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slovo úvodem

Ing. Emil Beber
předseda VD Kovobel Domažlice
člen kontrolní komise SČMVD

Vážené kolegyně a kolegové,
vážím si příležitosti uvést letošní červencové číslo
našeho časopisu, které vychází po úspěšně zorganizovaném „valném shromáždění“ členských družstev
SČMVD, jež proběhlo zcela ojediněle hlasováním per
rollam.
Jako člen „Pracovní skupiny pro přípravu 29. valného shromáždění SČMVD s vyhodnocením návrhů
a připomínek členských družstev“ za kontrolní komisi SČMVD jsem se tohoto projektu zblízka zúčastnil
a můžu konstatovat, že byl i díky aktivnímu přístupu
většiny družstev precizně dotažen do konce podle rozepsaného harmonogramu.
Byl jsem velmi příjemně překvapen vysokou účastí
družstev na hlasování a i jejich prakticky jednotným
souhlasem s navrženým usnesením. To signalizuje
kladné ocenění práce jak představenstva, tak kontrolní komise svazu.
K začátku roku 2020, tj. těsně před koronavirovou
krizí, jsme provedli relativně náročnou operaci, a to
mezigenerační výměnu v řízení družstva. Zřídili
jsme funkci generálního ředitele, který převzal, a lze
konstatovat, že velmi úspěšně, výkonné řízení všech
činností a hned prokázal svoje schopnosti při nástupu koronavirové pandemie.
Koronavirová krize vůbec velmi negativně ovlivnila celou ekonomiku nejen v naší republice, ale
i v Evropské unii a na celém světě. I naše družstvo
bylo touto krizí významně zasaženo, protože sídlí
v okrese Domažlice, který měl dlouhodobě největší
přepočtený počet nakažených osob z celé naší republiky. A i my jsme měli sedm pozitivně testovaných pracovníků. Z vládních podpůrných programů
jsme zažádali pouze o částečnou úhradu nákladů
na těchto sedm zaměstnanců z programu Antivirus
A, takže nemůžu hodnotit dostupnost ani účinnost
dalších opatření.
S cílem zastavit šíření nemoci Covid-19 jsme museli
rozdělit všechny pracovníky výrobních provozů do
dvou směn tak, aby se při střídání směn nepotkávali,
samozřejmě výrazně omezit vstup cizích osob do are-

álu družstva a důsledně vyžadovat dodržování všech
ochranných hygienických opatření.
Od začátku všech vládních restrikcí a omezení jsme
v rámci možností průběžně zajišťovali výrobu našeho sortimentu a expedici dodávek v termínech dohodnutých se zákazníky včetně chodu všech útvarů
družstva.
S postupným uvolňováním vládních restrikcí
a omezení se chceme co nejrychleji vrátit do obvyklého režimu chodu družstva a obnovit naši snahu
o rozšíření exportu do zemí mimo Evropu. K udržení ekonomické stability družstva stále vyrábíme
a dodáváme technologická zařízení na chov drůbeže
a skládací skladovací kontejnery KOVOBEL jako dva
úplně rozdílné na sobě nezávislé sortimenty a tuto
strukturu dodávek chceme realizovat i v budoucnosti.
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál co nejúspěšnější přečkání problémů v této komplikované době
a hodně spokojenosti v osobním i rodinném životě.

www.kovobel.cz
7/2020
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Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
slaví 100. výročí vzniku
Letošní rok je pro ostravské výrobní družstvo Bytprům výjimečný – slaví již 100 let od svého založení.
Družstvo Bytprům bylo založeno 20. září 1920 jako
Výrobní družstvo malířů pokojů, písma, natěračů
a příbuzných odvětví v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. V letech 1929 - 1950 se
jmenovalo Bytprům – družstevní podnik bytového
průmyslu v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. V roce 1950 se jeho název změnil na
Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu
v Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným, od
roku 1954 do roku 1965 se jmenovalo Bytprům, lidové
družstvo bytového průmyslu v Ostravě. Od 30. prosince 1965 již mělo dnešní název Bytprům, výrobní
družstvo v Ostravě. V roce 1969 se družstvo sloučilo
s družstvem Elektro-instalace, pracovní a výrobní
družstvo Ostrava, v roce 1973 s družstvem Dru-

ROZHOVOR
Milan Plaček
předseda družstva Bytprům
Uplynulo již neuvěřitelných 100 let od vzniku vašeho družstva. Pane předsedo, jaké služby v současné
době vaše družstvo poskytuje?
Svým zákazníkům nabízíme provedení veškerých
prací HSV a PSV, prodáváme stavební materiál a provozujeme silniční motorovou dopravu nákladní vč.
kontejnerové. Naše služby poskytujeme jak právnickým, tak i fyzickým osobám, a to v oblasti externích
a interních staveb a rekonstrukcí.
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mon výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice
a v roce 1979 došlo ke sloučení s družstvem Stavba,
výrobní družstvo v Ostravě.
Družstvo podniká dlouhou řadu let převážně v oblasti stavebnictví. Zaměřuje se mimo jiné na revitalizace, opravy a údržbu staveb. Nabízí služby v oblasti
malířství, natěračství, pokrývačství, tesařství, klempířství, zpracování kamene, zámečnictví, nástrojářství, truhlářství, podlahářství, izolatérství. Podniká
ale například i v oblasti oprav karoserií či silniční
motorové vnitrostátní dopravě. Mezi další činnosti
družstva patří také revize a zkoušky plynových zařízení, plnění nádob. Pojďme si přiblížit historii i současnost družstva…

Jak jste na tom s pracovníky? Dost firem bojuje poslední leta s nedostatkem zaměstnanců.
Máte pravdu, situace není nijak optimistická. Máme
stálé zaměstnance, jejichž prostřednictvím zajišťujeme objednané stavební práce. Potýkáme se ale stejně
jako řada firem zabývajících se řemeslnou výrobou či
službami, s nedostatkem pracovníků. Řemeslo skomírá, starší lidé odcházejí do důchodu, mladší české
generace řemeslo příliš neláká. Ona vlastně práce
manuálního charakteru v současné době nikoho
neláká. Všichni chtějí sedět v kanceláři a „dělat něco
od počítače“. Ti co nemají žádné školy, aby je na takové pozice někde přijali, se snaží uchytit ve výrobě,
pokud nezamíří rovnou na pracovní úřad a následně pro podporu. Nikomu se dnes nechce manuálně
pracovat. Ti, co zbývají, jsou zase nešikovní nebo
nevyučení, nemají k řemeslu vztah. Poslední dobou
se hovořilo o řemeslných oborech, jako by si najednou někdo na kompetentních místech uvědomil, že
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Kdo jsou vaši zákazníci?
Samozřejmě jako každá firma působící ve stavební
oblasti se snažíme i my soustředit především na firmy z našeho regionu – je to výhodnější pro obě strany.
My ušetříme čas, zákazník peníze za dopravu. Nebráníme se ale i zakázkám mimo náš region – podle
poptávky a volných pracovních kapacit jsme schopni
zajistit rekonstrukce a další stavební práce v rámci
celé republiky, případně i blízkého zahraničí, pokud
by se to finančně oběma stranám vyplatilo. V nejbližší době je potřeba ale vzít v úvahu také vládní opatření i v sousedních státech, týkající se pohybu osob přes
hranice. Vše je o dohodě a aktuálních možnostech.

nám řemeslníci vymřou a noví nebudou. Nyní to
zachraňují lidé v předdůchodovém věku, někdy i důchodci… A částečně mladí, kteří k řemeslu přičichli
díky rodinným tradicím nebo že se jejich kamarádi
šli něco učit, tak šli také, občas někdo, kdo k řemeslu
měl nějaký vztah.
Mohla by to podle vás ovlivnit lepší koncepce školství ze strany vlády?
Tak určitě vláda na tom má nemalý podíl - od roku
1989 uplynula dlouhá doba, kdy se mohl vyvinout
nějaký funkční systém, abychom tu na 50 potenciálních generálních ředitelů neměli jednoho dělníka.
Ale svou roli v tom sehrála i minulá doba socialismu
– kolik z nás často doma, ale i ve škole slýchávalo věty
typu „když se nebudeš ve škole dobře učit, půjdeš na
zedníka“, ale i další řemeslné profese. Těžko pak po
mladých lidech chtít, aby je takovéto věty motivovaly
k manuální práci a k řemeslu, když to, bohužel stále
ještě, u mnoha lidí představuje něco jako neschopnost
lidí sedět v těch kancelářích. Přitom každý šéf by mi
dal jistě za pravdu, že i v těch kancelářích sedí kolikrát
neschopní lidé. Každá profese má svoje pro a proti
a důležité je, jaký vztah mají lidé k práci, k potřebě se
rozvíjet, být součástí firmy, a nejen tím, kdo někam
chodí, tam cosi produkuje a neví pořádně co, a když
„padla“, stojí u dveří. Tak prostě ta firma fungovat nemůže. Na druhou stranu musí ale také zaměstnavatel
něco svým zaměstnancům nabídnout, a to nemusí
být vždy jen plat, nějakým způsobem jim dát vědět,
že si jejich práce váží, že mají možnost kariérního

7/2020
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postupu atd. Je to navíc dobré i pro tu firmu, protože
si tím vychovává zaměstnance s úctou k firmě, a také
rezervy zaměstnanců do budoucna. A za toto nemůže
žádná vláda, za to může šéf firmy, který si musí najít
do svého nejbližšího týmu lidi, kterým věří, a s těmi se
pak snažit vytvořit živý organismus firmy, který v co
nejvíce směrech bezchybně funguje. Já osobně mám
tu výhodu, že do družstva jsem nastoupil hned po
škole – v družstvu jsem se vyučil a za celých 51 let, co
v něm působím, jsem prošel prakticky všechny pozice
až k té nejvyšší a současně jsem absolvoval na všechny
tyto činnosti profesní školení. Proto mám k pracovníkům blízko - dovedu vnímat jejich potřeby a propojit
je s potřebami družstva, s cílem vytvořit funkční pracovní tým.
Je tedy nějaká optimistická budoucnost v této oblasti?
Mezidobí se dá částečně vykrýt přijímáním zahraničních pracovníků, jenže tam se zase často naráží
na zdlouhavé projednávání formalit, aby pracovníci
mohli vůbec do naší země přijet. Jak jsem řekl, optimistická situace rozhodně není, ale musíme si vždy
nějak poradit. Občas nám vypomáhají také naši bývalý pracovníci z řad důchodců – ti ještě dobře znali
své řemeslo a když nic jiného, mohou být rádci těm
mladším, kteří teprve nabírají odborné zkušenosti,
mají zájem ve firmě setrvat a vítají samozřejmě i tipy
od kvalitních řemeslníků z praxe. Jenže jsme zase
u problému - kvalitní řemeslníci na trhu práce nejsou
a rekvalifikovaní nemají potřebnou praxi. Snažíme
se proto o zvyšování a rozšíření kvalifikace stávajících zaměstnanců. Možná, že se také blýskne na lepší
časy, pokud vláda bude podporovat učební obory –
spousta mladých nemá na to, aby studovala střední
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a pak vysokou školu, ale mladí lidé mohou být manuálně zruční a mohou mít v sobě kreativitu, kterou
mohou uplatnit právě v učebním oboru, kde se „dělá
rukama“.
Jaké služby jste například v posledních letech realizovali?
Jednalo se mimo jiné o novostavbu kavárny, nová
oplocení objektů, výstavbu velkých zpevněných
ploch a mnoho dalšího. Velmi nás těšila například rekonstrukce mateřské a základní školy – třeba zrovna
v té školce či škole roste pracovník družstva.
Máte určitou nabídku služeb – co když se ale stane,
že zákazník chce služby, které nejste schopni mu poskytnout?
Je běžnou praxí, že pokud chce zákazník například
službu „na klíč“, vykomunikujeme s ním jeho přání,
poté oslovíme případné externí firmy a dodáme mu
až kompletní produkt či službu. Zákazník nechce
polovičatou věc, chce něco, čím se už nemusí zabývat
– spousta lidí ani nemá znalost z oboru, nechce řešit,
kde si jak co dostaví či přemaluje a podobně. Chce prostě přijít a ten objekt začít rovnou používat. A od toho
tu jsme my, abychom to zajistili. Jednou z cest, jak vyhovět co nejlépe zákazníkovi, je také orientování se
na vnitřní organizační změny, zefektivnění provozu,
a především přizpůsobení se trhu. Pokusit se zjistit co
nejlépe, co od nás zákazník očekává, a poté se snažit
co nejlépe tuto „misi“ splnit.
Před časem jste se přestěhovali – jak se vám v novém
sídle daří?
Hledali jsme cestu, jak se více přiblížit našim zákazníkům. Našli jsme nové sídlo – areál je sice menší

Na koho se mohou obrátit zájemci, pokud chtějí využít vašich služeb?
Veškeré kontakty jsou na našich internetových
stránkách www.bytprum.eu. Spojovatelka na
č. 595 700 131 podá zájemcům rovněž informace
o poskytovaných službách a spojí je s kompetentními vedoucími zaměstnanci.
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jistit výplaty pro jejich rodiny. Je to obrovská
odpovědnost, ale také radost, když všechno
klape. Případné problémy řešíme operativně
podle toho jak nastanou. Pandemie nebyla sice
pro družstvo co do zakázek dobrá, ale přečkali
jsme. To je záruka toho, že tu budeme třeba
ještě dalších 100 let.

Děkuji za rozhovor…

rozlohou, ale na realizaci našich služeb je dostačující
a velkou výhodou je, že jsme nyní více dostupní centru Ostravy. To samozřejmě přineslo lepší dostupnost
našich služeb – naši zákazníci to k nám mají z centra
Ostravy blíže. V neposlední řadě to vyhovuje i našim
zaměstnancům, neboť řada z nich dojížděla právě
z Ostravy. Velkým přínosem je také ušetření času při
řešení nejrůznější dokumentace pro stavby s kompetentními orgány.
Když byste zrekapituloval 100 let působnosti družstva, co byste zdůraznil?
Především jde o kvalitní práci, které dosahujeme
díky našim šikovným zaměstnancům, jejich vztahu
k práci, k družstvu. Snažíme se dělat družstvo po
vzoru tradic, kde všichni tahají za jeden provaz. Bez
toho bychom tu těch 100 let nebyli. Když shrnu ty
roky, představuje to pro mě podstatnou část mého
života, družstvo a lidi v něm beru jako svoji druhou
rodinu, pro kterou se musím snažit každý měsíc za-

KONTAKT:
Milan Plaček, předseda družstva
Tel.: 602 502 254
Josef Skýba, místopředseda družstva
Tel.: 602 512 658
Sekretariát
Tel: 595 700 131, 602 876 301
Adresa:
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Varšavská 1572/95
709 00 Ostrava – Hulváky
Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Bytprům

www.bytprum.eu
7/2020
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Opět v recesi
Necelé tři týdny restrikcí a dobrovolných odstávek u nás i v zahraničí stačily na to, aby se česká
(a současně i evropská) ekonomika propadla do
třetí recese za posledních dvanáct let. Vše začalo
jako nabídkový šok vyvolaný nástupem pandemie
koronaviru, kdy se nejprve rozpadly zahraniční
dodavatelské řetězce, následně se začala omezovat
výroba a uzavírat provozovny služeb, zneprůchodnily se hranice pro pohyb obyvatel i zboží. Logickým důsledkem byl pak nevídaný propad výroby,
tržeb a zaměstnanosti, z něhož se bude česká ekonomika vzpamatovávat možná až několik let.
Prozatím jsou k dispozici tvrdá data pouze za duben,
nicméně ta jasně ukazují, že šlo prozatím o nejhorší
měsíc v naší novodobé historii. Průmyslová výroba se
propadla o třetinu, a to zejména v důsledku dobrovolné
odstávky automobilového průmyslu, jehož produkce
poklesla o 80 % a o moc lépe na tom nebyly ani navázané dodavatelské firmy. Silný zásah dostaly i služby,
jejichž reálné tržby se snížily o 20 %. Nicméně když
se podíváme třeba na ubytování nebo restaurace, je
ztráta tržeb mnohem výraznější (o 96 %, respektive 73
%). O poznání lépe se naproti tomu vedlo stavebnictví,
které nahlásilo pouze pětiprocentní pokles produkce,
za nímž můžeme hledat především nedostatek zaměstnanců a ochranných pomůcek na začátku pandemie.
Nejde však samozřejmě jen o vykázané poklesy napříč
téměř celou ekonomikou, ale z pohledu firem především o chybějící cash-flow, které se stalo hlavním problémem naší ekonomiky. Odhady, kolik peněz firmám
bude z důvodu výpadku produkce chybět, se samozřejmě výrazně liší, nicméně se pohybují v řádu 500-700
mld. korun. I proto vládní opatření v úvodu krize mířila na zajištění likvidity v podnikatelském sektoru, ať
už šlo o úvěrové či záruční programy, odklady záloh
na daně z příjmu nebo sociálního pojistného. Výrazně
ke zlepšení situace přispěl i bankovní sektor, který na
základě moratoria a dohod s klienty odložil podnikům
splátky úvěrů v hodnotě přes 157 mld. korun, z čehož
70 mld. představovaly úvěry poskytnuté malým
a středním podnikům. Pro úplnost je možné ještě
dodat, že odklad, respektive moratorium se týkalo
i úvěrů domácnostem. V jejich případě šlo ke 12. červnu
o částku 224 mld. korun.
Vzpruha v podobě dočasného nastavení likvidity podnikové sféry je nepochybně velmi žádoucí a nevídaná
ve srovnání s tím, jak se ČR vypořádávala s předchozími recesemi, nicméně je pouze dočasná a nemůže zcela
vykompenzovat poptávkový šok, který je ještě před
námi. Není totiž vůbec jisté, že se po uvolnění všech
omezení u nás i našich obchodních partnerů vrátí vše
do původních kolejí. Například, že firmy i spotřebitelé
budou nakupovat automobily tak jako dříve, nebo že
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znovu začneme utrácet za dovolené, nábytek a další
zboží dlouhodobé spotřeby alespoň tak, jako v loňském
roce. Je to dokonce velmi nepravděpodobné s ohledem
na potenciální pokles reálných příjmů domácností
i pravděpodobný růst nezaměstnanosti.
Nic z toho jsme zatím ve statistikách neviděli,
avšak jen díky vyčkávání firem, kurzarbeitu a statisticky „neviditelnému“ propouštění agenturních
zaměstnanců. Vedle toho nemůžeme zapomenout
ani na škrtání investic ve firmách, které se rovněž
projeví i v poptávce po automobilech, strojírenských
a dalších výrobcích s vysokou přidanou hodnotou
představující významnou část produkce našeho největšího odvětví – průmyslu. Ne náhodou proto sílí
tlak na investice veřejného sektoru, které by mohly
alespoň z části tento výpadek kompenzovat.
To nejhorší má naše ekonomika nejspíše už za sebou, avšak další těžké měsíce jsou stále ještě před ní.
V květnových a červnových datech sice uvidíme náznaky oživení, které však bude především ovlivněno
realizací odložené poptávky a rozvolněním restrikcí.
Na předkrizové obraty si většina odvětví bude muset
nějaký čas počkat, respektive se k němu postupně
propracovat. A platí to zejména pro automobilový
průmysl, který podle odhadů ACEA letos čeká až 25%
propad evropské výroby aut. A to navíc není zmíněná
slabá poptávka jedinou hrozbou, které největší tuzemský průmysl bude letos čelit.
Korona-krize však firmy pouze nepoškozovala, ale
pro část z nich dokonce znamenala novou velkou příležitost. Ať už šlo o internetové obchody, přepravní
služby, IT, telekomunikace, nano technologie a v neposlední řadě o všechny ty, kteří dokázali na novou situaci rychle inovativně reagovat. Pro tuzemské firmy
se mohou navíc otevřít nové možnosti i do budoucna,
zvlášť když odběratelé začínají stále více uvažovat
o udržitelnosti či spolehlivosti svých současných nesmírně rozsáhlých dodavatelských sítí nebo o ekologickém aspektu jejich produkce. V tomto směru by
mohla současná krize přinést i něco pozitivního, a sice
že by třeba každá sebebanálnější součástka nemusela
putovat ke svým zákazníkům desetitisíce kilometrů.
Vzhledem k tomu, že ještě nemáme uzavřené výsledky za druhý kvartál, nemá v těchto možná až příliš
dynamických čase smysl hovořit o prognózách na letošní nebo dokonce příští rok. O to více je proto nutné
věnovat pozornost nejnovějším datům, nejenom těm
tzv. tvrdým (účetním), ale i průzkumům v jednotlivých odvětvích, nebo dokonce tzv. big datům, která
jsou k dispozici téměř on-line. Ukazují minimálně na
to, že to nejhorší je zřejmě už za námi.
Text: Ing. Petr Dufek, analytik ČSOB
Foto: archiv autora

Můžeme začít stavět naše vztahy
a hospodářství zpět na nohy
„Bez vzájemné spolupráce, bez toho, že se otevřou
hranice a začneme normálně fungovat, nikdy nedocílíme těch výsledků, o kterých jsme snili nebo
je skutečně zrealizovali,“ prohlásil s ohledem na
sousední země Česko a Německo vicepremiér Karel Havlíček na nedávné virtuální členské schůzi
Česko-německé obchodní a průmyslové komory
(ČNOPK). Ve svém poselství zástupcům česko-německého byznysu oznámil masivní státní investice.

ru vědy a výzkumu a masivní investice, které mají
vzpružit poptávku.
„Je nesmírně důležité mít v představenstvu expertízu z potravinářské a telekomunikační branže, což
ukázala i koronavirová krize posledních měsíců,“
řekl při vyhlášení výsledků voleb prezident ČNOPK
Jörg Mathew, který byl ve čtvrtek zvolen do druhého
funkčního období.

rubrika manažerů družstev

Vicepremiér Havlíček:

Novými členy představenstva ČNOPK se stali Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile Czech Republic,
a Stefan Hoppe, generální ředitel Kaufland Česká
republika. Ve funkci prezidenta byl potvrzen Jörg
Mathew, CFO Hochtief CZ.
„Pro tak exportně orientovanou ekonomiku, jako je
ta česká, teď hodně záleží na tom, jak rychle své ekonomiky nastartují nejdůležitější obchodní partneři,
především Německo s jeho 30procentním podílem
na českém zahraničním obchodě,“ řekl během online
přenosu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Jen za březen se objem obchodní výměny
mezi oběma zeměmi meziročně propadl o téměř 9
procent. Sousedské vztahy zatížily také otázky související s uzavřením hranic.
Počty nakažených koronavirem jsou podle vicepremiéra Havlíčka příznivé: „Výsledky v obou zemích jsou dobré, můžeme tedy začít opětovně stavět
nejenom naše vztahy, ale taky naše hospodářství na
nohy.“ Pro překonání krize má obchodní výměna
mezi Českem a Německem nesmírný význam, uvedl
dále Havlíček. Nepochybuje ale o tom, že díky silnému propojení, průmyslové orientaci i technickým
dovednostem obou zemí „se rychle dostaneme zpět
tam, kam patříme.“
Zástupcům česko-německého byznysu u obrazovek
vicepremiér také představil konjunkturální program
vlády na oživení ekonomiky. Ten se opírá se o bankovní garance „v historické výši“, zvýšenou podpo-

Znovuzvoleni do představenstva ČNOPK byli dále
Michael Thomas Krüger, CEO, COMMERZBANK AG,
pobočka Praha, a Martin Záklasník, Managing Director, E.ON Česká republika.
ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální
hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm
s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně.
ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor a její
mateřskou organizací je Německý sněm obchodních
a průmyslových komor (DIHK).
Zdroj: ČNOPK
(-jh-)

www.cnopk.cz
7/2020
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Nová právní úprava zastupování
člena na členské schůzi
S účinností ode dne 1. července 2020 došlo v zákoně
o obchodních korporacích k některým změnám. Ze
změn týkajících se právní úpravy družstva vystupují
svým významem do popředí především nová ustanovení tohoto zákona o zastupování člena na členské
schůzi.
Členská schůze je ze zákona nejvyšším orgánem
každého družstva tvořeným všemi jeho členy. Jejími
rozhodnutími je určován obsah stanov, upravujících
v souladu se zákonem o obchodních korporacích podrobněji právní poměry družstva jako právnické osoby
včetně práv a povinností členů plynoucích jim z jejich
členství v družstvu. Jen členské schůzi náleží také volit
a odvolávat členy volených orgánů družstva. Obdobně zásadní význam má rovněž ostatní rozhodování
členské schůze patřící podle zákona do její působnosti,
které se týká jak hospodaření družstva a nakládání
s jeho majetkem, tak i uspokojování práv jeho členů
a dalšího trvání i rozvoje družstva. Právo člena účastnit se jednání členské schůze spolu s právem na členské
schůzi hlasovat patří z hlediska zájmů člena souvisejících s členstvím v družstvu k jeho nejvýznamnějším
právům, neboť právě prostřednictvím členské schůze
člen může tyto zájmy uplatňovat a prosazovat. Svou
přítomností na členské schůzi člen získává informace
o činnosti družstva a současně vykonává své právo
účastnit se řízení a rozhodování v družstvu. Družstvo
je v pojetí podle zákona o obchodních korporacích
mimo jiné také společenstvím neuzavřeného počtu
osob, které jsou jeho členy. Členská schůze družstva
proto současně představuje způsob setkávání se členů
tohoto společenství, jehož účelem je potřebné záležitosti společně projednat a společně o nich rozhodnout.
Uvedené okolnosti odůvodňují požadavek na osobní
účast člena na členské schůzi. Tento požadavek nepřímo vyplývá také z právní úpravy v zákoně, kterou je
vyžadováno určit místo a dobu zahájení členské schůze
tak, aby možnost člena se jí účastnit byla tímto určením
co nejméně omezena, tedy aby na ní mohl být přítomen
každý člen družstva osobně, nebrání-li mu v tom jiná
okolnost.
Zákon o obchodních korporacích členu umožňuje
účastnit se členské schůze buď osobně, anebo v zastoupení zmocněncem, se kterým se člen na tomto
zastupování dohodne. Při výběru osoby, která jej bude
zastupovat, není člen právními předpisy nijak omezován. Zmocněncem může být každá osoba způsobilá ve
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smyslu úpravy dané občanským zákoníkem za člena
na členské schůzi právně jednat. Zákon o obchodních
korporacích jen vyžaduje, aby plná moc k tomuto zastupování byla písemná, a aby z ní vyplývalo, zda byla
udělena pro zastupování na jedné anebo na více členských schůzích. Zákon současně připouští, aby stejný
zmocněnec zastupoval na členské schůzi současně až
jednu třetinu všech členů družstva.
Zmocněnec má jednat na členské schůzi v souladu se
zájmy zastoupeného a podle jeho případných pokynů.
Rozhodování o záležitostech patřících do působnosti
členské schůze je spojeno s osobním projednáním, při
němž se členové seznamují s potřebnými údaji týkajícími se činnosti družstva a v rámci jednotlivých bodů
programu členské schůze uplatňují své názory i stanoviska k předloženým návrhům usnesení. Možnost
zmocněnce vyžádat si podle vývoje jednání v průběhu
členské schůze včas vyjádření zastoupeného člena
vycházející ze znalosti toho, co ve vystoupeních jejích
účastníků zaznělo, stejně tak jako možnost člena si včas
ověřit, zda zmocněnec skutečně jedná v souladu s jeho
zájmy, je buď značně omezena, anebo zcela vyloučena,
a to zvláště za stavu, kdy stejný zmocněnec zastupuje
na stejné členské schůzi současně více členů družstva.
Udělení více plných mocí stejnému zmocněnci, vedoucí
k soustředění hlasů členů, a k přenechání výkonu hlasovacích práv, která jsou s nimi spojena tomuto zmocněnci, má omezující vliv, a to jak pokud jde o schopnost
zmocněnce věrně tlumočit názory a stanoviska jím
zastupovaných členů na členské schůzi ve všech podrobnostech jimiž se mohou tyto názory a stanoviska
od sebe lišit, tak i co do schopnosti tohoto zmocněnce
vyjadřovat a prosazovat na členské schůzi všechny
skutečné zájmy každého ze zastupovaných členů. Při
tom je třeba připustit možnost, že zájmy zmocněnce
a jím zastoupeného člena či více členů zastoupených
stejným zmocněncem jsou rozdílné, popřípadě také, že
tyto zájmy jsou navzájem v rozporu.
Není-li zmocněnec členem družstva a nemá-li o něm
potřebné znalosti, může nepříznivě ovlivňovat jeho
schopnost jednat v souladu se zájmy zastoupeného
člena i tato okolnost. Tím, že zákon také umožňuje, aby
zmocněncem zastupujícím člena na členské schůzi byla
i osoba, která sama členem družstva není s tím, že takto se může nechat v družstvu zastupovat každý člen,
se nabízí rovněž příležitost, aby řízení a rozhodování
v družstvu, k němuž dochází při výkonu působnosti
členské schůze, převzaly od členů družstva jiné osoby.

právní okénko
Podcenění uvedených rizik může vést při rozhodování členské schůze k závažným následkům týkajícím
se jak práv zastoupeného člena, tak i ostatních členů
družstva. Popsaná dosavadní úprava zastupování člena na členské schůzi, obsažená v zákoně o obchodních
korporacích, není vzhledem k podmínkám činnosti
řady družstev vyhovující, neboť může pro některé osoby představovat příležitost udělené plné moci zneužít
a jednání členské schůze ovlivnit tak, aby rozhodovala
výlučně k jejich prospěchu. Svaz českých a moravských
výrobních družstev proto v souvislosti se svou účastí
na jednáních týkajících se přípravy návrhů na změnu
tohoto zákona na základě poznatků a zkušeností získaných z jeho členských družstev usiloval, aby v tomto
směru došlo ke změně.

členské schůzi podle svých potřeb. Musí se tak ovšem
stát cestou změny dosavadních stanov a omezení dané
vlastní úpravou družstva v jeho stanovách nesmí překročit meze vyplývající ze zmocnění obsaženého v zákoně takovou úpravu ve stanovách provést. Jde tedy
o řešení otázek, zda stanovy mají připustit možnost
člena nechat se na členské schůzi zastupovat osobou,
která není členem družstva, a zda má být stanovami
určen jako nejvyšší možný počet členů, které může na
stejné členské schůzi zastupovat stejný zmocněnec, počet členů nižší, než kolik činí jedna třetina všech členů
družstva. Jinak člena omezit nad rámec zákonné úpravy v možnosti nechat se na členské schůzi zastupovat
není stanovami ani žádným rozhodnutím některého
z orgánů družstva možné.

Změna zákona o obchodních korporacích účinná od
1. července 2020 spočívá, pokud se jedná o zastupování člena na členské schůzi, v tom, že v návaznosti na
uvedenou snahu Svazu českých a moravských výrobních družstev, byla dosavadní právní úprava tohoto
zastupování v zákoně doplněna o dvě nová ustanovení
zásadního významu. Podle jednoho z nich lze ve stanovách určit, že zastupovat člena na členské schůzi může
jen jiný člen. Druhé z těchto ustanovení dává možnost
ve stanovách určit rovněž jako nejvýše přípustný nižší
počet členů, než připouští tento zákon, které může na
členské schůzi zastupovat stejný zmocněnec, tedy zde
určit počet členů, který je nižší, než kolik činí jedna
třetina všech členů družstva.

Nevyužije-li družstvo v návaznosti na uvedenou
změnu zákona o obchodních korporacích příležitost
přijmout změnou svých stanov vlastní úpravu, bude se
zastupování člena na členské schůzi řídit se všemi s tím
spojenými riziky i nadále tím, co platilo podle tohoto
zákona doposud.

Z uvedeného je zřejmé, že od nabytí účinnosti této
změny zákona se každému družstvu naskýtá příležitost
řešit některé otázky spojené se zastupováním člena na

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Sněmovna schválila novelu
zákoníku práce
Pomoc zaměstnavatelům i rodinám
Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila
novelu zákoníku práce připravenou ministryní
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Součástí
novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního
místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro
zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem
na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité
administrativní zátěže.
„Novela zákoníku práce obsahuje hlavně dlouho očekávaný a velmi užitečný institut sdíleného pracovního
místa. Je to další způsob, jak můžeme podpořit rodiny
a výhodné to bude i pro zaměstnavatele, protože spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Dalšími změnami v novele jsou zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli,
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do
České republiky, navýšení finanční náhrady pro
pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale třeba
také změna výpočtu práva na dovolenou.

SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Flexibilní formy práce pomohou rodičům s malými
dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené
nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během
ní. Umožní zůstat v pracovním procesu i seniorům,
kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo
osobám, které pečují o své blízké. Tato varianta je
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vhodná i pro studenty nebo absolventy, kteří díky ní
mohou získat tolik potřebnou praxi nebo své první
zaměstnání.
Zavedení sdíleného pracovního místa bude znamenat novou možnost i pro zaměstnavatele. Ten se může
dohodnout, že se o jednu pracovní pozici podělí dva
nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, ale
stejnou pracovní náplní. Tito zaměstnanci si pak sami
budou moci rozvrhnout pracovní dobu podle toho,
jak jim bude nejvíce vyhovovat. Mohou si zároveň
vzájemně pomáhat nebo časově vycházet vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že na pracovišti vždy někdo
bude. Pro zaměstnavatele jde zároveň o velmi jednoduché administrativní řešení, které nemá dodatečné
nároky na zřizování nových pracovních míst.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Další zásadní změny vycházejí z praktických zkušeností a komplikací při doručování písemností.
Díky novele dojde k výraznému zjednodušení při
jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou
také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném
ve veřejném rejstříku, čímž znemožňuje doručení
písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce
doručení.

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ
NÁROČNOSTI

Novela rovněž přinese snížení administrativní náročnosti, která je dlouhodobě kladena na zaměstna-

právní okénko
vatele. Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele
vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě
ukončení dohody o provedení práce s výjimkou těch
dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z odměny z dohody, nebo které zakládaly účast
na nemocenském pojištění.

VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Součástí návrhu je také úprava provádějící transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v rámci poskytování služeb. Nově by mělo docházet například
k rozlišování dvou kategorií vyslání zaměstnanců
z hlediska délky vyslání nebo k rozšíření a prohloubení okruhu srovnatelných podmínek, které se na
vysílané zaměstnance uplatní.

ZVÝŠENÍ NÁHRAD POZŮSTALÝM
A BLÍZKÝM OSOBÁM

Podle stávající právní úpravy náleží pozůstalým po
zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání, jednorázové odškodnění v pevné výši 240 tisíc korun a 40 tisíc korun na
náklady na pořízení pomníku. Tyto částky dosud
nepodléhají vývoji v čase, nereagují na inflaci, ani na
růst průměrného výdělku.
Proto MPSV přišlo s návrhem, aby tyto částky byly
napříště navázány na průměrnou mzdu. Finanční
náhrada v případě úmrtí byla navržena jako dvacetinásobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba
720 tisícům korun. U pomníku navrhuje MPSV 1,5násobek průměrné mzdy. Dále se zavádí náhrada pro
osoby blízké v případě zvlášť závažného ublížení na
zdraví zaměstnance.

SPRAVEDLIVĚJŠÍ VÝPOČET DOVOLENÉ

Dovolená už se nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivě od počtu odpracovaných
hodin. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. V důsledku toho by se v ní měly odrazit i snížené
úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa. Tato změna se týká všech zaměstnanců.
Poslanecká sněmovna schválila rovněž pozměňovací návrh, který odstraňuje některé výkladové
a aplikační nesrovnalosti při poskytování náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Tento návrh by měl zvýšit právní jistotu u osob, které
utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání, při
hledání nového zaměstnání po ukončení evidence
uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. S tímto návrhem vyjádřili souhlas rovněž sociální partneři.
Poslanecká sněmovna podpořila poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro zaměstnance
činné na sportovních soustředěních dětí a mládeže,
a to v délce nejvýše jednoho týdne v kalendářním
roce.
Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava
výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021. Novele zákona předchází její projednání v Senátu PČR a následný podpis
prezidentem republiky.
Zdroj: MPSV
(-jh-)
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Evropská komise předložila návrh
plánu na podporu oživení
Evropská komise předložila návrh velkého plánu na podporu oživení. Aby se zajistilo
udržitelné, rovnoměrné, inkluzivní a spravedlivé oživení ve všech členských státech, navrhuje Evropská komise vytvoření nového nástroje na podporu oživení „Next Generation
EU“, který bude zakotven v silném, moderním a zdokonaleném dlouhodobém rozpočtu
EU. Komise rovněž zveřejnila svůj upravený pracovní program na rok 2020, který upřednostní kroky nutné k urychlení oživení a vybudování odolnosti Evropy.
Koronavirus otřásá Evropou a celým světem až do
základů - vystavuje zkoušce systémy zdravotní péče
a sociálního zabezpečení, naši společnost a hospodářství i náš způsob života a vzájemné spolupráce.
Evropská komise navrhuje plně využít potenciál
rozpočtu EU na ochranu životů a živobytí, a rovněž
na ozdravení jednotného trhu a zahájení udržitelného a úspěšného oživení. Nástroj „Next Generation
EU“ s prostředky ve výši 750 miliard EUR a rovněž
cílené posílení dlouhodobého rozpočtu EU na období
2021–2027 poskytnou rozpočtu EU celkovou finanční
kapacitu ve výši 1,85 bilionu EUR.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Plán na podporu oživení proměňuje
obrovskou výzvu, které čelíme, v příležitost, a to nejen
díky podpoře oživení, ale také prostřednictvím investic do naší budoucnosti: Zelená dohoda pro Evropu
a digitalizace podpoří zaměstnanost a růst, odolnost
našich společností a zdraví našeho životního prostředí. Toto je evropská chvíle. Naše odhodlání nám musí
pomoci dostát výzvám, kterým čelíme, a nástroj „Next
Generation EU“ je ambiciózní odpovědí.“
Komisař Johannes Hahn odpovědný za rozpočet EU
uvedl: „Náš společný rozpočet je ústředním bodem
plánu na podporu oživení Evropy. Dodatečná síla
nástroje „Next Generation EU“ a posílený víceletý
finanční rámec nám umožní solidárně podpořit členské státy a hospodářství. Společně můžeme dosáhnout toho, aby Evropa byla konkurenceschopnější,
odolnější a nezávislejší.“
Místopředseda Komise Maroš Šefčovič odpovědný
za interinstitucionální vztahy a strategický výhled
k tomu uvedl: „Oživení bude vyžadovat silné politické
směřování. Upravený pracovní program, který odráží novou realitu, ukazuje, že se všechny naše kroky
zaměří na překonání krize, nastartování ekonomiky
a směřování Evropské unie k odolnému, udržitelné-

mu a spravedlivému oživení. Pomůže nám to vyjít
z této situace silnější.“

INVESTICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Rozpočet EU doplňuje vnitrostátní úsilí a má jedinečné předpoklady k tomu, aby zajistil spravedlivé
socioekonomické oživení, ozdravení a revitalizaci
jednotného trhu, zaručil rovné podmínky a podpořil
naléhavé investice, zejména do ekologické a digitální
transformace, která má klíčový význam pro budoucí
prosperitu a odolnost Evropy.
Nástroj „Next Generation EU“ získá prostředky
dočasným zvýšením stropu vlastních zdrojů EU na
2 procenta hrubého národního důchodu EU, což
Komisi umožní využít svůj silný úvěrový rating
k zapůjčení prostředků ve výši 750 miliard EUR na finančních trzích. Tyto dodatečné finanční prostředky
budou poskytovány prostřednictvím programů EU
a spláceny po dlouhou dobu v rámci budoucích rozpočtů EU – ne před rokem 2028, ale nejpozději do roku
2058. Aby to bylo možné provést spravedlivě a společně, Komise navrhne řadu nových vlastních zdrojů.
Aby byly finanční prostředky dostupné co nejdříve
a bylo možné reagovat na nejnaléhavější potřeby,
navrhuje Komise také pozměnit stávající víceletý finanční rámec na období 2014–2020 tak, aby již v roce
2020 byly k dispozici dodatečné finanční prostředky
ve výši 11,5 miliardy EUR.

Finanční prostředky z nástroje „Next Generation EU“ budou investovány do tří pilířů:
1. Podpora členských států v oblasti investic a reforem:
– Nová facilita na podporu oživení a odolnosti s prostředky ve výši 560 miliard EUR nabídne finanční
podporu na investice a reformy, a to i pokud jde
o ekologickou a digitální transformaci a posílení
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odolnosti ekonomik jednotlivých států, a propojí
je s prioritami EU. Tato facilita bude součástí evropského semestru. Bude vybavena grantovým
nástrojem v hodnotě až 310 miliard EUR a bude
schopna poskytnout úvěry v objemu až 250 miliard EUR. Podpora bude k dispozici všem členským
státům, ale bude se soustředit na ty, které jsou
nejvíce postiženy a kde je největší potřeba zvýšit
odolnost.
– Navýšení prostředků stávajících programů politiky soudržnosti od současnosti do roku 2022 o 55
miliard EUR v rámci nové iniciativy REACT-EU,
které mají být přiděleny na základě závažnosti socioekonomických dopadů krize, včetně míry nezaměstnanosti mladých lidí a relativní prosperity
členských států.
– Návrh na posílení Fondu pro spravedlivou transformaci o 40 miliard EUR má pomoci členským
státům rychleji přejít na klimaticky neutrální
ekonomiku.
– Navýšení prostředků Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova o 15 miliard EUR má
podpořit venkovské oblasti při provádění nezbytných strukturálních změn v souladu se Zelenou
dohodou pro Evropu a dosáhnout ambiciózních
cílů v souladu s novou strategií v oblasti biologické rozmanitosti a strategií „od zemědělce ke
spotřebiteli“.
2. Nastartování ekonomiky EU prostřednictvím
pobídek pro soukromé investice:
– Nový nástroj pro podporu solventnosti bude mobilizovat soukromé zdroje na naléhavou podporu
životaschopných evropských společností ze všech
hospodářských odvětví. Může být zprovozněn od
roku 2020 a bude mít rozpočet ve výši 31 miliard
EUR s cílem uvolnit 300 miliard EUR na podporu
solventnosti podniků ze všech hospodářských odvětví a připravit je na budoucnost, aby byly čistší,
digitální a odolné.
– Zvýšení kapacity stěžejního investičního programu Evropy – InvestEU na úroveň 15,3 miliardy
EUR za účelem mobilizace soukromých investic do
projektů v celé Unii.
– Díky příspěvku ve výši až 15 miliard EUR z nástroje „Next Generation EU“ má nová facilita pro strategické investice, která byla vytvořena v rámci
fondu InvestEU, generovat investice až do výše 150
miliard EUR k posílení odolnosti strategických
odvětví, zejména těch, která jsou spojena s ekologickou a digitální transformací, a klíčových hodnotových řetězců na vnitřním trhu.
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3. Ponaučení z krize:
–
Nový program v oblasti zdravotnictví „EU pro
zdraví“ s rozpočtem 9,4 miliardy EUR na posílení zdravotní bezpečnosti a přípravy na budoucí
zdravotní krize.
– Mechanismus civilní ochrany Unie – rescEU bude
rozšířen a posílen o 2 miliardy EUR s cílem vybavit Unii k tomu, aby se mohla připravit na budoucí
krize a reagovat na ně.
–
Program Horizont Evropa bude posílen o 94,4
miliardy EUR s cílem financovat životně důležitý
výzkum v oblasti zdraví, odolnosti a ekologické
a digitální transformace.
– Podpora globálních partnerů Evropy prostřednictvím dalších 16,5 miliardy EUR na vnější činnost,
včetně humanitární pomoci.
– Další programy EU budou navýšeny, aby byl budoucí finanční rámec v plném souladu s potřebami oživení a strategickými prioritami. Posíleny
budou i další nástroje s cílem zlepšit flexibilitu
rozpočtu EU a jeho schopnost reagovat.
Aby oživení získalo novou dynamiku a EU byla vybavena účinným nástrojem, který pomůže obnovit
stabilitu hospodářství a připravit je na budoucnost,
bude nutné do července dosáhnout rychlé politické
dohody o nástroji „Next Generation EU“ a celkovém
rozpočtu EU na období 2021–2027 na úrovni Evropské
rady.

POLITICKÉ ZÁKLADY HOSPODÁŘSKÉHO
OŽIVENÍ

Oživení ekonomiky neznamená návrat ke stavu před
krizí, ale skok vpřed. Musíme napravit krátkodobé
škody způsobené krizí tak, abychom rovněž investovali do naší dlouhodobé budoucnosti. Veškeré prostředky
získané prostřednictvím nástroje „Next Generation
EU“ budou přidělovány pomocí programů EU v rámci
přepracovaného dlouhodobého rozpočtu EU:
Zelená dohoda pro Evropu jako strategie oživení EU
– Rozsáhlá vlna renovací budov a infrastruktury
a rozvinutější oběhové hospodářství přinesou
pracovní příležitosti na místní úrovni.
– Zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, zejména větrné a solární energie,
a nastartování čistého hospodářství založeného
na využívání vodíku.
– Čistší doprava a logistika, včetně instalace jednoho milionu dobíjecích stanic pro elektrická vozi-

– Posílení Fondu pro spravedlivou transformaci na
podporu rekvalifikace a pomoc podnikům při vytváření nových ekonomických příležitostí.

Můžeme a musíme se z této krize poučit, ale toho lze
dosáhnout pouze zapojením občanů, komunit a měst.
Konference o budoucnosti Evropy bude hrát důležitou úlohu při dalším posilování demokratických základů Evropy v krizi po koronaviru.

z Bruselu

dla, a rozvoj cestování po železnici a čisté mobility
v našich městech a regionech.

Posílení jednotného trhu a jeho přizpůsobení digitálnímu věku
– Investice do většího a lepšího propojení, zejména
rychlého zavádění sítí 5G.
– Silnější průmyslová a technologická přítomnost
ve strategických odvětvích, včetně umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, superpočítačů
a cloudu.
– Vybudování reálné ekonomiky založené na datech
jako hnací síly inovací a vytváření pracovních
míst.
– Větší kybernetická odolnost.
Spravedlivé a inkluzivní oživení pro všechny
–
K rátkodobý evropský systém zajištění v nezaměstnanosti (SURE) poskytne 100 miliard EUR na
podporu pracovníků a podniků.
– Agenda dovedností pro Evropu a akční plán digitálního vzdělávání zajistí digitální dovednosti pro
všechny občany EU.
– Spravedlivá minimální mzda a závazná opatření
týkající se transparentnosti odměňování pomohou zranitelným pracovníkům, zejména ženám.
– Evropská komise zintenzivňuje boj proti daňovým
únikům, což pomůže členským státům generovat
příjmy.

BUDOVÁNÍ ODOLNĚJŠÍ EU

Evropa musí posílit svou strategickou autonomii
v řadě konkrétních oblastí, včetně strategických hodnotových řetězců a posíleného prověřování přímých
zahraničních investic. Pro zlepšení připravenosti na
krize a krizového řízení Komise posílí Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a svěří významnější úlohu
Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC) při koordinaci zdravotnické reakce v krizích.
Oživení se musí jednoznačně zakládat na základních
právech a plném dodržování zásad právního státu.
Veškerá mimořádná opatření musí být časově omezená a musí být zcela přiměřená. Posouzení Komise
bude zahrnuto do první zprávy v rámci mechanismu
v oblasti právního státu.

ODPOVĚDNOST VEDOUCÍ ÚLOHY VE
SVĚTĚ

EU je odhodlána vést mezinárodní úsilí směřující
ke skutečně globálnímu oživení, zejména prostřednictvím společné koordinace s Organizací spojených
národů, G20 a G7, Mezinárodním měnovým fondem,
Světovou bankou nebo Mezinárodní organizací práce. Bude i nadále úzce spolupracovat se svými bezprostředními sousedy na východě a na jihu a se svými
partnery v Africe.
Společné prohlášení členů Evropské rady přijaté dne 26.
března 2020 vyzvalo Evropskou komisi, aby vypracovala
koordinovanou strategii pro ukončování mimořádných
opatření, komplexní plán na podporu oživení a navrhla bezprecedentní investice, aby umožnila normální
fungování naší společnosti a hospodářství a dosáhla
udržitelného růstu, který by měl zahrnovat ekologickou
a digitální transformaci. Na základě tohoto mandátu
předložili předsedové Komise a Rady dne 15. dubna jako
první krok společný evropský plán rušení opatření proti
šíření COVID-19. Balíček, který byl dnes předložen na
základě přepracovaného návrhu příštího dlouhodobého
rozpočtu EU a aktualizovaného pracovního programu
Komise na rok 2020, se zabývá druhou částí mandátu,
konkrétně potřebou komplexního plánu na podporu oživení.
EU jako jeden celek již rychle a koordinovaným způsobem rázně zareagovala, aby zmírnila dopad krize způsobené koronavirem. Uvolnila rámec pro fiskální a státní
podporu, aby poskytla členským státům prostor k jednání. V rozpočtu EU využíváme každé euro, které je dispozici, na podporu zdravotnictví, pracovníků a podniků
a k mobilizaci finančních prostředků z trhu na pomoc při
záchraně pracovních míst.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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družstevní výrobky

Ponožky z MYJÓMI hrají
všemi barvami
S MYJÓMI jste se už jistě seznámili: chráněné pracoviště, které zaměstnává více než
400 osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V minulých článcích jsme
vám představili myčku a šicí dílnu, která bojuje proti koronaviru „betelnými“ šátky.
Tentokrát vás zavedeme mezi barevné ponožky.
Pletací dílna vznikla před necelými dvěma lety díky
dotaci z Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Zaměstnanost. Cílem tohoto projektu bylo
vytvořit pracovní místa pro OZP z Brna a okolí a současně uvést na trh úplně nový produkt sociálního
podniku, který se neustále rozrůstá. V samotné dílně
je trošku hlučno od toho, jak pracují pletací stroje,
u kterých se musí alespoň občas stát. Není tedy možné tyto pozice obsadit například vozíčkáři.
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KDO V NAŠÍ DÍLNIČCE TEDY MŮŽE PRACOVAT?

Lidé s pohybovým postižením, kteří mohou střídat
sezení a stání, pokud mají dobrou jemnou motoriku. Bývalí onkologičtí pacienti, lidé s onemocněním
krve nebo s psychickými potížemi. Pracovní místa
jsou vhodná také pro jedince, kteří trpí různými
druhy chronických onemocnění, které jim znemožňují pracovat na plný úvazek. Ve všech dílnách

družstevní výrobky
jen na samotné pletení. Celou dílnu vede šikovná
návrhářka, jež svou kreativitou vytváří na ponožkách originální motivy, které mnohdy doslova hrají
všemi barvami. Veselé ovocné obrázky od jahůdek až
po ananas, předměty denní potřeby nebo tematické
sportovní náčiní se na pletací dílně střídají s různobarevnými kombinacemi proužků nebo abstraktních
vzorů. Myslíme i na naše nejmenší, takže můžete
sladit opravdu celou rodinu. Barvičkami se naše ponožky opravdu jen hemží, nezapomínáme ale přitom
ani na zákazníky s konzervativnějším vkusem. Pro ty
máme připraveny jednoduché vzory s méně nápadnými barvami. Aktuálně pracujeme na tvorbě e‑shopu,
na kterém si budete moci naše produkty prohlédnout
v plné kráse.
MYJÓMI totiž výši úvazku upravujeme podle speciálních potřeb vhodného uchazeče a možnostmi provozu, do kterého má nastupovat. Ani v ponožkárně
tomu není jinak.

JAKÉ PONOŽKY Z NAŠÍ PLETACÍ DÍLNIČKY VLASTNĚ VYCHÁZEJÍ?

Nabízíme zakázkovou výrobu pro firmy s jejich logem nebo dle vlastního návrhu, stačí se jen domluvit
s naším obchodním zástupcem. Neomezujeme se ale

Pokud jsme Vás zaujali a přáli byste si firemní ponožky pro své zaměstnance, ať už samotné nebo
jako součást dárkového balíčku, napište nám na
obchod@myjomi.cz
Rádi Vám upleteme ponožky podle Vašeho přání.
Text: Bc. Monika Trávníčková
Foto: archiv družstva MYJÓMI

www.myjomi.cz

V dalším čísle naleznete

tipy na družstevní výrobky
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Letní barvení s Druchemou
Nemáte rádi to, co nosí ostatní? Nudí vás oblečení, které máte delší dobu? Obarvěte si
ho. Můžete se inspirovat třeba našimi tipy.
Družstvo Druchema vyrábí dlouhou řadu let tradiční barvy na látku značky TEXBA, které se staly
následovníkem legendárních barev DUHA, vyráběných v minulosti též Druchemou. Barvy TEXBA se
dají použít na barvení látek z bavlny, viskózy a lnu.
V nabídce je Druchemy jsou barvy žlutá, oranžová,
červená, fialová, světle modrá, námořnická modrá,
zelená, khaki, hnědá a černá. K vlastnímu tvoření lze
použít též Druchemou vyráběný odbarvovač, který
kromě klasického bělení prádla či odbarvení skvrn
můžete použít též pro vlastní kreativitu.
Výhoda barev je, že se dají použít pro ruční barvení, ale i v pračce. Obsah sáčku se rozpustí ve
vodě, přidá se sůl, barva se uvede do
varu a můžete začít barvit. Přesný
návod je uveden na sáčku
s barvou. Co se týče
obarvení oblečení, je dobré barvit buď ručně ve
větším hrnci, nebo
použít zmiňovanou
pračku.
Pokud chcete vytvořit opravdu originální model, zkuste jednu z nejjednodušších technik batikování – svazování
látky pomocí nitě nebo provázku. Můžete
si tak vytvořit zajímavé tričko nebo šaty
a využít třeba nějaký trik z dávné historie. Tričko se nemusí batikovat vždy jen
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Co k tomu potřebujete a jak moc to zabere času?
Vlastně to zabere málo času a samotné tvoření přináší samozřejmě i zábavu. Pojďme si společně obarvit
třeba tričko a využít techniků skladů. Stačí na to jednobarevné tričko bílé nebo barevné, ale jeho barva by
měla mít světlejší odstín. Kromě nového trička můžete použít také tričko starší, třeba i to, které díky jeho
původní barvě nechcete moc nosit nebo na něm máte
nevypratelné skvrny a podobně. Tričko by mělo být
vyprané a vyžehlené – bude se vám lépe připravovat
pro batikování. Dále si přichystejte balíček barvy ve

vhodném odstínu. U bílého trička můžete použít jakoukoliv barvu, u barevného zvolte černou, hnědou
či jiný tmavý odstín barvy – u světlejšího odstínu
barvy bude vzor méně kontrastní. Barva TEXBA musí
být vždy tmavší, než je výchozí barva trička. Dále si
přichystejte vyšší hrnec a kuchyňskou sůl, a také
provázek. Kreativitě se meze nekladou – můžete jako
doplnění použít i izolepu ale třeba i placaté kamínky
a podobně. U barvení barevných triček můžete také
využít přirozeného míchání barev – když například
batikujete červené tričko modrou barvou, vznikne
vám přirozeně místy i fialový odstín, další kombinací
je pak třeba červená a zelená, kdy vzniká hnědá, nebo
modrá a zelená (modrozelená), nebo se prostě nechte
překvapit, co vznikne. :-)

družstevní výrobky

svázáním povytažené části trička pro vznik koleček
nebo celého oblečení ovinem nitě kolem dokola, jak
se to někteří z nás kdysi učili na základní škole. Můžete využít techniku skladů do čtyřúhelníků – a ze
šatů či trička vyrobíte originální kousek šatníku.
Barva díky postupnému prosakování vrstvami látky
a současnému pečlivému naskládání látky vykouzlí
báječné vzory tón v tónu a současně si můžete být jisti
tím, že nikdo nebude nosit to samé, co jste vyrobili –
protože přesně to samé se nepovede vyrobit ani vám.
Pokud se vám náhodou výsledek nepovedl podle
vašich představ, tričko můžete opětovně batikovat jinou barvou a vznikne tak další nepředvídatelný vzor.

Takže – jdeme na to. My jsme pro naše pokusy použili trička z bavlny 92 procent s osmiprocentní příměsí
elastanu. Tričko narovnáte na stole a složíte ho svisle
přesně uprostřed tak, aby přední díl byl na vrchu. Poté
postupně z každé strany polovinu trička složíte opět
svisle na tři další sklady. Skládejte tak, aby vznikla
harmonika. Nakonec pokračujte v harmonice skládáním rukávů z obou stran – na každém rukávu vyjdou
dva sklady. Vykukující „rohy“ rukávů můžete ještě
podstrčit dovnitř, ale není to nutné. Pokud jste udělali
vše správně, vzniklo vám složené tričko na obrázku
číslo 1. Poté se rozhodnete, zda budete skládat obdélníky nebo čtverce. My jsme zvolili obdélníky, tričko pak
působí užším dojmem. Celý tento sklad tedy složíte
ještě do harmoniky na tři části (viz obrázek 2). Čím
pečlivěji budete skládat, tím lépe bude tričko nakonec
vypadat. Důležitý je hlavně první středový sklad, jinak nebude tričko symetrické.
Následuje převázání provázky. Provázek jednak
zajistí, že sklady drží pevně u sebe, a jednak vytváření vzory. Jako první jsme naše trička převázali
provázkem jako poštovní balík. Je potřeba celý sklad
co nejvíce utáhnout. V podstatě, kdo chce, již dále nic
vázat nemusí. Ale my jsme postupovali dále ještě dalšími prvky – jednotlivé rohy se dají ještě svázat a co
nejvíce utáhnout. Nakonec vezmete provázek a sklad
libovolně omotáte, utáhnete a svážete. Čím více bude
provázků, tím více bude tričko vzorované. Můžete je
navinout i vícekrát přes sebe. Batika se dělá i nití,
ale vzhledem k současným cenám nití je
ekonomicky výhodnější použít standardní provázek. Pokud chcete,
aby byla více vidět původní
barva trička, ještě můžete na libovolném místě omotat i nakřivo
sklad látky izolepou a pod ni nebo
pod provázek můžete připevnit
dokonce objekt, jako oblázek nebo
nějakou destičku z plastu, kovu a podobně, můžete
připevnit třeba i lžičku, desetikorunu, nebo navléci na tenčí provázek třeba věci z vašeho nářadí jako
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obr. č. 3

digestoř a současně doporučujeme odstranit z okolí
kuchyňské linky nezakryté potraviny, další nádoby
s potravinami a podobně. Poté co se barva začne vařit, vložte váš svázaný balíček trička do barvy. Pokud
bude svázaná látka vyčnívat z barvy, nevadí – naopak
může vzniknout další zajímavé vzorování. Barevného prosaku ve skladě můžete dosáhnout více a méně
délkou varu – pro menší prosakování jsme vařili barvu podle návodu 30 minut, u více obarveného trička
(zelené) jsme vařili tričko 50 minut.

obr. č. 1

Po uplynutí varu barvu slejte a „balíček“ látky propláchněte v umyvadle pod tekoucí vodou. Poté z trička
opatrně za pomoci nůžek odstraňte provázky, izolepu
a další případné objekty použité při barvení – postupujte pomalu a pečivě, abyste si do trička omylem neprostřihli díru. V této fázi výroby si užijete to pravé
nadšení, až uvidíte, co hezkého jste právě vytvořili.
Poté tričko opět propláchněte pod tekoucí vodou, vložte do pračky spolu s aviváží, a zapněte opakovaný máchací program – máchání by mělo proběhnout alespoň
3x. Tričko po vyždímání sušte ideálně při pokojové
teplotě, sušičku nedoporučujeme. Barvy jsou sice stálobarevné, ale stejně jako u každých jiných barvených
látek je potřeba zvážit, kdy sušičku použít a kdy nikoliv, nebo kdy použít alespoň nějaký šetrnější program.

obr. č. 2

větší kovové matky, staré klíče, jednoduše cokoliv, co
máte při ruce a co zakryje část „balíčku“ a přežije to
var. Inspirovat s vazbou provázku se můžete na našem obrázku č. 3.
Poté následuje nejnudnější část vašeho kreativního
tvoření – barvení látky. Na námi vytvořenou batiku jsme použili běžný kuchyňský hrnec. Sůl jsme
dali podle návodu na sáčku, ale použili jsme poloviční dávku vody na 1 sáček barvy – aby barva byla
více intenzívní. Barva se rozmíchá v hrnci spolu se
solí a vše uvedete do varu. Nezapomeňte si pustit

Doufáme, že se vám barvení s námi líbilo a že se
vám především líbí váš finální výrobek. Pokud se do
batiky pustíte, pošlete nám fotografie vašich výrobků – rádi ty nejhezčí zveřejníme. A uvítáme také další
původní návrhy na barvení.
Barvy TEXBA si můžete zakoupit v e-shopu družstva Druchema Praha.
Text a foto: Jana Henychová

www.druchema.cz
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Dvojčinný mechanický
rozprašovač s lahví
Dvojčinnost = umožňuje rozprach při
stlačení i při puštění ovládací páky.
Použití: vhodný pro vodní a lihové
roztoky, na rosení a hnojení rostlin a keřů,
nanášení čistících prostředků, desinfekci
ve zdravotnictví.
KONTAKT
tel.: +420 572 520 546

www.kovoplastvd.cz
7/2020
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Cihlářská 503, plochu
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E-mail: kovobel@kovobel.cz
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Tradice od roku 1

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší
a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout
i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

družstevní výrobky

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

KUCHAŘSKÝ NŮŽ 8“ KING´S ROW (1831)
Nejoblíbenější nůž z prestižní řady
King´s Row, vyrobený z prvotřídní
kované oceli. Svými vlastnostmi
a dlouhou životností ostří vyhoví
nejnáročnějším požadavkům všech
kuchařů včetně profesionálů. Nůž je
určený především ke snadnému krájení masa, zeleniny i dalších potravin, uplatnění ale najde i při většině
dalších kuchařských úkonů.

KAPESNÍ NŮŽ EKO (3411)
Skládací nůž kompaktních rozměrů s širokými možnostmi využití. Ideální při houbaření, turistice i většině dalších aktivit
pod širým nebem. Čepel je z nerezové oceli
a díky dřevěné střence s otvorem lze nůž
nosit i zavěšený na krku.

ŘEZNICKÝ NŮŽ 7“ BUBINGA (2573)
Kvalitní řeznický nůž určený pro všechny, kdo při vaření častěji
zpracovávají maso a dávají přednost tradičním materiálům. Ostří
tohoto nože je z velmi kvalitní nerezové oceli a rukojeť z dřeva
Bubinga, nazývaného též africký palisandr, které se kromě tvrdosti a houževnatosti vyznačuje sytou
barvou a zajímavou kresbou.
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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.
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vyrábí: vŘÍDlO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy vary, Česká republika.
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Výrobky zakoupíte V lékárnách a drogeriích • Více informací na: www.Vridlo.cz

Skladové vozy

Renault MEGANE Grandtour
ihned k odběru

Zvýhodnění až 77 000 Kč
Výhodný protiúčet
5 let záruka Renault
Nabídka platí od 1.do 31.7. 2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého
vozidla ve výši 35 000 Kč, klientského bonusu na vůz ve výši 20 000 (v případě dieselové motorizace je tento bonus až 35 000 Kč) a bonusu 7 000 Kč na skladový vůz. Smluvní
záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault MEGANE
Grandtour: spotřeba 3,9–5,8 (l/100 km), emise CO2 102–133 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

DISPO Družstvo invalidů
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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Krteček z Moravské ústředny
Brno je součástí unikátní
kladenské expozice
věnované Zdeňku Milerovi
Zrekonstruované prostory Kladenského zámku se
začátkem června tohoto roku otevřely unikátní expozici věnované výtvarníkovi Zdeňku Milerovi, autorovi legendárního Krtečka. Tento významný výtvarník
a kladenský rodák zasvětil celý svůj život své bohaté
tvorbě. Slavnostního otevření expozice dne 1. června 2020 se za Moravskou ústřednu Brno zúčastnili
předsedkyně družstva Jana Malá a obchodní ředitel
družstva Blahoslav Dobeš. „Na výstavu v Kladně jsme
dodávali do dětského koutku krtinu se skluzavkou
a dvě rakety s Krtečkem,“ uvedl.

Když se řekne „Zdeněk Miler“, většině lidí se vybaví animovaná postavička Krtečka, kterou milovaly
a milují snad všechny děti a jejíž věhlas již dávno
překročil české hranice. Návrh na zřízení stálé vzpomínkové expozice Zdeňka Milera v Kladenském
zámku vzešel od jeho blízké spolupracovnice Pavly
Petrákové Slancové. Ta byla také kurátorkou výstavy
o výtvarníkovi, kterou Statutární město Kladno připravilo v Galerii Kladenského zámku v roce 2011 a jež
byla přizpůsobena především dětem.
Výstava nabízí originální grafiky napříč celou Milerovou tvorbou „Rozhodli jsme se podpořit nápad
paní kurátorky a navázat na tuto úspěšnou výstavu.
Expozici ‚Zdeněk Miler nejen krtek‘ návštěvníci naleznou v přízemí zámku, kde je již nyní otevřen Kabinet
fotografie. Vydáme rovněž katalog se stejnojmenným
názvem, který bude pro zahraniční návštěvníky k dispozici i v anglické verzi,“ uvedl primátor Dan Jiránek.
Mezi další spolupracovníky expozice patří výtvarnice Divadla Lampion Bára Voldrábová, která vytvořila dekorace do prostoru dětské herny a do interiéru
workshopů. Na výstavě se podílel též Astronomický
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ústav Akademie věd ČR. Děti se mohou seznámit se
zajímavostmi z oblasti kosmonautiky a připomenout
si známou akci „Do kosmu s krtkem“ v souvislosti
s letem Krtečka do vesmíru, kdy v osobní krabičce
amerického astronauta Andrew Feustela vyrazil do
skutečného kosmu. Tím pomohl převést do reality
kreslenou pohádku Krtek a raketa.
Součástí výstavy, jež poutavě přiblíží život Zdeňka
Milera nejen po umělecké stránce, jsou ukázky grafik
napříč celou výtvarnou tvorbou, kterých má město
Kladno k dispozici více než 60. Návštěvníci mohou také
zhlédnout filmový medailonek o výtvarníkovi nebo
projekci jeho animované prvotiny „O milionáři, který
ukradl slunce“. Na děti čeká interaktivní prostor, fotokoutek, projekce tří různých pohádek o Krtečkovi a zajímavé workshopy. Návštěvníci si mohou také zakoupit
suvenýry s motivem oblíbené postavičky z produkce
družstva umělecké výroby Moravská ústředna Brno.

ZDENĚK MILER

Výtvarník Zdeněk Miler započal svoji činnost ve
zlínských filmových ateliérech. Od roku 1945 zahájil
spolupráci s Jiřím Trnkou v barrandovském studiu
„Bratři v triku“, pro nějž vytvořil dnes už kultovní
logo. Tento režisér a výtvarník animovaných filmů
pro děti se proslavil doma i v zahraničí právě seriálem
o Krtkovi a jeho kamarádech. Zajímavostí je, že seriál
není mluvený, postavičky pouze vydávají zvuky citoslovci, které vznikly hlasovými záznamy Milerových
dvou malých dcer. Svoji bohatou výtvarnou činnost
rozšířil i o ilustrace dětských knížek a také o tvorbu
pro dospělé. Statutární město Kladno udělilo Zdeňku
Milerovi v září 2006 Cenu města.

cestování, kultura a společnost

Stálá expozice bude v Kladenském zámku návštěvníkům k dispozici každý víkend. „Jako poslední
část expozice chceme otevřít autentickou pracovnu
s původním nábytkem, oblíbenými pomůckami,
dekoracemi a malířským stojanem z Milerova ateliéru. Pracovna se chystá k výročí 100 let od narození
Zdeňka Milera 21. února 2021, s otevřením počítáme
do konce tohoto roku,“ informovala zastupitelka pro
cestovní ruch Petra Melčová“. Vstupenky si zájemci
mohou zarezervovat na odkazu https://www.kladenskyzamek.cz/cs/rezervace.

Zdroj: Moravská ústředna Brno,
Město Kladno, Kladenský zámek
(-jh-)
Foto: Archiv družstva Moravská ústředna, Město Kladno

www.mubrno.cz www.mestokladno.cz www.kladenskyzamek.cz

Krteček na výstavě k 55. výročí
pohádkového Večerníčka
Krtečka je možné vidět od 1. června také na výstavě
s názvem „Večerníček má narozeniny“, která se koná
v Galerii České televize v Praze na Kavčích horách k 55.
výročí nejdéle vysílaného pořadu České televize. K vidění jsou mj. též plyšáci z Moravské ústředny Brno.
Výstava jistě potěší mále i velké návštěvníky. Připomíná jak pohádky dříve natočené, tak i ty novější.
Expozice je interaktivní a děti si užijí řadu her a audiovizuálních efektů. Vyražte na výstavu také vy
najít si svého oblíbeného Večerníčka, potěšit své děti
či vnoučata nebo zavzpomínat na mládí. Výstava potrvá až do května 2021. Více informací lze nalézt na
stránkách www.ceskatelevize.cz.
Zdroj a foto: ČT
(-jh-)
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Lázně Luhačovice

Unikátní secesní architektura Dušana Jurkoviče,
Vincentka jako nejznámější léčebná voda, více než
dvacetiletá tradice v objevování mladých talentovaných houslistů při konání Akademie Václava
Hudečka či prestižní hudební Festival Janáček a Luhačovice, ale také známý seriál Četnické humoresky
nebo Četníci z Luhačovic. Moraváci ještě dodají Perla Zlínska a rodinné stříbro Moravy.
To všechno se vám možná vybaví se jménem známých moravských lázní. A je toho ještě mnohem více,
co zde můžete při jejich návštěvě potkat.
Místní okrašlovací spolek Calma se při různých tematických kostýmovaných akcích postará o to, abyste
se ocitli v době, kdy to tady všechno začalo. Kdy MUDr.
František Veselý jako zakladatel moderního pojetí
tohoto lázeňského komplexu bojoval o finance a přesvědčoval ostatní akcionáře, že vybudovat u těchto
minerálních pramenů lázeňské domy a věnovat jim
tu nejlepší péči z rukou národního umělce, je skvělý
nápad. V létě 1908 navštívila Luhačovice jeho budoucí
žena, Marie Calma. Tato mladá, vzdělaná žena, operní pěvkyně, klavíristka, básnířka a prozaička přijala
vřelý vztah svého manžela k luhačovickým lázním
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za svůj a aktivně se zapojila do organizace kulturně
společenského života lázní. Pořádala dobročinné
koncerty, organizovala vystoupení významných hudebníků, stala se i redaktorkou nově založených Luhačovických listů lázeňských. Bohatý kulturní život
v současných Luhačovicích má tedy z čeho vycházet.
Proto můžete při různých příležitostech, jako je Kloboukový den nebo Otvírání pramenů, potkat vyšňořené dámy s krásnými klobouky, pány ve fraku a také
malé děti oblečené v dobových kostýmech. Spolek je
také iniciátorem vzniku uměleckých děl ve veřejném
prostoru, například uměleckých mozaik anebo Trasy
uměleckých ptačích krmítek a budek, vydavatelem
publikací a Okrašlovacích novin.
Samozřejmě při procházkách kolem architektonicky zajímavých lázeňských domů narazíte na řadu
luxusních hotelů, ale i milých kavárniček nebo si
můžete dát skvělou čokoládu a ručně vyráběné pralinky v čokoládovně U najády. Děti zase ocení, že se na
říčce Šťavnici, protékající středem lázeňského areálu,
potkají s pestrobarevnými kačenkami, nakrmí ryby
nebo můžou hledat zajímavé ptačí budky a krmítka
v lázeňském parku. Vy si zatím poslechnete některý
z četných promenádních koncertů konaných na lá-

zeňském náměstí s fontánou nedaleko vyhledávaného Jurkovičova domu.
Hala Vincentka, kde můžete ochutnat známou léčivou vodu přímo od pramene, a na ni navazující oblouková kolonáda, se v minulém roce dočkaly důkladné
rekonstrukce. Zde také najdete cestovní a informační
agenturu Luhanka, která vám nabídne výlety do okolí, prohlídky Luhačovic i vstupenky na kulturní akce
v Luhačovicích. Ani večerní život v lázních vás nebude nudit. Můžete navštívit představení v lázeňském
divadle, zajít do kina nebo si zatančit při hudebních
večerech v některém z místních hotelů.
Příjemné chvíle v těchto moravských lázních, rozložených v luhačovickém údolí, můžete prožít při
delším lázeňském pobytu nebo si užít wellness s procedurami při prodlouženém víkendu. Anebo máte to
štěstí, že žijete v nedalekém okolí na Valašsku či Moravském Slovácku a pak zde zajedete příjemně strávit
třeba nedělní odpoledne. Aby byla iluze dokonalá,
nezapomeňte si koupit lázeňské oplatky a ochutnat
některý z četných minerálních pramenů.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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