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Tento měsíc byl
ve znamení veletr−
hů a tak jich mám
pro Vás hned něko−
lik − Veletrh řeme−
sel I.H.M. v Mni−
chově, Reklama,
Polygraf 2007,
Amper a Stavební
veletrhy Brno.

To nejlepší nakonec − připojuji
upřímné blahopřání všem manaže−
rům z výrobních družstev, kteří se
umístili ve finále soutěže Manažer
roku 2006 a speciální přání pak
těm, co získali některé z prestižních
ocenění. O soutěži si můžete přečíst
v tomto čísle časopisu. 

Byl první máj, lásky čas...
Doufám, že jste 1. května pořádně
užili, našli si každý rozkvetlý strom
a někoho, s kým se pod ním políbí−
te, a den předem třeba trávili večer
u tradičního ohně. Já jsem byla ten
den v zaměstnání, zapalovat oheň
na střeše SČMVD mi připadalo po−
někud nevhodné… A 1. května jsem
si vybrala na procházku místo, kde
jsem místo rozkvetlých stromů na−
šla spíše sněhové závěje.

Přeji všem příjemné májové dny
a současně se těším na vaše ná−
měty a připomínky…

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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MANAŽER ROKU 2006
Slavnostní vyhlášení výsledků v pořadí již XIV. prestižní soutěže

MANAŽER ROKU 2006 proběhlo ve čtvrtek 19. dubna v odpoledních
hodinách v sále pražského Žofína. Jedná se o nejprestižnější a nej−
objektivnější soutěž osobností v oblasti managementu a ekonomiky
v České republice. Oficiálními vyhlašovateli soutěže jsou Česká ma−
nažerská asociace (www.cma.cz), Svaz průmyslu a dopravy ČR
(www.spcr.cz) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR (www.kzps.cz). 

Morálním a etickým posláním soutěže je přispívat k rozvoji elity
českého managementu. Jejím cílem je vyhledávat, popularizovat
a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich manažerské do−
vednosti, odborné i lidské kvality, moderní metody řízení, originalitu
při dosahování úspěchu, přínosu k výkonnosti firem.

Soutěž má dlouholetou tradici a ohlas u odborné i laické ve−
řejnosti. Poprvé byla vyhlášena v roce 1993. Je veřejná, pří−
stupná všem manažerům působícím na území ČR, tedy i cizin−
cům. Jedná o ryze prestižní soutěž, udělení titulu není
doprovázeno žádnou finanční odměnou. Soutěže se od jejího vy−
hlášení účastní prostřednictvím SČMVD i manažeři výrobních
družstev a nutno podotknout, že velmi úspěšně. Získaná oce−
nění mají velký význam pro marketingové zviditelnění jednotli−
vých družstev i družstevnictví jako celku. Soutěži se věnuje vět−
šina sdělovacích a to i těch, kde většinou zprávy
z podnikatelské sféry nejsou běžné.

Kategorie soutěže:
– Manažer roku
– Manažerka roku
– TOP 10 
– Cena Vydavatelství Economia, a.s.
– Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)
– Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců)
– Manažer odvětví

Proces výběru:
Při výběru a hledání manažerských osobností jsou vždy oslo−

veny všechny profesní a zaměstnavatelské svazy a asociace,
hospodářské komory a desítky individuálních nominátorů z řad
odborníků na management, profesorů vysokých škol, lektorů

i vítězů minulých ročníků soutěže atd. Finalisté soutěže jsou vy−
bíráni zpravidla z více než stovky nominovaných. Regulérnost
a objektivnost hodnocení zajišťuje každoročně Řídící výbor sou−
těže, který ustanovuje Hodnotitelskou komisi a Národní komisi.

Každý finalista soutěže prochází důsledným hodnocením
a musí splňovat řadu podmínek a kritérií. Hodnotitelské komisi
se v písemné přihlášce představuje pomocí přesných kvantifi−
kovaných i doplňujících údajů. Mezi rozhodující hodnocená kri−
téria patří osobní přínos k úspěšné činnosti firmy, etika jedná−
ní v obchodním a podnikatelském styku, přínos k rozvoji daného
oboru a odvětví, schopnost strategického myšlení, schopnost
komunikace s pracovním kolektivem, podíl na rozvoji a motiva−
ci zaměstnanců a také sociální aspekty činnosti. Samostatnou
kapitolou v hodnocení každého z kandidátů jsou jeho názory na
řízení firmy a na faktory, ovlivňující její rozvoj. Uchazeči ze stát−
ních či soukromých společností musejí být v manažerské funk−
ci alespoň tři roky a jejich podnik musí mít sídlo v ČR. Správnost
a pravdivost předložených údajů na místě (ve firmě) zpracovává
a ověřuje audit odborníků. Podrobně zpracované podklady
všech kandidátů jsou postoupeny k prostudování Národní komi−
si, která volí vítěze jednotlivých kategorií.                     (−jh−)

Internetové stránky soutěže: 
www.manazerroku.cz, www.msf.cz 
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Blahopřejeme manažerům z výrobních družstev, 
kteří prošli složitým systémem hodnocení a umístili se ve finále soutěže:

Finalisté z řad předsedů výrobních družstev:

Ing. MILOSLAV ČERMÁK 
předseda, SNĚŽKA, 
družstvo Náchod

Autodoplňky a kvalitní kožené doplňky
ho charakterizují již 17 let.

www.snezka−na.cz

Ing. ŠTĚPÁN LAURENC 
bývalý předseda, OBZOR, 
výrobní družstvo invalidů, Plzeň

Vyrábí lana a zdravotně postižení
pomocné lano potřebují neustále.

www.obzor−plzen.cz 

JUDr. ROSTISLAV DVOŘÁK 
předseda, VÝVOJ, 
oděvní družstvo v Třešti

Špatně všitý rukáv u saka pozná na
první pohled a mezi jeho výrobky ho
nenajdete.

www.vyvoj.cz

Ing. JOSEF PEŘINA 
předseda, KOVO DRUŽSTVO, 
Olomouc, Hlubočky

Baťa je jeho velký vzor v přístupu
k zaměstnancům, ale prvořadým
zájmem je uspokojit zákazníka.

www.kovoolomouc.cz

Ing. JINDŘICH ZDRÁHAL 
předseda, MECHANIKA Prostějov, 
výrobní družstvo

Dotváří finální podobu moderních
budov a obléká je do moderního
hávu.

www.mechanikapv.cz

ZDENĚK KORBEL 
předseda, TVAR,
výrobní družstvo Pardubice

Prosazuje podnikání malých a střed−
ních firem, které by měly být nosným
pilířem naší ekonomiky.

www.tvar.cz

VÁCLAV KRÁL 
předseda, OTAVA,
výrobní družstvo Písek

Dává již 35 let životní šanci lidem 
s handicapem.

www.vdiotava.cz

TOP 10:

Ing. MILOSLAV ČERMÁK, SNĚŽKA, výrobní družstvo Náchod
VÁCLAV KRÁL, OTAVA, výrobní družstvo, Písek

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci výrobního družstevnictví mezi manažery České republiky.

Manažerem roku 2006 se stal Dipl. Kfm. Detlef Wittig ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Loňskou manažerku roku − předsedkyni výrobního družstva Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, 
vystřídala Ing. Petra Škopová (MBA, CHOVSERVIS, a.s.).

Zvláštní ocenění ve vyhlašovaných kategoriích získali:

Manažeři odvětví:

Výroba a zpracování textilu, oděvů a kůže Ing. MILOSLAV ČERMÁK, SNĚŽKA, výrobní družstvo Náchod
Výroba kovodělných výrobků Ing. ŠTĚPÁN LAURENC, OBZOR, výrobní družstvo invalidů, Plzeň
Služby pro veřejnost VÁCLAV KRÁLVáclav Král, OTAVA, výrobní družstvo, Písek
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Výrobní družstva 
na veletrhu řemesel 
I.H.M. v Mnichově

Veletrh I. H. M. se konal ve dnech
8. − 14. března na novém výstavišti v Mni−
chově. Letos se prezentovalo celkem
1047 vystavovatelů ze 34 zemí, a to jak
v oblasti „profi“, tak „privat“; dalších
220 vystavovatelů se představilo na sou−
běžném veletrhu Garten (Zahrada). Oba
veletrhy navštívilo 175 tisíc návštěvníků.
Veletrhy zaujímaly plochu devět velkých
výstavních hal moderního výstavního areálu
na východě hlavního města Bavorska.
Skutečnost, že veletrh řemesel je navště−
vován předními představiteli politiky a hos−
podářství, dokládá fakt, že na veletrh
přijela i spolková kancléřka Angela Merke−
lová, slavnostního zahájení se zúčastnil též
ministerský předseda Bavorska Edmund
Stoiber a mnoho dalších osobností. 

Česká republika měla na tomto veletr−
hu hned třetí nejvyšší účast po Německu
a Rakousku. Celkem 44 českých firem se
prezentovalo na letošním ročníku, potěši−
telné je, že mezi nimi byla i čtyři družstva,
členové SČMVD. Co stojí za tak velkou
účastí českých firem na veletrhu? Je to jed−
nak možnost oslovit tak velké množství zá−
kazníků v zemi našeho největšího obchod−
ního partnera, jednak geografická blízkost
spolkové země Bavorsko a v neposlední
řadě i podpora ze strany MPO − každý
z účastníků měl možnost získat příspěvek
na čistou výstavní plochu do výše 75 tisíc
korun. Mezi sortimentní náplní českých fi−
rem bylo nejvíce zastoupeno umělecké ře−
meslo − sklo, keramika, dřevěné hračky, bi−
žuterie, ale též kraslice, dále stavební
řemeslo s kovanými výrobky, výrobci bazé−
nů, výrobci zahradního nábytku, krbů a po−
třeb pro zahradu. 

Veletrh I. H. M. je veletrhem kontrak−
tačně prodejním. Naskýtá se tu příležitost
jak k přímému prodeji výrobků, tak i k na−
vázání nových obchodních vztahů. Nutno
poznamenat, že veletržní správa si velice
hlídá provedení stánků, sortimentní náplň
i úroveň prezentace. Celková úroveň veletr−
hu je vysoká, veletrh není v žádném přípa−
dě tržnicí, i když se tu volně prodává, v žád−
ném případě se tu nesetkáváme s laciným
zbožím asijské provenience. Například
v módě se prezentují precizně řemeslně
zpracované oděvy ze zakázkových krej−
čovství, přístup produktům průmyslové vel−
kovýroby je v oblasti módy výslovně zaká−
zán.

Letos poprvé se na veletrhu I. H. M.
společně představila i výrobní družstva.
Ve společné expozici družstev v prestižní
hale A1 se nacházely stánky Granátu
Turnov, Mivy Vacov a Kerama Kožlany,
v hale A4 byl umístěn stánek družstva
Bytprům Bohemiaflex Opava. Granát Turnov
se představil jako největší výrobce českých

V prvním letošním čísle našeho časopisu jsme Vás
upozorňovali na konání již 59. ročníku mezinárodního ve−
letrhu řemesel v Mnichově, nejstaršího a nejrenomova−
nějšího veletrhu řemesel na světě. Tentokrát tedy již
informace o tom, jak to vše proběhlo. 



KVĚTEN 2007                                                                     VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

granátových šperků s dlouholetou tradicí,
o šperky z granátů byl velký zájem u ná−
vštěvníků. Miva Vacov na veletrhu prezento−
vala svou tradiční výrobu dřevěných hraček,
Keramo Kožlany do Mnichova přivezlo kera−
miku, svou vkusně aranžovanou expozici za−
měřilo na blížící se velikonoce. Stánek druž−
stva Bytprům Bohemiaflex Opava se
nacházel v hale věnované bydlení, firma se
představila jako výrobce protislunečních za−
řízení, zboží s následním zaměřením a mon−
táží nabízela prostřednictvím svého obchod−
ního zástupce v Bavorsku.

Všichni vystavovatelé z řad členů
SČMVD hodnotili svoji účast na veletrhu ře−
mesel kladně. Bezprostřední ekonomický
přínos pro ně činil zhruba půl milionu korun,
další objednávky lze očekávat do budoucna.
Všichni byli spokojeni s organizačním zajiš−
těním celé akce, vysoko hodnotili  velkou
účast veřejnosti, účast obchodních partne−
rů by však měla být vyšší. 

Příští mezinárodní veletrh řemesel se
bude konat v termínu 28. února až 5. břez−
na 2008 opět společně s veletrhem Garten
(Zahrada). Potěšitelná pro vystavovatele
z České republiky je skutečnost, že tento
veletrh bude opět podporován ze strany
MPO − již byl zařazen do seznamu oficiálních
účastí ČR na mezinárodních veletrzích a vý−
stavách v zahraničí, takže MPO bude vysta−
vovatelům opět finančně přispívat na účast.
Prostor pro další české vystavovatele zde
rozhodně je, našim přáním je, aby se spo−
lečná expozice družstev do budoucna rozší−
řila. Vždyť mezi našimi členy je řada vý−
robců zajímavých řemeslných výrobků − do−
mácích potřeb, interiérových doplňků, za−
hradních potřeb, nářadí… Sortimentní ná−
plň veletrhu je opravdu velmi široká.

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
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REKLAMA, 
POLYGRAF 2007

Největší veletrh reklamních služeb REKLAMA, PO−
LYGRAF 2007 se konal ve dnech 28. − 30. března na
Výstavišti Praha − Holešovice. Koná se pravidelně již od
roku 1993. Je jediným fórem v České republice, na kte−
rém se prezentují vývozci i dovozci reklamních potřeb
a služeb. Představuje širokou škálu oborů jako sign−
making, světelná reklama, výrobci a dovozci materiálů
pro reklamu, stroje a zařízení pro výrobu a tisk rekla−
my, velkoformátové tiskárny, prepress, software
a hardware pro grafiku a reklamu, reklamní a dárkové
předměty, marketingové a reklamní služby, POP a POS
či odborná média oboru. Nedílnou součástí veletrhu je
také doprovodný program, který tradičně přinesl infor−
mace a novinky z oblasti marketingové komunikace.

Podle dostupných informací na veletrhu vystavo−
valo 340 společností, z toho zahraničních 36 firem.
V meziročním srovnání se veletrh zvětšil o zhruba
400 metrů čtverečních na 13,8 tisíce metrů čtvereč−
ních hrubé výstavní plochy. Čistá výstavní plocha před−
stavovala 6124 metrů čtverečních, z toho 572 metrů
čtverečních obsadili zahraniční vystavovatelé.

Součástí veletrhu byl také doprovodný program
FORUM REKLAMA, v rámci kterého se představili špič−
koví čeští a zahraniční odborníci marketingových ko−
munikací. Tradičně nabídl průřez tím nejzajímavějším,
co se v jednotlivých oblastech marketingových komu−
nikací událo v uplynulém roce. Na jeho přípravě se po−
dílely české i zahraniční asociace a sdružení. 

Více informací o veletrhu lze nalézt na interneto−
vých stránkách http://www.reklama−fair.cz.        (−jh−)
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Na veletrhu REKLAMA, POLYGRAF 2007 vystavovala ve společné expozici tato výrobní družstva:

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, Brno
IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
NAPAKO, výrobní družstvo, Praha
TVAR výrobní družstvo Pardubice
VZOR PAPILLONS, družstvo, Přibyslav
ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby

KVĚTEN 2007                                                                     VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 
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AMPER 2007
Pražský veletržní areál v Letňanech přivítal ve dnech

27.− 30. března 15. ročních mezinárodního veletrhu elektro−
techniky a elektroniky AMPER 2007. Nabídl ucelenou pre−
zentaci firem z nejdůležitějších odvětví soudobé elektro−
techniky a elektroniky. Jeho organizátorem byla společnost
TERINVEST a konal se pod záštitou ČVUT v Praze za od−
borné spolupráce ČVUT v Praze a FEL Praha. Na výstavní
ploše 37 tisíc metrů čtverečních vystavovalo celkem
826 českých a zahraničních firem. Ze zastoupených zemí
kromě České republiky jmenujme Bělorusko, Bulharsko,
Čínu, Francii, Chorvatsko, Indii, Irsko, Itálii, Koreu, Ma−
ďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko,
Srbsko a Černou Horu, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Taiwan, Turecko, Ukrajinu, USA a Velkou Británii.

V roce 2006 byla nomenklatura veletrhu rozšířena
o oblast telekomunikací, síťových služeb, radiokomu−
nikační techniky, zvukové a obrazové techniky a výpo−
četní techniky. Česká republika se prostřednictvím
nadnárodních společností zařadila mezi teritoria s roz−
vinutou produkcí konkurenceschopné výpočetní a ko−
munikační techniky. V následujících letech se ukáže,
zda se tato skutečnost odrazí i v množství vystavova−
telů uvedeného oboru na veletrhu AMPER 2007.

Vystavovatelé nabídli výrobky a služby z následují−
cích oborů: Elektronické prvky a moduly; Zařízení pro
výrobu a rozvod elektrické energie; Elektroinstalační
technika; Vodiče a kabely; Pohody a výkonová elek−
tronika; Měřící a zkušební technika; Automatizační, ří−
dící a regulační technika; Osvětlovací technika;
Elektrotepelná technika; Zabezpečovací technika
a systémová technika budov; Telekomunikace; Síťové
služby; Radiokomunikační technika; Výpočetní techni−
ka; Zvuková a obrazová technika; Stroje, zařízení, ná−
řadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku.
V oblasti služeb byly zastoupeny obory odborné lite−
ratury, software pro elektrotechniku a elektroniku,
elektronické publikace na CD a internetu, normy
a předpisy, zkušebnictví aj.

Mezi doprovodné akce veletrhu patřily semináře,
konference, společenská a obchodní setkání, auto−
gramiády a pozvání významných osobností. Tradiční
akcí veletrhu je byla také prestižní soutěž o nejlepší
exponát veletrhu − „ZLATÝ AMPER“.

Veletrh AMPER 2007 je každoročně tím pravým
místem pro uvedení nových výrobků na trh. Současně
je příležitostí pro setkání odborníků, výrobců a uživa−
telů elektrotechniky a elektroniky. Cílem organizátorů
veletrhu je vytvořit zázemí a prostředí otevřené světo−
vému obchodu a zajistit co nejkvalitnější podmínky
pro rozvoj elektrotechnického průmyslu v České re−
publice.                                                      (−jh−)
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NA VELETRHU AMPER 2007 VYSTAVOVALA TATO VÝROBNÍ DRUŽSTVA:

Společná expozice výrobních družstev:

LIDOKOV, výrobní družstvo, Boskovice
SVED, elektrotechnické družstvo, Liberec 
OTAVA, výrobní družstvo Písek

Samostatně vystavující výrobní družstva podle nomenklatury:

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Plzeňské dílo, výrobní družstvo, Plzeň
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Pragoalarm/Pragosec 2007

Ve dnech 11. − 13. dubna 2007 se v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze − Holešovicích uskutečnil veletrh
Pragoalarm/Pragosec 2007. Letos šlo již o 16. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečovací techniky, systémů
a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení. V současné době je v České republice nejvýznamnější akcí ve
svém oboru. Za dobu své existence si vydobyl pevné místo hlavně v oboru elektronických zabezpečovacích zaří−
zení a bezpečnostních systémů (vstupní kontrolní zařízení, CCTV, EZS, EPS) − tomu odpovídala i účast většiny před−
ních českých firem a zastoupení zahraničních společností, které vyvíjejí svou činnost na území ČR. K veletrhu však
neodlučně patří i mechanická zabezpečovací zařízení a požární ochrana. 

Cenu Grand Prix za nejlepší exponát získaly firma Jablotron za bezdrátový zabezpečovací systém OASIS a fir−
ma Siemens za neutrální kombinovaný hlásič požáru s ASA analýzou Sinteso S−Line.

Na veletrhu se sešlo 104 vystavovatelů, zastoupeno bylo celkem 230 firem. Čistá výstavní plocha činila
2212 metrů čtverečních. Veletrhem byl provázen řadou odborných konferencí. Svaz českých a moravských výrob−
ních družstev byl odborným gestorem veletrhu.

Od letošního roku přechází veletrh do dvouletého cyklu, bude se střídat s mezinárodním veletrhem zabezpe−
čení, ochrany majetku a osob Pragoalarm − Bezpečný život, který je prioritně zaměřen na bezpečný život občanů.

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova

bylo založeno v roce 1996. Od počátku vzni−
ku se zabývalo kartonážní výrobou, zejména
obalů z papíru a lepenky. Postupně rozšiřo−
valo výrobu obalů s orientací na výrobky
z PETu (polyetylénteraftalát). V současné
době vyrábí potahované kartonáže, reklamní
výseky a expediční kartony včetně potisku
(sítotisk i ofset). V oblasti plastikářské výro−
by se zaměřuje na PET lahve o obsahu
0,5 až dva litry a PET kanystry o obsahu tři
až pět litrů.

Novinkou jsou výrobky PET vyráběné tech−
nologií vstřikovyfukováním, kdy je možné vy−
rábět je o malém obsahu od 25 mililitrů
a složitějších tvarů, než umožňuje klasická
výroba z preforem. Výrobky jsou určeny ze−
jména pro kosmetiku, farmacii, zdravotnictví
a výrobky větších obsahů pro potravinářství,
bytovou chemii, autokosmetiku apod.

Výrobní družstvo Brisk má v současné
době 37 zaměstnanců, z toho 25 osob se
zdravotním postižením. Tím splňuje podmín−
ku podle zákona o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb., pro „náhradní plnění“.
V roce 2004 získalo družstvo certifikát na
ISO 9001 a 14001.

Více informací naleznete na stránkách
družstva http://www.briskvd.cz.
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Stavební veletrhy Brno 2007
1
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V pořadí již dvanáctý ročních Stavebních veletrhů Brno 2007 se uskutečnil ve
dnech 17. − 21. dubna na brněnském výstavišti za účasti 1,3 tisíce vystavovatelů
z 24 zemí celého světa. Na ploše přesahující 50 metrů čtverečních vystavovatelé na−
bídli vše od investičních plánů, přes hrubou stavbu až po finální vybavení a provozo−
vání budov. Veletrh byl určen jednak odborníkům z oblasti stavebnictví a investic, ale
rovněž široké veřejnosti, která se zajímá o stavění, rekonstruování, zařizování do−
mácnosti, financování či investice do bydlení. 

Zvýrazněnými tématy největších oborových veletrhů ve střed−
ní a východní Evropě byla pro letošní rok „Opravy bytového fon−
du“ a tzv. „Zelená energie“, tedy alternativní zdroje energií a vý−
robky a systémy, které snižují energetickou náročnost staveb.
V roce 2006 bylo v České republice postaveno téměř 44 tisíc no−
vých bytů, poptávka po bydlení přesto stále roste. Díky očeká−
vaným změnám v sazbě DPH od příštího roku však roste i cena.
Nové bydlení se tak stává pro řadu lidí cenově nedostupné a nutí
je rekonstruovat staré byty. Právě tuhle skutečnost akcentovalo
zvýrazněné téma „Opravy bytového fondu“, které se odrazilo v té−
matech doprovodného programu a byla mu věnována zvýšená
pozornost v rámci poradenských center, kde mohli návštěvníci
akce získat po celou dobu konání veletrhů zdarma informace.
Tzv. „Zelená energie“ byla dalším aktuálním tématem. Zájemci
o výstavbu se dnes neptají pouze na cenu stavby samotné, ale
i na cenu za její provoz. Více než 100 firem prezentovalo na
Stavebních veletrzích Brno výrobky a systémy, které provozní ná−
klady snižují. Toto téma bylo detailně diskutováno i na některých
doprovodných akcích, mimo jiné na semináři „Rozvoj dřevěných
konstrukcí“. Z další široké nabídky připomeňme například
Mezinárodní sympózium Mosty. To se zabývalo stavem mostních
konstrukcí nejen v České republice. Tradičně se uskutečnil také
„Den ocelových konstrukcí“. Odborníkům z oboru architektury
byla určena přednáška Pierra Hebbelincka nebo výstava „Šum−
ná a bezbranná“ v pavilonu Y, za účasti autorů projektu − Davida
Vávry a Radovana Lipuse. Dvě zajímavé konference doprovázely
veletrh ELEKTRO a byly věnovány novým trendům v oblasti osvět−
lení a tzv. systémové integraci budov.

Pestrý program nabídl také veletrh URBIS INVEST. 14. celo−
státní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR byl věnován
důležitému tématu − daňové reformě a jejímu dopadu na obce.
Agentura pro podporu podnikání CzechInvest představila na kon−
ferenci Property Invest Czech národní strategii regenerace
brownfields a výsledky vyhledávací studie lokalit v ČR.
Samostatnou konferenci věnovanou rozvoji regionální dopravy
připravily České dráhy. V pavilonu Brno se uskutečnila burza
konzultačních a poradenských firem. Stavební veletrhy Brno jsou
rovněž každoročně velkým mezinárodním setkáním − zájemci
o nová obchodní partnerství v zahraničí se mohli zapojit do čes−
ko−německé kooperační burzy nebo navštívit projekt „Rusko
2007“, kde mohli získat cenné informace o investičních příleži−
tostech v řadě ruských regionů a podnikatelském prostředí
v Ruské federaci.

Návštěvníci akce měli také možnost v rámci celonárodní
kampaně AKCE CIHLA přispět v rámci sbírky  na podporu vý−
stavby a provozu chráněného bydlení a chráněných dílen pro lidi
s mentálním postižením. U dvou stánků si mohli návštěvníci za−
koupit první letošní benefiční cihly a podpořit tento charitativní
projekt. Mohli zhlédnout zařízení do koupelen nebo se zapojit do
ankety „Koupelna snů“. Součástí doprovodného programu bylo
mimo jiné Mezinárodní mistrovství ČR mladých klempířů, pokrý−
vačů a tesařů a Mistrovství ČR v podlahářských pracích. V rám−
ci podpory učňovského školství byla na veletrhu vyhlášena sou−
těž „Učeň instalatér 2007“. Vystavující firmy zase soutěžily
o Zlaté medaile pro nejlepší představený exponát, vyhlášena
byla také cena TOP INVEST za nejlepší zrealizovaný investiční zá−
měr nebo ocenění CZECH TOP 100 za mimořádný přínos pro
obor stavebnictví v celoevropském kontextu.                    (−jh−)
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Společnou družstevní expozici mohli návštěvníci veletrhu vidět v pavilonu G2 ve stánku č. 40, kde na
ploše 60 metrů čtverečních vystavovala výrobní družstva Napako Praha, Jihotvar Veselí nad Lužnicí
a IKVA Ivančice. Podle oborového zaměření vystavovalo v pavilonu Z ve stánku č. 8 družstvo Dřevojas
Svitavy, které v samostatné rozsáhlé expozici předvedlo široký výběr koupelnového nábytku a vybavení. 

JIHOTVAR výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí

NAPAKO, výrobní družstvo, Praha

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy

IKVA výrobní družstvo, Ivančice

Hlavním  programem výrobního družstva jsou celokovové bezpečnostní
dveře. Dveře mají uvnitř trezorový mechanizmus se čtyřmi až deseti aktiv−
ními rozvorovými čepy, které se zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveř−
ní otvor. Povrchově jsou upraveny jako klasické dveře podle přání zákazní−
ka. Dveře jsou vyráběny i jako protipožární s odolností 30 minut. Všechny
typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány a splňují požadavky § 13 odst. 2
zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a § 11 nař.
vlády 81/99 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební vý−
robky. Dveře splňují evropskou normu ENV 1627 na průlom. Jsou vyráběny
ve 2. 3. a 4. bezpečnostní třídě. Bezpečnostní dveře NAPAKO jsou určeny
k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor. Více na
http://www.napako.cz. 

Na veletrhu družstvo představilo stavební kompo−
nenty, resp. betonové tvárnice vyráběné pomocí nové
technologie, dlažby atd.. Současně předvedlo svůj
nový výrobek − tvárnici vyrobenou z odpadních materi−
álů pomocí specielní technologie. Tento výrobek za−
střešuje EKOGEN, o.s., Klastr zabývající se zpracová−
ním jemných anorganických odpadních materiálů ve
stavebnictví v Jihočeském kraji. O činnosti družstva
a klastru EKOGEN se dočtete více v nadcházejícím
čísle Výrobní družstevnictví, neboť chystáme s před−
sedou družstva Ing. Jan Suchánkem rozhovor. Více na
http://www.jihotvar.cz a http://www.ekogen.cz. 

Družstvo vyrábí ocelové konstrukce, haly, stožáry, sloupy, česle a čističky od−
padních vod či jakékoliv zámečnické výrobky včetně nerezových. Poskytuje ga−
ranci jakosti − vlastní certifikát systému jakosti ISO 9002 a velký průkaz způso−
bilosti (svářečský) pro výrobu ocelových konstrukcí. Na veletrhu prezentovalo
ocelový montovaný halový objekt o rozměru 8 krát 14 krát 3,5 metru. Jedná se
o lehkou víceúčelovou halu určenou pro zemědělství i průmyslové podniky.
Ocelová konstrukce se dá montovat bez velkých nároků na mechanizační pro−
středky na předem vybudovaé betonové patky. Haly lze dodávat též v libovolných
délkách násobku modelu 3,5 metru, tedy například 17,5 metru, 21 metrů,
24,5 metru atd. Družstvo na veletrhu předvedlo také komínová dvířka v ocelo−
vém a nerezovém provedení. Dalším výrobkem družstva jsou prádelní kamna
PK 2. Jedná se o kotlová kamna na tuhá paliva sloužící pro ohřívání vody, na
vyváření prádla, vaření potravin, přípravu krmiv atd. Více na http://www.ikva.cz.

Družstvo předvedlo lu−
xusní a rozsáhlou expozi−
ci koupelnového vybavení
v nejrůznějším provedení −
od klasické bílé barvy pro
různé provedení dřeva.
Návštěvníci veletrhu mohli
obdivovat několik vystave−
ných koupelnových sestav
či získat odborné poraden−
ství při výběru koupelnové−
ho zařízení a doplňků. Více
na http://www.drevojas.cz. 
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FROTEX ŽIŽELICE, výrobní družstvo

Rozhovor s generálním ředitelem Lubošem Moravcem
Jaké výrobky z froté látky

nabízíte svým zákazníkům?

Vyrábíme froté ručníky, osuš−
ky, utěrky, žínky, bryndáky, golfo−
vé ručníky, plážové osušky, pra−
covní ručníky a další doplňkový
froté sortiment. 

Kolik druhů ručníků v sou−
časné době vyrábíte?

Rozlišujeme čtyři základní
druhy vzorů z našeho materiálu:
jednobarevné (hladké, nebo
s plastickým vzorem), dvoubarev−
né, plastické s podbarvením
a ručníky s bordurou, což je tako−
vý trend poslední doby.

Dá se spočítat, kolik kusů ručníků vznikne ve vašem druž−
stvo za měsíc?

Kapacitně jsme schopni vyrobit až sto tisíc kusů ručníků mě−
síčně, ale takto na plný výkon jedeme většinou jen v předvá−
nočním období.

Jaké používáte při výrobě materiály?

Veškeré naše výrobky jsou z tzv. dvousmyčkového froté ze
stoprocentní bavlny. Tento typ froté vyniká svou dlouhodobou
užitkovostí a výborným sáním.

Dáte se ovlivnit zahraniční konkurencí?

Trendy samozřejmě sledujeme, ale dá se konstatovat, že
kromě bordur se nic trvalejšího v posledním období trendově na
trhu neobjevilo. Spíš se stále objevují nějaké experimenty, které
mají zákazníky upoutat, ale rychle zapadají. Jako se například ob−
jevily ručníky ze stoprocentního polyesteru, do kterých se neda−
lo utřít, protože nesály. Nyní se objevují např. ručníky s příměsí
bambusové příze, ale zde je stále bariéra v podobě ceny, která
je u tohoto typu příze až třikrát vyšší než u bavlny. Proto se vždy
pobavím u toho, když někdo prezentuje ručník z bambusové pří−
ze a nakonec se zjistí, že té bambusové příze tam je tak 10 pro−
cent, což se na užitných vlastnostech ručníku v podstatě nemů−
že projevit a veškeré reklamní slogany tak berou za své. Spíš si
tedy hlídáme trendy ve vzorech, tak jako před lety byly trendem
květinové vzory, pak geometrické, nyní se objevují různé orien−
tální a národopisné. Ale spíš se všichni výrobci snaží mít v sor−
timentu od každého něco, ať si zákazník vybere. Takovým po−
sledním velkým trendem byl asi natur, tj. vše z přírodní, pokud
možno nebarvené bavlny. To skončilo tak před pěti lety.

Máte vlastní prodejny?

Vlastní prodejny nemáme, ale když nás kterýkoliv ze zákaz−
níků navštíví přímo v našem výrobním závodě, určitě si u nás vy−
bere, protože tak širokou nabídku nikde na prodejnách nemají.

Kde si mohou zájemci vaše zboží zakoupit?

Naše zboží si zákazníci mohou objednat podle našich www
stránek (www.frotex.cz) a snažíme se být prostřednictvím vel−
koobchodů i na prodejnách bytového textilu. V obchodních ře−
tězcích už nejsme a to jsem dodávali v podstatě téměř do
všech. Nyní tam froté českého původu téměř nenajdete.

Na co by si zákazník měl dát při nákupu pozor?

Já vždy, když někdo porovnává naše výrobky s nějakými do−
vozy, zejména z Asie a řekne mi, že si koupil froté ručník napří−
klad za 49 korun a že my se na takovou cenu nedostaneme zdů−
razňuji, že prvotní cena sice vypadá lákavě, ale jsou tu velmi
často důvody, proč bych si měl koupi takového ručníku rozmys−
let: není skrz ručník vidět? Tzn. jeho hustota je tak malá, že po
vyprání se mi srazí natolik, že se už nebudu mít do čeho utírat?

Dalším vodítkem jsou poutka: když je tam uvedeno prát jen na
30 nebo 40 stupňů Celsia a nejlépe nejméně třikrát, vypovídá
to něco o stálobarevnosti, tj. že si těmito ručníky buď obarvíte
další prádlo nebo je budete opravdu prát zvlášť, ale pak se Vám
nějaká cenová výhoda při koupi rychle ztratí, protože to co ušet−
říte při nákupu, dáte následně za prací prášek, vodu a energii.
A nic z toho samozřejmě není levné. Někteří prodejci používají
i fintu různých exoticky znějících značek, nejlépe s nějakým ital−
ským nádechem, ale často se pod honosnou značkou skrývají
jen čínské výrobky. A když už jsme u těch tzv. hesel v některých
hypermarketech, které rády uvádějí slogany typu český výrobek,
česká kvalita apod. Je to většinou jen taková reklamní bublina,
dodavatel (dovozce) zboží je sice český, ale na výrobku je na−
psáno třeba vyrobeno v Pákistánu. A zákazník tu v dobré víře,
že podpoří český průmysl, koupí výrobek, na který při výrobě
české ruce v podstatě nesáhly. My naše výrobky pravidelně tes−
tujeme u Textilního zkušebního ústavu v Brně, kromě jiného na
formaldehydy, tzn. naše výrobky  mohou bez obav používat
i malé děti. Já osobně bych si však velmi rozmyslel, abych svým
dětem dal na používání nějaký ručník nebo nějakou lákavě pest−
robarevnou osušku z tržiště. Jen si vzpomeňte na aféry z po−
slední doby ohledně hraček z PVC apod. Opravdu některým ro−
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dičům stojí za to jít do takového rizika? Takže když nakupovat,
tak raději v kamenných obchodech, nebrat zboží podezřele lev−
né, dívat se na poutka (kromě způsobu údržby také na materi−
álové složení) na způsob obšití na krajích (to je často slabé mís−
to levnějších ručníků, nitě zde praskají, ručníky se pářou)
a nedat jen na klamný dojem měkkosti a hebkosti. Takové ruč−
níky velmi často špatně sají, takže se v podstatě neutřete.  

Vyrábíte také konkrétní výrobek dle přání klienta?
Například jako firemní dárek atd.?

Výroba ručníků a osušek s logem, názvem firmy nebo vý−
robku je důležitou součástí naší produkce. Ručník s logem je
hodnocen jako jeden z nejlepších reklamních produktů z hledis−
ka dlouhodobé užitkovosti a tím si připomínání výrobku nebo fir−
my. Ručníky dodáváme reklamním agenturám, firmám, velkými
odběrateli jsou nyní různé hotely a penziony, protože česká re−
publika stále, hlavně v Praze, zažívá určitý turistický boom.

Jaké vy sám upřednostňujete barvy a vzory?

Já sice osobně upřednostňuji světlé pastelové odstíny, ale
dlouhodobě nejprodávanější barvou je tmavě modrá, tmavě ze−
lená a v posledních letech také oranžová. Naopak stále méně
se prodává hnědých a fialových odstínů. Ze vzorů nám nyní do−
minují dvoubarevné ručníky a osušky tzv. tón v tónu, tj. např.
světle modrý podklad ručníků s tmavě modrým motivem, často
s využitím melírů a plastických propadů ve froté smyčce.

Jak nelépe ručníky udržovat, aby nám co nejdéle vydržely?

Ručník nebo osuška jsou jediné textilní výrobky, které kromě
těla používáme i na naše nejcitlivější části, tj. na obličej. Ručník
by měl být při používání  příjemný na dotek, ale hlavně by měl sát
vodu a vlhkost. Někteří výrobci kvůli dosažení maximální měk−
kosti velmi potlačili savost, tzn. než ručník mnohokrát vyperete,
pořádně se neutřete. Kvalitní stálobarevný ručník by nemělo být
problémem prát na 60 °C, bílé i na 90 °C, ale to už je při dnešní
kvalitě pracích prášků zbytečné, ale mnohé hospodyňky to tak
stále dělají, protože na to byly zvyklé. Je nezbytné si uvědomit
jednu zásadní věc: většina kvalitních ručníků je vyrobena ze sto−
procentní bavlny nebo s příměsí jiných přírodních materiálů.
A tyto přírodní materiály velice poškozuje vysoká teplota. Tzn. za−
pomeňte, respektive nedoporučujeme žehlení nebo mandlování
ručníků, popřípadě. sušení při vysoké teplotě. Bavlněné vlákno
tím velmi trpí, pálí se a buď tvrdne nebo praská. Určitě jste se
už někdy setkali, zejména v hotelích, s tvrdými ručníky. Po na−
vlhčení pak zase změknou, ale proč si jimi poškrábat obličej?

Co byste doporučil zákazníkům jako top výrobek?

Těžko doporučovat jednotlivý konkrétní výrobek, z výše uvede−
ných dvoubarevných se nejlépe prodává vzor Slunečnice nebo
Rapsodie, nyní nastává letní sezóna a zde bych velmi doporučovat
zdařilé vzory Tropy nebo Piknik, o které je už teď obrovský zájem. 

Chystáte v nejbližší době nějaké novinky pro zákazníky?

V současné době chystáme zásadnější obnovu naší kolekce
vzorů. Novinky sice přinášíme několikrát do roka, ale výměna
cca devadesáti procent celé kolekce je prováděna obvykle jed−
nou za tři až čtyři roky, a tato doba právě nastala. Vše chystá−
me tak, abychom novinky prezentovali nejpozději koncem léta,
aby si obchodníci z nové  kolekce mohli objednávat již na vá−
noční prodeje, které jsou pro nás nejdůležitějším výrobním i pro−
dejním obdobím roku.

Děkuji za rozhovor…                                       (−jh−)
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SNĚŽKA, výrobní družstvo Náchod

Od kabelek k automobilovému průmyslu
Družstvo Sněžka se sídlem v Náchodě existuje již od roku 1958. V minulosti do jejího výrobního

programu patřilo mnoho různých výrobků a služeb. Od počátku mezi její hlavní sortiment patřily
různé druhy tašek a kabelek, později družstvo vyrábělo i stany, pracovní rukavice, autoplachty,
peněženky atd. a současně provozovalo opravy galanterních výrobků.

V roce 1992 došlo postupně ke změně výrobního sortimentu.
V současné době má družstvo pouze 15 zaměstnanců, kteří se vě−
nují galanterním činnostem. V Česku vyrábí kvalitní výrobky z kůže
v malých sériích, většinou na základě požadavků zákazníků.

Hlavní výrobní program tvoří od roku 1993 šití kožených kom−
ponentů pro automobilový průmysl. V tomto roce navázala Sněžka
spolupráci s firmou Škoda a vyráběla pro ně hlavové opěrky do
tehdejších automobilů. Později začali v družstvu vyrábět opěrky
pro Ford Mondeo ve spolupráci s tehdejší firmou Insitu
Technologie, kterou později koupili Francouzi. V té době produko−
vali denně kolem dvou tisíc kusů, dnes již toto číslo zvýšili na
70 tisíc. V roce 1996, kdy došlo k převratu ve výrobě a opěrky již
dosáhly vyššího objemu než původní sortiment, dosáhlo družstvo
obratu 81 milionů korun a zaměstnávalo 290 pracovníků. Rok
2006 družstvo zakončilo s obratem 900 milionů korun a zaměst−
návalo 800 osob.

Družstvo koupilo společnost Bentex Automotive, a. s., kde je
zaměstnáno 500 lidů a roční obrat společnosti dosáhl 600 milio−
nů korun. Buduje též firmu Autotex Slovakia, s.r.o., kde má
Sněžka nyní kolem 100 zaměstnanců, kteří jsou v zácviku na vý−
robní program. V součtu družstvo zaměstnává více než 1,4 tisíce
lidí a roční obrat družstva dosahuje přibližně 1,5 miliardy korun.

Sněžka Náchod klade velký důraz na profesionálně zhotovené
výrobky, ať již se jedná o hlavní výrobní program pro automobilový
průmysl nebo okrajový sortiment kabelek a galanterního zboží.
Šičky jsou úzce profilovou profesí, družstvo proto využívá i zahra−
niční pracovní síly. Přes jazykové bariéry dochází k odbornému zá−
cviku šiček a z jejich rukou pak vznikají dokonale zhotovené vý−
robky. Jejich opěrky je možné vidět v automobilech značky Ford,
Opel, Mercedes, BMW, Mitsubishi, Renault, Peugeot, Škoda atd.

„Pokud chceme úspěšně podnikat v automobilovém průmyslu,
musíme splňovat tři ukazatele − cenu, kvalitu a rychlost,“ říká
předseda představenstva družstva a generální ředitel
Ing. Miloslav Čermák.

Pokud má firma kvalitní vedení, pak má velkou šanci na ús−
pěch. A to je případ i Sněžky Náchod. Připomínáme, že v nedávno
proběhlé soutěži Manažer roku 2006 získal Ing. Miloslav Čermák
hned dvě ocenění. 19. dubna převzal cenu za kategorii „Manažer
odvětví − Výroba a zpracování textilu, oděvů a kůže“. Současně se
ocitl na prestižní pozici v TOP 10.                                    (−jh−)
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TIPY PRO VÁS
vých dat, rozesílání spamu a dalším kriminálním účelům. AVG
Anti−Rootkit je k dispozici všem uživatelům zdarma v anglické
verzi.

Panasonic, součást největší−
ho výrobce spotřební elektroniky
Matsushita Electric Industrial,
představil novou řadu plochých
plazmových televizorů VIERA s vy−
sokým rozlišením HD, digitálním
DVB tunerem a vylepšenou kvali−
tou obrazu i zvuku. Diváci si mo−
hou nyní naplno užít nepřekona−

telně čistý obraz, s věrným podáním
barev a nejjemnějších detailů a to i při
sledování filmů na DVD nebo televiz−
ních pořadů, které nebyly pořízeny ve
vysokém rozlišení HD. Díky nové tech−
nologii inteligentní konverze je totiž
tento signál převeden do vysokého
rozlišení 1080p a výsledkem je viditel−
ně detailnější obraz, který skvěle vy−
užívá vysokého rozlišení nových HD
televizorů VIERA. 

K faktickému převzetí celkem 97 filiálek Delvita společ−
ností Billa ČR dojde k 1. červnu 2007. V jubilejním 15. roce
existence společnosti Billa na českém trhu se její síť filiálek
rozroste na 180 a počet jejích zaměstnanců stoupne na 4,8 ti−
síce. V současné době provozuje Billa v ČR v celkem 83 super−
marketů.  

Společnost BILLA má v areálu pražského letiště svůj
v pořadí již 82. supermarket v České republice. Nachází se
v business centru ECM přímo proti příletové hale Terminálu
Sever 1. Prodejna střední velikosti s prodejní plochou o rozlo−
ze 700 metrů čtverečních povede kompletní sortiment super−
marketu.

Nový exportní kontrakt uzavřela Mlékárna Kunín. Produkce
severomoravského podniku, který si od roku 2000 postupně
buduje pozici exportéra, tentokrát míří do pobaltských zemí.
Firma do  konce letošního roku vyveze do Estonska, Litvy
a Lotyšska zboží za přibližně 15 milionů korun. Na nové trhy do
Pobaltí se mlékárenská společnost dostala díky svým před−
chozím vývozním smlouvám ve Skandinávii. Do Estonska, Litvy
i Lotyšska bude Mlékárna Kunín vyvážet přes obchodní firmu
se zastoupením ve všech třech zemích. 

Společnost Infosys Technologies v Brně slavnostně otevře−
la svoji rozšířenou pobočku. Firma najímá další čtyři stovky
odborníků, kteří budou zákazníkům z celé Evropy nabízet out−
sourcing vnitropodnikových služeb a nabídnou i specializované
informační technologie. 

Plaza Centers N.V., jeden z předních developerů na realit−
ním trhu střední a východní Evropy, jehož pobočka Plaza
Centers Czech Republic úspěšně působí i u nás a v současné
době realizuje projekty v Plzni a Liberci, oznamuje úspěšné do−
končení a otevření obchodně−zábavního komplexu Sosnowiec
Plaza. Nové centrum otevřelo své brány pro veřejnost v pol−
ském městě Sosnowiec.

Společnost Acer představila nový Altos R720, server veli−
kosti 2U pro vysokou hustotu zástavby, který je určen pro we−
bové a síťové infra−
struktury. Servery
Acer Altos řady R
jsou ideální pro
malé a středně vel−
ké podniky, které
požadují rychlý ser−
ver pro řízení kritických aplikací, provádění online transakcí,
správu databází a plánování podnikových zdrojů. 

Zatím jediné tuzemské oborové sdružení pro podporu a vy−
užití informačních technologií, které pod názvem IT Cluster pra−
cuje v Ostravě, úspěšně rozběhlo ohlášený personální portál
www.people4IT.cz (tj. lidé pro informační technologie). Po prv−
ním zhruba měsíci fungování nabízí stránky, jejichž vznik pod−
pořilo také město Ostrava, několik desítek pracovních příleži−
tostí, určených čerstvým absolventům škol ale i špičkovým
odborníkům z praxe. 

Společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) a Sun Micro−sys−
tems, Inc. (Nasdaq: SUNW) představily novou řadu společně
vyvinutých serverů. Přinášejí spolehlivost mainframů s výhoda−
mi otevřených systémů. Nové servery založené na architektuře
SPARC a s operačním systémem Solaris 10 jsou dosud nej−
rychlejšími servery s procesory SPARC. Obě společnosti a je−
jich partneři je budou na trhu nabízet pod produktovou značkou
SPARC Enterprise. 

Panasonic uvádí na český trh miniaturní videokameru SDR−
S10, která k ukládání záznamu využívá paměťové karty SD.

Elegantní přístroj se svými
rozměry (31 x 63 x 114 mm)
vyrovná kompaktním digitál−
ním fotoaparátům a díky
speciální konstrukci je odol−
ný vůči vodě, sněhu, prachu
i nárazu. Snese extrémní
teploty, nevadí jí sněžení na
horských svazích a neublíží jí
ani voda stříkající z bazénu,
prašné prostředí nebo pád
z 1,2 metru. Videokamera
je vybavena objektivem
Panasonic s 10x optickým

zoomem, elektronickou stabilizací obrazu a ukládá videozáz−
nam v DVD kvalitě ve formátu MPEG2 na paměťovou kartu for−
mátu SD nebo nového velkokapacitního formátu SDHC.
Doporučená koncová cena činí 12 295 korun (včetně 2GB pa−
měťové karty SD).

Společnost Dell představila dva nové servery pro oblast
Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) − PowerEdge 2970
a PowerEdge Energy Smart 2970. Servery, koncipované pro
firemní zákazníky, snižují spotřebu a přinášejí zásadní zvýšení
celkového výkonu a rovněž výkonu na jeden watt elektrické
energie.

GRISOFT, dodavatel bezpečnostního software AVG, před−
stavuje nový produkt, určený pro odhalování a odstraňování
rootkitů. Tato kategorie škodlivého software umožňuje skrýt
aplikace, které zneužívají napadený počítač k odposlechu citli−

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INVESTICE
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Švédská automobilka Scania otevírá nová servisní centra
po celé republice. Do poloviny tohoto roku plánuje rozšířit svo−
ji servisní síť v České republice ze 13 na 16 servisních středi−
sek. Počátkem dubna byl nově otevřen servis ve Strakonicích,
v polovině dubna v Chomutově a červnu se plánuje otevření
servisního centra v Mnichově Hradišti. 

První brněnská strojírna Třebíč fúzuje s vlastnickou společ−
ností QISO, a. s. Součástí strukturálních změn, které mají za
cíl zpřehlednit a zefektivnit řízení společnosti je také změna
obchodního jména. To bude nově znít „PBS Industry, a.s.“

24. dubna 2007 uspořádal Svaz obchodu a cestovního ru−
chu ČR druhé kolo jednání k problematice dovozu a maloob−
chodního prodeje vepřového masa na českém trhu jako po−
kračování úvodního setkání 21. března tohoto roku, které
svolal ministr zemědělství P. Gandalovič. Program jednání byl
rozšířen o posouzení poslaneckého návrhu změny zákona
o hospodářské soutěži.  Ze závěrů jednání vyplynulo, že ob−
chodníci se nebrání nutnému a potřebnému značení masa či
dalších potravin s uváděním všech důležitých informací pro
spotřebitele. Varují však před jejich nadbytečným rozsahem,
který naopak může vést k nepřehlednosti údajů, jejich deval−
vaci a k podceňování spotřebitele. 

Projekt zelených karet otevře český pracovní trh kvalifiko−
vaným odborníkům ze zahraničí. Na českém pracovním trhu je
dnes nedostatek vysokoškolsky vzdělaných odborníků a dal−
ších kvalifikovaných pracovníků. Cílem připravované změny je
alespoň z části obsadit volná místa specialisty ze zahraničí.
Připravená změna urychlí proces vydání pracovního povolení
na jeden až dva měsíce. Zelená karta umožní zahraničnímu za−
městnanci vykonávat práci u konkrétního zaměstnavatele. 

Až o osm procent podraží letos nákupní ceny výrobních hal
a skladovacích prostor v České republice. Cena pronájmů se
přitom v průměru nezvýší a v některých lokalitách bude do−
konce klesat. Češi si na rozdíl od většiny Evropanů raději vý−
robní haly a skladovací prostory kupují či sami staví, v zahra−
ničí naopak převládá trend pronájmů. Vyplývá to z analýzy
společnosti AAAIndustry.cz.

Novou podporu až 45 eur na hektar mohou od letošního
roku získat čeští pěstitelé energetických plodin. Doposud ji
dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí EU.
Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu
biomasy využívané k výrobě energie. Podmínky poskytování

této podpory, nazývané „uhlíkový kredit“, upravuje nařízení,
které schválila vláda 11. dubna. Výrazně více podporované pě−
stování energetických plodin otevírá další šance pro zeměděl−
ce, kteří si stěžují na pokles rozměru zemědělské produkce ur−
čené pro potravinářské účely. Využívání biomasy  přispívá ke
snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a současně vytváří
nová pracovní místa. Jako energetické se označují plodiny,
které jsou určené pro výrobu elektrické a tepelné energie
nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot
v dopravě. Jsou to například obilniny, olejniny, cukrová řepa,
kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty, speciální
energetické byliny. O podporu se může ucházet pěstitel nej−
později do 15. května na Státním zemědělském intervenčním
fondu (SZIF), a to současně se žádostí o další platby (zjedno−
dušená přímá platba na plochu a vyrovnávací příspěvek pro
méně příznivé oblasti). 

V průběhu roku 2007 se v pracovní skupině EU mají do−
ladit podmínky a kritéria pro udělení certifikátu ECO−LABEL na
dřevěný nábytek. V říjnu 2006 zahájila svou činnost pracovní
skupina, která má stanovit podmínky certifikace pro dřevěný
nábytek. Zájmy malých a středních podniků v této skupině
hájí i zástupce Dřevozpracujícího družstva v Lukavci, které je
významným evropským výrobcem nábytkových dílců. Systém
ECO−LABEL, platný v EU, je nadnárodní a byl založen na zá−
kladě nařízení rady Evropského hospodářského společenství
z 23. března 1992. Stejně jako český národní program je
schéma ECO−LABEL dobrovolné. Je zaměřené jak na výrobky,
tak i na služby. Značkou EU je tzv. „The Flower“ − „Květina“.
Hlavním cílem schématu je ocenit produkty a služby u nichž
byly redukovány dopady na životní prostředí. V současné
době existují kritéria pro udělení značky v cca 30−ti produkto−
vých skupinách, přičemž sedm z nich je ve fázi tvorby nebo
revize. 

Pražská marketingová firma WMC nabízí využití investiční li−
cence na výstavbu a provoz 10 větrných elektráren ve
Vietnamu, každé o kapacitě 1 MW, kterou pod číslem 08
schválila vláda VSR 15. března a jejímž nositelem je smluvní
partner WMC ve Vietnamu. WMC se finančně podílela na zís−
kání této první investiční licence pro výstavbu a provoz větr−
ných elektráren ve Vietnamu. Jedná se o schválený projekt za−
hrnující již veškeré potřebné údaje, například roční měření
větru na třech místech v dané lokalitě i stanovení ceny na vý−
kup elektrické energie. ČR má s Vietnamem již 10 let uzavře−
né bilaterální smlouvy o ochraně investic i k zamezení dvojího
zdanění, schválené Parlamenty obou zemí. Takovou investiční
licenci nemá dosud nikdo z ČR, ani z EU. Doba provozování vě−
trných elektráren je 50 let. WMC zajistí účast v tomto schvále−
ném energetickém investičním projektu ve Vietnamu.

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

PODPORA PODNIKÁNÍ
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INFOMIX
RŮZNÉ
Klimatizované kancelářské prostory je možné pronajmout

v centru Prahy na adrese Václavské nám. 21, Praha 1. Jedná
se o komplex kanceláří uzavřených vlastním vstupem, s celko−
vou výměrou cca 280 m2. Stálá ochrana objektu, možnost pro−
nájmu jednacích místností a audiovizuálního sálu. Kontakt na
majitele: tel. 224 109 248, e−mail kroutil@scmvd.cz

Slavnostní udílení Národní ceny za design 2007 a cen celo−
státní přehlídky Český interiér 2007 se uskutečnilo 12. dubna
v aule Českého vysokého učení technického v Praze −
v Betlémské kapli. Součástí akce byla vernisáž výstavy vítěz−
ných a dalších vybraných prací soutěže Vynikající výrobek roku
2007 v galerii Design centra ČR. Výstava potrvá do 18. května
2007. Vyhlašovatelem akce je Design centrum ČR z pověření
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rada České republiky
pro jakost. Soutěž má tradici již od roku 1991. Více na
www.designcentrum.cz.

Ve dnech 25. až 27. května se již po čtrnácté koná auto−
mobilová orientační soutěž Eva a Adam. Jejím cílem je umož−
nit všem zúčastněným řidičkám a řidičům ověřit si své řidičské
umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost dopravních
předpisů, jezdeckou zručnost a dodržování pravidel silničního
provozu. Pořadatelem je 1. český AMK žen Praha−ÚAMK.
Soutěž se pojede v malebném kraji Kutnohorska a Vysočiny.
Start a cíl je v Autokempu Konopáč − Heřmanův Městec.
Soutěž je rozdělena do těchto částí: noční a denní orientační
jízdy po trati, jízdy zručnosti, plnění soutěžních úkolů, testy
a zvláštní úkoly. Trať noční etapy měří cca 35 kilometrů, trať
denních etap měří cca 120 kilometrů. Jízdní průměr je 30 až
45 km/hod. Soutěže se mohou zúčastnit osobní automobily ja−
kékoliv kubatury a typu, které svou výbavou a výstrojí odpoví−
dají platným vyhláškám a pravidlům o provozu motorových vo−
zidel. Celá trať se jede za běžného provozu a za přísného

dodržování pravidel
silničního provozu,
což bude na trati taj−
ně kontrolováno.
Soutěže se každo−
ročně zúčastňují
dámské, mužské
nebo smíšené po−
sádky. Průměrně se
akce účastní 220
osob. Spolu s rodiči
přijíždí stále více

dětí, pro které je na akci připraveno mnoho zážitků. Tentokrát
půjde o soutěž Evička a Adámek, která se bude konat po skon−
čení hlavní soutěže v autokempinku Konopáč. Více na
www.uamk−cr.cz (rubrika AOS).

Křest knihy „Husajn kon−
tra Chomejní“ autora Ivana
Brože se konal 26. dubna
v objektu SČMVD. Kniha po−
pisuje irácko−íránskou válku
v letech 1980 až 1988.
Knihu vydalo nakladatelství
Epocha s.r.o. (www.epo−
cha.cz). Bližší informace při−
pravujeme do dalšího čísla
Výrobního družstevnictví.

Jako tip na výlet přinášíme nejvyšší horu ČR Sněžku a ma−
lebné pohledy z výšky na Krkonoše. Cíl trasy je Pec pod
Sněžkou. Na míst−
ním parkovišti za−
platíte za celodenní
stání auta 125 ko−
run, těm, co by výlet
stihli do čtyř hodin,
stačí stokoruna.
Pokračujete dále
pěšky lesní cestou
asi půl kilometru.
Ty, co dávají před−
nost pohodlnosti,
může vyvézt do mírného kopečka za poplatek koňské spřeže−
ní. Dostanete se k sedačkové lanové dráze s jednou zastáv−
kou, kde přestoupíte na další lanovku. Až na vrchol Sněžky vás
lanovka dopraví za 180 korun, v případě zakoupení zpáteční jíz−
denky je možno využít zlevněného jízdného včetně uplatnění
různých slev na děti, důchodce, studenty atd. Cesta nahoru
trvá asi 10 minut. Tam se již můžete vynadívat do sytosti a je
opravdu co vidět. Kromě sněhu zde můžete vidět i Krakonoše
a jakési neidentifikovatelné strašidlo, se kterými se můžete vy−
fotit za 30 korun. Jistě potěší i otevřený bufet s poměrně širo−
kou nabídkou občerstvení. Pro milovníky pěší turistiky vede
dolů vcelku příjemná a nenáročná cesta dlouhá asi šest kilo−
metrů (žlutá a zelená značka), která vás dovede až k startu la−
novky. Otrlejší z vás mohou zvolit opačný postup − nahoru pěš−
ky, dolů lanovkou, silnější kalibry pak obě cesty pěšky.
Uprostřed cesty můžete zvolit další příjemné posezení v res−
tauraci se zahrádkou. Výlet za to určitě stojí, nezapomeňte si
přibrat do batohů foťáky a kamery… A pokud budete fotogra−
fovat z lanovky, pak doporučujeme foťák raději zavěsit na krk,
protože to občas přes sloupy pěkně háže.

KULTURA, SPOLEČNOST
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KULTURNÍ TIPY

17/05/07 Filharmonie Brno Národní divadlo 
v Brně

19/05/07 Andrej Erban (SVK) Olomouc
Jazz Tibet

19/05/07 Don Giovanni − opera Národní divadlo 
v Brně

19/05/07 Gazdina roba − 1. premiéra Praha, Divadlo
pod Palmovkou

19/05/07 Vilém Čok & ByPass Rožnov
pod Radhoštěm

21/05/07 Paul Gilbert Praha, Futurum

21/05/07 Fred Wesley & The J.B.´s Praha, Lucerna 
(USA) Music Bar

21/05/07 Gazdina roba − 2. premiéra Praha, Divadlo
pod Palmovkou

22/05/07 Labutí jezero − opera Karlovy Vary
Divadlo

25/05/07 P.No (ITA) Kladno, Deep Zone

25/05/05 Galakoncert operetních Karlovy Vary
melodií a evergreenů Divadlo

26/05/07 Cikánský baron − opereta Národní divadlo 
v Brně

31/05/07 Ještě jednou profesore Praha, Divadlo 
pod Palmovkou

01/06/07 Milovice fest Milovice

05/06/07 Placebo (GBR) Brno, Hala Vodova

06/06/07 Iron Maiden (GBR) Ostrava
Stadion Bazaly

09/06/07 Inkubátorfest Havířov

12/06/07 Linkin Park (USA) Praha
Sazka Arena

13/06/07 Marilyn Manson (USA) Praha
T−Mobile Arena

16/06/07 Okoř se šťávou hrad Okoř
rockový hudební festival

18/06/07 ZZ TOP (USA) Liberec
Tipsport Arena

20/06/07 Genesis (GBR) Praha, Stadion
Evžena Rosického

23/06/07 Hraj kapelo hraj Praha, Výstaviště
24/06/07 Festival dechových hudeb

29/06/07 Basinfirefest Spálené Poříčí

30/06/06 Vilém Čok & ByPass Křižanovice
u Chrudimi

V rámci jarního evropského turné
„Somewhere Else Tour 2007“ k novému
albu s názvem „Somewhere Else“ vystoupí
v Retro Music Hall (Francouzská 4, Praha
2) v sobotu 19. května britská veličina pro−
gresivního artrocku MARILLION. Kapela při−
jede do Prahy zahrát ve složení Steve
Hogharth (zpěv), Steve Rothery (kytara),
Mark Kelly (klávesy), Pete Trewavas (bas−
kytara) a Ian Mosley (bicí). Více o skupině
na www.marillion.com. 

Kytarová žijící legenda Paul
Gilbert navštíví Prahu v rámci
svého turné. Jedná se o první
evropské sólové turné interpre−
ta, které se uskuteční v měsí−
cích květen − červen. Gilbert
dříve působil v kapele MR. BIG
a RACER X. V současné době se
věnuje sólovým projektům.
V České republice ho fa−
noušci mohou  vidět 21. května
v pražském klubu Futurum.
Rozpis koncertů naleznete na
www.paulgilbert.com.

V pořadí již 11. festival české a moravské dechovky „HRAJ
KAPELO HRAJ“ se koná ve dnech 23. až 24. června. Vystoupí
kapely PERNŠTEJNKA, VYSOČINKA,
KRAJANKA, BUDVARKA a MORAVANKA.
Návštěvníci mohou vidět též legendu
české dechovky Josefa Zímu. Akci bu−
dou uvádět Martin a Václav Hlaváčkovi.
V rámci festivalu se uskuteční křty CD,
stolního kalendáře „Dechové orchestry
2008“ a reprezentativní publikace
„Dechovka“ z nakladatelství Slováry.
Akci zastřešuje Ministerstvo kultury ČR,
Městská část Praha 7, umělecká agen−
tura BRIVA, dechový orchestr KRAJAN−
KA, hudební nadace OSA, Sdružení de−
chových orchestrů ČR, NIPOS, Artama
Praha a Folklorní sdružení ČR.
Informace o festivalu a cenách vstupe−
nek poskytne umělecká agentura BRI−
VA, Brigita Hlaváčková, Machatého
689, 152 00 Praha 5, tel./fax: 251810014, mobil
603242784, e−mail: briva@volny.cz. Více naleznete na
www.krajanka.eu.

Salát z těstovin, kuřete a paprik třech barev Suroviny:
250 g penne nebo jiných druhů krátkých těstovin, 120 ml
olivového oleje, 1 drcený stroužek česneku, hrst čerstvých ba−

zalkových listů, 100 g čerstvě strouhaného parmezánu, 6 po−
lévkových lžic jablečného octa, sůl, čerstvě mletý černý pepř,
2 uvařená nebo upečená kuřecí prsa, 3 malé papriky (červená,
zelená a žlutá), pokrájené nadrobno.  

Uvařte  těstoviny podle návodu. Osušte a dejte ve velkou
nehlubokou salátovou misku. V malé misce smíchejte olej,
česnek, bazalku, sýr a ocet. Okořeňte solí a černým pepřem.
Přidejte kuře a papriky do těstovin a nalijte zálivku. Protřepejte
aby se vše dobře promíchalo. Salát ochlaďte a podávejte.
(zdroj: elektronický časopis AZ Gastro, zdarma ke stažení na
www.azgastro.cz).                                                     (−jh−)
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TIPY NA VÝLET...JANSKÉ LÁZNĚ

ČERNÁ HORA

SNĚŽKA

KRKONOŠE


