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Tak se k nám
paní Zima přece
jen zachovala tro−
chu romanticky,
neboť nám kon−
cem nejdříve nadě−
lila vydatnou sně−
hovou přikrývku,
skoro jako v po−

hádce Mrazík. Děti měly radost, ři−
diči již méně, když bruslili na „Dé−
jedničce“ vstříc haváriím. Zejména
východočeši na tom byli bídně, ales−
poň jak jsme se mohli dočíst ve zprá−
vách.

Počasí s námi vůbec v tomto mě−
síci silně laškovalo − o týden dříve
zase řádila vichřice, takže byla ochro−
mena silniční i vlaková doprava.
Zvláštní to osud, obojí se stalo vždy,
když jsem cestovala s podklady do
tiskárny... Že by špatné znamení
a měla bych toho nechat? Nene,
já se odradit vlivy počasí nenechám.
Naopak jsem si dala za úkol proce−
stovat křížem krážem naši republiku
a zajet postupně do všech výrobních
družstev, z nichž si pak můžete pře−
číst reportáže. Naštěstí si počasí
zašprýmovalo i k pozitivní náladě,
takže nám koncem února svítí opět
sluníčko jako v italské komedii a lány
se zelení stejně jako o letošních
Vánocích. 

Přeji Vám příjemné počteníčko,
myslete na mně posílejte mi maily
a dopisy... Již se těším na Vaše ná−
měty a připomínky, především pak na
informace, které by mohly zajímat
i ostatní čtenáře, zejména z řad vý−
robních družstev…

Jana Henychová
šéfredaktorka

ADRESA REDAKCE

Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1

Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz

Tel.: +42 224 109 352
Tel./fax: +42 224 230 050

Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:       inzerce@scmvd.cz
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Podnikatelé a manažeři tančili v Obecním domě
V pořadí již 8. ročník Reprezentačního plesu podnikatelů a manažerů, kte−

rý pořádá společnost Lobby Česká republika, se letos uskutečnil 27. ledna
tradičně v pražském Obecním domě se záštitou prezidentů Svazu průmyslu
a dopravy, Hospodářské komory a předsedy Konfederace zaměstnavatel−
ských a podnikatelských svazů. Slavnostní zahájení plesu otevřeli fanfárami
příslušníci Hudby Hradní stráže a Policie ČR a přípitek plesu pronesli vrchol−
ní představitelé tří výše zmíněných institucí − Jaroslav Míl, Jaromír Drábek
a Jan Wiesner. 

Pozvání přijala i řada významných před−
stavitelů české politické i společenské scé−
ny − mezi hosty bylo možné zahlédnout před−
sedu vlády Mirka Topolánka, velvyslance
Spojených států v ČR Richarda W. Grabe−
ra, generálního ředitele agentury Czech−
Invest Tomáše Hrudu, moravskoslezské−
ho hejtmana Evžena Tošenovského či
budoucího náčelníka Generálního štábu
Armády ČR Vlastimila Picka. 

Celým večerem v secesních prosto−
rách Obecního domu provázel Roman
Šmucler. Součástí akce byla mimo jiné
módní přehlídka značky Natali Ruden se
šperky od firmy Halada. O kulturní program se
postarali Věra Špinarová, Peter Nagy, ABBA revi−
val a Sestry Havelkovy. Zábavu přinesla soutěž
v karaoke. Návštěvníci akce si mohli také za−
koupit lístky do tomboly, která byla uspořádána
ve prospěch Fondu ohrožených dětí.

Významným bodem programu bylo též vy−
hlášení ceny „Mecenáš roku za firemní filantro−
pii“. Tu obdržel Jiří Vrbek, jednatel společnosti
G Servis z Třebíče, z rukou Pavly Topolánkové,
vedoucí redaktorky rubriky Maecenas, která se
firemní filantropii věnuje v časopise Lobby více
než tři roky, a dále Zbigniew Czendlik, katolický
farář, který se dlouhodobě angažuje v charita−
tivní činnosti. Smyslem ceny, jejímž vyhlašova−
telem je Lobby Česká republika, vyda−
vatel časopisu Lobby, ve spolupráci
s Forem dárců, je ukázat podnikatelské
veřejnosti, že společenská zodpověd−
nost by měla být standardem, a sou−
časně upozornit na ty, kteří se proble−
matice věnují nadstandardně. 

8. ročník potvrdil, že ples podnikate−
lů a manažerů se stal jedním z vrcholů
pražské zimní společenské sezóny.  (−jh−)

Vlevo: Mirek Topolánek, předseda vlády
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Pragointerier zahájil 
jarní vystavovatelskou sezonu

Sedmnáctý mezinárodní veletrh nábytku, podlahovin, bytového textilu, svíti−
del a doplňků Pragointerier se konal ve dnech 1. − 4. února. Stal se tradičně prv−
ní akcí jarní části výstavní sezóny na holešovickém Výstavišti − Incheba Expo
Praha. Patří mezi akce, které poutají největší pozornost veřejnosti, jak ostatně
svědčí i rok od roku stoupající návštěvnost. Výrobky a služby nabídlo na 500 vy−
stavovatelů na celkové ploše 25 tisíc metrů čtverečních. Čistá výstavní plocha
představovala 9430 metrů čtverečních. 

Na jednotlivé části veletrhu připadala plocha
takto: Pragointerier New Design 8,5 tisíce metrů
čtverečních, Okna, dveře, schody 530 metrů
čtverečních a Pragotherm 400 metrů čtvereč−
ních. Akci pořádala společnosti Incheba Praha.
Odbornou garanci zaštítilo Design centrum ČR.
Veletrh spolupracoval se Svazem českých a mo−
ravských výrobních družstev, Design centrem
ČR, Obcí architektů, Asociací českých nábytkářů,
Sdružením obrany spotřebitelů ČR a dalšími in−
stitucemi.

Veletrh zaplnil všechny haly výstavního areá−
lu a vytvořil tak příležitost získat na jednom mís−
tě nejúplnější informace o všech trendech mo−
derního bydlení. Stal se místem pro prezentaci
novinek, technologií, ale i místem pro výměnu
zkušeností a odborných setkání profesionálů.
Pro návštěvníky bylo mimo jiné připraveno pora−
denské a prezentační centrum, kde bylo možné
zdarma získat rady z oblasti financování či do
poručení na ověřené firmy nabízející kvalitní služ−
by. Též byla zajištěna poradna architekta, který
zájemcům bezplatně poradil s návrhem jejich
interieru.

Součástí akce byly tradičně Hrnčířské trhy,
kterých se zúčastnili přední keramici a řemeslní−
ci z celé republiky, stejně jako keramici ze za−
hraničí. 

Jan Wiesner (předseda SČMVD)

Zleva: Tomáš Lukeš (tajemník Asociace
českých nábytkářů) a Ing. Ladislav Fiala
(předseda VD Dřevo Měřín)
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Veletrhu se zúčastnila tato výrobní družstva:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
Dřevo, družstvo Měřín

Prostřednictvím svých propagačních materiálů se prezen−
tovala družstva:

KNK CZ Svratka
Dřevodílo Rousínov
Dřevotvar Znojmo
Dřevozpracující družstvo Lukavec

VD Dřevotvar Jablonné nad Orlicí mimo jiné představilo
svůj předsíňový program ENTRE a obývací pokoj PORTE. 

Dřevo, družstvo Měřín nabídlo v expozici kuchyňský stůl
s originálním designem povrchové úpravy „dýha zebrano“
typ BK 20 o rozměrech 90 krát 160 centimetrů, kterou do−
plnily čalouněné židle značky „Novena“ z přírodního moře−
ného dřeva. Součástí nabídky byl také praktický rozkládací
stůl se židlemi v barevném provedení přírodního dřeva.

Na veletrhu se představil také Klastr českých nábytká−
řů, který sdružuje mimo jiné následující výrobní družstva:

Bytový trend Praha, výrobní družstvo nábytkářské
Drupol Praha, výrobní družstvo
Dřevo, družstvo Měřín
Dřevotvar interiéry Hradec Králové, výrobní družstvo
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
Družstvo Dřevotvar, Dvůr Králové
Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo
Dřevodílo Rousínov, výrobní družstvo
Dřevozpracující družstvo Lukavec
Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy
Dipro, výrobní družstvo invalidů, Proseč u Skutče
FMP − Lignum, výrobní družstvo Humpolec
KNK CZ, výrobně spotřební družstvo Svratka
Kovo, výrobní družstvo Brno
Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský Brod
Tvar, výrobní družstvo Klatovy.                      (−jh−)

5

Ing. Ladislav Fiala(předseda 
VD Dřevo Měřín)



6

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                    ÚNOR − BŘEZEN 2007

Holešovické výstaviště 
přivítalo veletrh Móda Praha

V pořadí již 7. mezinárodní veletrh Móda Praha, se konal  ve dnech
7. − 9. února v pravém křídle Průmyslového paláce Výstaviště Praha
− Holešovice. Akce se zúčastnili tuzemské a zahraniční firmy, návr−
háři, výtvarníci, dovozci a obchodníci. Na ploše šesti tisíc metrů
čtverečních mohli návštěvníci akce vidět průřez módní tvorby v ob−
lasti elegantního oděvu, avantgardní mladé módy, prádla, ale i mód−
ních doplňků.  Veletrh předvedl módu ve třech oděvních polohách −
salonní tvorbu „Haute Couture“ českých výtvarníků, kvalitní kon−
fekci, tzv. „pret−a−porter“ a butikovou módu. Pořadatelem veletrhu
byla společnost Incheba, oficiálním partnerem veletrhu se stal Svaz
českých a moravských výrobních družstev.

Mezi 150 vystavovateli návštěvníci akce nalezli výrobky kromě České republiky také ze Slovenska, Německa, Ruska, Maďarska,
Polska, Indie, Filipín, Řecka, Francie, Itálie, Irska, Rakouska, USA, Běloruska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Turecka. Celkem
150 vystavovatelů představilo značky Bruno Banani, Body Art, Vamp, Pavone, Paris Mode, Di Marco, Pia Rossini, Amenos, Doox,
Prako Kyjov, a mnoho dalších. V pestré nabídce bylo možno vidět dámskou a pánskou konfekci, modelovou konfekci, košile,
halenky, těhotenské oděvy, svatební šaty, pletené oděvy, oděvy z kůže a kožešin, profesní či sportovní oblečení. Ani na nejmenší
veletrh nezapomněl − v nabídce vystavovatelů se objevilo také kojenecké a dětské oblečení. Návštěvníci akce mohli zhlédnout
širokou nabídku prádla, ve které kromě dámského, dámského a dětského veletrh nabídl i noční košile a pyžama, koupací pláště
a župany, plavky a punčochové zboží. Součástí veletrhu byla nabídka obuvi, kožené galanterie a módních doplňků, metrového
textilu, textilní galanterie, ale také vybavení výloh, prodejen a skladů a doplňující odborná literatura.

Z módní přehlídky 
VD Moděva Konice 
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ZAJÍMAVOSTI Z VELETRHU...

Šaty z papíru? Žádný problém…
Pokud by si je ovšem oblékla 
nevěsta, bylo by dobré,
aby byl ženich raději nekuřák.

Součástí veletrhu byly bloky
módních přehlídek, které slovem
doprovázel Alexandr Hemala.
Zapojila se nich výrobní družstva
Moděva Konice, D−pleta Hradec
Králové a Vkus Frýdek−Místek. 

Trendové fórum představilo
kreativní tvorbu předních českých
výtvarníků, která se nesla ve zna−
mení precizní řemeslné práce,
důrazu na detail a rafinovaná
střihová řešení. Bylo možno
zhlédnout například modely
Heleny Fejkové, Ivany Follové,
Jaroslavy Procházkové, Ilony Donátové, Toma
Hyblera, Bc. Petra Klouda, Mgr. A. Dany Turečkové, MA
Dominiky Nell Applové a Veroniky Jedličkové. Účastnicí
trendového fóra se stala také scénografka a kostýmní vý−
tvarnice Lucie Loosová. Její expozice, skládající se z origi−
nálů modelů, návrhů a fotografií, představovala propojení
módy s divadlem v minulosti, současnosti a budoucnosti.
Zájemci mohli též navštívit přednášku akademické malířky
Niny Provaan Smetanové o aktuálních módních trendech,
vývoji barevnosti a módních zajímavostech. O módě a jejím
spojení s uměním, politikou, psychologií, sociologií a eko−
nomikou přednášela historička módy Ing. Jana Máchalová
v přednášce nazvané „Vykrádání kulturních skříní“.

Veletrh tradičně nabídl možnost prezentace také stu−
dentům a posluchačům oděvních a výtvarných škol.
Představil se mimo jiné Ateliér módní tvorby akade−
mického malíře Josefa Ťapťucha
a Ateliér Design oděvu a obuvi
doc. akademické malířky Heleny
Krbcové z VŠUP v Praze.  K vidění
byly také práce žáků Základní ško−
ly Vodičkova z Prahy 1 a práce
studentů Vyšší odborné školy
oděvního návrhářství a Střední prů−
myslové školy oděvní v Praze. 

Podle slov odborníků se letošní
móda, po dekorativnosti a hýřivosti
předchozích sezón, stane střízlivěj−
ší. Sofistikovaný vzhled bude více
směřovat k jemnosti a eleganci
s důrazem na kvalitu materiálů
a zpracování.                         (−jh−)

Veletrhu se zúčastnila tato výrobní družstva:

Moděva oděvní družstvo Konice
Integra VD Zlín
D−pleta Hradec Králové
Vkus Frýdek−Místek
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Výstaviště v Brně přivítalo v pořadí již 29. ročník Mezinárodních veletrhů módy a textilií, obuvi a koženého zbo−
ží STYL a KABO. Jedná se o největší veletrhy módy ve střední Evropě − významné místo prezentace a obchodu fi−
rem z textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Letos se souběžně uskutečnil 1. ročník Mezinárodního vele−
trhu kosmetiky COSMETICS. 

Na veletrhu STYL prezentovala ve společné expozici v pavilonu V své nejnovější módní kolekce výrobní druž−
stva D−pleta Hradec Králové, Integra Zlín, Modela Pardubice, Moděva Konice a Vývoj Třešť. V rámci společné ex−
pozice se na vlastním přehlídkovém mole třikrát denně konaly módní přehlídky, které byly příjemným zpestřením
pro návštěvníky veletrhů. V pavilonu B se v samostatném stánku přestavilo družstvo Dita Tábor. Na veletrhu
KABO vystavovalo výrobní družstvo Sněžka Náchod. Na veletrhu COSMETICS prezentovalo své výrobky družstvo
Vřídlo Karlovy Vary.

Celkově se všech tří veletrhů zúčastnilo 685 vystavovatelů z 26 zemí, kteří obsadili výstavní plochu 17,2 ti−
síce metrů čtverečních. Podle předběžných statistických údajů navštívilo veletrhy 17,8 tisíce návštěvníků.

STYL & KABO 
(13. − 15. 2. 2007)

COSMETICS
(14. − 15. 2. 2007)

Družstvo nabídlo na veletr−
hu dvě kolekce. Menší na jaro −
léto 2007 obsahuje lehké
kostýmy a pulovry z úpletů tu−
zemské výroby i z dovozových
úpletů s pestrými vzory. Modely
jsou v barvách světle lososová,
světlá tyrkys, béžová a bílá.
Prioritou pro družstvo je kolekce
podzim − zima 2007. Družstvo na−
bízí modely z materiálů směsových s obsahem vlny
a bavlny v barvách černá, červená, hnědá a nový od−
stín růžovo−červená. Návrháři vsadili i na osvědče−
nou kombinaci černé a bílé barvy, kterou bylo mož−
né vidět na kostýmech, módních prodloužených
tunikách a dalších střihově zajímavých modelech.

STYL
D−pleta Hradec Králové (pavilon V)
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Integra Zlín (pavilon V)

Modela Pardubice (pavilon V)

Vývoj Třešť (pavilon V)

Tradiční sortiment družstva tvoří celoroční
ošacení − bundy, saka, kalhotové kostýmy, suk−
ně, halenky, šaty pro běžné nošení i pro spole−
čenskou událost. V sortimentu jsou zastoupeny
i trička, pulovry, župany a noční košile.
Specialitou družstva je výroba oděvů v nadměr−
ných velikostech.

Družstvo, zabývající se výrobou lehké dámské konfek−
ce, nabídlo novou jarní a letní kolekci modelů. Předvedlo
šaty a sukně různých délek, halenky, tuniky a trika s krát−
kými i dlouhými rukávy, kabátky a kalhoty dlouhé i krátké.
Mezi použité materiály patří bavlněné, lněné, viskózové
a polyesterové tkaniny v pastelových barvách, jednobarev−
né i tištěné. Na výrobcích lze ocenit jednoduchost střihů,
příjemnou nositelnost díky vhodně zvoleným materiálům,
snadnou údržbu i to, že oděvy „padnou“.

Toto družstvo připravilo na veletrh novou ko−
lekci dámských a pánských zimních plášťů, palet
a bund v provedení klasickém a praktickém pro
každodenní nošení i modely pro náročnější zákaz−
níky s různými módními prvky. Oděvy jsou zpraco−
vány klasickou krejčovskou technologií. Tomu je
přizpůsoben použitý materiál, tradiční a osvědče−
ný, jako je vlna, kašmír, nylon na pláště a paleta,
polyester a polyamid na dámské bundy sportov−
nějšího charakteru. Barevnost je různorodá dle
přání zákazníků. Některé modely mají praktické
odepínací kožešinové lemy v barvě vrchového ma−
teriálu. Kolekce obsahuje také pánské obleky,
saka a kalhoty, dámské kostýmy, saka, sukně
a kalhoty.

Družstvo představilo novou kolekci pro pány na podzimní sezónu 2007,
prezentovanou pod známou značkou „CHAIRMAN STYLE“. Tato značka za−
ručuje kompletní vybavení pánského šatníku pro jakoukoliv příležitost s ga−
rancí vysoké kvality. Modelová řada zahrnuje zejména společenské obleky
pro slavnostní příležitosti z vysoce kvalitní střižní vlny v kombinaci s elas−
tickým vláknem lycra, případně s příměsí mohéru nebo hedvábí, které dodá
materiálu slavnostní lesk. Pro volný čas je určena část kolekce složená ze
separátních sak a kalhot. Modely jsou z přírodních materiálů, především ba−
vlny, a jsou zhotoveny v předeprané úpravě. Obleky určené svými užitnými
vlastnostmi zejména pro volný čas, cestování a do zaměstnání, v základních
barvách − dva odstíny šedé, tmavě modré a černé − jsou pro zákazníky při−
pravené ve skladebném provedení s možností kombinovat různé velikosti
sak, kalhot a vest podle individuálních potřeb zákazníka. Tento program,
jako stálá nabídka, je prezentován a nabízen pod značkou „PEGAS“. Pro zá−
kazníky, kteří chtějí zdůraznit svůj osobitý styl, nějak se odlišovat nebo jim
prostě jenom nesedí konfekce, družstvo nabízí řešení formou tzv. „měřen−
kové služby“. Konfekční velikost pracovníci družstva upraví podle potřeb
a požadavků zákazníka. Společně vyberou odpovídající materiál pro danou
příležitost a zvolí fazónu podle představ zákazníka. Nemusí se jednat jen
o klasické obleky, ale zákazník si může zvolit například smoking, frak, ža−
ket či 3/4 či 7/8 pláště. Družstvo doručí zhotovený výrobek zákazníkovi do
tří týdnů od převzetí objednávky. 

Moděva Konice (pavilon V)
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KABO

COSMETICS

Sněžka Náchod (pavilon F)

Vřídlo Karlovy Vary (pavilon G1)

Družstvo Sněžka nabídlo tradičně široký sortiment kabelek,
dále též peněženek a cestovních kufrů.  U kabelek se pracovníci
družstva zaměřili na náročnější vzory z usní, zdobným prvkem
u těchto výrobků jsou převážně spony a ozdobné šití. Kovové do−
plňky jsou v povrchové úpravě staromosaz, v barvách usní převa−

žují černá, bílá, béžová bordó
a tmavě modrá. Zhruba 20 pro−
cent vyrábí družstvo ve vlastním
provozu, zbytek je vyráběn dle je−
jich požadavků u zahraničních
partnerů. Zboží má obchodní
značku Sněžka Náchod, luxusněj−
ší řada výrobků pak Vasco.
Mohou též vyrobit například spe−
cielní řadu výrobků na zakázku,
např. pro určitého klienta. Jak informoval předseda družstva Ing. Miloslav Čermák, jejich výrobky
odebírá mimo jiné Kancelář prezidenta republiky. Družstvo v současné době zaměstnává 750 za−
městnanců a dosahuje obratu kolem 900 milionů korun ročně. Nově se stalo vlastníkem prodejní
sítě Stival, kde bude možno zakoupit vedle zboží značek Sněžka Náchod a Vasco též další zboží
různých značek, mimo jiné tradičně obuvi a kožené galanterie, na kterou jsou zákazníci v prodejní
síti Stival zvyklí. Cenová kategorie se bude pohybovat ve středních a vyšších cenách a bude ji pro−
vázet vyšší kvalita. Družstvo chystá obsáhlé personální změny a s tím související nábor většího
počtu šiček. V současné době družstvo vlastní společnost Bentex automotive a.s., kde je 95pro−
centním vlastníkem, a dále vlastní firmu AUTOTEX SLOVAKIA s.r.o., kde se vyrábějí  šité díly pro
automobilový průmysl. Kromě sortimentu galanterie se zabývá většinově zhotovováním dílů do aut
(výroba potahů na sedačky, opěrky atd.). Mimo jiné je autorem vlastního softwarového řešení, kte−
ré eviduje výrobní díly během zpracování, včetně skladu a stanovení počtu výrobků ke konkrétní pra−
covnici. Chystá se též na nový projekt týkající se zpracování odpadu a jeho dalšího využití.

Družstvo na veletrhu předvedlo novou řadu koupelových pří−
pravků pod názvem „Karlovarská koupelová sůl“ s vůní hřebíč−
ku, skořice, pomeranče, heřmánku a lipového květu a dále své
tradiční výrobky − přípravky pro hygienu dutiny ústní, krémy
k ošetření těla, krémy na ruce a nehty, masážní prostředky
a koupelové přípravky. Z produkce družstva jmenujme zubní
pastu s karlovarskou vřídelní solí CARLOTHERM®, krémy
k ošetření těla Campherol®, Arnika®, Ozalin®, Karlovarská
Herbie, krémy na ruce značek Kamila, Kawea, ochranné pra−
covní krémy a čisticí gel, masážní emulze EMMA, koupelové
soli s rostlinnými výtažky s obsahem pravé karlovarské vřídel−
ní soli, koupelové přípravky s obsahem složek na bázi minera−
lizace karlovarských léčivých pramenů. Podnikatelská činnost
družstva má i sociální aspekt − vytvářet pracovní příležitosti pro
občany se změněnou pracovní schopností.

Dita Tábor (pavilon B)
Družstvo Dita vystavovalo na veletrhu Styl výrobky pro ko−

jence. Novinkou byly výrobky s materiálem Outlast® − fusak na
zkrácení délky, autofusak, rychlozavinovačka, přikrývka 90 krát
135 centimetrů a polštář 40 krát 60 centimetrů. Textilie
Outlast® obsahují uvnitř drobné mikročástice ze speciální hmo−
ty (PCM − phase change materials), které mění skupenství pod−
le aktuální teploty pokožky. Přechodem z kapalné do pevné
fáze a naopak mohou tyto materiály absorbovat, uchovávat, ale
také uvolňovat teplo, čímž zajišťují ideální teplotu těla. Outlast®

technologie redukuje pocení o více než 40 procent, čímž se zvy−
šuje celkové pohodlí a uživatelský komfort. Další novinkou v na−
bídce družstva byly nové typy výbav do postýlek − nová kolekce
se vyznačuje laděním všech částí výbavy tón v tónu. 

Ing. Miloslav Čermák 
(předseda VD Sněžka Náchod)
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CLUTEX − Klastr technické textilie

ATOK – Asociace textilního − oděvního − kožedělného průmyslu

Součástí veletrhu byla také prezentace klastru technických tex−
tilií CLUTEX. Tento projekt je mimo jiné financován za podpory
Evropské unie. Firmy sdružené v CLUTEXu mají výrazně zlepšenou
pozici − klastr pro ně organizuje společné akce, jako například prá−
vě prezentaci na veletrzích, kde mají možnost prezentovat své vý−
robky za výrazně lepších podmínek, než kdyby vystavovaly samo−
statně. Současně klastr zajišťuje pro tyto firmy reklamu formou
společných propagačních materiálů, zvýraznění projektu v tiskových
materiálech organizátora veletrhu, atd. Zajímavý je způsob financo−
vání. Jak informoval prezident klastru CLUTEX Ing. Jan Heřmanský,
ty společnosti, které od klastru nepožadují žádné speciální služby,
zaplatí za členství pouze symbolický poplatek ve výši zhruba pěti ti−
síc korun a svůj podíl na režijních nákladech klastru. I za tento malý
příspěvek již mají zajištěnou prezentaci v propagačních materiálech
včetně jejich šíření. Výrazněji se finančně se podílí pouze na těch
projektech, které se jich nějakým způsobem týkají.

Klastr CLUTEX se představil v samostatném výstavním pavilonu.
Odvětví technických textilií je pro české textilní producenty velmi per−
spektivní, neboť se vzhledem k vysoké náročnosti výroby prozatím ne−
musí obávat levné asijské konkurence. Poptávka po technických tex−
tiliích dynamicky roste, jsou žádány odběrateli ve zdravotnictví,
stavebnictví, obranném průmyslu, zemědělství, ve výrobě ochranných
oděvů a dalších oborech. Interaktivní veletržní prezentace ukázala
nové dimenze a možnosti tohoto segmentu širokému okruhu potenciálních zákazníků. Cílem projektu je předvést, „co dokáže textil“,
upozornit na to, jak často se s technickými textiliemi setkáváme, aniž si to vůbec uvědomujeme. CLUTEX představil svoji činnost v sek−
cích Zdravotnictví, Stavebnictví, Ochranné a speciální oděvy a textilie, ochranné prostředky a Inteligentní a unikátní textilie.

Klastr zajistil pro zájemce na veletrhu odborný program v Technology zone v pavilonu C. Tématem přednášek byl například vý−
voj technických textilií, projektování vlastních textilií, nové zkušební metody v textilu, nové trendy zkoušení textilií, Nanospider −
technologie nanovláken a jejich aplikace, nehořlavé textilie pro různé oblasti využití a další.

Klastr technických textilií CLUTEX byl založen v březnu 2006. Jeho členem je 19 firem. Patří sem společnosti Hedva, inoTEX,
Jitka, Licolor Liberec, Polytex, Silk & Progress, Slezan Frýdek−Místek, Stap, Svitap, Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci,
Veba, ATOK a další. Prezentace na Mezinárodním veletrhu módy a textilií STYL je debutovým představením výrobních a vývojových
firem seskupení. Bude se periodicky opakovat jednou ročně vždy v únoru. O členství v klastru může požádat firma, která se zabý−
vá výrobou či vývojem technických textilií, případně vytvářením výrobků z dodaných technických textilií pro technické obory. Více
informací naleznete na internetových stránkách www.clutex.cz.

ATOK je nezisková organizace, sdružující 80 právnických a fyzických osob operujících zejména na straně výroby v odvětví textil
a oděv. Podporuje a organizuje aktivity posilující konkurenceschopnost textilního a oděvního odvětví, hájí zájmy svých členů ve vzta−
hu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v České republice, EU a zahraničí. Usiluje o pravdivé vnímání významu a po−
stavení textilního a oděvního odvětví v české ekonomice, prosazuje rovnoprávné principy výměny zboží a soustřeďuje se zejména
na ty činnosti, které jeho členové nemohou dobře vykonávat samostatně, nebo je pro ně jejich vykonávání samostatně méně efek−
tivní. Členství v ATOK dává každému výrobci v textilním a oděvním odvětví stejnou šanci ovlivnit prostředí, ve kterém podniká. 

Jak informoval viceprezident a výkonný ředitel ATOK Ing. Jiří
Kohoutek, mezi jednu z hlavních náplní asociace patří i sledová−
ní situace kolem textilních firem z oblasti personalistiky. Sleduje
zejména větší propouštění pracovníků, jejich nabídku a poptávku.
Firmy, pro které se jejich pracovníci stanou z nějakého důvodu
nadbytečnými, mohou využít v současné době projektu, řízeného
ATOKem, a prostřednictvím tohoto projektu se  mohou tito pra−
covníci rekvalifikovat a přejít do jiné firmy, nebo dokonce do jiné−
ho odvětví. 

Součástí projektu jsou  pro propuštěné zaměstnance zdarma
rekvalifikační kurzy a vyhledání pro ně vhodné pracovní umístění.
Oblast textilní a oděvní výroby prochází těžkou etapou. „Každý rok
přicházíme o tři až šest tisíc zaměstnanců a kladli jsme si otáz−
ku, co s nimi bude,“ uvedl Kohoutek. „Pro tyto lidi práci nemáme
a přitom jsou obory, které mají nedostatek pracovních sil,“ dodal.
Jak dále informoval, zaměstnanci se do tohoto rekvalifikačního
programu mohou přihlásit pouze prostřednictvím svého zaměst−
navatele. 

ATOK spolupracuje se Svazem automobilového průmyslu
(SAP). Vydává také časopis ATOK Revue, kde je možno nalézt
veškeré aktuální informace z dění kolem textilního a oděvního
průmyslu včetně legislativy a záznamů z jednání asociace.

Více informací naleznete na internetových stránkách
http://www.atok.cz, konkrétně na http://www.atok.cz/default.
asp?id=273.

Autor textu: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková

Zleva: Ing. Jan Heřmanský (prezident klastru CLUTEX), 
Jan Wiesner (předseda SČMVD), Ing. Jiří Šťastný (ředitel odboru 
podnikatelských služeb, SČMVD)

Ing. Lenka Bartoničková (odbor podnikatelských služeb, SČMVD) 
Ing. Ing. Jiří Kohoutek (viceprezident a výkonný ředitel ATOK)
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Účast výrobních družstev na meziná−
rodním veletrhu hraček v Norimberku je
již tradičně největší společnou družstev−
ní prezentaci v zahraničí. Letos byla uspo−
řádána již 12. rokem. Společný blok před−
stavil expozice výrobních družstev Morav−
ská ústředna, Směr Praha, Tvar Klatovy,
Miva Vacov, Drutep Teplice a Dílo
Svratka. Výrobky dalších družstev vyrábě−
jících hračky byly nabízeny prostřednic−
tvím katalogů. Na veletrhu vystavovalo
ještě VD Jas Stráž nad Nežárkou samo−
statně, v hale specializované na dřevěné
hračky. 

Tento veletrh je největší oborovou akcí
na světě. Podle údajů vystavující agentury,
družstva Spielwarenmesse e.G, letos vy−
stavovalo 2767 firem na ploše 160 tisíc
metrů čtverečních navštívilo jej přes 80 ti−
síc odborných návštěvníků z více než 100
zemí, což je opět rekordní počet (vstup ve−
řejnosti není dovolen, na veletrh se do−
stanou pouze návštěvníci z oboru).
Rekordní byla i účast českých vystavova−
telů, samostatné stánky mělo 32 firem
a sdružení.

Zásluhou soustředění družstev do jed−
noho společného bloku dochází výrazné
úspoře nákladů. Dílčí obsazení plochy od−
povídá poměru nákladů, na kterých se
účastníci podílejí. Další úsporou i zdoko−
nalením družstevní expozice bylo vybavení
stánku nábytkem pro školy a školky
z Tvaru Klatovy, který posloužil k vlastní
prezentaci a současně nahradil mobiliář
stánku, včetně stolů a židlí.   

Ve spolupráci se Sdružením pro hrač−
ku a hru (http://www.sdruzenihracky.cz)
a časopisem Svět hraček bylo opět pro
tento veletrh vydáno speciální číslo pro−
pagačního časopisu v anglické verzi, v po−
čtu pěti tisíc kusů, který byl rozdáván ná−
vštěvníkům a pomáhal orientovat je ke
stánku s hračkami VD. Časopis mimo jiné
obsahoval širší informaci o výrobních druž−
stev z oboru. 

Veletrh je určen nejenom k obchod−
ním jednáním − probíhá na něm, jak je
dnes obecným trendem, stále více dopro−
vodných akcí, jako tiskové konference,
přehlídky novinek, oborové soutěže, tech−
nické semináře, uskutečňovaných praktic−
ky po celou dobu veletrhu. V provozu je
perfektně vybavené tiskové středisko, do
kterého lze umístit družstevní materiály,
dále Inovační centrum, Branche forum
a Licenční centrum. V těchto centrem lze
získat souhrnný přehled o vývoji a bu−
doucnosti daného odvětví. 

Obor výroby hraček je konkurenčně ne−
smírně náročným oborem a uspět v něm
vyžaduje tvrdou práci a masivní marketin−
govou podporu s trvalou inovací. Součástí
veletrhu je i řada doprovodných akcí, se−
minářů, soutěží a odborných konferencí,
kde je možno získat poznatky o vývoji
a budoucnosti oboru.  

Výrobní družstva 
na veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku



Posledním trendem hračkářské výroby
je zaměření na cílovou kategorii pracovně
nazvanou 40+, tedy na dospělou genera−
ci. Tento trend vyvolává jednak úbytek dětí
ve vyspělých zemích a na druhé straně na−
růstající počet tzv. singlů, lidí žijících sa−
mostatně, nebo s partnerem, který má
svůj vlastní byt, případně lidí, kteří mají již
odrostlé děti. Ze sociologických průzku−
mů vyplývá, že tito lidé si v průměru dva−
krát týdně hrají, ať se jedná o karetní
nebo společenské hry, modelaření, sbě−
ratelství nebo počítačové hry. I když to
vyvolává zdánlivě úsměv, přední světové
firmy se na tuto cílovou skupinu masiv−
ně orientují a je dobré, aby i naši výrob−
ci zvážili své možnosti a pokusili se pro
ni najít vhodný výrobní program. 

Hledání stále nových výrobků je je−
dinou možností, jak v tvrdé konkurenci
obstát. Jen na tomto veletrhu bylo
představeno přes jeden milion pro−
duktů z toho 60 tisíc novinek. Je to
také cesta, jak se efektivně bránit
plagiátům. Kopírování výrobků je zá−
kladním principem podnikání asij−
ských firem a není prakticky možné,

bránit se legislativní cestou. V oboru výro−
by hraček je ochrana průmyslových práv
obtížná. Mezi napodobované výrobky patří
bohužel i hračky z našich družstev.

Letošní obchodní výsledky družstev
odpovídají jejich přípravě a přístupu pra−
covníků. Jako příklad lze uvést VD Mo−
ravská ústředna Brno, s perfektně připra−
venou expozicí, řadou novinek, čtyřmi stá−
le přítomnými pracovníky, pozvaným okru−
hem stálých i potenciálních zákazníků.
Podobně připraveno bylo i družstvo Tvar
Klatovy s expozicí dětského nábytku ve vy−
soké kvalitě, které odpovídá i cenová hla−
dina. Některá družstva však podceňují
předveletržní přípravu a spoléhají spíše na
náhodné kontakty a jejich inovační aktivity
jsou minimální. Výsledky jsou pak přímo
úměrné vynaloženému úsilí.

Tradiční zájem o dřevěné hračky byl le−
tos slabší, i v tomto sortimentu se vysky−
tuje velké množství plagiátů. Standardní
zájem se udržuje o modely letadel, lodí
a automobilů z družstva Směr Praha,
s přesunem okruhu zájemců do zemí bý−
valého východního bloku. Dobře by se pro−
dávaly tvarové prskavky z VD Drutep
Teplice, bylo by však potřeba zákazníky
lépe informovat. Stejně by větší marketin−
govou podporu potřebovaly velmi kvalitní
konvičky a zahradní nářadí z Díla
Svratouch. Bez připomínek byla nabídka
výrobků s vysokou kvalitou i šíří sortimen−
tu z družstev Moravská ústředna Brno
a Tvar Klatovy. Dobře se uvedlo v samo−
statné expozici i družstvo Jas ve Stráži
nad Nežárkou.

Svaz českých a moravských výrobních
družstev získal na slavnostním vyhlášení
i ocenění od veletržní agentury
Spielwarenmesse e.G. za 40 let trvající
nepřetržitou účast. Podařilo se totiž před
12 lety převést původní registraci zaniklé
PZO Unicoop, se všemi jejich výhodami
dlouholetého vystavovatele.

Autor foto a textu: Ing. Jiří Šťastný
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Jana Malá (předsedkyně 

VD Moravská ústředna)
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Svaz českých a moravských výrobních družstev společně s Designcentrem
ČR vyhlašuje každoročně soutěž o družstevní design pod názvem Design VD.
V letošním roce 15 družstev přihlásilo do soutěže 25 výrobků. 
Hodnotitelská jury Design centra ČR pod vedením Ing. Milana Kabáta uděli−
la 25. ledna celkem 10 ocenění v pěti kategoriích.

2. místo Letní komplet pro záchranáře − vesta letní reflexní, kalhoty letní reflexní
Autor: Lubica Vodstrčilová, Ing. Milan Vodstrčil
Družstvo: Trinom Brno

Velmi praktická letní kolekce. Domyšlené funkční detaily dodávají komfort použi−
tí pro záchranáře. Reflexní pruhy a reflexní označení splňují požadavky na bez−
pečnost při práci.

3. místo Boty polní
Autor: Ing. Kiyenko Volodymyr a Strnadová Helena
Družstvo: Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary

Vhodné řešení z hlediska kombinace použitých materiálů i funkčnosti včetně kva−
litního vnitřního komfortního vybavení pracovní obuvi.

3. místo Ovládací prvky a čelní desky k vačkovým spínačům
Autor: Mgr. A. Richard Janoušek
Družstvo: OBZOR výrobní družstvo Zlín

Jury oceňuje důsledné jednotné tvarové a barevné řešení.

1. místo Předsíňový program ENTRE
Autor: Ing. Jan Sedláček
Družstvo:  Dřevotvar družstvo

Zajímavé tvarové řešení konzolově osazených variabilních nábytkových prvků
s možností různých modulových sestav s funkcí předsíňového úložného pro−
gramu. Jury oceňuje především kultivované zpracování s důsledným zohled−
něním funkce 

DDDDEEEESSSSIIIIGGGGNNNN  VVVVDDDD  2222000000007777

Obor KOVO, ELEKTRO

Obor NÁBYTEK, DŘEVO, INTERIÉR

Obor TEXTIL, ODĚV, KŮŽE, KOŽEŠINY

1. místo Pánský oblek 
Autor: Michal Přibyl
Družstvo: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Oblek z velmi kvalitní odlehčené vlny prvotřídního konfekčního zpracování
se zvláště komfortním vnitřním vybavením (včetně antielektromagnetické−
ho vybavení kapsy pro mobilní telefon) a netradičním zapravením podšívky
ve stylu ručního šití.
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Obor UMĚLECKÉ ŘEMESLO, VOLNÝ ČAS

1. místo Souprava s almadiny
Autor: Petra Janečková
Družstvo: Granát, družstvo umělecké výroby Turnov

Jury oceňuje jednoduchou elegantní a kompaktní linii kamenů zasazenou do
subtilního kovového rámce. Dále oceňuje precizní provedené dřevěných etují.

2. místo Kolekce STAR
Autor: Karel Merta
Družstvo: Granát, družstvo umělecké výroby Turnov

Osobitý a elegantní je zvýrazněn velmi kvalitním řemeslným
zpracováním.

3. místo Had s poutky
Autor: Milena Kalousková
Družstvo: Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

Vysoká užitná hodnota spojená s hygienou ve formě jednoduchého výtvarného
řešení.

2. místo Nová řada vín Komtur Ekko
Autor: Mgr. Lukáš Lukáš
Družstvo: Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

Doplnění stávající řady o historizující a tvarově zajímavou láhev, která svou originalitou
podtrhuje mnohaletou tradici templářů. Tato nová láhev dobře doplňuje celkový design
lahví templářských sklepů, tradičního výrobce vína.

3. místo PET lahvička o obsahu 30 ml pro užití ve farmacii
Autor: kolektiv družstva
Družstvo: BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova

Lahvička tvarově koresponduje se stávající kolekcí.

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková

Obor PLAST, CHEMIE, KOSMETIKA, OBALY
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REPORTÁŽ

ORLÍK − KOMPRESORY 
výrobní družstvo Česká Třebová

V současné době probíhá ve firmě ORLÍK−KOMPRESORY výrobní družstvo Česká Třebová rozsáhlá re−
konstrukce objektu. Jaké jsou důvody této rekonstrukce a jaké další změny čekají družstvo v nejbližší
době jsem se ptala předsedy představenstva a ředitele družstva Jaroslava Procházky. 

Důvodů pro takto rozsáhlou rekonstrukci je několik. Hlavním
z nich je skutečnost, že družstvo chystá prostory pro novou li−
sovnu plastů. V říjnu roku 2006 totiž zakoupilo družstvo od spo−
lečnosti KORADO a.s. stoprocentní obchodní podíl ve firmě
Presplast, s.r.o. a v průběhu měsíce března ji přestěhuje do své−
ho areálu. Dalším důvodem rekonstrukce je úprava výrobní
a montážní haly pro výrobu kompresorů v rámci zefektivnění pra−
covních procesů. 

Původní výrobní činností, jak ostatně vyplývá i ze samotného
názvu družstva, je výroba kompresorů. Ty se vyrábí v několika ka−
tegoriích − od malých typů určených běžnému spotřebiteli nebo
malovýrobci až po kompresory použitelné ve velkých výrobních
společnostech. Nejmodernější typy kompresorů jsou již řízeny
vlastní elektronikou, jejich ovládání či zjišťování funkčnosti a vý−
konnosti  je možné i na dálku z centrálního místa v družstvu.
Jejich použití je všestranné prakticky ve všech oborech.

Zajímá mě, jak se vůbec může již tak velký podnik rozrůst,
jak to lze všechno zvládnout. Přede mnou sedí energický člověk

plný nadšení a elánu, rozhodnutý již tak rozjetou firmu našláp−
nout co nejvíce. Cítím z něj maximální zájem o firmu a o lidi v ní.
„Pracujeme dost na řízení lidských zdrojů. Vedeme si strukturu
stávajících zaměstnanců a hledáme mezi nimi rezervy pro vyšší
pracovní pozice,“ říká. Dále se dozvídám, že se systematicky za−
bývají i péčí o zaměstnance − je to logické, neboť spokojený za−
městnanec je zároveň kvalitním zaměstnancem a tedy potažmo
základním stavebním kamenem úspěšné firmy. „Věnujeme jim
péči v podobě vlastních školení. Sázíme na stávající spolehlivé
zaměstnance, ne na cizí příchozí, například formou inzerátů
a podobně. Hledáme především ve vlastních řadách,“ říká s tím,
že současně chystají vlastní nové školící středisko, do kterého
zainvestují tři miliony korun. 

Vyrážíme na obchůzku po výrobní části − první co mě zaujalo,
je pořádek, který všude vládne. Nikde neleží nic nepotřebného
a nikde není nic, co by tam nemělo co dělat. I nutný nepořádek,
který vzniká v důsledku rekonstrukce a běžného provozu, je tu
jakoby uklizený. Každé pracoviště je opatřeno vlastní nástěnkou
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s vyobrazením službu konajících zaměstnanců
se šéfem směny, včetně vyobrazených fotogra−
fií. Visí zde též podmínky pro práci, pracovní
řád, rozpis služeb atd. Cestou na jiné pracoviš−
tě míjíme nástěnky, kde jsou jako motivační
proces vyvěšeny nejúspěšnější pracovní týmy.
Všechno tu má svůj řád a dokonce i část v re−
konstrukci působí uklizeně. Pro pracovníky je
určeno veřejné místo, kde jsou vyvěšeny veš−
keré interní předpisy týkající se zaměstnane−
ckých výhod i povinností. Jak ředitel říká, razí
cestu minimální nemocnosti − a sice motivací
zaměstnanců. Nikoliv ovšem formou postihu,
nýbrž výhod − a to už se vyplatí nebýt nemocný.
Je jasné, že pokud někdo nemocný skutečně
je, pak to nelze ovlivnit, ovšem družstvo se
snaží vyvarovat nejrůznějších „zbytečných“ ne−
mocností, paragrafů atd. − jde jim o perfektní
směny, o dodržování pracovní doby, zkrátka
o dobrý chod firmy. A tak ti pracovníci, kteří bě−
hem roku nepřekročí daný počet neodpracova−
ných hodin mají nárok na určitý počet dnů do−
volené navíc. „Podstatně se nám snížila tímto

opatřením nemocnost,“ řekl
Procházka.

ORLÍK−KOMPRESORY vý−
robní družstvo sídlí v několika
objektech, z nichž v některých
jsou v plném běhu přípravné
práce na rekonstrukci objektu
pro chystanou investici. Jejím
výsledkem bude nová linka
na výrobu plastů. Tento stra−
tegický krok vede stále
k lepším výsledkům v hos−
podaření družstva, i když
sám ředitel i v případě ús−
pěšnosti vidí stále rezervy.
Možná, že právě to patří
k důvodům, proč se druž−
stvu daří, neboť v jeho ve−
dení funguje člověk, který

jednoduše ví co chce, to co
chce dovede také dotáhnout do konce a ne−
stagnuje na dosažených dílčích úspěších.

Zajímá mě, jakým způsobem družstvo své
výrobky distribuuje. Jedním ze zásadních kroků
v inovaci je nově odbourání prodeje formou vý−
hradních zastoupení. Důvod je jasný − externí
společnost logicky není ochotna dodat družstvu
− z důvodu „vlastní sebezáchovy“ − strukturu je−
jich klientely, jak po stránce regionální, tak
z hlediska dalších ukazatelů potřebných k roz−
boru cílové skupiny a potažmo k hledání dal−
ších možností v oslovování potenciální kliente−
ly. To je nutné jak z pohledu regionálního, tak
z hlediska dalších nutných ukazatelů, mimo
jiné členění firem podle počtu zaměstnanců,
obratu, tedy „velikosti“ klienta atd. Družstvo
proto vytvořilo síť vlastních prodejců, kteří bu−
dou pracovat s klientelou a současně tak vy−
tvoří prostor pro vytvoření vlastní firemní data−
báze, se kterou bude možno pracovat v rámci
podniku za účelem zkvalitnění služeb a zvýšení
počtu zákazníků.

„Loňský rok byl z hlediska tržeb spíše běž−
ný, spíše to byla příprava na tento rok,“ říká
Procházka. „Podepsali jsme v září loňského
roku smlouvu o koupi divize plastů společnosti
KORADO a.s.," doplňuje s tím, že do 31. břez−
na musí přesunout výrobu do objektu družstva.

Jaroslav Procházka, ředitel družstva
Orlík − Kompresory
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Družstvo koupilo 13 vstřikovacích lisů a převzalo 80 zaměst−
nanců, obrat měla tato firma kolem 180 milionů korun. „Čeká
nás příprava prostor, rozsáhlé stavební úpravy a přestěhová−
ní této společnosti do prostor Orlíku, včetně přípravy budoucí−
ho propojení obou firem,“ dodává. Po sestěhování obou firem
se tak stane družstvo druhým největším zaměstnavatelem re−
gionu s počtem řádově 270 zaměstnanců

Družstvo bude podle jeho slov dále vyrábět kompresory,
jen vedle toho pojede zmiňovaná lisovna plastů. V současné
době má ORLÍK − KOMPRESORY výrobní družstvo v plastech
obrat kolem dvaceti milionů korun a v rámci zmiňované fúze
se očekává navýšení na 200 milionů korun. 

Chystané stavební úpravy v oblasti výroby a montáže kom−
presorů představují dvě nové montážní linky, přičemž staré lin−
ky budou vybourány a prostor upraven pro novou výrobu.
Investice zamýšlí též vybudování zázemí pro zaměstnance,
kde by mohli trávit pracovní přestávky. 

Úkoly, které má družstvo před sebou, nejsou zrovna malé,
ale ředitel družstva má štěstí − vybral si schopné vedoucí spo−
lupracovníky, mezi nimiž namátkou jmenujme alespoň
Ing. Karlíkovou, která má na starosti personalistiku, a dále
Ing. Jarkovského, který zastřešuje veškeré obchodní aktivity
družstva. Na úspěších družstva má ale podíl celý tým orlických
pracovníkům podílejících se ve všech oblastech na výrobním
procesu.

Konec letošního března je tedy pro ORLÍK − KOMPRESORY
výrobní bružstvo přelomovým − je jistě zajímavé, co se v druž−
stvu chystá a tak mě napadá jediné, a sice, že svoji návštěvu
v družstvu za několik měsíců zopakuji. Jsem totiž docela zvě−
davá, jak dalece se družstvu velmi perspektivní chystaný zá−
měr povede.                                                           (−jh−)
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Podnikatel roku 2006
Žofín, 21. 2. 2007

Držitelem prestižního ocenění Podnikatel roku 2006
České republiky se stal Pavel Juříček, generální ředitel spo−
lečnosti BRANO GROUP. Vítěznou trofej převzal ve středu
21. února v pražském Paláci Žofín z rukou předsedy vlády
Mirka Topolánka a Dirka Kroonena, vedoucího partnera spo−
lečnosti Ernst & Young, která soutěž v České republice vyhla−
šuje od roku 2000. Technologickým podnikatelem roku se stal
Jan Červinka, ředitel společnosti ADASTRA. Ocenění
Začínajícího podnikatele roku si odnesl Václav Muchna ze spo−
lečnosti Y−soft Ltd. V letošním roce byl současně udělen titul
Sociálně prospěšný podnikatel roku 2006 České republiky −
tuto cenu si odnesl ředitel Agentury ProVás Vojtěch Sedláček.

Akci moderovala Martina Kociánová. Úvodní slovo večera
pronesl Dirk Kroonen ze společnosti Ernst & Young. Kromě
titulů Sociálně prospěšný podnikatel, Technologický podni−
katel a Začínající podnikatel, byla udělena také Zvláštní cena
poroty, kterou získal Bořivoj Kasal ze společnosti Kasalova
pila. Současně ocenila regionální podnikatele, letos ze se−
dmi regionů (Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský,
Vysočina, Pardubický, Plzeňský a Střední Čechy).

Finalisty soutěže Podnikatel roku se kromě vítěze sta−
li také František Kulovaný st. (BAEST), Jaroslav Nožička
(KOBIT), Jindřich Procházka (Sapeli), Vlastimil Sedláček
(SEKO EDM) a Roman Sviták (GRADA Publishing). 

Mezi nominovanými na ocenění byli předseda výrobního
družstva Vývoj Třešť JUDr. Rostislav Dvořák, předseda výrob−
ního družstva KOVO DRUŽSTVO Olomouc Ing. Josef Peřina
a předseda SNĚŽKA, výrobní družstvo Náchod Ing. Miloslav
Čermák. Za Svaz českých a moravských výrobních družstev
se slavnostního večera zúčastnil předseda svazu Jan Wiesner.

Předseda vlády Mirek Topolánek ve svém proslovu
řekl: „Vážím si každého, kdo uživí sám sebe a ještě jed−
noho navíc.“ Sociálně úspěšný je podle jeho slov každý
podnikatel, který podniká s vlastními penězi, nikoliv s pe−
nězi zaměstnavatele, a je schopen zaměstnat ještě další−
ho člověka. „Politika založená na obchodu je mnohem lep−
ší než obchod založený na politice,“ řekl dále.

Soutěže Podnikatel roku 2006 se mohl zúčastnit vlast−
ník nebo manažer společnosti s minimálně dvacetipro−
centním vlastnickým podílem. Musí odpovídat za výkon
své společnosti a být aktivním členem jejího nejvyššího ve−
dení. Společnost musí existovat nejméně dva roky. 

Soutěž byla založena společností Ernst & Young ve
Spojených státech amerických v roce 1986. Během své
existence se rozšířila do řady zemí celého světa, v sou−
časné době se pravidelně vyhlašuje ve 40 zemích. Jejím cí−
lem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli
podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající
podnikatele. Soutěž Podnikatel roku je koncipována jako
mezinárodní, proto jsou kriteria, podle nichž jsou posuzo−
vání jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná.    (−jh−)

SLOŽENÍ POROTY
Podnikatel roku 2006

Radim Jančura, předseda poroty, majitel společnosti Student
Agency, Podnikatel roku 2005 a finalista World Entrepreneur of
the Zdar 2006
Kateřina Forstingerová, generální ředitelka Moravia IT, Podni−
katelka roku 2000 a finalistka World Entrepreneur of the Zdar
2001
Jana Ryzlinková, ředitelka US Business School Praha
Ondřej Bartoš, výkonný ředitel, TUESDAY Business Network
Zbyněk Frolík, generální ředitel společnosti LInet, držtitel oce−
nění Podnikatel roku 2003 a finalista World Entrepreneur of the
Zdar 2004
Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest
Krzysztof Pawlowski, rektor a zakladatel polské vysoké školy
Wyzsza Sokola Biznesu, Podnikatel roku 2003 Polska a finalis−
ta World Entrepreneur of the Zdar 2004
Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel
ANECT, Podnikatel roku 2004 a finalista World Entrepreneur of
the Zdar 2005

Technologický podnikatel roku 2006
Ondřej Bartoš, předseda portoy, TUESDAY Business Network
Radim Králík, Grapo, Technologický podnikatel roku 2005
Michael Al−Nassir, Pedersen & Partners
Ivan Pilný, TUESDAY Business Network
Jiří Beneš, 3TS Venture Partners
Michal Nosek, Plastika

Sociálně prospěšný podnikatel roku 2006
Parag Gupta, Schwabova nadace pro sociální podnikání, Žene−
va, Švýcarsko
Petra Vitoušová, prezidentka, Bílý kruh bezpečí
Philippe Riboton, ředitel HR Partners
Iva Tereza Grosskopfová, filmová dokumentaristka
Hana Vosmíková, projektová ředitelka, Nadace VIA
Jana Ryzlinková, ředitelka US Business Schoul Prague
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Družstevnictví severní Moravy
Cílem mé reportáže bylo pět výrobních družstev − HELIOS FOTO, výrobní družstvo Ostrava, výrobní družstvo Vrbice, Zlatník,

družstvo umělecké výroby, Ostrava − Kunčice, Slezská tvorba Opava a Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. Právě předseda
z posledního jmenovaného VD Milan Plaček, se kterým jste si mohli v lednovém čísle přečíst rozhovor a seznámit se s činností
družstva, přišel se zajímavým nápadem. Zorganizoval pracovní schůzku pro předsedy VD s následnou prohlídkou vybraných
družstev. Akce se zúčastnili:

Milan Plaček, předseda − Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Danuška Vrublová, předsedkyně − HELIOS FOTO, výrobní družstvo Ostrava
Jana Cibelová, místopředsedkyně − výrobní družstvo VRBICE, Bohumín
Ing. Marek Pater, předseda − ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby, Ostrava − Kunčice
Ing. Radko Radev, CSc., předseda − Slezská tvorba, výrobní družstvo Opava

BYTPRŮM, VÝROBNÍ DRUŽSTVO V OSTRAVĚ

HELIOS FOTO, VÝROBNÍ DRUŽSTVO OSTRAVA

Schůzka začala v prostorách družstva Bytprům. Účastníci jednání se shodli mimo jiné na
tom, že chybí profese − učňovské školství vymizelo, chybí klasická řemesla. Prodej výrobků
tlačí konkurence z Číny a z Polska, čímž pro družstva vznikají nedobré podmínky pro obcho−
dování. Poté následovala prohlídka areálu družstva. Připomínáme, že družstvo se zabývá čin−
nostmi souvisejícími se stavebnictvím, poskytuje mimo jiné služby pneuservisu a v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady nově také likvidaci autovraků. 

Firmy zabývající se v současné době fotoslužbami mají v dnešní době obecně nelehkou pozici. Důvod je jednoduchý − jejich hlav−
ní činnost, výrobu fyzických fotografií, zatlačil do země vývoj fotografování. Na náš trh stále více pronikly digitální fotoaparáty a je−
jich ceny jdou neustále dolů. Ze zákazníků tak odpadla podstatná část klientely, zejména běžných zákazníků. Lidé stále více foto−
grafují na digitální fotoaparáty a pokud se již rozhodnou nechat si zhotovit digitální fotografii, činí tak pouze minimálně. 

Na razantní snížení zakázek mají vliv i další okolnosti − například vymizela nutnost pasového fota, neboť se jeho zhotovení pro−
vádí přímo na úřadech. Odpadají také rodinná fota a jindy populární fotografování dětí, třeba právě díky již zmiňovaným fotografic−
kým digitálním aparátům. I svatby se fotí omezeně − důvodem je kromě digitální konkurence fakt, že díky současným poměrům není
zrovna sňatek výhodnou záležitostí a též ženy jsou tlakem médií podpořeny v případném záměru sňatek neuskutečnit. Lidi se zkrát−
ka neberou a miminka se rodí málo, a když, tak si je každý vyfotografuje sám digitálním fotoaparátem. 

Zbývá snad jedině zaměřit se na cílovou skupinu starších občanů, kteří preferují „focení po staru“ a moderní technika a počí−
tače jim není tak blízká. Jenže tam je zas podstatnou konkurencí možnost nechat si vyvolat fotky v řetězcích prodávajících drogis−
tické zboží. Ty výrobu fotografií dotují, čímž si zajišťují klienty pro další návštěvu, a nejspíš je jim jedno, že tím tlačí konkurenci
k zemi − bližší je přece košile než kabát a solidarita mezi obchodníky se nejspíš dnes vidí pouze náhodně. Český spořivý občan,
zejména pokročilejšího věku s malým důchodem, pak logicky preferuje cenu. V poslední řadě má na snížení možností obchodová−
ní i navýšení DPH.

Družstvo HELIOS FOTO díky celkovému poklesu zakázek, a hlavně kvůli mechanizaci výroby, snížilo v roce 1991 z původních
celkových 45 zaměstnanců svůj počet na 14. Celé družstvo tvoří pouze 11 členů a tři zaměstnanci. Zajímavostí je, že všech
14 lidí z družstva jsou ženy − jak předsedkyně družstva říká, v něčem je to výhoda a jindy ne… Rozhodně si lépe rozumí a chápou
většinu věcí stejně, avšak v případě zásadnějších rozhodnutí bývají ženy opatrnější, nechtějí bezhlavě skákat do něčeho, co by muži
naopak riskovali.

V současné době k běžným fotografickým službám patří i výroba velkorozměrových fotografií. Družstvo dále zajišťuje potisky
triček, výrobu puzzle, podložek pod myš, kalendářů, hrnků a dalších artiklů. Kromě toho družstvo nabízí služby, jako opravy foto−
grafických přístrojů nebo výrobu razítek.

Podnikání v oboru fotografie není a nebude rozhodně do budoucna procházkou růžovým sadem. Je potřeba si uvědomit základní
věc − vývoj jde vpřed a nikdo ho nezastaví. Je proto potřeba hledat stále nové možnosti, čím získat klienta na svou stranu. Jen kva−
litní práce bohužel občas nestačí a konkurence číhá na každém kroku. Jistým východiskem z nouze by mohlo být nabídnutí nových
služeb souvisejících právě s propagačními a reklamními předměty. Jenže každá nově zavedená činnost zas potřebuje počáteční
investici, kterou si každá firma dovolit nemůže. Ani družstvo HELIOS FOTO to nemá lehké, přesto se stávajícím neutěšeným
stavem bojuje a pro své zaměstnance zajišťuje práci. Nezbývá než mu popřát hodně štěstí.

Zleva: Ing. Marek Pater, Danuška Vrublová,
Jana Cibelová, Ing. Milan Plaček
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VÝROBNÍ DRUŽSTVO VRBICE
Družstvo vzniklo oddělením od družstva Slezanka Ostrava, svou ekonomickou činnost zahájilo 1. ledna 1991. V prvopočátku se

zabývalo výrobou typickou pro družstva invalidů − ruční výroba malířských válečků a linkovacích strojků, dále pak speciální výrobek pro
trhací práce v dolech − to byla tzv. samosvorná ucpávka vyráběná z měkčeného PVC. Postupný útlum důlní činnosti nutil družstvo
k hledání dalších výrobních programů. V roce 1993 byla zahájena výroba disperzních barev na fasádu i na vnitřní omítky − v té době
nová receptura vodou ředitelných barev na bázi akrylátové disperze. V současné době tvoří tento program zhruba 30 procent činnosti
− barvy prošly inovací, takže pořád představují slušnou kvalitu za příznivou cenu. Na fasádní barvy OSTAKRYL i na barvu na vnitřní omít−
ky INTERMAL jsou nejen výrobkové certifikáty, ale je také certifikován výrobní pro−
ces. Družstvo se chce zaměřit na rozšíření okruhu odběratelů o stavební nebo
obchodní družstva, pro které je schopno nabídnout exkluzivní podmínky.

Zbývajících 70 procent výroby představuje v současné době výrobu stále
více žádaných plastových oken a dveří. Plastová okna družstvo vyrábí od roku
1995, od roku 1997 družstvo spolupracuje s německým výrobcem profilů fir−
mou ROPLASTO GmbH. V současné době zpracovává pětikomorový profilový
systém Roplasto 7001.

Družstvo nemá vlastní podnikové prodejny, prodává přímo stavebním nebo
malířským firmám, v oblasti plastových oken pak tři čtvrtiny zákazníků tvoří in−
dividuální investoři. Především se jedná o rekonstrukce rodinných domů nebo
výměnu oken v bytech vlastníků. Získávat zakázky z tohoto segmentu trhu se
družstvu daří zajištěním „plného servisu“. Ten představuje technické poraden−
ství a projekt oken, jejich předvýrobní zaměření, výrobu na zakázku, standard−
ní záruku pět let a zajištěný pozáruční servis. Patří sem dále práce související
s výměnou oken − demontáž starých oken včetně jejich ekologické likvidace,
montáž, respektive osazení nových oken včetně parapetů venkovních a vnitř−
ních a dalších doplňků, jako „Al“ interiérové žaluzie a síta proti hmyzu, dále ze−
dnické opravy špalet po výměně oken.

Plastová okna a dveře družstvo vyrábí kromě tradiční bílé barvy v osmi imitacích dřeva a v dalších odstínech RAL v případě spe−
ciálních požadavků zákazníka. Okna jsou vyráběna v různých typech a tvarech (nejen pravoúhlých, možno též trojúhelníková nebo
oblouková okna) a v různých parametrech z hlediska zvukových a tepelných izolací. Jsou opatřena systémem trvalého větrání,
tzv. „Regel−air“. Předpokládaná životnost výrobku je asi 50 let a podle nejnovějších poznatků ji lze považovat za spíše dolní hrani−
ci. Mezi vlastnosti výrobků lze zahrnout vysokou konstrukční variabilitu systému, vysokou pevnost a tuhost profilu, dokonalou
tepelnou a zvukovou izolaci, snadnou údržbu, vysokou životnost a plnou recyklovatelnost profilů. Garantem těchto vlastností je
firma ROPLASTO, která v evropském měřítku patří k významným dodavatelům okenních profilových systémů. Na výrobky ze systé−
mu ROPLASTO 7001 vlastní certifikát a prohlášení o shodě.

V počátcích družstva v družstvu pracovalo asi 40 lidí. Dnes firmu tvoří celkem 11 lidí, z toho pět členů družstva a šest za−
městnanců. I v tomto omezeném počtu je schopno ročně vyrobit a prodat výrobky a služby za přibližně osm milionů korun 

Reklama či jiná forma prezentace má pro něj funkci prioritně v kraji, i na něj útočí levné výrobky z Polska. Také prostřednictvím tohoto
článku hledá Výrobní družstvo VRBICE stavební nebo montážní družstva ke spolupráci při dodávkách plastových oken do Prahy a okolí.

ZLATNÍK, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY, OSTRAVA − KUNČICE
Družstvo patří mezi nejstarší v České republice − vzniklo v roce 1951. V součas−

né době má 80 pracovníků, z toho 37 členů. Původním předmětem činnosti byla ruč−
ní výroba zlatých šperků, která byla z důvodu neekonomické výnosnosti před třemi
lety ukončena.

Hlavní výrobní činností družstva je v současné době kovovýroba za použití klasic−
kých výrobních technologií. Družstvo vlastní lisovnu a zařízení pro strojní obrábění
včetně automatických soustruhů či zařízení pro povrchové úpravy. Vyrábí především
klimatizační jednotky pro těžké hutní provozy, specielně klimatizace  pro jeřábové ka−
biny, velíny a elektrokontejnery. Klimatizační jednotky pracují spolehlivě v náročném
a prašném prostředí s okolní teplotou až +85 oC. Družstvo je jediným výrobcem ta−
kového typu zařízení v tuzemsku. Dále zajišťuje servis klimatizační techniky v hutních
a strojírenských firmách, především na Severní Moravě.

Zajímavým výrobkem, jehož výroba se v družstvu traduje již 30 let, jsou saunová
elektrická kamna. V současné době družstvo nabízí novou řadu, která je konkuren−
ceschopná a patří ke špičce v porovnání s konkurencí.
Pokud někdo sází na osvědčenou českou jistotu a kvali−
tu výrobku, pak právě výrobek družstva Zlatník je opti−
málním řešením. Saunová kamna typu SK−3 jsou celone−
rezová. Jsou určena k vytápění kabin rodinných saun
vybudovaných v bytech, rodinných domcích nebo v samo−
statných objektech. Vzhledem k použití velkého množství
originálních finských  akumulačních kamenů je udržovaná
teplota v saunové kabině rovnoměrná a nedochází i pře−
hřívání vzduchu. Pro zvýšení vlhkosti vzduchu je možné
polévat kameny vodou. Typová řada saunových kamen je
odstupňována elektrickým příkonem podle velikosti vyhří−
vaného prostoru. Základní typová řada je 3, 6 a 9 kW. 

Družstvo si stále více upevňuje pozici a jedním z pro−
středků, jak dát o sobě vědět, je prodej zboží do zahrani−
čí. Zlatník proto posiluje v současné době aktivity vedou−

Jana Cibelová (místopředsedkyně VD Vrbice) 

Zleva: Ing. Marek Pater (předseda Zlatník Ostrava)
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cí k exportu do zahraničí a hledá cesty, jak prodat své výrobky i za hranicemi vlasti. Je vlast−
níkem certifikátu „GOST R“ pro vyráběnou typovou řadu klimatizačních jednotek, což je ne−
zbytná podmínka pro export do zemí RF. S úspěchem vyváží klimatizační jednotky do
Rumunska a na Slovensko. V loňském roce byl uskutečněn první vývoz do Ruska. Své exportní
aktivity zaměřuje družstvo i na sousední Polsko.
Probíhají jednání o možném exportu nového typu
saunových kamen do Německa.

Z oblasti kovovýroby družstvo dále vyrábí vra−
tové a vagónové zámky, nábytkové kování a po−
dílí se na řadě kooperačních výrobních programů.

V současné době již sice Zlatník nevyrábí zla−
té šperky, avšak zlatnické zboží prodává ve vlast−
ních prodejnách v Opavě a v Třinci. Do opavské
prodejny jsme se zajeli podívat a je opravdu co
k vidění − v nabídce jsou zlaté i stříbrné šperky,
hodinky či nástěnné hodiny. Zaujal mě široký sor−
timent a milá prodavačka, kterou jsme měli mož−
nost vidět přímo v akci. Návštěvě prodejny před−
cházela také prohlídka výrobního areálu
v Ostravě−Kunčicích.

SLEZSKÁ TVORBA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO OPAVA
Družstvo se stalo poslední zastávkou. Vzniklo 4. září 1951. V současné době se zabývá dvěma hlavními obory. Prvním je šití

dámské konfekce a bytového textilu, druhým pak výroba tradičních foukaných vánočních ozdob. 
Zhruba před pěti lety se družstvo pokusilo obor činnosti rozšířit o výrobu bižuterie, která byla ukončena v roce 2003. Když se

vrátíme o několik let zpátky, do roku 1997 družstvo vyrábělo gobelínové obrázky. Tyto výrobní aktivity však byly přerušeny v sou−
vislosti s povodní, která zničila výrobní prostory a zařízení. Při dalším putování zpět v časové ose pak nacházíme též výrobu dře−
věných hraček, pro které však nenalezli patřičné prodejní podmínky, takže byla jejich výroba v roce 1992 ukončena. Družstvo se

tedy omezilo na již zmiňované dvě činnosti, přičemž výrobu vánočních ozdob podstatně
rozšířilo. V současné době tvoří výroba vánočních ozdob zhruba 53 procent celkových vý−
nosů družstva, 45 procent pak dámská konfekce a zbývající procenta doplňují výnosy z ji−
ných činnosti.

Vlastní prodejny družstvo Slezská tvorba nemá, veškeré oděvní zboží se vyrábí  for−
mou „práce ve mzdě“ pro zahraniční zákazníky. Potahy šijí například pro sedací soupra−
vy prestižní zahraniční společnosti se zastoupením v Čechách.

Také vánoční ozdoby se vyrábějí téměř výlučně pro zahraniční zákazníky. V současné
době míří jejich zboží ke koncovému zákazníkovi  prostřednictvím specializované export−
ní společnosti, která zajišťuje složitý proces od požadavku klienta na konkrétní tip k vý−
robě a dále zpětně odbyt výrobků. Prakticky veškeré zboží odchází na export, neboť v Čes−
ké republice nejsou obchodní podmínky proto, aby mohlo s tímto artiklem družstvo
existovat − jako ostatně i v jiných oborech tlačí trh přehnaně nízké ceny čínských výrobců.
Bohužel si lidé raději zakoupí nerozbitné ozdoby z plastických hmot, především díky jejich
nízké ceně, než tradiční foukanou skleněnou ozdobu. Pro nadcházející Vánoce družstvo
již řeší, jako ostatně každým rokem, zaměření nové kolekce, a to pro rok 2008. Ve spo−
lupráci vývojářů družstva a exportní společností, podle aktuálních barevných trendů −
z mezinárodního veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem, byla určena  základní
barevná témata, podle kterých vývojáři navrhnou nové sady vánočních ozdob. Jejich vzor−
ky se pak dodají společnosti zajišťující export a ta následně zajistí jejich kontraktací pro
konkrétního zahraničního zákazníka.

V současné době družstvo zkouší nový způsob prodeje − využilo zkušebně nabídky spo−
lečností, která slibuje zajištění jejich účastí na ruském trhu. Tato společnost navazuje
kontakt s výrobci a následně ve svých prostorách v Rusku vystavuje nabídku jednotlivých
firem. Slibuje dobré kontakty na tamní odběratele, což je jednou z možností, jak na jinak
„neproniknutelný“ ruský trh proniknout. Družstvo této nabídky zkušebně využilo a čas
ukáže, zda byla výhodná či nikoliv. Preferovat chce tuto možnost pro sortiment vánočních
ozdob.

Vyrážíme na prohlídku
družstva. V oděvní části se
seznamujeme s šitím zmi−
ňovaných potahů a vidíme

též zakázku oděvů, která zamíří po dohotovení k německému klien−
tovi. Seznámit se můžeme se všemi částmi výroby, od stříhání stro−
jovou technikou přes šití a žehlení.

Zajímavější částí naší prohlídky je výrobna vánočních ozdob.
Předseda družstva Ing. Radko Radev, CSc. a jeho šéf výroby Jaroslav
Veverka nám ochotně ukazuje všechny fáze výroby. Ta začíná skleně−
nými baňkami, zhotovenými z duté trubičce. Přicházíme do místnosti,
kde sedí  pracovnice a je jasné, proč se říká ozdobám „foukané“ −
všechno, co kolem sebe vidíme, vzniklo doslova a do písmene sku−
tečným foukáním. První co mě napadá je, že tyto dámy asi nemají pro−
blémy jako já, když mě zastaví náhodou silniční kontrola a požaduje

Ing, Radko Radev, CSc. 
(předseda VD Slezská tvorba)
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po mě foukat do balonku − musí mít nejspíš pořád−
nou fyzičku, neboť těch ozdob každá z nich na−
foukne za jeden den zhruba 1200. Práce je to ná−
ročná, neboť spočívá v tom, že před nimi hoří
zhruba třiceticentimetrový plamen, který nahřívá
skleněné baňky. Když je baňka dostatečně nahřá−
tá a tvárná, berou ji do ruky a ústy nafukují skrz
úzkou trubičku skleněný předmět do potřebného
tvaru. Vznikají tak koule a obdivuji, že jsou všech−
ny stejně velké − je to asi pořádná dávka trpělivos−
ti, zkušeností a praxe. Současně vidím o kus dál
též keramické formy − vypadají trochu jako otevíra−
cí box…A dozvídám se od šéfa výroby, že nažha−
vená skleněná baňka se do této formy zavře.
Následně je vyfouknuta do potřebného tvaru −
a právě zde je potřeba ještě větší zkušenost, neboť
pracovnice musí odhadnout, jak dlouho má foukat,
aby byla ozdoba v tom správném tvaru a nebyla
„nedofouknutá“ či jinak zdeformovaná.

Přemísťujeme se do další místnosti, kde další
pracovnice ručně vstřikuje do vyfoukaných ozdob
sloučeninu stříbra. Pro lepší manipulaci na ozdo−
bě prakticky po celý její výrobní proces zůstává
úzká trubička. Baňky jsou následně ponořeny do
horké lázně, ale jen tak hluboko, aby nedošlo k je−
jich naplnění vodou − vrchní část trubičky zůstává
tedy nad hladinou. Pracovnice baňkami během
chemického procesu protřepává, aby došlo k rov−
noměrnému rozlití a působení sloučeniny stříbra
po celém vnitřním povrchu ozdoby. Zevnitř na−
stříbřené ozdoby jsou kladeny za pomocnou tru−
bičku na sušák.

V další etapě výroby dochází ke zdobení vá−
nočních ozdob. Podle daného vzoru na ně ručně
pracovnice kreslí tvary barvami, potírají je v po−
třebných místech lepidlem a vzápětí posypávají
barevným třpytivým leskem. Jedna ozdoba vyhlíží
jak druhá a nezbývá než se podivit, jak překrásné
věci z jejich rukou vznikají… 

Mezi konečnou fázi pak patří uřezávání po−
mocných trubiček a nasazování kovové části
s „očkem“, za které ozdoba visí. Úplně poslední
tečkou je pak balení ozdob do krabic.

V závěru naší exkurze přicházíme do místnos−
tí, kde se kolem nás nachází všechna ta krása −
stojíme ve vzorkovně, obklopeni veškerou tou tř−
pytivou nádherou a je opravdu na co se dívat.
Nedá se spočítat, kolik druhů se zde nachází, ani
se o to nepokouším, a tak jen fotografuji a foto−
grafuji…

Co dodat, snad jen pocit lítosti, že všechnu tu
nádheru a profesionálně vyhlížející zboží prakticky
neuvidí českého zákazníka, neboť je určeno na
vývoz. Že musí české zboží „stát v řadě“ na to,
jestli si ho někdo koupí, a respektovat nejspíš ši−
beniční podmínky zprostředkujících agentur, s po−
citem částečného uspokojení, že mají na zboží
alespoň odbyt. Pokud navíc některý ze zprostřed−
kovatelských firem nabídne slušné podmínky
a stálý odběr, není co řešit. Stejně jako spoustu
dalších oborů tlačí i tento artikl nechutná konku−
rence zboží z Číny a bohužel český zákazník pre−
feruje stále ještě více cenu před kvalitou. Jen mat−
ně si vzpomínám na poslední Vánoce, kdy se nám
doma rozbila špička, já den před Štědrým dnem
sháněla půl dne marně novou skleněnou, a nako−
nec i já domů zakoupila plastovou nehezkou, ales−
poň s malou útěchou, že ta kýčovitá hrůza „stála
jen 55 korun“. Jsem optimista a věřím, že jednou
se zde v tomto směru bariéry prolomí a český zá−
kazník bude informován o všech vlastnostech zbo−
ží natolik, že si uvědomí, že levné zboží nemusí
být vždy tím nejlevnějším.                         (−jh−)
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je pro české firmy 
zajímavou exportní příležitostí

Seminář „Exportní pří−
ležitosti pro české firmy
ve Vietnamu“ se konal 31.
ledna v zasedací síni
CzechTrade. Zorganizova−
la ho agentura CzechTrade
spolu s velvyslanectvím
VSR v Praze, firmou Nada−
tur a firmou WMC Marcela

Wintera. Byl velmi dobře zorganizován a těšil se neoby−
čejně velkému zájmu posluchačů. Semináře se zúčastnili
obchodní rada velvyslanectví VSR v Praze Ing. Pham
Cong Thanh, Marcel Winter − majitel firmy WMC a před−
seda Česko−vietnamské společnosti a Zuzana Synková −
ředitelka odboru exportních služeb CzechTrade.

V první části skoro půldenního semináře vystoupil obchodní
rada velvyslanectví VSR, který v krátkosti seznámil přítomné
s ekonomickou situací Vietnamu, představil novou knihu
o Vietnamu, kterou vytvořilo velvyslanectví VSR spolu firmou
Nadatur a vyzval přítomné zástupce firem k zapojení se do ob−
chodně−ekonomické spolupráce s Vietnamem.

Poté vystoupila se svým referátem ředitelka odboru export−
ních služeb, která zúčastněné informovala o činnosti agentury
CzechTrade, o službách zahraničních kanceláří, o konkrétních for−
mách pomoci podnikatelům na zahraničních trzích či o přehledu
prezentační akcí v zahraničí.

V druhé části semináře, pro přítomné nejdůležitější, vystoupil
ředitel firmy WMC a předseda česko−vietnamské společnosti
Marcel Winter. Jeho příspěvek byl nejen velice zajímavý, ale hlav−
ně vycházel z jeho třináctileté praktické zkušenosti z tohoto teri−
toria. Zajímavou formou seznámil přítomné s výhodami, ale i ús−
kalími česko−vietnamské spolupráce, a pozval účastníky k aktivní
účasti na 17. ročníku obchodního veletrhu Vietnam Expo 2007,
který se bude konat ve dnech 4. − 8. srpna v Hanoji. Na závěr se−
mináře odpovídal na otázky, které zajímaly přítomné podnikatele
a pro zájemce vedl dvoustranná jednání o spolupráci s jeho fir−
mou WMC.

Dá se říci, že současná VSR je vysoce rozvíjející státem v ji−
hovýchodní Asii. Dokladem toho je letošní HDP ve výši 8,5 pro−
centa (z ostatních ekonomických ukazatelů jsou zajímavými na−
příklad nezaměstnanost ve výši pět procent, daně ve výši 17 procent, průměrný plat 20 − 30 USD u rolníků, 50 − 60 USD u dělníků,
100 −110 USD vydělá středoškolák, 250 − 300 USD pak vysokoškolák). Podle závěrů 10. sjezdu Komunistické strany Vietnamu (ve
Vietnamu je asi dva miliony komunistů) má Vietnam do roku 2010 vyrůst v průmyslovou zemi, kde inflace má být jen dvě procen−
ta, má si uchovat trvalý ekonomický růst a má být otevřenou zemí pro investice ze zahraničí. Významným milníkem v tomto vývoji
je členství ve světové organizaci obchodu WTO a v dalších ekonomických strukturách jako je ASEAN nebo APEC.

Vietnam má neobyčejně velké přírodní a nerostné bohatství. Mimo jiné má
největší zásoby antracitu, velké naleziště ropy, plynu, bauxitu a uranu. Je nej−
větším vývozcem kávy typu Robusta, významným vývozcem rýže, atd. To ho
předurčuje k výraznému rozmachu v zemědělství, v průmyslu a ve službách.
V následujících třech letech se Vietnam chce transformovat z rozvojové země
ve vysoce průmyslový stát. 

Vietnam v poslední době láká zahraniční investory. Například Švýcarsko
má zde 31 podniků. Z koncernů má zde zastoupení společnost Sony, Intel,
apod. Za 50 let se zde investovalo více jak 50 miliard USD. V roce 2015 zde
má stát první atomová elektrárna a během dalších 15 let další.

Česká republika má s Vietnamem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího
zdanění, dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Usnesením vlády
ČR číslo 1569 ze 7. prosince 2005 byl Vietnam zařazen mezi prioritní proex−
portní země ČR. Loni mu byla poskytnuta zahraniční rozvojová a humanitární
pomoc ve výši 7,5 milionu korun. Významnou výhodou pro české investice je
skutečnost, že zde žije 200 tisíc lidí, kteří u nás studovali, znají naše pro−
středí a mají stále k nám uchován přátelský vztah. Při prezentaci firmy ve
Vietnamu je možné využít i služeb vietnamsko−české obchodní komory.

Velice zajímavý byl příspěvek Wintra o tom, jak se vedou obchodní jednání,
co je potřeba udělat či jak se chovat. Je pravdou, že mentalita vietnamských ob−

VIETNAM
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chodníků je jiná a evropské zvyklosti zde neplatí. Proto je nutné ješ−
tě před uzavřením smluv znát základní věci.  Například zde neplatí
razítka černé barvy, musí být červená a kulatá a je dobré, aby ob−
sahovala text „Czech Republic“. Ceníky musí mít razítko a podpis
je potřeba umístit do jedné třetiny razítka. Je nutnost předat si vi−
zitky a nechat je na stole po celou dobu jednání. Možná naši pod−
nikatelé ani nevědí, že u jednání s vysokým funkcionářem je nutné
si vzít navštívenku oběma rukama a být obezřetný při hovorech
mezi sebou navzájem, protože mnoho vietnamských lidí česky ro−
zumí. Úředním jazykem je angličtina. Při jednáních je nutné nezvy−
šovat hlas. Protože mentalita Vietnamců je stále se usmívat, je nut−
né poznat, kam až se může zajít. V nabídce zboží musí být věta
"vyhovuje subtropickým a tropickým podmínkám", v ceníku musí
být uvedeny ceny v USD a firmě netřeba hned dávat  exkluzivitu.
Obchodnímu partnerovi stačí dát vizitky, letáky, prospekty a je dob−
ré si prohlédnout objekty budoucího partnera. To vše jsou věci, bez
kterých se při úspěšných jednání neobejdeme.

Jednou z forem jak proniknout na vietnamský trh, je nutnost
vystavovat na dvou nejvýznamnějších veletrzích. Jeden se koná
na jaře a druhý strojírenský pak na podzim. 

Nejbližší veletrh, tj. obchodní, se koná letos v Hanoji v době od
4. do 8. dubna. Do 15. února letošního roku je možné přes praž−
skou marketingovou firmu WMC se na tento veletrh přihlásit. Firma
WMC má k dispozici 144 metrů čtverečních v hlavním pavilonu
A. Každý vystavovatel bude zveřejněn v katalogu veletrhu a v ex−
pozici WMC se může prezentovat svými DVD. Veletrh má dobrou
návštěvnost a první dva dny jsou určeny pro odbornou veřejnost.

Další prezentací jednotlivých firem je účast na multifunkčním
česko−vietnamském centru v Hanoji, které zahrnuje trvalou před−
váděcí místnost českých výrobků a technologií. Vzhledem
k tomu, že agentura CzechTrade plánuje v Hoči Minově městě
otevřít zastoupení, v případě takovéto účasti by se jednalo o dů−
stojný stánek českého exportu.

Ale i prezentace na veletrzích má svá pravidla, které jsou
nutné dodržet. Naši vystavovatelé dělají základní chyby, třeba
v tom, že propagační materiály mají jen v českém jazyce, je po−
třeba si veškeré materiály nechat přeložit. Je nutnost mít do−
statek materiálů, protože na veletrh chodí přímo vyhledávači
produktů. U propagačních materiálů je potřeba mít orientační
cenu. Bylo by iluzí se domnívat, že po veletrhu se přivezou ho−
tové kontrakty. Vietnamci si testují podobný výrobek, který na−
bízíme, ve světě a třeba až po měsíci odpoví. Nemá cenu je do
té doby urgovat. Také je nutné znát, co se nesmí do Vietnamu
dovážet a vyvážet. Materiály je zapotřebí si opatřit certifikátem
švýcarské firmy SGS. Bylo by chybou domnívat se, že se výrob−
ky prodají z katalogu (to platí jen asi dvě procenta), Vietnamci si
chtějí výrobky osahat. 

Na dovoz každého výrobku je nutná dovozní licence, která
činí od sedmi do sedmdesáti tisíc USD za komoditu a vydává ji
Ministerstvo obchodu Vietnamu. Zajímavostí je, že například
průměrné clo je 25 procent, ale může dosáhnout až výše 200
procent podle komodit.  Ve Vietnamu nejsou až na MACRO ře−
tězce, neexistuje zde kopírování značek, jako například v Číně,
apod.

Závěrem je třeba říci, že všechny tyto odlišnosti mohou být
v další úspěšné spolupráci velice důležité a často rozhodují
o úspěšném obchodě s touto zemí. Z těchto všech důvodů je
nutné mít o tomto teritoriu dost podrobné informace. Vhodné je
obrátit se na marketingové firmy, které tento obchodní trh zna−
jí, mohou pomoci a také třeba nejen najít vhodného partnera,
ale i prověřit stávající partnery. 

Je třeba dodat, že do budoucna bude obchodní spolupráce
s Vietnamem pro nás aktuální. Je třeba využít všech možností,
aby naše výrobní družstva dostala nejen veškeré informace
o tomto teritoriu, ale uměla se v tomto teritoriu pohybovat.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka
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Podíl poslankyň v Evropském parlamentu
Vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie se od 1. ledna 2007 zvýšil ne−

jen celkový počet europoslanců, ale i počet žen mezi 785 evropskými zákonodárci.
V EP tak zasedá 238 poslankyň, včetně pěti Češek. Celkový podíl žen mezi všemi
europoslanci činí 30,32 procenta. Česko je v žebříčku 27 států Unie s poměrem
20,83 procenta žen na 23. místě. Žebříček vede Švédsko (52,63 procenta žen) před
Estonskem a Lucemburskem (50 procent), zatímco mezi kyperskými a maltskými
europoslanci je podíl žen nulový.

Ženy jsou zastoupeny i v nově zvoleném předsednictvu EP, kde zasedají čtyři mí−
stopředsedkyně (z celkem čtrnácti žen) a dvě kvestorky (z celkového počtu šesti žen).

V první polovině volebního období předsedaly ženy čtyři z dvaceti stálých parla−
mentních výborů, jednomu ze obou podvýborů a jednomu z obou dočasných výborů. 

Po prvních přímých volbách do Parlamentu roku 1979 činil podíl poslankyň 17,5
procenta. Z 12 europoslanců, kteří byli od té doby zvoleni předsedou EP, byly dvě ženy.

PODÍL ŽEN MEZI EUROPOSLANCI

Autor textu: JUDr. Marie Zvolská

ZEMĚ                                      ŽENY                   MUŽI                 CELKEM               % ŽEN

Švédsko 10 9 19 52,63

Estonsko 3 3 6 50,00

Lucembursko 3 3 6 50,00

Nizozemí 12 15 27 44,44

Dánsko 6 8 14 42,86

Slovinsko 3 4 7 42,86

Francie 33 45 78 42,31

Irsko 5 8 13 38,46

Litva 5 8 13 38,46

Maďarsko 9 15 24 27,50

Finsko 5 9 14 35,71

Slovensko 5 9 14 35,71

Španělsko 18 36 54 33,33

Německo 32 67 99 32,32

Rumunsko 11 24 35 31,43

Belgie 7 17 24 29,17

Řecko 7 17 24 29,17

Bulharsko 5 13 18 27,78

Rakousko 5 13 18 27,78

Velká Británie 20 58 78 25,64

Portugalsko 6 18 24 24,00

Lotyšsko 2 7 9 22,22

Česká republika 5 19 24 20,83

Itálie 14 64 78 17,95

Polsko 7 47 54 12,96

Kypr 0 6 6 00,00

Malta 0 5 5 00,00

EUROPOSLANCI CELKEM 238 547 785 30,32
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Informace z jednání pověřeného národního 
koordinátora zavedení eura se zástupci 
podnikatelských asociací v České republice

Proces zavedení eura se bude bezprostředně týkat celé
společnosti. Proto považuje SČMVD za nutné informovat člen−
ská družstva o získaných poznatcích, které mají vztah k této
problematice.

V budově ministerstva financí se dne 22. ledna konalo jed−
nání pověřeného národního koordinátora zavedení eura
Ing. Petra Očka se zástupci podnikatelských asociací České
republiky, kterého se účastnil i předseda SČMVD. Před jedná−
ním jim byl předán přehled důležitých pojmů a témat týkajících

se eura. Podnikatelské subjekty se s nimi budou
v nejbližších letech nepochybně stále častěji set−

kávat. Proto jsou některé z nich uvedeny v pří−
loze této informace, a to včetně základních
principů zavádění eura v ČR.

Pověřený národní koordinátor informoval
v úvodu jednání o aktuálním procesu přípra−
vy na zavedení eura v České republice. Dále

vymezil účel tohoto pracovního setkání, které
označil za začátek diskuse o možnostech a for−

mách spolupráce Národní koordinační skupiny pro
zavedení eura v České republice (dále jen „NKS“) a podnika−
telských asociací. Zdůraznil, že podnikatelé patří k těm sub−
jektům, kterých se zavedení eura dotkne nejvýznamněji a zá−
roveň ponesou značnou část nákladů spojených se zavedením
nové měny. Z tohoto důvodu podnikatelské svazy budou při−
zvány k aktivní spolupráci a bude jim dán prostor pro vyjádře−
ní názorů, připomínek a specifických pohledů na danou proble−
matiku.

Prezentace národního koordinátora se soustředila zejména na
následující okruhy problémů a otázek:

1. Hlavní důvod pro zavedení eura v České republice − závazek
zavést jednotnou měnu byl součástí vstupních podmínek no−
vých členských zemí do EU (na rozdíl od Velké Británie
a Dánska je u nových členských zemí výjimka na zavedení
eura pouze dočasná) a vyplývá ze samotného členství EÚ.
Zavedení eura představuje završení integrace České republi−
ky do EÚ.

2. Další důvody zavedení eura:
a) důvody pro

ekonomika České republiky je vysoce otevřenou ekono−
mikou,
většina zahraničního obchodu je realizována s eurozó−
nou,
subjekty podnikající v České republice jsou často vlast−
nicky provázány s eurozónou,
další zvýšení atraktivnosti České republiky pro zahranič−
ní investory,
omezení kurzového rizika,
snížení transakčních nákladů obchodu,
zvýšení konkurenceschopnosti,
prohloubení cenové průhlednosti a srovnatelnosti,
vedení účetnictví v jedné měně.

Ve svých důsledcích by zavedení eura mělo přinést zvý−
šení růstu hrubého domácího produktu a tedy i ži−
votní úrovně obyvatelstva. 

b) důvody proti
jednorázové náklady vyplývající ze zavedení
eura (např. nezbytná úprava informačních
systémů na všech úrovních, úpravy výkazů
apod.),
ztráta nezávislé měnové politiky.

3. Podmínky zavedení − euro by mělo být zavedeno ve všech
nových členských zemích, pokud budou splněny podmínky
dle článku 121 smlouvy o založení Evropského společenství.
Především je vyžadována kompatibilita národní legislativy
a splnění ekonomických (maastrichtských) kritérií, tj.:

dosažení vysokého stupně cenové stability,
dosažení uspokojivého stavu veřejných financí,
účast v systému měnových kurzů ERM II, a to po dobu
minimálně dvou let (samotný vstup do ERM II je prvním
krokem k přijetí eura),
dosažení stanovené úrovně dlouhodobých úrokových sa−
zeb.

Evropská komise však bude hodnotit i některé další faktory.
4. Termín zavedení eura − Vlastní zavedení eura je podmíněno

splněním maastrichtských kritérií. Určení konkrétního termí−
nu zavedení eura je v pravomoci každé členské země EÚ,
jedná se výlučně o politické rozhodnutí. Tento termín je
však nutné stanovit ve značném předstihu, a to z důvodu po−
žadavku na dostatečnou přípravu. Zkušeností členů eurozó−
ny ukazují, že přípravné období by mělo trvat minimálně
tři roky.

5. Příprava zavedení eura. Důkladná a včasná příprava omezí
náklady na zavedení eura. Termín zavedení nebyl sice zatím
určen, ze strany Evropské komise je však silně doporučová−
no, aby přípravy na zavedení eura pokračovaly. Řada organi−
začních a technických kroků není navíc závislá na datu vstu−
pu do eurozóny. Proto je proces praktických příprav na
zavedení eura nastaven a běží.

6. Institucionální zajištění zavedení eura. Na základě usnese−
ní vlády České republiky č. 1510 ze dne 23.listopadu 2005
byla ustavena NKS (více v příloze této informace, dále jen
„příloha“).

7. Klíčové kroky k zavedení eura. Proces přijetí eura lze z for−
málního hlediska shrnout do následujících 6 kroků:
a) Ustavení NKS (příloha),
b) volba scénáře (příloha),
c) přijetí národního plánu zavedení eura (příloha),
d) vstup do ERM II (příloha),
e) schválení vstupu do ERM II Radou EÚ,
f) vlastní zavedení eura.

Realizace všech těchto kroků předpokládá úzkou spolu−
práci orgánů České republiky s Evropskou komisí a využi−
tí zahraničních zkušeností.

8. Využití zahraničních zkušeností. Proces zavedení eura je
a bude nastaven dle  zkušeností zemí, které euro již zaved−
ly nebo jej v blízké době zavedou. Záměrem NKS ani
Ministerstva financí České republiky není vymýšlet zcela
nová a nadstandardní řešení. Významné v tomto směru
jsou a budou zkušenosti ze Slovinska, Kypru, Malty,
Slovenska a ze „starších“ zemí EÚ pak zejména Rakouska
a Nizozemí.

9. Faktor komunikační a informační. Zavádění eura bude spo−
jeno s rozsáhlou osvětou prostřednictvím médií. O postupu

příprav bude podrobně informována občanská i podnika−
telská veřejnost. Předpokládá se spolupráce, výměna

informací i koordinace aktivit NKS s podnikatelský−
mi asociacemi. Je zájmem ustavit neformální
fórum pro otázky zavedení eura, a to tzv. Euro
Fórum. K dané problematice budou pořádány
specializované semináře a konference. V této
souvislosti byl Českou bankovní asociací do−
poručen časopis Bankovnictví. Podnikatelské
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asociace budou přizvány k diskusi o aktualizaci Národní−
ho plánu zavedení eura (zejména na platformě Euro Fóra).
Pro informace jsou aktuálně doporučeny tyto weby:
www.mfcr.cz/euro. www.euroskop.cz/euro a www.cnb.cz.

Pozvaní zástupci podnikatelských asociací se v diskusi
zaměřili na různé specifické otázky týkající se zavedení spo−
lečné evropské měny, a to především z hlediska zájmů za−
stupovaných členů. Všichni přivítali zájem pověřeného ná−
rodního koordinátora zavedení eura o zapojení
podnikatelských asociací do těchto příprav a nabídli účast
v různých formách spolupráce s NKS (např. účast v pracov−
ních skupinách NKS, účast v Euro Fóru, účast na seminářích
a konferencích k dané problematice a případně jejich spolupo−
řádání, předávání informací svým členským organizacím i nao−
pak jejich praktických poznatků s užíváním eura NKS atp.).

S některými problémy spojenými se zavedením eura se
představitelé SČMVD měli možnost seznámit již dříve, a to

o vstup do eurozóny účastnit minimálně dva roky před hod−
nocením konvergence na základě plnění tzv. maastricht−
ských kritérií. Cílem mechanismu je připravit ekonomiku

dané země na fungování v měnové unii. Měna
účastnící se v ERM II má stanovenu centrální

paritu oproti euru a šíři fluktuačního pásma
pro pohyb devizového kurzu. Záměrem Čes−
ké republiky je setrvat v ERM II pouze ne−
zbytně dlouhou dobu, tj. omezit členství
v systému směnných kurzů na dva roky před

projednáním konvergenční zprávy, která by vy−
ústila v rozhodnutí o zrušení výjimky na zave−

dení eura. V realitě však bude účast v ERM II
z technických důvodů delší o půl až tři čtvrtiny roku.

2. Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS)
byla ustavena na základě usnesení vlády č. 1510 ze dne
23. listopadu 2005 jako základní jednotka institucionální−
ho zajištění zavedení eura. Povaha NKS je meziresortní

a skládá se ze zástupců:
a) ministerstva financí,
b) České národní banky,
c) ministerstva průmyslu a obchodu,
d) ministerstva zahraničních věcí,
e) ministerstva informatiky,
f) ministerstva spravedlnosti.
Cílem NKS je především vypracování Národního
plánu zavedení eura v ČR a jeho realizace, koordi−
nace procesu přípravy na zavedení eura (např. roz−
hodnutí o podobě komunikační strategie) a přijí−
mání nezbytných doporučení Vládě ČR (např.
doporučení v otázce volby konkrétního scénáře za−
vedení eura v ČR). NKS rozhodla o zřízení pracov−
ních skupin, jejichž účelem je především vypraco−
vání příslušné části Národního plánu zavedení eura
v ČR a poskytování odborných informací pro stra−
tegické rozhodování NKS. NKS vede zástupce mi−
nisterstva financí.

3. Národní koordinátor zavedení eura v ČR − zástupce minis−
terstva financí stanovený vládou pro koordinaci příprav na
zavedení eura. Řídí činnost NKS, koordinuje činnost pracov−
ních skupin NKS a koordinuje přípravy na zavedení eura
v rámci celé České republiky, zejména pak zpracování a re−
alizaci národního plánu zavedení eura.

4. Národní plán zavedení eura v ČR − dokument
upravující proces přípravy na zavedení
eura včetně popisu nezbytných opatření,
která musí být v souvislosti se zavedením
eura učiněna ve všech oblastech a har−
monogramu. Jedná se tedy vlastně o ma−
nuál, který musí odpovědět na otázky typu
„co“, „kdo“, „kdy“ a „jak“. Národní plán na
zavedení eura v ČR musí být vypracován
a předložen Vládě ČR do 31. března letošního
roku. Národní plán bude každoročně aktualizován, aby
dostatečně reflektoval dosavadní zkušenosti z procesu
přípravy eura. Obsahem Národního plánu zavedení eura
v ČR není kontrola plnění maastrichtských kritérií, ani sle−
dování hospodářských politik, které mají splnění těchto
kritérií zabezpečit, ale jedná se o dokument vymezující in−
stitucionálně − technickou stránku přípravy na zavedení
eura. První verze národního plánu bude rámcová (s ohle−
dem na zatím nestanovené datum přijetí eura v ČR). V dal−
ším období bude časový prostor pro další upřesnění
tohoto plánu.

5. Organizační výbor NKS −  je zřízen v rámci ministerstva fi−
nancí pro zajištění organizačního a administrativního záze−
mí zavedení eura v ČR. Vedoucí Organizačního výboru NKS
je zástupcem národního koordinátora zavedení eura v ČR.
Mezi hlavní činnosti tohoto výboru pak patří organizační pod−
pora činností NKS, shromažďování a distribuce informací tý−
kajících se praktických aspektů zavádění eura v jiných ze−

např. na pravidelných setkáních se členy vedení ČNB nebo
účastí na různých seminářích a konferencích, kde zastupovali
mnohdy nejen SČMVD, ale také Hospodářkou komoru České
republiky nebo Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatel−
ských svazů České republiky. O většině těchto aktivit byla člen−
ská družstva informována (včetně zpráv publikovaných
v Informačním přehledu SČMVD nebo článku o konferenci
„Zkušenosti s eurem a přípravou na euro“, konané v minulém
roce v rakouském Linci a uveřejněné v časopise Výrobní druž−
stevnictví). 

Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody konané
dne 25. ledna požádal předseda SČMVD, aby vláda České re−
publiky projednala v co nejkratší době konkrétní termín zavede−
ní eura, od kterého bude odvozen harmonogram jednotlivých
etap přípravy. Tento termín je důležitý zejména pro exportéry při
jednání o obchodních a platebních podmínkách v následujících
letech.

V předchozím textu bylo již bylo uvedeno, že zavedení eura
se bude bezprostředně týkat činnosti všech družstev.
Významně se ale promítne i do aktivit SČMVD, a to nejen z hle−
diska problematiky společných fondů. SČMVD si je vědom zá−
sadní důležitosti tématu. Z těchto důvodů bude v informova−
nosti členských družstev pokračovat s tím, že předkládanou
informaci je třeba vnímat pouze jako úvodní. 

Příloha informace z jednání pověřeného národního koordiná−
tora zavedení Eura se zástupci podnikatelských asociací
v České republice

A. Přehled důležitých pojmů: 

1. Evropský mechanismus směnných kurzů ERM II − mecha−
nismus, ve kterém se musí měna každé země usilující
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mích EU, podpora vzájemné komunikace NKS a jejích pra−
covních skupin a pracovních skupin navzájem, koordinace
externí komunikace NKS a celkově koordinace aktivit průře−
zového charakteru.

6. Pracovní skupiny NKS, která rozhodla o ustavení šesti pra−
covních skupin pro:

a) Legislativu (gesce − ministerstvo spravedlnosti),
b) finanční sektor (gesce − ČNB),
c) komunikaci (společná gesce − ministerstvo financí

a ČNB),
d) veřejné finance a veřejnou správu (ministerstvo financí),
e) informatiku a statistiku (ministerstvo vnitra),
f) nefinanční sektor a ochranu spotřebitele.
Úkolem těchto skupin je především vypracování příslušné ka−

pitoly Národního plánu zavedení eura v ČR a jeho
realizace. Výstupy by měly sloužit jako základní

informace pro strategická rozhodování NKS.
Činnost pracovní skupiny řídí její předseda.
Každé pracovní skupině byl určen gestor, kte−
rým je úřad příslušného člena NKS.
7. Scénáře zavedení eura − existují v podsta−

tě tří základní scénáře přijetí eura, které se
odlišují:
a) různou délkou přechodného období,

b) jednotlivými fázemi zavedení eura do bezhotovostního a ho−
tovostního oběhu.

Scénář přechodu na jednotnou evropskou měnu není upra−
ven přímo smlouvou o založení ES, ale sekundární legislati−
vou, tj. nařízením Rady EÚ č. 974/98 ve znění pozdějších
předpisů. Uvedené nařízení z věcného hlediska definuje tyto
možné scénáře zavedení eura:

scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scé−
nář),
jednorázový přechod na euro, tzv. „velký třesk“ (též ozna−
čovaný jako Big Bang),

jednorázový přechod na euro s využitím fáze postupného
zrušení domácí měny, tzv. Phasing−Out.

Volba konkrétního scénáře zavedení eura je na rozhodnutí
země usilující o vstup do eurozóny. Česká vláda dne 25. říj−
na 2006 schválila doporučení NKS, aby Česká republika
zavedla euro scénářem tzv. velkého třesku, tedy zavedení
eura k jednomu datu hotovostně i bezhotovostně.

B. Základní principy zavádění eura:

1. Trvání smluv − právní kontinuita. Žádná smlouva nesmí být
jednostranně vypovězena nebo změněna z důvodu zavedení
eura.
2. Duální oběh − postupné stahování národní měny. Po určité
kratší období bude možné platit českou korunou i eurem.
3. Přepočítací koeficient − schválí Rada Evropské unie

a Evropská centrální banka zhruba půl roku před přijetím
eura. Koeficient bude neměnný a závazný pro používání
k přepočtů.

4. Ochrana spotřebitelů − zavedení eura nesmí poškodit spo−
třebitele. Ministerstvo financí bude sledovat a postihovat pří−
pady nesprávného zaokrouhlování cen, neoprávněného zdra−
žování apod.

5. Předcházení inflačním tlakům a vnímané inflaci − zavedení
eura nesmí vést k inflaci, a to ani subjektivně pociťované.
K tomu bude např. sloužit dlouhodobý monitoring cen a ob−
dobí, po které bude povinné označování cen v českých koru−
nách i eurech.

6. Minimalizace nákladů přechodu na euro − snaha o efektivní
vynaložení prostředků nezbytných k přípravám na přijetí eura.
7. Komunikace − dlouhodobá informační kampaň. Každý občan

či organizace bude mít v předstihu dostatek informací
a bude mít možnost se obrátit na kompetentní instituce.

Tyto základní principy by měly chránit občana i soukromý a ve−
řejný sektor.                         Autor textu: Ing. Karel Jezdinský

(zdroj: IP č. 3/2007)
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Ve Žďáru nad Sázavou se tančilo v krojích

Plesu předcházelo slavnostní spole−
čenské setkání, které začalo v 18 hodin
v budově Staré radnice ve Žďáru nad
Sázavou. Zahájení byli mimo jiné pří−
tomni místopředsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslava Němcová, hejtman
kraje Vysočina Miloš Vystrčil, starosta
města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromír
Brychta, místostarosta města Ždár nad
Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová, předse−
da Folklorního sdružení České republiky
Zdeněk Pšenica, programový ředitel ple−
su Miroslav Ekart, a řada dalších. Mezi
pozvanými bylo možno též vidět řadu vý−
znamných osobností na mezinárodní
společenské úrovni. Po svátečním zahá−
jení a proslovech návštěvníci vyslechli
kulturní představení v podobě lidových
písní folklorním souborem. Akci modero−
val Petr Jančařík.

Ještě než jsem přijížděla k Domu
kultury ve Žďáru nad Sázavou, kde se
od 19.30 hodin ples konal, již zdálky
bylo slyšet netradiční hosty − lidé v kro−
jích postávali před kulturním domem
a kolem nich pobíhali další milovníci
folkloru v masopustních maskách.
Nechyběl ani medvěd, který jistě vzhle−
dem k večeru poměrně chladnému po−
časí chlupatý kostým více než uvítal.
Mezi dveřmi postávali hasiči ve staroby−
lých uniformách (anebo pořadatelé
v maskách hasičů?), lidé se na sebe
příjemně usmívali a mezi nimi chodily
hostesky v krojích, které nabízely ná−
vštěvníkům tradiční ochutnávky nejrůz−
nějších dobrot. Na své si tak přišli na−
příklad milovníci uzenin a tlačenky,
stejně jako tvarohových koláčů. Prostor
kolem šaten byl upraven jako malé
tržiště, kde si mohli návštěvníci akce
zakoupit dřevěné upomínkové předmě−
ty, šperky z kamenů, již zmiňovaný ko−
láč a spoustu dalších drobností. 

Při zahájení byla poněkud větší tla−
čenice kolem šaten a také měly asi plné
ruce práce pracovnice Folklorního sdru−
žení, které sloužily jednak jako infor−
mační kancelář a jednak k vydávání
akreditací. Vyhrávali ti dravější − lidé se
předbíhali ve frontách u šaten i u nápo−
jů, jak již je to jen obecně zvykem…
Každý chtěl být zkrátka v sálu co nejdří−
ve. Ples se pak odehrál v duchu slav−
nosti folkloru, byl přehlídkou krojů z celé
České republiky. Kromě profesionálních
souborů bylo možno v krojích vidět také
návštěvníky akce. 

Jak se tančilo a slavilo na X. reprezentačním Národním krojo−
vém plesu v sobotu 3. února? S atmosférou večera se můžete nyní
seznámit prostřednictvím fotografií také vy. Ples začal v 19.30 ho−
din v Domě kultury ve Žďáru nad  Sázavou. Jeho cílem bylo pre−
zentovat před širokou veřejností sílu a krásu folkloru České re−
publiky. Záměr organizátorů bylo, aby na plese vládla pohoda,
radost a vzájemné veselí jak krojovaných, tak civilních návštěvní−
ků plesu…

Vlevo Zdeněk Pšenica, 
předseda Folklorního sdružení ČR
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Ing. Petr Dolina s chotí, 
ředitel regionálního pracoviště SČMVD Brno (uprostřed).Ing. Ladislav Fiala, předseda VD Dřevo Měřín (vpravo).

Na akci bylo možné vidět nejrůznější folklor−
ní soubory  se svými muzikami − BAJDYŠ
z Třebíče, BÍTEŠAN z Velké Bíteše, DRAHAN
z Blanska, KALAMAJKA z Havlíčkova Brodu,
KUŘÁTKA z Chrudimi, PODJAVOŘIČAN z Telče,
PRAMÍNEK z Jihlavy, ROŽÍNKA z Dolní Rožínky,
STRAŽIŠŤAN z Pacova, STUDÁNKA ze Žďáru nad
Sázavou, TRNÁVKA z Lukavce a soubory
VYSOČAN z Jihlavy a z Hlinska. Dále vystoupil
vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ z Brna, folk−
lorní soubor GAUDEAMUS z Prahy, nejlepší
tanečníci ze SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU a z VA−
LAŠSKÉHO ODZEMKU a slezské národopisné
soubory se svými muzikami. K tanci hrála mimo
jiné dechová hudba BOŽEJÁCI, sloučená ze sou−
borů VYSOČAN z Jihlavy a BAJDYŠ muzika sou−
boru VYSOČAN z Hlinska a dále muziky souborů
VUS ONDRÁŠ a GAUDEAMUS. Na své si přišli
i lidé menšího vzrůstu, neboť organizátoři akce
přenášeli celý program současně na projekční
plátna.

K vidění bylo opravdu mnoho − návštěvníci
plesu mohli vidět například řeznické a mlynářské
tance, taneční ukázku tkalcovského tance, tančí−
cího krejčího, který se protančil od jedné
krojované slečně ke druhé ale i tančící
pekaře, ševce a poměrně nebezpečné
tance s hráběmi a sekyrkami. Zejména
poslední jmenovaný vypadal zvláště akč−
ně a bylo obdivuhodné, že ač sekyrky lé−
taly kolem hlav a končetin, všichni to pře−
žili ve zdraví a soubor nemusel shánět na
další představení nové adepty. 

Národní krojový ples byl věnován nejen
horáckému folkloru, ale byl také malým
ohlédnutím za desetiletou tradicí těchto re−
prezentačních plesů. Bylo určitě příjemné
na tuto akci vyrazit… Můžete proto zhléd−
nout pár fotografií z akce. Mezi hosty jsem
potkala také ředitele pracoviště Brno
SČMVD Ing. Petra Dolinu a předsedu výrob−
ního družstva Dřevo Měřín Ing. Ladislava Fialu.
Nálada na akci byla vesměs příjemná, bylo fajn
dívat se na všechny ty krojované lidi kolem a na−
sávat folklor ze všech stran. Mezi hosty bylo mož−
no vidět také usměvavého legendárního sexuolo−
ga Radima Uzla, který nejspíš neváhal radit na
každém kroku…  

Nezbývá než Folklornímu sdružení České re−
publiky, které akci pořádalo, vyjádřit dík za pří−
jemně strávený večer a připomenutí si českých
tradic.                                                   (−jh−)
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Koordinační rada KZPS jednala s představiteli ČMKOS
Jednání Koordinační rady KZPS s předsta−

viteli ČMKOS se konalo dne 5. února 2007
v budově Svazu českých a moravských výrob−
ních družstev. Předmětem setkání byly mimo
jiné nejpalčivější problémy současnosti, které
je nutno řešit. Týká se to především energe−
tické politiky, daňové politiky, přípravy na po−
volání a oblasti školství, reformy zdravotnic−
tví, sociálních služeb či novelizace Zákoníku
práce.                  Autor textu: Dr. Jan Zikeš

Veletrh Střechy, pláště, izolace 2007
14. − 17. února – Výstaviště Černá louka − Ostrava
16. ročníku odborného stavebního veletrhu se zúčastnila družstva BYTPRŮM,
výrobní družstvo v Ostravě a Výrobní družstvo Vrbice.

Milan Štěch, předseda ČMKOS
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TOP HOTEL Praha 
hostil konferenci 
Retail summit 2007

V pořadí 13. ročník konference Retail
Summit 2007 se konal ve dnech 6. − 7. února
v TOP HOTELU Praha. Zúčastnilo se ho více
než 700 podnikatelů z celého světa.

Konference byla rozdělena do dvou částí. První
část byla oficiální a její souhrnný název zněl „Trendy
v obchodě a spotřebě“. Tématem jednání byl dlouho−
dobý výhled evropského obchodního trhu, o českém
obchodu a strategii SO ČR, o globálních trendech po−
ptávky a životního stylu a současném stavu včetně pro−
gnózy vývoje obchodu v ČR. Dalšími tematickými smě−
ry byla problematika trhů střední a východní Evropy,
budoucnost družstevního obchodu či role spotřebitele
při tvorbě marketingové strategie firmy. Přednášejícími
byli pozvaní hosté, jako například předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Miloslav
Vlček, viceprezident Euro−Commerce Peter Bernert a prezidentka SO ČR a předsedkyně druž−
stva Vzor Papillons Ing. Helena Pískovská. Své poznatky dále odborné veřejnosti prezentoval
Nick Chiarelli − Direktor Consumer Trends, GfK Roper Consulting; Tobiáš Schediwy −
Consumer Tracking Direktor CEE, GfK Austria; Zdeněk Skála − Detail Research Manager,
INCOMA Research; Alejandro Maroto − Direktor for ICT Solutions, Telefónica 02; dále člen ve−

dení skupiny Schwarz LIDL/Kaufland Günter Fergen
či ředitel odboru legislativně právního a služeb
SČMSD Miroslav Kajňák.

Druhý den byl věnován diskusím v odborných
sekcích Obchod & stát, Obchod & nové trhy,
Obchod & dodavatelé/Power Play, Obchod & regio−
ny, Obchod & Internet, Obchod  dozorové orgány,
Obchod & expanze, Obchod & malé a střední pod−
nikání, Obchod & zákazníci a Obchod & efektivnost.

Akce se zúčastnilo také 26 firem formou pre−
zentace ve foyeru. Svůj stánek zde měl také Svaz
českých a moravských výrobních družstev. Zástupci
svazu tu prezentovali i produkci a služby výrobních
družstev, jako například Obzoru Zlín, Dřevozpra−
cujícího družstva Lukavec, Moravské ústředny Brno,
Granátu Turnov, Autokempinku Břeclav, Styl Plzeň
a dalších. 

Stánky zde měly například firmy BGS LEVI, BO−
HEMIA SEKT, ETA, GFK, GLOBUS, GRADA, INCOMA,
KOFOLA, KPMG, MAKRO, PEUGEOT, SOCR, TELE−
FÓNICA O2, KRUŠOVICE a další.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu
ČR Helena Pískovská označila uplynulý rok za ob−
chodně velmi úspěšný a navazující vystoupení ana−
lytiků její slova plně podpořila a dokumentovala de−
tailními údaji. 

Největší zájem ze strany účastníků byl o atraktiv−
ní „powerplay“ Obchod & dodavatelé. Diskuse potvr−
dila, že se český maloobchodní trh nachází na začát−
ku nové éry, která bude charakterizována strategiemi
maloobchodních společností cílenými na specifický
segment nakupujících. Pro dodavatele se tak objevu−
je nová příležitost posunout se do pozice partnera,
který pomáhá realizovat zvolenou strategii.

Tradičně velký byl zájem o marketingovou sekci
Obchod & zákazníci, v jejímž průběhu byly analy−
zovány dopady komunikačních kampaní malo−
obchodníků na zákazníky. Paradoxně se ukazuje,
že cenová citlivost části nakupujících není příčinou,
ale důsledkem komunikačních strategií retailerů,
a že nastává konečně čas, kdy budou obchodníci
nuceni komunikovat jiné strategické benefity než
„jen“ nízké ceny. Více informací naleznete na
http://www.incoma.cz.

Autoři textu: Jana Henychová, Michaela Vostálová, Ing. Jiří Viselka

Ing. Jiří Viselka, SČMVD

Ing. Helena Pískovská
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Nejucelenější přehlídku obalové a tiskařské tech−
niky a kompletní přehled o vývoji oborů, nejmoder−
nějších technologických postupech a trendech na−
bídne 24. ročník mezinárodního veletrhu EmbaxPrint.
V areálu brněnského výstaviště se opět po dvou le−
tech bude konat od 22. do 25. května.

Jak informovala manažerka PR a Reklamy akciové společnosti Veletrhy Brno Martina Kremlová, k mezinárodnímu veletrhu oba−
lového, papírenského a tiskařského průmyslu neodmyslitelně patří tradiční soutěž o nejlepší exponáty „Zlatý EmbaxPrint“.
Vyhlašovatelem této prestižní soutěže je generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno. Hlavními kriterii hodnocení jsou no−
vost, originalita koncepčního a konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, ale také uživatelský komfort, ekologické
aspekty, obchodně technické parametry a v neposlední řadě i design.

I když již proběhla oficiální uzávěrka přihlášek vystavovatelů na letošní ročník veletrhu, zájem o účast naopak každý den stou−
pá. V polovině ledna byl zaznamenán nárůst počtu vystavovatelů oproti stejnému období předchozího ročníku o 13 procent. Ještě
výraznější úspěch organizátoři registrovali u obsazené výstavní plochy, kde ve srovnání s minulým ročníkem došlo k navýšení
o téměř 20 procent. 

EmbaxPrint, který je již tradičně pozitivně hodnocen pro silnou mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků, má předpoklad
dosáhnout silné zahraniční účasti i v roce 2007. V roce 2005 tvořil podíl zahraničních společností 36 procent. Svoji účast potvr−
dili již vystavovatelé ze Slovenska, Polska, Německa a Itálie. Novinkou budou vystavující společnosti z Ruska a Filipín. Mezi vy−
stavovateli, kteří plánují účastnit se veletrhu, jsou společnosti Heidelberg, KBA Grafitec, Uniware, Adast, Graffin, Hewlett−Packard,

Canon, Konica Minolta, Xerox, Epson, Fujifilm, Kodak nebo Océ.
Z obalového oboru se na veletrh chystají společnosti Mašek,
Klastr Omnipack, Velteko, AppecAstro Artypa Holubov, Techno−
logy, Technopack, Obal centrum či První obalová.

Veletrh se letos rozšíří o obor „Marketing a reklama“, který je
velkou příležitostí pro nové vystavovatele z oblasti velkoplošného
tisku, signmakingu, výroby POP/POS materiálů a jiných reklam−
ních produktů a služeb. Mezi firmami, které reagovaly na nový
směr, byly společnosti Omniplast, Ferona Thyssen Plastics,
Profisign Plus, Megaflex, Aktivity Promotion, Ospap nebo
Multiexpo. Obor „Marketing a reklama“ je atraktivní pro nové vy−
stavovatele začleněním k prestižnímu odbornému středoevrop−
skému veletrhu. Pozitivně však vítají tuto novou oblast veletrhu
i zástupci tradičních odvětví papír, obal a tisk.

K dispozici bude mimo jiné pavilon marketingové komunikace,
kde bude konferenční prostor pro workshopy a přednášky, jejichž
odbornou garanci zaručují asociace POPAI a Česká marketingová
společnost.

Oficiálním doprovodným programem EmbaxPrintu 2007 je pro−
jekt „Workflow obrazových dat“. Významní výrobci a dodavatelé
technologií z oboru digitální fotografie, digitálního tisku a nátisku,

programových kreativních, kontrolních a produkčních−prepress aplikací, produkčního digitálního tisku a technologií pro dokončova−
cí operace s tiskovinami představí své nejnovější produkty na ploše o celkové výměře 700 metrů čtverečních. Návštěvníci budou
moci zhlédnout práci s digitálními fotoaparáty a fotografickým příslušenstvím, tisk velkoplošných fotografií, seznámí se s digitál−
ním kontraktačním nátiskem a softproofem na profesionálních LCD monitorech, se zpracováním fotografií a finalizací grafického
designu tiskovin v programech pro DTP a prepress či s programovými nástroji pro personalizaci a customizaci tiskovin. Mohou též
vidět v praxi možnosti digitální tiskové produkce a zařízení pro automatizaci dokončovacích operací vytištěných zakázek. Generálním
partnerem tohoto projektu se stala společnost Konica Minolta, světový výrobce a dodavatel digitálních tiskových řešení. Svoji účast
již potvrdili firmy Adobe Systems, Amos software, Artwork systéme, Canon, EFI, Eizo, FOMEI, Enfocus, GMG, Grafie CZ,
Graffin/Horizon, HP, IDIF, Pantone, PrintSoft, Swel, Quark, Quentin, Uniware, Xerox a X−Rite. Iniciátory projektu jsou Veletrhy Brno,
Grafie CZ a SPP.

HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO ROČNÍKU

Na mezinárodním veletrhu EmbaxPrint 2005 se prezentovalo 580 firem ze 23 zemí na celkové výstavní ploše 16 258 metrů
čtverečních. Areál brněnského výstaviště navštívilo 18,1 tisíce návštěvníků ze 47 zemí, převážně odborníků. Lákadlem pro ně byly
nejen expozice vystavovatelů, ale také bohatý odborný doprovodní program.                                                                  (−jh−)

Společná družstevní expozice na veletrhu EmbaxPrint 2007 bude
uspořádána v pavilonu V (čísla jednotlivých stánků budou známa
později).

Na veletrhu budou vystavovat tato výrobní družstva:

Brněnská Drutěva Brno Irisa Vsetín                           
Brisk Ježov u Kyjova              Styl Plzeň
Důbrava Valašské Klobouky Tvar Pardubice                       
Sdružení VD Kartonáž a balení − CAPA

Samostatně bude vystavovat družstvo Cyklos Choltice v pavilo−
nu G1.
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DITA TÁBOR (pavilon B)
Družstvo Dita vystavovalo na veletrhu Styl výrobky pro kojence. Jejich novinkou jsou speciální výrobky z materiálu Outlast®, který
patří do skupiny tzv. Phase Change Materials (viz tajenka). Tyto materiály se vyznačují schopností absorpce, uchovávání a uvolňo−
vání tepla. V materiálu dochází ke změně skupenství na základě aktuální teploty pokožky. Družstvo Dita z něj vyrábí fusaky, zavi−
novačky, přikrývky atd. Výrobky z Outlastu® zvyšují celkové pohodlí a uživatelský komfort.

Odpovědi zasílejte na adresu redakcevd@scmvd.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží věcné ceny.
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TIPY PRO VÁS
chází se zajímavou výbavou včetně 1,3 MPixelové videokamery,
Super Multi DVD mechaniky a leštěným širokoúhlým 15,4" disple−
jem. Dostatečný výkon pro většinu aplikací zajišťují mobilní proce−
sory Intel Celeron M 420, nebo dvoujádrový Intel Core Duo T2050.
Použitou novinkou je čipset Via VN896, který obsahuje integrované
grafické jádro VIA Chrome9 HC IGP s podporou DirectX 9.0c (sha−
der model 2.0), akceleraci MPEG−2 videa a dalších technologií pro
zlepšení kvality videa včetně plné podpory HDTV až do rozlišení
1080i nebo 720p. Displej s úhlopříčkou 15,4" a rozlišením 1280 x
800 bodů je navíc pokryt leštěným povrchem, což umocní zážitek při
hraní her nebo sledování filmů. V základní výbavě nechybí Wireless
LAN adaptér 802.11BG, 1,3 MPixelová kamera ve víku displeje,
čtečka karet 4v1, Super Multi DVD mechanika, VGA port, tříkrát
USB 2.0 port, Express Card slot nebo brašna pro přenášení.

U příležitosti uvedení nové edice her The Sims Životní příběhy ve
spolupráci s firmou Electronic Arts uvádí Umax Czech v těchto dnech
na český trh speciální edici notebooků VisionBook 2600Sims.
Cenově dostupný multimediální notebook se zajímavou výbavou včet−

ně 1,3 MPixel kamery, Super Multi DVD
mechanikou a leštěným širokoúhlým
15,4" displejem nabídne zákazníkům již
předinstalovanou hru, která pobaví jak
úplné začátečníky, tak i zkušené hráče.
Série her The Sims Příběhy je posled−
ním novinkou v rámci oblíbených licen−
covaných produktů Sims, které byly lo−

kalizovány do 22 jazyků a jichž se na
celém světě prodalo více než 70 miliónů ko−

pií. VisionBook 2600Sims s leštěným 15,4" dis−
plejem je poháněn dostatečně výkonnými mobilními

procesory Intel® Celeron M 420  nebo dvoujádrovými  Intel® Core
Duo T2050. Čipová sada Intel® 945GM s grafikou Intel® 950 je již
certifikována pro nový operační systém Windows Vista. Umax se pro−
to rozhodl instalovat na tento model jejich základní verzi Vista Home
Basic. Výbava počítače je v této cenové kategorii nadstandardní.
Nechybí Wireless LAN adaptér, sériový port, 1,3 MPixelová kamera
ve víku, Card Reader 4v1, TV−out, Super Multi DVD mechanika, 3x
USB 2.0 port nebo Express Card slot. Cena základního modelu
s Intel® Celeron M 420, 1GB DDR2, 80 GB SATA, WiFi, 1,3MP ka−
mera, VISTA Home Basic a The Sims Životní příběhy je 21 408 ko−
run včetně DPH (17 990 korun bez DPH). K dispozici jsou také ver−
ze s dvoujádrovým Intel® Core Duo T2050. 

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera podepsal na
konci ledna s městem Uherský Brod smlouvu o vybudování metro−
politní komunikační sítě. Ta propojí objekty místní správy a instituce
zřizované městem, občanům zároveň nabídne možnost přístupu k vy−
sokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 35 veřejně dostup−
ných počítačů a jeden internetový informační kiosek, které budou
umístěny ve veřejných budovách. Podobné metropolitní sítě již GTS
Novera zprovoznila například v Plzni, Bílině nebo nedávno ve Vsetíně.
Dokončení a předání je plánováno na konec června letošního roku.

Největší producent pórobetonového stavebního systému
YTONG, působí v České republice již déle než 30 let. Společnost,
která od roku 2003 vystupuje pod obchodním názvem Xella, při−
chází na trh s další, ve světe již zavedenou a silnou značkou SIL−
KA. Doposud byla Xella spojována především s pórobetonovými vý−
robky prodávanými pod značkou YTONG. Výrobky SILKA rozšíří
stávající portfolio výrobce o vápenopískové tvárnice. Toto rozšíření
sortimentu doplňuje změnu obchodního názvu společnosti Xella.

Společnost ŽDB Group, jenž je součástí finanční skupiny KKCG,
ve svém závodě Ocelové kordy v těchto dnech uvedla do provozu
zmodernizovanou mechanickou zkušebnu. Nová investice za téměř
pět milionů korun bude kontrolovat vyrobené dráty do pryže a kor−
dy pro pláště osobních i nákladních automobilů, přičemž díky spe−

Společnost CA představila u příležitosti RSA konference v San
Franciscu nové řešení pro prevenci průniku do klientských počítačů
− CA HIPS (Host−Based Intrusion Prevention System). Řešení obsa−
huje vyspělý firewall a funkce pro detekci a prevenci průniku, které
podnikové počítačové vybavení chrání před současnými riziky. CA
HIPS monitoruje příchozí i odchozí data a umožňuje centralizované
řízení přístupových pravidel. Řešení rovněž zjednodušuje zavádění
a správu prevence průniků na systémy s Windows ve všech oddě−
leních firmy. CA HIPS zajišťuje proaktivní ochranu klientských systé−
mů před nečekanými útoky tím, že detekuje anomálie v chování
systému. 

Středoevropský telekomunikační operátor GTS Central Europe
(GTS CE) uzavřel smlouvu na poskytnutí moderní datové sítě MPLS
s dánským dodavatelem nábytku JYSK. Síť propojí 61 prodejen
JYSKu ve střední Evropě − v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku. Nová datová síť na principu IP VPN zajistí zlepšení
celého prodejního procesu společnosti JYSK ve střední Evropě
a bude tak znamenat přínos pro všechny její zákazníky v regionu.
Společnost JYSK má jasnou vizi stát se předním evropským doda−
vatelem zboží pro ložnice, koupelny, obývací pokoje a terasy.

Společnost Siemens Enterprise Communications představuje
nejnovější přírůstek ve svém portfoliu řešení pro celopodnikovou
otevřenou mobilitu, kontrolér HiPath® Wireless C2400. Tento
WLAN kontrolér nové generace umožňuje snadnou integraci s libo−
volnou pevnou infrastrukturou a zjednodušuje tak efektivní imple−
mentaci bezdrátových hlasových a datových služeb, podporujících
produktivitu, v rámci celé firmy. Koncepce C2400 umožňuje provoz
náročných, klíčových obchodních procesů na škálovatelné a výkon−
né platformě. Kontrolér C2400 je založen na robustní modulární
platformě a obsahuje vysoce výkonný síťový modul a čtyři gigabito−
vé ethernetové porty, zajišťující špičkový výkon i v těch nejnároč−
nějších síťových prostředích. Tato vysoce dostupná platforma ob−
sahuje komponenty, které se dají vyměňovat i spravovat za chodu
a minimalizují tak riziko výpadku sítě. Díky škálovatelnosti se dá
kapacita kontroléru C2400 snadno navýšit ze 100 na 200 AP po−
mocí jednoduché aktualizace softwaru, čímž odpadá nutnost poři−
zovat s růstem sítě další kontrolér. 

Na výročním světovém kongresu 3GSM v Barceloně společnost
Nokia představila Nokia 6110 Navigator, mobilní telefon s navi−
gačními schopnostmi určený široké veřejnosti. Nokia 6110
Navigator spojuje funkční schopnosti systémů GPS (globální
systém pro určování polohy) a AGPS (podporovaný globální systém
pro určování polohy) s nepřetržitou mobilní konektivitou do dobře
vybaveného kompaktního přístroje. Telefon je vybaven plnohodnot−
nou osobní navigací s integrovanými mapami a vyhledáváním tras,
dostupnou jediným kliknutím. Pomocí přístroje mohou uživatelé
snadno a rychle zjistit svou aktuální polohu na mapě, hledat cíle,
vyhledávat přesné trasy nebo služby, jako jsou restaurace, hotely
či obchody, které se nacházejí poblíž. 

Společnost Check Point Software Technologies uvedla na trh
novou řadu bezpečnostních zařízení pro středně velké podniky a po−
bočky velkých organizací s označením UTM−1. V souladu s význa−
mem zkratky UTM (jednotná správa bezpečnostních rizik) nabízí
Check Point UTM−1 zákazníkům jednotný přístup k ochraně počíta−
čové sítě před útoky virů, spyware či hackerů a zároveň zajišťuje
bezpečné připojení vzdálených uživatelů. Bezpečnostní brány
Check Point UTM−1 obsahují standardní bezpečnostní výbavu zahr−
nující stavový firewall, IPSec VPN, antivir a antispyware pro brány
a intrusion prevention systém, rozšířenou o nástroje pro ochranu
webových serverů, zajištění bezpečného průběhu VoIP komunikace
a podporu systémů pro výměnu dat v P2P sítích. 

Umax uvádí na trh první první notebook certifikovaný pro nový
operační systém Windows Vista. Cenově dostupný multimediální no−
tebook VisionBook 2550WXN s novou čipovou sadou VIA VN896 při−

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INVESTICE
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ciálním přístrojům bude zkušebna patřit k ojedinělým ve střední
Evropě a první svého druhu v České republice. Zkušebna je vyba−
vena stroji, které se používají ke kontrole kvality výroby a vstupních
a výstupních produktů. Nová měřící zařízení umožní mechanické
zkoušky pro všechny druhy drátů a kordů, a to o měření únosnos−
ti, pevnosti v tahu, měření adheze neboli soudržnosti drátů s pry−
ží, měření délkové hmotnosti, měření průměru drátů, měření výšky
a směru vinutí, měření počtu ohybů a počtu krutů. 

Wincanton, přední evropský dodavatel řešení pro zásobovací ře−
tězce, zahájil v lednu 2007 distribuci materiálu nevýrobní povahy pro
sedm závodů Volkswagen Logistics. V čele se svým provozem
v Braunschweigu se společnost Wincanton stará o distribuci dílen−
ského zařízení, nářadí, přístrojů, balicího materiálu a odmítnutého zbo−
ží pro závody společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu, Emdenu,
Braunschweigu, Hannoveru, Salzgitteru, Kasselu a na Slovensku
v Bratislavě. Díky oblastem, ve kterých společnost Wincanton působí,
je schopna obsluhovat všech sedm továren společnosti Volkswagen.
Distribuční síť v budoucnosti umožní společnosti Wincanton vedle ma−
teriálu nevýrobní povahy i distribuci baleného zboží z továren.

Výjimečnou zakázku na 150 nízkopodlažních trolejbusů získala
společnost ŠKODA ELECTRIC, dceřiná firma akciové společnosti
ŠKODA HOLDING. Dlouhodobý kontrakt za 1,5 miliardy korun před−
stavuje pro ŠKODU ELECTRIC návrat na tradiční trhy. Množstvím ob−
jednaných trolejbusů je to jeden z nejvýznamnějších kontraktů
v oboru trolejbusů v Evropě v posledních letech. Zákazníkem je do−
pravní podnik města Rigy − Riga Satiksme. Zvolil si nízkopodlažní
dvouosý trolejbus délky 12 metrů známý pod označením ŠKODA 24
Tr. Vozy pro hlavní město Lotyšska jsou navíc vybaveny klimatizací
pro řidiče i cestující, rampou pro invalidy a automatickými sběrači.
Dodávky trolejbusů se uskuteční v letech 2007 až 2011. První vozy
ŠKODA ELECTRIC dodá na přelomu srpna a září letošního roku
a v roce 2007 zákazník obdrží 30 trolejbusů. Trolejbusy bude
ŠKODA ELECTRIC vyrábět ve spolupráci s firmou IRISBUS IVECO.

ŠKODA POWER zvítězila v silné konkurenci tradičních dodavate−
lů a získala v krátké době další  projekt ve skandinávském teritoriu.
Zákazníkem je společnost Vattenfall A/S, pro kterou ŠKODA POWER
již realizuje projekt Amager rovněž v Dánsku. Je to jedna z nejvý−
znamnějších evropských společností vyrábějící elektřinu operující ve
Skandinávii, Německu a Polsku. Místem realizace je dánské
Odensee, známé mimo jiné jako rodiště pohádkáře Hanse
Christiana Andersena. Zakázka za  350 milionů korun představuje
dodávku zařízení strojovny o výkonu 40 MW, která bude součástí no−
vého bloku elektrárny na spalování biomasy − slámy. Součástí do−
dávky ŠKODA POWER je jednotělesová parní turbína, generátor, řídí−
cí systém,výměníky tepelné energie a nezbytné potrubní spojení.
Společnost rovněž zajistí montáž a uvedení do provozu. Projektové
práce již začaly a finální předání se uskuteční v červnu 2009. 

Švýcarská biotechnologická společnost Lonza investuje téměř mi−
liardu korun do modernizace a rozšíření výroby ve svém kouřimském zá−
vodě. Po dokončení projektu bude nedaleko Kolína připravovat přede−
vším speciální směs enzymů ALTU−135 pro americkou farmaceutickou
společnost Altus. Nová látka pomáhá normalizovat zažívání u pacien−
tů, kteří se léčí s vážnými onemocněními slinivky břišní nebo s cystic−
kou fibrózou. Hlavním cílem je rozšíření výroby biotechnologických pro−

duktů, a to dosud nevyráběných výrobků a dalších produktů s vysokou
přidanou hodnotou, jako jsou například farmaceutické enzymy

V závěru minulého roku byla podepsána Partnerská smlouva
mezi SAP ČR a společností AutoCont CZ, která získala status
Channel partner pro segmenty státní správy a automobilový průmysl.
Firma AutoCont CZ byla již dříve partnerskou společností pro oblast
aplikační a integrační platformy SAP NetWeaver. V současnosti došlo
zároveň k rozšíření kompetencí v oblasti služeb SAP. Nabídka
AutoContu je soustředěna do třech hlavních linií: Outsourcing a ser−
visní služby, Technická, systémová a aplikační infrastruktura
a Podnikové aplikace. V rámci těchto linií se společnost AutoCont za−
měřuje na dva základní segmenty zákazníků, Enterprise business
segment (EBS) a segment středních a menších firem (SMB).

Společnost Plaza Centers Czech Republic, oznámila koupi budo−
vy, která přímo sousedí s pozemkem o rozloze 10,5 tisíce metru
čtverečních, známým pod názvem „Koruna“. Ten byl nabídnut ma−
gistrátem města Hradec Králové k prodeji prostřednictvím výběrové−
ho řízení. Tento krok potvrzuje záměr nové výstavby Plaza Centers
v Hradci Králové. Pokud společnost uspěje ve výběrovém řízení na
pozemek, plánuje v krátkém časovém horizontu začít s výstavbou no−
vého projektu. Pozemek se nachází v centru Hradce Králové. Pokud
společnost Plaza Centers zvítězí ve výběrovém řízení, je jejím zámě−
rem vybudovat z oblasti Koruna přední obchodně−zábavní komplex,
který bude dostupný obyvatelům z blízkého okolí i z celého regionu.

Společnost CTP se stala novým majitelem hranické továrny na
výrobu televizních obrazovek Multidisplay (někdejší LG.Philips
Displays Czech Republic). Prioritním cílem nového majitele je po−
kračovat ve výrobě vakuových televizních obrazovek a zachovat stá−
vající počet zaměstnanců.

Společnost Maersk Logistics, jedna z nejvýznamnějších meziná−
rodních logistických firem, otevřela nové logistické centrum. Jde již
o čtvrtý logistický terminál společnosti Maersk Logistics v ČR. Nový,
moderní areál, s kapacitou 20 tisíc metrů čtverečních skladové plochy
byl vybudován v Pardubicích v části Černé za Bory. Zákazníci zde budou
moci využít širokou nabídku kvalitních logistických služeb na principu
3PL, které jsou maximálně flexibilní a umožní zákazníkům další rozvoj
jejich podnikání. Výstavba centra trvala 18 týdnů a jeho poloha je vzhle−
dem k dostupnosti infrastruktury velmi výhodná. Dálniční síť je v dosa−
hu 20 kilometrů, jeden z hlavních železničních koridorů je v Pardubicích,
vlečka je dostupná v okruhu jednoho kilometru a mezinárodní letiště
v Pardubicích je vzdálené přibližně šest kilometrů. Zákazníkům je v are−
álu k dispozici celkem 20 tisíc metrů čtverečních skladové plochy, což
je asi 21 250 paletových míst. Výška prostor pro skladování je 10,8
metru a 80 procent plochy jsou příhradové regály. Pro urychlení odba−
vení je v areálu terminálu celkem 24 nakládacích ramp.

Společnost Global Payments Europe zahájila spouštění služby
dobíjení GP mobile v třetím maloobchodním řetězci, kterým je
Electro World. Klienti všech tří tuzemských mobilních operátorů si
tak budou moci postupně ve všech Electro Worldech dobíjet před−
placené karty. Koncem minulého roku již byla služba GP mobile
zprovozněna v hypermarketech Globus a drogeriích Rossmann.

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

PODPORA PODNIKÁNÍ



38

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                    ÚNOR − BŘEZEN 2007

INFOMIX
INFORMACE Z DRUŽSTEV

RŮZNÉ

KULTURA, SPOLEČNOST

Výrobní družstvo VRBICE hledá stavební nebo montážní
družstva ke spolupráci při dodávkách plastových oken do Prahy
a okolí. 

Realizátorem interiéru − atypického nábytku v hodnotě 50 mi−
lionů korun − se stalo Dřevozpracující družstvo Jaroměřice nad
Rokytnou. Interiér je budován v objektu nové centrály ČSOB
v Radlicích. Termín předání je naplánován na 20. března.

Veletrh MOBITEX se koná ve dnech 14. − 18. března ve vý−
stavním areálu BVV Veletrhy Brno. SČMVD připravil s Klastrem
českých nábytkářů, družstvem společný projekt − expozici nábyt−
ku svých členů, kterou mohou návštěvníci veletrhu nalézt v pa−
vilonu „V“. Vystavovat zde bude mj. Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí předsíňový program ENTRE, který v letošním roce obdržel
1. místo v soutěži Design VD 2007. 

Společná expozice:
DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
FMP−lignum, výrobní družstvo, Humpolec
Klastr českých nábytkářů, družstvo, Brno
KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka
KOVO, výrobní družstvo, Brno

Samostat)ně vystavující:
Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou     

Svého člena bude mít SČMVD také na veletrhu RYBAŘENÍ.
Zde bude vystavovat své špičkové výrobky družstvo Sona v pa−
vilonu „F“.

Společnost Lufthansa nabízí letenky do Severní Ameriky
a Asie za speciální ceny. Cena zpáteční letenky do atraktivních
destinací začíná již na 7900 korunách bez poplatků a letištních
tax. Za tuto cenu mohou cestující navštívit New York nebo
Dubaj. Za cenu nižší než 10 tisíc korun pak mohou letět do
Bostonu, Chicaga a Washingtonu. Speciální tarify se vztahují
také na dalších šest popu−
lárních destinací v Asii a cel−
kem 11 měst v USA,
Kanadě a Mexiku. Letenky
ze speciální nabídky platí
pro odlety od 12. února do
24. března. Cestující mohou
letenky rezervovat na strán−
kách www.lufthansa.com
nebo v telefonickém rezer−
vačním centru společnosti
Lufthansa na čísle 234 008
234. Další možností je re−
zervace u cestovních kance−
láří nebo přímo v prodejně
letenek společnosti Lufthan−
sa na pražském letišti.     

(zdroj: Lufthansa)

Ostravská firma Brewer, která vyváží do zemí EU levné pivo,
hodlá podle MfD v Chrudimi postavit stáčírnu piva a později mož−
ná i pivovar. Ve stáčírně by mohlo pracovat až 150 lidí. Firma již
požádala chrudimskou radnici o prodej dvou hektarů pozemků
v městské průmyslové zóně. Město navíc chce pro firmu rezer−
vovat další tři hektary. Vstup firmy Brewer oznámila chrudimská
radnice už loni v září, ale ředitel společnosti Brewer Vladimír
Bobek tehdy tvrdil, že stavba stáčírny je nepravděpodobná. Nyní
záměr přiznal s tím, že později upřesní podrobnosti.          (−jh−)

Více než 56 tisíc čtenářů britského časopisu Top Gear hod−
notilo 152 vozů v rámci ankety spokojenosti majitelů, kterou ten−
to časopis vyhlašuje každým rokem. Značka Škoda byla respon−
denty celkově zvolena jako nejlepší výrobce roku 2006, přičemž
modely Octavia, Fabia a Superb se dostaly do první desítky. Třetí
místo v prestižním pořadí zaujala Octavia předchozí generace, kte−
rou časopis Top Gear označil za „mistrovský kousek spolehlivos−
ti.  „Roztomilé“ malé Fabii patří čtvrté místo, luxusní Superb ob−
sadil v anketě čtenářů sedmou příčku. (zdroj: Škoda Auto)

Rozšiřující se spektrum leteckých společností operujících
v Praze, u kterých se cestující bez takzvaných zapsaných zavazadel
může odbavit přes online check−in, v únoru nově posílila společnost
easyJet. Využívat ho můžou cestující s příručními (kabinovými) za−
vazadly, pro které znamená pohodlnější a rychlejší cestu do letadla.
Pro cestující, kteří se odbavují na pražském letišti, je nabízí už pět
leteckých společností − Air France, British Airways, KLM, SN
Brussels, SWISS a nejnověji také nízkonákladový dopravce easyJet,
který je třetím největším přepravcem v Praze.         (zdroj: easyJet)

Zapůjčení auta cestujícím vlaků provozovaných pod produk−
tovou značkou SC Pendolino začaly nabízet České dráhy (ČD).
Na základě výběrového řízení uzavřely ČD smlouvu se společ−
ností ALIMEX ČR, která bude zajišťovat poskytování této nové
doplňkové služby pro cestující vlaků SC. Autopůjčovna nabízí
výběr z typů vozidel řad Škoda Fabia, Škoda Octavia, Škoda
Roomster, Škoda Superb a Volkswagen Passat. Zájemci si
mohou automobily rezervovat denně telefonicky v době 6:00
do 22:00 hodin na telefonním čísle 724607325 nebo po
celý den prostřednictvím aktivního prolinku na stránkách
www.scpendolino.cz.                               (zdroj: České dráhy)

Lesy České republiky (Lesy ČR) se v roce 2007 staly hlavním
partnerem cen České filmové akademie − Český lev 2007. Podpo−
rují film a filmovou produkci dlouhodobě a to i například v rámci
mezinárodního filmového festivalu ZlínFest.         (zdroj: Lesy ČR) 

Žijící legenda populární hudby Joe Rocker během března
chystá vydání nového desetiskladbového alba s názvem „Hymn
For My Soul“ v produkci Ethana Johne. Interpret současně plá−
nuje světové turné.                                                     (−jh−)

Retro Music Hall (Francouzská 4, Praha 2) chystá na březen
zajímavou nabídku. 8. března můžete vyrazit na český pub rock
GARAGE, 16. března
rozduní bubnovou show
TAM TAM ORCHESTRA
a 18. března možno
navštívit koncert slo−
venské klasiky TUBLA−
TANKA. 21. března
můžete zhlédnout vy−
stoupení dívčí formace
YELLOW SISTERS, kte−
rá pokřtí album „Singa−
lana“. Následující den −

YELLOW SISTERS
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22. března můžete vidět přímo svatbu rockové žijící legendy pří−
mo na podiu, kdy za svědky půjde zpěvačka Lucie Bílá, zpívající
kytarista Petr Janda a oddávat bude pražský primátor Pavel
Bém. 28. března připomínáme Retrofest, v němž vystoupí
VILÉM ČOK & BYPASS, GABRIELA AL DHÁBBA a skupina EDDIE
STOILOW.                                                                 (−jh−)

Anglický hudební odborník Edward Greenfield ve své recenzi
v britském prestižním hudebním časopise Gramophone označil

Pavla Šporcla za nejcha−
rismatičtější osobnost
mezi českými houslisty.
Šporcl na začátku roku
podepsal tříletou exkluziv−
ní smlouvu s významnou
francouzskou agenturou
Agence Artistique Ludmila
Lincy, která ho bude za−
stupovat na světových
podiích. Letos ho čekají
zahraniční vystoupení

v Japonsku, USA, na věhlasné přehlídce Festival Radio france
Montpellier. Jedná se o koncertech ve Španělsku, Francii,
Německu a Holandsku.                                        (Zdroj: ČIA)

Akci s názvem 13. Jarní koulení aneb větrání srdíček pořádá
v sobotu 10. března od 17:00 hodin Klub XXXL Praha − klub lidí
s nadváhou. Jedná se o česko−polsko−ěmecké setkání, které se
uskuteční v pražském kulturním domě Barikádníků zvaném
obecně Barča (Saratovská 20, Praha 10 − metro A − zastávka
Strašnická nebo tramvaje číslo 7, 19 a 26. Na programu akce
bude mimo jiné módní přehlídka X−Lejdy Poděbrady, soutěž
o „nej..... muže a ženu“ či humorné scénky „Široký, Dlouhý
a Paleček“. Tradičně akce připomene hudebníka Michala
Tučného a nebude chybět ani bohatá tombola. K tanci a posle−
chu bude hrát skupina BUFFALO BILL.                            (−jh−)

KULTURNÍ TIPY

08/03/07 Kris Kristofferson (USA) Praha
Kongresové centrum

09/03/07 Lionel Richie (USA) Praha,Sazka Arena

09/03/07 Irský kulturní festival 2007 Ostrava

10/3/07 Miroslav Žbirka Kunovice u Zlína
sportovní hala

10/03/07 13. Jarní koulení aneb Praha
větrání srdíček(Klub XXXL) KD Barikádníků

11/03/07 Karel Čejka: Kutná hora
Tahanice o Terezku Tylovo divadlo

14/03/07 Manowar (USA) Zlín

14/03/07 Rolling Stones Revival Praha, Kain

15/03/07 Manowar (USA) Pardubice

15/03/07 RETROFEST Vilém Čok Praha
&Bypass, Gabriela Retro Music Hall
Al Dhábba, Edie Stoilow

15/03/07 Manowar (USA) Pardubice

15/03/07 Recitační soutěž Kutná hora
dětí základních škol Tylovo divadlo

16/03/07 Manowar (USA) Plzeň

17/03/07 Thunder (GB) Praha
Retro Music Hall

18/03/07 Tublatanka Praha
Retro Music Hall

18/3/07 Miroslav Žbirka Karlovy Vary
Thermal

19/3/07 Scoty Henderson Praha
Blues Band (USA) Lucerna Music Bar

20/3/07 Miroslav Žbirka Hradec Králové
sp. hala TJ Slavia

23/03/07 František Pavlíček: Olomouc
Dávno, dávno již tomu Moravské divadlo

26/03/7 Helena Vondráčková Kutná Hora
v pořadu Večer s Helenou Tylovo divadlo

26/3/07 Second Band Praha, Kain

28/03/07 Vilém Čok & Bypass Praha
Retro Music Hall

29/03/07 Josef IX. & Ultrablue Chrudim
divadlo KP

30/3/07 A. Procházka: Praha, Divadlo
Ještě jednou, profesore pod Palmovkou

31/03/07 Markýz John Praha, Kain

02/04/07 Joan Baez (USA) Praha
Lucerna − Velký sál

07/04 Tokio Hotel (GER) Ostrava
ČEZ Aréna

DÁREK PRO NAŠE ČTENÁŘE:

SLEVOVÁ POUKÁZKA 
v ceně 20 Kč!

Soutěžte o 3 x 2 vstupy na 
koncert skupiny TUBLATANKA!
Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje zpěvák skupiny?
Soutěžní odpovědi zasílejte na mailovou
adresu: redakcevd@scmvd.cz.
Ze správných odpovědí vybereme tři nej−
rychlejší čtenáře, kteří získají po dvou
vstupenkách na pražský koncert skupiny
TUBLATANKA.

Poukázka na slevu 20 Kč
Tato slevová poukázka platí pro 1 celou pizzu 
nebo 1 porci těstovin v minimální ceně 80 Kč.

Slevy nelze sčítat.

Možno využít v následujících restauracích:

Praha 1 − Staré Město, Na Příkopě 16
Praha 2 − Vinohrady, Budečská 4
Praha 3 − Žižkov, Želivského 20

www.pavaon.cz 
Slevu pro vás připravila PIZZERIA PAVAON

ve spolupráci s redakcí časopisu Výrobní družstevnictví.
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