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Ing. Marek Pater
předseda
ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby, Ostrava 
člen Kontrolní komise SČMVD
 
 

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy a pánové,

děkuji za možnost, že se mohu s Vámi v tomto úvodníku 
podělit o několik postřehů z uplynulého období.

Všichni máme za sebou dva roky poznamenané pandemií  
a jeden rok, který se nesl ve znamení ruské agrese  
na Ukrajině, energetické krize a vysoké inflace. Optimisté, 
kteří předvídali návrat do normálního hospodářského režimu 
po skončení pandemie, neměli pravdu. Válka na Ukrajině  
a implementace opatření plynoucích ze Zelené dohody  
pro Evropu (Green Deal) ke zhoršení situace jenom přispěla.

Naše družstvo provedlo na přelomu let 2020/21 kompletní 
rekonstrukci plynové kotelny. Staré plynové kotle jsme 
nahradili kondenzačními, provedli jsme i částečnou 
decentralizaci otopného systému za účelem lepší regulace. 
Toto opatření mělo přinést významné úspory v rámci 
vytápění areálu. Jaká je současná skutečnost? V roce 
2022 byly celkové náklady na vytápění zemním plynem  
703 tisíc korun. Jen za leden 2023 odhadujeme, že protopíme 
půl milionu korun. To znamená, že za dva první měsíce 
topné sezóny 2023 utratíme za teplo tolik, kolik v minulosti  
za celý rok. A to jsme provedli celou řadu úsporných opatření 
a nepoužíváme zemní plyn ve výrobním procesu. Podobná 
situace je u elektrické energie.

Zastropování energií pro tento rok je určitě dobrá věc, ale 
enormnímu růstu nákladů v násobcích původní hladiny 
nezabrání. Co tato situace přinese? Všichni výrobci 
promítnou nárůst nákladů do svých cen. Je otázka, jaké 
ceny bude trh akceptovat a s jakými cenami přijde zahraniční 
konkurence. Tento postup rovněž roztáčí inflaci...

Velmi problematická je i situace se získáváním nových 
pracovníků. Družstvo poprvé ve své historii nabízí novým 
pracovníkům náborový příspěvek. Ale ani s tímto bonusem se 
nedaří nové kvalifikované pracovníky získat. Nosný výrobní 
program – výroba klimatizačních jednotek – je naplněn  
do více než poloviny roku 2023, ale je problém, kým výrobky 
vyprodukovat.

Nadcházející období bude rozhodující pro řadu 
firem. My máme výhodu v diverzifikované produkci  
a konkurenceschopnosti. Řada firem však tuto výhodu 
nemá, a pokud jsou navíc v nájmu a platí bankovní úvěry, 
mohou přijít problémy. Zde vidím jako významnou úlohu 
Svazu českých a moravských výrobních družstev, který 
by mohl družstvům v problémech pomoci. Ať už formou 
přímé finanční pomoci (výplata podílu na zisku), popřípadě 
výhodnými překlenovacími úvěry.

Jsem přesvědčen, že v tomto roce dojde k poklesu cen 
energií na přijatelnou úroveň a že SČMVD sehraje rovněž 
významnou roli v jejich centralizovaném nákupu tak,  
jak tomu bylo v minulosti. Poslední vysoutěžené ceny energií 
(například u plynu to bylo 430,00 Kč/MWh) se z dnešního 
úhlu pohledu jeví jako neuvěřitelné.

O SČMVD a jeho dalším směřování budeme všichni společně 
rozhodovat v polovině roku 2023 na valném shromáždění 
v Nymburku. Věřím, že stávající politika svazu zůstane 
zachována a že tendence ve formě požadavků na majetek 
svazu, které byly loni prezentovány některými členskými 
družstvy, nebudou vyslyšeny a akceptovány.

Přeji Vám všem, milé kolegyně a kolegové, abyste 
nadcházející nelehké období zvládli a překonali rovněž 
všechny překážky, které nám rok 2023 ještě přinese. Čeká 
nás opravdu složitý a komplikovaný rok. Domnívám se, 
že bude mimořádně důležitý nejen v pokračování výrobní 
činnosti u řady družstev, ale i důležitý pro další směřování 
svazu.

www.zlatnik.cz

slovo úvodem
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CYKLOS Choltice 
na veletrhu EMBAX

Text: Ing. Karel Komárek

Foto: Ing. Jan Rott + archiv družstva CYKLOS

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice 
vystavovalo na veletrhu Embax Print, 
který se konal ve dnech 7. až 9. února 

v areálu výstaviště BVV.

Družstvo CYKLOS na svém stánku předvedlo vlastní nové  
výrobky v oblasti polygrafie. Jednalo se o elekrický zaob-
lovač rohů ECR 40, dále univerzální rýhovací, perforovací  
a děrovací stroj GPM 450 VERSA a pojízdný manipulační 
stolek PB 145, který je určen pro mezioperační manipulaci 
do tiskařských provozů.

Kromě nových výrobků byla předvedena „vlajková loď“  
CYKLOSu, kterou tvoří sestava dvou strojů spojených  
do výrobní linky. Jedná se o univerzální rýhovací, perforovací 
a děrovací stroj s automatickým pneumatickým podáváním 
papíru  AirSpeed 450, který byl předveden v upgradované verzi. 
Na tento stroj navazuje skládací modul Tri Fold 360. Na prvním 
stroji jsou papíry opatřeny rýhou v místech budoucích skladů  
a na druhém stroji je prováděno vlastní skládání papírů. 

Dále bylo vystaveno střásadlo papíru JOGGA 450, které slou-
ží ke srovnání papírů do úhledného balíku po dokončovacích 
operacích v tiskárnách, eventuálně lze použít i k rozlistování 
papírů před navazujícími operacemi.

Expozici družstva CYKLOS obsluhovali pracovníci obchodní-
ho úseku Pavel Brož - manažer prodeje a Karel Komárek ml.  
- obchodník a servisní technik.

O výrobky CYKLOSu byl zájem hlavně od koncových uži-
vatelů těchto strojů z České i Slovenské republiky. Jedna-
lo se o majitele a vedoucí pracovníky tiskáren, copy shopů  
a reklamních agentur. Dále navšívil stánek CYKLOSu 
dlouholetý distributor z Rakouska pan Konrad Reinauer.  
Pracovníci obchodního úseku VD CYKLOS očekávají, že ten-
to veletrh přispěje k navýšení prodeje strojů pro polygrafii  
zejména v tuzemsku, na Slovensku a v sousedním Rakousku.

 
 

www.cyklos.cz
www.cyklos.eu

www.cyklos-technology.com

Zprava: Karel Komárek ml. (prodejce a servisní technik),  
Pavel Brož (manažer prodeje), Mag. Konrad Reinauer (zákazník z Rakouska)

Zaoblovač rohů ECR 40
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Návrat na veletrh  
SPIELWARENMESSE

Text: Ing. Jan Rott

Foto: Ing. Jan Rott, Ing. Leo Doseděl, 
archiv Moravská ústředna Brno

Po vynucené dvouleté přestávce jsme 
se opět vrátili na tento vyhlášený vele-
trh hraček, který se konal v Norimberku  

ve dnech 1. – 5. února. První tři dny byly vy-
hrazeny firmám a až sobota s nedělí byly 
přístupné veřejnosti.
SPIELWARENMESSE je největším veletrhem na světě v ob-
lasti hraček a potřeb pro zájmové aktivity a volný čas dětí.  
V Norimberku se každý rok spojí nitky mezinárodních 
hračkářských trhů. Známé světové značky, originální nováč-
ci, nákupčí velkých obchodních řetězců, nezávislí obchodníci 
a vysoký počet novinářů z celého světa činí z mezinárodního 
veletrhu hraček SPIELWARENMESSE nejdůležitější událost 
hračkářského oboru. Na tomto předním světovém veletrhu 
se navazují důležité obchodní kontakty, rodí se trendy nad-
cházejícího roku a dochází zde k výměně nejaktuálnějších 
informací.

Kromě veletrhu hraček v Norimberku organizuje veletrhy hra-
ček v Číně, v Indii a Rusku a veletrh psacích a kancelářských 
potřeb v  Norimberku. Veletrhu SPIELWARENMESSE se zú-
častnilo kolem 2.843 vystavovatelů z téměř 70 zemí a přijelo 
62 tisíc odborných návštěvníků ze 136 zemí.

Ve společné expozici pod hlavičkou SČMVD v hale 12.0 
stánku D-01 se prezentovala družstva TVAR Klatovy, SMĚR 
Praha a poprvé i TVAR Pardubice. Stánek se tradičně nachá-
zel na výhodném rohovém místě přímo proti vchodu do haly 
od metra.

TVAR Klatovy - jeho hlavní výrobní program je zaměřen  
na výrobu certifikovaného nábytku do mateřských škol, 
který využívají děti nejen v České republice, ale především 
v mnoha zemích Evropské unie. Nábytek se montuje přímo  
ve výrobních závodech a je tak připraven k okamžitému  
použití. Obvyklá dodací lhůta veškerého katalogového  
nábytku je 7-8 týdnů. Družstvo dále nabízí výrobu umakarto-
vých a laminovaných desek a nově i výrobu kancelářského 
nábytku.                                             

Hlavním záměrem účasti družstva TVAR  na veletrhu bylo 
osobní setkání se stávajícími zákazníky, zejména projednání 
spolupráce v roce 2023 a zjištění jejich aktuálních požadav-
ků. V neposlední řadě bylo cílem účasti zástupců družstva 
na veletrhu i zmapování situace na trhu. Stánek navštívili  
i noví zájemci, zajímali se především o masivní bukové židle 
ale i o další bohatý výrobní sortiment.

       veletrhy
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SMĚR Praha letos na veletrhu představil širokou škálu mode-
lů letadel, lodí a automobilů. Zákazníci uvítali rozsah nabíd-
ky s příznivým poměrem kvalita/cena. V minulosti přicházel 
SMĚR každý rok na trh s novinkami, což má pozitivní dopad 
i na prodej stávajících modelů. Stánek navštívili jednak stálí 
zákazníci, se kterými má zástupce Směru možnost setkání 
jen na tomto veletrhu, nabídka modelů však oslovila i nové 
zájemce. Mnozí modeláři navštěvují stánek Směru a zajímají 
se i o vystavené sestavené modely.

TVAR Pardubice jako tradiční český výrobce plastového  
zboží se poprvé zúčastnil tohoto veletrhu. Zajímavá nabídka 
zahrnovala plastové nádobí (dětské kelímky na pití, dětské 
lahve, kelímky na kávu, svačinové krabičky, dětské talíře, 
atd.). Nádobí je vyrobeno ze zdravotně nezávadného ma-
teriálu - polypropylenu, v různých barevných odstínech a je 
opatřeno nápaditými potisky. Jednotlivé produkty mohou 
být označeny logem, aby plnily i propagační funkci. 

Přednostmi těchto výrobků jsou vysoká užitná hodno-
ta, nízká hmotnost, jednoduchá manipulace, snadná 
údržba, nerozbitnost a dlouhodobá životnost, a také re-
cyklovatelný materiál. Expozici navštívili zájemci o tyto 
kvalitní výrobky a zástupci družstva získali úvodní kon-
takty pro rozšíření portfolia potenciálních odběratelů  
ze světa.
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MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno na veletrhu prezentovala 
novou kolekci textilních a plyšových hraček, loutek, dárků  
a bytových doplňků pro děti, podpořenou novým katalogem.  
Do všech kategorií výrobků zařadila řadu novinek.

Nejvíce novinek se týkalo sortimentu maňásků na ruku,  
kornoutových maňásků, loutek a výukových pomůcek pro ma 
teřské školy. Poprvé byly také představeny nové licenční kolek-
ce  hraček, polštářů a výukových pomůcek pro předškolní děti  
Eda a Pepa, vytvořené podle předlohy výtvarnice a ilustrátor-
ky knih pro děti Venduly Hegerové, dále  osobních patronů  
a hraček pro děti PACIPACIS vytvořené ve spolupráci s vý-
tvarníkem a pedagogem Tomášem Pleslem, licenční ko-
lekce inovovaných hraček a polštářů Bob a Bobek podle 
předlohy ilustrátora a kreslíře Vladimíra Jiránka, a hraček  
a polštářů Pat a Mat podle předlohy výtvarníků Lubomíra  
Beneše a Vladimíra Jiránka.

V Norimberku byla také poprvé prezentována nová obchod-
ní značka MUNABO, která na výrobcích postupně nahradí 
stávající logo s kašpárkem a historickým dlouhým názvem  
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby.

Standardní kolekce Moravské ústředny Brno reprezentuje 
cca dva tisíce  katalogových výrobků, které jsou neustále  
k dispozici skladem k okamžitému dodání. Mimo standardní 
sortiment vyrábí družstvo různé textilní a reklamní výrobky 
formou zakázkové výroby podle přání zákazníků z více jak 
30 zemí světa.

 

 

 
www.tvar-kt.cz 

www.smer.cz 
www.tvar.cz 

www.spielwarenmesse.de

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD),  
Jana Malá (předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno),

Ing. Jan Rott (SČMVD),  
Mgr. Luděk Mazuch (ředitel odboru poradenských služeb, SČMVD)

       veletrhy
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MODELA Pardubice vystavovala  
na veletrhu STYL

Ing. Jan Rott
Foto: Ing. Jan Rott, Ing. Leo Doseděl

Letošní v pořadí již 60. veletrh módy 
STYL a souběžně probíhající veletrh obuvi  
a koženého zboží KABO se konaly  
ve dnech 17. – 19. února v pavilonu P  
areálu BVV Veletrhy Brno. Veletrh na-
vštívili dne 17. února předseda SČMVD  
Ing. Leo Doseděl a pracovník odboru  
poradenských služeb Ing. Jan Rott. 

V expozici družstva MODELA Pardubice jim předsedkyně 
družstva Ing. Pavla Polednová představila kolekci dámských 
oděvů pro sezónu jaro – léto 2023, ve které zákazníci našli 
hlavně dámské šaty, a dále také sukně, kalhoty, halenky a tri-
ka. Modely jsou v klasickém a elegantním stylu, jsou určené 
pro ženy středního i zralejšího věku. 

 
Dále byl navštíven společný stánek Asociace textilního, 
oděvního a kožedělného průmyslu ATOK, kde proběhlo za-
jímavé jednání s předsedou RNDr. Pavlem Malčíkem a pří-
tomnými pracovníky organizací Sotex Ginetex CZ a TZÚ.

Mezinárodní veletrh STYL je obchodním vrcholem módní-
ho průmyslu pro trh České republiky, Slovenska a zemí vý-
chodní Evropy již od roku 1993. Vystavovatelé z více než 
15 zemí světa na něm nabízejí a předvádějí obchodníkům  
a nákupčím nové kolekce na příští sezony v jednotlivých oděv-
ních branžích. Součástí veletrhu STYL je i nabídka bižuterie  
a oděvních doplňků.  Pravidelně jsou zde zastoupeny i for-
mou profesionálních módních přehlídek kolekce českých 
osobností módní tvorby i nastupující generace návrhářů.

www.modela.cz
www.bvv.cz/styl-kabo

Ing. Pavla Polednová (předsedkyně družstva  
MODELA Pardubice, vlevo) při  obchodním jednání
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Dakar jako nádherná ukázka  
krizového managementu,  

aneb KPI v praxi

Bc. Kateřina Božková, DiS. 
Foto: Ing. Leo Doseděl + archiv ČMA

Ve čtvrtek 16. února se uskutečni-
lo setkání Pražského manažerské-
ho klubu, a to tradičně ve stylo-

vém konferenčním salonu Le Palais Art 
Hotel Prague. Manažerské setkání nes-
lo název:  „Dakar jako nádherná ukázka 
krizového managementu,“  jeho řečníkem 
byl Martin Cígler /CEO Seyfor.

Jak už název sám napovídá, zúčastnění hosté měli mož-
nost se na chvíli přesunout mezi pouštní duny a solné pláně 
Saudské Arábie, kde se letos konal již 45. ročník světově 
známého offroadového závodu Rallye Dakar.

Mimo ukázku plánování a fungování účastníků Dakaru,  
které se v mnoha případech zrcadlí v oboru krizového ma-
nagementu, měli hosté možnost nahlédnout  „pod kapo-
tu“ dění tohoto světově uznávaného závodu.  Nejen krizový 
manager, ale také jezdci Dakaru se musí umět efektivně  
a rychle rozhodnout, a to například při přejezdech zmíněných 
dun. Všichni závodníci mají předem stanovené body, kudy 
projet, dá se tedy přeneseně říct, že se musí držet svých KPI, 
aby dosáhli cíle a mohli být následně ohodnoceni.

Setkání se účastnil také předseda SČMVD Ing. Leo Dose-
děl, který uvedl: „Velký obdiv všem zúčastněným, jednak  
za náročnou celoroční přípravu a absolvování celého dlou-
hého těžkého závodu, ale hlavně za týmovou práci mnoha 
lidí podílejících se skvělém výsledku. Hlavně pro nás chla-
py to bylo velmi podnětné a zajímavé vyprávění, ale na své  
si určitě přišly i přítomné dámy – manažerky.“

O Rallye Dakar 2023

V pořadí 45. ročník závodu Dakar se letos konal v termí-
nu od 31. prosince 2022 do 15. ledna 2023. Závodníci  
před sebou měli trať dlouhou 8.500 kilometrů se 14 eta-
pami. Martin Macík, do jehož týmu patří Martin Cígler, se  
v tomto ročníku zařadil mezi vítěze a postavil se na stupeň 
vítězů, v kategorii kamiony dojel jako druhý. Mezi dalšími 
jezdci z České republiky byl i Aleš Loprais, který po tragické 
kolizi s divákem ze závodu odstoupil.

 

 
 

 
 

www.cma.cz

Ing. Olga Girstlová, Ph.D. (prezidentka ČMA)

Uprostřed: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

aktualita
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Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy

Text: Mgr. Kateřina Filipiová, Jana Henychová

Foto: archiv družstva DŘEVOJAS

Dřevozpracující družstvo s tradicí  
od roku 1946 je rodinná firma  
na výrobu koupelnového nábytku. 

Originální design, precizní zpracování, 
spolehlivý nábytek vyráběný pomocí nej-
novějších technologií – tak lze charakteri-
zovat výrobky Dřevojasu. 

ROZHOVOR 
Ing. Petr Blažek 
místopředseda a ředitel 
družstva Dřevojas

Pane řediteli, kde je možné vidět a také si zakoupit koupel-
nový nábytek značky Dřevojas? 

Zájemci mohou navštívit náš showroom ve Svitavách nebo 
některé z našich partnerských studií po celé České republi-
ce i na Slovensku. Kompletní sortiment si také lze prohléd-
nout a objednat na našich webových stránkách. Připravené 
jsou zde veškeré informace o dodacích lhůtách, montážní 
návody nebo Poradna s  praktickými tipy pro výběr, nákup  
a instalaci nábytku.

Co když si někdo nevybere z  dané nabídky, má atypický 
prostor atd.?

V  tom případě našim zákazníkům velmi rádi vyrobíme  
nábytek na míru. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli unikátní 
3D konfigurátor koupelnového nábytku, který je k dispozici  
u celé řady našich obchodních partnerů nebo lze využít  
poradenství našich specialistů přímo na našem showroo-
mu ve Svitavách. Podrobnosti a všechny kontakty lze najít  
na www.drevojasnamiru.cz. 

Jaké technologie při zpracování využíváte?

K výrobě nábytku Dřevojas využíváme nejmodernější tech-
nologie, díky nimž můžeme neustále zlepšovat naše pro-
dukty a být flexibilní i vůči složitějším požadavkům našich 
zákazníků. Mimo jiné využíváme automatickou robotic-
kou linku, CNC obrábění či automatickou formátovací pilu.  
Zájemci mohou navštívit náš profil na YouTube kanálu  
https://www.youtube.com/@drevojas, kde jsou k  dispozi-
ci videa věnující se těmto technologiím, a nahlédnout tak  
pod pokličku naší výroby.

Jak dlouho trvá dodání běžného koupelnového vybavení  
a jak dlouho si zákazníci počkají u výroby nábytku na zakázku? 

Naše expresní produkty dodáváme do pěti pracovních dní. 
Řadu těchto produktů pravidelně rozšiřujeme, takže zákaz-
ník, který spěchá, si může vybrat z několika kolekcí a lze volit 
mezi klasickým bílým nábytkem nebo zajímavými dřevode-
kory. Výroba standardních produktů a nábytku na zakáz-
ku se pohybuje v  řádu týdnů. Aktuální dodací lhůty najdou 
zákazníci vždy na našich webových stránkách u každého 
produktu. U zakázek na míru bývají termíny podobné a jsou 
vždy potvrzovány v objednávce. Většinu umyvadel a doplňků 
do koupelny máme skladem a odesíláme je ihned po zpraco-
vání objednávky.

Můžete nám popsat, jak probíhá proces mezi zákazníkem 
a Dřevojasem u atypické zakázky? A co vše má možnost 
zákazník ovlivnit?

Pro atypický nábytek využíváme náš 3D konfigurátor.  
Zákazník nás navštíví na našem showroomu ve Svitavách 
nebo u některého z  našich obchodních partnerů. Tam mu 
specialisté se vším rádi pomohou. Na míru lze vyrobit nejen 
umyvadlovou skříňku, ale i různé kombinace umyvadlových 
desek se zásuvkami, doplňkové skříňky a zrcadla. Modifiko-
vat lze rozměr, způsob otevírání, počet a umístění zásuvek, 
zvolíte si umyvadlo a jeho pozici, můžete přidat výřez na ba-
terii. Možnosti barev jsou takřka neomezené. Kromě našich 
standardních dekorů, dřevodekorů a laků si můžete zvolit 
jakoukoliv barvu ze vzorníku RAL. Veškeré změny vidí zákaz-
ník přímo v konfigurátoru v reálném čase. Nakonfigurovaný 
nábytek si může ihned objednat, případně si nabídku nechat 
zaslat nebo vytisknout. Po objednání již vše běží stejně,  
jako u standardního nábytku až po doručení kompletně 
smontovaného nábytku ke dveřím zákazníka. 
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Poskytujete také služby instalace nábytku u zákazníka?

Ano, po dohodě je možná i instalace nábytku u zákazníka.

Pokud se po letech zákazníkům nábytek poškodí, případně 
projeví zájem například vyměnit vrchní desky a podobně, 
provádíte také opravy nábytku? 

K naší práci patří také poradenství, a proto zákazníkům v ná-
vodech a v  naší Poradně na webu radíme, jak se o náby-
tek starat, aby se nepoškodil a dlouho jim sloužil. Na náš  
nábytek navíc poskytujeme nadstandardní záruku 5 let.  
Pokud se ale stane nějaká nehoda, lze se samozřejmě indi-
viduálně domluvit. Tím, že nábytek přímo vyrábíme, máme 
většinu náhradních dílů nebo se dá díl i dovyrobit.

Které významné zakázky jste realizovali? 

V loňském roce jsme například dokončili rozsáhlou zakázku 
pro pelhřimovskou společnost Agrostroj. Celkem jsme vyba-
vili 96 koupelen a 96 toalet do 8 bytových domů společnosti.

Spolupracujete s nějakým členským výrobním družstvem?

Ano, s několika. Některá družstva nám dodávají materiál 
pro naši výrobu, jako například KNK CZ výrobně spotřební 
družstvo Svratka nám dodává kování. DDL dřevozpracující 
družstvo Lukavec je jedním z  našich hlavních dodavatelů 
deskového materiálu. Dodavatelem kompresorů pro naši  
výrobu je Orlík-Kompresory v. d. Od jiných družstev odebírá-
me produkty pro rozvoj našich prostor, například Kooperati-
va v. o. d. Uhlířské Janovice je naším dodavatelem zárubní 
pro většinu dveří v budově našeho sídla. Vzájemná výpomoc 
a sdílení zkušeností nám výborně funguje s  Dřevotvarem 
Jablonné nad Orlicí. 

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti koupelnového nábytku?

Zákazníci chtějí vyjádřit svoji osobnost a individualitu, chtějí 
mít koupelnu originální. Panuje tedy příklon k individuálním 
řešením a k možnosti vybrat a sladit barvu nábytku s ostat-
ními prvky v koupelně. Nejžádanější jsou minimalistické 
umyvadlové desky doplněné bezúchytovými zásuvkami. 
Trendem jsou světlejší tóny hnědé, krémové, světle růžové 
a dřevodekory v teplejších tónech s výraznou kresbou dřeva.
                                                                                  

www.drevojas.cz

reportáž 
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Malba, výrobní družstvo  
lakýrníků a malířů v Praze

 
 
 
 
 
 

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Jana Henychová

Chystáte se vymalovat byt, obyt-
ný dům či chalupu v Praze a okolí? 
Máme pro vás tip – výrobní družstvo 

Malba. Kvalita za příznivé ceny je jedním 
ze základních cílů družstva. Tomuto článku 
dalo vzniknout pracovní setkání předsedy 
družstva Malba Praha Pavla Zrůbeckého  
a předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla, 
které se uskutečnilo dne 20. ledna.
Předseda svazu měl možnost se podrobně seznámit 
s  činností družstva Malba. Předseda Pavel Zrůbecký vidí 
dlouhodobou perspektivu družstva především v  mladém  
kolektivu pracovníků, v komunikaci se zákazníkem a realizo-
vání jeho konkrétních představ. 

Družstvo se zaměřuje na zákazníky především v  oblas-
ti Prahy a blízkého okolí, kde ho často vyhledávají jako 
spolehlivého partnera pro malířské a lakýrnické služby. 
V  rámci již předchozí dobré velmi spolupráce se SČMVD 
oba předsedové projednali také aktuální nabídky svazu  
při pomoci družstvům, mimo jiné možnosti společného ná-
kupu energií či finančně zajímavé nabídky mobilního operá-
tora, a stejně tak i možnost pojištění v rámci smlouvy s pojiš-
ťovnou Kooperativa za zvýhodněných podmínek nebo využíti 
jiného druhu pojištění, např. pojištění motorových vozidel. 
Současně Svaz vyžívá možnosti spolupráce při malířských 
pracích v jeho jednotlivých objektech.

Pražské družstvo Malba nabízí, jak již ostatně vyplývá  
i z jeho názvu, především malířské a lakýrnické práce. Tyto 
činnosti vykonává dlouhou řadu let a má za sebou kromě 
běžných prací i významné zakázky. Družstvo Malba nabízí 
veškeré malířské práce, jako malování pokojů, chodeb, hal, 
kanceláří a jakýchkoliv administrativních prostor. Provádí 
malířské práce ve školách, školkách, bankách, ve skladech 
či výrobních halách.

Když zmíníme reference, družstvo Malba realizovalo zakáz-
ky malířských prací například pro DAREX na Václavském  
náměstí v  rámci přestavby rakouskou firmou, kuřácký sa-
lonek primátora hl. města Prahy na Mariánském náměstí  
se zase dočkal obnovy v podobě tapetování, kde byl použit 
vzor historického designu. Družstvo Malba dále provádělo 
zakázky například v  Kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, 
v Jízdárně pražského hradu v rámci výstavy z díla výtvarníka 
Josefa Lady či provádělo lakýrnické práce v budově Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR.

Co se týče lakýrnických prací, v regionu Praha a okolí lakýr-
níci provádějí nátěry fasád, oken, dveří, radiátorů, podlah,  
ale také okapů, trubek a zábradlí. Mezi další nabídku patří 
nátěry plotů, zárubní či kovových konstrukcí.

Žádanou službou družstva Malba je i ruční sítotisk. Mezi 
nejčastější zakázky v této oblasti patří především dotisky  
do kalendářů, samolepky a zajištění potisků na papír či fólie. 
Zaměřuje se také na potisk podle přání zákazníka, například 
na novoročenky, či na potisky plastů (informační cedule), 
atd. Výhodou pro řadu zákazníků mohou být malonákladové 
potisky.Předseda družstva MALBA Praha Pavel Zrůbecký (vlevo) 

přebírá Pamětní list za významnou podporu výrobního 
družstevnictví z rukou předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla
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Mezi specifické činnosti družstva patří písmomalířství  
a výroba různých reklamních nápisů, ale také písmomalířství 
na fasády či výroba řezaných reklamních nápisů, skleněné 
výlohy či skleněné výplně dveří. V  oblasti písmomalířství  
a řezané reklamy tak firmy mohou využít služby Malby 
Praha třeba pro nápisy na osobní a nákladní automobily  
či na kamiony. 

Jestli chcete, aby vaše auto zdobil unikátní jednobarevný  
či vícebarevný firemní text, logo či obrázek, lze vyrobit téměř 
cokoliv – ať již na karoserii automobilu či na plachtu. Lze  
namalovat jakýkoliv text nebo ho vyřezat z folie. V nabídce 
má Malba velké množství fontů na výběr a stejně tak lze pod-
le předlohy namalovat i unikátní obrázek. Totéž lze využít  
i pro fasády budov, štíty prodejen a podobně. Stačí jen sdělit 
představu zákazníka a společně pak dílo navrhnout a dotáh-
nout do úspěšné realizace.

Podrobnější informace včetně ceníku pro standardní práce 
lze nalézt na webových stránkách družstva Malba www.mal-
bapraha.cz. Se specifickými požadavky doporučujeme obrá-
tit se na firemní kontakty uvedené na webových stránkách 
družstva.

NABÍDKA PRO ČLENSKÁ DRUŽSTVA SČMVD

Malba, výrobní družstvo  
lakýrníků a malířů v Praze

nabízí členským družstvům slevu na malířské 
a lakýrnické práce ve výši 15 %.

KONTAKT:

tel.: +420 233 373 594 
         +420 731 170 147 

e-mail: predseda@malbapraha.cz

 
www.malbapraha.cz

Miroslav Derech (malíř)

Michal Ondřejček (malíř)
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DRUPO výrobní družstvo Horní 
Cerekev

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo DRUPO je tradičním českým 
výrobcem ochranných pracovních 
pomůcek a oděvů. Nabízí vysokou 

a garantovanou kvalitu výrobků a rych-
lé dodání zakázky. Dne 1. února družstvo 
navštívil předseda SČMVD Ing. Leo Dose-
děl. Společně s předsedkyní družstva Ing. 
Janou Čechovou a místopředsedkyní paní 
Janou Heřmánkovou pohovořili o aktuál-
ních tématech a dění v družstvu i nabíze-
ných službách Svazu.
Předmětem jednání předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla  
a předsedkyně Ing. Čechové byla nabídka pomoci družstvům 
v oblasti sjednaných rámcových smluv, výhodné ceny tarifů 
společného mobilního operátora, pojištění u Pojišťovny Koo-
perativa, ale i možnost financování případných investičních 
záměrů z prostředků FDÚ. Na základě projednání byly požado-
vané rámcové smlouvy na družstvo zaslány. Byla diskutována  
i otázka zaměstnanosti a chybějících pracovnic v  textilní  
a oděvní výrobě. Částečně si družstvo vypomáhá zahranič-
ními pracovnicemi.

Předseda SČMVD navštívil areál sídla družstva s administ-
rativní budovou, přilehlými budovami skladů a ubytovacím 
zařízením pro zahraniční pracovnice. Současně si prohlédl 
výrobní budovu s velkou šicí dílnou a stříhárnou.

Družstvo je výrobcem především speciálních nehořlavých 
oděvů pro hasiče, pracovních oděvů pro různorodá odvětví 
průmyslových oborů a řemesel. Vyrábí pracovní oděvy, kom-
binézy, laclové kalhoty, vatované zimní oděvy, ubrusy nebo 
lékařské oděvy.

Výrobu pracovních oděvů je družstvo schopno upravit dle 
konkrétního požadavku zákazníka, včetně výrobny chráně-
ných vzorů pracovních oděvů na zakázku včetně malosério-
vé výroby pracovních oděvů na zakázku. Lze také navrhnout 
originální a praktické pracovní oděvy, vyhotovit oblečení  
na míru v malosériové výrobě, a to vše s rychlým dodáním  
a za výhodné ceny.

DRUPO výrobní družstvo bylo založeno v roce 1952.  
Od začátku existence se specializovalo na výrobu pracov-
ních, ochranných a profesních oděvů. Postupem času se 
snižovala výroba klasických pracovních oděvů a v současné 
době družstvo vyrábí stále více speciálních složitých oděvů, 
jako jsou oděvy pro hasiče a záchranáře.

Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl předal  
předsedkyni družstva Ing. Janě Čechové (uprostřed)  

a místopředsedkyni pí. Janě Heřmánkové  
Pamětní list k 70. výročí založení družstva
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Dlouholetá tradice i zkušenost odborných pracovníků jsou 
předpokladem spokojenosti zákazníků. V  oblasti výroby 
pracovního oblečení je družstvo schopno uspokojit téměř 
všechny požadavky zákazníků.

Družstvo má v současné době cca 65 zaměstnanců pracu-
jících na třech sériových provozovnách a  samostatné stři-
hárně. Provozuje rovněž družstevní prodejnu v Horní Cerekvi  
v sídle družstva.

                                                  
www.drupo.cz

Provozovna (šicí dílna) v Horní Cerekvi

Střihárna

Denisa Matyasová

reportáž 
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Účast v družstvu
JUDr. Miroslav Machala

Účast v družstvu spočívá v členství. 
Členství je právním vztahem mezi 
členem družstva a družstvem, jehož 

obsahem jsou vzájemná práva a povin-
nosti člena a družstva. Tato práva a povin-
nosti představuje družstevní podíl člena 
v družstvu. Družstevní podíl je z práv-
ního hlediska nehmotnou movitou věcí  
ve vlastnictví člena, se kterou je člen 
oprávněn nakládat za podmínek podle 
právních předpisů a stanov družstva.

Podmínkou, při jejímž splnění v družstvu dochází podle  
zákona o obchodních korporacích k nabytí či zvýšení účasti 
obdobně jako i v některých jiných obchodních korporacích, 
je převzetí vkladové povinnosti k vkladu a splnění převza-
té vkladové povinnosti ve stanoveném rozsahu. Vkladem  
se rozumí peněžní vyjádření hodnoty toho, co se budoucí 
člen zavazuje do družstva vložit, aby v něm nabyl účast, 
anebo co se zavazuje do družstva vložit jeho člen za úče-
lem zvýšení své dosavadní účasti. Převzatou vkladovou  
povinnost zákon připouští splnit jak v penězích, tak i vnese-
ním jiné penězi ocenitelné věci.

Jde-li o účast v družstvu, musí před vznikem členství  
dojít k převzetí vkladové povinnosti k základnímu členské-
mu vkladu. Výše tohoto základního členského vkladu musí 
být uvedena ve stanovách. Je jedním z údajů, které se  
v rámci zápisu družstva zapisují do obchodního rejstříku,  
a které jsou proto každému veřejně přístupné. Základní 
členský vklad lze postupem podle zákona o obchodních 
korporacích zvyšovat či snižovat, avšak jeho výše musí být 
ve stejnou dobu pro všechny členy družstva stejná. Vkla-
dovou povinnost je třeba před vznikem členství ve stano-

veném rozsahu a způsobem podle stanov družstva rovněž 
splnit. Zákon umožňuje, aby jako podmínku vzniku členství 
stanovy vyžadovaly splnění této vkladové povinnosti v celé 
výši, anebo aby určily, že ke splnění této podmínky posta-
čuje splnit vkladovou povinnost k základnímu členskému 
vkladu před vznikem členství v jimi určené výši vstupního 
vkladu. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základ-
ním členským vkladem a vstupním vkladem pak musí být 
splněna ve lhůtě, která nesmí být delší než tři roky a musí 
být uvedena ve stanovách. Zavázat se k vyššímu vkladu, 
než kolik činí základní členský vklad, je v družstvu možné 
jen tehdy, umožňují-li stanovy členu účastnit se v družstvu 
též dalším členským vkladem. Převezme-li člen závazek  
k jednomu či k více dalším členským vkladům, je jeho člen-
ský vklad tvořen součtem základního členského vkladu 
a všech dalších členských vkladů.

Další podmínky pro členství mohou být určeny na zákla-
dě zákona o obchodních korporacích stanovami družstva.  
Vymezení jedné či více těchto podmínek souvisí s účelem,  
k němuž je družstvo založeno. Význam uvedených podmí-
nek je dán tím, že řeší otázku, kdo může být v družstvu čle-
nem. Družstvo se podle zákona o obchodních korporacích 
zakládá za účelem vzájemné podpory svých členů nebo 
třetích osob, případně za účelem podnikání. V pojetí této 
právní úpravy je družstvo současně společenstvím neuza-
vřeného počtu osob. Je proto zřejmé, že k naplňování účelu, 
k němuž je družstvo založeno, je potřebné, aby tyto osoby 
spojoval jejich společný zájem. K tomu může sloužit vyme-
zení podmínek pro členství v družstvu v jeho stanovách.

Zákon výslovně zmiňuje jako jednu z možných podmínek 
pro vznik členství v družstvu podmínku pracovního poměru 
člena k družstvu. Tato podmínka se uplatní zejména v druž-
stvech, v nichž v souvislosti s jejich zaměřením na podnikatel-
skou činnost spojuje členy zejména to, že zde nachází příle-
žitost pro své pracovní uplatnění. Podmiňují-li stanovy vznik 
členství pracovním poměrem člena k družstvu, pak podle 
zákona o obchodních korporacích platí, že členem družstva 
se může stát pouze osoba způsobilá k uzavření pracovní 
smlouvy. Je zřejmé, že vedle fyzických osob, které se nemo-
hou stát členy vzhledem ke svému nízkému věku, je touto 
podmínkou v družstvu vyloučena i možnost členství práv-
nických osob.Účast v družstvu se nabývá se vznikem člen-
ství. Členství vzniká po splnění všech podmínek podle záko-
na o obchodních korporacích a stanov družstva na základě 
projevené vůle stát se členem družstva. Při vzniku družstva 
vzniká členství osobám, které se podle zákona o obchod-
ních korporacích účastnily na jeho založení jako zakladatelé.  
Po vzniku družstva se lze stát jeho členem vždy přijetím  
za člena, o kterém rozhoduje orgán družstva, do jehož  
působnosti patří toto rozhodování podle stanov.

Práva a povinnosti člena z jeho členství v družstvu určuje 
zákon o obchodních korporacích a stanovy družstva, popří-
padě smlouva mezi družstvem a členem o dalším členském 
vkladu. Družstevní podíl vzniká při vzniku práv a povinnos-
tí z členství mezi osobou, která se stává členem družstva  
a tímto družstvem. Tato práva a povinnosti jsou vždy spjata 
s členským vkladem ve výši základního členského vkladu, 
anebo s členským vkladem tvořeným součtem základního 
členského vkladu a všech případných dalších členských 
vkladů, účastní-li se člen v družstvu v souladu s jeho sta-
novami rovněž jedním nebo více dalšími členskými vklady. 
Majetková účast člena v družstvu daná výší jeho členské-
ho vkladu nemůže být nižší, než kolik činí základní členský 
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vklad, avšak vzhledem k případným podmínkám, za nichž 
podle stanov členové mohou převzít vkladovou povinnost  
k dalším členským vkladům, nesmí být ani vyšší, než při-
pouštějí stanovy.

Člen má v souladu se zákonem o obchodních korpora-
cích a stanovami družstva právo zejména volit a být volen  
do orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování v druž-
stvu a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.  
K povinnostem člena hlavně patří dodržovat stanovy i roz-
hodnutí orgánů družstva.

Člen je oprávněn účastnit se na řízení a rozhodování  
v družstvu i na volbě členů jeho volených orgánů především 
uplatňováním svého hlasovacího práva na členské schůzi. 
Ve výkonu tohoto hlasovacího práva lze člena omezit jen  
v případech podle zákona o obchodních korporacích,  
anebo z důležitého důvodu určeného ve stanovách družstva.  
Pokud člen splňuje podmínky a předpoklady pro výkon 
funkce ve voleném orgánu družstva, má právo být do tohoto 
orgánu také volen.

Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. 
Nejde-li o hlasování, při němž to zákon o obchodních kor-
poracích nedovoluje, mohou stanovy určit, že člen má  
na členské schůzi více hlasů, a to spolu s hlediskem, podle 
něhož se počet hlasů člena stanoví. Právní úprava v zákoně  
o obchodních korporacích předpokládá, že práva člena 
se určují na základě stanov družstva podle výše členské-
ho vkladu nebo výše členem splněné vkladové povinnosti 
k členskému vkladu, popřípadě též podle délky členství  
v družstvu. Zákon nevylučuje ani uplatnění jiných hledisek 
jak majetkové, tak nemajetkové povahy, nejsou-li v rozporu 
s dobrými mravy. Vznikne-li členu funkce ve voleném orgá-
nu družstva, který má více členů, účastní se na rozhodování 
tohoto voleného orgánu ze zákona vždy jedním hlasem.

Za trvání svého členství se člen svým členským vkladem 
podílí na základním kapitálu družstva, který je souhrnem 
všech členských vkladů členů družstva. Členství v druž-
stvu však nezakládá žádné právo člena k majetku družstva 
nebo k jakékoliv jeho části, a člen proto není oprávněn se  
v tomto právním vztahu k družstvu žádného plnění z tohoto 
majetku domáhat, pokud se nejedná o plnění, na které mu 
již vznikla v souladu se zákonem o obchodních korporacích  
a na základě stanov nebo rozhodnutí orgánu družstva  
pohledávka. Touto pohledávkou může být zejména pohle-
dávka na vyplacení podílu člena na zisku nebo na jiných 
vlastních zdrojích družstva, nebo pohledávka na vrácení 
části základního členského vkladu, jestliže v družstvu došlo  
ke snížení základního členského vkladu, případně pohledáv-
ka z vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části 
za trvání členství člena v družstvu, pokud možnost jej takto 
vypořádat byla dohodnuta ve smlouvě o dalším členském 
vkladu. Zákon o obchodních korporacích ve svých ustano-
veních předpokládá, že stanovy mohou obsahovat úpravu, 
podle níž se právo člena na podíl na zisku nebo na jiných 
vlastních zdrojích družstva určuje, obdobně jako počet hla-
sů člena při hlasování na členské schůzi, nejen podle výše 
členského vkladu, ale také podle délky členství v družstvu 
anebo jiného hlediska, které není v rozporu s dobrými mravy.

Z uvedeného je zřejmé, že družstevní podíl podle zákona 
o obchodních korporacích nevyjadřuje stejnou míru účas-
ti člena na všech právech a povinnostech z členství členů 
družstva, a že míra, v jaké se člen svými právy a povin-

nostmi z členství podílí na souhrnu jednotlivých práv a po-
vinností členů družstva plynoucích z jejich členství může 
být tedy rozdílná. I zde však současně podle občanského  
zákoníku pro stanovy družstva platí, že družstvo, jako jedna 
z korporací, nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat 
ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho oprávněné zájmy.

Družstevní podíl, který představuje ve dvoustranném práv-
ním vztahu mezi členem a družstvem práva a povinnosti  
z členství v družstvu, vyžaduje pro své trvání jak účast oso-
by, která má v tomto právním vztahu postavení člena, tak 
i trvání družstva. Jestliže osobě, která byla v uvedeném 
právním vztahu dosud členem, zaniká za trvání družstva její 
členství, a na její místo nenastupuje jako člen jiná osoba, 
která je vzhledem k podmínkám stanovým v daném druž-
stvu pro členství způsobilá být jeho členem, všechna práva 
a povinnosti z členství představovaná dosavadním druž-
stevním podílem člena, jemuž zaniká členství, se zánikem 
jeho členství zanikají a vzniká právo na vypořádaní takto 
zaniklého družstevního podílu. Vypořádání se provede  
určením výše vypořádacího podílu v penězích a vyplacením 
vypořádacího podílu. Obdobně tomu je, pokud dojde ke zru-
šení družstva s likvidací, které předchází zániku družstva 
jeho výmazem z obchodního rejstříku. Při zrušení družstva 
s likvidací má člen právo na podíl na likvidačním zůstatku 
zbylém při této likvidaci.

Osoba, která není členem družstva, může nabýt v družstvu 
účast také převodem nebo přechodem již vzniklých práv 
a povinností z členství, které představuje dosavadní druž-
stevní podíl některého z členů družstva. Vzhledem k tomu, 
že tato práva a povinnosti jsou vždy spjaty s již převzatou 
vkladovou povinností k členskému vkladu alespoň ve výši 
základního členského vkladu, ze strany osoby, která druž-
stevní podíl a tím i účast v družstvu přechodem či převo-
dem nabývá a stává se tak členem družstva, k převzetí nové 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nebo 
také k dalšímu členskému vkladu při převodu ani přecho-
du družstevního podílu nedochází. Jestliže člen, kterému 
dosud družstevní podíl náležel, nesplnil svou vkladovou 
povinnost k členskému vkladu v celém rozsahu, musí ji spl-
nit ten, kdo družstevní podíl od dosavadního člena nabyl,  
neboť převodem či přechodem družstevního podílu dochá-
zí v právním vztahu mezi členem a družstvem jen ke změně 
v osobě člena.

Nejedná-li se o bytové družstvo, stanovy mohou převod  
i přechod družstevního podílu na osobu, která není členem 
družstva nepřipustit. Připouští-li stanovy vznik členství  
těmito způsoby, může vzhledem k právní úpravě v zákoně 
o obchodních korporacích družstevní podíl nabýt jen oso-
ba, která splňuje podmínky pro členství v družstvu určené 

jeho stanovami. Vznik členství převo-
dem i přechodem může být podle stanov 
podmíněn souhlasem představenstva, 
a jde-li o družstvo, v němž se předsta-
venstvo nezřizuje, souhlasem předsedy 
družstva. Není-li za této právní úpravy  
ve stanovách souhlas udělen, k převodu 
ani k přechodu družstevního podílu ne-
může podle uvedeného zákona dojít.

www.scmvd.cz

                       právní okénko             
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Střihy a vzorky rychle a přesně 
Svěřte práci prémiovému cutteru  

 

Petra Novotná 
Foto: archiv družstva Dita

Papírové, elektronické nebo zatím žádné? 
Je jedno, jaké střihy máte. Jejich zpra-
cování, stupňování do všech velikostí 

nebo přenesení do počítače nabízí tradiční 
textilní firma Dita, výrobní družstvo invalidů  
z Tábora. Minulý rok totiž do své dílny pořídila 
prémiový cutter 1825 CV od německé firmy 
Bullmer, která ho označuje za nejflexibilnější 
jednovrstvou řezačku.  
Dita cutter využívá pro střihy a stupňování vzorků výrobků 
svých dvou značek oblečení Little Angel® a Baridi wear®. 
„V současné době máme více než 3,5 tisíce výrobků, takže  
pro naši vývojářku už bylo nemyslitelné vše kreslit a střihat 
ručně,“ objasňuje zakoupení stroje ředitelka textilní divize 
Jana Šourková. 

Dita si ovšem skvělé služby tohoto jednovrstvého cutteru 
nechce nechat pro sebe, a díky volné kapacitě nabízí jeho 
umění i dalším textilním firmám. Pokud potřebujete zpra-
covat střih, vystupňovat ho do velikostí, přenést papírový 
střih do počítače a vytisknout ho na papír, karton nebo plast,  
můžete tuto volnou kapacitu využít. Dita pracuje s progra-
mem AccuMark. 

„Firma si může dodat jen vzorek, pokud střihy nemá, naše 
konstruktérka je udělá,” vysvětluje Jana Šourková. A po-
chvaluje si hlavně přesnost a rychlost, protože bez cutteru 
byla práce časově i fyzicky velmi náročná. Nyní je vše rychlé  
a jednoduché. 

Tento druh cutteru se používá převážně v automobilové 
výrobě, a právě v oděvním průmyslu. Poradí si s tkanými  
i netkanými textiliemi, s podlahovinou, se syntetickými ma-
teriály, s potištěnou textilií, PVC a mnoha dalšími. Kvůli vyso-
ké pořizovací ceně si ho ale menší textilní výrobci většinou 
nemohou dovolit. 

Dita nabízí i následný střih výroby. A to na svém dalším 
cutteru, tentokrát vícevrstvém.

 

Máte pocit, že by i vám mohl  
PREMIUMCUT 1825 CV usnadnit práci? 

Napište nebo zavolejte.

KONTAKT:

Ing. Jana Šourková

e-mail: sourkova@dita.cz

tel.: 736 621 001

 
www.dita.cz

družstevní výrobky



Mechanika Prostějov, výrobní družstvo   
Letecká 2

796 01  Prostějov
www.mechanikapv.cz

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



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ
Využijte 
až 20% slevy
z Šekové 
knížky

Díky Šekové knížce ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy, 
výměnu opotřebovaných dílů nebo nové příslušenství, pak je Šeková knížka plná slev 
určena právě Vám. Šeková knížka obsahuje kupony až s 20% slevou na materiál i práci 
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás. Dopřejte svému vozu profesionální 
péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu  
nebo online na www.sekova-knizka.cz.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

10127711_SKODA_Aftersales_Sekova-knizka_2023_Inzerce-A4-EDIT-04mh.indd   110127711_SKODA_Aftersales_Sekova-knizka_2023_Inzerce-A4-EDIT-04mh.indd   1 27.10.2022   10:21:1427.10.2022   10:21:14
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Cappucino, flat white nebo americano
Kávové nápoje na bázi espressa

 
 

Anna Veselovská
Foto: archiv Fair & Bio pražírna

Barista vám umí přinést kávu přesně podle 
vaší chuti. Když bezpečně ví, co si přejete. 
Jak se tedy vyznat mezi všemi “latéčky”  

a “makiáty”, rozhodnout se, když je v nabídce 
cappuccino i cortado a správně si objednat?

 
Espresso a nápoje připravené z něj

Alfou i omegou kavárenského menu je káva všech káv 
- Espresso. I když se velká část kávového menu na oko  
zakládá na mléčných nápojích, Espresso v nich najdete vždy 
jako stěžejní složku. Vyjma mléka se Espresso páruje i se 
zmrzlinou, smetanou nebo destiláty. Cappucino, Espresso 
nebo Latte macchiato najdete prakticky v každé kavárně  
a měli byste si vždy pochutnat na nápoji stejných paramet-
rů. Drobné odlišnosti se občas projeví v podávání, nebo tam, 
kde nejsou dohody zakotvené - u nás například u nápojů jako 
je Cortado nebo ledová káva.

Boj o Espresso
Dohady o tom, jak definovat Espresso, jsou na internetu 
na denním pořádku. Zde vycházíme z pravidel mezinárod-
ní soutěže World Barista Championship, podle kterých jsou 
splněny mj. tyto dva stěžejní parametry - objem nápoje 30ml 
(+/-5ml) a doporučená doba extrakce 20 - 30 sekund. Vzni-
ká tak viskózní nápoj plný esenciálních olejů a minerálů,  
s cremou na povrchu, servírovaný obvykle v espresso šálku 
o objemu 60 - 90ml.

Lungo vs. Americano
Kdo touží po objemnějším nápoji, můžete si objednat doppio 
neboli dvojité Espresso, nebo Espresso prodloužit (dolít) 
horkou vodou. Nebo si můžete říct o pořádný hrnek filtrova-
né kávy. Pro někoho je Lungo a Americano totéž. Tam, kde 
tyto nápoje rozlišují, jde často o rozdíl v poměru voda vs. 
Espresso. Ten bývá pro Lungo 1:1 a pro Americano až 5:1. 
Lungo vám tedy pravděpodobně barista připraví do espre-
sso šálku a prodlouží sám. Americano dostanete častěji  
v podobě Espressa v cappuccinovém šálku a nádobky s hor-
kou vodou zvlášť.

Espresso a mléko
Šest nejběžnějších káv s napěněným mlékem se od sebe 
liší hlavně množstvím použitého mléka. Dohody ale platí 
také ohledně jejich servírování hostům. Šálky mají standar-
dizovaný objem. Flat White se v Čechách servíruje častěji 
do sklenic. Mléko má efekt na povzbuzující účinky kávy.  
O tomto vlivu se často mluví jako o regulaci množství kofei-
nu v nápoji, ve skutečnosti jde ale o rozvolnění uvolňování 
kofeinu v čase. 

Espresso Macchiato
V moderním pojetí je podávané v espresso šálku s vrstvou 
mléčné mikropěny, takže vypadá jako miniaturní Cappucci-
no. Dříve jste jej dostali jako Espresso se lžičkou hustší pěny. 

Cappuccino
Pokud si objednáte Cappuccino, měli byste dostat šálek  
o objemu 150-180 ml s jedním shotem Espressa doplněným  
o napěněné mléko. I zde mělo mléko dříve podobu hutné husté 
pěny. Dnes se setkáte spíše se sametovou mikropěnou. Litím 
mléčné mikropěny do Espressa technikou nazývanou latte art, 
vznikají na povrchu nápojů obrázky - rozety, labutě, srdíčka.

Cortado 
Cortado nemá v Čechách příliš silnou tradici. Připravuje se 
dolitím mléka/mléčné pěny k Espressu v různém poměru. 
Mění se i míra napěnění mléka. Obvykle bývá méně napěně-
né, než je třeba v cappuccinu - spíše jako do Flat white, který 
je dalším nápojem v mléčně-kávové nabídce.

Flat white
Jde o dvojité Espresso s vrstvou napěněného mléka, často 
servírované do skleničky spíše než do šálku. V moderním po-
jetí je mikropěna o malinko méně vyšlehaná, než pěna do Ca-
ppuccina, a v nápoji je tak poměrně vysoká vrstva odděleného 
mléka a nižší, zřetelná vrstva pěny. Oproti Capuccinu dominu-
je ve Flat White o poznání více chuť kávy. To díky dvojitému 
Espressu. Můžete tedy počítat i s dvojitou dávkou kofeinu.

Cafe Latte
Naopak Café Latte má velmi mléčnou chuť, protože se při-
pravuje do šálků o objemu zhruba 280 - 330ml. V drtivé vět-
šině z běžného Espressa. Někde vám ho ale připraví auto-
maticky z doppia a prakticky všude to umějí na přání. Pokud 
je na vás tedy Flat White příliš výrazný, ale chcete dvojitou 
dávku Espressa, potažmo kofeinu, “Latte” s dvojitým šotem 
je skvělá volba.

Mléko, prosím
Slovo “Latte” je součástí názvu dvou rozdílných kávových 
nápojů. Jistější je tedy objednávat si plnými názvy. Když vám 
namísto Latte Macchiata skončí na stole Cafe Latte, nebude 
to tak hrozné, protože nápoje nejsou až tak rozdílné. Pokud 
vám ale nějaký povedený barista bude chtít dát za vyučenou, 
s postaví před vás sklenici mléka. A protože „Latte“ je v pře-
kladu z italštiny “mléko”, bude tak trochu z obliga.

Latte Macchiato
Podobně jako Café Latte, obsahuje i Latte Macchiato cca 
250ml mléka a Espresso. V tomto případě jde ale zejména 
o horké nenapěněné mleko. Mléčná mikropěna tvoří jen ma-
lou část nápoje na povrchu. Skrze ní se do nápoje nalévá 
Espresso, které pak vytváří zřetelnou vrstvu mezi mlékem 
a pěnou. Z toho důvodu se servíruje do vysoké sklenice.  
A jsme zase u italštiny... Díky stopám po vlévání Espressa 
získal tento nápoj svůj název. Když už jsme u těch lek-
cí italštiny - “macchiato”, znamená „skvrna“. U Espresso 
Macchiato jde o mléčnou „skvrnu“ na espressu. U Latte 
Machiatta zase o skvrny po vlévání espressa v mléku.  
                                                                   www.fair-bio.cz
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Nechte děti, aby se při zdobení 
velikonočních vajíček vyřádily

Ing. Alexandra Nováková

Foto: archiv Druchema 

Statistiky tvrdí, že tradiční zvyky  
v době Velikonoc dodržuje celých  
90 procent českých rodin. Překvapte 

koledníky vajíčky s mramorovým efektem. 

Výzdobu domácnosti obvykle tvoří naleštěná vejce  
z obchodů – drátovaná, s cibulkovým vzorem, tradiční kras-
lice s voskovým reliéfem či gravírovaná. V košících koled-
níků pak končí vejce, při jejichž přípravě jste málem přišli  
o nervy a děti prolily hektolitry slziček. Zpočátku to šlo − 
vykoupali jste vejce v rozpuštěných práškových barvách  
a rozhodli jste se, že vzniklé mapy vypadají docela efektně.  
Pak už to bylo horší − když jste vypotřebovali zásobu obtis-
ků (většina z nich skončila na prstech potomků) a nastrkali  
s námahou další příliš malá nebo naopak příliš velká vejce 
do košilek univerzální velikosti, byli jste zralí na blázinec. 
Veškeré tohle martyrium si však můžete ušetřit, poměrně 
snadno vytvořit skutečně „trendy“ slepičí produkty na ozdobu 
i pro koledníky a přitom si ještě s dětmi užít spoustu legrace.

Kromě sáčků s pěti tekutými barvami (žlutá, červená, oran-
žová, modrá a zelená) najdete v balení OVO efekt mramor  
i jeden pár rukavic. Nejsou tam jen jako bonus. Právě s jejich 
pomocí totiž docílíte vajíček, která vám bude kdekdo závi-
dět. A přitom je budete mít hotové za chvilku a bez zbyteč-
ného trápení. Jak tedy na to?

Obsah sáčku s vybranou barvou rozpusťte v půl litru hor-
ké vody (zhruba 70 stupňů Celsia) a přidejte 2 až 3 lžíce 
octa. Vyfouknutá, omytá a odmaštěná nebo natvrdo uvaře-
ná vejce ponořte do připravené lázně a koupejte je zde asi  
10 minut. Jakmile je vyjmete, nastává ta pravá chvíle pro 
dětskou fantazii. Oblékněte potomkům rukavice a nechte je, 
aby různě otáčely vajíčka v prstech. Právě doteky rukou vy-
tvoří požadovaný mramorový efekt. Pomocí rukavic můžete  
na části vajec nanášet i jiné barvy a tvořit nápadité, nezvyklé 
a veselé mramorové kombinace. 

Dalším zajímavým produktem je sada na dekorování veli- 
konočních vajíček s efektem zlatého třpytu. Sada dále  
obsahuje čtyři gelové barvy - oranžovou, červenou, modrou 
a zelenou. 

PŘEDSTAVUJEME NOVINKU
Seznamte se také s novinkou - gelovými barvami s rubíno-
vým efektem.  Balení obsahuje stejně jako předchozí sady 
čtyři gelové barvy, dekorativní povrchovou úpravu a pár ruka- 
vic. Po aplikaci na vajíčka se následně nanese rubínový třpyt, 
který působí velmi efektně.

STYL, družstvo pro chemickou výrobu 

www.druchema.cz

družstevní výrobky
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Veselé a hravé
Velikonoce :)


