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Dobrý den,
jmenuji se Růžena Secká, jsem novou předsedkyní 

družstva Vánoční ozdoby, DUV – družstvo ve Dvoře 
Králové nad Labem a  dostala jsem milou povinnost 
napsat příspěvek do vánočního čísla našeho družstev-
ního časopisu.

Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad Labem asi 
nemusím nikomu představovat, je to největší výrob-
ce skleněných ručně vyráběných vánočních ozdob 
ve střední Evropě. Výroba vánočních ozdob v  našem 
družstvu má vlastně nejdelší historii mezi výrobci 
v České republice. Oficiálně se začíná oficiálně psát 30. 
července 1931, kdy se konala valná hromada, na které 
vzniklo Sklářské družstvo pro výrobu vánočních oz-
dob se sídlem ve Zdobíně.  Sklářům se začalo rychle 
dařit, o  vánoční ozdoby měla zájem zvláště Amerika, 
Švýcarsko, Litva a Francie. Světový úspěch slavily naše 
výrobky na světové výstavě EXPO 58 v  Bruselu, kde 
získaly zlatou medaili. 

Zlaté časy měli výrobci vánočních ozdob až do roku 
2001, ročně se v té době vyrábělo 300-350 milionů kusů 
vánočních ozdob a  družstvo dávalo práci skoro 1500 
zaměstnancům. V současné době máme jen 120 zaměst-
nanců a  snažíme se přesvědčit zákazníky v  zahraničí 
o nesrovnatelné kvalitě našich vánočních ozdob.

Současná doba je velice tvrdou dobou, ale zákazní-
ci vysoce hodnotí kvalitní a  originální vypracování 
našich vánočních ozdob. V  tuzemském obchodě se 
v posledních letech neustále zvyšuje poptávka po skle-
něných ručně vyráběných vánočních ozdobách. Pro 
naše zákazníky, kterých každý rok přibývá, se snažíme 
připravit vždy nové a  něčím zajímavé kolekce. V  pod-
nikových prodejnách ve Dvoře Králové nad Labem 
a v Horním Bradle, které se nachází blízko přehradní 
nádrže Seč, najdete ucelenou nabídku vánočních oz-
dob ve všech barvách. Víme, že každý rok jsou Vánoce 
moderní v  jiné barvě a  podle všech informací bude 
v letošním roce oblíbená bílá barva. Naši zákazníci ale 
nejsou ve výběru barev omezeni. Na obou prodejnách, 
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Růžena Secká
předsedkyně Vánoční ozdoby, DUV – družstvo

které dnes mají každá 
plochu téměř 90 metrů 
čtverečních,, naleznete 
všechny barvy, na které 
si vaše srdce pomys-
lí. Máme připravenou 
i stále oblíbenou kolekci 
retro ozdob, aby si kaž-
dý mohl koupit i  tako-
vou ozdobičku, kterou 
si ještě pamatuje z  dob, 
kdy trávil Vánoce u  ba-
bičky a dědy.

Naše produkce do zahraničí bohužel v posledních le-
tech klesá a otevřeně musím říct, že prudce. Nechceme 
se ale vzdát a  začali jsme v zahraničí hledat nové zá-
kazníky. Je to práce nelehká, dá se říct, že velmi tvrdá, 
ale chceme přesvědčit i zahraniční zákazníky o kvalitě 
našich výrobků, stejně jako jsme přesvědčili zákazní-
ky v Čechách. Vždyť na stromeček patří naše třpytivá 
skleněná ozdoba, která do každého domova přinese to 
pravé kouzlo Vánoc, a ne ozdoba z plastu, která se dá 
velmi levně nakoupit v  každém marketu. Bohužel ať 
děláte, co děláte, na stromečku se v záři vašich světýlek 
plastová ozdoba nikdy třpytit nebude a nebude.

V  letošním roce se naše družstvo poprvé účastnilo 
veletrhu For Decor and Home v Praze Letňanech, kde 
začalo sbírat svoje zkušenosti se získáváním nových 
zákazníků v  České republice, aby se tak mohlo při-
pravit na vyhledávání nových zákazníků v  zahraničí. 
Je před námi cesta velice nelehká a dlouhá, ale věřím, 
že spolu s nadšenými spolupracovníky se nám podaří 
v  příštích letech vzkřísit pohasínající slávu českých 
vánočních ozdob ve světě.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat především 
našim zaměstnancům, kteří jsou mistry svého řemesla 
a  kteří svými originálními nápady přináší každý rok 
nové a  nové ozdoby na vaše stromečky. V  roce 2018 
se nejprodávanější vánoční ozdobou stal náš zpívající 
andílek, který byl vytvořen na provozovně v Horním 
Bradle a  v  tomto roce budou asi nejoblíbenější pávi, 
kteří byli pro změnu vytvořeni na provozovně ve 
Dvoře Králové nad Labem. Oba provozy se tak vzájem-
ně doplňují a  vytvářejí ucelené kolekce, aby potěšily 
všechny zákazníky.

Za celé družstvo Vánoční ozdoby přeji družstevním 
kolegům hodně pohody a v novém roce zdraví a štěstí 
jak v osobním životě, tak v podnikání. Družstvu přeji 
hodně spokojených zákazníků a našim zaměstnancům 
důvěru ve firmu, která bude hledat nové cesty a nové 
zákazníky v zahraničí. 

www.vanocniozdoby.cz
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Letošní rok byl z pohledu hospodářských výsledků 
také pro česká výrobní družstva ještě dobrý. Už na 
jarních regionálních poradách jsme však zazname-
nali řadu závažných problémů, které výrobní druž-
stva odůvodněně tíží. Předně se jedná o přetrvávající 
nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, začínající 
pokles objednávek, každoroční skokové zvyšování 
minimální mzdy, tlak na růst mezd nepodložený 
produktivitou práce, vyvolaný nedostatkem pracov-
níků, ale také liknavost Parlamentu při schvalování 
příspěvku pro zaměstnavatele OZP. Růst nákladů 
spojený s těmito problémy hradily firmy velmi často 
z investičních prostředků a prostředků určených na 
rozvoj. Pro řadu firem přitom jde doslova o dlouhodo-
bě neúnosnou situaci. V malých a středních firmách, 
které má náš svaz v  portfoliu sledování ekonomic-
kých ukazatelů (200 firem s 38 000 pracovníky), do-
sahuje průměrná měsíční hrubá mzda 22.800, - Kč, 
přičemž 18 firem ze sta má mzdu pouze 16–17 000, - Kč. 
Zvýšení povinné minimální mzdy na 15 000, - Kč pro 
ně logicky vytváří složitou situaci na hraně možné 
existence. Nelze totiž pominout, a to se v posledních 
dvou letech ze strany Ministerstva práce a sociálních 
věcí a odborů děje, že zasahováním do struktury hos-
podářství a do mzdového vývoje vznikly i ve mzdách 
propastné odvětvové rozdíly. Pominu bankovní sek-
tor, ale průmysl dosahuje mzdy 34.632, - Kč, v tom fir-
my se zahraničním kapitálem cca 42.000, - Kč, české 
firmy 26.000, - Kč, státní zaměstnanci se blíží měsíční 
průměrné mzdě 39.000, - Kč a malé a  střední firmy 
22.800, - Kč a  v  této struktuře je dopad centrálně 
určené minimální mzdy na malé a střední firmy nej-
silnější. Co je příčinou stavu, ve kterém Ministerstvo 
financí a vláda podléhají tlakům, které nemají oporu 
v ekonomických parametrech?

Jednu z  vážných příčin nekontrolovaného růs-
tu mandatorních výdajů a  zvyšování minimální 
mzdy za hranici únosnosti lze vnímat mimo jiné ve 
skutečnosti, že vlády příliš podléhají politikaření 
a  činnost státních institucí se více a  více forma-
lizuje, a  proto nejsou problémy řešeny na základě 
odbornosti, v  potřebném předstihu a  preventivně, 
ale až ve chvíli, kdy už doslova nezbývá nic jiného. 
Současná vláda je asi první, která se snaží a daří se jí 
postupně měnit tento negativní trend k lepšímu. Jak 
dlouho ale bude trvat cesta ke zlepšení v  současné 
politické konfrontační atmosféře a  bude mít vláda 
dostatečnou podporu?

Ministr Brabec mně nedávno řekl: „Ještě před pěti 
lety by politické strany a  všichni ostatní nebyli tak 
jednotní a nedali by nám tak silnou podporu v hledá-
ní cest k ochraně a zajištění vody jako nyní“. 

Proč je zde jednota a snaha skutečně problém nedo-
statku vody řešit? Protože jsme v přímém ohrožení, 
voda prostě není, suchem trpí příroda, zemědělství 
a produkce potravin a nedostatek dopadá na občany, 
kteří v  některý částech republiky museli pro vodu 
chodit s kbelíkem k cisternám. Nezbývá tedy nic jiné-
ho, než to radikálně řešit. U kolika dalších věcí ale bu-
deme muset čekat, až se přiblíží katastrofě, abychom 
se dočkali řešení? 

Jako jeden příklad liknavého přístupu si vezměme 
stav provozu na našich komunikacích. Je absolutně 
neúnosné, jak kamiony zaplevelily naše komunikace, 
ale kdy to začneme skutečně účinně řešit? Až nedoje-
dou členové vlády z Prahy do Brna a nepomohou ani 
majáky na autech? Nebo až bude tak zle, že porostou 
počty kolon, zablokovaných silnic, havárií, zraně-
ných, občané se vzbouří a  ministerstvům dopravy 
a vnitra nezbude nic jiného? Stejný přístup zdlouha-
vého a neúčinného řešení přece vidíme v řadě odvět-
ví už desetiletí, například u  školství, zdravotnictví, 
ale také v přehlížení potřeb českého průmyslu, tedy 
toho zbytku, který je ještě v českých rukách.

Tím, že se činnost státu a jeho institucí čím dál více 
formalizuje, rozmělňuje se odborný přístup a  řada 
rozhodnutí v  ekonomické oblasti je řízena nikoli 
na základě ekonomických faktů a  profesionálních 
analýz, ale ideologickými rozhodnutími. V době blí-
žící se recese zvyšujeme mzdy včetně té minimální, 
rušíme karenční dobu i za cenu zneužívání a růstu 
nemocnosti, zvyšujeme mandatorní a sociální výda-
je bez ohledu na budoucí zdroje a o tom, že základem 
příjmu státního rozpočtu je rostoucí spotřeba, a ni-
koliv výroba a  skutečná prosperita, mluvíme jako 
o samozřejmosti. Proboha, vraťme se k rozhodování 
na základě ekonomických faktů, dokud je čas, řiď-
me se jimi a nečekejme, až nás k tomu donutí tvrdá 
realita.

Můžeme tak snížit ohrožení zejména malých 
a  středních firem v  českém hospodářství a  omezit 
další neřízený růst mezd nepodložených produkti-
vitou práce. Chtějme a podporujme silnou vládu, od-
povědnou vládu, která dokáže nejen navrhnout, ale 
zejména prosadit cesty ke zlepšení. Vládu, která bude 
mít sílu odmítnout populistické programy požadující 
růst výdajů mimo ekonomickou realitu. Je to důležité 
nejen pro naši dlouhodobou prosperitu, ale i  proto, 
že je před námi reálný předpoklad ekonomického 
ochlazení a žádný dobrý hospodář nedovolí růst vý-
dajů nad úroveň budoucích zdrojů.

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Jen silná a odpovědná vláda  
nás povede k prosperitě
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Celorepubliková porada SČMVD
Listopad již neodmyslitelně patří pravidelnému setkávání před-
sedů a  vrcholných manažerů výrobních družstev na podzimní 
Celorepublikové poradě SČMVD. Letošní porada se uskutečnila 
8.  listopadu v prostorách Hotelu Pyramida na pražském Břevno-
vě, kde proběhla její pracovní i  společenská část. Vedle informa-
cí z  činnosti svazu porada tradičně přináší zajímavou možnost 
dialogu mezi zástupci výrobních družstev a  představiteli vlády 
a význačných institucí, v  letošním roce byli přizváni vicepremiér 
a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
a ředitel makroekonomických analýz ČSOB Ing. Petr Dufek.

Jednání celorepublikové pora-
dy zahájil předseda svazu JUDr. 
Rostislav Dvořák, který přítomné 
představitele družstev seznámil 
především s  informacemi o  hos-

podaření svazu, obsazenosti ne-
movitostí a  nedávnému pronájmu 
Hotelu Kriváň. Následně se JUDr. 
Dvořák zaměřil na otázky růstu 
minimální mzdy a  mezd obecně, 
které jsou nejen pro výrobní druž-
stva, ale pro většinu českých firem, 
jež mohou těžko konkurovat mzdo-
vým podmínkám v  zahraničních 
společnostech, naprosto klíčové. 
„Růst mezd v  České republice se 
podle mého názoru úplně vymkl 
realitě. Zvyšovat minimální mzdu, 
tlačit tím na růst mezd a  omezit 
zahraniční pracovníky, aby si fir-
my přeplácely lidi a  mzdy rostly 
v  nepoměru k  růstu produktivity 
práce, je pro mě nepřijatelná věc, 
kterou vnímám jako výsledek po-
litických her a vítězství ideologie 
nad ekonomikou. Jako by odboráři 
a část vlády nevnímali situaci, kdy 

česká ekonomika sice stále ještě 
o dvě procenta roste, ale tendence 
je naprosto jasná jízda z  kopce,“ 
uvedl JUDr. Dvořák.

V  posledních letech je na celo-
republikovou poradu pravidelně 

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda 
SČMVD), Ing. Leo Doseděl (místopředseda 

SČMVD, předseda VD Moděva Konice)

Ing. Petr Dufek
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zván ředitel makroekonomických 
analýz ČSOB Ing. Petr Dufek, 
který předsedy a  manažery 
členských výrobních družstev 
i tentokrát seznámil s aktuálními 
daty z českého hospodářství a vý-
hledem pro nadcházející období. 
Ing. Dufek také zmínil zásadní 
otázky, které v  současnosti čes-
ké firmy nejvíce zajímají, patří 
mezi ně příští ekonomická krize, 
brexit, nedostatek zaměstnanců 
nebo další posílení koruny. Čes-
ké ekonomice se stále ještě daří 
a podle Ing. Dufka patří mezi nej-
rychleji rostoucí ve východní Ev-
ropě, tempo růstu však zpomaluje 
a klesá poptávka po automobilech 
na všech hlavních trzích pro ev-
ropské výrobce. Automobilový 
průmysl hospodářství v  součas-

investiční a  inovační podporu 
a rovněž i podporu firem na trhu 
práce.

Po příspěvku ministra Havlíčka 
následovaly dotazy z řad předse-
dů družstev, zaměřené na oblasti 
školství, mezd nebo podpory 
exportu do zahraničí, které byly 
důkazem zájmu představitelů vý-
robních družstev o  konfrontaci 
vlastních praktických zkušeností 
a  reálných potřeb s  přístupem 
vlády.
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nosti stále prospívá, především 
díky výborným výsledkům Ško-
dy Auto, nicméně potenciálním 
rizikem je velká závislost České 
republiky na jednom odvětví, re-
spektive jediné firmě. Nedostatek 
zaměstnanců na trhu práce se po-
dle Ing. Dufka nezlepší.

Vicepremiér a ministr průmyslu 
a  obchodu doc. Ing. Karel Havlí-
ček, Ph.D., MBA představil záměry 
státu, mezi které patří například 
oblasti investic do budoucnosti, 
vědy, výzkumu, inovací a  vzdělá-
vání. Klíčový bude scénář rozvoje, 
strategie do roku 2030, která by 
měla z České republiky vybudovat 
zemi orientovanou na průmysl 
a  smart průmysl. Ministr zmínil 
také podporu podnikání, malých 
a  středních firem zaměřenou na 
exportní podporu prostřednic-
tvím vládních agentur CzechIn-
vest, CzechTourism a CzechTrade, 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
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Po divadelním představení následoval opět v  Ho-
telu Pyramida společenský večer, který tradičně za-
hájil předseda svazu JUDr. Rostislav Dvořák. Prvním 
bodem programu bylo slavnostní předání Pamětních 
listů za významnou podporu výrobního družstev-
nictví, které jsou udělovány představenstvem svazu 
u  příležitosti významného životního jubilea před-
sedů výrobních družstev, výročí založení členského 
výrobního družstva a za mimořádné zásluhy.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČLENSKÉHO VD:
Moravská ústředna Brno – ocenění převzala před-
sedkyně Jana Malá

Po ukončení Celorepublikové porady SČMVD se účast-
níci akce přemístili do sousedního Kina Dlabačov, 
kde zhlédli divadelní představení „Zub za zub“ podle 
předlohy spisovatele Eda McBaina a v  režii Martina 
Vokouna, v němž se představili Dana Batulková, Ven-
dula Křížová, Čestmír Gebouský, Václav Rašilov, Jarmil 
Škvrna a další. 

Společenský 
večer

Divadelní představení uvedl předseda SČMVD  
JUDr. Rostislav Dvořák, který využil postavené kulisy  
a přivítal oddychovou formou přítomné návštěvníky.

Napako Praha – ocenění převzala předsedkyně Jitka 
Kureková

Cyklos Choltice – ocenění převzal předseda Ing. Karel 
Komárek
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Ing. Jitka Lukášová, předsedkyně družstva Vkus Kla-
tovy

ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY:
Mgr. Petr Prchal, SČMVD

Ing. Karel Rychtář, SČMVD

Pamětními listy byli v letošním roce oceněni také Ja-
roslav Procházka, předseda družstva Orlík Kompre-
sory Česká Třebová, Ing. Jaroslav Petržík, předseda 
Účetního družstva Domažlice, Iva Krausová, před-
sedkyně družstva Drin Zubří, Luboš Prchal, předse-
da družstva Kámen Pelhřimov, Miroslava Mertová, 
předsedkyně družstva Koplet Frýdek-Místek, Ing. 
Petr Janů, předseda družstva Stavba Praha, Ing. 
Zdenka Děcká, předsedkyně družstva Vkus Frýdek-

Hygie Děčín – ocenění převzal předseda Milan Kubiš

Služba Brno – ocenění převzala zástupkyně družstva 
Zdeňka Bumbálková

ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
Ing. Jaroslav Dočkal, předseda družstva Diol Olomouc

Josef Frajbiš, předseda družstva Intermont Neratovice
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-Místek a v kategorii družstev Hygie Ústí nad Labem 
a Sona Žďár nad Sázavou.

Večerem provázel moderátor a imitátor Petr Jablon-
ský, k tanci a poslechu hrál orchestr TOP Band Jana 
Smolíka, mj. se známým kytaristou Ivanem Kore-
ným a sólisty. Zpestřením bylo vystoupení zpěvačky 
Dashy a tanečních skupin Angels a Force One.

Zleva: Jaroslav Procházka (předseda VD Orlík Kompresory 
Česká Třebová), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Zleva: Petr Jablonský,  
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Na závěr společenského večera poděkoval místopředseda 
SČMVD Ing. Leo Doseděl v součinnosti s pracovníky SČMVD 
moderátorovi, skupině TOP Band Jana Smolíka a zpěvačkám 
za vytvoření velmi příjemné společenské atmosféry.

Dasha
Text. Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová

Foto: Jana Henychová
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Které značky jsou pro české spotřebitele v roce 2019 
ty nejdůvěryhodnější? To se i  letos dozvěděli hosté 
slavnostního galavečera již 5. ročníku marketingo-
vého programu konaného 7. listopadu v  prostorách 
Národního domu na Smíchově. Do skupiny nejdůvě-
ryhodnějších značek v  ČR patří Templářské sklepy 
Čejkovice, které opakovaně obhájily prvenství v ka-
tegorii "Víno" a tak mohou po celý příští rok používat 
logo Nejdůvěryhodnější značka 2019.

Templářské sklepy Čejkovice počtvrté 
obhájily Nejdůvěryhodnější značku roku
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Cenu za Templářské sklepy 
Čejkovice  převzal předseda před-
stavenstva Ing. Pavel Pastorek, 
který k  ocenění dodává: „Obhá-
jení prvenství v  kategorii Víno 
již počtvrté za sebou nás těší o to 
víc, že hodnotitelé volí na zákla-
dě vlastních zkušeností. Důvěra 

u  spotřebitelů je jednou z  nejdůležitějších hodnot 
každé značky. Všem našim zákazníkům děkujeme za 
vyslovenou důvěru.“ 

Účastníkům slavnostního předávání ocenění bylo 
za přispění moderátora  Tomáše Hanáka  představe-
ny značky, kterým Češi v roce 2019 nejvíce důvěřují. 
Čtyřmi tisíci respondenty z řad českých spotřebitelů 
bylo hodnoceno přes 600 značek v  66 kategoriích. 
Již minulé ročníky programu ukázaly, že čeští spo-
třebitelé jsou v otázce důvěry poměrně stálí a věrní. 
U většiny kategorií nedošlo k výraznější obměně ví-
tězů, prvenství jich letos z celkového počtu obhájilo 
48. Opět se potvrdilo, že Češi dávají často přednost 
tradičním českým značkám. Více informací nalezne-
te na stránkách www.duveryhodneznacky.cz.

Text: Lucie Kramáriková
Foto: Jana Henychová

www.templarske-sklepy.cz   www.duveryhodneznacky.cz 

Ocenění pro společnost Kooperativa pojišťovna 
v kategorii Pojišťovny převzal tiskový mluvčí 
Milan Káňa.
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Nabídka družstevních výrobků  
pro oblast gastronomie

Hned dvě členská družstva se představila na letošním veletrhu hotelového a restauračního 
zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL, který se konal 10. – 13. října 
v areálu PVA EXPO Praha.

Tradičním vystavovatelem na této akci je nožířské 
výrobní družstvo KDS Sedlčany. Těžiště jeho pro-
dukce spočívá v sortimentu kvalitních kuchyňských 
a  řeznických nožů a  náčiní. Výrobní program dále 

zahrnuje nůžky všech typů a velikostí, řezné díly do 
masostrojků, zahradnické náčiní, nože pro řemeslní-
ky a řadu dalších produktů. Se širokým sortimentem 
svých výrobků se družstvo prezentovalo na veletrhu.
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Poprvé na veletrhu gastrono-
mie vystavovalo družstvo Tvar 
Pardubice. Na akci představilo 
nabídku svého platového nádobí 
a  především svůj nový výrobek 
– kelímek na kávu pro opakova-
né použití. Recyklovatelnost je 
vlastností, na kterou je kladen 
stále větší důraz a  která je od-
běrateli stále více požadována. 
Kelímek o objemu 250 ml určený 
jak pro horké, tak i  pro studené 
nápoje, je vyroben z  polypropy-
lenu (spodek a víčko), termoplas-
tického elastomeru (manžeta) 
a  IML fólie (potisk). Předností 
výrobku jsou vysoká užitná 
hodnota, nízká hmotnost, neroz-
bitnost, dlouhodobá životnost, 
snadná hygienická údržba a  ba-
revná variabilita. Kelímek může 
být potisknut v souladu s přáním 
zákazníka, zvláště vhodný je pro 
opakované použití při hromad-
ných kulturních či sportovních 
akcích. 

Kelímek na kávu byl na veletrhu přihlášen do soutě-
že GRAND PRIX a získal četné uznání. Blahopřejeme! 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.kds.cz      www.tvar.cz

Zleva: Markéta Koubová,  
Miroslav Baťa (VD TVAR Pardubice)
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Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí 
vystavovalo na veletrhu FOR INTERIOR

V pořadí 12. mezinárodní veletrh nábytku, interiéru a bytových doplňků FOR INTERIOR se 
konal v pražském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 10. – 13. října. Svoji 
výstavní expozici zde mělo také Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí.

Expozici družstva Dřevotvar mohli zájemci navští-
vit v  hale č. 2 ve stánku C12. Vystavena byla před-
síňová stěna VENTUM 2L (dubová dýha, masiv + záda 
z  lamina), závěsný šatník (dubová dýha), jídelní stůl 
ONTUR 36 (masivní dub), židle ONTUR 60 (masivní 
dub), komody PORTE a knihovna PORTE PLUS v du-
bové dýze s  bílými prvky (běžně se PORTE nabízí 
v dýze bukové). Jednotícím prvkem celé expozice byl 
přírodní dub.

Družstvo Dřevotvar se prezentovalo také v expozici 
Klastru českých nábytkářů, vystavujícího na veletr-
hu FOR INTERIOR v hale č. 2 ve stánku C2. V této ex-
pozici byl vystaven nábytek ONTUR - rozkládací stůl 
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www.drevotvar.cz 

ONTUR 35, konferenční stolek ONTUR 32, komody 
ONTUR 42 a  12 s  podnožím. Řada ONTUR je moder-
ní kombinací přírodního dubu a bílé barvy, materi-
ál: MDF v  bílém polomatném nátěru, dubová dýha,  
masiv.

Veletrh FOR INTERIOR byl tradičně přehlídkou 
nejnovějších trendů a kolekcí, pro odbornou i laickou 
veřejnost. Veletrh nabídl také odborný doprovodný 
program včetně společenského večera pro odborníky 
a VIP osobnosti z oboru. Veletrh FOR INTERIOR pro-
bíhal souběžně s veletrhem FOR GASTRO & HOTEL. 
Letošní podzimní veletrh FOR INTERIOR nabídl více 
jak 200 vystavovatelů ve třech výstavních halách na 
ploše 15 tisíc metrů čtverečních.

Text: Jana Henychová
Foto: Dřevotvar družstvo
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Ve dnech 17. – 20. října se na výstavišti PVA EXPO Praha uskutečnily veletrhy FOR TOYS, FOR 
BABIES, FOR GAMES a spolu s nimi i veletrh MODEL HOBBY. Komplexu veletrhů se zúčastnila 
i tři výrobní družstva.

Letňanský výstavní areál 
přilákal návštěvníky všech generací 

Na stánku družstva Dita Tábor na veletrhu FOR 
BABIES se na návštěvníky těšila česká značka Little 
Angel®, která letos slaví 10 let na trhu. Tato značka je 
spojená s termoregulačním materiálem Outlast, kte-
rý reaguje na teplotu těla, omezuje pocení a je vhodný 
i pro citlivou pokožku. Když je zima, zahřeje. Když je 
horko, ochladí. Na veletrhu byla představena široká 
kolekce „rostoucích“ termoregulačních fusaků. Dále 
zde zákazníci našli vše do postýlky, zavinovačky, 
deky, autofusaky, kolekci oblečení pro děti od veli-
kosti 50 do 164 a oblečení pro těhotné ženy. 

Na veletrhu FOR BABIES vystavovala též družstvo 
Tvar Pardubice. Tento tradiční výrobce plastového 
zboží pro domácnost připravil pro návštěvníky veletr-
hu kolekci dětského a kojeneckého nádobí. Prezentoval 
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www.littleangel.cz     www.tvar.cz     www.smer.cz

i dvě novinky - dětský kelímek s pítkem a kelímky na 
festivaly Popcup. Dětský kelímek s pítkem je určen pro 
pití teplých i studených nápojů, lze ho používat s víč-
kem i bez něj. Víčko však chrání obsah kelímku před 
znečištěním a dotěrným hmyzem a usnadňuje dětem 
pití. Výrobek je zhotoven ze zdravotně nezávadného 
materiálu – polypropylenu v módních barevných od-
stínech a je opatřen líbivými potisky, jeho předností je 
nízká hmotnost, nerozbitnost, dlouhodobá životnost, 
snadná hygienická údržba, recyklovatelnost.

Směr Praha vystavoval na modelářském a  hobby 
veletrhu MODEL HOBBY, největší modelářské show 
u  nás. Družstvo se prezentovalo jako výrobce plas-

tikových modelů letadel, aut a  lodí. I  tentokrát bylo 
mezi produkty několik novinek – o  ty je vždy ten 
největší zájem. Modeláři využívají příležitost a nové 
modely nakupují přímo na veletrhu. Umístění stánku 
Směru na veletrhu se osvědčilo, modeláři, kteří měli 
zájem, mohli zasednout ke stolkům přímo na stánku 
a pustit se do skládání modelů hned na výstavišti. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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Výrobní družstvo IRISA Vsetín slaví letos 65. výročí založení. Tradiční skleněné foukané ozdoby 
jsou ozdobou vánočních stromečků a preferují je lidé ctící hodnotnou uměleckořemeslnou 
práci. Letos opustí výrobní haly závodu na 800 tisíc vánočních ozdob. Pojďte se s námi podívat 
do výrobních prostor družstva, kde Vánoce začínají o několik měsíců dříve. Kdy pracovníci 
vyrábějí celou tu skleněnou krásu, abychom my, kdo si je koupíme, jsme mohli ty naše Vánoce 
prožít za tradičního a romantického třpytu… 

IRISA, výrobní družstvo,  
Vsetín slaví 65. výročí

O co je ty letošní Vánoce největší zájem, jsme se 
zeptali vedoucího závodu výroby skleněných ozdob 
Vlastimila Juřičky: „Sledujeme světovou konkurenci 
a současně i trendy stanovujeme my – naším kreativ-
ním přístupem co se týče nových tvarů i vzorů včetně 
technologie zdobení,“ seznámil nás Vlastimil Juřička. 
„Letos dominuje klasika – naši zákazníci mají zájem 
o baňky, zvonečky ale i tradiční chaloupky. Co se týče 
barev, letos převažují modré odstíny, tzv. královská 
modř," upřesnil.

Zajímáme se, kdy začínají Vánoce v družstvu IRISA… 
„U  nás začínají vánoční svátky již v  květnu,“ řekl 
s  úsměvem vedoucí závodu Juřička. Provedl nás po 
firmě, kde již v  několikaměsíčním předstihu zruční 
pracovníci chystají vánoční kolekce. V těchto dnech, 

kdy vychází naše reportáž, 
jsou ozdoby z větší části již na 
cestě k  zákazníkům: „Ti, co 
mají rádi tradici a  preferují 
skutečně třpytivé vánoční 
svátky, ocení rukodělnou 
práci a  neotřelé motivy, volí 
skleněné baňky,“ uvedl. Sa-
mozřejmě, že současné trendy 
šetření se projevují u skupiny 
zákazníků, kteří raději volí 
nízkou cenu a  pověsí si na 
stromeček plastové koule čínské produkce, které mají 
do těch tradičních daleko. Ale ti, co si chtějí Vánoce 
užít a  vytvořit zejména malým dětem tu správnou 
vánoční atmosféru, volí klasiku.

Aby bylo vánočních ozdob dost, pracují zaměstnanci 
Irisy několik měsíců předem. Výroba ozdob, převážně 
pro země západní Evropy, trvá zhruba do září, v říjnu 
se pak družstvo zaměřuje na výrobu pro obchodní 
řetězce, české e-shopy, menší objednávky a  dále na 
firemní podnikovou prodejnu ve Vsetíně (prodejna 
je v  objektu družstva IRISA, v  Jasenické ulici – více 
informací lze najít na internetových stránkách druž-
stva). 

Jak vůbec vznikají vánoční ozdoby? Výroba začíná 
u  návrhů. Kolekce vánočních ozdob navrhují každý 
rok vybraní designeři z řad dekoratérů, bytových de-
signerů, floristů spolu s vzorkaři družstva Irisa. „Nové 
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kolekce jsou obchodníkům k  dispozici v  partnerské 
sekci webových stránek, do které obdrží přístup od 
obchodního oddělení IRISA. Pokud mají zákazníci 
speciální požadavek na dekorování ozdob, při dosa-
žení hranice velkoodběru je družstvo IRISA schopné 
vyhovět jejich požadavkům na dekory a barvy mimo 
aktuální kolekce z  nabídky,“ informoval nás vedoucí 

závodu Vlastimil Juřička. Podle jeho slov jsou ozdoby 
na přání dostupné i spotřebitelům ve formě ručně ma-
lovaného textu na vánoční kouli dle jejich požadavku. 
A to je mimochodem i dobrý tip pro firmy – vánoční 
ozdobu lze zakoupit i jako dárek pro firemní partnery. 
Takovou možnost vítají zejména PR manažeři firem 
a další pracovníci, mající na starosti propagaci. Ozdoby 

družstvo dodá na přání klienta i v samostatných kra-
bičkách. Je jen na zákazníkovi, zda si nechá na vánoční 
ozdobu udělat nápis, logo nebo nechá vyrobit ozdobu 
ve firemních barvách.

Když jsme již zmínili dekorování, tak to, co na vá-
nočních ozdobách vypadá často jako momentální 
kreativita malířky, je výsledkem pečlivého výběru 
dekorů s jasně stanovenými pravidly. „Dekory v ko-
lekcích jsou pro malířky přesně popsány v technolo-
gických kartách. Momentální nápady však malířky 
mají možnost využít vždy v průběhu roku mimo po-
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Výrobní družstvo IRISA Vsetín je firmou s 65letou 
tradicí. Nosným programem družstva jsou technic-
ké i vzhledové výlisky vysoké kvality pro automo-
bilový průmysl, se specializací na automotive IRISA 
rovněž patří mezi největší výrobce exkluzívních 
skleněných vánočních ozdob, které jsou prodávány 
do celého světa. Dalším oborem, kterým se druž-
stvo zabývá, je kartonážní výroba dle individuál-
ních požadavků zákazníka. IRISU charakterizují 
vysoká kvalita výrobků a  poskytovaných služeb, 
certifikace dle mezinárodních norem a  mnoho 
spokojených zákazníků. 
Kromě vlastní výroby je 
důležité také dodržování 
předpisů týkajících se 
ekologie. Stejně tak jako 
lidé, je pro firmu důležitá 
i příroda. Obojí se navzá-
jem doplňuje a  družstvo 
chce proto jít cestou 
kvality a  současně chrá-
nit životní prostředí. Za 
tímto účelem přijalo sys-
tém environmentálního 
managementu (EMS), 
uplatňuje politiku jakos-
ti a  pravidelně obnovuje  
technologický park. Vý- 
robní družstvo IRISA  
patří k  největším za-
městnavatelům zdravot-
ně postižených spoluobčanů, je držitelem ocenění  
Nejlepší zaměstnavatel a  Zaměstnavatel roku 
v  soutěži Český patron. Družstvo Irisa má motto: 
„Předpokladem úspěchu je spokojený zákazník 
i  zaměstnanec.“.  V  dnešní době je to velice dobrá 
cesta k tomu, aby firma obstála v tvrdé konkurenci.

www.irisa.cz

tvrzené objednávky. Tyto limitované edice jsou poté 
k dispozici v prodejně IRISA nebo v e-shopu. Na zá-
kladě těchto nápadů vznikly nejedny dekory pro pří-
ští kolekce,“ upřesnil Vlastimil Juřička.

A jaké tvary může výrobce vánočních ozdob nabíd-
nout? „Vyrábíme koule, špice, olivy, zvonky, rakety, 
srdce, různé figurky a nespočet dalších tvarů z forem. 

Vlastnosti skla nás určitou měrou limitují ve vytvá-
řeních nových tvarů, ale nevzdáváme se a s použitím 
nových technologií se snažíme o originalitu,“ sezná-
mil nás s podrobnostmi vedoucí závodu.

Družstvo IRISA dále vyrábí tzv. kreativní sadu. Jed-
ná se o balení dvou vánočních ozdob, sada obsahuje 
lepidlo, třpytky a  štětec. Každý si tak může zkusit 
doma vyrobit vlastní vánoční ozdobu a věnovat ji jako 
originální dárek, nebo darovat právě tuto kreativní 

sadu. Více informací můžete najít v tomto vydání ča-
sopisu Výrobní družstevnictví v rubrice Družstevní 
výrobky na straně 34.

Zbývá připomenout, že IRISA uspořádala koncem 
roku den otevřených dveří. Zájemci tak mohli navští-
vit výrobní haly družstva a seznámit se s činnostmi 
provázejícími výrobu skleněných ozdob od foukání 
skleněných baněk po jejich zdobení. Třeba se tato 
akce stane do budoucna inspirací pro ty, kteří jsou 
šikovní, mají k této vánoční tematice vztah a třeba by 
v budoucnu v družstvu rádi pracovali – kdo ví. Jedno 
je jisté – mít Vánoce půl roku a navíc jako zaměstnání, 
to hned tak někdo nemá. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva IRISA
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and Woodworking Cluster Partnership 
Čeští a  zahraniční profesionálové z  oblasti ná-
bytkářství, interiérového designu a  dřevozpra-
cujícího průmyslu se sešli v  rámci mezinárodní 
konference Furniture and Woodworking Cluster 
Partnership 29. října v  Brně. Program akce byl 
zaměřen na navázání nových obchodních kon-
taktů, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností 
z oblasti výroby nábytku, interiérového designu, 
inovací a především na vznik nové mezinárodní 
spolupráce. V rámci akce bylo navázáno meziná-
rodní partnerství podpisem Memoranda o spolu-
práci mezi zúčastněnými nábytkářskými klastry 
z  České republiky, Slovinska, Španělska a  Švéd-
ska. Konferenci pořádal Klastr českých nábytká-
řů, družstvo.

Účastníky konference byli členové Klastru čes-
kých nábytkářů, kteří prezentovali svou činnost 
a nabídku služeb, pozvání však přijali také zástup-
ci zahraničních klastrů, kteří představili činnost 
svých organizací. Zahraničními účastníky konfe-
rence byli zástupci HABIC – Basque Habitat, Wood, 
Hospitality and Design Cluster (Španělsko), Interior 

Design Cluster Sweden (Švédsko) a  Wood Industry 
Cluster (Slovinsko).

V  rámci odpoledního programu bylo v  den zahá-
jení konference podepsáno nábytkářskými klastry 
z  České republiky, Slovinska, Španělska a  Švédska 
Memorandum o  spolupráci v  nábytkářském a  dře-
vozpracujícím odvětví, kterým byla založena me-
zinárodní platforma Furniture and Woodworking 
Cluster Partnership. Vznik partnerství podpořil 
také italský klastr Cluster Arredo e Sistema Casa, 
který podepíše Memorandum o spolupráci dodateč-
ně a  stane se tak pátým zakládajícím členem me-
zinárodní platformy. Jak zdůraznila předsedkyně 
Klastru českých nábytkářů Lucia Haraslínová, zá-
kladní motivací pro vytvoření partnerství bylo na-
vázání mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckého 
výzkumu, technologického transferu a  přenosu 
know-how a  také příprava společných mezinárod-
ních projektů, které povedou k  vytvoření Strate-
gického partnerství klastrů („European Strategic 
Cluster Partnership“).

V rámci druhého dne konference proběhlo 30. říj-
na první pracovní jednání platformy Furniture and 
Woodworking Cluster Partnership a také prohlídka 
Technologického centra Klastru českých nábyt-
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Útěky a návraty L. K. Feierabenda
V letošním roce uplynulo 50 let od úmrtí význam-
né osobnosti českého družstevnictví Ladislava 
Karla Feierabenda, národohospodáře a  ministra 
zemědělství v letech 1938–1940 a následně finan-
cí v londýnské exilové vládě. Při této příležitosti 
zorganizovala Družstevní Asociace ČR ve spolu-
práci s  Ústavem pro studium totalitních režimů 
ve čtvrtek 31. října v  historické budově VDP 
v Praze na Těšnově kulatý stůl pod názvem „Útě-
ky a  návraty L. K. Feierabenda“, jenž se zabýval 
jak osobností Ladislava Karla Feierabenda, tak 
i vybranými kapitolami z družstevnictví.

Úvod kulatého stolu obstaral Mgr. Pavel Černý, 
vedoucí Muzea družstevnictví, který ve stručnosti 
seznámil slušně zaplněný konferenční sál s  histo-
rickými souvislostmi a  důležitými životními mez-
níky Ladislava Karla Feierabenda a  dal tak rámec 
pro vystoupení odborných pracovníků z Ústavu pro 
studium totalitních režimů s  konkrétněji vymeze-
nými příspěvky. Historik PhDr. Jaroslav Rokoský, 
Ph.D. navázal s  vylíčením úseku Feierabendova 
života po odchodu do exilu v roce 1940 a zdůraznil 
pro historickou vědu velký význam jeho rozsáhlých 
pamětí, které napsal v závěru svého života v exilu. 

V  následujícím příspěvku 
se Mgr. Martin Tichý úzce 
zaměřil na samotný Feie-
rabendův dramatický útěk 
z  protektorátu v  roce 1940 
a  historický blok kulaté-
ho stolu uzavřel Mgr. Jiří 
Urban, Ph.D. s  tématem 
kolektivizace zeměděl-
ského družstevnictví po 
roce 1948. Závěrečný pří-
spěvek podvečera patřil 
ekonomce doc. Ing. Iloně 
Švihlíkové, Ph.D. z  orga-
nizace Alternativa Zdola, 
která posunula téma blíže 
současnosti a  provedla základní srovnání součas-
ného stavu družstevnictví v České republice a v za-
hraničí.

V budoucnu by měla Družstevní Asociace ČR v po-
řádání kulatých stolů k dějinám družstevnictví po-
kračovat.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda 

kářů v  Ořechově, spojená s  návštěvou společnosti 
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Celá dvoudenní akce byla součástí aktivit projektu 
„KČN – Internacionalizace klastru“, který je finanč-
ně podpořen z  Operačního Programu Podnikání 

a  inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, 
Výzva IV program podpory Spolupráce – Klastry. 

Text: Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
Foto: archiv KČN
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JUDr. Ladislav Karel Feierabend
foto: Wikipedie
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pro banky budoucností
Rizikoví manažeři učinili velký pokrok při určo-
vání faktorů, které vyvolaly finanční krizi před 
více než deseti lety. Jejich úspěch by však nyní 
mohl přinést falešný pocit bezpečí, protože se na 
obzoru objevují nové hrozby. Ztlumující se eko-
nomika je jen jedním z potenciálních nebezpečí, 
kterým dnes banky čelí. V době rychlých techno-
logických inovací se téměř denně objevují nové 
hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, umělé 
inteligence, blockchainu a dalších oblastí.

Problémem je, že některé banky jsou tak zaujaté fi-
nančními riziky, že jim chybí větší rozhled. Zde může 
pomoci tzv. řízení podnikových rizik. Jak již název 
napovídá, řízení podnikových rizik se snaží ovládat co 
nejširší možnou škálu rizik, od čistě finančních rizik, 
jako jsou tržní a úvěrová rizika, až po nefinanční hroz-
by, jako je např. riziko ztráty reputace.

Řízení podnikových rizik se objevilo jako disciplína 
již v 90. letech, kdy banky mezinárodně expandovaly 
a deregulace ve Spojených státech umožnila vytvoření 
mnohem četnějších produktů a služeb, což ale na druhé 
straně vyžadovalo daleko širší pohled na rizika. Cílem 
bylo rozpoznat a měřit všechny formy finančních a ne-
finančních rizik. 

Před deseti lety byl průmysl zasažen dvojitým úde-
rem úvěrového a tržního rizika, které zatlačilo něko-
lik firem až na pokraj kolapsu (a několik dokonce do 
propasti). Příští krize se však pravděpodobně bude 
lišit, nebude se jednat se o finanční rizika, ale o ne-
tradiční rizika, která budou ovlivňovat organizační 
struktury.

Růst těchto rizik v posledních letech, podporovaný 
explozí technologických inovací, je v historii ban-
kovnictví prakticky bezprecedentní. 

I když banky mají sofistikované chápání finančního 
rizika, některé mají méně zkušeností s netradičními 
hrozbami, jako jsou počítačové riziko, strategické ri-
ziko, operační riziko, regulační riziko a právní riziko. 
Takové hrozby mohou mít skutečný dopad na finanč-
ní výkon celého podniku. Kvůli složitějším záležitos-
tem není možné tato rizika snadno kvantifikovat. 
Zatímco například vysoce riziková půjčka může mít 
za následek specifickou dolarovou ztrátu, kterou lze 
přičíst funkci půjčování jako takové, hrubá chyba v 
zákaznických službách může poškodit příjmy celého 
podniku, a to po celá léta.

Po finanční krizi manažeři zabývající se regulací 
rizik prováděli zátěžové testování pro posuzování ri-
zik u celofiremních činností. Provádění komplexního 
programu řízení podnikových rizik není samozřejmě 
snadné – zejména mezi firmami, jejichž funkce říze-
ní rizik jsou zavedeny podle tradičních linií. Nyní je 
jasné, jak je důležité syntetizovat jednotlivá rizika 
přesvědčivým a snadno srozumitelným způsobem 
a zvažovat způsoby, jak se mohou jednotlivá rizika 
vzájemně ovlivňovat. Útvar řízení podnikových rizik 
je velmi důležitý, nelze jej považovat za organizační 
jednotku poslední instance pro činnosti, které se ne-
hodí nikde jinde.

Banky, které se dnes zabývají řízením podnikových 
rizik, budou zítra schopny rychle reagovat na nepřed-
vídatelné problémy. Podniky tak budou v menší míře 
vystaveny riziku vzniku nové řady chyb, na které by 
mohli doplatit akcionáři a zaměstnanci a možná by 
mohly tyto chyby oslabit i samotný bankovní systém.

Zdroj: Světové ekonomické fórum
(-vr-)
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pro podporu rodinných firem
Nástroje podpory rodinných firem a příručku Ná-
stupnictví v rodinné firmě, jak na to, představil 
ve středu 6. listopadu na tiskové konferenci mís-
topředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. „Rodinné 
firmy jsou stabilním obchodním partnerem, spo-
lehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, 
že přesunou investice za levnou pracovní silou 
třeba do Asie. Proto jsme na MPO hned poté, co 
jsem se stal ministrem, urychleně zahájili jejich 
systematickou podporu,“ říká vicepremiér a mi-
nistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

„Díky jasné definici rodinného podnikání schvá-
leného vládou spouštíme ve spolupráci s  ČMZRB 
přípravu podpůrných programů, posílili jsme komu-
nikaci a výměnu informací, kdy se například přímo 
na MPO uskutečnila konference rodinných firem, 
s  premiérem jsme nemohli chybět na vyhlášení 
výsledků soutěže Rodinná firma roku v  rámci Dne 
podnikatelů a podpora rodinných firem je nedílnou 
součástí živnostenského balíčku, který postupně na-
plňujeme, což mimo jiné dokladuje i nová publikace 
k nástupnictví v rodinných firmách a nové finanční 
nástroje z dílny ČMZRB,“ upřesnil ministr.

Publikace je k dispozici zdarma, a to v tištěné i elek-
tronické podobě. Reaguje na fakt, že většina rodin-
ných firem v  České republice vznikla v  90. letech 
a jejich zakladatelé se nyní blíží důchodovému věku. 
Současně dorostla generace, která je připravena ro-
dinné podnikání převzít. Cílem této publikace je stát 
se praktickým průvodcem majitelů rodinných firem 
na jejich cestě při předávání jejich celoživotního díla 
další generaci. Cenným zdrojem by měla být také pro 
nástupce, kteří by měli firmu dál budovat a rozvíjet. 

Publikace má podnikatelům poskytnout návod, jak 
v  rámci nástupnického procesu postupovat, aby se 
předání firmy úspěšně podařilo. Obsahuje konkrétní 
příklady, které vychází z reálných životních situací.  

„Při zpracování tohoto tématu jsme vycházeli z dlou-
hodobých zkušeností s agendou a z podnětů získaných 
přímo od zástupců podnikatelů a odborníků. Jedná se 
bezesporu o aktuální téma, neboť nástupnictví patří 
mezi klíčové otázky z hlediska pokračování a rozvoje 
rodinných firem a jejich budoucího podnikání,“ říká 
ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodář-
ské komory Ladislav Minčič.

Rodinné podniky jsou díky větší důvěře mezi za-
městnanci - členy rodiny - velmi flexibilní a schopny 
rychle se přizpůsobit změnám v  ekonomicko-soci-
álním prostředí. Vyznačují se také výrazně vyšším 
poměrem vlastního kapitálu než ostatní podniky, což 
zásadně podporuje hospodářskou stabilitu podniku 
i  stabilitu celkového hospodářství. Jde tedy o nedíl-
nou a zásadní součást ekonomiky ČR, na kterou myslí 
i národní hospodářská vize a značka Czech Republic: 
The Country For The Future.

Další informace naleznete na internetovém odkazu 
www.zivnostensky-balicek.cz .

Text: Jana Henychová
Zdroj: MPO
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družstevního podílu

Družstevní podíl může náležet jen členu druž-
stva. Družstevní podíl představuje podle zákona 
o  obchodních korporacích práva a  povinnosti čle-
na plynoucí z členství v družstvu. Jedná se o práva 
a  povinnosti určené tímto zákonem a  stanovami 
družstva. Vzhledem k  možnosti vymezit ve stano-
vách na základě úpravy v zákoně o obchodních kor-
poracích práva a  povinnosti člena podle potřeb 
družstva daných zejména účelem, k němuž je zalo-
ženo a  s  tím souvisící činností družstva, se majet-
ková i nemajetková práva a povinnosti člena, která 
jsou v  družstevním podílu obsažena, mohou v  jed-
notlivých družstev od sebe lišit. Družstevní podíl 
je považován zákonem za nehmotnou movitou věc, 
se kterou člen může jako její vlastník za podmínek 
daných zákonem o  obchodních korporacích a  sta-
novami družstva nakládat a v rámci toho také svůj 
družstevní podíl převést smlouvou do vlastnictví 
jiné osoby.

Převést smlouvou družstevní podíl na jinou osobu 
může proto jen člen družstva. S výjimkou sociální-
ho družstva, v němž je převod družstevního podílu 
zákonem o obchodních korporacích zakázán, tento 
zákon ani jiný právní předpis převoditelnost druž-
stevního podílu na jinou osobu nevylučuje. Vždy 
však platí, že nabýt družstevní podíl jeho převodem 
může jen jiný člen stejného družstva, anebo jiná 
osoba, která splňuje podmínky, za nichž může být 
podle stanov tohoto družstva přijata za jeho člena. 
Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu 
další družstevní podíl, splyne tento podíl ze zákona 
dnem nabytí s  dosavadním družstevním podílem 
člena v jediný družstevní podíl. Zákonným důsled-
kem převodu družstevního podílu na osobu, který 
není dosud členem družstva, v němž k tomuto pře-
vodu dochází, je v  okamžiku nabytí převáděného 
družstevního do jejího vlastnictví vždy vznik jejího 
členství v tomto družstvu. Přitom podle zákona rov-
něž platí, že se tato osoba převodem družstevního 
podílu stává členem družstva pouze tehdy, jestliže 
splňuje všechny podmínky pro členství nejen podle 
tohoto zákona, ale také stanov družstva. Převod 
družstevního podílu na osobu, která není členem 
družstva, a která se jím vzhledem k podmínkám sta-
nov pro přijetí za člena ani stát nemůže, není proto 
ze zákona možný. 

Pojetí družstevního podílu podle právní úpravy 
v zákoně o obchodních korporacích také zcela vylu-

čuje, aby člen převedl svůj družstevní podíl smlou-
vou na družstvo, ve kterém má tento podíl.

Obdobně jako zákon o  obchodních korporacích 
stanovám ponechává určit podmínky pro vznik 
členství, umožňuje také stanovami, nejde-li o stano-
vy bytového družstva, převod družstevního podílu 
v  družstvu omezit anebo vyloučit. Podle uvedené 
zákonné úpravy je převod družstevního podílu na 
jiného člena družstva možný vždy, pokud to stano-
vy nezakazují. Převést družstevní podíl na osobu, 
která není členem družstva, lze naopak pouze tehdy, 
pokud to stanovy připouštějí. Stanovy mohou pře-
vod družstevního podílu podmínit také souhlasem 
představenstva.

Právní předpisy formu a  obsahové náležitosti 
smlouvy o převodu družstevního podílu nestanoví. 
Lze ji proto uzavřít i ústně. Z právního jednání, kte-
rým má k tomuto převodu dojít, musí být především 
zřejmé, o  jaký družstevní podíl se jedná, kým a na 
koho je převáděn, za jakou cenu i jak a kdy bude tato 
cena zaplacena. Účastníky smlouvy jsou vždy dosa-
vadní člen, jako převodce, a  osoba, na niž je druž-
stevní podíl převáděn, jako nabyvatel. Samotným 
uzavřením smlouvy však právní účinky sledované 
jejími účastníky nenastávají.

K tomu, aby se stal převod družstevního podílu ve 
vztahu k  družstvu účinným, tedy aby nabyvatel ve 
vztahu k družstvu nabyl práva a povinnosti z členství 
představovaná převáděným družstevním podílem, 
zákon o  obchodních korporacích vyžaduje doručit 
družstvu buď smlouvu o převodu družstevního podí-
lu, anebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele 
o  jejím uzavření. Právní účinky převodu nastávají 
podle právní úpravy v zákoně okamžikem tohoto do-
ručení, pokud z doručené smlouvy nebo písemného 
prohlášení o ní nevyplývá, že nastanou v době určené 
ujednáním převodce a nabyvatele později. Podmiňu-
jí-li však stanovy převod souhlasem představenstva, 
uplatní se to, co bylo uvedeno o době nabytí jeho práv-
ních účinků, jen jestliže tento souhlas byl již udělen. 
V opačném případě nastanou uvedené účinky teprve 
okamžikem udělení tohoto souhlasu, anebo v době po 
jeho udělení určené uzavřenou smlouvou o převodu 
družstevního podílu.

Vzhledem k tomu, že každý člen může mít podle zá-
kona o obchodních korporacích jen jeden družstevní 
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podíl představující všechna jeho práva a povinnosti 
z členství v družstvu, je zřejmé, že pro určení, jaký 
družstevní podíl je převáděn, postačí ve smlouvě 
o převodu tohoto podílu anebo v písemném prohlá-
šení o  jejím uzavření uvést, kdo je převodcem, a ve 
kterém družstvu převáděný družstevní podíl má. 
Při jednání, kterým mezi převodcem a nabyvatelem 
dochází k  uzavření uvedené smlouvy, je však tře-
ba vymezit tento podíl co do práv a povinností, jež 
představuje, bližšími údaji.

Jedná se zejména o  majetkovou účast převodce 
v družstvu, tedy o údaje o výši jeho základního člen-
ského vkladu a každého případného dalšího členské-
ho vkladu, o  rozsahu splněné vkladové povinnosti 
k těmto vkladům i o tom, jakým způsobem a do kdy 
je třeba případně nesplněnou vkladovou povinnost 
splnit, stejně jako o  údaje o  všech případných dlu-
zích, které jsou s převáděným družstevním podílem 
spojeny. Jestliže stanovy nebo usnesení členské 
schůze družstva v němž je družstevní podíl převá-
děn určují, že pro práva člena nebo některá z  nich 
je rozhodující délka jeho členství v  družstvu, platí 
podle zákona o  obchodních korporacích, že délka 
členství každého člena se v  tomto družstvu počítá 
od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, 
jehož členství vzniklo nejdříve. Jedná-li se o takový 
případ, je potřebné tyto údaje o délce členství v sou-
vislosti s  vymezením převáděného družstevního 
podílu uvést. Obdobně je třeba sdělit osobě, s  níž 
převodce smlouvu uzavírá, údaje o  dalších skuteč-
nostech, které jsou pro určení práv i  povinností 
představovaných převáděným družstevním podí-
lem významné.

Podmiňují-li stanovy převod družstevního podílu 
souhlasem představenstva, je vhodné, aby člen, kte-
rý zamýšlí svůj družstevní podíl převést, požádal 
o udělení souhlasu dříve, než smlouvu o tomto pře-
vodu uzavře. Je nutné zdůraznit, že zákon nestanoví 
lhůtu, v níž se představenstvo musí k žádosti člena 
o tento souhlas vyjádřit a nedává členu možnost se 
udělení souhlasu domáhat. Byl-li souhlas udělen, 
nelze jej již vzhledem k  právní úpravě v  zákoně 
o obchodních korporacích odvolat. Formu souhlasu 
zákon nestanoví, v  zájmu právní jistoty zúčastně-
ných je vhodné, aby byl udělen písemně. Lze jej také 
vyznačit na stejnopisu smlouvy o převodu družstev-
ního podílu nebo písemného prohlášení převodce 
a nabyvatele o jejím uzavření. 

Dohodnou-li se převodce a nabyvatel, že vyrozumí 
družstvo o  uzavřené smlouvě o  převodu družstev-
ního podílu svým písemným prohlášením, je nutné, 
aby toto prohlášení obsahovalo obdobně jako písem-
ná smlouva také údaje týkající se nabyvatele, které 
je ze zákona družstvo povinno vést v seznamu členů, 
tedy jeho jméno a bydliště nebo sídlo, případně také 
jinou adresu pro doručování. Zápis změny údajů 
vedených v seznamu členů je družstvo povinno pro-
vést bez zbytečného odkladu poté, kdy účinky pře-
vodu družstevního podílu nastaly.

Jsou-li s  převedeným druž-
stevním podílem spojeny dluhy, 
zakládá smlouva o  jeho převodu 
podle zákona o  obchodních kor-
poracích ručení převodce za spl-
nění těchto dluhů. 

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V dalším čísle naleznete
Prodejní akce SČMVD
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Evropská ekonomika již sedm let po sobě roste a očekává se, že růst bude pokračovat i v letech 
2020 a 2021. Trhy práce jsou stále silné a nezaměstnanost dál klesá. Vnější podmínky jsou 
však nyní mnohem méně příznivé a panuje vysoká nejistota. To má vliv zejména na výrobní 
odvětví, které se zároveň potýká se strukturálními změnami. V důsledku toho zřejmě evropskou 
ekonomiku čeká dlouhé období pomalejšího růstu a tlumené inflace.

Podle současných prognóz se hrubý domácí produkt 
(HDP) eurozóny v  roce 2019 zvýší o  1,1 % a  v  letech 
2020 a 2021 pak o 1,2 %. Ve srovnání s hospodářskou 
prognózou z  léta 2019 (zveřejněnou v  červenci) je 
prognóza růstu na rok 2019 o  0,1 procentního bodu 
nižší (očekávala se na úrovni 1,2 %) a na rok 2020 o 0,2 
procentního bodu (původně 1,4 %). V  EU jako celku 
by mělo HDP v letech 2019, 2020 i 2021 vzrůst o 1,4 %. 
Prognóza na rok 2020 byla ve srovnání s létem rovněž 
upravena směrem dolů (z 1,6 %).

Místopředseda Evropské komise pro euro a sociální 
dialog Valdis Dombrovskis, který je také odpovědný 
za finanční stabilitu, finanční služby a  unii kapitá-
lových trhů, k  tomu uvedl: „Evropská ekonomika za-
tím méně příznivým externím podmínkám odolává: 
hospodářský růst trvá, vytváření pracovních míst si 
udržuje solidní tempo, máme silnou domácí poptávku. 
Budoucnost ale může být méně zářivá: obchodní spory, 
rostoucí geopolitické napětí, dlouhodobě oslabený vý-
robní sektor a brexit a z nich plynoucí značná nejistota. 
Apeluji proto na všechny státy EU s vysokým veřejným 
zadlužením, aby přijaly obezřetnou fiskální politiku 
a začaly svůj dluh snižovat. Naopak členské státy, které 
mají nějaký fiskální prostor, by jej teď měly využít.“

Komisař pro hospodářské a  finanční záležitosti, 
daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Všechny ekonomiky 
v EU by v nadcházejících dvou letech měly navzdory 
zhoršujícím se podmínkám dál růst. Unijní ekonomi-
ka stojí na pevných základech – po šesti letech růstu 
je nezaměstnanost v  EU nejnižší od přelomu století 
a celkový deficit je pod 1 % HDP. Tím se ale nesmíme 
nechat ukolébat. Musíme růst podpořit a posílit odol-
nost Evropy a  k  tomu budeme potřebovat všechny 
politické páky.“ 

RŮST BUDE ZÁVISLÝ NA ODVĚTVÍCH 
ORIENTOVANÝCH NA DOMÁCÍ TRHY 

Přetrvávající obchodní napětí mezi USA a  Čínou 
a vysoká míra politické nejistoty, zejména v obchod-
ní oblasti, brzdí investice, výrobu a mezinárodní ob-
chod. Vzhledem k  tomu, že růst celosvětového HDP 

bude zřejmě dál slabý, bude růst v  Evropě záviset 
na výkonu odvětví, která jsou orientovaná spíše na 
domácí trhy. Pro tyto sektory pak bude důležitý trh 
práce podporující růst mezd, příznivé podmínky 
financování a  v  některých členských státech také 
podpůrná fiskální opatření. Hospodářská expanze by 
sice měla ve všech členských státech pokračovat, je 
však pravděpodobné, že domácí faktory samy o sobě 
nebudou k silnému růstu stačit.

SITUACE NA TRZÍCH PRÁCE BY MĚLA 
ZŮSTAT DOBRÁ, ALE ZLEPŠOVAT SE 
BUDE POMALEJI

Tvorba pracovních míst v celé EU se ukázala být pře-
kvapivě vytrvalá. To je částečně způsobeno tím, že hos-
podářský vývoj se obvykle na zaměstnanosti projeví až 
s určitým zpožděním, ale také tím, že pracovní místa 
se přesouvají do odvětví služeb. Zaměstnanost zůstává 
rekordně vysoká a nezaměstnanost v EU je nejnižší od 
začátku století. Ačkoli se vytváření nových pracovních 
míst pravděpodobně zpomalí, míra nezaměstnanosti 
v eurozóně by měla nadále klesat, a to z letošních 7,6 % 
na 7,4 % v roce 2020 a na 7,3 % v roce 2021. Míra neza-
městnanosti v celé EU by letos měla klesnout na 6,3 % 
a v letech 2020 a 2021 by měla činit 6,2 %.

INFLACE ZŮSTANE UTLUMENÁ
Inflace v eurozóně letos zpomalila vzhledem k po-

klesu cen energií a k tomu, že podniky se z velké části 
rozhodly absorbovat náklady na vyšší mzdy v rámci 
svých marží a  nepřenášet je na zákazníky. Inflační 
tlaky by v průběhu příštích dvou let měly zůstat mír-
né. Inflace v eurozóně (harmonizovaný index spotře-
bitelských cen) se letos a v příštím roce odhaduje na 
1,2 % a v roce 2021 by měla stoupnout na 1,3 %. V EU 
jako celku se inflace letos a v příštím roce předpovídá 
ve výši 1,5 %, v roce 2021 pak 1,7 %.

Úrovně veřejného dluhu budou již pátým rokem 
klesat, kdežto schodky mírně vzrostou

Veřejné finance v Evropě by měly i nadále těžit z vel-
mi nízkých úrokových sazeb u  nesplaceného dluhu. 

Podzimní hospodářská prognóza 2019: 
Evropu čeká náročná cesta
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Navzdory nižšímu růstu HDP by měl celkový poměr 
veřejného dluhu k HDP v eurozóně již pátým rokem 
dál klesat, a to letos na 86,4 %, v roce 2020 na 85,1 % 
a v roce 2021 pak na 84,1 %. Totéž platí i pro celou EU, 
kde poměr veřejného dluhu k HDP podle předpovědi 
letos klesne na 80,6 %, v roce 2020 na 79,4 % a v roce 
2021 na 78,4 %.

Salda veřejných financí se naopak podle očekávání 
mírně zhorší v důsledku nižšího růstu a poněkud vol-
nější diskreční fiskální politiky v některých členských 
státech. Souhrnný schodek eurozóny, který v  roce 
2018 dosáhl historického minima 0,5 % HDP, se má za 
předpokladu nezměněné politiky letos zvýšit na 0,8 %, 
v roce 2020 na 0,9 % a v roce 2021 pak na 1,0 %. Celková 
orientace fiskální politiky eurozóny, tj. celková změ-
na strukturálního salda rozpočtu jejích 19 členských 
států, by však měla zůstat víceméně neutrální. Nárůst 
souhrnného schodku se očekává rovněž v EU jako cel-
ku, a to z 0,7 % HDP v roce 2018 na 0,9 % v letošním 
roce, 1,1 % v roce 2020 a 1,2 % v roce 2021.

STÁLE HROZÍ, ŽE VÝHLED BUDE SPÍŠE 
HORŠÍ

Existuje řada rizik, která by mohla vést k  tomu, 
že růst bude nižší, než uvádí prognóza. Mohlo by jej 
oslabit další zvýšení nejistoty nebo nárůst obchod-
ního a  geopolitického napětí, stejně jako výraznější 
zpomalení čínské ekonomiky v  důsledku slabšího 
účinku doposud přijatých politických opatření. Mezi 
evropská rizika se řadí neřízený brexit a možnost, že 
oslabení výrobního sektoru výrazněji ovlivní odvět-
ví orientovaná na domácí trhy.

Na druhou stranu zmírnění napětí v  oblasti ob-
chodu, silnější růst v Číně a uvolnění geopolitického 
napětí by mohlo růst podpořit. V rámci eurozóny by 
růstu napomohlo, kdyby se členské státy, které mají 
fiskální prostor, rozhodly pro expanzivnější fiskální 
politiku. Celkově však lze konstatovat, že výrazně 
převažují rizika, že výhled bude horší. 

V PŘÍPADĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
BYL POUŽIT ČISTĚ TECHNICKÝ 
PŘEDPOKLAD 

Vzhledem k  procesu vystoupení Spojeného krá-
lovství z EU vycházejí prognózy z čistě technického 
předpokladu, že obchodní vztahy mezi EU-27 a Spoje-
ným královstvím zůstanou beze změny. Tento před-
poklad slouží pouze pro účely prognózy a nemá žádný 
vliv na probíhající proces na základě článku 50.

Pokud jde o  směnné kurzy, úrokové sazby a  ceny 
komodit, vychází prognóza ze souboru metodických 
předpokladů s datem uzávěrky 21. října 2019. V případě 
všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů 
ohledně vládních politik, zohledňuje informace do  
24. října 2019 včetně. Projekce nepočítají s  žádnými 
změnami politik s výjimkou případů, kdy jsou politiky 
věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.

Příští prognózou bude aktualizace výhledu HDP 
a inflace, kterou Evropská komise vydá v rámci prů-
běžné zimní hospodářské prognózy 2020.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz 
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Vánoce se pomalu ale jistě blíží a  s  nimi i  to, co jim přechází. 
Nakupování dárků a  jejich balení, pečení vánočního cukroví 
a shánění stromečku a dalších vánočních dekorací... Velká 
obchodní centra na nás zpravidla útočí několik týdnů 
předem a je jen na nás, zda volíme raději nákupy obtěžkáni 
množstvím tašek, nebo v e-shopech. Třeba vám rozhodování, 
co a kde nakoupit, usnadní i naše tipy na družstevní výrobky. 
Pojďme si ale připomenout kromě nakupování i tradice našich 
předků…

Advent, tedy čtyři týdny před Štědrým dnem, byl 
časem půstu a  rozjímání. Lidé v  té době jedli pouze 
bezmasé pokrmy. K  Vánocům patří neodmyslitelně 
i  vánoční cukroví, vánočka a  štědrovečerní večeře. 
Vánocům se také někdy říká svátky hojnosti. Na bo-
hatě prostřené stoly bezpochyby patří dobré cukroví, 
stejně jako dozlatova upečené vánočky a  křupavé 
záviny.

Pouštění ořechových lodiček je krásným zvykem, 
kterým si můžete krátit chvíle při čekání na Ježíška, 
spolu s  nejmenšími. Do půlek vlašských ořechů na-
kapeme vosk a připevníme tak do nich malou svíčku. 
Každý člen rodiny pustí svou lodičku v  umyvadle. 
Pokud naše lodička zůstává u  břehu, říká se, že nás 
v příštím roce nečeká žádná výraznější změna. Pokud 
lodička pluje bok po boku s  jinou, čeká nás údajně 
tolerance, láska od toho druhého nebo někdo nový 
v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními, sym-
bolizuje to vzájemnou úctu a  semknutost. Když se 
loďka potopí, značí to problémy. 

LITÍ OLOVA
Olůvka se dají použít z nabídky rybářských potřeb. 

Roztavte je v  kovové nádobce s  dřevěnou rukojetí 
nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijte 
do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po 
pěti minutách a teprve potom ho vytáhněte z vody za 

účelem prozkoumání odlitku. Rovné čáry znamenají 
spokojený, klidný život, čáry vlnité nejasnosti, zmat-
ky, cestování a  čáry jako půlkruh značí falešného 
přítele, zradu či rozchod. Pokud olovo bude vyhlížet 
jak uzavřený kruh, znamená finanční zisk či dědictví, 
neuzavřená kružnice naopak zklamání, špatné zdraví 
či špatnou finanční situaci. Dva kruhy značí svatbu, 
čtverec harmonický život. Pro štěstí v podnikání hle-
dejte trojúhelníky, hvězdy představují úspěch úplně 
ve všem. 

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se tak zjišťuje, jak to bude se 

zdravím jednotlivých členů rodiny v  nadcházejícím 
roce. Každý, kdo rozkrojí jablko napříč a najde hvěz-
dičku, bude se po celý rok těšit zdraví. Křížek nezna-
mená nic dobrého. 

JMELÍ
Představuje rostlinu lásky. Políbíte-li se s  milova-

nou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce štěstí. 

VÁNOČNÍ KOLEDY
Koledy provázejí lidi celý sváteční čas a spolu s fran-

tišky a purpurou vytvářet tu pravou vánoční atmo-
sféru. Víte, že nejslavnější vánoční písní je skladba 
Tichá noc a na Štědrý večer se zpívá přibližně ve 230 
jazycích? Premiéru měla v  roce 1818 v  salzburském 
Oberndorfu. Autorem textu byl místní farář Josef 
Mohr, hudbu složil Franz Xaver Gruber.

ZLATÉ PRASÁTKO
Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný 

půst. Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Ke 
společné večeři se usedá, jakmile vyjde první hvězda. 
Pod talíře se dávají kapří šupiny, které mají přinést 
všem po celý další rok dostatek peněz.

  
(-jh-)

Foto: archiv
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Stromek ozdobený skleněnými ozdobami neodmy-
slitelně patří k atmosféře Vánoc, dnes si ho již nedo-
kážeme představit bez pestrých, skleněných ozdob. 
Kromě koulí různých velikostí a vzorů jej zdobí také 
figurky, oblíbené zejména u  dětí, zvonečky, srdíčka 
a další tvary. 

Vánoční ozdoby nabízíme v širokém spektru barev 
a dekorů. Každá ozdoba je ručně zpracovaný originál 
– druhou naprosto stejnou nenajdete! 

SLEZSKÁ TVORBA, výrobní družstvo
Výroba tradičních skleněných ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob  
s tradicí od roku 1951! 

Více na   www.slezska-tvorba.cz, kde najdete bližší 
informace o podnikové prodejně a e-shopu.

Kontakt: vanocniozdoby@slezska-tvorba.cz

www.slezska-tvorba.cz
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Vánoční ozdoby,
DUV-družstvo

www.vanocniozdoby.cz 

Družstvo se specializuje výhradně na tradiční vý-
robu skleněných vánočních ozdob. Veškerá výroba je 
ruční práce - bez využití strojů. 

Ozdoby si můžete zakoupit u vybraných prodej-
ců nebo přímo od výrobce v  e-shopu na adrese  
https://www.vanocniozdoby.cz/eshop.html.
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Tip na vánoční dárek
Ozdobte si vánoční ozdoby!

Kreativní hobby sada obsahuje dvě skleněné ručně 
foukané a  povrchově upravené vánoční baňky bez 
zdobení, lepidlo, štětec a  třpytivý posyp ve třech 
barvách. Stačí jen štětcem nakreslit požadovaný 
motiv a  poté ozdobu jednoduše posypat třpytkami. 
Doporučujeme pracovat nad podložkou, stačí třeba 
větší bílý papír. Poté ozdobu zavěste a nechte pořádně 
uschnout. Zbylé spadané třpytky můžete 
pomocí přeloženého papíru vysypat zpět 
do plastové krabičky použít je pro další 
kreativní tvoření. 

Sada je vhodným dárkem pro tvořivé 
ruce, ať již odrostlejších dětí nebo dospě-
lých, kteří rádi tvoří a mají rádi origina-
litu. Tvořte s dětmi – určitě je nenechte 
se sadou pracovat o samotě, protože pře-
ce jen se jedná o  skleněnou ozdobu, kte-
rá se může rozbít, a  stejně tak třpytky či lepidlo by 
mohly malé děti ze zvědavosti olizovat nebo je vdech-

nout. Pokud budete tvořit s  nimi, pod vaším dohle-
dem určitě vyrobí tu nejkrásnější ozdobu na vašem 
vánočním stromečku a navíc si užijete u společného 
tvoření i spoustu zábavy.

Kreativní hobby sada je vhodná pro děti od 6 let, za 
dozoru dospělé osoby. Neobsahuje žádné zdraví a ži-

votnímu prostředí škodlivé látky. 

Kreativní hobby sadu ve třech barev-
ných provedeních foukaných baněk si 
můžete zakoupit v  e-shopu družstva 
Irisa. Více informací naleznete na 
internetových stránkách družstva  
www.irisa.cz nebo na facebooku  
http://www.facebook.com/irisavsetin.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Irisa

http://www.irisa.cz

Vánoce se blíží – sháníte originální dárek pro radost všem, kteří rádi tvoří? Zkuste 
kreativní hobby sadu českého výrobce vánočních ozdob Irisa Vsetín. Popusťte uzdu 
své fantazii a vytvořte si jedinečnou a osobitou dekoraci na vánoční stromeček, nebo 
obdarujte své blízké opravdu originálním dárkem vlastnoruční výroby.

www.drevotvar.cz

Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí
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Nabízíme široký sortiment kuchyňského náčiní – mlýnky, krájecí prkénka,  
vařečky a obracečky, bloky na nože a mnohé další. 

Na výrobky umíme aplikovat nápis či logo laserovou technologií,  
výpalem nebo potiskem.

www.drevotvar.cz

Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí

Vyobrazené  
mlýnky na koření 

 jsou opatřeny  
keramickým mlecím 

mechanismem  
CrushGrind®.
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční výrobce, který své produkty 
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.

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

Osvědčené nůžky jednoduchého a elegantního tvaru 
jsou vyrobeny z kvalitní uhlíkaté oceli a porcování 
drůbeže je s nimi doopravdy snadné.

Oblíbená souprava sestavená ze čtyř nejužíva-
nějších a nejpopulárnějších kuchyňských nožů 
řady Trend Royal. Tato řada se vyznačuje pou-
žitím vysoce kvalitní nerezové oceli, dlouhou 
trvanlivostí ostří a ergonomicky tvarovanými 
střenkami. Nože z  této soupravy vám práci 
v kuchyni usnadní a zpříjemní.

NŮŽKY NA DRŮBEŽ (4510)

SOUPRAVA TREND ROYAL (2736)

Špičkové kované kuchařské nože na originálním stojanu 
z odolného bukového dřeva pro pět nožů s uvnitř zabudo-
vanými magnety. Kované kuchařské nože King ś Row jsou 
vyrobeny z nerezové oceli nejvyšší kvality, která zaručuje 
výborné řezné vlastnosti a dlouhou trvanlivost ostří. Jsou 
určeny pro všechny příznivce kvalitního kuchyňského vy-
bavení, včetně profesionálních kuchařů. 

MAGNETICKÝ STOJAN S 5 NOŽI KING´S ROW  (2664)

www.kds.cz
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Zajímavým dárkem, který můžete svým blízkým mužům, synům, tátům, 
partnerům nebo kolegům dát, je poukaz na služby osobního krejčího. 
Poukazy jsou k dispozici v našich salonech.  

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

PRAHA
Krejčovský salon

International Business Centre
Pobřežní 620/3, Praha 8
tel.: +420 731 665 466
e-mail: salon@krejcovstvi-vyvoj.cz
www.vyvoj.cz 

Otevírací doba:
pondělí - pátek: 10:00 - 19:00 hod.
sobota: zavřeno

BRNO
Prodejna a krejčovský salon

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Rooseveltova 10, 602 00, Brno – střed
tel.: +420 731 697 792
e-mail: brno@vyvoj.cz
www.vyvoj.cz

Otevírací doba:
pondělí - pátek: 9:00 - 18:00 hod.
sobota: 9:00 - 13:00 hod.

TŘEŠŤ
Prodejna a krejčovský salon

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Franze Kafky 341/13, 589 13, Třešť
tel.: +420 567 215 221
e-mail: vyvoj@vyvoj.cz
www.vyvoj.cz 

Otevírací doba:
Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: 8:30 - 12:00

VZO
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Táborská DITA představila letos svou novou značku oblečení. Pod BARIDI wear se skrývá kolekce 
funkčního oblečení Outlast® pro dospělé a v nejbližší době se chystá její osamostatnění. Zatím žije ve 
stínu značky little angel®.

DITA vstupuje na trh 
s novou značkou oblečení

Ovšem právě tato značka oblečení pro miminka 
a  děti, která v  letošním roce oslavila 10 let na trhu, 
stojí za zrodem značky BARIDI wear. Původně totiž 
s  touto myšlenkou přišli rodiče, kteří svým dětem 
kupovali oblečení little angel® a  kteří byli s  materi-
álem a  kvalitou zpracování tak spokojeni, že začali 
volat po tom, aby takové oblečení mohli nosit také. 
A v táborské DITĚ, která značku little angel® vyrábí, 
se této myšlenky chytli.

V  roce 2016 se tedy začalo vyrábět také oblečení 
Outlast® pro dospělé. Ovšem jen několik typů výrob-
ků a  jen v  pár barvách a  pod jednoduchou značkou 
DITA for men a  women. Poptávka se ale zvyšovala, 
kolekce se rozšiřovala o  nové typy výrobků a  nové 
barvy. „Nakonec jsme došli k názoru, že by si oblečení 
Outlast® pro dospělé zasloužilo svou vlastní údernou 
značku a  svůj vlastní e-shop,“ vysvětluje předsed-
kyně představenstva DITY Alena Dušková. „Něko-
lik měsíců pak trval proces, na jehož konci vznikla 
značka BARIDI wear tak, jak jsme ji letos představili 
veřejnosti,“ dodává.

Baridi je slovo pocházející ze svahilštiny a zname-
ná prostě pohoda. „Vyjadřuje pocit, který budete při 
nošení výrobků mít a je jedno, zda budete sportovat, 
pracovat nebo odpočívat,“ naráží Alena Dušková na 
to, že BARIDI je oblečení pro každou příležitost. Vy-
užijete ho v  chladnějších dnech jako spodní vrstvu 
– na rekreační sportování, do práce pod košili, na 
doma, výborné je na spaní. V letních dnech lze nosit 
jako běžnou vrstvu – potěší zejména milovníky jed-
noduchých věcí bez potisku. 

„Dříve jsem nosil pod trička nátělníky, protože mi 
byla zima, ale nyní si vystačím s  Outlast® tričkem. 
Mám pocit, že mě hřeje. A  když se zpotím, tak mě 
tričko nestudí,“ říká Petr, obchodní zástupce, který je 
celý den na cestách.
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Úspěch tohoto oblečení je postaven na materiálu, ze 
kterého jsou výrobky ušity. Outlast® je termoregulač-
ní materiál s bavlnou, který omezuje pocení a pracuje 
podle teploty těla. Když je zima, hřeje. Když je horko, 
chladí. Je vhodný také pro citlivější pokožku. Výrob-
ky skvěle sedí a nevytahají se. Nebudete muset řešit 

ani svědivé cedulky, které u  věcí 
na tělo bývají nepříjemné, protože 
výrobky BARIDI mají nažehlené 
velikostní etikety. 

„Nabízíme tílka, trička s  dlou-
hým i  krátkým rukávem, legíny, 
noční košile, pro pány boxerky, 
čepice nebo kukly. Máme i  speci-
ální kolekci pro těhotné ženy,“ seznamuje nás Alena 
Dušková.

„Těhotenská trička jsem nosila pořád, jen se vy-
prala, už jsem je zase brala na sebe. Příjemně seděla 
na jakkoliv velké bříško, rostla se mnou. Ideální na 
cvičení nebo jen tak. Myslím, že je unosím i dál, že mi 
skvěle padnou i netěhotné,“ uvedla Kristýna Hoida-
rová Kolocová, bývala profesionální beachvolejba-
listka a moderátorka

Výrobky si můžete prohlédnout v  podniko-
vých prodejnách v  Táboře a  v  Plzni nebo v  e-shopu  
www.littleangel.cz. 

Spuštění e-shopu www.baridiwear.cz plánuje DITA 
příští rok.

Text: Petra Novotná
Foto: archiv družstva Dita

DITA je výrobní družstvo invalidů z Tábora, kte-
ré bylo založena v roce 1956. Kromě textilní divize 
nabízí své služby ještě v divizi kovovýroby, výroby 
plastových ušních známek pro skot a montáží.

www.dita.cz 
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Zima vás nepřekvapí, když se zachumláte  
do luxusních kožešin…
Vyberte si z nabídky tradičního českého 
kožedělného družstva SNAHA Brtnice.

KONTAKT: +420 567 216 105, +420 567 216 105,  
obchod@snaha-brtnice.cz, www.snaha-brtnice.cz 
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DÁRKOVÉ SETY FAIR & BIO PRAŽÍRNY
Jak na udržitelné dárky? Udělejte radost svým blízkým voňavou kávou, 
osvěžujícím čajem, lahodnou čokoládou anebo domácími sušenkami. 
Letos máme navíc roztomilé ozdoby z našich kávových pytlů. Zpomalte, 
zpříjemnějte si čas a podívejte se na naši nabídku. Všechny dárky jsou 
z udržitelných surovin: fairtradových, bio a lokálních, vyrobené z láskou 
a s jasným původem, zabalené našimi znevýhodněnými zaměstnanci.
Objednávejte na: www.fair-bio.cz

KÁVA S LIKÉREM
Kdo by odolal? Ke kávě na espresso jsme vybrali lahod-
né čokoládové kuličky s likérem od našeho dlouholetého 
dodavatele Eza z  Rakouska. Suroviny pocházejí od fair-
tradových producentů z Latinské Ameriky, byly vypěsto-
vány šetrně k životnímu prostředí, stejně jako naše kávy. 
Perfektní kombinace. 
1x Espresso classic Bio Fairtrade (95 g)
1x Espresso special Bio Fairtrade (95 g)
1x čokoládové kuličky s kávovým likérem Eza (100 g) 
od 299 Kč

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
Chystáte se strávit odpoledne u  babičky anebo 
s  kamarády? Zpříjemněte si ho naší kávou, la-
hodným čajem a domácími sušenkami. Sušenky 
pocházejí od našeho zpřáteleného lokálního 
dodavatele Dobrotárna z  Čelákovic s  příchutí 
meruněk a mandlí, mátový čaj English Tea shop 
je fairtradový a bio.
1x Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95 g)
1x papírová katedrála mátový čaj English Tea 
Shop (16 ks pyramidových čajových sáčků v papírové krabičce)
1x ručně vyráběné sušenky Dobrotárna s příchutí meruněk a mandlí (100 g) 
od 299 Kč

NEROZLUČNÁ DVOJKA
Každá obohacuje vlastnosti té druhé a  obě báječně chutnají. 
Letos jsme k  naší kávě pečlivě vybrali ručně vyrobenou 
mléčnou čokoládu s malinami od našich ověřených dodavatelů 
– družstevního sociálního podniku Mana z Krásné Lípy.
1x Fair & Bio káva (95 g)
1x ručně vyráběná mléčná čokoláda s malinami (51g) sociálního 
podniku čokoládovna Mana
od 249 Kč
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KOUZLÍME Z KÁVOVÝCH PYTLŮ
Věděli jste, co všechno se dá ušít z  kávových pytlů? 
Máme rádi udržitelnost a k tomu patří upcycling. Nebo-
li vdechnutí druhého života do už zdánlivé nepoužitelné 
věci. Kawak navrhuje a  šije úžasné tašky. Letos jsme od 
nich do dárkových setů vybrali tři ozdoby, které se hodí 
nejen na Vánoce.
1x Espresso classic Bio Fairtrade (95 g)
1x Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95 g)
3x ručně vyráběné ozdoby z kávových pytlů Kawak
od 279 Kč

BALÍČEK ESPRESSO
Máte rádi espresso a chcete objevit něco 
nového? Darujte sadu tří našich aktuálních 
káv z Latinské Ameriky pro dokonalé espresso. 
Tmavě pražené pro přípravu espressa classic 
anebo středně pražené pro espresso special.
2x Espresso classic Bio Fairtrade (95 g)
1x Espresso special Bio Fairtrade (95 g)
od 240 Kč

BALÍČEK ALTERNATIVNÍ PŘÍPRAVA
Rádi si připravujete kávu doma a chcete objevit 
něco nového? Vyzkoušejte sadu tří našich 
aktuálních káv z  Latinské Ameriky. Světle 
praženou pro překapávanou kávu z  dripperu, 
french pressu, Chemexu a  dalších možných 
forem alternativní přípravy. Středně praženou 
pro nápoj z moka konvičky.
2x Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95 g)
1x Moka káva Bio Fairtrade (95 g)
od 240 Kč

Jako dárkové balení nabízíme kartónovou krabici vystlanou dřevitou 
vlnou, papírovou eko-tašku, ručně šitý jutový sáček Kawak z našich 
kávových pytlů anebo si dárkovou sadu pořiďte jen tak - bez obalu.

Foto: Martin Špelda a Jakub Hrab

Marcela, Lukáš a Filip, znevýhodnění zaměstnanci Fair & Bio 
pražírny vám rádi dárky zabalí do kartónové krabice vystlanou 
dřevitou vlnou, papírové eko-tašky, ručně šitého jutového sáčku 
Kawak z našich kávových pytlů anebo si dárkovou sadu pořiďte jen 
tak - bez obalu.



TVAR výrobní družstvo Pardubice  
Husova 1682, 530 03 Pardubice, CZ       
tel.: +420 467 409 911, fax: +420 467 409 924           
www.tvar.cz, e-mail: tvar@tvar.cz

KELÍMEK  
NA KÁVU  
pro opakované použití 

•   zdravotně nezávadný

•   neobsahuje BPA ani ftaláty

•   recyklovatelný

•   pro horké i studené nápoje

•   snadná hygienická údržba

•   přijatelná cenová relace

Na výrobu kelímku je použit materiál zcela 
vyrobený z obnovitelných zdrojů. 100%  český výrobek



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y

47 

12/2019  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.drevojas.cz

Jsme Dřevojas, výrobce koupelnového nábytku ze 
Svitav. Naše tradice sahá až do roku 1946 a od té doby 
jsme ušli hodně dlouhou cestu. Každý rok přicházíme 
s  nějakou technologickou novinkou, ať už pro naše 
zákazníky nebo v naší výrobě. 

Přistavujeme nové budovy, a hlavně investujeme do 
automatizace. Roboti jsou možná pro někoho pořád 
jen vizí budoucnosti, ale u nás už jsou jako doma. Jme-
nují se Adam, Davide a Johana a díky nim bude naše 
výroba o něco snazší, rychlejší a efektivnější.

Nejsou to ale stroje, kdo tvoří jádro naší firmy, je to 
hlavně kolektiv, naši spolupracovníci. Nikdo u  nás 
není jen číslo u pásu, a ačkoliv je nás už více než 70, 
pořád jsme rodinnou firmu, která staví na základních 
lidských hodnotách. 

A co chystáme pro rok 2019 pro naše zákazníky? Pro 
obchodní partnery spouštíme online konfigurátor 
koupelnového nábytku, díky kterému si budou moci 
pohodlně navolit skříňku přesně podle představ 

zákazníka. Připravujeme také produktové novinky 
pro příští rok, a  pokud jste měli možnost navštívit 
některý z  podzimních veletrhů, jako je Designblok 
nebo For Interior, možná víte, že chystáme i skutečný 
unikát – koupelnový nábytek, který působí hned na 
tři lidské smysly. Rok 2020 netrpělivě vyhlížíme 

Hezké Vánoce a to nejlepší do nového roku vám pře-
je Dřevojas.
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Darujte nejen balzám  
na duši, ale i na tělo…
Dopřejte obdarované 
pocit péče, kterou 
si užívaly marocké 
nevěsty. 

Věnujte jedinečnou pečující sadu, která je inspiro-
vána předsvatební péčí o marocké nevěsty a nahra-
zuje 10 marockých masáží. 

 
Sadu můžete pořídit buďto své drahé polovičce nebo 

vybraným zaměstnankyním jako odměnu za celo-
roční práci... 

 
Majitelka sady zde nalezne kombinaci voňavých 

přírodních peelingů, solí do koupele a tělové mléko 
a po použití si užije radost z hebké a hydratované po-
kožky.

   www.aventli.cz

Všechny výrobky obsahují kombinace olejů jako je 
bio arganový olej, bio kokosový olej, bio jojobový olej 
a  mandlový olej. Jsou navíc obohaceny o  vitamin E. 
Tyto kombinace zjemňují, hydratují a regenerují po-
kožku. Různorodé vůně jsou dány esenciálními oleji 
jako je růže, bio pomeranč, bio mandarinka, bio cit-
ron a grapefruit.

Tělové mléko kromě vitaminu E obsahuje další ak-
tivní látky, které pokožku zvláčňují, zlepšují její pruž-
nost a chrání ji před nepříznivými vlivy venkovního 
prostředí, jako je squalane, panthenol a glycerin.

KARKO, výrobní družstvo
Drážďanská 25, 405 02 Děčín XVI - Přípeř



METRO_6__56x80.indd   3 22.10.2019   16:03:49

PROŽIJTE 
KOUZLO VÁNOC 
S ČESKÝM GRANÁTEM
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Už tu zase máme adventní čas a s ním bývá spojená 
nejen pohoda nadcházejících vánoc, ale často i  po-
vzdechnutí mnohých z nás: „ To je všechno pěkné, ale 
bude taky nutné pořádně uklidit.“

Dnes už nemusíme nad úklidem tolik lamentovat, 
máme na pomoc řadu přístrojů, uklízecích souprav, 
mikroutěrek, a  pokud si vybereme i  správné čistící 
a leštící prostředky, není to zase takový problém.

Poradíme vám, jak snadno docílíte čisté a  voňavé 
domácnosti. Třeba zrovna družstvo Důbrava z  Va-
lašských Klobouk vyrábí řadu šikovných úklidových 
přípravků.

AKYPO 
Jako nový bude koberec, který vyčistíte přípravkem 
Akypo. Zůstává po něm příjemná vůně a odstraníte 
s ním i většinu skvrn, pokud pěnu nanesete houbičkou 
přímo na skvrnu, necháte chvíli působit a pak vytře-
te do čista. Akypo na čištění koberců a čalounění má 
dvě varianty. Je to Akypo suchá pěna na ruční čištění 
koberců, potahových látek, čalounění a Akypo nepě-
nivý přípravek na strojní čištění koberců. Vyberte si, 
které vám bude lépe vyhovovat. Přípravek je vhodný 
i  pro čištění vlněných koberců. Výborně odstraňuje 
i nečistoty, které vám způsobí domácí mazlíček.

BRELA ČISTICÍ KRÉM 
Vysoce účinný čisticí krém s  jemným abrazivem. 
Čistí zejména tukové připáleniny, zaschlou a  zasta-
ralou nečistotu. Je určen na tvrdé kuchyňské povr-
chy, vařiče, sporáky. Vyčistí hrnce, pánve, nádobí, ale 
i obkladačky, dlaždice, vany a umyvadla. V kuchyni 

účinně vyčistí nádobí z  varného skla i  nerezu nebo 
nerez dřez. Na chromované povrchy raději nepouží-
vejte.

BRELA KRÉM NA SKLOKERAMICKÉ 
DESKY S LEŠTICÍ PŘÍSADOU 
Vysoce účinný čisticí krém s jemným abrazivem. Dů-
kladně odstraní tukové připáleniny a zaschlé nečis-
toty. Po použití zanechává jemný lesk, který chrání 
povrch sklokeramické desky před poškozením.

DEKALKO DO KOUPELEN 
Tento tekutý přípravek s  rozprašovačem snadno 
a rychle odstraní vodní kámen nebo usazené nečistoty 
ze sprchových koutů, vodovodních baterií, koupelno-
vých doplňků, umyvadel, dlaždic. Nepoškozuje plasty 
ani kovy. Po krátkém působení odstraní usazeniny, 
u  větších nánosů použijte opakovaně. Pěkně vyčistí 
i  spáry mezi kachličkami. Dekalko navíc obsahuje 
speciální přísadu, která zabraňuje přilnavosti kapek, 
takže vaše koupelna zůstává dlouho čistá a zářivá.

KRBÍK 
Rádi se v  zimě vyhříváte u  krbových kamen? Abys-
te se mohli kochat plápolajícím ohněm, potřebujete 
vyčistit začouzené sklo. Použijte Krbík na čištění 
krbových skel. Nastříkejte Krbík na sklo, nenechejte 
stékat přebytek na kovové součásti kamen, případně 
utřete hadříkem, aby zbytečně nenarušoval kov, pak 
sklo setřete a  do sucha vyleštěte. A  víte, že využití 
Krbíku také v kuchyni je téměř nekonečné? Likviduje 
všechny mastné skvrny od čehokoliv na sporáku, na 
odsávači pachů, v troubě nebo na pečicím plechu.

Vánoční čas se blíží… 
a s ním i vánoční úklid
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LIN NA AKRYLÁTOVÉ VANY 
Přípravek odstraňuje nečistoty a usazeniny z akrylá-
tových povrchů. Kromě akrylátových van je vhodný 

i na bílá plastová okna nebo 
podobné plasty.

Vyměnili jste před několi-
ka lety svoje dřevěná okna 
za bílá plastová a  zdají se 
vám jejich rámy už poně-
kud zašedlé? Nechcete si 
poškodit povrch drsnějším 
čisticím krémem? Použijte 
tekutý Lin na akrylátové 
vany s rozprašovačem a bu-
dete překvapeni, jak působí. 
Pokud nejsou rámy již naru-
šeny, poškrábány dřívějším 
čištěním, budou po setření 
přípravku jako nové, znovu 
bílé.

LIN ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA NÁBYTEK
s antistatickou přísadou 
Používá se k  čištění nábytku s  matnou povrchovou 
úpravou. Zanechá příjemnou dlouhotrvající vůni 
a  pocit čistoty, slouží k  obnovení pěkného vzhledu 
dřevěného nábytku. Na čištěný povrch nastříkejte 
přiměřené množství přípravku a  suchým hadříkem 
vytřete do sucha. Je to také výborný čistič kuchyň-
ských linek.

LIN LEŠTĚNKA
Je určena na různé druhy 
povrchů - linolea, plovou-
cí podlahy a  podlahoviny 
z  plastů, PVC, kamene, 
mramoru i  keramických 
dlaždic. Usnadňuje údrž-
bu, chrání podlahu proti 
špíně, vlhkosti, otěru 
a  prošlapání. Máme také 
radu k  prodloužení život-
nosti podlahy. Po běžném 
umytí podlahy saponátem 
ještě vytřete podlahu roz-

tokem připraveným ze 100 ml leštěnky a 5 litrů vody. 
Podlaha bude opět zářivě lesklá. Upozorňujeme, že 
leštěnka není vhodná k  ošetření nenalakovaných 
dřevěných a parketových podlah!

WECTOL ACTIVE – aktivní čistič WC 
a koupelen s vůní borovice nebo citrusů
Čisticí prostředek určený pro WC a  sanitární kera-
miku - záchodové mísy, umyvadla, vany, sprchové 
kouty, obklady, podlahy a podobné povrchy. Účinně 
odstraňuje organické nečistoty a  usazeniny z  vody. 
Pravidelným používáním se zabrání jejich opakova-
nému tvoření.

WECTOL INTENSIVE se zvýšenou 
hygienickou silou pro čistotu koupelen a WC 
s vůní limetky nebo květin - pro svěží čistotu
Výborně odstraňuje nánosy vodního kamene a  rzi 
z  keramických podkladů, jako jsou klozetové mísy, 
umyvadla, vany, sprchové kouty, obklady a podlahy. 
Napomáhá udržet zvýšenou hygienickou čistotu. 
Keramické podklady, pokud nejsou silně poškozeny, 
přípravek nenarušuje.

S  těmito i  dalšími pomocníky vám půjde předvá-
noční úklid jistě od ruky. Přesto nezapomínejte, že 
adventní a  vánoční čas má 
být období zklidnění a  ro-
dinné pohody a nablýskaná 
podlaha nebo lesknoucí 
se zrcadlo vám nenahradí 
kouzlo Vánoc. Najděte si 
čas především na sebe a své 
blízké. A  pokud vám před-
vánoční úklid urychlí 
a  ulehčí naši pomocníci, 
budeme tomu velmi rádi.

Přejeme klidný, pohodový 
adventní čas a šťastné a vo-
ňavé vánoční svátky.

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

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

Zájemci si mohou objednat zboží na fakturu nebo na 
dobírku:
Výrobky přímo od výrobce:
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Fritschková Sylva
tel.: 577 320 641-3
email: fakturace@dubrava.cz nebo info@dubrava.cz
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NEŽ VYRAZÍME NA NÁKUPY…
Nákupy, ale třeba i  návštěva vánočních trhů je už 

realitou aktuálního období. Bohužel nás však v těch-
to dnech a týdnech mohou nepříjemně zaskočit lijáky 

a plískanice a pořádně nám nákupy znepříjemnit až 
překazit. Nakonec pobyt v  mokrém nebo promoče-
ném oblečení navíc nahrává i  virózám a  nachlazení 
a ty opravdu v předvánočním čase nechceme. Je proto 
vhodné myslet dopředu a  ošetřit svoje oblečení Im-

pregnací na textil Tagal od Druchemy. Ta se vzhle-
dem ke svým vodoodpudivým vlastnostem, úspěšně 
popere i se silným lijákem. K dostání je v úsporném 
a praktickém balení ve spreji o obsahu 300 mililitrů. 
Uplatnění nalezne právě v čase dešťů a lijáků, kdy se 
používá se na svrchní oděvy nebo deštníky a  díky 
svému složení skvěle odpuzuje vodu a zabraňuje pro-
močení textilu. 

Cena: 115 Kč (balení o obsahu 300 ml)

NEŽ VYRAZÍME ZA 
ZÁBAVOU…

Ještě před Vánoci si můžeme 
užít trochu zimní sportovní 
zábavy. Konec listopadu je 
totiž časem, kdy i  na našich 
horách startuje nová lyžařská 
sezóna. Než se ale sbalíme, 
zakoupíme skipas a vyrazíme 
na svah, je třeba myslet i  na 
stav našich lyží po loňské 
zimě. Vedle nabroušení hran 
lyží nesmíme zapomínat 
ani na správné navoskování 
jejich skluznic, protože stále platí: 
Kdo maže, ten jede. Pokud nechcete s  lyžemi 

hned vyrážet do speciálního servisu, můžeme si 
je navoskovat Skivo univerzálním parafínem 

od Druchemy. Jedná se totiž o  univerzální ly-

Adventní radosti i povinnosti 
s produkty od Druchemy!
Advent, vánoční čas i konec roku se nezadržitelně blíží. Než ale v poklidu usedneme 
k vánočnímu stromečku a vychutnáme si konečně nezaměnitelnou atmosféru 
s rodinnou pohodou a trochou klidu, čekají nás hektické týdny. Nákup dárků, 
zařizování všech nezbytností, úklid a často k tomu i zabavení neposedných dětí, které 
se ne a ne dočkat Ježíška. Přinášíme vám proto tipy na pomocníky, které vám tento 
čas usnadní a zpříjemní.
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žařský vosk s fluorem, který odpuzuje vodu a zajistí 
tak i ochranu skluznic lyží a snowboardů. Postará se 
ale především o  výborný skluz na jakémkoli sněhu 
a při jakékoli teplotě a lyžaři dopřeje rychlý a snad-
ný pohyb na sněhu. Využijí jej milovníci sjezdového 
lyžování, běžek i  vyznavači snowboardů a  hodí se 
i pro profesionální lyžaře, jak na tréningy, tak na sa-
motné závody. Aplikovaný vosk je vhodné, pro vyšší 
trvanlivost, do skluznice zažehlit, ideálně žehličkou 
rozehřátou na 120° – 140° C. 

Cena: 155 Kč (balení o obsahu 40 g)

NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK…
Jaké by to byly Vánoce bez 

tepla domova a rodinného krbu, 
a to doslova? Stále častěji si naše 
domácnosti vybavujeme krby 
a  krbovými kamny a  není se čemu di-
vit. Dovedou skvěle navodit atmosféru, 
zútulnit domov a o Vánocích jsou něčím 
téměř neodmyslitelným. Než v nich ale 
v  adventním čase poprvé roztopíme 
a  vychutnáme si atmosféru praska-
jícího dřeva, je třeba jim věnovat 
také trochu péče. Vyplatí se proto 
mít po ruce pomocníka Mefisto 
na krbová skla od Druchemy. Ten 
nás totiž snadno a  rychle zbaví 
nečistot, šmouh a nánosů popíl-
ku z  krbových skleněných dví-
řek nebo krbové vložky. Veškeré 
nečistoty lze odstranit rychle 
a bez pracného drhnutí, kterého 
se většinou obáváme nejvíce. Pří-
pravek stačí jen jednoduše nanést 
pomocí praktického mechanického rozprašovače na 
znečištěné místo a nechat jej 10 minut působit. Uvol-
něnou nečistotu pak jen setřete suchým hadříkem 
nebo houbou, a ještě můžete opláchnout vodou. Pří-
pravek má navíc gelovou konzistenci, takže nestéká 
a může tak plně působit v místě nanesení. Disponuje 
příjemnou svěží vůní čerstvého pomeranče, 
která se s Vánoci rovněž pojí. 

Cena: 155 Kč (balení o obsahu 500 ml)

Zabavte děti ještě před tím, než přijde Ježíšek 
a  zbavte se jejich zvídavých dotazů. Stačí když jim 
připravíte kreativní zábavu, která je pohltí a nebu-
dou vnímat, jak se čas vleče. Vhodné je mít po ruce 
puzzle, ze kterého za pomoci lepidla Herkules na puz- 
zle mohou vytvořit po složení obraz a vyzdobit jím 
například jejich pokojík pro Ježíška. Po složení pu-
zzle jen postačí lepidlo na obraz aplikovat a počkat 
jednoduše až zaschne. Herkules je navíc vybaven 
praktickým molitanovým aplikátorem, díky němuž 
je lepení snadné, přesné a rychlé, bez rizika zašpině-
ní okolních předmětů, prstů i oblečení. Díky svým 
vlastnostem vytvoří na složeném obrazu speciální 
průhlednou vrstvu, která zpomaluje stárnutí ma-
teriálu. Obraz a jeho dílky tak nežloutnou, neztrácí 
nic ze své původní barevnosti, 
a navíc získají lesk. Slepené pu-
zzle už následně není možné 
rozebrat a  lze si jej pověsit 
do místnosti například jako 
obraz, nechat zarámovat, pří-
padně opatřit sklem. Ideální 
doplněk pro zábavu na dlouhé 
zimní večery nebo zkrácení 
čekání právě na Ježíška. 

Cena: 55 Kč (balení o  obsahu 
100 ml)

www.druchema.cz 

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema
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Děkujeme všem obchodním partnerům za úspěšnou spolupráci v uplynulém roce 
a přejeme do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a úspěchu.

www.mechanikapv.cz



Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*

5 let záruka Renault
*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a  není závaznou nabídkou k  uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný 
model vám sdělí v  autorizované prodejně RENAULT (https://www.renault.cz/prodejci.html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR 
s naftovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za financování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového financování Renault Finance 
poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí 
konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault 
KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise CO2 143–152 (g/km). Uvedené spotřeby paliva 
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault SUV

#NejlepšíNabídka

Renault doporučujeRenault doporučuje

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



www.templarske-sklepy.cz

    Pro
nejhezčí
      chvíle...
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