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slovo úvodem

Ing. Jiří Daněk
předseda družstva Druchema Praha

Milé kolegyně a kolegové, vážení členové svazu,
až budeme číst toto vydání časopisu Výrobní družstevnictví, letošní prázdniny a pomalu i celé léto budou
nenávratně za námi. Pryč je bohužel doba slunění, koupání, bezstarostného lenošení či putování po našich
i zahraničních horách, v tomto roce nás již čeká pouze,
a v to doufejme, hezký podzim a pomalu, ale nicméně
nezadržitelně se blížící Vánoce. Nebude to tak dlouho
trvat a ve všech obchodních centrech na nás vykouknou vánoční ozdoby a na pultech se objeví čokoládoví
Mikuláši. A tak si můžeme zase pouze vzdychnout:
Bože, jak ten čas letí… Na nás dříve narozených se to
přirozeně vůbec neprojevuje, pouze ty naše děti nám
nějak rostou a stárnou.
Své dnešní zamyšlení na stránkách našeho časopisu
bych chtěl věnovat právě naší mladé generaci. Je to
pár dnů, co rodičové, kteří mají dítka školou povinná,
vyprovodili své ratolesti do vzdělávacích ústavů různých stupňů, vybavili je vším potřebným a nyní budou
s napětím a možná i trochu s obavami sledovat, jak si
jejich potomek v tomto školním roce povede. Pod čarou přirozeně věřím, že každý školák i školačka dostali
do své školní brašny několik exemplářů druchemáckého lepidla Herkules.
Často hloubám, jaká vlastně ta dnešní generace našich dětí je, jak to doopravdy s tím jejich vzděláváním
vypadá, jaká je úroveň výuky na školách a jak celý
současný vzdělávací systém připravuje mladé lidi pro
jejich budoucí život. A logicky se neubráním srovnání,
jaké to bylo za nás, kteří jsme se učili a studovali tak
říkajíc „po staru“.
Určitě nejsem jediný, kdo takto přemítá – v neposlední řadě i proto, že v celé řadě případů nás děti časem
nahradí v našem vlastním podnikání, výrobní družstevnictví nevyjímaje.
Raději však začnu tím, co se mi líbí a v čem si myslím,
že dnešní mladá generace převyšuje tu naši. Na prvním místě bych jmenoval sebevědomí a daleko větší
tah na branku či dravost, bezesporu obecnou jazykovou vybavenost a schopnost velmi rychle se přizpůsobit cizímu prostředí. Přirozeně to s sebou nese doba
a možnosti, které nesnesou srovnání s např. mou generací. Svět se za posledních 30 let nesmírně posunul,
obrovskou roli zde hraje také rozměr dříve netušených
informačních technologií.

Za další velké plus považuji to, že většina mladých lidí
se vedle vlastního studia věnuje různým formám přivýdělku, počínaje různými příležitostnými brigádami
až po stabilní pracovní působení v mnohdy velmi renomovaných firmách. Zábava nebo cestování dnes stojí
hodně peněz a je velmi dobře, že většina mladých lidí
v této oblasti nespoléhá pouze na příspěvky od svých
rodičů, ale aktivně se zapojuje do pracovního procesu
a daleko lépe se učí poznávat hodnotu peněz i samotné
lidské práce.
A nyní to, co se mi až tak v té dnešní době nelíbí. Mám
dojem, že současné školství dává žákům méně všeobecného vzdělání, než tomu bylo třeba u naší generace. Přirozeně se může najít plno kritiků, kteří budou
argumentovat tím, že starý systém výuky potlačoval
nadané jedince a utápěl je do stereotypu. Přesto jsem
přesvědčen, že základní znalosti dějepisu, zeměpisu
nebo přírodních věd by měl mít každý a mnohokrát
jsem se přesvědčil, že vědomosti z těchto oborů jsou
u žáků a mnohdy i u studentů tristní. Nevím, zda jsou
na vině školní osnovy nebo nedostatek vhodných učitelů. Pravda bude nejspíš někde uprostřed.
V celé oblasti výchovy mladé generace však vidím dva
veliké problémy. Prvním je totální, téměř cílená likvidace učňovského školství. Učňovské obory získaly především v uplynulých zhruba dvaceti letech naprosto
nesmyslný přívlastek jako něco nepotřebného, ponižujícího, zbytečného a našich dětí nedůstojného. Nikoho
kompetentního nezajímalo a mám pocit, že stále ani
nezajímá, že si tímto způsobem můžeme přichystat
situaci, kdy možná už příští generaci nebude mít kdo
nejenom zaučit, ale ani předat své životní dovednosti.
Nyní sem tam ještě nějakého zkušeného řemeslníka,
který je současně i pedagogem, občas potkáme. Ale
tento stav se může velmi rychle změnit. Kdopak nám
potom opraví kapající kohoutek, nefunkční topení
nebo vymění žárovku? Pravděpodobně nějaký produkt
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tak velmi opěvované průmyslové revoluce G 4.0. O to
více si zaslouží naši podporu lidé, kteří se o udržení učňovského školství zasazují a na všech úrovních bojují
o navrácení jeho erudovanosti.
Za další velký nešvar současnosti považuji pokračující velkou degradaci středoškolského školství. Kam
se poděla výběrovost tohoto stupně vzdělávání, když
na střední školu se bez nadsázky dostane úplně každý?
Lze se potom divit, že statistika maturitních zkoušek
obsahuje značně vysoká procentuální čísla neúspěšných studentů? Má smysl začleněním méně studijně nadaných dětí na tento typ školy u nich vytvářet falešné
sebevědomí, když ho ve finále vystřídá trauma ze špatných výsledků? A to se zde vůbec nezmiňuji o úrovni
výuky na některých školách, která se středoškolským
vzděláním nemá moc společného. Nebyl opravdu lepší
ten léta zažitý systém, když ze základní školy odcházela na střední tak třetina, možná menší polovina třídy
a zbytek pokračoval do kvalitních učňovských oborů?
Naštěstí je celá řady středních škol, které si díky
kvalitě učitelů a prozíravému vedení zachovaly přísná kritéria výběru studentů, a je zajímavé, ale nikoliv
překvapující, zjištění, že úspěšnost maturitních zkoušek a počet přijatých studentů na vysoké školy je zde
značně vysoký.
Toto je opravdu žhavé téma, které je často při různých příležitostech diskutováno i v našem svazu. Zcela

jistě se nás všech velmi bytostně dotýká. Současný kritický nedostatek pracovních sil s blížícím se koncem
konjunktury alespoň částečně opadne, kdo však v našich družstvech nahradí generaci starých zkušených
pracovníků převážně dělnických a řemeslných profesí,
kteří nezadržitelně odchází do důchodu? Z naší strany
můžeme poptávat jednotlivce, můžeme spolupracovat
s nějakými školami a různými formami lákat mladé
lidi na práci v našem oboru. Systémové řešení ale musí
přijít ze shora a zde já světélko na konci tunelu zatím
nevidím.
Ale abych se vrátil, v souvislosti s nedávno zahájeným novým školním rokem, ke svému původnímu
zamyšlení, tj. jaká ta naše mladá nastupující generace
vlastně je. Je především jiná, než jsme byli my, a to je
velmi dobře. Je jiná, tak jako my jsme byli odlišní od rodičů, oni od svých atd. atd. Je to prostě vývoj… A myslím, že i přes různé nešvary a peripetie nemusíme mít
o budoucnost svých ratolestí obavy. Oni si poradí, tak
jako jsme si poradili i my a na nás pouze zůstane jim
tu cestičku do života jen tak trošku zamést a připravit.
A tak všem dětem i mládeži popřejme, a zprostředkovaně přirozeně i nám, kterým potomstvo ještě
chodí na nějakou tu školu, ať je ten nový školní rok co
nejúspěšnější, stojí nás co nejméně nervů, přinese co
nejvíce radosti a ať zase o další krůček všechny děti
co nejlépe připraví na ten opravdový a někdy bohužel
i velmi tvrdý život.

www.druchema.cz
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(Článek byl napsán na začátku července 2019.)

Proč musíme zničit a pokácet většinu našich lesů
a proč předchozí vláda dopustila takové přemnožení
kůrovce? Proč v Rakousku, kde je také horké klima,
umí kůrovce zkrotit a proč předchozí vlády naslouchaly neodborné lobby aktivistů? Kdo bude vzat
k odpovědnosti?

aktualita

Priority politiků a síla lobby

Proč vláda nezasáhne a nezajistí omezení kamionů
a vystavuje své občany obrovskému riziku na neúnosně přeplněných silnicích? Proč podléhá lobby
dopravců?
Proč kraje a ministerstvo školství neomezí příjem
žáků na střední školy ve prospěch učňovských oborů
a tolik potřebných a chybějících řemesel? Jak silná je
lobby majitelů soukromých škol?
Proč jde tak pomalu realizace opatření k udržení
a ochraně vody a víc se mluví, než dělá?
Proč léta podporujeme zahraniční firmy v ČR podstatně víc než naše české?
Proč politici utrácí více a více za státní platy a sociální výdaje a vůbec je nezajímá, jestli jim na to ve
výrobě za pár let vyděláme?
Proč předchozí vláda podpořila tlak odborů na
mzdy tím, že omezila firmám možnosti zajistit si dostatek pracovníků, aby museli přeplácet i přes pokles
produktivity práce?
Proč Parlament dovolí televizi, aby prezentovala
nepravdivé informace a prosazovala zkreslené názory, které otravují atmosféru a se kterými většina
občanů nesouhlasí?
Proč jako zástupci zaměstnavatelů nezasáhnete
a nesjednáte nápravu?
Proč „jim“ neřeknete, co naše firmy a občany skutečně tíží?
Proč se celá léta o řadě našich problémů jen mluvilo
a mluví bez řešení a bez výsledků?
Proč v programu Parlament upřednostní jednat
o pivu pro vodáky a cyklisty a klidně vypustí z programu projednání podpory zaměstnanosti invalidů?
Takové a desítky dalších otázek mně kladou lidé
v našich výrobních firmách, ale i obcích, které jsem

v průběhu uplynulých měsíců navštívil a navštěvuji.
Co jim odpovědět?
Někdy mám dojem, že Praha je aglomerace, která
žije jiným životem, jinými problémy a zejména jinými názory než zbytek České republiky. Nemohu
v krátkém článku rozepisovat odpovědi na všechny
uvedené otázky a k některým jsem se už v různých
novinách a časopisech v minulosti několikrát vyjádřil. Pokusím se tedy v odpovědi alespoň na tři z otázek
jako příklad vysvětlit, kde lze také vidět příčiny toho,
že naše problémy, požadavky a potřeby byly a jsou
ministerstvy a Parlamentem řešeny tak zdlouhavě
a velmi často bez výsledků.
Příklad první: naše silnice a dálnice jsou přetíženy
a doslova zapleveleny kamiony už do té míry, že je
pro naše občany doslova traumatem po nich jezdit.
To nejde přehlédnout a určitě to vnímá celá vláda
i Parlament. Přesto se nic neděje a počty havárií
a kolony kamionů rostou. Navrhl jsem v uplynulých
dvou letech ministrům dopravy, ale i vládě, aby
omezili tranzit a dopravu kamionů a zlepšili tak
průjezdnost našich silnic, snížili nehodovost a ulehčili našim občanům alespoň dopravu do práce a na
víkendy. Stačilo by na nejvíce frekventovaná místa
umístit značky zakazující kamionům předjíždění
a omezit jejich dopravu v pondělí od 03,00 do 12,00
hodin a v pátek od 12,00 do 22,00 hodin. Měli by také
zajistit zvýšení mýta na úroveň našich sousedů.
Nestalo se však nic, a nakonec umístili jen několik
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značek na nejhorší místa, ale nedostatečnou kontrolou dopravní policií téměř zbytečně – předjíždí
se i v zákazech dál. Zástupci spedičních firem navíc
vyskočili s argumenty, že kamiony omezit nejde,
protože by zkrachovalo naše hospodářství, ministr
se zase bojí o nižší mýtné v rozpočtu a policie nemá
na kontroly dost lidí. To jsou přece problémy, vedle
kterých je ohrožení zdraví a životů našich občanů
nepodstatné, a tak budeme dál potkávat souvislé
konvoje kamionů od Aše až po Ostravu a budeme
stát v mnohahodinových zácpách a poslouchat stále
častěji v rádiu zprávy o kolonách a haváriích. Slováci ani Rakušané nekrachují a pozitivní vliv omezení kamionů poznáte na dopravní situaci hned po
přejezdu hranic. Podle poslední informace ministra
Hamáčka začíná Babišova vláda tuto, předchozími
politiky opomíjenou situaci, řešit. Doufejme, že řešení bude účinné a nezůstane jen na papíře.
To je jeden z obecných příkladů proč ledacos prosadit do života nejde nebo to trvá příliš dlouho a je tady
další.

Poslouchali jste Parlament při projednávání sociálních výdajů, kde utrácení podporují už dokonce
i pravicové strany? Poslouchali jste odboráře a sociální
demokraty při prosazování růstu mezd, zvyšování
minimální mzdy a rušení karenční doby? Slyšeli jste
od nich jediné zamyšlení nad tím, co udělá vláda, Parlament a ministerstva pro podporu těch, kteří na to
všechno musí vydělat, tedy našich podnikatelů a firem??? Slyšeli jste, že by se zabývali tím, že zvyšovat
mzdy, rušit karenční dobu a zvyšovat sociální zajištění
je hazardem v době, kdy na trhu práce chybí zaměstnanci, snižuje se produktivita a dynamika naší ekonomiky klesá? Napadlo by vás vzít si vysokou hypotéku,
když tušíte, že vás za pár týdnů propustí z práce nebo
vám sníží plat? Dokud budou politici usilovat o přízeň
voličů hlavně vzájemným pomlouváním, diskreditací
druhých, populistickými gesty a nikoli skutečnými
výsledky práce ve prospěch společnosti, tak se situace
nezlepší. To je druhý z obecných příkladů.
A ještě třetí příklad.
Více jak 20 let volají zaměstnavatelé po koncepci
školství, která by se zejména ve školství učňovském
vrátila k dobrým a osvědčeným praktikám minulosti. Nová vláda začala jako první tento problém
skutečně řešit, ale bohužel zase polovičatě. Ministr
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školství prezentoval záměr platit středním školám
odučené hodiny, a nikoliv dotaci na žáka, a to je bezesporu správná cesta. Je to ale cesta polovičatá. Návrh
krajů, aby současně byly zpřísněny přijímací zkoušky totiž neprošel, takže i žáci, kteří se na devítileté
škole nedokázali na potřebné úrovni připravit na
studium školy střední, budou přijati. Budou přijati
už proto, že soukromé školy disponují tzv. školným,
které rodiče studentů za studium privátu platí a jde
měsíčně o tisíce korun na jednoho žáka. Zpřísnění
zkoušek by jim řadu méně schopných studentů přijmout neumožnilo a posílili bychom tím možnosti
učňovského školství. Majitelé a ředitelé škol mají
silnou lobby, vždyť mají přímé vazby nejen na Poslaneckou sněmovnu, ale i Senát, a tak se nedivme, že se
dobré koncepce asi nedočkáme.
Proč „jim“ neřeknete co naše firmy a občany skutečně tíží?
Věřte mně, že „jim“ říkáme všechno a naši politici
a odpovědní státní úředníci od nás, zástupců zaměstnavatelů, znají všechny stěžejní problémy a potřeby,
dostávají od nás návrhy na racionální řešení, ale zatím je nezajímají. Nezajímají je do té míry, aby se jimi
začali vážně a komplexně zabývat. Otázkou zůstává,
co všechno budeme muset my všichni udělat, aby konečně začali. Aby pochopili, že rozdělovat peníze mohou jen tehdy, když jim je my vyděláme a abychom je
vydělali, nesmí nám házet klacky pod nohy. Motivace
soukromého vlastnictví a kapitálu je silným motorem, ale každý motor, který jen ženete do otáček a nedáte mu dost oleje, se jednou zadře. Politici se musí
na prvním místě starat a pečovat o zdroje a teprve
potom přemýšlet, za co a kolik utratí. Zatím to u nás
v Parlamentu, a nejen tam, dělají obráceně.
V závěru něco pozitivního. Ministrem průmyslu se
stal Karel Havlíček. Znám ho řadu let a vím, že je to
odpovědný a pracovitý člověk. Přiznám se, že mě překvapilo, že nabídku na pozici ministra od premiéra
přijal, ale myslím, že je to dobře. O potřebě podpory
českých firem jsme měli řadu jednání a Karel Havlíček ví velmi dobře, o co nám jde. Věřím, že svou prací
podpoří v českém hospodářství a průmyslu výrobu
vlastního produktu a tím omezení nerentabilní práce
ve mzdě a nerentabilní výroby komponent pro zahraniční firmy a bude podporovat nastupující trend
zlepšujícího se hospodaření naší země, zahájený
současnou vládou a brzděný opozicí, a dokonce i částí
koalice. Pan ministr přislíbil účast na naší celorepublikové poradě a předsedové, ředitelé a zástupci více
jak dvoustovek našich firem s ním o své práci, záměrech a vizích budou hovořit. Třeba to bude další, byť
malý krůček ke zlepšení našeho hospodářství.
JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Jedním z družstevních výrobců je DŘEVO, družstvo Měřín, vyrábějící bytelný nábytek, který vydrží
po několik generací. Navštívili jsme dvě provozovny družstva – v Měříně a ve Velkém Meziříčí, kde
nás provedl předseda družstva Ing. Ladislav Fiala.

ROZHOVOR

reportáž z družstva

DŘEVO, družstvo Měřín

Ing. Ladislav Fiala
předseda družstva
DŘEVO, družstvo Měřín

Pane předsedo, kolik provozoven má vaše družstvo?
Z původních šesti provozoven (Měřín, Velké Meziříčí,
Herálec, Jimramov I, Jimramov II, Borač, odloučené
pracoviště Loučky) dnes pracujeme ve dvou provozovnách v Měříně a ve Velkém Meziříčí.
Pojďme se s vámi vydat do historie družstva...
Po roce 1989 družstvo vrátilo na základě restitučních
nároků pět z šesti provozoven, přičemž základní provozovna v Měříně měla být původně ušetřena. Na základě zákona o mimosoudních rehabilitacích jsme ale
byli nuceni i ty části, které byly v základu původní,
vrátit. Je nutné též podotknout, že družstvo vzniklo
v roce 1951 a všechny nemovitosti, ve kterých působilo, řádně koupilo a dle dochovaných kupních smluv
nebyly kupní ceny podhodnocené. Potomci původních vlastníků měli družstvu zaplatit za přístavby
a zhodnocení, což v roce 1995 znamenalo dát družstvu
dva miliony korun. Ovšem oni neměli na toto vyrovnání, proto po letitých a vleklých soudních jednáních
jsme se společně dohodli na dělicí čáře - větší část
dostali restituenti a menší družstvo.
Jedním z hlavních výrobních směrů byly v družstvu
vždy židle. Jak je to s historií v jejich případě?
V základní provozovně a ústředí pracujeme jak ve
svých budovách, které družstvo po roce 1951 posta-

vilo, tak i v původní budově, kde se ze stodoly v 50.
letech vybudovala dílna na výrobu židlí. V té se ještě
v roce 1989 vyrábělo ročně kolem 24 tisíc židlí, z nichž
mnohé je možné ještě dnes vidět v řadě institucí, restaurací a domácností. Židle slouží doposud a občas
jsou vidět jak ve starších, tak v nových televizních
pořadech.
Co vše můžete nabídnout nyní?
Dnes se v Měříně židle stále vyrábějí, ale v daleko menším rozsahu. Kromě toho se tu vyrábějí stoly a stolky
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Z větší části jsme výrobky
z masivního dřeva od roku
2018 místo lakování začali
olejovat, a tím dáváme
těmto výrobkům nový
rozměr.

různých tvarů a velikostí, dětské postýlky, jejichž
výrobu a stroje na výrobu jsme koupili od výrobního
družstva v Domažlicích a dále polotovary pro okolní truhláře a drobné zakázky. Vyrábíme především
nábytek pro interiéry – děláme nábytek podle našich
návrhů nebo podle přání zákazníka. Specializujeme
se na nábytek na míru. Zjistíme představy zákazníka
a na základě našich možností a vzájemné komunikace
vznikne výrobek. Zákazník si například může vybrat
i ze široké nabídky potahových látek. Samozřejmě takový nábytek je dražší než sériově vyráběný, je třeba
sladit též cenové představy zákazníka s realitou. Dnes
je trend vyrábět z co nejdražších materiálů za co nejméně peněz.
Povězte nám něco o druhé větší provozovně ve Velkém Meziříčí…
V současné době ve druhé provozovně ve Velkém
Meziříčí pracujeme v prostorách, které jsme po roce
1989 upravili. Bývalý sklad na konci města směrem na
Brno, dnes na okraji průmyslové zóny, jsme přestavěli na strojovnu a k tomuto základu jsme vybudovali
postupně montážní dílnu a lakovnu, dále kotelnu
a nad ní kanceláře se sociálním zařízením a jídelnou
pro zaměstnance a nakonec sušárnu řeziva. V současné době zde vyrábíme dětské rostoucí židle, ložnicový
nábytek z masivního dřeva – malajského dubu, polotovary na bázi dřeva pro okolní firmy – zvláště opracování na CNC obráběcím centru a drobné zakázky.

Jak to zvládáte z hlediska
zaměstnanců?
Samozřejmě, že se potýkáme, tak jako většina
českých firem s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků z oboru. Musíme
preferovat stálé zákazníky a vykrýt především jejich
objednávky. Pro řadu firem děláme například i polotovary, tedy musíme upřednostnit i tyto zakázky,
neboť jsou na našich výrobcích závislé další výrobní
procesy. Poslední skupinu tvoří běžní zákazníci a tam
je výroba časově delší.
Co když má někdo delší dobu váš nábytek a chce svůj
interiér doplnit o další jeho části nebo ho upravit?
Ano, i to se stává – někdo se třeba přestěhuje jinam
a chce dodělat stejně vypadající skříňky. S tím občas
vzniká problém, zvláště když se pracovníci změní,

nastoupí třeba ti, kteří nemají tolik zkušeností v tomto řemeslně vyráběném nábytku. Taková výroba
není zrovna jednoduchá na zpracování, ale snažíme
se vždy vyhovět.
Kolik pracovníků aktuálně zaměstnáváte?
Aktuální stav je 15 zaměstnanců – z toho sedm v Měříně a osm v provozovně ve Velkém Meziříčí. Je to
ale málo, potřebovali bychom ještě tak pět truhlářů.
Máme šikovné pracovníky, ale nemáme jich dostatek, a na určité věci je navíc při zpracování zakázky
potřeba odborný řemeslník, který pracuje samostatně.
Spolupracujete například s nějakým učilištěm?
V Jihlavě je sice škola věnující se tomuto řemeslu, ale
absolventi po vyučení mnohdy volí jiné zaměstnání.
Preferujeme zaměstnávání českých pracovníků, ne-

8

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

9/2019

reportáž z družstva
boť se zahraničními jsou většinou problémy. Snažíme
se zachovat firmu i do budoucna, aby ji bylo jednou
komu předat – proto chceme české zaměstnance
a spíše mladší. Dnes řemeslo není již populární a už
neplatí předávání profese z otce na syna, vnuka…
Shánění nových zaměstnanců je proto problém. Navíc ve škole sice absolventi získají o profesi přehled,
ale teprve praxe je naučí jejich řemeslu, jenže za
chvíli nebude, kdo by jim ty zkušenosti z oboru předal. Vzhledem k omezené kapacitě způsobené nedostatkem vyučených truhlářů nejsme schopni vyrábět
širší sortiment ani na jedné z provozoven.
Ví se o vás, že se kromě profese předsedy družstva
také věnujete dalším činnostem. Seznamte s nimi
i naše čtenáře…
Co se týká další mojí činnosti, kromě práce v družstvu, ve kterém jsem již od roku 1984 a od roku 1996
zde vykonávám funkci předsedy, jsem již 25. rokem
také starostou malé vysočinské obce Arnolec. Skloubit
obě funkce lze, samozřejmě, že je řada starostí, ale tak
jako při každé činnosti to bez starostí nejde. Setkávání
se s lidmi z obou oblastí často pomáhá naplňovat cíle
v těchto na první pohled odlišných pozicích. A když
je potřeba se úplně odreagovat, tak zaručeně pomáhá
muzika, které se také aktivně věnuji. Je lékem na řadu

problémů, nebát se vyjít na pódium
předat dál svoji energii, ale taky si ji
umět vzít, i od těch, co jsou v hledišti, jako doping pro většinu běžných
dnů.
Když byste porovnal obě tyto profese, tak jaký je hlavní rozdíl mezi
nimi?
Na rozdíl od práce v družstvu, kde
se vytváří zakázky pro klienty, jsou
výsledky práce starosty navenek
více hmatatelné – když například
provedete rekonstrukci silnice,
postavíte kulturní dům nebo opravíte vodovod, tak to
jsou věci, které existují, jsou vidět a ještě dlouho existovat budou. Ale v podnikání je prioritou sehnat práci
pro lidi, aby byl uspokojen zákazník, aby práce byla
včas hotová a dobře provedená… Ale tu práci pořád
odevzdáváte. Když je zákazník se zakázkou spokojen,
poděkuje, vyjádří spokojenost. Ale tu práci nevidíte,
nevíte, jak později funguje ve vazbě na ostatní věci.
Co chystáte v družstvu v budoucnu, máte nějaké vize,
které byste rád uskutečnil?
Hlavně bych si přál, aby z Měřína a z Velkého Meziříčí, kde v současnosti máme naše provozy, nevymizelo
truhlářské řemeslo a za několik let jsme mohli oslavit
kulaté výročí družstva, které u mnoha lidí představuje téměř jeden prožitý život. Chtěli bychom více
nabízet svůj vlastní sortiment s nápaditým designem
ve spojení s tradičním kvalitním zpracováním a doufám, že více oslovíme novou nastupující generaci
zákazníků, mladých lidí, kteří si budou nábytkem
vybavovat svoje domovy.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravily Ing. Lenka Bartoničková
a Jana Henychová.
Foto: Jana Henychová

www.drevomerin.cz
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Detecha slaví 65. výročí vzniku
V měsící září oslaví chemické výrobní družstvo Detecha se sídlem v Novém Městě nad Metují již
65 let od svého vzniku. Družstvo je známo široké veřejnosti dlouhou řadu let jak kosmetickou
značkou Regina, tak výrobou nátěrových hmot. Pojďte se s námi podívat do historie i současnosti
družstva - průvodkyní nám je předsedkyně družstva Ing. Jana Nýčová.

ROZHOVOR
Ing. Jana Nýčová
předsedkyně družstva
Detecha Nové Město nad Metují
Jak dlouho pracujete v Deteše a proč jste začala v Deteše pracovat?
V Deteše jsem začala pracovat v říjnu 2011, a to do konce roku 2012 jako kalkulantka. V dubnu 2016 jsem byla
oslovena tehdejší předsedkyní družstva, zda bych se
nechtěla vrátit na svou pozici. Vzhledem k tomu, že
jsem byla na rodičovské dovolené s 16 měsíčním dítětem, jsme se spolu domluvily na práci z domu dva
dny v týdnu.
Co vás na práci nejvíce baví?
Určitě je to její rozmanitost a kontakt s lidmi. Téměř
každý den přinese v této společnosti, která má dvě
odlišné divize, něco nového. Pravda je, že ne vždy to
jsou pozitivní zprávy. Ale problémy jsou od toho, aby
se řešily a jejich překonání posouvá naše družstvo dál.
Jaká je vaše vize do budoucna?
V letošním roce družstvo slaví 65 let od svého založení. Když jsem se narodila, bylo v družstvo právě
v mém nynějším věku. Za svou existenci muselo čelit
i špatným dobám a tlakům směřujícím k prodeji podniku. To co dělá Detechu Detechou, je právě zvolená
družstevní forma podnikání. I přes dnešní kapitalistickou dobu si Detecha zachovává sociální cítění vůči
zaměstnancům. Velké procento z nich u nás pracuje
více než 20 let. Mojí snahou tedy bude výše zmíněné
zachovat a rozšiřovat povědomí o registrovaných
značkách výrobků společnosti, při jejichž výrobě
dbáme zvýšený důraz na jejich kvalitu a praktičnost.
Jaké principy jsou podle vás nejdůležitější pro úspěch
v podnikání?
Prosazení se na dnešním, téměř každým dnem měnícím se trhu je velice složité. Důležitý je nápad, jaký
produkt zákazníkům nabídnout, zvolit vhodnou
marketingovou strategii, aby se o něm konečný spotřebitel dozvěděl, a budovat pevné vztahy s našimi
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obchodními partnery. K tomuto všemu je zapotřebí
potřebná dávka štěstí.
Které okamžiky jsou pro vás při vaší práci nejtěžší
a které vám naopak přinesly nevětší radost?
Těžko asi zvolím nejtěžší. Jsou okamžiky, které nejsou
lehké ani příjemné. Ale s trochou dobré vůle se dá
zvládnout vše. Nejvíce mě těší, když jsou za mnou vidět
výsledky mé práce a družstvo se posouvá dopředu.
Co je pro vás při práci důležité?
Dobře spolupracující tým. V jednom člověku totiž ani
na Mount Everest nevylezete.
Co vás těší v soukromém životě?
Mám doma čtyřletého raubíře, který mi dělá radost
svou zvídavostí a nápady. Čas strávený s ním a mou
rodinou mi dodává energii.
Kde čerpáte sílu a inspiraci?
Největším příkladem je pro mě řízení podniku podle
Tomáše Bati. Například se mi líbí, že i manažer na
vysoké pozici si musel projít všemi výrobními stupni
v podniku. Toto bych ráda zavedla do budoucna u nás.
Rozhovor připravila Jana Henychová

Současné družstvo má 100 zaměstnanců. Výroba
je soustředěna do dvou provozních míst - Tis v Orlických horách, kde jsou vyráběny nátěrové hmoty,
a provozovna Nové Město nad Metují, kde je soustředěna výroba kosmetiky Regina. V areálu v Novém
Městě nad Metují má Detecha i stanici technické
kontroly, kde provádí technické kontroly a kontroly
měření emisí. Veškerý sortiment jak Detecha nátěrových hmot, tak Regina kosmetiky, je k dostání v podnikové prodejně v Novém Městě nad Metují v Krčíně,
ulici Krátká 488.

reportáž z družstva

Chemické výrobní družstvo Detecha bylo založeno 18. září 1954, ustavující valná hromada se konala
v Sedloňově v Orlických horách za účasti 42 přihlášených členů. Z některých písemných materiálů, které
se zachovaly, je vidět, že počátky družstva byly velmi
těžké a nešlo všechno tak hladce, jak si mnozí členové
představovali.

Hlavním posláním družstva bylo poskytnutí pracovních příležitostí obyvatelům Orlických hor.
Z toho důvodu byla výroba rozdělena regionálně do
více provozů od oblasti Orlických hor až po oblast
Blešno u Hradce Králové.
Mezi výrobky, se kterými se začínalo, bylo rozvažování papriky a fialkového kořene do malých sáčků,
dále se stáčelo z velkých sudů do malých lahviček
kresolové mýdlo. Mezi další produkty patřily svíčky,
štěpařský vosk, včelařské mezistěny, výroba parketové pasty, sklenářský tmel, mořidlo, fermežové barvy
a později kosmetika pro ženy.
Poslední zmíněné položky se staly časem hlavní náplní výroby družstva - v provozovně v Novém Městě
nad Metují se začaly vyrábět kosmetické výrobků
jako rtěnky, odlakovače, laky na nehty, oleje na vlasy,
brilantiny apod.
V reakci na požadavky, potřeby a poptávku zákazníků se výrobky zdokonalovaly a výroba některých
přetrvala v družstvu dodnes.
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Detecha Karbolineum® extra

Poctivá
česká lazura
Výrobek s tradicí

Nátěrové hmoty se vyznačují vysokou kvalitou,
příznivou cenou a výbornými užitnými vlastnostmi.
Současný výrobní program navazuje na tradici a především dlouholeté zkušenosti. Součástí sortimentu
jsou nátěry na kov, dřevo, beton, podvozky a dutiny
karoserií a v neposlední řadě také přípravky proti
plísním.
Druhou velmi zajímavou částí Detechy je výroba
kosmetiky pod značkou „Regina“. Několik generací
žen zná a používá dekorativní kosmetiku pod touto
značkou, která zpříjemňuje a zkrášluje každý den ženy.

DETECHA je českým výrobcem nátěrových hmot, které se
vyznačují vysokou kvalitou, příznivou cenou a výbornými
užitnými vlastnostmi. Současný výrobní program navazuje
na tradici a především na bohaté dlouholeté zkušenosti.

www.detecha.cz

Název družstva Detecha je zároveň obchodní značkou, pod kterou zákazníci identifikují nátěrové hmoty. Kvalitní nátěry na kov, beton, dřevo, podvozky
aut, a také systém proti plísním, jsou velmi žádaným
artiklem. Výrobky družstva jsou určeny kutilům,
kteří si chtějí vylepšit bydlení – pro ty jsou určena
menší balení, a také i řemeslníkům a aplikačním firmám, kterým je možno dodávat nátěry v sudech. Mezi
nejžádanější výrobky patří Superkov, Superkov Satin
a Superfest na kovové povrchy, Izoban na nátěry betonu (v modrém odstínu pro bazény), Karbolineum
extra obsahující biocid pro dřevěné prvky a asfaltový
Tlumex Plast Plus na podvozky motorových vozidel.

Sortiment kosmetiky Regina je velmi široký od
proslulých rtěnek, lesků na rty, řasenek, trendových
barevných laků na nehty, opalovacích krémů a olejů,
odličovacích přípravků, pleťových i tělových krémů,
masek, po další speciální výrobky, které lze nalézt na
internetových stránkách Regina kosmetiky http://
www.reginakosmetika.cz.
Vlajkovou lodí kosmetické divize jsou pomády na
rty - Jelení lůj® (ochranná známka společnosti) a zároveň tradiční výrobek společnosti. Historie výrobku
Jelení lůj® se začala psát v roce 1962. Jelení lůj® je určený především k pravidelné péči o rty, jejich zvláčnění
a ochraně. Léty prověřená značka Jelení lůj® nabízí
svým zákazníkům kvalitní výrobky a rozmanitou
nabídku tzv. „lojů“ pro celou rodinu.
Společnost každým rokem uvádí na trh spoustu novinek a módní odstíny dekorativní kosmetiky.
Text: Lucie Peterová
Foto: archiv družstva Detecha

www.detecha.cz
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Střední odborná škola
uměleckořemeslná
Máte doma dospívajícího potomka, který stále neví, jakou školu zvolit? Má rád kreativní činnost,
je alespoň trochu šikovný a má umělecké cítění? Nechce dělat všední zaměstnání? Doporučte mu
vyučit se uměleckému řemeslu. V budoucnu nezíská jen práci, ale i činnost, která mu bude též
koníčkem, životní náplní a nebude se při ní rozhodně nudit. Pojďte s námi navštívit Střední
odbornou školu uměleckořemeslnou, která je mj. držitelem ocenění Učeň roku. Možná v ní najde
svůj životní cíl také vaše dcera či syn.

Pokud vstoupíte do této školy, připadáte si, jako když
jste se vetřeli do zákulisí divadla nebo jste se ocitli tak
trochu v historickém filmu. Zaujme vás i to, že zde učí
opravdu elita svého řemesla, lidé, kteří řemeslo aktivně provozovali a někteří jsou dokonce historicky
absolventy této školy.
Škola nabízí zájemcům široké spektrum učebních
oborů. Studentky preferují obory vlásenkář a maskér, kluci zase dávají přednost uměleckému kováři či
štukatérovi. Nic ale nebrání tomu, aby holky bušily
kladivem do kovadliny a kluci se učili na maskéra
nebo šili paruky - třída je prostě partou mladých
lidí, majících zájem o konkrétní obor. Omezení škola
neklade tomu, co chce kdo studovat. Mezi další obory
patří například zlatník a klenotník, umělecký truhlář a řezbář, rytec a mnoho dalších (přesné názvy
oborů naleznete na internetových stránkách školy
www.umeleckoremeslna.cz). Mezi nejnovější obory
patří například starožitník, antikvář a galerista…
Vcházím do jednotlivých tříd a první co mi napadá
je pohoda – vidím samé mladé pozitivně naladěné
lidi, které tento typ studia jednoduše baví. Nedá se
říci, že nějaký z oborů by byl horší či lepší než druhý –
každý má něco do sebe, a každý umožní ve studentovi
dát vyniknout jeho kreativitě.
Obor umělecký kovář je pro mě osobně dost neuvěřitelným – poté co jsem viděla nádherné výrobky z rukou šikovných studentů, je pro mě nepochopitelné,
že tak kreativní a nádherná, precizně zhotovená díla
vznikla z rukou studentů, některá dokonce po roce
studia. Jsou lidé talentovaní a ti, co mají talentu méně
– v případě tohoto oboru jsem tam snad nezaregistrovala nehezký výrobek. Originalita, krása, vkusné
návrhy školních prací, a chce se mi napsat, že když
občas vidíme ty umělecké kýče, pod které se podepíše
leckterý renomovaný autor, mohli by se tito autoři od
studentů z námi navštívené školy učit. Je přímo obdivuhodné, jak žák již v prvním ročníku dokáže pokořit
kov svojí představě a pomocí jednoduchých nástrojů,
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síly a ohně, dovede přizpůsobit kus železa své vizi tak,
aby zaujala ostatní. Práce absolventů druhých ročníků jsou pak opravdu luxus – vidět všechny ty detaily
zpracovaných modelů od mladých lidí, s top výsledkem práce na celosvětové umělecké úrovni, je opravdu nádhera a snad vám mé nadšení z návštěvy této
školy alespoň troch přiblíží fotografie, které jsem se
svolením ředitele školy mohla pořídit.
Mladé slečny volí většinou obory, které více souvisí
s krásou a vzhledem – což je logické, ženy se chtějí líbit… a tak je od mala láká i líčení, kostýmy, design, věci

Druhou důležitou součástí výuky oboru vlásenkář
a maskér – „holčičí obor“ – i když zrovna v této třídě
byli i kluci, je umělecký maskér. Zde je uplatnění studentů především v divadlech, muzikálech a dalších
typech uměleckých vystoupeních. Studenti se zde
učí kromě základů péče o pleť dokázat, aby v podstatě
vymodelovali na obličeji vše, co je pro prkna, co znamenají svět, potřeba. Nejedná se tedy pouze o líčení,
je to jakýsi rebuilding obličeje – kromě speciálních
divadelních líčidel pracují také s 3D stavebními materiály jako různé tuhnoucí gely a podobně. Řada z nich
se jistě dostane do známých divadel a muzikálů, možná i k filmu, a tento obor je určitě zajímavým pro ty,
co nemají rádi nudu, a rádi se pohybují v prostředí
divadla. Vzorem v práci jsou jim jejich vyučující, kteří

dovedou své studentky a studenty zaujmout kromě
teorie i praxí. Z této třídy jsem odcházela s pocitem,
ano takto by to mělo být ve školách všude a studenti
by do nich chodili rádi. Během návštěvy jsem mohla
i obdivovat některé líčení, které si dívky vzájemně
vyrobily, a místnost na mě dýchla pocitem, že to ty
holky musí prostě ve škole bavit. Určitě více než sedět
někde ve školní lavici a dostávat do sebe třeba vzorečky a informace, které v životě k ničemu potřebovat
nebudou.

reportáž

kolem módy. Pro tyto obory je nutné znát i historii –
absolventky (i když ani absolventi nejsou výjimkou)
například v oboru vlásenkář a maskér vyrábějí totiž
paruky nejen současné, ale napříč historií. Paruky
jsou vyráběny na míru pro konkrétního nositele a jejich uplatnění je především v divadle a při natáčení
filmů, i když samozřejmě jejich šikovnost může být
využita i v běžném životě. Studentky a studenti se
zde učí vyrobit paruku jako kompletní výrobek – od
zpracování síťky v podobě čepice, až po finální úpravu
paruk. Paruky se učí vyrábět jak z vlasů, tak syntetických vláken. V rámci návštěvy školy tak mám možnost zrovna vidět výrobu historické paruky ale třeba
i vícebarevné extravagantní paruky. Tuto práci bych
určitě přirovnala k mravenčí – šikovné ruce studentek pod vedením zkušeného mistra nebo instruktora
speciálním háčkem připlétají titěrné pramínky vlasů
do předem připravené pokrývky hlavy. Je až neuvěřitelné, jak pomalu tato práce ubíhá, je to jakýsi test
trpělivosti, protože pramínky se upevňují na základ
opravdu hustě. Výroba takové paruky tak trvá několik
týdnů, někdy i měsíců, a poté následují finální úpravy.

Jedním z oborů vyučovaných na zdejší škole je umělecký štukatér. Cílem je vychovat budoucí pracovníky
údržby památek, někoho, kdo bude udržovat naši historii stále živou. Tento obor má oproti druhým odlišné to, že jeho absolventi nejspíš budou pořád cestovat.
Protože za památkou budou jezdit po celé naší zemi
a možná nejen v ní. Obor předpokládá kromě uměleckého cítění i vztah ke stavebnictví, předpoklady
naučit se teorii o vzniku staveb, a pak i fyzičku – absolventi této školy budou často muset lézt po žebříku
či viset někde ze střechy na laně, když budou například opravovat věž kostela. Nesmí se proto bát výšek
a dobrým startem jim bude i obliba v cestování….
Protože díky svému zaměstnání tak mohou vidět za
život pěkný kus světa a mít možnost opravovat často
stavby, na které si běžný smrtelník nemá možnost ani
sáhnout prstem.
Stále váháte, jestli doporučit své dceři či synovi
právě tuto Střední odbornou školu uměleckořemeslnou? Pak neváhejte a jděte se podívat na den otevřených dveří, který se bude konat 2. října od 9 do
17 hodin v budově školy v Podkovářské 797/4, Praha 9.
Srdečně zveme čtenáře časopisu k návštěvě objektu
SČMVD, ve kterém se tato škola nachází. V rámci
dne otevřených dveří škola představí všechny učební obory.

ROZHOVOR
Mgr. Radek Coufal
ředitel školy

Pane řediteli, představte našim čtenářům vaši školu.
Fungujeme od roku 1991, jsme soukromá škola. Budova vznikla ve 30. letech minulého století, byla zde
škola pro kováře a podkováře i tzv. kovářský domov.
Studenti zde získávali vědomosti a byl zde též internát. Již v 70. letech se zde vyučovalo kolem dvou
desítek uměleckých řemesel. Těší mě, že absolventi
z oboru kovo, jako kováři či strojní mechanici se
chodí v rámci dne otevřených dveří do školy podívat
i po šedesáti letech. Škola byla kdysi zprivatizována
učiteli, aby mohla fungovat dál.
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Jaká je současnost a jaké má škola plány?
Jsme školou, která má jedinečné složení uměleckých
oborů ve Střední Evropě – jako například umělecký kovář, zámečník, umělecký pasíř, truhlář, řezbář, vlásenkář a maskér, ale třeba i o obory zlatník
a klenotník. Mezi speciální obory patří umělecký
štukatér, pozlacovač, sklenář a rytec. Žáků na těchto
oborech není mnoho, ale vycházejí z ní profesionální řemeslníci. Naši studenti se podíleli například na
opravě Parlamentu ČR, Národního muzea a podobně.
Svoje zkušenosti získávají již během studia, tedy mají
od mládí reference. Nutno zdůraznit, že žákům předávají zkušenosti přední odborníci svého řemesla.
Jsme tradicí uměleckých řemesel, na jiných obdobných školách takovéto složení oborů nikde nenajdete.
Předáváme prostřednictvím našich mistrů jakousi
štafetu v péči o české i zahraniční památky.

Co se týče oprav historických památek, obracejí se
jejich provozovatelé na vaši školu?
S požadavky na opravu se obracejí zájemci spíše na
mistry – ti kromě výuky občas mají i další podnikání.
To vše samozřejmě přispívá i k aktivním zkušenostem v oboru, které předávají svým studentům.
Spolupracujete v rámci studia například s nějakým zaměstnavatelem či zaměřujete se též na práci
v rámci projektů?
Ano. Naše škola nedávno získala grant pro 30 žáků
v rámci programu Erasmus+. Naši studenti v rámci
výuky jezdí na měsíční až tříměsíční stáže do Velké
Británie, Irska a Norska, kde se učí pracovat v reálném prostředí. Více informací lze nalézt na odkazu
https://www.umeleckoremeslna.cz/erasmus, kde je
možné přečíst si mimo jiné články stážistů. Snažíme
se o spolupráci se zaměstnavateli, restaurátory, máme
české i zahraniční partnery. Plánujeme i další zahraniční stáže – žáci tak mají možnost dostat se přímo do
firem náležících jejich vybranému studijnímu oboru.
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Spolupracujete v této oblasti s nějakým výrobním
družstvem?
Zatím ne, ale rádi bychom nějakou spolupráci rozhodně navázali – věřím, že zejména vaše družstevní
firmy zabývající se rekonstrukcemi objektů, ale také
výrobní družstva z oblasti umělecké výroby by mohla stáže našich šikovných studentů uvítat. Bylo by
skvělé, pokud by naše studenty ale i v budoucnu absolventy zaměstnalo co nejvíce firem napříč Českou
republikou, kde navíc odpadá jazyková bariéra jako
v zahraničí.
V jakém věkovém rozmezí vaše škola přijímá uchazeče?
Zhruba 60 procent tvoří absolventi základních škol.
Zbytek studentů je ve věku 20 – 65 let. Často se sem
hlásí uchazeči – ze základních škol i ti starší, kteří
například chtějí udržet rodinnou řemeslnou tradici,
někdo si zase přichází jen splnit svůj sen. Dokonce
přijímáme i studenty s ukončenou vysokou školou.
Nabízíme také možnost rekvalifikačního studia pro
různé věkové kategorie, a to formou dálkového studia. U dospělých zájemců je potřeba respektovat, že
jsou zaměstnaní, mají rodinu a někdy je pro ně dojíždění problém. Studovat mohou formou sobotních
seminářů a následných konzultací a zkoušek. Během
dvou let musí splnit 500 – 600 hodin praxe u vybraného mistra. Jsme ale schopni zajistit, abychom se
spojili s kvalifikovaným mistrem v místě jeho bydliště. Snažíme se našim studentům vyhovět.
Jaké zkušenosti mohou vaši profesoři studentům nabídnout?
Nabízíme ty nejlepší odborníky svého oboru. Učí zde
lidé, kteří mají praxi 20 let a výše. Předávají jim svoje
zkušenosti z praxe a snaží se naše studenty motivovat, aby je práce bavila. Jde o to, vychovat řemeslníka,
kterého práce baví, kdo bude dále v řemeslu pokračovat.
Přijímáte ke studiu také cizince?
Ano, mohou se sem přihlásit cizinci trvale žijící na
území České republiky, kteří zvládnou jazykovou
bariéru. Mezi našimi studenty jsou či byli lidé z Austrálie, Hawaje, Ruska, Itálie a Argentiny… Jediným
problémem je jazyková bariéra, aby student byl schopen udělat závěrečnou zkoušku. Můžeme mu pomoci
a poradit mu, ale neděláme zázraky, zvládnout český
jazyk musí sám.
Reagujete v osnovách studia na současnou praxi, že
řada lidí vykonává řemeslné práce coby OSVČ?
Ano. V rámci výuky máme v osnovách také ekonomické základy, je to čím dále více žádoucí. Zpravidla se
výuka koná formou semináře, kde se studenti dozvědí základy – jak vést účetnictví, jak vystavit fakturu,
výdejový či příjmový doklad, jak si zařídit živnostenské oprávnění, jak platit daně, atd. Jedná se o jakési

Pokud nyní čte náš rozhovor zájemce, kde se může
přihlásit ke studiu na vaší škole?
Přihlášky absolventů ze základních škol je ideální podat do 30. listopadu. Starší uchazeči se mohou
přihlásit o něco déle, ale čím dříve, tím lépe, aby se
pak na jimi zvolený obor dostali. Škola nabízí tříleté
učební obory nebo tzv. rozšířené studium (žák už má
dokončenou střední školu a uznáme mu všeobecné
předměty, má pouze ty odborné). Po ukončení těchto
oborů získají studenti výuční list. Zájemci pak mohou

studovat ještě nástavbové studium a získat maturitu.
Možností je více, škola nabízí i možnost rekvalifikace.
Kriteria pro studim jsou především talentové zkoušky, probíhající během ledna, a motivační pohovor.
Škola je soukromá, tedy se platí školné – nicméně
ceny jsou v porovnání s ostatními školami a především s tím, co vše se studenti ve škole za dobu studia
naučí, velmi nízké. Zbývá tedy dodat, že se já i učitelé těšíme na nové zájemce a nenecháme tak tyto
umělecké obory zhynout. Je nutno štafetu řemesla
předávat dalším, ve jménu úcty k řemeslu a v zájmu
zachování českých i zahraničních památek i pro další
generace.
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účetní minimum, které by jim mělo v této oblasti
pomoci.

Zeptali jsme se vyučujících….
PAVEL JANÍK
učitel

obor umělecký štukatér, umělecký malíř
Pane učiteli, připomeňte nám začátky Vašeho studia…
Začínal jsem jako štukatér – pocházím ze Zlína, vyučil jsem se na
Moravě a praxi jsem dělal v Olomouci, kde je spousta
historických památek. Protože památky miluji, musel
jsem z domu. A tak jsem v mládí spal po ubytovnách,
potýkal se se základy řemesla a těžko jsem sháněl
informace, neboť tato specializace není až tolik rozšířena. Jelikož jsou památky rozseté po území, pořád
jsem cestoval – stejně jako muzikanti jezdí na koncerty, tak i památkáři musejí za opravovanou památkou
dojet. Cestování bylo opravdu hodně.
Jaká byla vaše nejzajímavější zakázka?
Měl jsem tu možnost podílet se na rekonstrukci Národního divadla a to jak v exteriéru, tak v interiéru
objektu. Dalšími zajímavými činnostmi byla práce na
italských památkách – Itálie je kolébkou umění, byl
jsem proto velice potěšen, když nás pozvali na rekonstrukci sfing v Turíně. Jednalo se o Němci poničené
náměstí, prováděli jsme rekonstrukci a výrobu chybějících objektů. Nutno říci, že jsme byli velice sledováni, foceni při práci atd.
Proč je v současné době o obor umělecký štukatér tak
malý zájem?
Momentálně máme ve třídě 10 žáků. Jedná se o velmi
náročné řemeslo. Vyrábíme formy pro sochaře, odlitky, tzv. výdusky a podobně. Jsme schopni například
vyrobit tzv. umělý mramor, který vyjde při rekonstrukcích podstatně na méně než mramor skutečný.
V České republice je velké množství památek v barokním slohu, v Praze i na celém území našeho státu se ale
najdou všechny druhy stylů, a my jsme tu proto, abychom české ale i zahraniční památky udrželi i pro další

generace, neboť je to natolik náročné, že ne každý tuto
práci dovede vykonávat. Mimo jiné řemeslník musí
být ve velice dobré fyzické kondici, neboť jeho práce
je často ve výškách, na žebříku, laně, lešení a podobně.
Práce je velmi různorodá a ne každého různorodost
baví. Restaurátor musí být umělec, musí se vcítit do
pocitů řemeslníka, který před mnoha lety tu práci
dělal. Špatně opravená památka je zkažená památka.
Pokaždé opravujeme něco jiného a je také potřeba se
neustále vzdělávat, což též každý člověk nemusí chtít.
Co byste řekl zájemcům o toto povolání?
Je spousta povolaných, ale málo vyvolených. Když něco
neumíte, tak vás to
nebaví. A každý nemá
sílu to v sobě vybojovat. Když to ale
dokáže, nezíská jen
povolání, získá životní činnost, co ho baví
a stává se profesionálem ve svém oboru. Samotný rozjezd
takového studenta či
absolventa není vůbec jednoduchý, je to
téměř nadlidský úkon. My sice v naší škole absolventa vzděláme, ale pokud nenastoupí na tovaryšskou
cestu, jako to bylo v dobách dřívějších, aby získal
mnohaleté zkušenosti z praxe a sám se stát později
mistrem, aby své zkušenosti předal dál, je tento obor
značně ohrožen.
Jak je to ze získáváním zkušeností konkrétně?
Nejde jen o řemeslnou zručnost ale například jak bylo
zmíněno, o stále zdokonalování se v oboru. Jednak se
stále učíme pojmout více a více informací o českých
i zahraničních památkách, ale vznikají i nové mate-
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riály, se kterými je nutno se naučit pracovat při rekonstrukcích. Je stále co se učit, nejde strčit hlavu do
písku a říci si, že už vše umíte.
Co byste nám řekl o oboru umělecký pozlacovač?
Tento obor je žádaný, ale není potřeba v praxi často.
Pokud by tedy řemeslník měl ještě vystudován obor
umělecký malíř, pak by to pro firmy, které ho najmou, bylo více praktické, neboť může zastat více věcí
a navíc s ucelenou představou. Bohužel ale je právě
toto v současné době dost nereálné – za 15 let, co tu na
škole učím, se marně snažím protlačit, aby se tyto dva
umělecké obory sloučily a absolventi naší školy tak
našli širší uplatnění. Bohužel se ale „nechtěné“ obory
neobnovují. Přitom když absolvent školy bude vyučený oběma oborům, je to ideální kombinace jeho dovedností. Firmy takový obor požadují ale nikdo, kdo
o tom má šanci rozhodnout, nás nechce vyslyšet. Jde
jen o spojení dvou oborů, nic víc. Tato oblast je kompetenci Ministerstva školství ČR, ale také asociace
krajů, která schvaluje jejich rozpočty. Kompetentní
lidé, kteří o nás rozhodují, bohužel naší práci ne zcela
rozumí a tak nerozhodují správně.

Mohou si studenti vybrat, co budou dělat jako školní
práci:
Ano. Škála věcí, které mohou vyrobit, je různorodá.
Pokud si vyberou i nějaký jiný vzor, než z naší nabídky, a je to vyrobitelné, není problém ani v tom.

ZBYNĚK ZATLOUKAL
mistr, učitel

obor umělecký kovář a zámečník
Co vše se vyučuje v této dílně?
Zde v prvním poschodí probíhá
výuka prvního ročníku. Pracují
zde kováři a zámečníci. Oproti
běžným oborům musí umělečtí
kováři a zámečníci (i ostatní umělečtí řemeslníci)
dbát současně i na prvky estetiky. V kovárně v přízemí se již učí druhý a třetí ročník, mají tam více vybavení a těžká zařízení. Zde nahoře vznikají jednoduché
kovářské práce.
Výrobek Zbyňka Zatloukala z dob studií

PRÁCE V KOVÁRNĚ
PETR VOŘÍŠEK
mistr

obor umělecký kovář
Co vše se u vás mohou studenti
naučit?
Na tento obor se se hlásí převážně
zájemci, kteří mají nějakou zručnost, mají vztah k tomuto řemeslu.
Mohou to být například i ti, kteří se již vyučili nějakému řemeslu, například jako umělecký truhlář. Studenti tvoří cvičné práce – jedná se o drobnější věci, jako
jsou kovaní hádkové, zvonečky, svícny a podobně. Dále
se učí kovat, rýhovat, tepat, pěchovat materiál a další
prvky umělecké kovařiny. Vznikají převážně užitkové
věci.
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S jakými materiály studenti v oboru umělecký kovář
pracují?
Materiál je rezavějící ocel. Dá se kovat i z nerezavějící oceli, ale na cvičné práce je to jednak příliš drahý
materiál a jednak je při zpracování náročnější, neboť
se rozpadá.
Jakým způsobem vznikají na ukovaných věcech designové prvky, které vidíme?

Jak probíhá takové studium?
Co se týče praxe, tak kromě zdejšího líčení se snažíme
naše studenty dostat i „na plac“, tedy měli například
možnost podívat se přímo na natáčení filmu. Pokud
budou mít po ukončení studia štěstí, mohou se dostat
právě k filmu nebo do divadla či muzikálu. Cestou je
i otevření další kreativní dílny jako je tato.

reportáž

Například zabarvení vzniká tím, jak ocel projde ohněm – teplotou a délkou. Tím kovář může dosáhnout
požadovaného zabarvení. Umělecký kovář může současně používat pro své výrobky i rezavý plech – jelikož se výrobky dávají většinou do interiéru, výrobek
zůstane zachovaný bez dalšího poškození. Při kovářských pracích pak na rezavých místech vznikají růz-

ILONA NOVÁKOVÁ
mistrová

obor umělecký vlásenkář a maskér
Jak vzniká paruka?
Paruky, na které se díváme, jsou šity na míru. Základem je tzv. montura, přesná kopie hlavy nositele. Na
té je paruka vyráběna. Je potřeba ušít síťku z tylu –
pomocí mnoha ručně šitých záhybů síťka dokonale
kopíruje tvar hlavy. Na tu se pak tzv. poutkováním
připevňují jednotlivé pramínky vlasů.

né skvrny či drobnější defekty, zajímavě zbarvené. Ty
se následně zafixují povrchovou úpravou. Výrobky
jsou velmi zajímavé a originální. Umělecký kovář
může zpracovat i kazové materiály, které se v běžném
kovozpracovatelském průmyslu nevyužijí.

LUCIE DVOŘÁKOVÁ
učitelka

obor umělecký vlásenkář a maskér
Jaké barvy mohu nyní na vašich studentkách vidět?
Jedná se o profesionální barvy na vodní bázi, jsou
dobře smyvatelné… Používají se pro facepainting
a bodypainting, mají vynikající pigmentaci a dobře
kryjí. Jedná se o zdravotně nezávadné barvy.

Ilona Nováková (druhá zprava)
se studentkami

Jaké další barvy se v tomto oboru používají?
Právě jsme v prvním ročníku, tedy je to zatím seznamování se s barvami. V dalším ročníku se pak používají i další typy barev, například lihové a různé druhy
barev.
Lucie Peterová (čtvrtá zprava)
se studentkami

S jakými materiály zde studentky pracují?
Podle typu účelu se pro výrobu paruk používají buď
pravé vlasy, nebo vlasy umělé, tzv. kanekalon. Paruky
nacházejí široké uplatnění jak oblasti filmu či divadla, tak i v běžném životě.
Text a foto: Jana Henychová

www.umeleckoremeslna.cz
9/2019
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rubrika manažerů družstev

Jak připravit děti z hlediska
vzdělání na budoucí zaměstnání
Dnešní učebny se liší od tradičních představ. Od
vzdělávání se očekává, že připraví děti pro práci
na rychle se měnícím digitálním pracovišti, učení
založené na technologiích se stává normou a děti
možná budou kódovat dříve, než budou umět číst
a psát. V důsledku toho celosvětové výdaje na
vzdělávací technologie prožívají boom. Podle údajů a výzkumné firmy HolonIQ se očekává, že se do
roku 2025 zdvojnásobí na 341 miliard USD.
„Ptáme se mladých lidí, když vyrůstají, čím chtějí
být, když vlastně možná více než polovina odvětví, ve
kterých budou pracovat, doposud nebyla vynalezena,“ říká Heather McGowanová, zabývající se strategií budoucnosti práce, která pomáhá připravovat lidi
a organizace na Průmyslovou revoluci 4.0, kdy svět
bude přetvářen umělou inteligencí, robotikou a dalšími technologickými průlomy.

„Musí to být něco zábavného a dobrodružného, ne
jen domácí úkol,“ říká Alex Klein, generální ředitel
a zakladatel společnosti Kano, zabývající se vzdělávacími technologiemi. Ve Velké Británii pedagogové
vítají používání technologie. Podle průzkumu společnosti Promethean tento rok 54 procent učitelů používalo vzdělávací technologie a 94 procent uznává, že
mohou zlepšit zapojení studentů.

NEJEN PRO VÝUKU

Technologie pomáhají děti nejen učit, ale také vytváří lepší vzdělávací prostředí.
Dánské společnosti Velux a Leapcraft spolupracují
na zavedení senzorů do učeben. Vyvinuli Ambinode malý bílý box, který monitoruje hluk, teplotu, částice
vzduchu a hladinu CO2. Data jsou poté přiváděna do

Ve zprávě Světového ekonomického fóra se uvádí,
že 65 procent dětí, které vstoupily do základní školy v roce 2017, budou mít zaměstnání, která doposud
neexistují a na která je jejich vzdělání nedokáže připravit. Vzdělávání se musí odpovídajícím způsobem
přizpůsobit. McGowanová si myslí, že to znamená
menší zaměření na přenos znalostí a naopak větší
zaměření na schopnost učit se pro sebe. „Základní
znalost budoucnosti je vaše vlastní schopnost učit se
a přizpůsobovat se, protože pokud tak neučiníte, vaše
kariéra se po několika letech zastaví,“ říká.

NÁSTROJE PRO BUDOUCNOST

Tato nová éra vzdělávání také vyžaduje novou sadu
nástrojů. Příkladem může být Cubetto, malý dřevěný
robot, který se pohybuje na podložce a plní příkazy,
které dítě vloží na bloku, jako je doleva, doprava nebo
dopředu, do připojené základny.

aplikace pro chytré telefony, aby učitel nebo správce
zařízení mohl monitorovat prostředí a ujistit se, že prostředí je co možná nejpohodlnější a nejproduktivnější.

„Je to dovednost, kterou můžete použít na cokoli:
v podstatě se naučíte myslet velmi logickým a racionálním způsobem,“ říká Filippo Yacob, který vyvinul
Cubetto.

Analytická studie univerzity v Salfordu zjistila, že fyzické faktory, jako je přirozené světlo, teplota a kvalita
vzduchu, mohou zvýšit pokrok v učení žáků základních
škol až o 16 procent za rok. „Nebezpečí však spočívá
v tom, že pokud tyto podmínky nebudete mít v pořádku, tak děti budou skutečně omezovány ve svém
učení a bude to podkopávat jejich úsilí o akademický
pokrok,“ říká profesor Peter Barrett, který studii vedl.

Účinnost těchto nástrojů však závisí na udržení pozornosti malého dítěte.

Zdroj: Světové ekonomické fórum /CNN Business Londýn
(-vr-)

Cubetto, který stojí 225 dolarů, používají školy a rodiče k výuce dětí ve věku tří let.

www.weforum.cz
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Přípravy na spuštění projektu
elektronické neschopenky zdárně
pokračují
Projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho
účinnost je naplánována od 1. ledna 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního
systému eNeschopenky. Do té doby je nutné podniknout ještě celou řadu nezbytných kroků, aby
celý systém fungoval bezchybně.
„Datum ostrého provozu systému eNeschopenky se
blíží a chceme si být jisti, že bude fungovat, jak má.
Od října jej proto nasadíme do testovacího prostředí,
v listopadu pak začneme napojovat do systému lékařské softwary,“ říká o eNeschopenkách ministryně
Jana Maláčová. „Projekt přinese výrazné zjednodušení a nemocným odpadne cesta do práce s papírem.
Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli a sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává
ministryně.
Práce na projektu úspěšně pokračují podle předem
naplánovaného harmonogramu. Návrh řešení eNeschopenky byl projednán se zástupci lékařů a zaměstnavatelů.
ČSSZ uspořádala sérii konferencí jak pro dodavatele
a vývojáře softwarů, tak i pro zdravotnická zařízení,
personalisty a mzdové účetní. Na nich byly detailně
představeny nové procesy, které bude zapotřebí implementovat do softwarových řešení.
Uskutečnila se také návštěva zástupců ČSSZ a MPSV
v Institutu klinické a experimentální medicíny

(IKEM). Ten je významným partnerem v testovací
fázi projektu eNeschopenky. Na společném setkání
byla prezentována funkční komunikační část celkového řešení vyvinutá v rámci softwarů, které v současné době lékaři v IKEM používají. Funkčnost tohoto
zvoleného technického řešení na straně ošetřujících
lékařů je tedy již ověřena v reálném prostředí.
Poskytovatelé zdravotních služeb tak mohou ve
spolupráci s dodavateli příslušných softwarů eNeschopenku postupně implementovat do systému. A to
jak z hlediska technického, tak i co se týká doladění
případných možných negativních dopadů na systém
a organizaci práce.
V současné době probíhá mimo jiné testování externí komunikace spolu s vývojáři z dvaceti společností,
které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů. Vývojářům je k dispozici sdílená e-mailová adresa, podrobné informace na webu
ČSSZ, včetně průběžně aktualizovaného dokumentu
s nejčastěji kladenými dotazy. Návazně na postup
prací ČSSZ rovněž v uplynulých dnech zprovoznila
RSS kanál, který je napojen na rubriku „Aktuality
pro SW vývojáře“ v rubrice „Informace pro SW vývojáře“. Kdokoliv potřebuje být automaticky informován, může se tento kanál odebírat.
Proběhla také jednání se zástupci významných
a velkých poskytovatelů zdravotních služeb s cílem
představit jim technické řešení eNeschopenky a vytipovat nemocnice pro její pilotní provoz.
(-jh-)

www.mpsv.cz
9/2019
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sociální odpovědnost

Co bude s příspěvkem
na zaměstnávání OZP?
Současná situace není pro družstva a další zaměstnavatele osob se zdravotním postižením jednoduchá.
O jejích příčinách jsme informovali, diskutovali na
poradách i individuálně. Základním problémem je
skutečnost, že limit příspěvku je už od roku 2008
daný zákonem v absolutní výši, kterou lze změnit
pouze novelou zákona. K rozhodnutí o změně minimální mzdy dochází od roku 2015 pravidelně v druhé polovině předchozího roku, avšak stále později.
I kdyby do legislativního procesu nevstupovaly politické hrátky, není reálné projednání změny příspěvku tak, aby bezpečně platila od počátku daného roku.
V letech 2017 a 2018 se podařilo legislativní proces
„přelstít“ nestandardním postupem, který už pro rok
2019 neprošel, právě z důvodů „přátelských vztahů“
ve vládní koalici. Už od počátku roku 2019 mluvíme
otevřeně o nutnosti vrátit se k valorizaci příspěvku,
což už akceptuje i Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a sněmovní výbor pro sociální politiku.
Co můžeme očekávat: Po trojím odložení by měl
být konečně v zářijové schůzi sněmovny projednán
existující návrh – sněmovní tisk 463. Usilujeme společně s předkladatelkou návrhu poslankyní Alenou
Gajdůškovou o maximální zkrácení lhůty ke 2. čtení,
resp. 3. čtení (říjen). Pokud by v listopadu tisk schválil
Senát a podepsal prezident, je možné „retroaktivní“
uplatnění nároku ještě za 3. čtvrtletí.
Současně však usilujeme o zahrnutí návrhu valorizace podle stanovené minimální mzdy návrhem ve
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druhém čtení (říjen), který by po schválení definitivně odstranil podstatu problému v dalších letech. Takový návrh v aktuální situaci sporů o návrh státního
rozpočtu (bude projednáván souběžně!) nemusí být
jednoduchý. Zaváže totiž vládu k trvalému zvyšování
veřejných výdajů, i když nemusí dojít k pravidelnému
zvyšování minimální mzdy tak vysokým tempem.
Premiér Andrej Babiš i další politici otevřeně říkají,
že „dávají přednost systémovému řešení“, o které především zaměstnavatelé (iniciativou SČMVD) usilují
už od roku 2014. Pokud se však objeví reálné návrhy
(v pracovních skupinách, týmech Rady hospodářské
a sociální dohody) stejní politici je odmítají, v lepším
případě jim neposkytují podporu a prioritu – což
v důsledku znamená totéž. Trochu začarovaný kruh.
V náš neprospěch hraje několik faktorů. Rekordně
nízká nezaměstnanost, která se promítá i do skupiny
OZP, to, že systémové řešení není „politicky atraktivním“ tématem, orientace vládní koalice na voličsky
atraktivní veřejné výdaje.
Samozřejmě je naším cílem co nejvíce podpořit
a ovlivnit rychlé projednání novely zákona, ideálně
s účinností od 3. čtvrtletí 2019 a současně prosazení
valorizace od roku 2020. S odstupem času se shodujeme, že druhý cíl je důležitější.
Text: Ing. Kateřina Augustová

Finanční asistence je zákonem o obchodních korporacích vymezena jako poskytnutí zálohy, půjčky nebo
úvěru obchodní korporací pro účely získání jejích
podílů nebo poskytnutí zajištění obchodní korporací
pro tyto účely a při nabývání akcií zaměstnanci za
zvýhodněných podmínek. Finanční asistence smí být
ze strany obchodní korporace poskytnuta jen při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
Smyslem finanční asistence je umožnit, aby zájemce, kterému obchodní korporace asistenci poskytne,
v této obchodní korporaci nabyl účast, anebo aby v ní
svou dosavadní účast zvýšil. Tímto zájemcem může
být jak dosavadní společník, akcionář či člen, tak
i jiná osoba včetně zaměstnance obchodní korporace.
Finanční asistence může spočívat v tom, že mu obchodní korporace vyplatí zálohu, nebo jako zápůjčku
přenechá peněžní prostředky, popřípadě poskytne
úvěr, stejně tak jako i v tom, že některým ze způsobů
zajištění dluhu, jakým je například zřízení zástavního práva k věci patřící do jejího majetku anebo ručení ze strany obchodní korporace, zajistí dluh tohoto
zájemce vůči jiné osobě. K jinému účelu, než stanoví
zákon, finanční asistence sloužit nesmí.
Nezávisle na tom, v čem finanční asistence v jednotlivém případě spočívá, musí být vždy pro její poskytnutí splněna podmínka, že si obchodní korporace
v jejím důsledku nepřivodí úpadek podle insolvenčního zákona. Úpadkem se zde rozumí stav, za kterého má obchodní korporace více věřitelů a současně
peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
splatnosti, které není schopna plnit, anebo je předlužena. Obchodní korporace je ve smyslu insolvenčního
zákona předlužena, jestliže má více věřitelů a souhrn
jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.

Podíly, za účelem jejichž získání lze finanční asistenci poskytnout, se v družstvu rozumí družstevní
podíly. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá
se při vzniku členství v družstvu, a to především
na základě rozhodnutí o přijetí za člena. Pokud to
stanovy umožňují, lze jej nabýt také při vzniku členství v družstvu převodem družstevního podílu od
dosavadního člena, anebo přechodem družstevního
podílu dosavadního člena na jeho dědice nebo jiného právního nástupce. Účelem sledovaným finanční
asistencí může být proto podpora vzniku členství
v družstvu jakýmkoliv z uvedených způsobů, který
připouští jeho stanovy.

právní okénko

Finanční asistence
ze strany družstva

Členem družstva se může stát jen osoba, která splňuje všechny podmínky pro vznik členství podle
zákona o obchodních korporacích a stanov družstva.
S ohledem na účel, k němuž lze jiné osobě při finanční asistenci ze strany družstva dát zálohu, přenechat
jako zápůjčku peněžní prostředky, popřípadě jí poskytnout úvěr anebo zajistit její dluh, je zřejmé, že
družstvo má možnost nabídnout tuto asistenci jen
osobě, která splňuje podmínky, za nichž se může stát
jeho členem.
Zákon o obchodních korporacích upravuje také
poskytnutí finanční asistence členu družstva, tedy
osobě, která v družstvu družstevní podíl již má.
Vzhledem k tomu, že každý člen může mít v družstvu
podle tohoto zákona jen jeden družstevní podíl, je patrné, že účelem poskytnutí finanční asistence členu
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právní okénko

družstva může být jen zvýšení dosavadní majetkové
účasti, se kterou je družstevní podíl tohoto člena spojen.
Majetková účast člena v družstvu musí ze zákona
spočívat vždy alespoň v základním členském vkladu,
přičemž výše tohoto vkladu je pro všechny členy stejná. Vyšší majetkovou účast může mít člen jen tehdy,
určují-li stanovy družstva, že se vedle základního
členského vkladu může podílet na základním kapitálu družstva také jedním nebo více dalšími členskými
vklady. Při splnění uvedeného předpokladu může
člen zvýšit svou majetkovou účast v družstvu vždy
tím, že uzavře s družstvem smlouvu, kterou převezme vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu.
Majetkovou účast člena v družstvu lze zvýšit i jinak.
Jestliže je podle stanov dána členu možnost podílet se
na základním kapitálu družstva také dalším členským vkladem, a pokud to stanovy nezakazují, může
člen i za trvání svého členství v družstvu nabýt od
jiného člena družstva další družstevní podíl jeho
převodem. Stejně tak může člen, připouští-li stanovy
jeho další členský vklad, nabýt další družstevní podíl, není-li to stanovami vyloučeno, jako dědic nebo
jiný právní nástupce některého dosavadního člena
družstva, a to přechodem družstevního podílu. Další
družstevní podíl pak v těchto případech dnem, kdy
jej člen nabyl, splyne s jeho dosavadním družstevním
podílem v jediný družstevní podíl. Důsledkem nabytí
dalšího družstevního podílu za trvání členství od jiného člena družstva je zvýšení dosavadní majetkové
účasti člena, který je jeho nabyvatelem, a to o členský
vklad, s nímž byl takto nabytý další družstevní podíl
spojen, dokud nesplynul s dosavadním družstevním
podílem tohoto nabyvatele.
Účelem, ke kterému lze poskytnout v družstvu
finanční asistenci také jeho členu, může být tedy
zvýšení majetkové účasti tohoto člena v závislosti na
úpravě ve stanovách jakýmkoliv z uvedených způsobů.
Vedle toho, že si družstvo nesmí finanční asistencí
přivodit úpadek, je její poskytnutí ze strany družstva
podmíněno zákonem o obchodních korporacích rovněž tím, že bude poskytnuta za spravedlivých podmínek, popřípadě též plněním dalších podmínek, které
mohou být určeny ve stanovách družstva.
Rozhodnout o poskytnutí finanční asistence může
v družstvu jen členská schůze. Při hlasování, kte-

V dalším čísle naleznete

Země živitelka
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rým o ní členská schůze rozhoduje, má každý člen
ze zákona jeden hlas. Jestliže je navrhováno, aby finanční asistence byla poskytnuta některému z členů
družstva, uplatňuje se při hlasování členské schůze
o této záležitosti současně zákonné omezení výkonu
hlasovací práva. Spočívá v tom, že člen, ve vztahu ke
kterému členská schůze o poskytnutí finanční asistence rozhoduje, nemůže při tomto rozhodování své
hlasovací právo vykonávat. Při posuzování schopnosti členské schůze se o této záležitosti usnášet, a při
příjímání usnesení o ní, se k přítomnosti ani k hlasu
tohoto člena ze zákona nepřihlíží. K přijetí usnesení
členské schůze o poskytnutí finanční asistence vyžaduje zákon přítomnost alespoň dvou třetin všech
členů družstva a usnesení musí být přijato alespoň
dvěma třetinami přítomných členů.
Podkladem pro rozhodnutí členské schůze musí
být na základě zákona o obchodních korporacích
v tomto případě vždy písemná zpráva vypracovaná
představenstvem, anebo předsedou družstva, pokud
se představenstvo v družstvu nezřizuje. Podle požadavků tohoto zákona musí být ve zprávě poskytnutí
finanční asistence věcně odůvodněno včetně uvedení
výhod a rizik z toho pro družstvo plynoucích, dále
zde musí být uvedeny podmínky, za jakých se finanční asistence poskytne, a zpráva musí obsahovat také
odůvodnění, proč poskytnutí finanční asistence není
v konfliktu se zájmem družstva.
Zákon vyžaduje, aby zpráva byla členům družstva
od svolání členské schůze k nahlédnutí v jeho sídle
a současně stanoví, že zpráva musí být na této členské
schůzi všem členům volně dostupná. Není-li zpráva
přiložena k pozvánce na členskou schůzi, která má
návrh na poskytnutí finanční asistence projednávat,
musí být v pozvánce s ohledem na její obsahové náležitosti stanovené zákonem uvedeno, kde se člen může
s touto zprávou seznámit.
Jestliže členská schůze poskytnutí finanční asistence schválí, družstvo musí zprávu, na jejímž podkladě
se o tom členská schůze usnesla, uložit bez zbytečného odkladu do sbírky listin, která
je součástí obchodního rejstříku
vedeného příslušným soudem.
Zde je pak tato zpráva každému,
kdo o ni projeví zájem, volně přístupná.

Text: JUDr. Miroslav Machala

z Bruselu

Eurobarometr 2019:
Evropané vnímají stav EU
nejoptimističtěji za posledních pět let
– Důvěra v EU se od minulého Eurobarometru zvýšila ve 20 členských státech včetně ČR
– Celkově ji věří 44 % respondentů, v ČR 36 %
– Vnímání EU je mezi evropskými občany nejlepší od června 2014
– V ČR nově překlenul počet respondentů, kteří vnímají EU pozitivně (29 %), počet těch, kteří ji
vnímají negativně (27 %)
– Změna klimatu je v EU nově druhým největším zdrojem obav. V ČR jsou na předních příčkách
stále migrace a terorismus.
Vnímání Evropské unie – ať už jde o hospodářství,
či stav demokracie – se mezi občany výrazně zlepšilo.
Vyplývá to z nedávno zveřejněného nového průzkumu Eurobarometr. Jde o nejlepší výsledky od průzkumu Eurobarometr z června 2014, který se uskutečnil
ještě před nástupem Junckerovy komise do úřadu.

hodnota tak dosáhla nejvyšší úrovně za posledních
10 let. Neutrální pohled na EU má 37 % respondentů
(+1 ve srovnání s podzimem 2018). Negativně pak vnímá EU méně než pětina respondentů (17 %, –3), což je
nejnižší výsledek za 10 let.

Nynější standardní průzkum Eurobarometr probíhal po volbách do Evropského parlamentu v období
od 7. června do 1. července 2019 ve všech 28 zemích
EU a pěti kandidátských zemích. Mezi hlavní zjištění
patří jednak rekordně vysoká podpora eura, jednak
změna klimatu, jež je nyní po imigraci druhým největším zdrojem obav na úrovni EU.

1. DŮVĚRA A OPTIMISMUS OHLEDNĚ
BUDOUCNOSTI JSOU NA NEJVYŠŠÍ
ÚROVNI OD ROKU 2014

Důvěra v EU je na nejvyšší úrovni od roku 2014
a zůstává vyšší než důvěra v národní vlády a parlamenty. Důvěra v EU se zvýšila ve 20 členských státech, přičemž nejvyšší hodnoty byly zaznamenány
v Litvě (72 %), Dánsku (68 %) a Estonsku (60 %). Více
než polovina respondentů „spíše důvěřuje“ EU také
v Lucembursku (59 %), Finsku (58 %), Portugalsku
(57 %), na Maltě a ve Švédsku (56 %), v Bulharsku
a Maďarsku (55 %), v Irsku, Polsku, Nizozemsku a na
Kypru (54 %), v Rumunsku a Rakousku (52 %) a v Lotyšsku a Belgii (51 %).
Od posledního standardního průzkumu Eurobarometr z podzimu 2018 se podíl respondentů (45 %),
kteří vnímají EU pozitivně, zvýšil v 23 členských státech; nejvíce to bylo na Kypru (47 %, +11), v Maďarsku
(52 %, +9), Řecku (33 %, +8), Rumunsku (60 %, +8)
a v Portugalsku (60 %, +7). Od podzimu 2018 byl u tohoto ukazatele zaznamenán nárůst o dva procentní
body (a o 10 procentních bodů od jara 2014) a jeho

Většina Evropanů vidí budoucnost EU optimisticky
(61 %, +3 procentní body), zatímco pouze 34 % (–3) je
v tomto ohledu pesimistická. Optimismus je nejvyšší
v Irsku (85 %), Dánsku (79 %), Litvě (76 %) a Polsku
(74 %). Na druhém konci žebříčku byl poněkud menší optimismus zaznamenán ve Spojeném království
(47 % oproti 46 %) a ve Francii (50 % oproti 45 %).
Celkem 55 % Evropanů je spokojeno se způsobem
fungování demokracie v EU, což je nejvyšší výsledek
od podzimu 2004 (+5 procentních bodů od podzimu
2018 a +11 procentních bodů od jara 2014). Podíl „nespokojených“ se snížil o pět procentních bodů na
36 %.
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z Bruselu

Většina Evropanů souhlasí s tím, že „jejich hlas má
v EU váhu“. Průměr EU-28 dosahuje 56 % (+7 procentních bodů od podzimu 2018, +11 od jara 2018 a +14 od
jara 2014), přičemž nejvyšší podíl byl zaznamenán ve
Švédsku (86 %), Dánsku (81 %) a Nizozemsku (76 %).

2. REKORDNĚ VYSOKÁ PODPORA EURA

Podpora hospodářské a měnové unie a eura dosáhla rekordní výše. Ve prospěch jednotné měny EU se
v eurozóně vyjádřily více než tři čtvrtiny respondentů (76 %, +1 procentní bod, +9 od jara 2014).V EU jako
celku zůstává podpora eura stabilní na 62 %.
Převažuje pozitivní vnímání stavu národních
ekonomik (podle 49 % respondentů je tento stav
dobrý, podle 47 % špatný). Většina respondentů v 17

členských státech EU (16 na podzim 2018) uvádí, že
stav národní ekonomiky je dobrý. Tento ukazatel je
nejvyšší v Lucembursku (94 %), Dánsku (91 %) a Nizozemsku (90 %). Nejnižší podíl pozitivního hodnocení
byl zaznamenán v Řecku (7 %), Chorvatsku a Bulharsku (20 %), v Itálii (22 %), ve Španělsku (26 %) a ve
Francii (29 %).

3. ZA HLAVNÍ ÚSPĚCHY EU JSOU
POVAŽOVÁNY OBČANSTVÍ EU A VOLNÝ
POHYB

Ve všech 28 členských státech se více než polovina
respondentů cítí být občany EU: v Unii jako celku to
takto vnímá 73 % respondentů (+2 procentní body
od podzimu 2018), přičemž na vnitrostátní úrovni se
tento podíl pohybuje od 93 % v Lucembursku přes 88
% v Německu a 87 % ve Španělsku až po 57 % v Řecku
a Itálii a 52 % v Bulharsku.

Velká většina také podporuje „volný pohyb občanů
EU, kteří mohou žít, pracovat, studovat a podnikat
kdekoli v EU“ (81 %, –2 procentní body od podzimu
2018). V jednotlivých členských státech sdílí tento názor více než dvě třetiny respondentů: od Litvy (94 %)
až po Itálii a Spojené království (68 %).

4. NEJVĚTŠÍ OBAVY NA UNIJNÍ
I VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI: DO POPŘEDÍ
SE DOSTÁVÁ ZMĚNA KLIMATU
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Největším problémem na úrovni EU zůstává i přes
výrazný pokles (–6 procentních bodů od podzimu
roku 2018) imigrace (vyjádřilo se tak 34 % respondentů). Změna klimatu, jež byla na podzim roku 2018
na pátém místě, je nyní po výrazném nárůstu (+6 od
podzimu 2018) druhým nejvýznamnějším zdrojem obav. U tří
dalších problematických bodů je
výsledek totožný: hospodářská
situace (18 %, beze změny), stav
veřejných financí členských států
(18 %, –1) a terorismus (18 %, –2).
Následuje životní prostředí, jež je
hlavním zdrojem obav pro 13 %
respondentů a které zaznamenalo
nárůst o čtyři procentní body.
Nezaměstnanost, jež na úrovni
EU zaujímá sedmou pozici (12 %),
zůstává hlavním problémem na
vnitrostátní úrovni (21 %, –2 procentní body). Stejného výsledku
dosáhly i rostoucí ceny, inflace
a životní náklady (21 %, beze změny) a zdravotnictví a sociální zabezpečení (21 %, +1). Po výrazném
nárůstu těsně následují otázky týkající se životního
prostředí, klimatu a energetiky (20 %, +6). Imigrace
(největší problém pro 17 % respondentů, –4 procentní
body od podzimu roku 2018 a –19 procentních bodů od
podzimu roku 2015) vypadla z první trojky hlavních
obav na vnitrostátní úrovni poprvé od jara 2014. Na
šestém místě je hospodářská situace (16 %, +1).
„Standardní z jara 2019“ (EB 91) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů mezi 7. červnem
a 1. červencem 2019 ve 28 členských státech EU
a v kandidátských zemích. V členských státech EU-28
se ve dnech 7. až 25. června 2019 uskutečnilo 27 464
rozhovorů.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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družstevní výrobky

Škola volá!

Tipy pro výběr školní výbavy…
A je to zase tady! Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok. Školní povinnosti v těchto dnech školákům, a často i jejich rodičům, opět začínají. Než ale tento
koloběh vypukne naplno, je potřeba překontrolovat a dokoupit školní výbavu pro vaši
ratolest. Zorientovat se na trhu školních potřeb je stále složitější, na nás rodiče útočí
reklamy, novinky i zajímavé stylové kousky, které dítě bezpodmínečně „potřebuje“.
Ale i přesto, že je výběr složitý, existuje pár osvědčených kousků, které by ve vybavení
školáků neměly chybět. Zjistěte, jaké to jsou, a zda je právě vaše dítě má.
Základem školní výbavy je pochopitelně školní aktovka. Ať už vybíráte aktovku pro prvňáčka nebo si
vaše ratolest přes prázdniny zamilovala nového hrdinu s chce novou aktovku s jeho grafikou, samotný
výběr aktovky či batohu se pak už příliš neliší. Je
třeba dbát především na to, aby měla aktovka a samozřejmě případně i batoh pevná záda a v ideálním
případě i anatomicky tvarovaná. Dítěti totiž poskytne potřebnou oporu a rodiče si mohou být jistí, že se
záda jejich školáka nebudou prohýbat ani v případě,
že školní výbava a učebnice v aktovce budou už něco
vážit. Zda nakonec rodiče zvolí aktovku či batoh, už
nehraje takovou roli, základem jsou pevná a anatomicky tvarovaná záda a v ideálně i vyztužené ramenní popruhy, které neřežou.

5 NEZBYTNOSTÍ DO ŠKOLNÍHO
PENÁLU. MÁ VAŠE RATOLEST VŠECHNY?
Obyčejná tužka
Význam obyčejné tužky se mnohdy podceňuje, ale
především u prvňáčka, který se bude určit psát, je
nezbytná. Hodit se totiž bude nejen na první tahy
a nácvik písmen, ale i pro kreslení a hodiny výtvarné
výchovy, kde ji využívají prakticky všichni školáci.
Po nácvik psaní je vhodná obyčejná tužka tvrdosti 2,
označovaná jako HB, která je pro dětskou ruku ideální. Má střední tvrdost, dítě na ni nemusí tlačit a ani
není přehnaně měkká. V dětském školním penále
nebude od věci, pokud bude mít dítě alespoň dvě obyčejné tužky HB, pro případ ulomení hrotu, půjčení
kamarádovi nebo ztráty.
Psací potřeby bez zmizíku
Poté, co dítě ovládne základy psaní, může od obyčejné
tužky přejít ke klasickému peru. V některých případech druh psacích potřeb doporučuje přímo škola,
jindy mají rodiče relativně volnou ruku. Odborníci
však doporučují volit psací potřeby, které nelze zmizíkovat ani gumovat. Dítě si totiž při chybě může
vizuálně uvědomit, kde udělalo chybu, která mu je
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označena, a má větší šanci si jí zapamatovat a příště se
jí vyvarovat. Pokud však chybu hned vygumuje nebo
vyzmizíkuje, daleko hůře si ji následně zapamatuje
a napraví. Vhodné je rovněž volit psací potřeby, které
píší lehce, dětská ruka na ně nemusí tlačit a ani se při
psaní nerozmazávají nebo nezanechávají stopu.
Pravítko
Byť se pravítko může jevit jako součást školní výbavy na matematiku u starších dětí, nebude na škodu,
pokud jej do svého penálu zařadí už i ti nejmladší
školáci. Může jim totiž výrazně pomoci při nácviku
psaní, jako pomůcka pro správný sklon písma, první
psací úlohy či vedení ruky v opakujících se prvcích,
ve stejném rozměru, sklonu i formátu. Pravítko tak
jednoznačně pomůže se sklonem, protože díky němu
si dítě vybaví, jak písmena či jiné prvky položit na řádek a výuka je pro ně hned názornější a snazší.
Ořezávátko
Ořezávátko v penálu dětí je často bagatelizováno
a řada rodičů jej považuje za zbytečný luxus, a tak
jej ani do školní výbavy dítěte nezařadí. Je to však
velká škoda. Dítě často v začátcích psaní a kreslení
na tužku či pastelku zbytečně tlačí, což mnohdy vede
k ulomení tuhy. A jak si pak může poradit? V ideálním
případě si může ořezávátko půjčit od spolužáků, ale
pokud jím ani oni nedisponují, je buď odkázáno psát
s odlomenou nebo silnou tuhou nebo musí volit jiný
psací prostředek, což může být problém.
Lepicí tyčinka
Další součást školní výbavu, na kterou se velmi část
zapomíná je lepidlo, v případě dětí a školní práce, lepicí tyčinka. Rodiče by měli pamatovat na fakt, že dítě
už od první třídy bude mít hodiny výtvarné výchovy,
ve kterých bude tvořit a lepit, a tak je praktické lepidlo skutečně nezbytností. Vsadit je vhodné například
na lepicí tyčinky českých výrobců (např. Herkules
Mizím, Herkules Trojhránek), které jednak dítěti
poskytnou zábavu díky zbarvení, které se postupně

která jsou tematicky laděna do růžové či modré (např.
Herkules lepicí tyčinky pro holky a kluky) a můžou
tak skvěle doladit design dětského penálu.

Naše tipy
NOVINKA – HERKULES TYČINKA
TROJHRÁNEK – LEPICÍ TYČINKA
PRO PEVNÉ SPOJE I SPRÁVNÝ ÚCHOP

Oblíbená lepidla a lepicí tyčinky Herkules přicházejí
s další novinkou ve svém portfoliu. Tou je speciální
lepicí tyčinka Trojhránek v unikátním trojúhelníkovém tvaru. Ideální je pro děti do škol a výtvarných
a kreativních kroužků a dílen, ale i na domácí nebo
kancelářské lepení. Díky posuvnému mechanismu
se s ní dobře pracuje,
speciální tvar umožní
přesné nanesení lepidla i na okraje a špatně přístupná místa
a navíc, jak potvrzují
psychologové, napomáhá i se správným
úchopem a podporuje
rozvoj jemné dětské
motoriky. Vhodná je k lepení papíru, kartonu, kůže
i dalších dřevovláknitých a savých materiálů. Děti už
na první pohled zaujme svým trojhranným tvarem
i díky pestrým barvám. K dispozici je totiž v klasické červeno-žluté, ale také ve žluté, oranžové, zelené
a fosforové barvě. K také dostání v papírnictví a hobby marketech.
Cena: 49 Kč / 25 g

27 Kč / 12 g

LEPICÍ TYČINKA HERKULES MIZÍM –
ZÁBAVNÉ LEPENÍ NOVÉ GENERACE
(NE)JEN PRO ŠKOLÁKY

Oblíbená lepicí tyčinka nabízí díky technologii MIZÍM novou dimenzi lepení a ještě tak usnadňuje práci
s ní. Tyčinka je založena na tuhé výsuvné lepicí části,
a navíc je vylepšena speciálním fialovým zabarvením, které dává dokonalý přehled o aplikaci lepidla.
Uživatelé tak přesně vědí, jakou část lepeného předmětu mají pokrytou lepidlem
a kde je jej třeba ještě aplikovat. Zabrání
se tak přílišné spotřebě lepidla a zejména
pro děti ve školách je technologie MIZÍM
snadnou pomůckou usnadňující práci. Po
zaschnutí lepidla fialové zbarvení zmizí,
což dává tak jasnou informaci,
že lepení je u konce a zabrání se
tak i zašpinění od nedostatečné
zaschlého lepidla.

Ani varianta MIZÍM neztrácí nic z kvality starého
dobrého Herkula, a tak slepené spoje jsou opět pevné
a mají dlouhou výdrž. Skvěle se hodí pro děti do škol
na hodiny výtvarné výchovy i kreativních kurzů, využijí jej i domácnosti a kanceláře pro snadné a rychlé
lepení. Lepicí tyčinka Herkules MIZÍM výborně lepí
papír a karton a rychle viditelně zasychá. Děti na
tyčince ocení snadné otevírání a vysouvání bez nutnosti větší síly i speciální mizící efekt, který je bude
bavit a poskytne jim pomoc při práci. K také dostání
v papírnictví, drogeriích a hobby marketech.

družstevní výrobky

ztrácí, ale i díky svému trojhrannému tvaru pomáhají dítěti se správným úchopem psacích potřeb a přirozeně rozloženými prsty. Navíc jsou dnes už i lepidla,

Cena: 24 Kč / 8 g

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
slepené spoje jsou 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.
Cena: 27 Kč / 15 g
Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

www.druchema.cz
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Automatizace – dnešní aktuální téma
Trápí Vás nedostatek pracovníků ve výrobě?
Nechcete být pod tlakem stálého zvyšování mezd?
Chcete zvýšit produktivitu a snížit zmetkovitost?
Jedna z cest, jak tyto problémy řešit, je začít automatizovat/poloautomatizovat
výrobní proces.
Bude stále obtížnější sehnat pracovníky na stereotypně se opakující výrobní operace a práci v často
nepříjemných pracovních podmínkách (teplo, chlad,
vlhko, hluk atd.). Nastupující mladá generace má
odlišné představy o své budoucnosti a představa, že

například bude stát u stroje a v několika sekundovém
cyklu do něj bude něco vkládat, je mylná. Bude nutné
vytvářet jiné pracovní prostředí, kde funkce pracovníka bude mít spíše charakter práce organizační,
kontroly a dohledu.
Než nastane rozhodnutí co a jak automatizovat,
měla by předcházet „osvěta“, seznámení se s reálnými
možnostmi. Ze všech stran jsme zasypáváni velkým
množstvím informací o automatizaci a robotizaci, ale
vyznat se v nich a správně je vyhodnotit je obtížné a
bez hlubších znalostí i nemožné.
Pro zjednodušení rozhodování nabízíme ve vašem
výrobním prostředí udělat diskuzní panel, kde vám
formou videí a fotografií ukážeme již zrealizované
automatizované procesy, které se blíží vaší problematice a formou diskuze odpovíme na otázky, které
vyplynou z předvedených příkladů automatizace.
Součástí diskuze je i kapitola ekonomické návratnosti projektů.
Během několika hodin seznámíme vaše vybrané
pracovníky s ukázkami automatizace v jiných firmách. Seznámíme vás s původními záměry projektů,
s problémy, které během realizace vznikly a konečným výsledkem včetně finančního rozboru.

NAŠE MOTTO:

Jsme maják
v rozbouřeném moři
podnikání.
Kontakt:

ELAP V.D.

Světlá 321, Světlá Hora 793 31
+420 554 793 021
www.elap.eu, elap@elap.eu
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Městský vůz

Renault CLIO

Od 226 900 Kč
S rádiem a klimatizací
5 let záruka Renault
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Smluvní záruka Renault
5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CLIO: spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km),
emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

DISPO Družstvo invalidů
Tel.: +420 261 711 515, E-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční výrobce, který své výrobky
dodává na český trh již více než 65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu
velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je
ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz.

družstevní výrobky

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

SOUPRAVA ADÉLA (2711)
Praktická souprava vhodná pro základní vybavení kuchyně doma nebo na chalupě. Obsahuje tři nejužívanější nože
z řady Optima line, vývrtku, kuchyňskou vidlici a navíc
10ks jehel na závitky. Nože mají čepel z kvalitní nerezové
oceli a rukojeti z odolného, zdravotně nezávadného plastu.

ŠKRABKA NA BRAMBORY (3212)
Desetiletími prověřená klasika z KDS, škrabka
na brambory z kvalitní nerezové oceli s ergonomicky tvarovanou rukojetí z odolného plastu. V nabídce máme i variantu pro leváky.

JEDNOSEČNÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY (4530)
Praktické a osvědčené zahradnické nůžky určené pro běžné práce
na zahradě. Lze s nimi stříhat větve
a výhonky do průměru 12 mm. Čepel
nůžek je vyrobena z kvalitní nerezové oceli a rukojeti z anatomicky tvarovaných lehkých slitin. Díky nízké
hmotnosti těchto nůžek se s nimi dá
bez námahy pracovat i delší dobu.
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