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Jaroslava Poláková

slovo úvodem

předsedkyně KOVO KONICE, výrobní družstvo
členka představenstva SČMVD

Vážené dámy a pánové, milí družstevníci a čtenáři,

tak jako mnohým z mých kolegů, tak i mně se dnes dostalo
milé příležitosti, podělit se s vámi o problémy, které tíží nejen
naše družstvo, ale i mnohé z vás.
Naplněni nadějí z ústupu covidové pandemie, která přinesla
nejen zvýšení nákladů na opatření, ale i pokles zakázek,
jsme očekávali návrat k normálnímu životu. Potřeba setkání
s obchodními partnery a vzkříšení obchodních vztahů
provázela mnohé z nás. Snahu pokračovat v plánovaných
investicích však zhatila koncem února ruská agrese
na Ukrajině. Jen stěží lze pochopit, že je ve třetím tisíciletí
něco takového možné.
Spolu s problémy politickými přišly i potíže ekonomické.
Ze dne na den došlo k nárůstu cen materiálů, poptávka
převyšovala nabídku. Nedostupnost materiálů a jejich rychle
se zvyšující ceny donutily výrobce k předzásobení. Sledování
pohybu cen na komoditní burze však optimismus nepřinesl.
Extrémně navyšující se ceny pohonných hmot a energií se
odrážely v cenách materiálů. Volné finanční prostředky byly
používány na nákup zásob nutných pro splnění zakázek.
Ceny výrobků kopírující ceny vstupů podpořené inflací zvýšily
cenu výrobků, která se stává již méně konkurenceschopnou.
Domnívám se, že tuto situaci vnímáte stejně, neboť jste ji
mnozí sami zažili.
Pak přišlo léto, čas zasloužených dovolených, čas, kdy je
třeba starosti odložit. V letošním roce však tomu tak není.
Obavy z extrémně narůstajících cen energií provází nervozita
a stres, jak co nejlépe zabezpečit přijatelné podmínky pro
chod družstva. A právě v této chvíli jsme si mohli nejlépe
uvědomit, jak velkým přínosem byl společný nákup energií,
který bohužel v loňském ani letošním roce nemohl být
na další období prostřednictvím ČMKB v Kladně uskutečněn.
Družstva, která projevila zájem o nabídku společnosti
ČEZ ESCO, informoval předseda o podmínkách nákupu
a kontaktech na obchodníka pro daný region. Současné
ceny energií a nabídky společnosti jsou nyní bohužel
pro mnohá družstva téměř likvidační.
Je nutné zvýšit tlak na politické představitele státu,
zdůraznit nutnost neprodleného řešení situace na trhu
s energiemi. Jsem často ve styku s kolegy členských
družstev, hledáme řešení. Co ještě se musí stát, aby nás
podnikatele vláda vyslyšela? Není snad náš svaz dostatečně
velký zaměstnavatel? Na základě tohoto a společně
s ostatními největšími zástupci zaměstnavatelů, Konfefederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy
ČR koordinujeme tlak na vládní představitele. Prozatím marně.

Svaz ve snaze zmírnit cenové dopady elektrické energie
pořádal 27. července v prostorách svazu seminář
FOTOVOLTAIKA. Ze strany přednášejících p. Veselého,
zástupce ČEZ ESCO, p. Tomšů, projektanta ELSPACE s.r.o.,
p. Molíka, předsedy Autodružstvo Znojmo a p. Bayera
ze SČMVD, byly poskytnuty vyčerpávající informace
o vhodnosti pořízení, efektivitě a poskytnutí dotace. I toto je
jedna z možností, jak družstvům pomoci.
Vážení družstevníci a čtenáři, jsem si vědoma toho, že můj
příspěvek není nijak zvlášť optimistický, vykresluje jen tvrdou
realitu, která nás obklopuje. Proto jsem se snažila přiblížit
vám kroky, které svaz v současné době připravuje. Věřím,
že společně a za podpory našeho svazu najdeme cestu,
jak tato úskalí překonat.
Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřála především
pevné zdraví, hodně sil a energie v práci i v osobním životě.

www.kovokonice.cz
Výrobní družstevnictví
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Detecha, chemické výrobní družstvo
Nové Město nad Metují

Ing. Leo Doseděl
Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl, archiv družstva Detecha

D

etecha je českým výrobcem nátěrových hmot, které se vyznačují vysokou kvalitou, příznivou cenou
a výbornými užitnými vlastnostmi. Druhou oblastí činnosti je výroba kosmetických přípravků pod vlastními ochrannými známkami JELENÍ LŮJ® a REGINA®.
Výrobní program družstva navazuje na
tradici a především bohaté dlouholeté zkušenosti. Připomínáme, že v letošním roce výrobky JELENÍ LŮJ® slaví 60 let od počátků svého vzniku.
Dne 18. května navštívili družstvo předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl společně s generální ředitelkou SČMVD Ing. Soňou van
Deelenovou, aby se seznámili s aktuální
činností družstva. Po areálu Detechy je
provedla předsedkyně družstva Ivana Vojtěchová a měli možnost prohlédnout si výrobní provozy.
Detecha, chemické výrobní družstvo si trvale buduje pevnou
pozici na trhu. Má svou historii, tradici a zkušenosti v oborech činnosti se počítají na desetiletí. Spolupracuje se špičkovými odborníky a renomovanými výzkumnými pracovišti.
Každý rok přichází na trh s řadou zajímavých novinek. Díky
přesnému a promyšlenému plánování finančních zdrojů si
může dovolit zachovávat příznivé ceny, a přitom udržovat vysokou kvalitu produktů. Kvalita patří mezi hlavní priority společnosti. Družstvo Detecha je také pravidelným účastníkem
veletrhů a prodejních akcí organizovaných SČMVD.
Středem zájmu výrobního družstva Detecha je zákazník.
Okruh zákazníků je velice široký, od velkoobchodů až po maloobchodní prodejny včetně lékárenského trhu. Ke každému
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Chemická laboratoř
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Kontrola potisku víček

Potisk víček

zákazníkovi přistupuje individuálně a vychází mu maximálně vstříc. Důležitou součástí se v posledních letech stal
on-line prodej prostřednictvím e-shopů. Zkušenosti
pracovníků ch.v.d. Detecha využívají další firmy a v rámci
smluvní výroby si zadávají výrobu pod vlastními značkami.
Hlavním zákazníkem pro výrobní družstvo je však konečný
spotřebitel. Ten, který výrobky používá. A jemu je podřízeno
veškeré počínání.
Současný výrobní program navazuje na tradici, a především
na bohaté dlouholeté zkušenosti. Hlavními výrobními obory
jsou nátěrové hmoty značky DETECHA®, dekorativní kosmetika i zdravotní kosmetika JELENÍ LŮJ® a REGINA®.

Návštěva dílny
zleva: Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMVD),
Ivana Vojtěchová (předsedkyně družstva Detecha)

Produkty výrobního družstva Detecha odpovídají svým provedením, kvalitou a cenou požadavkům zákazníka. Při vývoji
a modernizaci výrobků je vždy kladen důraz na základní podmínku – nepoškozovat životní prostředí. Logo nátěrových
hmot Detecha symbolizuje zájem o zákazníka a šetrnost
vůči životnímu prostředí.
Připomeňme si historii tohoto tradičního českého výrobce.
Družstvo Detecha bylo založeno 18. září 1954. Jeho posláním bylo zajištění a poskytnutí vhodných pracovních příležitostí obyvatelům v oblasti Orlických hor a podhůří v době, kdy
se zde zavíraly textilní provozy a lidé přicházeli o práci. Začátky byly velmi různorodé a určitě ne jednoduché. Jednalo
se o rozvažování papriky a fialkového kořene do malých sáčků, stáčení krezolového mýdla z velkých sudů do malých lahviček, ruční výrobu svíček, štěpařského vosku, včelařských
mezistěn, výrobu odmašťovače D–7 a některých dalších
druhů chemodrogistických přípravků.Od roku 1958 vznikaly
podstatné změny pro budoucí rozvoj družstva. Měnil se sortiment výroby. Postupně byly zaváděny prvky modernější technologie a družstvo se specializovalo na výrobu pracích, mycích a čisticích přípravků. Na počátku 60. let se výrobní náplň
zaměřovala na klasické nátěrové hmoty. V té době vznikaly
výrobky Izokryt, Izotmel, Estedien, Hydroban a Tlumex speciál. Všechny tyto výrobky měly vzhledem k ceně vysokou užitnou hodnotu. Některé z výrobků, jako Tlumex speciál, se staly po dlouhou dobu obecným pojmem pro ochranu spodku
automobilu. Po delimitaci převážné části výrobního programu do státního průmyslu docházelo k postupnému zavádění
nových, převážně již vlastním vývojem připravených výrobků.

Ivana Vojtěchová (předsedkyně družstva Detecha)
představuje plničku tub

Výrobní družstevnictví
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Od svého založení chemické výrobní družstvo Detecha
vyrobilo celou řadu kvalitních výrobků. Značky jako Ekoban, Izoban, Superkov a další se staly synonymem tradice, kvality a české poctivosti. Lazura Karbolineum® extra
je nejpoužívanějším přípravkem pro nátěry historických
objektů, šindelových střech, dřevěných fasád, roubenek
a památek lidové architektury.

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha Karbolineum® extra

Poctivá
česká lazura
Český výrobek s tradicí

Kompletace pomád

Dřevostavby ∙ pergoly ∙ ploty ∙ altány
Použití | Exteriér
Tenkovrstvá lazura s vysokým penetračním účinkem
pro nátěry dřevěných povrchů v exteriéru.
Spolehlivě chrání dřevo a zvýrazní jeho přirozenou krásu.

www.detecha.cz

Varna krémů
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AUTODRUŽSTVO ZNOJMO

Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl
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Ing. Leo Doseděl

S

námi dojedete dál... To je heslem znojemského AUTODRUŽSTVA, které je
autorizovaným prodejcem a poskytovatelem servisu vozů ŠKODA, RENAULT
a DACIA. Prioritou firmy je především
kvalita poskytovaných služeb a individuální přístup k zákazníkovi. Připomeňme si návštěvu družstva 2. června, kdy
do AUTODRUŽSTVA zavítal předseda
SČMVD Ing. Leo Doseděl. Areálem ho provedl předseda družstva František Molík.
Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl měl možnost seznámit
se s chodem družstva, prohlédnout si rozsáhlý komplex
AUTOCENTRA a navštívit kromě prostoru pro komunikaci
se zákazníky také dílny, kde probíhá servis vozů. Prohlédl si
také velký areál družstva.
Mimo činnost zahrnující prodej nových vozů ŠKODA prodává
družstvo i vozidla ojetá. Jak uvedl předseda družstva František Molík, má i jiné plány do budoucna. Především je to výstavba nového polyfunkčního domu „Klement“, z něhož část
je již dohotovena. Jsou zde moderní kancelářské prostory
družstva i komerční prostory určené k pronájmu a nové byty
k prodeji.
Významnou oblastí, které se družstvo věnuje, je využití fotovoltaiky pro bytový dům i pro autoservis. Součástí toho
je vybudovaná vlastní trafostanice. Jedna z firem předsedy družstva Františka Molíka se zabývá instalacemi fotovoltaických elektráren, především v regionu jižní Moravy.
Na základě vzájemné dohody se p. Molík aktivně zapojil
do prezentace svojí činnosti při semináři organizovaném
svazem k problematice financování a pořizování fotovoltaiky. S předsedou SČMVD v rámci jeho návštěvy projednali všechny ostatní možnosti spolupráce. Prověřena bude
i možnost pojištění majetku se společností Kooperativa.
Jinak je Autodružstvo zapojeno do všech společných projektů SČMVD, využívá úvěrů poskytovaných svazem a aktivně
spolupracuje s odborem FDÚ.

Zleva: František Molík (předseda AUTODRUŽSTVO ZNOJMO),
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Prodej nových vozů RENAULT

Výrobní družstevnictví
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Bytový dům LAURIN

Prodej nových vozů RENAULT - venkovní prostory

Dávat auto na pravidelný servis by měl každý vlastník vozidla, resp. řidič – aby auto vykazovalo bezpečnost jak pro něj,
tak i pro jeho spolujezdce či další řidiče v provozu. Právě
AUTODRUŽSTVO ze Znojma může být nejen pro nejbližší
okolí tím správným partnerem při realizaci pravidelného autorizovaného servisu.

Prodej nových vozů DACIA

Co se týče servisu, družstvo kromě běžných technologií
a nástrojového vybavení včetně odborně vyškolených a šikovných pracovníků disponuje také vlastní karosárnou a lakovnou. Je tedy schopno zajistit prakticky každou opravu.
Poskytuje kompletní servisní služby na vysoce profesionální
úrovni s tím, že zákazník a jeho potřeby jsou vždy na prvním
místě. Součástí servisu je samozřejmě i zapůjčení vozu
po dobu opravy, jež lze provádět s využitím služby vozu
Servis Mobil.
Mezi další činnosti AUTODRUŽSTVA patří zapůjčení osobních a užitkových vozů. Co se týče prodeje automobilů, není

Prodej nových vozů DACIA

Prodejna ŠKODA
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Pak se nabízí možnost financování. A právě tu pro Vás zajistí plně znojemské AUTODRUŽSTVO. Při koupi vozu pro své
zákazníky zajistí vše potřebné a zákazník nemusí řešit ani
pojištění – AUTODRUŽSTVO pro něj zajistí kompletní služby,
tedy stačí sednout do právě zakoupeného vozu a odjet.
Bytový dům LAURIN

asi nikoho, kdo by nevěděl o aktuálních problémech s dodávkami nových vozů. Družstvo proto v současné době
nabízí svým zákazníkům vozy ojeté, což má spoustu výhod,
počínaje podstatně nižší cenou a konče jistotou – vozy jsou
vyzkoušené a v perfektním technickém stavu, tedy se zákazník nemusí bát o bezpečnost svoji i svých spolujezdců
a může se naplno věnovat dobrému pocitu z bezpečné jízdy.
Mohou tak využít například programu ŠKODA Plus nabízejícího prodej ojetých vyzkoušených vozů. Více informací lze
najít na internetových stránkách družstva či napsat dotaz
na e-mailovou adresu skodaplus@adznojmo.cz.
Řidiči řeší často, co s pneumatikami na jiné roční období.
Zejména v bytech, které nemají sklepy nebo i z jiných
důvodů, kdy zákazníci nemají na pneumatiky dostatek místa
uskladnit je v rámci svého obydlí, se často nabízí přímo
otázka pana Nerudy - kam s nimi? Zákazník nemusí zoufat,
neboť AUTODRUŽSTVO nabízí službu uskladnění aktuálně
nevyužívaných pneumatik v rámci svého areálu.

reportáž

Jak si poradit, jestliže se vám rozbilo auto, máte třeba rodinu, kterou potřebujete přepravovat, ale nemáte zrovna velký
plat, abyste si mohli dovolit koupit si auto ze svých úspor?

AUTODRUŽSTVO ZNOJMO staví především na zákaznících
ze svého regionu a jeho okolí. Svým zákazníků poskytuje širokou škálu služeb spojených s prodejem, provozem
a údržbou vozidel. Automobilový průmysl s sebou přináší stále nové technologie a inovace, které firma průběžně sleduje
a využívá v rámci svých služeb zákazníkům.
Družstvo se také dlouhodobě věnuje péči o rozsáhlý areál
a v minulosti věnovalo hodně peněz do jeho rekonstrukce. Největší a nejrozsáhlejší byla rekonstrukce autosalonu
ŠKODA. – příjemné prostředí AUTOCENTRA překračuje doporučený standard, což má zpětnou vazbu ve spokojenosti
zákazníků. Další významnou investicí pak byla výstavba nového autosalonu pro značky RENAULT a DACIA. V minulosti
došlo také k rozsáhlé rekonstrukci parkovacích ploch včetně dalších průběžně nutných provozních investic. Všechny
služby lze získat na jednom místě a využít také příjemného
posezení v prostředí kavárny, kde si mohou zákazníci zpříjemnit čas případného čekání u šálku dobré kávy.
Novinky o AUTODRUŽSTVU ZNOJMO u lze sledovat na facebookovém profilu https://www.facebook.com/autodruzstvo.

www.autodruzstvo-znojmo.cz

Prodej ojetých vozů Škoda PLUS, v pozadí bytový dům LAURIN
Výrobní družstevnictví
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DŘEVOTVAR, výrobní družstvo
Znojmo

Ing. Leo Doseděl
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

D

ŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo
se zabývá výrobou koupelnového,
bytového a kancelářského nábytku,
dveřních výplní a zhotovením zakázkových
interiérů v tuzemsku i zahraničí. Jedná se
o družstvo s dlouholetou tradicí, které
vzniklo již v roce 1946 jako Lidové truhlářské
družstvo ve Znojmě a během období existence prošlo různými etapami činnosti. Vyrábělo čalouněný, kovový a rákosový nábytek, bylo také jedním z výrobců duralových
lyžařských holí, používaných dodnes.
Dne 2. června družstvo navštívil předseda
SČMVD Ing. Leo Doseděl, aby se seznámil
s provozem družstva, po jehož výrobních
prostorech ho provedl ředitel družstva
Pavel Bouda.
Předseda SČMVD v rámci své návštěvy informoval předsedu družstva DŘEVOTVAR Jiřího Kúna a ředitele Pavla Boudu
o aktuálních možnostech nabídky služeb svazu členským
výrobním družstvům. Důležitým tématem rozhovoru byly
možnosti zajištění energií na další období. Družstvo k zajištění výroby tepla zpracovává odpadní separovaný dřevěný materiál a plánuje do budoucna další rozsáhlou rekonstrukci kotelny na energetické centrum i k výrobě elektřiny.
Jako alternativní zdroj připravuje fotovoltaickou elektrárnu. V rozsáhlém areálu družstva pronajímá dvě velké nově
vybudované provozní haly dlouholetému nájemci. Svaz
se podílel na řadě investičních projektů družstva poskytnutím výhodných úvěrů z FDÚ. Jednou z posledních významných akcí je vybudování nového showroomu, kde družstvo
nabízí vlastní i nakupované výrobky pro kompletní vybavení interiérů. Jednou z možností spolupráce do budoucna
jsou plánované rekonstrukce zasedacích místností svazu,
popřípadě vybavení malometrážních bytů a kanceláří budovy svazu na Veselé ulici v Brně. Prověřena bude i vazba
na pojišťovnu Kooperativa a pojištění majetku družstva. Velmi důležitou činností družstva je také spolupráce s učňovským střediskem a zabezpečování praktické výuky učňů.

Zaměstnanec výroby při práci v nářezovém centru
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Dřevoobráběcí stroj
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Pavel Bouda (ředitel družstva DŘEVOTVAR)
v nové vzorkovně podlahových krytin

V současné době se firma prezentuje vlastním designem
- převážnou část produkce tvoří dýhovaný nábytek, dále
pak nábytek z masivu a laminotřískových desek. Moderní
výrobní vybavení na vysoké úrovni, do něhož družstvo pravidelně investuje nemalé částky, umožňuje vyrábět dýhovaný nábytek včetně povrchové úpravy ve špičkové kvalitě.
Výrobky družstva patřily vždy k nadstandardní nábytkářské
produkci nejen v České republice – mimo jiné byly výrobky
DŘEVOTVARU několikrát oceněny Design Centrem ČR.

Ing. Lenka Krejčí (asistentka předsedy družstva)

Podlahové krytiny v surovém stavu

Firma zajišťuje kromě výroby kompletního vybavení interiérů
také dopravu, montáž a související subdodávky případných
dalších komponentů. Realizace interiéru probíhá dle zadání
zákazníka a k jeho maximální spokojenosti. Družstvo také
spolupracuje s předními českými architekty, takže může
zajistit i zhotovení projektu. Svou zakázkovou výrobou tak
Dřevotvar oslovuje široké spektrum zákazníků převážně
z České republiky a ze Slovenska.
Mezi nejprestižnější realizace luxusních interiérů patří
například zařízení kvalitním nábytkem několik desítek
zastupitelských úřadů České republiky po celém světě.
V tuzemsku družstvo zhotovilo mimo jiné interiér Škodova
paláce – Magistrát hlavního města Prahy, interiéry Letiště
Václava Havla v Praze - VIP a CIP salonky a další.
CNC stroj

Výrobní družstevnictví
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Učňovská dílna

Úspěšně se také vyvíjí spolupráce družstva s předními výrobci sanitární keramiky, se společnostmi Roca, Jika a Laufen,
pro které družstvo vyrábí již řadu let koupelnový nábytek.

Olepovačka hran

Sesterskou společností družstva Dřevotvar je společnost
K-Produkt, s.r.o., která se v loňském roce přestěhovala
do areálu družstva Dřevotvar. Tuto společnost vlastní předseda družstva, pan Jiří Kún, a jedná se o významného výrobce
podlahových lišt v České republice s více než 20letou tradicí.
U této příležitosti byla v areálu Dřevotvaru vybudována také
nová vzorkovna podlahových krytin, která nabízí nejen kompletní příslušenství k podlahám, ale i dveře a certifikované
dřevní pelety, které společnost K-Produkt, s.r.o., sama vyrábí v provozovně v Lechovicích nedaleko města Znojma.

Nákladní vůz společnosti
K-Produkt, s.r.o.
Materiál na výrobu lišt, v pozadí průmyslové odsávání
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www.drevotvarznojmo.cz

ODĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO,
Třebíč

Foto: Ing. Leo Doseděl

reportáž

Ing. Leo Doseděl
Jana Henychová

D

ružstvo ODĚVA je výrobcem profesního a ochranného oblečení, které
lze uplatnit v oblasti sportu, hasičských záchranných sborů, zdravotnictví, pohostinství, ve výrobních provozech
a podobně. Připomeňme si návštěvu předsedy Ing. Leo Doseděla v družstvu, která
se konala 2. června. S činností družstva
ho seznámila v provozovně ve Znojmě
předsedkyně družstva Irena Nováčková.

Předseda SČMVD Ing. Doseděl měl v rámci své návštěvy
v družstvu možnost seznámit se s jeho chodem a jako bývalý dlouholetý předseda oděvního družstva Moděva Konice se zajímal o technologické zpracování hlavně mimořádně technologicky náročného zhotovování hasičských
obleků. Využil možnosti navštívit šicí dílny, kde ocenil šikovnost nejenom místních švadlen, ale i zahraničních pracovníků a jejich preciní práci při šití výrobků. Rovněž se zajímal
o zpracovávání nehořlavých materiálů a dodržování přísných technických a technologických norem membránových
materiálů z GORE-TEXu, včetně technologií a moderního vybavení šicích dílen. Dále se měl možnost seznámit s další
významnou činností při zpracování sportovního ošacení,
především dresů. Předsedkyni družstva Irenu Nováčkovou
naopak informoval o aktuální činnosti svazu včetně možnosti využít služeb nabízených družstvům, stejně tak jako
možnosti společných nákupů či využívání mobilního operátora. Družstvo prozatím využívá služby nabízené pojišťovnou Kooperativa a ostatní zvažuje. Předsedkyně družstva
se rovněž zajímala o situaci s nákupem elektrické energie
na další roky, byť rok 2023 má již uzavřen. Záměrem družstva je také instalovat fotovoltaiku. Velmi zajímavé bylo slyšet od vedoucího provozu ve Znojmě, dlouholetého člena
družstva, o zkušenostech z družstevního podnikání a historického vývoje Oděvy Třebíč.
Pojďme si nyní připomenout historii družstva… Koncem
roku 1945 založilo 41 krejčovských mistrů družstvo, které
o 6 let později dostalo název ODĚVA Třebíč. V roce 1956
došlo k postupnému sloužení družstev z blízkých Jaroměřic
nad Rokytnou a Velkého Meziříčí, čímž počet členů družstva stoupl na 155 a firma dosáhla obratu více než 4 miliony korun. Družstvo postupně rostlo začleňováním dalších družstev z třebíčského okresu. V roce 1961 mezi jeho
činnost patřila výroba řas a paruk na panenky a současně
se začalo zabývat dětskou konfekcí.
Rok 1965 byl pro družstvo významným v podobě výstavy
základního závodu – Domu odívání v Třebíči, což představovalo počátek největšího rozvoje družstva. O 12 let
později se do třebíčského družstva ODĚVA včlenilo též
družstvo Vkus Znojmo, čímž došlo k rozšíření portfolia
o pletené ošacení, kožešnictví, výrobu umělých paruk
a řas. V roce 1985 v družstvu ODĚVA pracovalo již více
než 800 zaměstnanců a obrat v témže roce dosáhl přesáhl
75 milionů korun.
Výrobní družstevnictví
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a na hotovém výrobku není téměř viditelný, i s ohledem
na návaznost natištěného vzoru. Veškeré švy jsou sešívány
precizně s použitím nejmodernějších strojů s pružnými stehy, nutnými pro zachování pružnosti hotového výrobku včetně švů. To je umožněno především nejmodernějším vybavením šicích dílen – ODĚVA má vybavené šicí dílny mimo jiné
vysokorychlostními čtyřjehlovými šicími stroji se spodním
i vrchním krytím, což oproti sešití na klasickém overlocku,
sloužícímu pouze k sešívání dvou látek k sobě pružným stehem, umožní při sešívání látek k sobě plochost švu a především jeho estetický vzhled jak z lícové, tak z rubové strany,
kdy dochází k zakrytí řezu látky a výrobek tak vypadá z líce
i z rubu dobře, nehrozí při oblékání u pružné látky k přetržení
nitě a podobně. Dílna dále disponuje řetízkovacím strojem
na prošívání gum v pase, lemovacími stroji se zakladačem
na obrubu oblečení, atd.
Mezi další oblast působnosti spadá zpracování výrobků pod licencí americké firmy GORE. Družstvo ODĚVA
je dlouholetým zpracovatelem výrobků pomocí technologie
GORE-TEX®. Výrobky zpracovávané touto technologií
umožňují ochranu proti vodě, dešti a větru. Příkladem je
výroba zásahových obleků pro požární jednotky technologií
GORE-TEX®. Oblečení je šito na strojích PFFAF – GORE řady
8330 – 060, které jsou schváleny firmou GORE ke zpracovávání výrobků technologií GORE-TEX®. Podlepované švy jsou
testované proti propustnosti na testovacím stroji. O každém
testu jsou vedeny zápisy v souladu s nařízeními při zpracovávání technologií GORE-TEX®.
Současně je družstvo ODĚVA vybaveno šicími stroji
pro zpracování tzv. těžkých materiálů, na kterých je možné
ušít výrobky s vysokou precizností. Šicí dílny disponují také
kvalitní technikou pro narážení stiskacích knoflíků.
Dílna dokončení a výstupní kontroly

V roce 1991 byla dostavěna nová provozovna v Třebíči,
která je současným sídlem firmy a nacházejí se zde též výrobní prostory. O rok později došlo k útlumu vlastní výroby,
kdy zakázková výroba začala mít problémy s konkurenceschopností. Dá se předpokládat, že jedním z důvodů se stal
polistopadový příliv levných výrobků zejména čínské produkce a také fakt, že Češi začali preferovat především nižší
cenu zboží obecně oproti kvalitě. Družstvo v té době přešlo
na práci ve mzdě, zejména pro belgickou společnost ALSICO.
Právě spolupráce s touto firmou dala ODĚVĚ nový významný směr – v roce 1994 obě firmy založily společný podnik
s názvem ALTREVA. Název vznikl z částí názvů obou firem
(ALsico, TŘEbíč, oděVA). Firma ALTREVA, potažmo ODĚVA, se orientuje na výrobu pracovních a ochranných oděvů,
a současně i na doplňkové služby zákazníkům. To, že se jedná o funkční spolupráci, dokazuje již jen výše zmíněný fakt,
že družstvo ODĚVA i společná firma ALTREVA mají stejné
oficiální sídlo firmy.
V současné době ODĚVA spolupracuje formou práce
ve mzdě s několika oděvními firmami jak z České republiky,
tak i ze zahraničí. Kromě profesního oblečení se jedná též
o šití sportovních oděvů z elastických a úpletových materiálů.
Výrobky se vyznačují vysokou kvalitou a přesností při šití.
Mimo jiné u oblečení vyžadujícího zip jsou šikovné pracovnice schopny všít zip s dodržením přesnosti na milimetr
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Šicí dílna

www.odevatrebic.cz

www.altreva.cz
Výrobní družstevnictví
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právní okénko

Vypořádání majetkové účasti člena
při zrušení družstva
JUDr. Miroslav Machala

se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Účinnost přeměny družstva nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku.
Tímto dnem družstvo zrušené při přeměně také zaniká, jeho
jmění nabývá právní nástupce a členové zanikajícího družstva se stávají členy tohoto právního nástupce.
O přeměně družstva přísluší rozhodovat výlučně členské
schůzi družstva. Rozhoduje-li členská schůze o přeměně
družstva, přísluší každému členu podle zákona o obchodních korporacích jeden hlas. Členská schůze je schopna
se usnášet o přijetí tohoto rozhodnutí za přítomnosti alespoň dvou třetin všech členů, nevyžadují-li stanovy přítomnost vyššího počtu členů a její usnesení musí být přijato
alespoň dvěma třetinami přítomných členů, není-li podle
stanov třeba souhlasu více členů. Přijetí tohoto usnesení
se podle zákona osvědčuje notářským zápisem. Přeměna družstva se řídí zákonem o přeměnách obchodních společností
a družstev, a provádí se podle schváleného písemného projektu přeměny, který musí být přílohou rozhodnutí členské
schůze o přeměně. Projektem přeměny jsou vedle celé řady
dalších záležitostí řešeny také otázky, zda, a jak se při fúzi
družstva nebo jeho rozdělení mění výše členských vkladů
a s tím spojená práva a povinnosti každého dosavadního
člena družstva.

D

ružstvo se zrušuje buď tak, že jeho
celé jmění přechází na jednu či více
osob, které se tím stávají jeho právním nástupcem, anebo zrušením družstva
k tomuto přechodu jeho jmění nedochází
a družstvo proto vstupuje do likvidace.
Má-li družstvo právního nástupce a členství
v družstvu jeho členu do přechodu jmění
družstva na tohoto právního nástupce nezaniklo, člen nabývá účast na právnické
osobě, která je právním nástupcem družstva. Jestliže zrušené družstvo právního
nástupce nemá, musí se dosavadní majetková účast člena v družstvu vypořádat
při likvidaci družstva.
Ke zrušení družstva spojenému s přechodem jeho jmění
na právního nástupce dochází při některých přeměnách
družstva. Přeměnou se podle právních předpisů rozumí
fúze družstva, rozdělení družstva, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla a převod jmění na společníka.
Ke zrušení družstva však dochází pouze při přeměně, která je fúzí, anebo rozdělením formou rozštěpení. Při změně
právní formy se družstvo neruší ani nezaniká, a to obdobně
jako při přeshraničním přemístění jeho sídla, pouze se mění
jeho právní poměry a právní postavení jeho členů. Převod
jmění na společníka se v případě družstva neuplatňuje, neboť zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva
je zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev zakázáno. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje
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Fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou družstev. Při sloučení nejméně jedno z těchto zúčastněných
družstev zaniká a práva i povinnosti sloučením zaniklých
družstev přecházejí na jediné ze zúčastněných družstev, které se tím stává jejich právním nástupcem. Při splynutí zanikají všechna zúčastněná družstva a na jejich místě vzniká
nové družstvo, na které přechází jako na právního nástupce
všechna práva povinnosti těchto zúčastněných družstev.
Členové zanikajícího družstva se fúzí stávají členy družstva,
které je jeho právním nástupcem.
Rozdělení družstva, při němž se družstvo zrušuje a zaniká,
má formu rozštěpení. K rozštěpení dochází buď se vznikem
nových družstev, kdy rozdělované družstvo zaniká a jeho
jmění v důsledku rozštěpení přechází na více nově vznikajících družstev, která jsou jeho právními nástupci, anebo
se jedná o rozštěpení sloučením, při němž jmění družstva
zanikajícího rozdělením přechází na více již existujících družstev, jako na jeho právní nástupce. K rozštěpení může dojít
na základě zákona o přeměnách obchodních společností
a družstev i kombinací uvedených postupů. Která práva
a povinnosti rozdělovaného družstva přejdou na jeho jednotlivé právní nástupce, a kterého nástupnického družstva
se každý z jeho dosavadních členů stane členem, musí určovat projekt rozdělení. Projekt rozdělení může stanovit, že členové družstva zanikajícího rozdělením, nebo někteří z nich,
se stanou členy buď všech nástupnických družstev, anebo
naopak jen jednoho, popřípadě jen některých nástupnických
družstev, a že jejich členství v ostatních nástupnických družstvech v takovém případě nevznikne. Družstvo se může rozdělit i odštěpením, při němž ovšem nezaniká a pouze část
jeho jmění přechází na jedno nebo více nově vznikajících
družstev, anebo na jedno či více již existujících družstev.
Nejde-li o přeměnu družstva, družstvo se zrušuje rozhodnutím své členské schůze anebo soudu. V případě zrušení
družstva rozhodnutím jeho členské schůze jde podle občanského zákoníku o dobrovolné zrušení, jež je závislé pouze
na vůli většiny členů družstva, s jejichž souhlasem se o tom

Pro úplnost je třeba uvést, že se družstvo zrušuje také rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení, kterým je řešen úpadek družstva, a to rozhodnutím soudu o zrušení konkursu
po splnění rozvrhového usnesení, jímž bylo určeno, v jaké
výši budou ze zpeněžení majetku družstva uhrazeny pohledávky jeho věřitelů, anebo rozhodnutím soudu o zrušení konkursu proto, že majetek družstva je pro uspokojení
jejich pohledávek zcela nepostačující. Dojde-li v insolvenčním
řízení ke zrušení družstva některým z uvedených rozhodnutí
soudu, jedná se podle občanského zákoníku o zrušení družstva bez likvidace s tím, že do likvidace družstvo vstoupí teprve tehdy, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. Je zřejmé, že v těchto případech člen nemůže
na vypořádání své účasti v družstvu nic očekávat.
Jestliže rozhodla o zrušení družstva s likvidací jeho členská
schůze, družstvo se zrušuje dnem určeným v jejím rozhodnutí o zrušení družstva. Může se jednat o den, ve kterém se
členská schůze o přijetí tohoto rozhodnutí usnesla, anebo
o některý pozdější den. Při rozhodování členské schůze
o zrušení družstva s likvidací má ze zákona každý člen jeden
hlas a k přijetí usnesení se vyžaduje přítomnost nejméně
dvou třetin všech členů a souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů, neurčují-li stanovy družstva, že je lze přijmout jen
za účasti vyššího počtu členů a se souhlasem více členů.
Přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhodla o zrušení družstva s likvidací, se osvědčuje notářským zápisem.
Na základě právní úpravy obsažené v občanském zákoníku
může členská schůze rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací zrušit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
obdobně umožňuje členské schůzi rozhodnout i v průběhu
likvidace o přeměně družstva, přičemž činnosti směřující
k přeměně družstva, které je v likvidaci, nezabezpečuje
podle uvedeného zákona likvidátor, ale statutární orgán
tohoto družstva, tedy představenstvo anebo předseda družstva, pokud se v družstvu představenstvo nezřizuje. Přeměna družstva, které je v likvidaci, je podle zákona přípustná,
dokud není započato s rozdělováním likvidačního zůstatku
mezi členy.
Rozhodnutím soudu se družstvo zrušuje dnem nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí, nestanoví-li se v něm den pozdější.
Rozhodnutí soudu, kterým se družstvo zrušuje, může zrušit jen soud. Pokud nebylo dosud započato s rozdělováním
likvidačního zůstatku mezi členy a soud své rozhodnutí
o zrušení družstva zrušil, může členská schůze podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev roz-

hodnout o přeměně družstva, i když družstvo již vstoupilo
do likvidace.
Družstvo vstupuje do likvidace ze zákona dnem, kdy je zrušeno, a to nezávisle na tom, zda o jeho zrušení rozhodla členská schůze nebo soud. Účelem likvidace družstva je podle
občanského zákoníku vypořádat jeho majetek, vyrovnat věřitelům dluhy a naložit s likvidačním zůstatkem podle zákona.
Jestliže o zrušení družstva rozhodla členská schůze, musí
ke dni vstupu do likvidace jmenovat svým usnesením také
likvidátora, jinak povolá družstvu likvidátora soud. Rozhodl-li
o zrušení družstva soud, jmenuje rovněž i likvidátora.

právní okénko

členská schůze může usnést, a proto se v zákoně žádné
důvody k přijetí tohoto rozhodnutí neuvádí. Zrušit družstvo
rozhodnutím soudu lze naopak jen z důvodu stanového
právním předpisem. Podle občanského zákoníku zároveň
platí, že umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu
z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí o jejím zrušení stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění
nedostatků. V těchto případech se jedná vždy o zrušení
družstva bez právního nástupce, neboť v nich na rozdíl
od zrušení družstva při jeho přeměně celé jmění zrušeného družstva nenabývá žádný právní nástupce. Nemá-li zrušené družstvo právního nástupce, na kterého přechází celé
jeho jmění, vyžaduje občanský zákoník po zrušení družstva
jeho likvidaci a současně podle něj platí, že je družstvo zrušeno s likvidací.

Při zrušení družstva s likvidací má každý jeho člen podle
zákona o obchodních korporacích právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se podle něj vyplácí v penězích, neurčují-li stanovy jinak. Podíl na likvidačním zůstatku, popřípadě
zálohu na podíl na likvidačním zůstatku, lze vyplatit teprve
poté, kdy jsou v likvidaci uspokojena práva všech věřitelů,
kteří včas přihlásili své pohledávky, a není-li některá z těchto
pohledávek ještě splatná, anebo je sporná, jen pokud byla
příslušnému věřiteli poskytnuta dostatečná jistota.
Likvidační zůstatek se rozděluje mezi členy způsobem
podle stanov, a jestliže jej neurčují, způsobem podle zákona
o obchodních korporacích. Zákon stanoví, že se likvidační
zůstatek rozdělí mezi členy nejprve do výše, v jaké splnili
svou vkladovou povinnost k členskému vkladu. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se členové
na likvidačním zůstatku v poměru podle svých splněných vkladových povinností k členskému vkladu. Jestliže
při tomto rozdělení nějaký likvidační zůstatek naopak zbude, rozdělí se mezi členy podle jejich podílů. Zvláštní právní
úprava se uplatňuje v bytovém družstvu a v sociálním družstvu. Neurčí-li stanovy bytového družstva jiný způsob rozdělení likvidačního zůstatku, je podíl člena tohoto družstva
na likvidačním zůstatku roven splněné vkladové povinnosti
k členskému vkladu. Není-li možné uspokojit práva všech
členů zcela, uspokojí se poměrně. Zůstanou-li nějaké peněžní prostředky nerozděleny, rozdělí se mezi členy rovným
dílem. V sociálním družstvu platí podle zákona o obchodních
korporacích obdobně, že podíl člena na likvidačním zůstatku
je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu,
a že nelze-li práva všech členů na podíl na likvidačním
zůstatku uspokojit zcela, uspokojí se poměrně, avšak likvidační zůstatek, který po uspokojení práv všech členů uvedeným způsobem případně zbude, musí připadnout jinému
sociálnímu družstvu, které členská schůze zrušeného sociálního družstva určí, a pokud není žádné sociální družstvo,
které by tento likvidační zůstatek přijalo, připadne obci, v níž
má zrušené sociální družstvo sídlo. Od této úpravy v zákoně
se stanovy sociálního družstva nesmí odchýlit.
Družstvo zrušené s likvidací zaniká dnem výmazu
z obchodního rejstříku. Návrh na výmaz podává likvidátor po skončení likvidace. Pokud se po zániku družstva zrušeného s likvidací zjistí nějaké jeho
dluhy, člen, jemuž byl vyplacen podíl na likvidačním
zůstatku, za tyto dluhy podle zákona o obchodních
korporacích do výše svého podílu na likvidačním
zůstatku ručí.

www.scmvd.cz
Výrobní družstevnictví
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Sociální podniky

Osobitý byznys i běh přes překážky

Jana Uhlířová
Foto: Stanislav Komínek (NaZemi),
Jakub Hrab (archiv Fair & Bio pražírny)

S

ociální podniky? Smysluplná práce
s velkým potenciálem do budoucna, přestože nemá momentálně
na růžích ustláno, chtělo by se říci. Naštěstí přibývá po celé zemi podniků, které
dávají před ziskem přednost lidem a péči
o přírodu. I když ani zisku se nebrání.
Přivítá nás vůně kávy, týmový duch a čilý cvrkot. V kostelecké Fair & Bio pražírně nedaleko Prahy to žije. Zaměstnanci
pečlivě balí upraženou kávu a práci si zpestřují vtipkováním
a sdílením svých radosti i strastí. Do toho se pečlivě připravují objednávky k odeslání zákazníkům. S usměvavou asistentkou Renatkou si popovídáme o pozitivním přístupu
k životu, Verča s úsměvem kontroluje, jak se balí káva
pro zákazníky, Ondrovi se pusa nezastaví. Typický den v pražírně. Co je na práci v tomhle podniku kromě lidí nejlepší? Že
máte kvalitní kávu hned po ruce. A můžete si kofeinový doping doladit třeba devíti lžičkami cukru jako pracovník Lukáš.

vidla nedostávají,“ říká její spoluzakladatel Martin Třešňák.
„Práce v pražírně pro ně znamená hned několik benefitů najednou - finanční příjem, smysluplnou seberealizaci,
mezilidské kontakty, zlepšení vlastních dovedností a vzdělávání.“ A to není všechno – zaměstnanci absolvují i společné workshopy a exkurze do podobně orientovaných podniků. Pro lidi s mentálním postižením je vážení a balení kávy
vhodnou prací, kterou každý vykonává podle svých kapacit.
Jinde v regionu by se obtížně uplatnili a sociální podnik jim
tady nabízí dlouhodobou práci, což přispívá k jejich integraci
do společnosti.

Sociální podnikání
jako nejzdravější forma podnikání
„Fair & Bio družstvo vzniklo ve snaze udržovat rovnováhu
mezi sociální, environmentální a ekonomickou složkou,“
vysvětluje Markéta Vinkelhoferová, mentorka environmentálního sociálního podnikání v Česku, která Fair & Bio pražírnu před devíti lety spoluzakládala. A právě tehdy začala
její intenzivní osobní zkušenost se sociálním podnikáním.
Inspirací zakladatelům z Fair & Bio družstva byli fairtradoví pěstitelé kávy ze zemí globálního Jihu. To, jak hospodaří
i pracují – šetrně k planetě i lidem. „Byznysověji založení
jedinci to mohou nazývat překážkami, vizionářské osoby
však ví, že jednou budou takto muset podnikat všichni, abychom jako lidstvo na planetě obstáli.“ Podle ní jde o nejzdravější a nejprogresivnější formu podnikání. Povinné ekologické a sociální prvky v podnikání se postupně stanou realitou
minimálně v Evropě, kde se připravuje Green Deal a opatření
brzy začneme pociťovat.

Nezaměňovat s chráněnými dílnami
Sociální podnikání to sice v ČR nemá zatím úplně snadné.

Naše pražírna jako průkopník udržitelnosti
Fair & Bio pražírna představuje českého průkopníka propojování různých konceptů udržitelnosti v podnikání. Téměř
68,5 procenta zaměstnanců jsou osoby se zdravotním znevýhodněním a neuvěřitelnými životními příběhy.
„V naší Fair & Bio pražírně dáváme šanci lidem, kteří ji zpra-
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Jedním z oblíbených mýtů o sociálním podnikání je třeba ten,
že jde o nepříliš kvalitní produkty z chráněných dílen, které si
kupujeme ze soucitu a uchlácholení svědomí. „Sociální podnikání už dávno není synonymem chráněných dílen, za které
je často zaměňováno, případně neziskovou činnost, za kterou bylo dlouho považováno. Jedná se o kvalitní produkty, vyrobené často z lokálních surovin, které mají svoji cenu, o níž
netřeba smlouvat, a také není dobré ji porovnávat s konvenčním zbožím s nejasným původem,“ vyvrací tuto zažitou představu Markéta Vinkelhoferová. Podle ní jde o svébytné firmy
s originálními produkty a přínosem pro celou společnost.

sociální odpovědnost

Spolupráce sociálních podniků je výhra
Fair & Bio pražírna je toho skvělým důkazem. Funguje
a přispívá jak na globální, tak na lokální úrovni. O to právě
jde – sociální podniky by měly být přínosné jak sociálně, tak
environmentálně. Je radost pozorovat, když tomu tak někde
skutečně je. Úspěšnému oživování regionů se věnují i další
sociální podniky – například spřátelená Mýdlárna Koukol, Fér
Kaffé Veronica a Jizerská Levandulovna, které spojuje i podpora biodiverzity a zaměstnávání žen s malými dětmi i osob
v předdůchodovém věku. Právě tyhle podniky přinášejí další
společenský prospěch - rozvíjejí lokální ekonomiku, kulturní
i komunitní život. Stejně jako další sociální firmy, se kterými
Fair & Bio pražírna dlouhodobě spolupracuje - čokoládovna
MANA, Dobroty s příběhem nebo Modrý domeček. Každý
jeden z nich stojí za návštěvu i podporu. Sociální podniky
nové doby, tedy unikátní organizace se stejně silným environmentálním i sociálním rozměrem, razí v Česku cestu i pro
ostatní. A i když ta realita, navzdory všem těm dobrotám,
které produkují, není vždycky úplně sladká, je to cesta,
po které má smysl jít. Podnikání, při kterém stojí na stejné
úrovni péče o člověka, přírodu a zisk je totiž tou nejzdravější
variantou, neboť řadí potřeby lidí i životního prostředí před
maximalizaci zisku.

Výzvy sociálního podnikání
Sociální podnikání je v ČR na vzestupu (vyplývá to z dat
Tematické sítě pro sociální ekonomiku z roku 2018). V českém prostředí již zakotvilo sociální zemědělství, rozvíjí se
i environmentální sociální podnikání. Do povědomí začíná
pronikat i koncept cirkulární ekonomiky a častěji je slyšet o potravinové suverenitě a komunitou podporovaném
zemědělství. Podnikatelé se samozřejmě v tržním prostředí
potýkají s řadou problémů. Podle Zprávy o českém sociálním podnikání se shodnou, že by většina uvítala flexibilnější
dotační podporu a příspěvky na zaměstnávání širšího spektra znevýhodněných osob. Zatím jsou poskytovány jen osobám se zdravotním postižením. A dobrý zákon o sociálním
podniku by navíc sociálním firmám ulehčil situaci a přispěl
k lepšímu porozumění toho, čemu se věnují: podnikání pro lidi
a planetu.

Nakoukneme do historie
Zajímavé je, že historie sociálního podnikání a družstevnictví je po dlouhou dobu našich dějin totožná. Kořeny sociální ekonomiky a sociálního podnikání v českých zemích
sahají do 19. století, kdy byl ještě za Rakouska-Uherska
vydán liberální spolkový zákon a začaly vznikat první spolky
a družstva. V období mezi 1. a 2. světovou válkou dosáhlo české družstevnictví vrcholného rozmachu. Po sametové revoluci se začala obnovovat občanská společnost, což
přineslo zakládání nových spolků a nadací. Ty pak přispěly
k rozvoji sociálního podnikání. Dnes se jedná o několik
stovek podniků všeho druhu, mnohé vznikly za finančního přispění Evropského sociálního fondu (prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí). V roce 2009 vzniká
neformální Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA,
která se stala názorovou platformou pro sociální ekonomiku
a stála u zrodu principů sociálního podnikání. Od roku 2015
TESSEA ČR jako spolek zastřešuje sociální podniky a je hlasem české sociální ekonomiky.
Zdroje: TESSEA ČR z.s. - Zpráva o stavu soc. podnikání,
2018, České sociální podnikání

www.fair-bio.cz
Výrobní družstevnictví

19

sociální odpovědnost

20

Výrobní družstevnictví

Cosmetica Carolinum®

družstevní výrobky

Nová kosmetick á řada

to jsou pleťové krémy špičkové kvality s meruňkovým olejem, vitamíny,
koenzymem Q10 a karlovarskou vřídelní solí.
Pleťové mléko s pistáciovým olejem pro péči a regeneraci pleti.
minerály

vitamíny

m
n z y
k o e

UV Filtry

Informace a objednávky na tel.: 353 242 165 • fax: 353 242 163
e - mail: odbyt@vridlo.cz
Vyrábí a dodává: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika®
Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, ČR.
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Nenecháme nic otevřené!
DODÁVÁME A MONTUJEME
plastová a hliníková okna
plastové a hliníkové dveře
hliníkové fasády
garážová vrata a brány
žaluzie, sítě proti hmyzu
a jiný doplňkový program

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Letecká 2
796 01 Prostějov
www.mechanikapv.cz

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých technologií, díky kterým bude
každá vaše jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. Stačí jen vyrazit!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,1 l/100 km, 113,5–137,8 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ilustrativní foto

družstevní výrobky

Hurá do školy
s lepidlem Herkules!

Jana Henychová
Foto: Druchema

M

áte doma školáka? Máme pro Vás
tip. Pořiďte mu lepidlo Herkules!
Je skvělým školním, ale i domácím pomocníkem již řadu desetiletí. Připomínáme, že lepidlo Herkules je vhodné
k lepení papíru, tkanin, korku a dalších
savých materiálů, tedy je vhodné na ruční práce či drobné opravy v domácnosti.
Kromě klasického lepidla Herkules lze zakoupit také jeho verze v tyčinkách, a to jak
v červenožlutém provedení obalu, tak v dalších zajímavých obalech a dokonce kromě
lepení i s dalšími funkcemi.

Například lepidlo Herkules v unikátním trojúhelníkovém tvaru existuje hned ve čtyřech barvách – lepidlo působí díky zajímavému obalu vesele a hravě, a praktické je, že se dětem
nemůže například zakutálet. Při práci se s ním dobře pracuje, neboť díky hraně se dají lepit i velmi malé plošky, a lepidlo
se dostane pouze tam, kde má být.

Děti jistě zaujme i lepidlo Herkules Tyčinky Holky & Kluci.
Sice mají obdobné funkce jako klasické lepidlo Herkules
v tyčince v červenožlutém obalu, ale která holčička by nechtěla mít v penále lepidlo ve stylové růžové barvě a kluk
v modré.

Děti budou zcela jistě nadšené též
z tyčinky Herkules Mizím. Po nanesení zůstává na povrchu obarvená stopa,
která během krátké doby zcela zmizí.
Při lepení je tak nepřehlédnutelně označeno, kde je lepidlo naneseno. Předejde
se tak zbytečnému zamazání a plýtvání.
A ještě je s ní zábava.
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HERKULES NEON - NEONOVÉ BARVY SE TŘPYTKAMI: • 15 g
družstevní výrobky

70LETÁ TRADICE V NOVÉM DESIGNU

NOVINKA!

Nejen lepení je zábava. Můžeš lepit i kreslit. A navíc se vše bude třpytit.

také
vyrábí tradiční barvách
lepidlo Kanagom.
Tyčinka
která zaujme
tvořivé
děti i dospělé,
to je přes- Družstvo
NováNEON,
univerzální
lepicí
tyčinka
pro domácnost,
školu iDruchema
kancelář
v neonových
Inovovaná lepidla Kanagom mají vylepšenou recepturu
ně
to,
co
dětem
z
nabídky
lepidel
Herkules
zatím
chybělo.
se třpytkami. Tyčinka je vhodná k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých materiálů.
Nový typ lepidla je vyroben ve čtyřech neonových barvách a nová balení. Moderní a jednoduchý design je přizpůsobený
se třpytkami a hodí se jak k lepení papíru, tkanin, korku tak současnému zákazníkovi.
i dalších savých materiálů. Mezi výhody patří, že lepidlo lepí
Na klasiku
aVýhody
současně kreslí.
Třpytky neodpadávají a po zaschnutí leNové varianty:
výrobku
pidlo nezanechává lepkavé stopy. Lepidlo je tak ideální pro
Hmotnost: 15 g
výtvarné
činnosti
– děti
s ním mohou lepit, ale také kreslit, Na dřevo – speciální voděodolné lepidlo. Vhodné k lepení
• Lepidlo
lepí
i kreslí.
respektive ozdobit své kresby třpytkami, takže kreativitě ma- papíru,
Ks/bal:
dřeva, korku,24
balsy a ostatních dřevovláknitých ma• Třpytky
neopadávají.
lých
umělců nestojí
nic k cestě.
teriálů.

• Po zaschnutí nezůstávají lepkavé stopy.
• 4 barvy na výběr.

KANAGOM

Ks/karton:

384

Na kůži – speciální voděodolné lepidlo. Vhodné k lepení texEAN:
8594825007068
tilu, přírodní i umělé kůže, pryže. Je možno využít k opravám
obuvi,ITF:
kabelek a dalších
doplňků.
18594825007065
Na sklo – speciální voděodolné lepidlo. Vhodné k lepení
a opravám skla, porcelánu, keramiky, které nepřichází do stys potravinami.
•ku40
g

Lepení do
školy a hlavně
pro zábavu

LEPIDLO S VŮNÍ • 6 g

Připravujeme nové voňavé lepidlo
ve dvou parfemacích:
• Ananas s mangem
• Jablko se skořicí

Novinka
Na co se
můžete těšit?

Kanagom.
Vylepšená
receptura
v novémnaleznete
balení.
Těšíme se do tvého penálu.Inovovaná lepidla
Kompletní
nabídku
sortimentu
Druchemy

70-ti
letou tradici
v novém
designu.
na
webových
stránkách
družstva
Druchema.
Druchema připravuje nové lepidlo Zachováváme
s vůní,
Kanagom
pro běžné lepení nebo modelářství „Na klasiku“ přibral do své rodiny 3 vari
a to hned ve dvou parfemacích – lepidlo
s vůní
ananasu a manga a lepidlo s vůní jablka
Výhody výrobku
Novinky
se skořicí.
• Speciální složení
HERKULES Trojúhelník

Lepicí tyčinky ve tvaru
trojúhelníku nanáší tlusté
čáry i tenké linky.

HERKULES Tekuté lepidlo

Univerzální tekuté disperzní
lepidlo pro domácnost, školy,
kancelář a domácí dílnu.

HERKULES Tyčinky

Lepicí tyčinky do škol a pro
děti. Tyčinky pro holky a kluky.
Tyčinka s mizející barvou.

• Na dřevo
• Na kůži
• Na sklo

www.druchema.cz

• Moderní a jednoduchý design přizpůsoben
současnému zákazníkovi

25

• VylepšenáVýrobní
receptura
odpovídající normám
družstevnictví
• Praktický uzávěr

reportáž

Sklízecí nůžky (4570)
Sklízecí, nebo také vinařské nůžky jsou určeny především
ke sklízení hroznů a dalšího drobného ovoce. Stejně dobře se však uplatňují i při stříhaní květin, bylinek nebo drobných větviček keřů a dalších dřevin. Tupá špička zabraňuje
poškození sklízeného ovoce i případnému poranění při práci. Nůžky mají čepele z kvalitní uhlíkaté oceli a pogumované
rukojeti. Díky nízké hmotnosti a ergonomicky tvarovaným
rukojetím s nimi není ani delší práce nijak namáhavá.

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany
je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již více než 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.

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
Magnetický stojan se sadou kuchyňských 264 01 Sedlčany
nožů Optima line (2660)
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
Originální stojan z kvalitního
bukového dřeva pro 5 nožů
www.kds.cz
s uvnitř zabudovanými magnety. Díky tomuto řešení nic
neruší elegantní vzhled stojanu ani nekomplikuje užívání
a údržbu. Kuchyňské nože
Optima line jsou vyrobeny
z kvalitní nerezové oceli a mají
ergonomicky tvarované rukojeti z odolného plastu.

Holičské nůžky 17 cm (4313)
Kvalitní holičské nůžky se hodí do každé domácnosti. Při zastřihování vlasů i vytváření složitějších kadeřnických kreací
jsou nepostradatelné.

Souprava Trend
Royal (2736)
Souprava
je
sestavena
ze čtyř nejužívanějších a nejpopulárnějších kuchyňských
nožů řady Trend Royal. Tato
řada se vyznačuje použitím
vysoce kvalitní nerezové
oceli, dlouhou trvanlivostí
ostří a ergonomicky tvarovanými střenkami. Nože
ze soupravy Trend Royal
vám práci v kuchyni usnadní
a zpříjemní.
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Výrobní družstevnictví

Řeznický vykosťovací nůž Frosthard 5“
(1655.TX)
Populární vykosťovací nůž z řady Frosthard má ergonomicky tvarovanou rukojeť pro pohodlné a bezpečné zpracování
masa. Čepel je vyrobena z kvalitní kónické nerezové oceli,
která je po zakalení zmrazena technologií na bázi tekutého
dusíku až na -196°C, čímž získává lepší mechanické vlastnosti i vyšší tvrdost (57-59HRc).

družstevní výrobky
Výrobní družstevnictví
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www.granat.cz

