výraznou pomocí a bezpečně zvládají zadané
úkoly.
Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová

www.elap.cz  www.topalulit.com
9/2018
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reportáž z družstva

Když si pánové
nechávají šít oblek na míru…
Pryč jsou časy, kdy vládly šatníkům českých gentlemanů výhradně jejich ženy (a obleky
z konfekce). Pánové mají zájem o to, v jakém outfitu uzavřou obchod roku, v jakém oblečení se
ucházejí o ruku své milované či o vysněnou práci. Mnozí proto přišli na chuť oblekům na míru.
Nechat si v pánském salonu ušít dokonale padnoucí oblek je rituál, královský obřad. Takový
kousek si domů odnesete až za několik týdnů, zato jste spoluautorem výsledného díla – sami
rozhodnete o látce, podšívce, vzoru, barvě, střihu… Jaké jsou zážitky a zkušenosti pánského
krejčího, který šil nejen pro prezidenty? Ing. Vítězslav Šalanda z oděvního družstva Vývoj Třešť
se s námi podělí o zajímavé zážitky, které s klienty zažívá při šití obleků přesně na tělo.

ROZHOVOR
Ing. Vítězslav Šalanda
místopředseda představenstva
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
Pane Šalando, dokážete si vzpomenout na nějaký
opravdu nestandardní požadavek klienta, kterému
jste šil oblek či košili na míru?
Ano, je to již nějaký čas – přišel zákazník, že si přeje
perfektně padnoucí oblek, ale má požadavek, který
mu nikde nechtějí splnit. Jako vášnivý tanečník si
přeje, aby mu oblek perfektně seděl jak v normálním
klidovém stavu, tak aby stejně skvěle padl při tanci.
V první chvíli jsem si myslel, že se jedná o žert, ale pán
to myslel zcela vážně. I přes poměrně dlouhé vysvětlování, že se v principu jedná o „hranatou kuličku“,
jsme se nedomluvili a pán odešel hledat dál někoho,
kdo mu tento požadavek splní…
Potvrdil vám někdy klient konkrétním příběhem, že
šaty opravdu dělají člověka, tj. že vděčí obleku z vašich rukou za nějaký úspěch, pozitivní zážitek?
Například nedávno jsem předával dvěma klientům
nový oblek včetně košile. Oběma jsme doladili také
boty, opasek, kravatu a kapesníček. Povídám jim –
tak pánové, když dovolíte, já vám zboží zabalím. A oni
na to: „Ne ne, pane Šalando, cítíme se v tom novém
naprosto bezvadně, spokojenost, pohodlí, takže nám
sbalte to, v čem jsme přišli.“
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Krásný příběh se u nás na prodejně v Třešti stal tak
před dvěma měsíci - přišel zákazník, který rovnou
přiznal: „Přišel jsem se jen tak podívat.“ „No, tak si
jen tak něco vyzkoušejte“, já na to. K modrému saku
vám budou ladit bordó chino kalhoty… „Červená? to
v žádném případě!!“ vyděsil se.
„Ale no tak za vyzkoušení nic nedáte,“ já na to.
A když šel k zrcadlu, tak mu říkám, „Vy se sám sobě
líbíte, ale v hlavě se vám honí představy, co tomu řekne okolí, až v tom vyplujete do světa, že…“
„Jak to víte?!“ povídá mi překvapeně. „No, je to na
vás vidět – nejste ani první ani poslední a všechno
je to jen v hlavě.“ Ale to není všechno – z prodejny
odcházel se sakem, bordó kalhotami, riflemi, dvěma
košilemi a jarním pláštěm. Při loučení jsem ještě poznamenal: „Ale ty boty jsou základ…“
A po týdnu jsme se potkali a pán mi popsal, jak to
probíhalo po odchodu z prodejny: „Pane Šalando, vyzvedl jsem syna ze školy, hned jsme jeli koupit nové
boty, mezitím jsem objednal v restauraci romantic-

kou večeři pro dva a zavolal manželce, že si večer vyjdeme. Doma jsem nový outfit schoval a představil se
své drahé v novém těsně před odchodem… Ale to ještě
není všechno – zrušil jsem polovinu šatníku. Kousky,
které k sobě neladily a jen zabíraly místo.“
A posledním dílem příběhu je, že jsme pánovi ušili
nové sako na míru, další kalhoty – tak aby jednotlivé
kousky byly kombinovatelné a nebyl to šatník solitérů.

Které barvy a případně vzory čeští muži
preferují?
Současný trend, který přetrvává tak rok
a půl, je v barvě modré v různých odstínech
– většinou jednobarevné nebo jemné káro,
proužek, tón v tónu. Tento požadavek přetrvává i pro večerní příležitosti, klienti preferují před klasickým černým tmavě modrý dezén. Větší odvázanost
v tom nejlepším slova smyslu našim pánům stále chybí.

reportáž z družstva

Je to asi rok zpět, kdy přijel zákazník ve
vypulírovaném veteránu z časů první republiky a podle dobových fotografií jsme
šili na zakázku sako a kalhoty pumpky.
Naši pánové se stále ještě drží „při zdi“,
aby nějakým způsobem nevyčnívali
z davu. Do italských „hračiček“ – mohu‑li
takto nazvat pány z jižanských zemí –
kteří si rádi hrají s barvami a střihovými
řešeními, mají naši pánové ještě daleko.

Mají gentlemani, pro které šijete, něco společného,
typického?
Pánové se ubezpečují, zda je to skutečně ušito v České republice, že budou mít opravdu český výrobek.
Stalo se vám někdy, že klient byl hodně nesoudný,
a v jeho nejlepším zájmu jste jej přesvědčoval, třeba
aby kvůli rozměrnějším tělesným proporcím zvolil
jiný střih? Neurazil se, povedlo se vám to?
Klienti rozměrnějších tělesných proporcí jsou většinou pozitivně naladění lidé a dohodneme se bez
problémů na výběru materiálu v odpovídající barvě
i dezénu. Najdou se však i mezi nimi světlé výjimky,
kdy si tito pánové – především jejich drahé polovičky
– představují, že to vykouzlíme tak, že budou vypadat
jako modelové o několik velikostí menší.
Přicházejí někdy pánové s dámou? Pletou se vám pak
ženy do řemesla, takže je musíte zdvořile krotit?
Ano, přichází i pánové s dámou. A proč by se nám nemohly plést do řemesla? Vždyť od toho ženy máme!
Dámy spíše řeší jiný problém – jak ten svůj poklad, který mají doma, přesvědčit a pod jakou záminkou ho vylákat k doplnění šatníku… Takže přicházejí na výzvědy,
zda ten který výrobek máme, zda je v odpovídající velikosti nebo zda jsme schopni se přizpůsobit termínově.
I pánská móda si musí odžít nějaké ty trendy a módní
výstřelky – chtějí je pánové i po vás při šití bespoke
obleků? Máte konkrétní příklad?

Nosí vám někdy klienti oblek z konfekce, který chtějí
upravit na své míry?
Obleků nakoupených v konfekci upravujeme tak
50 procent – délky kalhot, velikost pasu, délky rukávů, zabrání saka… Bez této služby si neumíme prodej
konfekce vůbec představit.
Dokážete bez přemýšlení uvést nějaký estetický prohřešek, který vidíte při nošení obleku?
Tatínek povede dceru k oltáři, nechá si ušít oblek
a velmi se diví, že i když je letní počasí, tak košile
s krátkým rukávem do obleku opravdu, ale opravdu
nepatří. A také délka rukávů u saka má být tak, aby
byla vidět manžeta košile. To je ještě pro mnoho pánů
velká neznámá. Ale lepší se to!
Zdroj: Malá Marketingová
Foto: archiv družstva Vývoj

www.vyvoj.cz
9/2018
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Pracoviště budoucnosti mají být
flexibilní a propojená
Výsledky průzkumu ve Švýcarsku
Firma Deloitte provedla ve Švýcarsku průzkum
s cílem zjistit faktory, které zajistí úspěšnou transformaci stávajících pracovišť na moderní pracoviště, která budou navržena tak, aby umožňovala
flexibilitu, spolupráci a komunikaci a budou odrážet všechny čtyři relevantní dimenze (prostor,
místo, talent a technologie). Na základě výsledků
výzkumu vydala studii „Transformace pracovišť
v digitálním věku: výzvy a faktory úspěchu“.
Téměř čtvrtina kancelářských pracovníků ve Švýcarsku začíná svůj pracovní den tím, že si nalezne
svůj vlastní pracovní prostor v kancelářích svého
zaměstnavatele, dvě třetiny pracovního dne pak pracuje mimo kancelář, přinejmenším částečně. Rostoucí flexibilita ve švýcarských kancelářích je reakcí na
měnící se pracovní prostředí, které je stále více náročnější na znalosti, více kreativní a propojené. Stále
však platí, že pracovní prostředí, dostupné technologie a především firemní kultura často zaostávají.
Nové technologie, rostoucí globalizace a požadavky
mladých pracovníků rychle řídí změny ve světě práce
a způsoby, jakými spolupracujeme. V důsledku toho
došlo k zásadním změnám v jednotlivých odvětvích,
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povoláních, oblastech činnosti a dovednostech, které
vyžadují.
„Když se mění svět práce, musí se také změnit pracovní prostředí," vysvětluje Matthias Thalmann,
partner pro lidský kapitál ve společnosti Deloitte
Switzerland. „Většina švýcarských zaměstnanců je
dnes závislá na digitálních technologiích a je primárně zapojena do znalostně náročných a tvůrčích
aktivit, které vyžadují vysoký stupeň interakce. Kancelářská krajina zítřka musí být zaměřena na flexibilitu, spolupráci a komunikaci.“
Průzkum se zaměřil na 1000 zaměstnanců ve Švýcarsku, kteří tráví alespoň polovinu pracovní doby
u počítače. Firma Deloitte se jich dotázala, jak se tento konkrétní fakt odráží v každodenním pracovním
životě. Dvě třetiny respondentů již nejsou plně vázány na prostory svého zaměstnavatele, přičemž 40 %
pracuje doma, nebo na jiném místě alespoň jeden den
v týdnu.
Většina pracovníků má stále svůj vlastní pracovní
stůl. Ačkoli agilní pracovní koncepce, jako je práce
na dálku a sdílené flexibilní kancelářské prostory

Pouze třetina zaměstnaných v kancelářích je nucena každý den pracovat na jednom místě, což znamená,
že většina může pracovat všude tam, kde to upřednostňují. Existuje však značná variabilita v rámci
takovéto flexibility: 28 % tak činí méně než jeden
den v týdnu, 12 % pouze jeden den v týdnu a více než
čtvrtina (27 %) pracuje ne více než jeden den v týdnu
v kanceláři zaměstnavatele.
Zaměstnanci pracující častěji mimo kancelář a ve
flexibilních kancelářských prostorách míní, že počet pevných pracovních stolů by mohl být snížen
a uvolněný prostor by tak mohl být využit pro pracovní zóny spolupráce, stejně jako diskusní a relaxační oblasti.
„Mnoho švýcarských firem neuskuteční potřebné
úpravy designů pracovních prostorů a pracovních
modelů a v důsledku toho ztratí jak peníze, tak zaměstnance“, je přesvědčen Matthias Thalmann. „Pokud chtějí i nadále zajistit, aby jejich zaměstnanci
zůstali produktivní, tvůrčí a motivovaní, musí jim
poskytovat inovativní a inspirativní pracovní prostředí bez ohledu na to, kde ti zaměstnanci pracují.
Inteligentní, strategické koncepce jsou potřebné pro
sladění náročných požadavků mladých zaměstnanců
na větší flexibilitu a touhy starších pracovníků po
zabezpečení a familiárnosti.“

Problémem často bývá nedostatek potřebné technologie. Existuje značný prostor pro zlepšení, pokud
jde o hardware, který firmy poskytují svým zaměstnancům. Téměř polovina zaměstnanců (47 %) je vybavena notebookem od svého zaměstnavatele, který
jim umožňuje pracovat dálkově, zatímco 11 % je vybaveno pouze smartphonem nebo tabletem. 42 % dotazovaných nebylo nikdy poskytnuto žádné digitální
zařízení, které by jim umožnilo pracovat mimo kancelář nebo přístup k datům společnosti. Pouze přes
polovinu (53 %) využívalo funkce chatu nebo instant
messaging, 39 % využívalo moderních informačních
systémů pro přístup ke správě dokumentů a 36 % je
schopno používat videokonference.
Ačkoliv více než polovina (56 %) manažerů – respondentů podporuje flexibilní pracovní dobu, jen třetina
manažerů podporuje flexibilní pracovní místa, jako
jsou domácí kanceláře nebo coworkingové prostory.
Na pozadí otevřené a moderní podnikové kultury je
důležité, aby manažeři nejen podporovali flexibilní
pracovní dobu, ale také flexibilní pracovní místa.

rubrika manažerů družstev

(„hotdesking“) se ve firmách ve Švýcarsku stále více
rozšiřují, většina švýcarských zaměstnanců (77 %)
stále má trvalé fyzické vlastní pracoviště. Časové
řízení se však stalo mnohem flexibilnějším: 70 %
má značnou volnost při organizaci pracovní doby
v kanceláři tak, jak jim to vyhovuje a pouze 7 % respondentů uvádí, že jsou povinni dodržovat pevnou
pracovní dobu.

„Bez ohledu na to, jak dobře se rozvíjí prostorová
koncepce, koncepce pracoviště a technologie, dosáhne se účinnosti pouze tehdy, pokud se podniková
kultura aktivně přizpůsobí a postoje zaměstnanců
a manažerů se změní v souladu s nimi,“ říká Luc Zobrist, ekonom Deloitte ve Švýcarsku.
Více informací o studii „Transformace pracovišť
v digitálním věku: výzvy a faktory úspěchu“ a další
informace o tématu budoucnosti práce naleznete na
webových stránkách společnosti Deloitte.
Zdroj: Deloitte
(-vr-)

www2.deloitte.com
9/2018
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právní okénko

Úprava členství ve stanovách družstva
Členství v družstvu musí být upraveno v souladu
s právními předpisy vždy v jeho stanovách. Jedná se
zde především o otázky, jaké podmínky musí plnit
osoba, která se může stát členem, co musí v souvislosti se vznikem svého členství družstvu poskytnout,
jak se na něm jako člen účastní po stránce majetkové
i řízení a rozhodování v družstvu, jaké výhody mu
z členství plynou, a jak se v případě zániku členství
dosavadní účast člena v družstvu vypořádá. Řešení
těchto otázek nespočívá jen ve vymezení práv a povinností ve vztahu člena k družstvu, ale také v úpravě celé řady dalších s tím souvisejících záležitostí,
a to v úpravě podřízené tomu, jakou odpověď dávají
na uvedené otázky ujednání stanov. K těmto záležitostem patří zejména určení způsobů vzniku a zániku členství v družstvu, stanovení, zda a za jakých
podmínek člen může svou účast v družstvu zvyšovat,
zda a jak může s družstevním podílem představujícím jeho práva a povinnosti z členství nakládat, tedy
zda a za jakých podmínek je možný převod či přechod
družstevního podílu, i zda jej lze také rozdělit.
Stanovami je třeba na prvém místě určit, zda se
členem družstva může stát jen osoba fyzická anebo
jen osoba právnická, popřípadě připustit v družstvu
vznik členství jak osoby fyzické, tak i osoby právnické. V návaznosti na to je možné pak popřípadě
určit další podmínky pro vznik členství, jakými jsou
například, jde-li osobu fyzickou, dosažení určitého
věku, svéprávnost, způsobilost k uzavření pracovní smlouvy nebo také pracovní poměr k družstvu,
a v případě právnické osoby stanovit kupříkladu
podmínku spočívající v zaměření její činnosti, anebo
v předmětu jejího podnikání.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že z hlediska
podmínek pro vznik členství v družstvu, a stejně tak
i možných úprav vzájemných práv a povinností člena
a družstva, je vždy určující účel sledovaný založením
družstva. Je zřejmé, že obsah těchto práv a povinnosti musí danému účelu vyhovovat. Pro bytové družstvo, sociální družstvo i spořitelní a úvěrní družstvo
platí v tomto směru podle právních předpisů některé
odchylky od obecné právní úpravy družstva. Ta se
plně uplatní vždy u družstva, které bylo založeno za
účelem podnikání.
Podle zmíněné obecné úpravy se musí každý člen
účastnit na základním kapitálu družstva svým základním členským vkladem, jehož výše je pro všechny
členy stejná a musí být určena ve stanovách družstva
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v penězích. Je zřejmé, že podle zájmu družstva na
přijímání nových členů by neměl stanovami určený
základní členský vklad představovat pro zájemce
splňující podmínky pro vznik členství v družstvu
překážku, pro kterou by se o ně neucházeli. Současně
však přitom nelze přehlížet význam tohoto vkladu
z hlediska vlivu na výši základního kapitálu družstva.
Možnost zvýšit stanovami určený základní členský
vklad pozdějšími doplatky členů je zákonem o obchodních korporacích omezena. Rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů
lze přijmout, jen pokud to stanovy umožňují. Není‑li
tomu tak, musí mezi přijetím rozhodnutí o změně
stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatky členů a přijetím rozhodnutí
o zvýšení základního členského vkladu uplynout lhůta alespoň 90 dnů. Zároveň platí, že základní členský
vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky
a nejvýše na trojnásobek stávající výše.
Zákon o obchodních korporacích ponechává na stanovách, zda budou jako podmínku pro vznik členství
v družstvu vyžadovat splnění vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu, anebo určí, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové
povinnosti ke vstupnímu vkladu, představujícímu
jen část základního členského vkladu, a současně novému členu umožní, aby svou vkladovou povinnost
k základnímu členskému vkladu ve zbývajícím rozsahu splnil v jimi určené lhůtě, která nesmí být delší
než 3 roky.
Pokud jde o majetkovou účast člena nad základní
členský vklad, mohou stanovy družstva umožnit, aby
se člen podílel na základním kapitálu družstva také
jedním nebo i více dalšími členskými vklady s tím,
že výše těchto dalších členských vkladů může být
pro jednotlivé členy různá. Záleží také na úpravě ve
stanovách, zda ponechá rozhodování o schvalování
smlouvy, kterou se lze k dalšímu členskému vkladu zavázat, v působnosti členské schůze, do níž je zákonem
o obchodních korporacích svěřeno, anebo na podkladě
zmocnění v tomto zákoně určí, že členská schůze tuto
smlouvu, její změnu a zrušení neschvaluje.
Stejně tak je na základě zmíněné zákonné úpravy na stanovách, zda určí, že vkladovou povinnost
k členskému vkladu lze splnit jen v penězích, anebo
připustí, aby byl na splnění této povinnosti vnesen
nepeněžitý vklad. Zvláštností obecné právní úpravy
družstva vzhledem k právní úpravě týkající se jiných

Majetková účast v rámci členství v družstvu může
podle současné právní úpravy spočívat buď jen
v členském vkladu totožném se základním členským
vkladem, anebo v členském vkladu, který je součtem
základního členského vkladu a jednoho či více dalších členských vkladů, pokud tuto možnost připustí
stanovy družstva. Jen v družstvech vzniklých před
rokem 2014 může dosud přetrvávat další majetková
účast člena na podnikání družstva založená za podmínek podle stanov schválených na základě dřívější
právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku.
Jestliže stanovy členům umožňují podílet se na základním kapitálu družstva dalšími členskými vklady, je možné těmito vklady zvyšovat základní kapitál
družstva a tím i účast člena v družstvu, stejně tak
jako lze pro případy, kdy to zákon o obchodních korporacích připouští, vymezit ve stanovách také pravidlo pro určení počtu hlasů člena při rozhodování na
členské schůzi v závislosti na celkové výši členského
vkladu a použít celkovou výši tohoto vkladu ve stanovách rovněž jako hledisko pro stanovení podílu
člena na zisku družstva určeném usnesením členské
schůze k rozdělení mezi členy, popřípadě též na jiných výhodách poskytovaných družstvem. Pokud je
členský vklad v družstvu představován vždy pouze
základním členským vkladem, připadá do úvahy pro
určení práv člena, nebo některých z nich, užít ve stanovách jen hledisko nemajetkové, jakým je například
délka členství.
Mezi ujednáními stanov o členském vkladu a dalšími podmínkami pro vznik členství podle stanov
družstva je úzká souvislost, jde-li o nakládaní s družstevním podílem člena. Stanovy mohou připustit,
aby člen převedl svůj družstevní podíl na osobu,
která není dosud členem, avšak současně platí, že
nabyvatelem tohoto podílu může být jen ten, kdo splňuje podmínky pro vznik členství podle stanov. Je-li
podmínkou členství v družstvu pracovní poměr, je
převod možný jen pokud je nabyvatel zaměstnancem
družstva anebo se jím stane. Obdobně platí i pro přechod družstevního podílu na dědice člena, anebo na
jiného právního nástupce člena, který je právnickou
osobou, pokud stanovy družstva přechod družstevního podílu umožňují, že družstevní podíl může nabýt jen osoba splňující stanovami určené podmínky
pro vznik členství.

Stanovy mohou připustit převod i přechod družstevního podílu také na jiného z dosavadních členů
družstva. To je však vyloučeno, jestliže současně
neumožní, aby se člen podílel na základním kapitálu
družstva rovněž dalším členským vkladem. Je tomu
tak z toho důvodu, že nabude-li člen družstva za trvání svého členství družstevní podíl od jiného člena,
jeho družstevní podíly splynou podle právní úpravy
dané zákonem v jediný družstevní podíl, přičemž
základní členský vklad, s nimž byl spojen družstevní
podíl, který dosavadní člen převodem anebo přechodem nabývá, se tím stává jeho dalším členským
vkladem, neboť účastnit se na základním kapitálu
družstva více než jedním základním členským vkladem, jehož výše je pro všechny členy družstva stejná,
zákon o obchodních korporacích členu neumožňuje.

právní okénko

obchodních korporací je, že družstvu umožňuje, aby
ve svých stanovách určilo, že nepeněžitým vkladem
může být také provedení nebo provádění práce nebo
poskytnutí nebo poskytování služby členem. Vzhledem k povaze a významu základního členského vkladu je zřejmé, že splnění vkladové povinnosti k tomuto
vkladu jiným způsobem než v penězích je zpravidla
nevhodné, a že nepeněžitý vklad je namístě, jde-li
o další členský vklad.

Stanovy mohou dovolovat družstevní podíl při
převodu anebo přechodu rozdělit. Vzhledem k tomu,
že uvedený zákon rozdělení družstevního podílu zakazuje, pokud by v jeho důsledku klesla majetková
účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu
v družstvu pod výši základního členského vkladu, je
zřejmé, že rovněž rozdělení družstevního podílu připadá do úvahy jen v družstvu, jehož stanovy umožňují další členské vklady.
Převod i přechod družstevního podílu lze ve stanovách podmínit souhlasem představenstva, anebo
předsedy družstva, nezřizuje-li se v družstvu představenstvo. K rozdělení družstevního podílu se tento
souhlas vyžaduje vždy ze zákona.
V závislosti na tom, jaké možnosti nakládat s družstevním podílem ze stanov družstva vyplývají, se
v družstvu některé ze způsobů vzniku a zániku členství podle zákona o obchodních korporacích, které
spočívají v převodu anebo v přechodu družstevního
podílu, neuplatní. Zanikne-li členu účast v družstvu
zánikem jeho členství za trvání družstva jinak než
převodem či přechodem jeho družstevního podílu na
někoho jiného, družstvo provede vypořádání vyplacením vypořádacího podílu. Dochází-li k zániku této
účasti zánikem družstva po jeho zrušení s likvidací,
zakládá to právo člena na podíl na případném likvidačním zůstatku, který vyplyne z této likvidace.
V návaznosti na uvedené je
třeba se věnovat ve stanovách
obsahu členství a v mezích ustanovení zákona o obchodních
korporacích zde s přihlédnutím
k účelu sledovanému založením
družstva vymezit další práva
a povinnosti plynoucí z členství
v družstvu.
Text: JUDr. Miroslav Machala
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Evropská konfederace výrobních
a sociálních družstev CECOP podepsala
s Evropskou komisí čtyřletou dohodu
o partnerství financovanou v rámci
programu EaSI
Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP podepsala s Evropskou
komisí čtyřletou dohodu o partnerství financovanou v rámci programu EaSI, který je
programem EU pro zaměstnanost a sociální inovace a podporuje uskutečňování strategie
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začlenění a zaměřuje se na
inovativní projekty s celoevropským rozměrem.
pomoci členům CECOP implementovat sociální politiku EU, poskytovat zpětnou vazbu a přispívat k ní,
ale také zlepšit viditelnost družstevní sítě, rozšířit
ji v Evropě tak, aby byla plně uznávána jako klíčový
aktér.
Činnosti vyplývající z této dohody budou zahrnovat řadu studií v oblasti statistiky o znevýhodněných skupinách v rámci družstevní sítě, družstev
zaměstnanců pracujících v nestandardních formách
zaměstnání, dále studií na téma role družstev při
přechodu z neformálního na formální hospodářství,
studií týkajících se právního rámce pro sociální podniky (včetně sociálních družstev) v členských státech
EU, jakož i dopadu směrnice o veřejných zakázkách.

Činnosti CECOP plánované od roku 2018 do roku
2021 mají za cíl zlepšit kapacitu družstevní sítě v boji
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podpořit
důstojnou práci a sociální ochranu pro pracovníky
v nestandardních formách zaměstnání. Cílem je také

Činnosti budou také zahrnovat i řadu interních
a externích akcí (konferencí a workshopů) týkajících
se zmíněných témat, budou vydány manuály, audiovizuální produkty a e-bulletin zaměřený na šíření
sociální politiky EU v rámci družstevní sítě.
Zdroj: CECOP
(-vr-)

www.cecop.coop

V dalším čísle naleznete

Země živitelka
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Připravuje se další ročník
Dnů evropského průmyslu 2019
Evropská komise pořádá již potřetí Dny evropského průmyslu ve dnech 5. - 6. února 2019
v Bruselu. Stejně jako předchozí ročníky budou Dny evropského průmyslu konferencí na
vysoké úrovni, kde vystoupí klíčoví političtí řečníci a odborníci z různých průmyslových
sfér a současně i zasedáním organizovaným zainteresovanými průmyslovými aktéry.
Během konference bude zhodnocen pokrok v oblasti strategického přístupu Komise k průmyslové
politice. Dále budou představena opatření pro další
rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu v Evropě.

V průběhu akce bude pořádána výstava, která
představí, jak EU podporuje průmyslovou modernizaci prostřednictvím různých programů a iniciativ.
Uskuteční se také hackathon (tj. akce, při které se
setkávají programátoři a další subjekty zapojení do
vývoje software, včetně grafiků, designérů rozhraní,
projektových manažerů a ti společně pracují na softwarovém projektu), s cílem vyvinout řešení problémů souvisejících s průmyslem.
Tematickými oblastmi vybranými pro rok 2019 jsou
průmysl a udržitelný rozvoj, průmysl a globalizace,
inovace a digitalizace.
Zdroj: Evropská komise,
tým EU pro Dny evropského průmyslu
(-vr-)

www.ec.europa.eu

Výzkumná konference potvrdila nové
družstevní trendy v Evropě
V holandském Wegeningenu se konala Výzkumná konference Evropské komise pro
družstevní výzkum (CCR). Konference se zúčastnilo 175 účastníků z 25 zemí a bylo zde
předneseno 96 přednášek.
Vývojová platforma organizace Družstva Evropa
(CEDP) představila dokument "Dobré postupy v mezinárodním družstevním rozvoji". Tento dokument
mapuje aktivity CEDP v různých geografických a tematických oblastech a předkládá osvědčené postupy
a nástroje využívané členy. Tento výzkum se uskutečnil v rámci projektu partnerství Mezinárodního
družstevního svazu a EU (# coops4dev). Tři plenární

zasedání byla věnována zásadním otázkám, jako jsou
budoucí výzvy a řešení pro družstva, družstevní statistiky, výkonnost a inovace v družstvech.
Na závěrečném zasedání profesor Ruerd Ruben
z Univerzity Wageningen shrnul nové trendy a tendence v družstevním výzkumu, které z konference
vyplynuly. Jedná se o následující trendy a tendence:
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–
r ůst družstev v nových oblastech: energetické,
digitální, v oblasti zdravotní péče, péče o starší
osoby, platformová družstva,
– úloha družstev v procesech změn: ekologické potraviny, sociální inovace, přizpůsobení se změně
klimatu, posílení postavení žen,
–
h ledání jednotných definic, standardizovaných
údajů a standardních postupů,
– porozumění družstevnímu přizpůsobení se: hospodářská soutěž, fúze, konsolidace,
–p
 odrobné zkoumání družstevního/sociálního chování: učební procesy, demokratický deficit.

Konferenci uspořádalo pět nizozemských univerzit (Univerzita Erasmus, Maastrichtská univerzita,
Univerzita Tilburg, Univerzita Utrecht a Univerzita
Wageningen) a Nizozemský výbor pro družstva (NCR)
a CCR Europe. Další výzkumná konference CCR Europe se bude konat v roce 2019 v Berlíně.
Zdroj: Mezinárodní družstevní svaz
(-vr-)

www.ec.europa.eu

Nová příručka „Jak využít informačních
a komunikačních technologií
pro poradenství a profesní rozvoj“
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP, které je jednou z decentralizovaných agentur EU, vydalo novou příručku, která podporuje přenos a adaptaci
nástrojů kariérového rozvoje, které se používají při poradenství, prevenci předčasného
ukončování školní docházky, při poskytování služeb zaměstnanosti.
Dává návod tvůrcům politik a manažerům na vnitrostátní úrovni, jak využít potenciál informačních
a komunikačních technologií tak, aby pomohly lidem
nalézt vhodnou odbornou přípravu a pracovní místa,
zvýšily jejich zaměstnatelnost a rozvíjely jejich kompetence.
Příručka podrobně rozebírá
nejúčelnější postupy v Evropské
unii a nabízí také nástroje pro
rozhodování, které mají čtenářům
pomoci vybrat si ty nejlepší možnosti pro místní kontext a cílovou
skupinu. V jednotlivých případových studiích jsou tyto podrobné
informace uvedeny. Příručka pomáhá identifikovat kritické faktory ve vývoji služeb založených na
informačních a komunikačních
technologiích a určuje nejlepší
řešení pro konkrétní kontext.
Využití potenciálu informačních
a komunikačních technologií není

vždy snadné a bylo v mnoha zemích uskutečňováno
systémem pokus – omyl. Zavedení vhodných nástrojů, zabezpečení správné infrastruktury a personální
zajištění jsou základem služeb založených na informačních a komunikačních technologiích. Vzhledem
k různorodým technickým řešením, typům nástrojů a cílovým
skupinám je důležité, aby si tvůrci
politik a manažeři uvědomovali,
jaký potenciál a omezení mají stávající řešení.
Příručka je uživatelsky příjemná, s bohatými informacemi a tipy
a zároveň poskytuje doporučení
na vysoké úrovni. Přiručka je
v angličtině a je ke stažení na
webových stránkách http://www.
cedefop.europa.eu.
Zdroj: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP
(-vr-)

www.cedefop.europa.eu
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Máte rádi malebnou krajinu, místa s atmosférou, kde na vás dýchne romantika
i historie, a k tomu byste chtěli ochutnat dobré vínko i skvělý zákusek s kávičkou? Pak
je Slovácko ta pravá oblast pro vaše výlety. Nabízíme vám malou ochutnávku z pohledu
návštěvníka.
VELEHRAD – KŘIŽOVATKA DĚJIN

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České
republice je úzce spojeno s cyrilometodějskou tradicí. Právě tady možná sídlil první velkomoravský
arcibiskup sv. Metoděj. Když tu v roce 1205 vznikl
první cisterciácký klášter na Moravě, pojmenovali jej
podle nedaleké osady Veligrad – Velehrad. Působivá
monumentálnost baziliky i upravené okolní nádvoří
a budovy musí v návštěvníkovi zanechat velkolepý

dojem, když si uvědomíme, že se zde setkáváme s kořeny naší evropské kultury. Nejen věřící, ale každý
vnímavý člověk zde pocítí genius loci tohoto místa.
Po návštěvě muzejních expozic ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje si můžete odpočinout
v milé cukrárničce s terasou a dát si něco z lákavých
dobrot vyráběných z domácích surovin.

chřibské prameniště, venkovskou bylinkovou zahrádku či moravský lužní les). V nedalekém teráriu
zase uvidíte hady, ještěry a žabky, ale také pavouky
a hmyz.

cestování, kultura & společnost

Slovácko – kraj vína i historie

Pokud se chcete pokochat krásou starých vinných
sklepů, vinohradů a napít se jiskrného vína, navštivte
obec Blatnici pod Svatým Antonínkem. Leží v úrodném kraji vinné révy jižní Moravy, jemuž od pradávna vévodí poslední výběžek Bílých Karpat – kopec
svatého Antonínka - místo známých poutí. O letních víkendech můžete navštívit některý z vinných

CESTOVATELSKÁ POTĚŠENÍ V OKOLÍ
VELEHRADU

Do dob Velkomoravské říše se alespoň na chvíli můžete vrátit při návštěvě Archeologického skanzenu
s vyhlídkovou věží a replikou kostela z 9. století v obci
Modrá. Opravdovou raritou, jinde v Česku nevídanou,
je projekt Živá voda, kde se projdete proskleným tunelem pod hladinou velké sladkovodní tůně se sumci, kapry, líny, candáty a dalšími rybami a vodními
živočichy. Poznáte typické moravské biotopy s jejich
charakteristickými bylinami a dřevinami (například
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sklepů a využít akce Otevřené vinné sklepy, kde na
vás vždy nejméně ve dvou z celé řady sklípků čekají
místní vinaři, aby vám nabídli ochutnávku ze svých
vlastnoručně vyrobených vín a popovídali si o všem,
co vás kolem vinohradnictví zajímá.
Abyste mohli vychutnat dobré vínko bez obav, je
vhodné objednat si pobyt na jednu až dvě noci v některém z příjemných penzionů. Jeden takový je v obci
Boršice – vinařství Dvůr pod starýma horama, kde
vám nabídnou třeba relaxačně vinný pobyt s degustací ve sklepení s rotundou. Sklep byl postaven
jako součást budovy penzionu a seznámí vás tam
nejen s výrobou vín, ale i s historií v Muzeu vinařství v Boršicích, které představuje tři vinařské obce
Slovácka - vinařský spolek BBP - Boršice, Buchlovice
a Polešovice. Můžete mít tady základnu a z ní vyjíždět
do okolí na výlety.

hledu z věže mlýna se před Vámi rozprostře kyjovské
Dolňácko se svými políčky, sady a vinicemi, na obzoru se zřetelně rýsují hřebeny Bílých Karpat a Chřibů,
při dobré viditelnosti dohlédnete až ke 110 km vzdálenému kopci Kobyla u Bratislavy.
Pokud si uděláte vycházku po nedalekém Kyjově,
při níž nemůžete minout renesanční radnici, barokní kostel, Vlastivědné muzeum a Kyjovský pivovar,
určitě dostanete chuť na něco sladkého. Pak se jistě
stavte na náměstí v kavárně Longus. Můžete posedět

KAM NA VÝLET?

Cestou za některým z výletních cílů se nezapomeňte
pokochat malebnou zvlněnou krajinou moravských
polí, připomínající italské Toskánsko. Zlatá obilná
pole a svěže zelené vinohrady jsou pohlazením na
duši. Bohužel občas tento pohled naruší lesklá kovově skleněná plocha solární elektrárny, a to si pak
pomyslíme, že se naši předkové, kteří si úrodné půdy
tak vážili, musí obracet v hrobě. Ale najdou se i lidé,
kteří si práce svých předků váží a na jejich paměť třeba postaví celý areál kolem větrného mlýna, který se
stal zdaleka viditelnou dominantou kopce nad obcí
Bukovany u Kyjova.
Bukovanský mlýn s rozhlednou a stylovou Mlynářskou restaurací byl postaven a slavnostně otevřen
v roce 2004. Třípatrová budova mlýna ukrývá malou expozici slovácké kuchyně 1. pol. 20. století, kde
se můžete přenést do prostředí, ve kterém nám naše
prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě
a také galerii s celoroční prodejní výstavou „Tradiční
výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ –
tradiční užitková keramika jako jsou hrnky, misky,
dózy, džbánky aj. V nejvyšším patře vám vyhlídková
terasa poskytne nádherné výhledy do okolí. Při po-
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venku, ale stojí za to vejít dovnitř, kde na vás dýchne
prvorepubliková atmosféra stolečků, židlí tonetek,
křišťálových lustrů a hlavně úžasná nabídka těch
nejlákavějších zákusků, které přímo zde čerstvé vyrábějí. Posezení u kávičky s některou z místních dobrot je kulinářským zážitkem.
A co takhle přenést se o několik století zpět do romantického prostředí zámku v Miloticích? Zámek
je barokní perlou jihovýchodní Moravy. Projdete se
areálem s nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma
oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí. A potkáte tam nejednu postavu v historickém kostýmu, protože i vy si můžete půjčit dobové

cestování, kultura & společnost

šaty a rekvizity a na chvíli se stát paní kněžnou, kavalírem nebo princezničkou, či malým mušketýrem.
Užijí si to hlavně děti, ale divili byste se, kolik dospělých v parku potkáte a jak se rádi vyfotí, aby zachytili
tu prchavou romantickou atmosféru. Můžete si sednout na některé z množství křesílek u stolečků, které na vás čekají třeba v altánku zimní zahrady plné
květin a poslouchat hašteření ptáčků nebo si vybrat
lavičku v parku a jen tak odpočívat. V zámecké vinotéce můžete ochutnat víno od místních vinařů nebo
si zkrátit čekání na prohlídku interiérů posezením
na vnitřním nádvoří zámku pod arkádami v zámecké
kavárně. Ta se nachází v prostorách někdejší zámecké
kuchyně a je vybavená dobovým nábytkem a dalšími
předměty, takže si tu připadáte jako na návštěvě ve
starých časech.

nájezdy Turků a Uhrů nebo když
se zapsalo do historie jako významné husitské středisko. Tvář
města poznamenaly jak požáry,
tak i časté povodně z řeky Moravy.
Zámek, který stojí za to navštívit,
byl postaven na místě hradu z 13.
století. Jedna z historických prohlídek vede nejstaršími zámeckými místnostmi s výstupem do
zámecké věže, z níž se třeba přes
prosklený ciferník věžních hodin
návštěvníkům odkrývá nádherný
pohled na celé Ostrožsko. Při dobré viditelnosti lze spatřit i nedaleký hrad Buchlov, jenž se majestátně tyčí nad pohořím
Chřiby. Také tady si v zámecké vinárně můžete dát
sklenku lahodného vína.
Najde se ještě mnohem více zajímavých koutů tohoto regionu, jen je třeba se dívat kolem sebe. Zastavit
se, třeba když uvidíte milou kapličku u cesty, od níž je
krásný výhled do okolí. Ale to už je na vás, které místo si vyberete a přidáte do okruhu svých oblíbených
výletních vzpomínek.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Na zpáteční cestě se můžete zastavit v Uherském
Ostrohu, kde prošly dějiny se všemi svými krutými
dopady na místní obyvatelstvo. Ať už to byli Švédové,
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Pozvánka na výstavu
Hodiny a klenoty

Již 65 let je Granát, d.u.v., Turnov úspěšným tradičním výrobcem originálních šperků s českými
granáty. Používá nejmodernější výrobní technologie, avšak přesto zůstává na špercích vysoký
podíl ruční práce.
Ke každému šperku s českými granáty je přiložen certifikát, který spolu s puncovní výrobní
značkou „G“ garantuje naleziště kamene a původ
šperku. Družstvo Granát je držitelem ochranné známky a označení původu „Český granát“
a „Český granátový šperk“.
Srdečně vás zveme na 27. ročník mezinárodní
specializované výstavy Hodiny a klenoty, která
se koná ve dnech 13.- 15. září v areálu Výstaviště
Praha-Holešovice.
Expozici družstva Granát najdete v pravém křídle Průmyslového paláce u vstupu na výstaviště.
A co vás u stánku družstva Granát čeká? Především představení nové kolekce zlatých a stříbrných granátových šperků pod názvem „Brilant
výbrus“. Zhlédnete úžasné klasické i módní šperky s českými granáty a novinkou bude i možnost
si ve stánku Granátu nakoupit granátové šperky
z nabídkové kolekce za zajímavé ceny.
Granátovému šperku klasický i moderní styl
sluší a dokáže být i nadčasový. Přijďte a přesvědčte se o jedinečnosti českých granátů.
Text: Iveta Beránková
Foto: archiv družstva Granát

www.granat.cz www.granat-shop.cz
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Škola volá!

Víte, na co nezapomenout při nákupu školní výbavy?
Začátek školního roku je za námi a škola se přihlásila se všemi povinnostmi, starostmi
i radostmi. Nejspíš máte již většinu věcí nakoupenou, ale je klidně možné, že pro své dítě sháníte
ještě některé věci do správné školní výbavy, zvláště, pokud letos začalo chodit do školy prvním
rokem. Ta nejkrásnější aktovka a penál jsou pro dítě sice to nejdůležitější, ale zapomenout
nesmíme ani na zdánlivé drobnosti, které se krátce po začátku školní ho roku mohou ukázat
jako podstatné pro každodenní život školáka. Co třeba takové potřeby na výtvarnou výchovu?
Nevypadly náhodou při pořizování aktovky, psacích potřeb, krabičky na svačinu nebo sáčku na
přezuvky z vašeho seznamu?

VÝTVARNÉ POMŮCKY PRO KAŽDODENNÍ VYUŽITÍ

Dítě bude mít sice hodiny výtvarné výchovy nebo
kreativní kroužky jen jednou, maximálně dvakrát
týdně, ale samotné potřeby využije prakticky dennodenně. Takové nůžky, měkká kreslicí tužka, voskovky, a hlavně lepidlo – to jsou věci, na které se přesto
při nákupu školní výbavy zapomíná nejčastěji.
Pokud i vy patříte mezi rodiče, kterým tyto školní
pomůcky úplně vypadly z hlavy, je nejvyšší čas je dokoupit. Poradíme vám jak vybrat, co nejlépe!

ŠKOLNÍ VÝBAVA OD ČESKÝCH VÝROBCŮ
Při výběru kreativních školních potřeb nesmíte
zapomínat na to, že vaše dítě s tvořením prakticky
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začíná a je proto nejideálnější pořídit skutečně pomůcky určené pro začátečníky, se kterými se bude
dítěti snadno pracovat, a hlavně mu nehrozí žádné
zranění nebo poškození věcí či oblečení. Vyplatí se
proto vybírat potřeby od českých výrobců, které
jsou nezávadné a práce s nimi je co možná nejjednodušší.
U nůžek tak doporučujeme volit ty s kulatým zakončením, u tužek zdravotně nezávadné tuhy a náplně a u lepidel ideálně lepicí tyčinky, se kterými si
dítě nijak neublíží a nepotřísní od lepidla sebe i okolí
(např. Herkules).
Lepidla lze navíc v současnosti sehnat již v řadě
podob. Například jako klasickou lepicí tyčinku, ale

Projděte si proto ještě nakoupenou výbavu a pokud
vám nějaká ta drobnost chybí, je nejvyšší čas to napravit!

Vybíráme lepidlo pro školáka.
Víte, jaké volit?
Jednou ze základních potřeb školáků je lepidlo. Možná vás nenapadne mezi prvními věcmi, které dítěti
do školy pořizujete, rozhodně je ale nezbytné.
Výtvarná výchova, během které dítě čeká například
i výroba draka, halloweenské masky, Mikuláše nebo
přáníčka pro rodiče, se bez něj opravdu neobejde. Víte
ale, jaké lepidlo školákovi pořídit a jak se na trhu zorientovat? Přinášíme několik základních rad.

LEPICÍ TYČINKY PRO ŠKOLÁKY

Pro vaši ratolest je vhodné volit lepidla pro začátečníky, která nevyžadují až takovou přesnost nanášení
a odpustí i drobnou chybu. Z tohoto ohledu je nejideálnější volbou lepicí tyčinka (např. Herkules), se
kterou se bude dítěti dobře pracovat a nehrozí, že se
lepidlem potřísní a zašpiní sebe i své okolí.
Aplikace probíhá díky posuvnému mechanismu,
kdy dítě vysune lepicí část a nenese jej na požadovanou plochu. Poté co s prací skončí, lepicí část zase zasune a uzavře víčkem, které brání vysychání lepidla.
Práce dítěte tak bude přesná a hlavně čistá. A pokud
zvolíte lepidlo s takzvaným mizícím efektem (např.
Herkules Mizím), bude mít dítě o zábavu postaráno.
Lepidlo navíc dítěti poskytne díky svému zbarvení
informaci, kde už je naneseno a zda už je zaschlé či
nikoli, vzhledem k tomu, že s postupným zasycháním
skutečně mizí. Zřejmě nejideálnější dětské lepidlo, jak
z hlediska práce, tak i zábavy.
Důležité je i místo nákupu lepidel. Ideální jsou
například papírnictví, obchody s výtvarnými potřebami nebo hobby markety. Zároveň by rodiče
měli dbát na původ lepidla a volit ta pocházející od
českých výrobců, které mají roky prověřené a které
třeba i oni používali jako děti (např. Herkules - Druchema).

Při výběru by se naopak rodiče měli vyhnout nákupu na tržnicích nebo ve slevách, kde nabízí tyto potřeby například již po exspiraci. Taková lepidla totiž
mohou dítěti uškodit nebo minimálně mít horší lepicí
vlastnosti.
Volte proto lepidla s rozumem, ať si vaše dítě užije
školní tvoření jako kdysi vy.
NÁŠ TIP
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i jako speciální tyčinku s funkcí Mizím, která díky
fialovému zbarvení sděluje dítěti informaci, kde už je
nanesena a kde nikoli a zda už lepidlo zaschlo. A samozřejmě pro děti, které si už ve školním věku potrpí
na vlastní styl, je možné sehnat například lepicí tyčinky pro kluky a holky, tedy v modré nebo růžové barvě,
které zároveň dokonale zapadnou do penálů našich
ratolestí.

HERKULES TYČINKA PRO KLUKY
I HOLKY – VYBAVTE SVÉHO ŠKOLÁKA
STYLOVĚ NEJEN DO LAVIC
Oblíbená lepicí tyčinka Herkules přichází nyní
v nové cool podobě – přímo na míru klukům
i holkám. Tyčinka změnila svůj vzhled a k dostání je v modré - klučičí i v růžové - holčičí variantě,
tak, aby skutečně zaujala každé dítě a dokonale
zapadla do školního penálu i stylu chlapce či
holčičky. Herkules tyčinka samozřejmě neztrácí
nic ze své kvality, a tak jsou slepené spoje pevné
a mají dlouhou výdrž. Skvěle se hodí pro děti do
škol na hodiny výtvarné výchovy i kreativních
kurzů, ale využijí ji i během prázdnin pro domácí lepení a další tvoření, stejně jako na táborech
nebo při deštivých večerech. Herkules tyčinka
výborně lepí papír a karton, rychle zasychá,
a tak je ideální například k nalepování fotografií
do alb nebo vytváření dekorací. Děti na tyčince
ocení snadné otevírání a vysouvání bez nutnosti
větší síly a rodiče zase pohodlnou aplikaci bez
rizika výraznějšího zašpinění. K dostání také
v papírnictví a hobby marketech.
Výrobce: Druchema Praha
Cena: 27 Kč / 15 g

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

www.druchema.cz
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