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emRadek Chládek 
předseda družstva VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
člen představenstva SČMVD

Vážené dámy a pánové, milí družstevníci,

rok 2019, který máme úspěšně za sebou, znamenal 
pro naše družstvo zlom ve vnímání mzdové prá-
ce. Připustili jsme si, že je dlouhodobě tato forma 
spolupráce v oděvním průmyslu neudržitelná. Tlak 
dodavatelů na ceny práce ve mzdě je neúnosný a ne-
pomáhá nám ani skutečnost přístupu vlády k  ma-
lým a  středním podnikům, kam většina družstev 
patří. Rozhodnutí vlády o zvýšení minimální mzdy 
na konci roku 2019 ukazuje pouze na nezájem pod-
porovat tyto malé a střední firmy. Dle mého názoru 
je pohled státu jednostranný 
a  je zaměřený pouze na velké 
průmyslové podniky svázané 
s  automobilovým průmyslem, 
ve  kterém lze jednoduše pro-
sazovat myšlenky robotizace. 
Nelze však u tradičních řemesel, 
jako je například oděvní výroba, 
automatizovat provozy, protože 
je zde nutná odborná ruční prá-
ce. Pokud nebude jasná strategie 
podpory českých výrobků a  do-
davatelů, tak si do budoucna ne-
pořídíme nic, co bude opravdu 
ČESKÉ.   

Bohužel dlouhodobé neřešení 
koncepce učňovského školství 
nás dostalo do pozice, že výrobní 
družstva nemají možnost v urči-
tých oborech přežít generační 
propad, který ve výhledu 20 
let zasáhne jednotlivé odborné 
funkce včetně výrobních pra-
covníků. Je smutné poslouchat odpověď zástupce 
vlády na moji otázku: „Jak dál s učňovským školstvím 
v návaznosti na výrobní družstva?“ a slyšet odpověď, 
že není a nebudou do výroby čeští pracovníci, ať se 
s  tím smíříme a  najdeme si zahraniční pracovníky. 
Tak tomu já za sebe říkám ne!! Proto je nutné tuto 

otázku neustále pře-
nášet na zástupce stá-
tu, kteří jsou za tento 
stav odpovědní. Věřím, 
že to nenechává klid-
nými další předsedy 
družstev, kteří se sna-
ží udržet družstevnictví pro další generace a  tím 
udržet většinu řemesel. Velký dík patří zástupcům 
SČMVD za to, jak prosazují připomínky družstev na 
veřejnou správu. 

Nebudu negativní, raději konstruktivní, protože je 
před námi mnoho práce a je potřeba neustále hledat 
možnosti prodeje vlastních výrobků, například i v in-
tenzivnějším obchodním propojení družstev. Chceme 
společnou nabídkou oslovit všechny družstevníky 
bez rozdílu. Myšlenkou je vytvořit ucelený portál 

družstevních výrobků, nebo 
zvýhodněných nákupů v  malo-
obchodních prodejnách jednot-
livých družstev a  tím přinést 
vzájemnou podporu prodejů.

Co nového ve Vývoji? Po úspěš-
ném otevření prodejny Vývoj 
v Brně na Rooseveltové ulici, kde 
je nyní krejčovský salon oděvů 
na míru pro naše zákazníky, 
dámský sortiment v  zastou-
pení např. plášťů od družstva 
Moděva Konice, plánujeme ote-
vření prodejny v  centru Prahy, 
která nabídne našim zákazní-
kům ucelený sortiment pánské 
módy, a  také do  ní přesuneme 
krejčovský salon. Věřím, že naše 
obchodní plány do budoucna 
přinesou stabilitu družstva a tím 
ukončení mzdové práce, na které 
jsme bohužel pořád ještě z  větší 
části závislí. 

Děkuji všem, kdo kupují výrobky značky Vývoj, 
a  tím podporují naše šikovné spolupracovníky a  ře-
meslo s tradicí. 

Přeji Vám všem hodně obchodních úspěchů.
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Družstva opět společně  
vystavovala na Spielwarenmesse
Veletrh Spielwarenmesse je nejdůležitější událostí na světě v oboru hraček a potřeb pro zájmové a vol-
nočasové aktivity dětí. Letošní veletrh se konal od 29. ledna do 2. února, v období nastupující chřipkové 
epidemie a šířícího se koronaviru. Právě Čína hraje v oblasti výroby hraček vedoucí roli, což je patrné 
i na veletrhu - Čína je hned po Německu nejvíce zastoupenou zemí. Vystavovatelé z Číny se společně 
prezentují pod označením Best of China v hale 11, avšak na stánky čínských firem lze narazit i ve všech 
dalších sortimentně odlišených halách, kde jsou včleněny mezi ostatní vystavovatele. V hale 12 se nachá-
zí společná expozice firem z Hongkongu. 

Veletrh obsadil celou plochu výstaviště o rozloze 170 
tisíc m2, obsáhlý přehled trhu nabídlo 2 843 vystavo-
vatelů ze 70 zemí ve 12 produktových skupinách v 18 
halách.

Návštěvníků veletrhu bylo letos o  tři tisíce méně 
než loni – celkem 63,5 tisíce, a  to ze 136 zemí světa. 
Pokles byl způsoben omezením cest kvůli obavám 
z koronaviru.

Mezinárodní výbor společnosti Spielwarenmesse 
určil trendy v  hračkářském odvětví pro rok 2020. 
Jedním z nich je Toys for Future – hračky budoucnos-
ti nebo ekologie hrou. Během hry je zprostředková-
no chování šetrné k  životnímu prostředí, současně 
i  samotné hračky jsou vyráběny udržitelně z ekolo-
gických materiálů. Druhým trendem je Digital goes 
Physical – virtuální postavy se stávají skutečnými, 
děti se setkávají s hvězdami a příběhy, které jsou pře-
neseny do světa klasických hraček. Třetím trendem je 
Be You! – hry pro všechny, spojují každého bez ohledu 
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na původ, náboženství a vzhled. Smyslem je propago-
vat individuální schopnosti lidí s různým postižením 
a  zároveň děti hrou motivovat k  větší toleranci při 
vzájemném kontaktu.

Firem z  České republiky na veletrhu vystavovalo 
celkem 47, mezi nimi i čtyři výrobní družstva.

V multioborové hale 12 se nacházel společný stánek 
organizovaný Svazem českých a moravských výrob-
ních družstev, ve kterém se prezentovala družstva 
Tvar Klatovy, Směr Praha a  Kovodružstvo Strážov. 
Moravská ústředna Brno vystavovala samostatně 
v  sousedním stánku. Obě expozice byly nápaditě 
pojaty, na první pohled zaujaly návštěvníky svým 
řešením i provedením.

Tvar Klatovy pro prezentaci na veletrhu připravil te-
matický nábytek, který vznikl ve spolupráci s Fakul-
tou designu a  umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v  Plzni v  rámci projektu Partnerství zna-
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lostního transferu. Jednalo se o vývojové vzorky pro 
ověření zájmu potenciálních zákazníků – kuchyňku, 
dílničku a  pekařství. Přínosem průzkumu byly pod-
nětné návrhy zákazníků na úpravy – úhel otvírání 
dvířek a  systém zavírání. Zároveň Tvar stejně jako 
v  minulých letech vybavil společnou expozici druž-
stev stoly a  židličkami, které jsou dodávány do škol. 
Zástupci družstva se na stánku setkali se stávajícími 
zákazníky a získali kontakty i na nové zájemce. Setkali 
se též s  anglickým dodavatelem plastových zásuvek, 
se kterým řešili situaci po brexitu. Z důvodu nákladné 
přepravy jsou pro družstvo Tvar relevantní především 
kontakty na zákazníky z  evropských zemí. Současní 
odběratelé potvrdili svůj zájem o další spolupráci mi-
nimálně ve stejném objemu jako v loňském roce. 

Směr Praha na veletrh připravil nový katalog mo-
delů, který zahrnuje stávající i  nové modely. Mezi 

novinky patří letadla MiG 15 a MiG 17 v různých vari-
antách a kamuflážích. V průběhu roku 2020 přibude 
ještě letadlo MiG 21. To, že Směr každoročně přichází 
na trh s několika novými modely, zákazníci kvitují, 
oceňují poměr kvalita/cena. Zástupce Směru využívá 
veletrh v Norimberku k setkávání se svými stálými 
zákazníky z různých zemí celého světa a též k navá-
zání nových obchodních kontaktů. Kromě modelů byl 
tentokrát patrný i zvýšený zájem o plastové hračky, 



zájemce zajímalo, zda se jedná o vlastní výrobu a ne 
o dovoz z Číny.

Kovodružstvo Strážov na veletrhu vystavovalo svůj 
produkt určený dětem, a to dětské zahradní nářadí. 

Toto nářadí bylo prezentováno na pojízdném vozíku 
pro cca 50 ks různých druhů dětského zahradního 
nářadí. Nářadí je lisované z  ocelového plechu, jeho 
povrch je upraven práškovou barvou bez olova a kad-
mia, čímž je zaručena vysoká kvalita a pěkný vzhled 
výrobků. Dřevěná násada 75 cm dlouhá je opatřena 
voskovým nátěrem. Nářadí je určené pro hobby akti-
vity a volný čas, je certifikováno pro používání dětmi. 

Moravská ústředna Brno prezentovala opět širší 
nabídku svých výrobků, a to ve zcela novém stánku. 
Sortiment družstva je velmi obsáhlý, prioritou stále 
zůstává kvalitní ruční výroba s  charakteristickým 
designem.

Významnou sortimentní skupinou jsou maňásci 
v kornoutu. Tento výrobek plní tři funkce najednou 
– hračku lze do kornoutu schovat, hrát si s  ní jako 
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lze využít otvor k uschování dárku. 
Neustále je rozšiřována kolekce kor-
noutů s  maňásky s  normální i  vel-
kou hlavou, přibývají další zvířátka 
a pohádkové postavy. 

Bohatá je kategorie maňásků na 
ruku. V  sortimentu družstva jsou 
jak maňásci pro věkovou kategorii 
nejmenších dětí, tak pro děti starší 
3 let. Některé hračky vydávají cha-
rakteristické zvuky zvířat. Oblíbená 
a obchodníky žádaná jsou i dárková 
balení několika maňásků v  krabici 
podle jednotlivých pohádek.

Krteček je vyvážen do mnoha zemí 
světa, tam, kde ho děti znají z pohá-

dek. Mohlo by se zdát, že kolekci již není možné dále 
rozšiřovat, opak je však pravdou. I v tomto segmentu 
přicházejí designéři Moravské ústředny stále s něčím 
novým. U oblíbené postavičky Krtečka v čepici byly 
např. doplněny další barevné varianty čepic. Novým 
výrobkem jsou též bavlněná dětská trička s motivem 
Krtečka, nové minipolštářky a mnoho dalšího.

Vedle nabídky vlastních výrobků se Moravská 
ústředna věnuje i  zakázkové výrobě, tj. výrobkům 
zhotoveným podle přání zákazníka. 

Své produkty exportuje družstvo do více než 30 
zemí světa. Veletrh Spielwarenmesse využilo k  se-
tkání se svými stálými odběrateli i k oslovení nových 
zákazníků.

Celkově lze účast družstev na veletrhu hodnotit 
pozitivně, byly vytvořeny předpoklady pro naplně-
ní výrobních kapacit tohoto roku. Příští ročník se 
uskuteční v  termínu 27. – 31. ledna 2021. Věříme, že 
družstva přijedou na veletrh opět s novými produk-
ty, o které bude zájem.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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Česká marketingová společnost (ČMS) zveřejnila 
výsledky tradičního výzkumu Postoje české veřej-
nosti k reklamě, který v letošním roce proběhl již 
po 37. K zadavatelům vedle ČMS patřily také POPAI 
CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV), 
průzkum obdobně jako v předchozích letech reali-
zovala výzkumná agentura ppm factum research 
prostřednictvím statistického šetření CAWI omni-
bus, které je zaměřeno na internetovou populaci. 
 
Základní výzkumné otázky zůstávají stejné, po-

stupně jsou však zařazována aktuální témata odpoví-
dající vývoji a významu reklamy nejen jako součásti 
marketingového mixu, ale důležitého společenského 
jevu. Výzkum proběhl na statistickém vzorku 1 000 
dotázaných z cílové skupiny starších 15 let.

Výzkum zjistil, že jsou Češi nejvíce obtěžováni 
intenzitou reklamy v  komerčních TV stanicích, na 
internetu a sociálních sítích. Významný nárůst pře-
sycenosti reklamou na internetu a  sociálních sítích 
zaznamenal již loňský výzkum, který byl poprvé ře-
šen metodou CAWI omnibus. Nejpozitivněji byla do-
tázanými hodnocena reklama v místě prodeje, např. 
ochutnávky nebo prezentace výrobků, třetina z nich 
tuto formu reklamy vítá.

Nákup na základě reklamy přiznalo 48 procent lidí, 
což je o  12 procent více než v  loňském roce. Užiteč-
nost reklamy shledávají více ženy než muži, mladší 
lidé ve věku 16–29 let a lidé se středoškolským vzdě-
láním. „Důležité je si uvědomit, že jde o tu část po-
pulace, která si nákup ovlivněný reklamou uvědomí 
a  je ochotna ho přiznat. Lze přepokládat, že řada 
lidí si vlivy reklamních sdělení neuvědomuje a dal-
ší část není ochotna je přiznat ani sobě a  už vůbec 
ne druhým,“ dodala k  výsledkům doc. PhDr. Jitka 
Vysekalová, Ph.D., čestná prezidentka ČMS. Nákup 
respondentů nejčastěji ovlivnily reklamy na potra-
viny, kosmetiku, drogerii, elektroniku a  spotřebi-
če, z  konkrétních značek pak reklamy společností 
Kaufland, Lidl, Nivea, Apple, Phillips, Kofola nebo 
Coca-cola. Zdrojem těchto reklam byly především 
internet a sociální sítě, televize a letáky.

Výzkum se jako v předchozích letech věnoval také 
otázce kontroverzních témat v  reklamě, mezi která 
patří reklamy na cigarety, alkohol, nezdravé potra-
viny nebo volně prodejné léky. Postoje respondentů 
se liší u tvrdého alkoholu, piva a vína. Zároveň pře-
trvává malé procento lidí, kteří by chtěli úplný zákaz 
reklamy na volně prodejné léky. „Naprosto zakázat 
by si lidé stále nejčastěji přáli reklamu na cigarety. 
Reklama na pivo je stále tolerovaná, i když klesl po-
čet těch, kteří jí dávají naprostou volnost. Češi jsou 
stále velmi tolerantní k  reklamě na volně prodejné 
léky, zakázalo by ji  jen 12 procent, stejně jako na pivo. 
Pobouření a  naprostý zákaz reklamy s  erotickými 
a  sexuálními motivy opět projevila minimální část 
populace, dalším 11 procentům se nelíbí, ale nevyža-
dují zákaz. Signifikantní rozdíl mezi muži a ženami,“ 
uvedla doc. Vysekalová.

Do šetření se již minulý rok po dlouhé době vrátila 
otázka, jaká by měla vlastně reklama měla být. „Zají-
malo nás, zda se za poslední léta pohled a požadavky 
na reklamu změnily, takže jsme v loňském roce dotaz 
znovu zařadili. Na změnu by mohl mít vliv i výběrový 
soubor – online populace. Jak vidíme z výsledků, ne-
měl, ani v loňském, ani v letošním roce,“ uvedla doc. 
Vysekalová. A  jakou reklamu by si tedy spotřebitelé 
přáli? Především pravdivou a  důvěryhodnou, která 
podává pravdivé informace srozumitelnou, případně 
i  originální formou. Reklamu slušnou, nevtíravou, 
nevyužívající násilí a zároveň originální.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: Česká marketingová společnost
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více než 850 tisícům řidičských průkazů
Letos bude končit platnost více než 850 tisícům 
řidičských průkazů. Z  loňského roku zbývá ještě 
bezmála 100 tisíc ŘP s prošlou platností. 
 
Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdar-

ma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to 
již tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Se-
znam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě 
Ministerstva dopravy. K  výměně je nutné donést 
platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. 
Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou 
fotografii; úředníci pořídí digitální na místě, nebo 
stáhnou aktuální z registru obyvatel. Pokud řidič po-
žádá o vydání dokladu do pěti dnů, bude ho výměna 
stát 700 korun. 

V  případě, že lidé usednou za volant s  propadlým 
řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 

dvou tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 
korun.

Mezi nejvytíženější kraje patří kraj Středočeský, Ji-
homoravský a Hlavní město Praha. O konci platnosti 
dokladu se můžou občané nově nechat informovat 
prostřednictvím Portálu občana. Aktuální statisti-
ku k  výměně řidičských průkazů najdete na našem 
webu zde. 

Pozn. k  dosud nevyměněným ŘP za uplynulý rok: 
Tyto řidičské průkazy je tedy teoreticky potřeba ještě 
vyměnit, ale ze zkušenosti z předchozích let vyplývá, 
že někteří řidiči mění svůj průkaz až po skončení jeho 
platnosti, případně o  nový řidičský průkaz nepožá-
dají již vůbec.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

9 

3/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.mdcr.cz 



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v Výhled světové zaměstnanosti 

a sociálních trendů v roce 2020
Zpráva Mezinárodní organizace práce (ILO) uka-
zuje, že nedostatečně placená práce postihuje 
téměř půl miliardy lidí. Nedostatek důstojné 
práce v  kombinaci s  rostoucí nezaměstnaností 
a přetrvávající nerovností způsobuje, že lidem (dle 
posledního vydání globální zprávy Mezinárodní 
organizace práce o  zaměstnanosti a  sociálních 
trendech) práce stále více stěžuje život. Výroční 
zpráva analyzuje klíčové problémy trhu práce, 
včetně nezaměstnanosti, nedostatečného využí-
vání pracovních sil, pracovní chudoby, nerovnosti 
v příjmech, podílu na příjmech z práce a faktory, 
které vylučují lidi z důstojné práce.
 

Zpráva uvádí, že téměř půl miliardy lidí pracuje 
méně placených hodin, než by chtěli, nebo nemají do-
statečný přístup k placené práci.

Výhled světové zaměstnanosti a sociálních trendů 
v roce 2020 navíc ukazuje, že v roce 2020 se očekává 
nárůst nezaměstnanosti o přibližně 2,5 milionu. Glo-
bální nezaměstnanost byla v posledních devíti letech 
zhruba stabilní, ale zpomalení globálního ekonomic-
kého růstu znamená, že globální pracovní síla roste, 
nevytváří se tolik nových pracovních míst, aby ab-
sorbovaly nové účastníky trhu práce.

"Pro miliony obyčejných lidí je stále těžší budovat si 
lepší životy prací," řekl generální ředitel Mezinárod-
ní organizace práce Guy Ryder. „Přetrvávající značné 
pracovní nerovnosti a vyloučení jim brání v hledání 
slušné práce a  lepší budoucnosti. Je to mimořádně 
závažné zjištění, které má hluboké a znepokojivé dů-
sledky pro sociální soudržnost. “ 

Výhled světové zaměstnanosti a  sociálních věcí 
napovídá, že nesoulad mezi nabídkou pracovní síly 
a  poptávkou přenáší nezaměstnanost do širšího 
nedostatečného využívání pracovních sil. Kromě 
celosvětového počtu nezaměstnaných (188 milionů) 
nemá 165 milionů lidí dostatek placené práce a 120 
milionů se buď vzdalo aktivního hledání práce, 
nebo z  jiného důvodu nemá přístup na trh práce. 
Celkově je postiženo více než 470 milionů lidí na 
celém světě.

Zabývá se také nerovnostmi na trhu práce. Z nových 
údajů a odhadů vyplývá, že na celosvětové úrovni je 

nerovnost v příjmech vyšší, než se dříve předpoklá-
dalo, zejména v rozvojových zemích.

Na celém světě se podíl národního důchodu vložené-
ho do práce (spíše než do výrobních faktorů) v letech 
2004-2017 podstatně snížil, z  54 % na 51 %, přičemž 
tento ekonomicky významný pokles je nejvýraznější 
v Evropě, střední Asii a v Americe. 

Očekává se, že se střednědobá nebo extrémní pra-
covní chudoba v rozvojových zemích v letech 2020–21 
přeroste, čímž se do roku 2030 zvýší překážky pro 
dosažení cíle 1 udržitelného rozvoje, kterým je vymý-
cení chudoby. Pracovní chudoba postihuje více než 
630 milionů pracovníků, neboli jednoho z pěti celo-
světově pracující populace.

Další významné nerovnosti - definované podle po-
hlaví, věku a zeměpisné polohy – stále ještě představu-
jí velké problémy současných trhů práce, jak ukazuje 
zpráva, což omezuje individuální příležitosti i celkový 
ekonomický růst. Zejména neuvěřitelný počet (téměř 
267 milionů) mladých lidí ve věku 15–24 let,  není v za-
městnání, vzdělání ani odborné přípravě a mnoho dal-
ších snáší nevyhovující pracovní podmínky.

Zpráva varuje, že prohloubení obchodních omezení 
a protekcionismus by mohly mít významný dopad na 
zaměstnanost, a to přímo i nepřímo.

Při pohledu na hospodářský růst se zjistilo, že 
současné tempo a  forma růstu brzdí úsilí o  snížení 
chudoby a  zlepšení pracovních podmínek v  zemích 
s nízkými příjmy. Zpráva doporučuje, aby se změnil 
typ růstu s cílem podpořit činnosti s vyšší přidanou 
hodnotou, a to strukturální transformací, technolo-
gickým zlepšením a diverzifikací.

„Nedostatečné využívání pracovních sil a  nekva-
litní pracovní místa znamenají, že naše ekonomiky 
a společnosti přicházejí o potenciální přínosy obrov-
ského množství lidských talentů," uvedl hlavní autor 
zprávy Stefan Kühn. „Udržitelný a inkluzivní způsob 
rozvoje najdeme, pouze pokud se vypořádáme s těmi-
to druhy nerovností na trhu práce a mezerami v pří-
stupu k důstojné práci.“

Zdroj: Mezinárodní organizace práce
(-vr-)
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Kritické a nekritické myšlení 
linie mezi aktivními a pasívními občany prostupná? 
Odpověď je zatím spíše skeptická. Dokonce se dá říci, 
že v řadě doporučovaných aktivit jde o záměrné posi-
lování kultu pasivity.  

Z toho plyne jediné. Na jedné straně narůstá nalé-
havost a stres, na straně druhé lhostejnost. V důsled-
ku toho se izolujeme do svých názorových „bublin“ 
a  žijeme problémy těchto našich, do určité míry 
neobjektivních „bublin“. Navíc k  tomu jsme v  zajetí 
doby neurotické, která nepřeje hodnotám, a  kterou 
si dovolím s  nadsázkou definovat jako dobu rozeví-
rajících se nůžek mezi nároky kladenými společností 
na nás a možnostmi, které máme k dispozici. Dnes je 
ideální způsob k získání přízně, jednoduše takový, že 
vzbudíte nějaké ohrožení (nejčastěji fiktivní), obecně 
dojde ke zneklidnění nějakou hrozbou a pak se někdo 
nabídne, že to vyřeší, tedy navrhne způsob řešení. Jde 
o skvěle promyšlenou psychosociální manipulaci na 
principu „vystrašit-uklidnit“. Zde je jediným lékem 
kritické myšlení, a to podtrhuji.   

Dnes k  nejcennější komoditě, s  čím člověk naklá-
dá, patří pozornost. Manipulátorovo pravidlo pro-
to zní – vzbuďte emoce a  dostanete pozornost, pro 
tento účel negativní fungují lépe. Čili nějakým pro-
blémem (i  neexistujícím) postrašit a  pak nabídnout 
kompetenci (i  neexistující) a  ujmout se jeho řešení. 
Lidé denně přijímají jakékoli informace bez filtru, 
tedy kritického přístupu, a mohou se tak snadno stát 
a stávají oběťmi různých dezinformací. V běžném ži-
votním provozu je přeci mnohem snazší věřit každé 
informaci než pátrat po tom, zda je tato informace 
pravdivá, nebo v sobě skrývá záměr klamat. Ale stále 
platí, jako za minulého režimu totéž, aby byla dezin-

Lidé jsou dnes zahlceni nepřebernými možnostmi 
výběru čehokoliv a tedy též nepřeberného množství 
informací. Jde o  nespočet zdrojů informací velmi 
různé kvality, člověka to nutí probírat se džunglí lží, 
polopravd, pololží nebo dezinformací a  oddělovat 
hodnotné a pravdivé informace od balastu. Proto ta 
potřeba rozlišovat různé druhy myšlení a identifiko-
vat, co je a co není kritické myšlení, protože to jediné 
vede k získání relevantních, nezkreslených informa-
cí, tedy k hodnotným znalostem. V budoucnu nás ne-
sporně bude živit obsah, ne forma, tedy to, co je vidět 
na povrchu, tedy se nějak jeví, ale ve skutečnosti je to 
jinak. 

Politická kultura je v  politologii pojem, kterým 
označujeme nikoli primárně chování politiků, ale 
chování společnosti a  její přístup ke kritickému 
myšlení. Pro vyhodnocení stavu je klíčové to, zda 
je společnost v  politických otázkách či v  reakcích 
na chování politiků aktivní, či naopak pasivní. Pak 
můžeme mluvit o tzv. participační či poddanské poli-
tické kultuře. S tou druhou se setkáváme v kvazi de-
mokratických systémech, kde politici chtějí občany 
jen u voleb a pak chtějí „klid na práci“. Ta první kul-
tura se projevuje vyšší mírou participace a citlivosti 
občanů na přešlapy politiků mezi volbami. 

K  tomu lze obecně říci, že dnešní politická repre-
zentace pochopila většinové nastavení společnosti 
v modu pasivního občana a využila ideu občanského 
pasivismu do dosud netušené šíře. Dialog s  voliči, 
členy atp. je nahrazen marketingem. Obrací se na 
ně jako na pouhé pasivní zákazníky. Společenská 
pasivita byla, bohužel, povýšena na ctnost a stala se, 
řekněme,  vládnoucí ideou. Moje otázka zní, je dělící 
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pravdy. Velkým rizikem v době nadbytku informací 
a  uspěchaného způsobu života je to, že, při absenci 
kritického myšlení, je pokládáme za pravdivé.

Lidé dnes uvažují způsobem, kterému se naučili 
a  neuvažují kriticky, ale sociocentricky. Školy dnes 
dosud neučí kritickému myšlení, ale využívají vro-
zené podléhání vlivu druhých lidí. Obecně můžeme 
říci, že kritika je zkoumání a ověřování tvrzení, která 
jsou předkládána k  přijetí. Kritické myšlení je jedi-
nou zárukou, která nás chrání před klamy, podvody, 
pověrami, dezinformacemi, polopravdami, krysta-
lickou lží, mylným chápáním jak sebe samých, tak 
světa kolem nás atp. Pokud lidé kriticky myslí, jen tak 
něčemu neuvěří. Na řadu jevů pohlížejí s  odstupem 
a vykládají si je jen jako možné nebo pravděpodobné.

Běžné myšlení je většinou zaujaté, zkreslené, ne-
informované a  plné předsudků. Navíc lidé s  tímto 
typem myšlení žijí většinou v nějaké názorové „bub-
lině“. Východiskem je pro nás kritické myšlení, které 
podle řady autorů představuje umění analyzovat 
a vyhodnocovat své myšlení za účelem jeho vylepše-
ní. Kritické myšlení si jedinec řídí sám, sám se v něm 
trénuje, sám jej pozoruje a sám jej upravuje a je tedy 
o něm samotném.

Mezi položky profilu kriticky myslícího člověka mj. 
patří:

pokládá si nezbytné otázky zformulované přesně 
a  jasně. Získává a  vyhodnocuje relevantní informa-
ce; přichází s  velmi dobře odůvodněnými závěry 
a  řešeními a  testuje je proti relevantním kritériím 
a standardům; myslí otevřeně v rámci alternativních 
způsobů myšlení; poznává, vyhodnocuje a efektivně 
komunikuje s ostatními ohledně řešení komplexních 
problémů. K  tomu se uvádějí obecné intelektuál-
ní standardy, které se vztahují na kritické myšlení 
a které se aplikují při výuce kritického myšlení, jde 
o: jasnost, přesnost, určitost, věcnost, hloubku, šířku 
a logiku. O tom případně někdy jindy.

Každoročně se scházím na výstavě Země živitelka 
s  představiteli některých výrobních družstev, další 
řadu oceněných VD znám osobně ze soutěže Manažer 
roku, u  jejíhož založení v  roce 1992 jsem stál a  kon-
statuji, že se u  nich nadlimitně vyskytuje kritické 
myšlení. Z  vlastní zkušenosti vím, že si mj. kladou 
takovéto otázky: opravdu to dává smysl? Opravdu to 
souvisí s  tím, co jste řekl před chvílí? Jak to všechno 
spolu souvisí? Předtím jste tvrdil tamto a nyní říkáte 
toto? Nechápu, jak mohou být obě tvrzení pravdivá? 
atp. Jednoduše řečeno, naše kritické myšlení je řada 
myšlenek seřazených v nějakém sledu. Když se kom-
binace těchto myšlenek vzájemně doplňují a  dávají 
smysl, myšlení je „logické“. Když se však tyto kombi-
nace myšlenek nedoplňují nebo si vzájemně odporují, 
myšlení se stává bohužel nelogické, ale dnes běžné atp. 

A  teď konečně o  hlavních rozdílech, resp. charak-
teristikách, mezi kritickým a nekritickým myšlením 
v oblasti znalostí, druhu a strategie myšlení:

Kritické myšlení - pro kriticky myslící jedince je 
charakteristická značná šířka a  hloubka znalostí. 
Tyto znalosti jsou interdisciplinární a jedinci o nich 
přemýšlí. Co se týče způsobu myšlení, myslí tito lidé 
racionálně a snaží se naučit, jakým způsobem se mají 
učit. Tito jedinci mají náhled, používají originální 
prameny a větší počet referenčních souřadnic. Jejich 
myšlenková strategie spočívá ve vyhýbání se uza-
vřenosti. Jedinci zkoumají a  vyšetřují, opravdově se 
tážou, jsou aktivní, spolupracující a  užívají přesný 
jazyk.  

Nekritické myšlení - znalosti nekriticky myslících 
jedinců jsou užší, černobílé, ulpívají na povrchu 
a jsou monodisciplinární. Získané informace jsou na 
vlastním přemýšlení spíše nezávislé. Způsob myšlení 
těchto jedinců je iracionální a inkonzistentní, jedinci 
se snaží naučit, co se učit, užívají druhotné prameny, 
nemají náhled a  užívají jedny nebo omezené refe-
renční souřadnice. Co se týče myšlenkové strategie, 
snaží se o uzavřený systém, netážou se, popřípadě jen 
mechanicky pochybují (obecně se dá říci, že žijí v ja-
kési názorové „bublině“) – viz výše. Jsou emotivní, 
pasivní, vyhýbaví, autoritativní a užívají vágní jazyk. 

Ti, co používají různé manipulace, dezinformace, 
polopravdy, pololži, krystalické lži atp. vědí, že lež se 
šíří 7x rychleji než pravda. Vědí též to, že dnes bojovat 
pravdou proti lži je velmi neefektivní. Dnešní zákony 
manipulace jsou jiné, např. zní:  „Není důležité jak to 
je, ale jak to vypadá“. Proto si dovolují to, co si dovolu-
jí. Dnes hraje forma prim, i když nás bude živit obsah, 
tedy znalosti, jak jsme uvedli v úvodu. O tom někdy 
jindy.   

PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT, MBA, 
firemní sociolog, mediátor
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Termíny regionálních porad SČMVD 2020
7. 4. 2020 (ÚT)
14.00 hod. - HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové, výstavní a společenské  
centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375/1,  
sál Studio, 2. patro

8. 4. 2020 (STŘ) 
9.00 hod. - OSTRAVA
Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, 
salonek Antracit

14.00 hod. – BRNO
budova SČMVD, Kozí 4, 
velká zasedací místnost ve 3. patře

9. 4. 2020 (ČT)
9.00 hod. – PRAHA
budova SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1, 
zasedací místnost C ve 4. patře

15. 4. 2020 (STŘ)
8.30 hod. – PLZEŇ
zasedací místnost výrobního družstva OBZOR, 
Hřbitovní 19

14.00 hod. – ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasedací místnost výrobního družstva Služba, 
Fráni Šrámka 2

16. 4. 2020 (ČT)
10.00 hod. – ÚSTÍ NAD LABEM
zasedací místnost výrobního družstva KARKO,  
Lesní cesta 5

29. valné shromáždění SČMVD se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 9.30 hod. ve Sportovním centru Nym-
burk, Sportovní 1801. V neděli 14. 6. 2020 mu bude předcházet sportovní a společenský program.

Organizační informace a podkladové materiály budou předsedkyním a předsedům členských družstev 
zaslány po jejich projednání na březnovém zasedání představenstva.

Text: PhDr. Jaromír Šmída
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V dalším čísle naleznete
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Obchodní rejstřík je veřejný seznam vedený na zákla-
dě právních předpisů a obsahující zákonem stanovené 
údaje, jež se týkají především obchodních společností 
a  družstev. Vedle toho jsou zde obsaženy také údaje 
vztahující se k fyzickým osobám, které jsou podnika-
teli, a u kterých byly současně splněny zákonem dané 
podmínky pro jejich zápis do obchodního rejstříku. 
Do obchodního rejstříku se zapisují také některé dal-
ší osoby, stanoví-li právní předpis povinnost je zde 
zapsat, a to například státní podniky.

Obchodní rejstřík je jedním z  veřejných rejstříků 
právnických a  fyzických osob, k nimž patří spolko-
vý rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík 
společenství vlastníků jednotek a  rejstřík obecně 
prospěšných společností. Veřejné rejstříky jsou in-
formačními systémy veřejné správy a  jsou vedeny 
v  elektronické podobě rejstříkovými soudy. Těmi-
to rejstříkovými soudy jsou Městský soud v  Praze 
a krajské soudy. Současná právní úprava obchodního 
rejstříku je dána zejména zákonem o veřejných rejst-
řících právnických a fyzických osob.

V rámci obchodního rejstříku vede rejstříkový soud 
pro každou zde zapsanou osobu jak zvláštní vložku, 
která obsahuje údaje vztahující se k  této osobě, tak 
i  sbírku listin, do níž jsou ukládány v  elektronické 
podobě zákonem stanovené listiny týkající se dané 
osoby, jejichž obsah zákon vyžaduje touto cestou uve-
řejnit. Zápisy v  jednotlivých vložkách obchodního 
rejstříku jsou dále řazeny do oddílů, a to v závislosti 
na tom, zda se jedná o zápis fyzické anebo právnické 
osoby, a v případě právnických osob také podle jejich 
právní formy. Obecně platí, nestanoví-li zákon pro 
některé případy jinak, že pro určení, který rejstříko-
vý soud je místně příslušný, je rozhodující sídlo osoby, 
která se do obchodního rejstříku zapisuje. Změní-li 
se okolnosti podle nichž se místní příslušnost posu-
zuje, přenese rejstříkový soud svou příslušnost na 
rejstříkový soud nově příslušný a zápisy dotčené tou-
to změnou se pak převedou do obchodního rejstříku 
vedeného u nově příslušného rejstříkového soudu.

Od zápisu osob, které se za podmínek stanovených 
právními předpisy zapisují do obchodního rejstříku, 
je třeba odlišovat zápisy jiných osob, prováděné v ob-
chodním rejstříku v rámci zápisu těchto zapisovaných 
osob. V případě těchto jiných osob se jedná zejména 
o  členy orgánů právnických osob, kteří se zapisují 
do obchodního rejstříku v  rámci zápisu právnické 

osoby, v níž mají funkci člena jejího statutárního or-
gánu anebo člena kontrolního orgánu. Zápis této jiné 
osoby lze do obchodního rejstříku provést jen s jejím 
souhlasem uděleným prohlášením osvědčeným ve-
řejnou listinou, tedy například notářským zápisem, 
anebo se souhlasem obsaženým v jiné listině s úředně 
ověřeným podpisem této osoby.

U právnických osob, k jakým patří obchodní společ-
nosti a  družstva, je se zápisem do obchodního rejs-
tříku spojen podle právních předpisů jejich vznik; 
tyto obchodní korporace vznikají vždy dnem tohoto 
zápisu. Rejstříkový soud provede zápis v návaznosti 
na výsledek řízení zahájeného na návrh osob opráv-
něných jednat jménem zakladatelů. Podkladem pro 
podání návrhu na zápis je příslušné zakladatelské 
právní jednání, kterým byla obchodní korporace 
založena. U družstva se jedná o zakladatelské právní 
jednání obsažené v  notářském zápisu osvědčujícím 
průběh i  rozhodnutí ustavující schůze. Osobami 
oprávněnými k  podání návrhu na zápis založeného 
družstva do obchodního rejstříku jsou zvolení členo-
vé představenstva anebo předseda družstva, pokud 
se představenstvo nezřizuje. Obdobně se postupuje, 
dochází-li ke sloučení či splynutí nejméně dvou ob-
chodních korporací, k  rozdělení obchodní korpo-
race, anebo ke změně její právní formy. Podkladem 
pro návrh na zápis do obchodního rejstříku je vždy 
příslušné právní jednání směřující k  některému 
z  uvedených způsobů přeměny dosavadní obchodní 
korporace. Návrh na zápis přeměny do obchodního 
rejstříku podává obchodní korporace, která se pře-
měňuje, a to společně s každou další obchodní korpo-
rací, které se přeměna v závislosti na jejím způsobu 
v daném případě týká, a má-li při přeměně vzniknout 
nová nástupnická právnická osoba, také společně se 
všemi členy statutárního orgánu této nástupnické 
právnické osoby. Účinnost přeměny nastává teprve 
dnem zápisu do obchodního rejstříku. Obdobně jako 
zákon spojuje vznik právnické osoby se dnem jejího 
zápisu do obchodního rejstříku, určuje také, že zde 
zapsaná právnická osoba zaniká dnem výmazu z ob-
chodního rejstříku.

Dojde-li ke změně skutečnosti, která se zapisuje do 
obchodního rejstříku, je zapsaná osoba povinna bez 
zbytečného odkladu podat návrh na její zápis. Zákon 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
stanoví, že soud nebo jiný orgán veřejné moci upo-
zorní rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným 

Obchodní rejstřík
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stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile to vyjde při 
jeho činnosti najevo. Jestliže je to k  dosažení shody 
mezi zápisem skutečností a  skutečným stavem po-
třebné, může rejstříkový soud zahájit řízení i bez ná-
vrhu. V řízení zahájeném bez návrhu je soud oprávněn 
vyzvat zapsanou osobu, aby mu pod hrozbou uložení 
pořádkové pokuty sdělila skutečnosti nebo předloži-
la listiny potřebné k rozhodnutí o zápisu, popřípadě 
aby mu předložila listiny, které mají být podle záko-
na uloženy do sbírky listin. Nesplní-li zapsaná osoba 
tyto soudem uložené povinnosti opakovaně, anebo 
může-li mít takové neplnění povinností závažné dů-
sledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může 
soud i  bez návrhu zahájit řízení o  zrušení zapsané 
osoby s likvidací. Na tuto skutečnost rejstříkový soud 
zapsanou osobu upozorní a  poskytne jí přiměřenou 
lhůtu k odstranění nedostatků.

Rejstříkový soud uveřejňuje údaje o každé zapsané 
osobě a listiny uložené ve sbírce listin, jež se jí týka-
jí, ve veřejně přístupné internetové databázi, která 
umožňuje dálkový přístup prostřednictvím interne-
tu každému, kdo má zájem se seznámit s údaji zapsa-
nými v obchodním rejstříku anebo s obsahem listin, 
které jsou zde založeny. Tento přístup k údajům ob-
chodního rejstříku není nijak zpoplatněn. Na žádost 
a  za poplatek vydá rejstříkový soud také každému 
listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis 
zápisu v  obchodním rejstříku nebo listiny uložené 
v jeho sbírce listin, popřípadě potvrzení o tom, že ur-
čitý údaj v obchodním rejstříku není.

Uveřejnění údajů zapsaných v obchodním rejstříku 
má z právního hlediska zásadní význam. Zákon vy-
chází z  toho, že uveřejněním se staly tyto údaje ve-
řejně známé a  nikomu neumožňuje dovolávat se, že 
neznal skutečnosti, o kterých tyto údaje vypovídají. 
Zároveň chrání každého, kdo jedná v  dobré víře ve 
správnost uveřejněných údajů. Platí podle něj, že proti 
osobě, která právně jedná v důvěře v údaj zapsaný do 

obchodního rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, 
právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Současně platí, že pokud osoba zapsaná v  obchod-
ním rejstříku neprokáže, že třetí osobě byly údaje 
a obsah listin, jejichž zveřejnění ukládá zákon, znám 
dříve, může tyto údaje a obsah listin namítat vůči tře-
tím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění. Jestliže 
však přitom třetí osoba prokáže, že o  nich nemohla 
vědět, nemůže se zapsaná osoba těchto údajů a listin 
dovolávat u jednání uskutečněných až do šestnáctého 
dne po jejich zveřejnění. Třetí osoby se mohou naopak 
ve vztahu k osobě zapsané v obchodním rejstříku do-
volat údajů a listin, které zákon ukládá rejstříkovému 
soudu uveřejnit, již před jejich zveřejněním, a to vždy, 
kdy účinnost těchto údajů nebo listin není podmíně-
na tímto zveřejněním.

Obchodní rejstřík obsahuje cenné informace, které 
nachází využití zejména v podnikání a při navazová-
ní obchodních styků. V této souvislosti je možné po-
ukázat na povinnost každého podnikatele zapsaného 
v obchodním rejstříku, kterou stanoví občanský zá-
koník, uvádět na obchodních listinách údaj o tomto 
zápisu včetně oddílu a vložky obchodního rejstříku, 
v němž je podnikatel zapsán. Plnění této povinnosti 
vyhledávání informací týkajících se osoby podnika-
tele a jeho činnosti v obchodním rejstříku usnadňuje. 
Je v zájmu jak každé osoby, která se zde zapisuje, tak 
i  ostatních účastníků právních 
vztahů, aby zápisy v obchodním 
rejstříku byly udržovány trvale 
ve shodě se skutečným stavem.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Evropská komise představila nedávno svou koncepci konference o budoucnosti Evropy, 
jež by měla být zahájena ke Dni Evropy, 9. května 2020, a měla by trvat dva roky. Tato 
koncepce, přijatá v podobě sdělení, je příspěvkem Komise k již nyní živé diskusi, která ke 
konferenci o budoucnosti Evropy probíhá. 

Komise zveřejnila koncepci 
konference o budoucnosti Evropy

Záměr uspořádat takovou konferenci oznámila před-
sedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svých 
politických směrech. Evropané by díky ní měli dostat 
možnost více ovlivnit to, čím se Evropská unie zabývá 
a co pro ně dělá. Konference bude vycházet z minu-
lých zkušeností, získaných například v rámci dialogů 
s občany. Přinese však také řadu nových prvků, které 
zvětší dosah komunikačních aktivit EU a  občanům 
umožní výrazněji ovlivňovat budoucí kroky Unie. 
Konference umožní otevřenou, inkluzivní, transpa-
rentní a strukturovanou diskusi s občany z různých 
prostředí a s nejrozmanitějšími životními zkušenost-
mi. Komise se zavazuje, že v  reakci na její výsledky 
přijme konkrétní opatření.

Komise navrhuje, aby se diskuse ubíraly dvěma pa-
ralelními směry. První by se měl zaměřovat na prio-
rity EU a na to, o co by Unie měla usilovat: mimo jiné 
na boj proti změně klimatu a  problémům v  oblasti 
životního prostředí, hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí, sociální spravedlnosti a rovnost, digi-
tální transformaci Evropy, propagaci našich evrop-
ských hodnot, prosazování hlasu EU ve světě, stejně 
jako posilování demokratických základů Unie. Druhý 
směr by se měl zaměřit na témata, která se konkrétně 
týkají demokratických procesů a  institucionálních 
otázek: především na systém vedoucích kandidátů 
a nadnárodní kandidátní listiny pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Ley-
enová k tomu uvedla: „Občané musí být v samotném 
centru našich politických opatření. Proto si přeji, 
aby všichni Evropané aktivně přispěli ke konferen-
ci o  budoucnosti Evropy a  hráli klíčovou úlohu při 
stanovování priorit Evropské unie. Naši zítřejší Unii 
můžeme vybudovat jen společně.“

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně pro demo-
kracii a  demografii, prohlásila: „Musíme využít 
dynamiky, kterou přinesla vysoká účast v  posled-
ních evropských volbách, a spolu s ní i výzvy k akci. 
Konference o budoucnosti Evropy je jedinečnou pří-

ležitostí, jak spolu s  občany přemýšlet o  EU, zapojit 
je, naslouchat jim, odpovídat a vysvětlovat. Zvýšíme 
vzájemnou důvěru mezi institucemi EU a lidmi, jimž 
sloužíme. Je to naše šance, jak ukázat občanům, že na 
jejich názoru v Evropě záleží.“

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty 
a  transparentnost, uvedla: „Těším se na konferenci 
o budoucnosti Evropy a vyzývám další evropské a re-
gionální politiky, aby udělali totéž a podpořili ji. Vel-
mi často zdůrazňuji, jak důležité je mluvit o Evropě 
nejen v hlavních městech, ale i mimo ně. Musíme do 
skutečné diskuse zapojit všechny strany. To je přesně 
ten cíl: naslouchat, shromažďovat užitečné podněty 
a promítnout do návrhů politik to, co Evropané sku-
tečně chtějí a potřebují.“

Komise si konferenci představuje jako fórum nabí-
zející prostor pro inciativu občanů, přístupné lidem 
ze všech regionů členských států a  ze všech koutů 
Unie. K  účasti zve i  další instituce EU, vnitrostátní 
parlamenty, sociální partnery, regionální a  místní 
samosprávy a zástupce občanské společnosti. Trans-
parentnost diskuse a  širokou účast umožní využi-
tí mnohojazyčné online platformy. Komise spolu 
s ostatními institucemi EU přijme co nejefektivnější 
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V červnu 2016 přijala Komise evropskou agendu pro 
společnou ekonomiku, která vyjasnila koncept práce 
na platformě a poskytla pokyny ohledně zaměstna-

neckého postavení pracovníků na platformě. Jedním 
z cílů Evropského pilíře sociálních práv, který byl ofi-
ciálně vyhlášen v listopadu 2017, je řešení některých 
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opatření, aby nápady a připomínky občanů začlenila 
do tvorby politik EU.

O  úspěch konference budou svým dílem usilovat 
všichni členové sboru komisařů. Hlavní zástupky-
ní Komise při této práci bude místopředsedkyně 
Dubravka Šuicová, kterou bude podporovat místo-
předsedkyně Věra Jourová, pokud jde o  instituce, 
a místopředseda Maroš Šefčovič, pokud jde o interin-
stitucionální vztahy a strategický výhled.

Na svých příspěvcích do konference o budoucnosti 
Evropy pracují rovněž Evropský parlament a  Rada. 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 
2020 vyzvalo k uplatnění otevřeného a transparent-
ního procesu a k tomu, aby byl vůči občanům a zúčast-

www.evropska-unie.cz 

něným stranám uplatněn inkluzivní, participativní 
a dobře vyvážený přístup. Již předtím Evropská rada 
ve svých závěrech ze dne 12. prosince 2019 vyzvala 
chorvatské předsednictví, aby zahájilo práce na for-
mulování postoje Rady. A samo chorvatské předsed-
nictví zařadilo konferenci mezi své priority.

Poté bude velmi důležité, aby uvedené tři instituce 
spolupracovaly na formulaci společného prohlášení, 
v němž bude definována koncepce, struktura, rozsah 
a  harmonogram konference o  budoucnosti Evropy, 
jakož i společně dohodnuté zásady a cíle. Prohlášení 
bude následně k dispozici k podpisu dalším institu-
cím, organizacím a  zúčastněným stranám. Vnitro-
státní a regionální parlamenty a další subjekty mají 
v rámci konference důležitou roli a měly by být po-

vzbuzovány k tomu, aby pořáda-
ly akce s konferencí související. 
Komise dnes ve svém příspěvku 
zdůrazňuje svůj závazek při-
jmout opatření v  návaznosti na 
výsledky a doporučení plynoucí 
z různých debat.

Komise navrhuje, aby byla 
konference oficiálně zahájena 
v  Den Evropy, 9. května 2020 – 
70 let po podpisu Schumanovy 
deklarace a  75 let od skončení 
druhé světové války.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Stále více slýcháme o  platformové ekonomice, přičemž debata se často točí kolem po-
tenciálních dlouhodobých dopadů jejího růstu na trh práce a dopadu na tradiční a za-
vedené podniky a průmyslová odvětví. Stále častěji se požaduje legislativní reakce na 
evropské a vnitrostátní úrovni, ale jaké informace máme pro tvorbu politiky založené 
na důkazech?

Dokument nadace Eurofound  
týkající platformové ekonomiky
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lupolitických výzev souvisejících s  novými formami 
zaměstnání, včetně práce na platformě. V rámci ini-
ciativ zavádění pilíře Evropský parlament a  Rada 
v  červnu 2019 oznámily novou směrnici 2019/1152 
o  transparentních a  předvídatelných pracovních 
podmínkách, která zahrnuje rovněž práci na platfor-
mě. V listopadu 2019 Rada rovněž přijala doporučení 
o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně 
činných k  sociální ochraně, včetně odkazu na pra-
covníky na platformě. 

 
Pokusy o  odhad velikosti platformové ekonomiky 

se vracejí do doby, kdy byly tyto platformy v  plen-
kách, ale závěry byly různorodé. Nadace Eurofound 
nyní zveřejnila pracovní dokument shrnující dopo-
sud známé informace a zamýšlející se nad  možnost-
mi pro nejbližší budoucnost. 

Pokud jde o  platformovou ekonomiku, první, co 
každý chce vědět je, jak velký je její rozsah, ale vět-
šinou bez objasnění toho, co platformová ekonomika 
pokrývá. Odhady rozsahu platformové ekonomiky se 
v různých studiích liší a částečně to závisí na druhu 
a povaze měřených činností platformy.

Co se týká označení platformové ekonomiky, téměř 
každý se může shodnout, že se jedná o velmi rychle se 
měnící ekonomiku, kde platformy mění cíle, rozšiřují 
se na nové trhy, nebo rychle mizí. Z tohoto důvodu by 
měla být jakákoli kategorizace platforem co nejote-
vřenější a měla by odrážet její neustále se vyvíjející 
povahu. Stejně důležité je pochopit, jak se různé seg-
menty platformové ekonomiky vzájemně propojují 
(například práce na platformě, digitální ekonomika 
atd.).

Nedostatek průzkumů, které by měřily velikost 
ekonomiky platformy, nebo spíše jejích částí, rozhod-
ně není. Mnoho z  nich se pokusilo měřit konkrétně 
množství pracovníků zapojených do práce na plat-
formě. To, co se měří a  jak je to prováděno, se může 
v  různých průzkumech lišit, což ztěžuje srovnatel-
nost odhadů.

Mnoho soukromých agentur a národních statistic-
kých úřadů v Evropě i mimo ni provedlo jednorázo-
vé nebo pilotní průzkumy za účelem odhadu počtu 
lidí zapojených do platformové ekonomiky, jak spo-
třebitelů, tak poskytovatelů služeb, ale konkrétně se 
ukázalo, že platformová ekonomika je minové pole 
z mnoha různých důvodů.  Mnoho průzkumů je za-
loženo na webu, často se spoléhají na relativně malé 
vzorky a obvykle se uchylují k nekonvenčním tech-
nikám vzorkování. Toto ohrožuje reprezentativnost 

průzkumů, což znamená, že odhady jsou přinejmen-
ším indikativní. Je také obtížné formulovat otázky, 
na které respondenti mohou reagovat, a také zvolit 
vhodný časový rámec pro otázky.

Neexistují žádná pevná čísla týkající se velikosti 
ekonomiky platformy, ale dostupné důkazy uka-
zují na rychle rostoucí fenomén. V  USA analýza  
JPMorgan Chase provedená u zákazníků na běžných 
účtech na konci roku 2015 odhadovala, že přibližně  
1 % amerických dospělých v  daném měsíci vydě-
lávalo příjmy z  platformové ekonomiky (včetně 
kapitálových i  pracovních platforem). Pracovní 
platformy rostou rychleji než kapitálové platfor-
my, které jsou však stále výrazně větší. Aktualizace 
z roku 2018 potvrdila, že účast v platformové ekono-
mice nadále rostla, přičemž odvětví dopravy vedlo 
z hlediska počtu účastníků a celkového objemu tran- 
sakcí.

Průzkum Eurobarometru provedený Evropskou 
komisí v  roce 2016 zjistil, že 17 % respondentů v  EU 
využilo „platformu pro spolupráci“ pro širokou škálu 
služeb - od pronájmu ubytování a sdílení automobilů 
po drobné domácí práce - v určité fázi jako poskyto-
vatel služeb, nebo klient. Ze skupiny respondentů, 
kteří takové platformy využívali, 5 % uvedlo, že své 
služby nabízeli každý měsíc.

Další studie EU (Vaughan a Daverio, 2016) odhadla 
na základě extrapolace dat a spoléhání se na sekun-
dární údaje, že platformové hospodářství, včetně 
platforem práce a kapitálu, v roce 2015 vytvořilo v EU 
příjmy 3,6 miliardy EUR a  usnadněné transakce ve 
výši přibližně 28 miliard EUR.

Podle průzkumu Společného výzkumného středis-
ka Evropské komise bylo odhadnuto, že v  roce 2018 
jen malá část populace v produktivním věku - v prů-
měru asi 1,4 %  se zapojuje  do práce na platformě jako 
hlavní formy zaměstnání. Jedná se o  respondenty, 
kteří tvrdí, že pracují více než 20 hodin týdně, nebo 
vydělávají alespoň polovinu svých příjmů poskyto-
váním služeb prostřednictvím online pracovních 
platforem. Pro mnoho dalších zůstává práce na plat-
formě pouze sporadickou (2,4 %), marginální (3,1 %) 
nebo sekundární (4,1 %) formou zaměstnání. Celkově 
vzato dostupné důkazy říkají, že platformová ekono-
mika roste rychlým tempem.

Zdroj: https://www.eurofound.europa.eu
(-vr-)
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Proč barvíme vejce a kde se vzaly 
kraslice a drátkování?

Velikonoce se blíží…  
Pojďme se včas připravit!

Bez obarvených a dekorovaných vajec všech druhů 
a stylů si dnes už Velikonoce nedovedeme představit. 
Zdobení voskem, slámou, gravírovaní vajec, barvení 
v cibulových slupkách nebo drátkování, to jsou tech-
niky, které dnes zvládne nebo si na ně troufne jen 
málokdo. A  tak se na našich velikonočních stolech 
většinou vyjímají vejce v  tradiční modré, červené, 
zelené a  žluté barvě, přetřené tukem pro vyšší lesk 
a někdy ještě doplněny o velikonoční obtisky. Občas 
si vyzkoušíme možná trochu originálnější zdobení, 
zejména pokud máme děti, ale ve velké míře jsme 
věrni tradici. Přemýšleli jste ale nad tím, proč veliko-
noční vejce vlastně zdobíme a barvíme, kdy se začala 
obarvená vejce objevovat a jaký význam má barvení? 
Přinášíme drobný návrat do historie. 

Možná vás překvapí, že zdobení vajec je staré jako 
lidstvo samo. Traduje se, že první obarvená vejce se 
objevila už v období Pravěku, před více než pěti tisíci 
lety, později v  Antice, ve starověkém Egyptě, Persii 
nebo Sumeru, kde se například dávala obarvená vejce 
do hrobek, a dokonce v hrobkách vládců bylo zachy-
ceno i zlaté vejce.

Vejce jako symbol pak patří k  Velikonocům od 
nepaměti. Představuje nový život, úrodu, plodnost 
i  konec zimy. Původně bylo atributem předchůdců 
Velikonoc, oslav jara a až později se začíná objevovat 
v  souvislosti s  těmito pohyblivými jarními svátky. 
Ani barvení a  zdobení velikonočních vajec na sebe 
nenechalo dlouho čekat, i když nejprve se objevova-
lo jedině vejce červené, které symbolizovalo Kristo-
vu krev. První dochovaná zmínka z pozdější doby je 
z roku 1290, tehdy král Edvard I. nechal zlatě obarvit 
přes 400 vajec.

A důvod, proč se vlastně ve velké míře začala vejce 
barvit? Ten je poměrně prozaický a vznikl ještě dáv-
no před tím, než byly ustanoveny Velikonoce. Během 
40denního půstu se kromě masa a mléčných výrobků 
nesměla jíst ani vejce. Lidová tvořivost a tehdejší sel-
ský rozum přišel na to, že pokud se vejce uvaří, získají 
delší trvanlivost a oněch 40 dní by mohla zvládnout. 
A  jak je odlišit od čerstvých, aby bylo patrné, která 
jsou již uvařena a která ještě ne? Právě oním barve-
ním. Tehdy se však pro toto odlišení používala jen 
černá barva.

BARVY VELIKONOČNÍCH 
VAJEC

Až později se začaly objevovat 
další barvy vajec, které dnes 
uznáváme jako tradiční. Červená 
symbolizovala Kristovu krev, ale 
také lásku a nový život. Žlutá při-
pomínala slunce a světlo i legendu 
o  putování Krista, kdy proměnil 
skořápky vejce ve zlaté, modrá 
značila naději a měla symbolizovat 
svěcenou vodu a zelená pro změnu 
přírodu, jaro a mládí.

Dnes si v souvislosti s Velikono-
cemi vybavíme i  pojem kraslice, 
pod kterým si představíme červe-
ná ručně zdobená vejce, která dnes 
dovede dle starých tradic nazdobit 
jen málokdo.
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V minulosti však pojmem kraslice byla označována 
pouze vejce obarvená na červeno a  kraslice vlastně 
v předkladu znamenalo velikonoční vejce. Až později 
se začalo pracovat se zdobením voskem a  vytváře-
ním různých ornamentů za jeho pomoci. Dnes proto 
velikonoční vejce v  tradiční červené barvě s  bílými 
ornamenty označujeme jako kraslice. 

Před několika staletími se rovněž rozvinula i další 
tradiční metoda zdobení vajec, a to drátkování. Ujala 
se především na venkově a bylo při ní třeba speciální 
technikou za pomoci měděného drátku vejce postup-
ně celé drátkem obplést a při tom v rámci drátkování 
vytvářet zajímavé motivy, jako například srdíčka, 
květiny, ornamenty či ptáčky.

Samotné barvení vajec v  minulosti využívalo pří-
rodních surovin, jako například vaření v cibulových 
slupkách, ale i v kopřivách nebo s červenou řepou. Až 
20. století přineslo první práškové barvy, které celou 
metodu barvení urychlily a nabídly i možnost míchá-
ní barev a nové barevné styly vajec, které do té doby 
přírodní suroviny nedokázaly zajistit.

BARVENÍ VELIKONOČNÍCH VAJEC DNES
Dnes máme na výběr z celé řady metod a stylů bar-

vení a dekorování vajec. Pokud chceme, můžeme stále 
využívat ryze přírodní metody barvení, zdobení vos-
kem, slámou či drátkováním.

Můžeme ale zároveň vsadit na speciální velikonoč-
ní barvy, ať už práškové, tabletové, tekuté či gelové 
(např. OVO), s možností rozpouštět je ve vodě s octem 
nebo jimi kreslit přímo na vejce, či si barvu nakapat 
do mikrotenových rukavic a  uvařené vejce v  nich 
promnout.

Připomenout si můžeme i legendu o Kristovi a do-
přát si zlaté vejce za pomoci speciálních barev s efek-
tem (např. Zlatý třpyt), ale i  perleťové, mramorové 

nebo stříbrné vejce, či tradiční barvu se stříbrným 
nádechem.

Pokud jsme milovníci tradic, můžeme za pomoci ba-
rev a obtisků vytvořit originální kraslice nebo vejce 
zdobená slámou. A  aby toho nebylo málo, můžeme 
mít dokonce krásně dekorovaná vejce, a  přitom si 
„nešpinit“ ruce i  okolí od barev. Dnes již totiž seže-
neme takzvané smršťovací košilky různých desig-
nů, jako třeba krajky, patchworku, tradiční jarních 
oveček či kuřátek, ale i právě zmíněného drátkování 
(např. OVO Smršťovací košilka drátkování). Stačí je 
jen jednoduše navléknout na vejce, přelít vařící vo-
dou a  o  vše ostatní se už smršťovací košilka a  voda 
postarají samy. Lze je též doladit obarvením v tekuté 
či gelové barvě, která se bude barevně nejvíce pojit se 
stylem dané košilky.

Moderní doba jde sice stále vpřed, ale alespoň v ně-
čem se navrací ke kořenům, tradicím a  základům. 
A  pokud využije moderní technologie k  tomu, aby 
nám zprostředkovala pravou českou atmosféru, tak, 
jak ji znaly naše prababičky před 100 lety, co víc si 
přát? Lidové tradice, jarní a velikonoční koledy a ří-
kánky, zdobení krajkou, slámou, drátkováním nebo 
ornamenty, i  tak mohou vypadat naše Velikonoce 
roku 2019. Návrat ke kořenům a  původnímu kouzlu 
Velikonoc na pozadí moderní doby.

NOVINKA – OVO SMRŠ-
ŤOVACÍ KOŠILKY DRÁT-
KOVÁNÍ – DOKONALÁ 
DEKORACE BEZ PRÁCE

Řada velikonočních pro-
duktů OVO uvádí na trh další 
vychytávku pro rychlou deko-
raci a  zdobení velikonočních 
vajec prakticky bez práce, OVO 
smršťovací košilky drátkování. 
Smršťovací košilky připomínají 
starou českou rukodělnou tra-
dici, jakou je drátkování vajec. 
Díky košilkám si můžeme do-
přát design drátkovaných vajec 
během pár okamžiků. Motivy 
jednotlivých košilek se inspiro-
valy starými českými tradicemi 
a jarem, a tak si lze vybrat mezi 
motivem drátkovaných ptáčků 
vítajících jaro, květinou nebo 
srdcem. Smršťovací košilky OVO 
navíc ušetří čas a zajistí dokona-
lou neokoukanou dekoraci, bez 
nutnosti přípravy barev a  ná-
sledného zašpinění rukou. Košilky ocení především 
ti, kteří chtějí mít krásně dekorované vejce snadno 
a rychle, nebo osoby hledající netradiční způsoby de-
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nořit do ní vejce uvařené natvrdo. Po obarvení už 
jen postačí nakapat několik kapek efektu zlatý třpyt 
do dlaní a  vejce v  nich promnout. Pro výraznější 
zlatavou barvu je doporučeno použít vyšší množství 
třpytu a samozřejmě je možné pro barvení užít jen 
zlatý třpyt, čímž vzniknou dokonalá zlatá vejce. Na-
víc, díky praktické tubě, ve které je zlatý třpyt dodá-
ván je možné tvořit také ornamenty nebo jinak vejce 
dozdobit. Efekt zlatý třpyt se snadno aplikuje a vejci 
dodá elegantní luxusní vzhled. Práci s ním zvládnou 
bez problému i děti, kdy prakticky jakákoli aplikace 
třpytu vypadá na vajíčku skvěle a vkusně. K dostání 
v supermarketech, domácích potřebách, hobby mar-
ketech, drogeriích i potravinách.

Cena: 67 Kč / 4 tekuté barvy + efekt zlatý třpyt

OVO SMRŠŤOVACÍ KOŠILKY 
PATCHWORK PRO MODERNÍ 
VELIKONOČNÍ VEJCE

Známá řada velikonoč-
ních barev a  dekorací OVO 
přichází s  vychytávkou pro 
snadné a  rychlé zdobení 
velikonoční vajec, jakou 
je OVO smršťovací košil-
ka patchwork. Smršťovací 
košilka disponuje různými 
záplatovanými motivy všech 
barev, ze kterých si vybere 
skutečně každý. Navíc smrš-
ťovací košilky OVO ušetří 
čas a zajistí dokonalou deko-
raci, bez nutnosti přípravy 
barev a následného zašpině-
ní rukou. Košilky ocení pře-
devším ti, kteří chtějí mít krásně dekorované vejce 

snadno a rychle, nebo osoby hledající 
neokoukané způsoby dekorace va-
jec. Košilky s  oblíbenými patchwork 
neboli záplatovanými motivy všech 
barev stačí jen jednoduše navléknout 
na vejce a  následně ponořit do hor-
ké vody. Ideální je ponoření cca na 3 
sekundy do vody o teplotě 85° - 90°C. 
Košilka se na základě působení hor-
ké vody na vejci sama smrští, přilne 
k jeho obvodu a o bezchybnou a origi-
nální dekoraci je postaráno. K dostání 
v drogeriích a papírnictvích. 

Cena: 16 Kč 

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

korace vajec. Košilky stačí jen jednoduše navléknout 
na vejce a  následně ponořit do horké vody. Ideální 
je ponoření cca na 3 sekundy do vody o teplotě 85° - 
90°C. Košilka se na základě působení horké vody na 
vejci sama smrští, přilne k jeho obvodu a o bezchyb-
nou a  originální dekoraci je postaráno. K  dostání 
v supermarketech, drogeriích a papírnictvích. 

Cena: 16 Kč 

NOVINKA – OVO GLITROVÉ KYTIČKY – 
OBTISKY NA VEJCE

Novinkou mezi OVO obtisky na velikonoční vejce 
jsou glitrové kytičky, zná-
zorňující tradiční a  oblíbené 
jarní květiny jako je napří-
klad tulipán, narcis, vlčí mák, 
chrpa, bledule nebo leknín. 
Květiny jsou navíc doplněny 
barevnými glitry, které zaru-
čují třpytivý efekt a obarvené 
vejce tak ještě rozzáří. Obtisky 
OVO glitrové kytičky se na 
vejce jednoduše aplikují, kdy 
se nejdříve na několik vteřin 
ponoří do vody, poté se při-
tisknou na vejce a  opatrně se 
odstraní papír pod obtiskem. 
Glitrové kytičky ocení nároč-

ní zákazníci, kteří si potrpí na luxusní vzhled, stej-
ně jako milovníci jara a  přírody. Podtrhněte krásu 
velikonočních vajec vkusnými obtisky s  decentním 
třpytivým efektem. K dostání v domácích potřebách, 
hobby marketech a potravinách.

Cena: 16 Kč / 12 obtisků

OVO BARVY S EFEKTEM ZLATÝ TŘPYT 
– OBLÉKNĚTE VELIKONOČNÍ VEJCE DO 
ZLATÉ

Letos budou Velikonocům 
a  barvení vajec dominovat vý-
razné třpytivé, zlaté a  nazlátlé 
barvy. Pokud si tak chcete zajistit 
bezchybná, elegantní a moderní 
vejce dle aktuálních trendů, 
vyzkoušejte jednu z  posledních 
novinek od Druchemy, OVO ge-
lové barvy s unikátním efektem 
Zlatý třpyt. Gelové barvy – čer-
vená, modrá, zelená a  žlutá na 
vejcích skvěle drží, zaručují sy-
tost i rovnoměrné a rychlé obar-
vení. Navíc jsou doplněny právě 
gelovým efektem zlatý třpyt pro 
dotvoření originálního a  lu-
xusního designu. Barvu stačí 
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Lepidlo Herkules znovu vítězem  
v anketě Čtenáři Receptáře doporučují

Legendární lepidlo Herkules opět zabodovalo a i le-
tos si připsalo prvenství ve anketě Čtenáři Receptáře 
doporučují. I tentokrát, již po šesté v řadě, Herkules 
ovládl kategorii Lepidel a tmelů, v níž získal ocenění, 
a navíc již od roku 2014 nepřerušil svoji vítěznou sé-
rii. Čtenáři nejprodávanějšího hobby titulu u nás tak 
jasně ukázali, kdo je jejich favoritem a znovu Herku-
les vynesli na nejvyšší příčku. Zisk dalšího ocenění 
jen potvrzuje fakt, že čeští zákazníci věří tuzemské 
značce, léty prověřené kvalitě i  vlastním zkušenos-
tem, legendární značce, která dovede inovovat s  ci-
tem a akcentem na měnící se dobu a potřebu nových 
uživatelských výhod a větší rychlosti i komfortu při 
samotném lepení. 

Čtenáři měsíčníku Receptář v  anketě s  názvem 
„Čtenáři Receptáře doporučují“ opět svými hlasy 
rozhodli a potvrdili, které z lepidel je pro ně skuteč-
ně číslo 1. Navíc prvenství, které si Herkules již roky 
drží, poukazuje i  na fakt, že uživatelé dovedou být 
věrni jedné značce, rádi vsadí na osvědčenou kvalitu 
a nehodlají experimentovat. 

„Ocenění právě v  anketě Čtenáři Receptáře dopo-
ručují nás maximálně potěšilo. Jednak máme ra-
dost z  faktu, že Herkules dovedl již po šesté v  řadě 
zopakovat svoje vítězství, ale 
hlavně nás těší, že jde o ocenění 
od čtenářů, zákazníků, kte-
ří Herkules znají a  využívají. 
Ocenění je pro nás zároveň 
výrazným signálem, na co se 
v  produkci primárně zamě-
řit, a  tak bychom rádi už letos 
přinesli další rozšíření právě 
v portfoliu lepidel,“ říká Daniel 
Hartl, marketingový manažer 
družstva Druchema a doplňuje, 
že lepidla budou pro Druchemu 
hlavním tématem letošního 
roku, kdy mají v plánu ve vlast-
ním sortimentu vykrýt mezeru 
a nabídnout další typ lepidel.

Připomeňme, že společně s velikonočními produkty 
OVO patří Herkules a lepidla mezi TOP 2 řady, kterým 
se společnost Druchema věnuje v nejvyšším rozsahu.

DRUCHEMA - Družstvo pro chemickou výrobu 
patří k tradičním českým firmám, které se specia-
lizují na široké spektrum chemických výrobků pro 
každodenní využití. Jedná se zejména o produkty 
zaměřené na dům a  zahradu, sport, hobby, auto-
kosmetiku nebo speciální produkty a volnočasové 
aktivity. DRUCHEMA byla založena již v roce 1951 
a  v  průběhu let se stala největším českým che-
mickým družstvem a  zavedeným výrobcem kva-
litních českých produktů. Nejznámější produkty 
v  portfoliu společnosti jsou barvy na vejce OVO, 
autokosmetika TEMPO, lepidlo na papír HERKU-
LES či lyžařské vosky SKIVO. Veškeré výrobky jsou 
vysoce účinné, laboratorně zkoušené a atestované, 
plně vyhovující platným ekologickým předpisům 
a evropským normám. DRUCHEMA vyváží své vý-
robky i do zemí Evropské Unie a dále do východní 
Evropy.

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva DRUCHEMA
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Hledáte originální a zároveň praktický dárek
pro sebe, své blízké či obchodní partnery?

Objevte novou řadu designových kuchyňských prkének  
vyrobených firmou Dřevotvar družstvo  

ve spolupráci s mladými designéry.

Více novinek na www.drevotvar.cz
Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí

#NejlepšíNabídka
Renault CLIO
Nový

Renault doporučuje   

Reprezentativní příklad fi nancování Coool, poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o., pro model Renault CLIO V 1.0 Tce 100 Zen: Pořizovací cena vozu vč. DPH 
je 294 000 Kč; spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů: 161 700 Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 132 300 Kč, pevná úroková sazba: 0,00 % p. a., RPSN (zahrnuje 
pojištění): 9,2 % p. a. , 1.–12. pravidelná měsíční splátka úvěru vč. pojištění: 3 564 Kč, 13.–48. pravidelná měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 858 Kč, poplatek za poskytnutí 
úvěru 0 Kč, délka úvěru 48 měsíců, celková splatná částka včetně pojištění 181 656 Kč. Bonus při výkupu starého vozidla 15 000 Kč se nevztahuje na výbavu Life. Nabídka je 
pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Nový Renault CLIO: spotřeba 3,6–5,2 (l/100 km), emise CO2 94–118 (g/km). Uvedená spotřeba paliva 
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Výhodný protiúčet
0% navýšení

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů
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Vážení a milí zákazníci výrobního družstva Důbrava,

stále se snažíme zlepšovat naše služby, a tak pro vás 
máme skvělou zprávu. K  60letému výročí existence 
našeho družstva jsme sobě i vám – svým zákazníkům, 
nadělili dárek. Že roky zrajeme a vyvíjíme se – to vám 
chceme dokázat novými webovými stránkami www.
dubrava.cz , kde najdete i náš nový e-shop. Už žádné 
shánění našich výrobků po drogeriích. Nabízíme 
vám pohodlný nákup z vašeho domova a výběr z veš-
kerého drogistického sortimentu našeho družstva na 
jednom místě.

Můžete vybírat buď z  jednotlivých sortimentních 
skupin podle toho, jestli potřebujete vyprat své ob-
lečení, vyčistit, vyleštit a  uklidit svůj domov nebo 
se nechat hýčkat naší vlasovou a  tělovou kosmeti-
kou. Nebo pokud znáte konkrétní značku, zadáte ji 
jednoduše ve vyhledávání v  horním menu. Anebo 
potřebujete inspiraci? Pak můžete jen tak „brouzdat“ 
v  nabídce, kde se u  každého zboží dočtete, na co je 
přesně určeno a  jak je správně použít. Taky se zde 
můžete jednoduše „prokliknout“ na naše stránky na 
sociální síti Facebook, kde najdete podrobnější infor-
mace a praktické rady. Potěší nás váš zájem.
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Trápí Vás?
BOLESTI SVALŮ nohy, záda, šíje

UNAVENÉ NOHY tzv. „těžké nohy“ a zvýšená potivost 
ZTVRDLÁ KŮŽE nebo OTLAKY?

POUŽIJTE
OSVĚDČENÉ VÝROBKY 

prověřené dlouholetými zkušenostmi zákazníků
a od tradičního výrobce z Karlových Varů.

Campherol®   při svalových potížích, námaze nebo sportu.
Arnika® pro bolestivé stavy nohou, těla a kloubů. Pomáhá při zvýšené potivosti nohou.

Ozalin® krém ke změkčení ztvrdlé kůže, na patách, loktech a všude tam, kde se tvoří zrohovatělá vrstva.

Pro komplexní péči o nohy doporučujeme také výrobek             karlovarská koupel nohou.
Odstraňuje únavu a pálení nohou, celkově je osvěžuje. Obsahuje SALICYLÁT,

který působí proti bolestem, dále extrakty z Tymiánu a Rozmarýnu.

VÝROBKY ZAKOUPÍTE V LÉKÁRNÁCH A DROGERIÍCH • VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.VRIDLO.CZ

KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.
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210x267 mm / zrcadlo

PRO MILOVNÍKY 
A SKUTEČNÉ ZNALCE   

ŠUMIVÝCH VÍN.

www.templarske-sklepy.cz
Zakoupíte u všech dobrých prodejců. 
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