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Zdravím Vás srdečně v listopa−
dovém období. 

Uplynulý měsíc se konalo něko−
lik veletrhů, z nichž přinášíme
v tomto čísle report. Na veletrhu
HOSPIMedica došlo k zajímavé
schůzce, která vyústila článkem
v tomto čísle s názvem „Cesta na
Východ“ − lze se v něj dočíst, jak je
možné zvýšit prezentaci VD v oblas−
ti ruského internetu.

V říjnu došlo také ke dvěma za−
jímavým akcím. První z nich se týká
VD Orlík − Kompresory, které vybu−
dovalo a otevřelo nové školící stře−
disko. Druhá otevíračka pak byla
v novém obchodním centru Dvořák
v Plzni, kde má svou prodejnu také
VD Dita Tábor.

Prozradím již něco z dalšího pro−
sincového čísla − kromě tradičních
pracovních témat se chystá vánoč−
ní soutěž o zajímavé dárky, takže
se máte na co těšit.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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V pořadí již 49. Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) a souběžně kona−
ný 4. mezinárodní veletrh Transpot a Logistika přivítal návštěvníky ve dnech
1. až 4. října na Výstavišti − Brno. Veletrh potvrdil opět pozici největší stře−
doevropské přehlídky strojírenských oborů.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zájem vystavovatelů se meziročně
zvýšil téměř ve všech veletržních obo−
rech. MSV byl členěn do deseti oborových
celků, které pokryly celé spektrum strojí−
renské a elektrotechnické výroby.
Exponáty z oborů elektrotechnika, elek−
tronika, automatizační a měřící technika
prezentovala na MSV více než třetina vy−
stavovatelů. Těžištěm strojírenských ex−
pozic byla obráběcí a tvářecí technika.
Bohatě byl zastoupen také plastikářský průmysl. Zvláštní pozornost si za−
sloužila oblast dopravy a logistiky, kam v posledních letech pronikají mo−
derní informační a komunikační technologie. 

Veletrh provázelo několik desítek doprovodných konferencí, seminářů,
kulatých stolů a prezentací. K tématům patřilo mimo jiné budování mýtné−
ho systému a využití telematiky, problematika nedostatku kvalifikovaných
pracovních sil ve strojírenství či podpora exportu prostřednictvím kanceláří
CzechTrade. Veletrh nabídl také cestu k novým zahraničním kontaktům − le−
tos v jeho rámci proběhl například dvoudenní setkání evropských regionů
Kontakt − Kontrakt 2007 s účastí 150 firem z 24 zemí. Speciální nabídku
organizátoři veletrhu připravili také pro studenty, absolventy a všechny zá−
jemce o práci v perspektivních průmyslových podnicích. Projekt Kariéra
2007 na výstavišti nabídl nejrůznější pracovní pozice ve čtyřiceti českých
a zahraničních firmách. Tématu platformy pro spolupráci průmyslu a vyso−
kých škol v České republice se věnovala konference pořádaná Institutem
Svazu průmyslu ČR a Fórem průmyslu a vysokých škol. 

1.− 4. 10. 2007

Mirek Topolánek,
premiér

Miloslav Vlček,
předseda Sněmovny
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STYL Plzeň, výrobní družstvo invalidů

KOVO, výrobní družstvo Brno
Družstvo vystavovalo axiální čepové spojky BKN. Ty slouží

k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou
smyslech točení při trvalém i přerušovanémp  provozu. Mohou
pracovat v libovolné poloze v prostředí znečištěném hmotnými
částicemi bez kyselinotvorných plynů, při teplotě okolí od −12 °C
do + 80 °C. Spojky BKN umožňují použití  v prostředí s nebezpe−
čím výbuchu. Družstvo mimo jiné vystavovalo razidla do kovů.
Tento výrobek je určen pro označování kovových materiálů pís−
meny a čísly. Razidla družstvo vyrábí ve velikostech písma 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 a 10 milimetrů. Zakázkově je však možné vyrobit po−
žadovanou velikost dle přání zákazníka. Razidla jsou vyrobena
z ušlechtilé oceli třídy 19 a kalena na tvrdost 62 HRC. Povrchová
úprava je provedena zinkováním.

nabídlo široký sorti−
ment těsnění, mimo
jiné vyrobené z oleji−
vzdorného papíru a le−
penky. Dále vystavova−
lo plstěné kroužky,
zátky a tvarovky ze síly
1 − 20 milimetrů, sou−
pravy těsnění pro osob−
ní a nákladní vozy, vý−
seky z mikroporézní,
technické a olejivzdor−
né pryže a z PVD.
Družstvo se zabývá
i ruční zakázkovou výro−
bou těsnění dle vzoru
a přání zákazníka.

Expozice výrobních družstev:

TVAR výrobní družstvo Pardubice
STYL Plzeň, výrobní družstvo invalidů
KOVO, výrobní družstvo Brno
Elko Nový Knín, výrobní družstvo
Lověna − družstvo, Praha
DIPRA výrobní družstvo, Praha
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Vyrábí autopřístroje − rychloměry, otáčkoměry, palivoměry, teploměry, čidla,
plováky, spínače, přepínače pro osobní i nákladní automobily a traktory, spoj−
ky atd.

Družstvo prezentovalo širokou nabídku pružin a dalších kovových výrobků.

prezentovalo například kovový víceúčelový žebřík s pracovní plošinou, dvojitý
žebřík včetně hliníkových skládacích schůdků pro běžné domácí opravy a čin−
nosti. Představilo také axiální ventilátory ELKO CLIMA. Pro kutily a řemeslníky
družstvo nabídlo stolní brusku B−175.03, která slouží k univerzálnímu brouše−
ní menších předmětů, nářadí a nástrojů, například soustružnických nožů, vrtá−
ků, ručního nářadí, včetně nástrojů s břity ze SK. Bruska se vyrábí v provede−
ní dvouobrátkovém s otáčkami 1400/2800 1/min (obvodová rychlost
brusného kotouče je 12/26 m/s). Kutily dále jistě zaujmul přípravek na ostře−
ní pilových kotoučů, přípravek na rozvádění zubů pilových kotoučů a přípravek
na ostření vrtáků typ OV−1. Ten je konstruován pro elektrickou stolní brusku
řady B−175 a umožňuje naostření vrtáků od průměru tří do třinácti milimetrů.
Zajímavým výrobkem družstva Elko jsou také tlakoměry − mechanické jedno−
ručkové měřící přístroje určené pro montáž na automobily a přístroje obecné−
ho použití se jmenovitým napětím sítě 12 V nebo 24 V k měření tlaku vzduchu
nebo oleje. Elko svými výrobky zaujme jistě i ženy − řadu let provází hospodyň−
ky vícméně bezkonkurenční výrobek − tradiční kovový kráječ knedlíků.

TVAR výrobní družstvo Pardubice

DIPRA výrobní družstvo, Praha

Lověna − družstvo, Praha

Elko Nový Knín, výrobní družstvo

Družstvo se kromě tradičního sortimentu plastových nádob na veletrhu
představilo jako výrobce vstřikovacích nástrojů. Z další nabídky služeb a vý−
robků prezentovalo například výrobu nástrojů na základě vlastní i dodané do−
kumentace a dále technologické postupy při výrobě tvarovaných částí (strojní
opracování, tepelné zpracování a technická realizace).
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HODINY A KLENOTY 2007
16. ročník mezinárodní specializované výstavy 
hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků

V Průmyslovém paláci se na celkové výstavní ploše 2448 metrů
čtverečních prezentovalo 141 vystavovatelů. Kromě České republiky
se výstavy zúčastnilo 34 zahraničních vystavovatelů z Belgie,
Bulharska, Indie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Řecka,
Slovenska, Švýcarska a Turecka.  

Oborově se firmy zabývaly výrobou a prodejem šperků z dra−
hých kovů, perel, přírodních kamenů, bižuterie či stále více po−
pulárních šperků z oceli. Kompletní nabídku doplnily expozice na−
bízející nástroje, nářadí na zpracování a přípravu šperků, nábytek
na vybavení obchodů, trezory a v neposlední řadě vystavovatelé
zabývající se výrobou dekoračních prvků a dárkových krabiček.

Odbornou spolupráci poskytli tradiční partneři − Sdružení kle−
notníků a hodinářů České republiky, Puncovní úřad a Svaz čes−
kých a moravských výrobních družstev.

Souběžně s veletrhem HODINY A KLENOTY 2007 probíhal
15. ročník prodejní výstavy starožitností a umění ANTIK 2007.

Výrobní družstva vystavovala v levém křídle Průmyslového paláce. Prezentovala se
družstva Granát Turnov, Karat Brno a Znak Malá Skála. Pojďme se společně seznámit
s nabídkou družstev….

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Družstvo Granát si vedlo dobře též v průvodní soutěži ŠPERK ROKU. V kategorii „Komerční šperk“ získal skvělé ocenění K. Merta
− 1. místo v této kategorii. Ve stejné kategorii získala 3. místo H. Stehlíková, oba z družstva Granát. Blahopřejeme!

Družstvo je tradičním českým výrobcem zlatých a stříbrných šperků s českými gra−
náty. Ve svém širokém sortimentu má řadu modelů navazujících na historickou tradici
a oblíbenost těchto šperků. Zároveň nabízí širokou kolekci zlatých a stříbrných šperků
s přírodními a syntetickými kameny současných trendů. Jeho výrobky spojují moderní
technologii a pečlivost ruční práce zkušených zlatníků a brusičů kamene. Družstvo
Granát je vlastníkem jediných dolů s českými granáty. Šperky z dílen družstva zdobí
Miss Word Taťánu Kuchařovou, Lauru Bushovou či švédskou královnu Silvii. Stříbrný vi−
zitkovník, vyrobený družstvem Granát, dostal k 66. narozeninám také prezident repub−
liky Václav Klaus (dárcem byl premiér Mirek Topolánek).

O veletrh se zajímala i bývalá 
šéfredaktorka VD Evženie Štěpánská
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KARAT, družstvo, Brno

ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby

Družstvo má více než šedesátiletou historii, která se datuje od 22. října
1945. Tehdy vzniklo první výrobní zlatnické družstvo v tehdejším Českoslo−
vensku. Zákazníkům nabízí výrobu a prodej zlatých a stříbrných šperků, za−
kázkovou výrobu snubních prstenů a ostatních šperků, včetně šperků s dia−
manty. Dále provádí klenotnické opravy šperků a ostatních předmětů, vyrábí
reklamní předměty, provádí lití drobných předmětů ze zlata a stříbra či mo−
sazi. Náplní jeho činnosti je také galvanické pokovení šperků, devocionálií
a drobných technických součástek.

Družstvo Znak vyrábí mimo jiné medaile, odznaky, insignie, řády, plakety,
vyznamenání, kravatové spony, přívěsky, znaky, štítky, otvírače, bižuterie,vla−
sové spony, devocionálie či hrací strojky. Zabývá se také potiskem reklam−
ních předmětů. 
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HOSPIMedica
16. − 19. 10. 2007

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
HOSPIMedica se konal ve dnech 16. − 19. 10. 2007 v areálu Brno −
výstaviště. Na veletrhu vystavovalo celkem 608 firem z 31 zemí na
čistém výstavním prostoru 9165 metrů čtverečních. Za první tři dny
ho navštívilo téměř 1350 návštěvníků z 24 zemí, což představuje
o 15 procent více než loni, konečný počet dosáhl šestnácti tisíc.
O osm procent zvýšili svoji účast zahraniční vystavovatelé. Veletrh
navštívili především odborníci − zástupci různých zdravotních profesí,
managementu zdravotnických zařízení i sociálních ústavů, obchodníci
a distributoři. Někteří z nich přijeli nejen za informacemi, ale také vést
obchodní jednání či nakoupit pro ně potřebné zdravotnické vybavení.

Na veletrh přicestovaly zahraniční obchodní mise složené z odborníků, decision ma−
kers a nákupčních firem z Bulharska, Dánska, Chorvatska, Keni, Maďarska, Německa,
Pákistánu, Polska, Rakouska,Ruska, Slovinska, Slovenska a Ukrajiny. Premiéru měl
dvoudenní mezinárodní workshop BUSINESS POINT. Proexportní charakter veletrhu pod−
trhl nový projekt INOVATEC − společná expozice špičkových exponátů deseti firem sdru−
žených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Odborná veřejnost si mohla vybrat ze čtyřiceti mezinárodních kongresů, konferencí
a seminářů − nejvíce v historii brněnského veletrhu. Mimo jiné se konaly 2. mezinárodní
kongres robotické chirurgie, 16. mezinárodní kongres České lékařské společnosti J. E.
Purkyně a Slovenské lékařské společnosti, dále II. výroční konference CCS − STERIL.CZ,
konference Medicína katastrof a jiné. Podruhé se také uskutečnila jediná středoevrop−
ská přehlídka biomedicíny a biotechnologií BIOTEC spolu s mezinárodní konferencí
Gate2Biotech. V rámci veletrhu se uskutečnila největší středoevropská prezentace kom−
penzačních a rehabilitačních pomůcek REHAPROTEX. Problematikou začlenění zdravotně
postižených do společnosti se zabývala také mezinárodní konference „Rovné příležitos−
ti pro všechny − stejné podmínky nejen na trhu práce“ za osobní účasti eurokomisaře
Vladimíra Špidly a ministryně Damily Stehlíkové.

Řekli o veletrhu...
VLADIMÍR ŠPIDLA
komisař Evropské komise 
pro zaměstnanost, sociální 
záležitosti a rovné příležitosti:

Evropský rok rovných příležitostí kon−
čí v Brně závěrečnou konferencí a je
velmi dobré, že je spojen právě s ve−
letrhem HOSPIMedica. Pro zdravot−
ně postižené je mimořádně důležité
rozvíjet veletrhy tohoto typu, techni−
ky a technologie tohoto typu, které
mají své oprávnění nejenom etické,
ale i ekonomické. Na tomto poli se
otevírá mimořádný prostor pro busi−
ness a technickou inovaci a myslím,
že tento veletrh je toho důkazem.

TOMÁŠ JULÍNEK
ministr zdravotnictví ČR:

Prošel jsem si obě části veletrhu,
hovořil jsem i se zástupci nezisko−
vých organizací a byl jsem příjemně
překvapen. Na chvíli jsem se vrátil
do pozice lékaře a uvědomil jsem si,
jaké technologie a obrovské mož−
nosti jsou k dispozici současné me−
dicíně. Zvláště v sekci rehabilitač−
ních pomůcek došlo v posledních
letech k obrovské progresi a jsem
rád, že se na tomto pokroku z velké
části podílejí české firmy.

VÁCLAV KRÁSA
předseda Národní rady 
zdravotně postižených ČR

Letošní ročník veletrhu charakterizu−
je větší propojení zdravotnické pro−
blematiky a zdravotního postižení.
Za velmi významnou považuji účast
pana ministra, který ve svém projevu
na slavnostním předávání cen zdů−
raznil problematiku osob se zdravot−
ním postižením. Je vidět, že o tento
veletrh je stále větší zájem.

Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví ČR
u společné expozice výrobních družstev
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Výrobní družstva na veletrhu HOSPIMedica:
Ve společné expozici vystavovala tato výrobní družstva:

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, Brno
ŠANCE, družstvo handicapovaných, Brno
SLUŽBA, družstvo invalidů, Brno
TVAR výrobní družstvo Pardubice
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
TRINOM Brno, v.d., Brno
ZNOVOZ, sociální družstvo, Znojmo

V rámci expozice klastru technické textilie Clutex 
vystavovalo výrobní družstvo
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Ze zajímavých výrobků 
družstevní expozice 
jmenujme alespoň některé... 
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, Brno
vystavovala výškově nastavitelné lehátko, polohovatel−
né kosmetické křeslo, pedikérskou výškově nastavitel−
nou podnožku, otočnou židli s opěrkou na kolečkách,
lupu s vypínacím osvětlením či kovový pojízdný stolek
a paravan. 

ŠANCE, družstvo handicapovaných, Brno
informovalo mimo jiné o prodejně kompenzačních po−
můcek v Brně, Táborské ul. 220. V ní nabízí kromě po−
radenství a možnosti zásilkové služby prodej na lékařský
předpis i za hotové. Zákazníci si mohou vybrat ze široké
nabídky elektrických i mechanických vozíků či polohova−
cích lůžek. Mezi další sortiment patří i dětské rehabili−
tační kočárky, obuv dia a dětská ortopedická, vycházko−
vé hole, francouzské berle a chodítka, zvedáky
a sedačky do vany, madla, podpěry a nástavce na WC,
rehabilitační míče, speciální klozetová křesla či chemic−
ké WC.  V nabídce má družstvo i kompresní punčochy či
zdravotní lůžkoviny, hygienické pomůcky pro inkontinen−
ci. Provádí také servis a opravy vozíků.

SLUŽBA, družstvo invalidů, Brno
nabídla různé druhy obalů z plastických hmot

TVAR výrobní družstvo Pardubice
představil širokou nabídku kosmetických dóz, kelímků
atd. z plastů. 

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
na veletrhu nabídla mimo jiné dávkovače léků

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
předvedlo na veletrhu svou stálou nabídku zubních past
a dalších výrobků s karlovarskou vřídelní solí

TRINOM Brno, v.d., Brno
vystavoval pracovní oděvy pro záchranáře a zdravotníky

ZNOVOZ, sociální družstvo, Znojmo
představilo svůj projekt − základní myšlenkou družstva je
zlepšení možnosti zaměstnávání zdravotně znevýhodně−
ných osob bez ohledu na zdravotní znevýhodnění. Pokud
družstvo přijímá do pracovního poměru zdravé pracovní−
ky, vždy se jedná o tzv. těžko zaměstnatelné − maminky
s malými dětmi, pracovníky v předdůchodovém věku
apod. Družstvo se zabývá prodejem kancelářského zbo−
ží, výrobou v šicí, dřevařské, zámečnické a výtvarné díl−
ně a polygrafickou výrobou.

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
vystavoval pracovní oděv pro záchrannou službu.

Veletrh HOSPIMedica nabídl družstvům prezentaci pro
výrobky a služby a stejně tak byl jednou s možností, kde
navázat řadu obchodních jednání. Jednou takovou zají−
mavou možností bylo jednání ředitele Ing. Petra Doliny,
ředitele regionálního pracoviště SČMVD v Brně,
s ruskou společností FEDA. Ta představila projekt
RuMarket.cz, včetně možnosti spolupráce členských vý−
robních družstev formou prezentace na ruském trhu
v rámci ruského internetu. Podrobnosti přináší článek
v tomto časopisu s názvem „Cesta na Východ“.     (−jh−)
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CESTA 
NA VÝCHOD

Zleva: Ing. Petr Dolina, Ing. Anatolij Rozov, CSc. a Vjačeslav Fedorenko

Trh Ruska a zemí SNS je již dlouhou
dobu přitažlivý pro česká a moravská výrob−
ní družstva. Je však zřejmé, že na prosaze−
ní produkce na východ jsou potřeba určité
prostředky. Značné náklady spojené s re−
klamou, jako je například příprava a distri−
buce reklamních materiálů, služební zahra−
niční cesty, účast na veletrzích mimo jiné
i v zahraničí − se často ukazují být příliš vy−
soké. Proto se pro mnohé zajímavý východ−
ní trh stává velmi nákladný a nedostupný.

A přece existuje způsob, který bez vět−
ších výdajů nabízí široké možnosti pro rozvoj
partnerských vztahů se státy, kde je ruština
hlavním jazykem komunikace (Ukrajina,
Bělorusko, Kazachstán). Jde o populární
a cenově dostupný marketing v ruskojazyč−
ném sektoru internetu (RuNetu).  

V ČR se internetovým marketingem pro trhy Ruska a SNS
zabývá projekt RuMarket.Cz.

Internetový marketing je forma cílové reklamy, která funguje při vyhledávání infor−
mací dle klíčových slov s využitím internetových vyhledávacích systémů. Dnes je vy−
hledávací reklama v RuNetu ze všech nejefektivnější, protože:

Uživatelů internetu neustále přibývá, vyhledávání v inetrnetu se tudíž stává hlavním
nástrojem pro vyhledávání informací vůbec
Cena vyhledávací reklamy je nízká
Potenciální zákazník ji má neustále před očima (což je důležité pro české dodava−
tele)
Vyhledávací reklama nemůže být uživatelem pojata negativně

Co je vyhledávací internetová reklama
a jak funguje? Jaké požadavky a podmín−
ky je třeba splnit pro úspěšné provedení
reklamní kampaňe českého dodavatele
na ruském internetu? 

Hlavní podmínkou je mít internetové
stránky. Dnes je těžko představitelné, že
by dodavatel neměl vlastní prezentaci na
internetu, kde je popsána produkce, se−
znam nabízených služeb a umístěna kon−
taktní informace. Je samozřejmé, že pokud
se počítá s ruským partnerem nebo zákaz−
níkem, musí mít stránky i ruskou verzi. 

Další požadavek je provedení indexace
stránek ve vyhledávačích a jejich registra−
ce ve specializovaných katalozích RuNetu.
Jenom po této operaci se objeví odkazy na
stránky dodavatele ve výsledcích vyhledá−
vání při zadávání klíčových slov. Přitom je
důležité, aby se tyto odkazy objevily na
předních pozicích.

Pro všechny tyto požadavky je nutná od−
borná příprava ruskojazyčné verze stránek.
Sem je potřeba zahrnout i následující:

Kvalitní překlad technického textu
Analýza klíčových slov a jejich připojení
k informační části
Speciální kódování stránek (optimaliza−
ce) pro ruské vyhledávače

Kvalitní optimalizace ruskojayzyčné
verze stránek, její indexace ve vyhledáva−
čích a registrace v katalozích se určuje po−
zicemi odkazů ve výsledcích vyhledávání
dle klíčových slov.

Kromě přípravy stránek a jejich opti−
malizace existuje ještě jeden typ vyhledá−
vací reklamy − kontextová reklama.

Jak je známo, hlavními vyhledávači
RuNetu jsou Yandex a Rambler, na jejichž
základě se nabízí velké množství služeb
pro korporativní webové stránky. Velmi za−
jímavá je možnost provedení kampaní ce−
nově dostupné a velmi efektivní reklamy.
Jedná se o kontextovou reklamu.
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V Yandexu je pro to určena služba Yandex−Direct. V rámci
Rambleru byla pro tento účel založena samostatná akcio−
vá společnost ZAO Begun, jejíž hlavní společníkem kromě
Rambleru je ještě uznávaná finanční společnost FINAM. Ač
pokrývají Yandex−Direct a Begun cca 90 procent kontexto−
vé reklamy RuNetu, neomezují se pouze na ruské reklamní
firmy. Zastupitelství obou společností je i na Ukrajině, je−
jich agentury pracují ve Velké Británii, Německu, Izraeli...

V Česku zastupuje Yandex−Direct a Begun agentura
RuMarket.Cz, nabízející evropským klientům služby kon−
textové reklamy v ruskojazyčném Internetu.

Kontextová reklama je menší, jasně vyjádřená textová
inzerce, jejíž zvláštností je, že se ukazuje na nejnavšťevo−
vanějších místech Internetu při hledání informací dle klíčo−
vých slov nebo frází. V podstatě se uživatel sám snaží na−
jít nezbytnou reklamní inzerci s jejíž pomocí se dostane
dále na webovou stránku inzerenta.

Kontextová reklama se ukazuje hlavně v portálech
Yandex, Rambler, Mail.ru, Aport, Nigma. Kromě toho spo−
lupracuje každý poskytovatel s mnohými reklamními plo−
chami jiných typů, jako jsou například vyhledávací systémy
Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, nebo interneto−
vé katalogy, inzerční portály, zdroje na téma Business, fi−
nance, průmysl, stavebnictví, zdraví, turistika, nemovitosti,
zprávy... V únoru 2007 obsahoval partnerský program
Begunu více jak 40 tisích ploch. Yandex−Direct, který spus−
til svůj partnerský program později, již zapojil nad tři tisíce
partnerů.

Kontextová reklama Yandex−Directu je dostupná všem,
dokonce i těm, co nemají ruskou verzi svých webových strá−
nek, ba dokonce i těm, kteří nemají webové stránky vůbec.
V tomto případě se v reklamním inzerátu objeví odkaz
„Adresa a telefon“, po jehož zobrazení se vám nabídne
„Virtuální vizitka“ hledané společnosti.

Velmi důležitou vlastností kontextové reklamy je, že ne−
rozptyluje. 

Reklama, jež reaguje na požadavek uživatele bývá vní−
mána spíše jako důležitá informace. Uživatel např. napsal
do vyhledávacího okénka „Kancelářské ústřední“ a ve vý−
sledcích hledání objevil reklamní blok české firmy 2N
Telekomunikace o zařízení, které uživatel právě hledá.
S největší pravděpodobností na inzerát zareaguje a navští−
ví webovou stránku inzerenta.

Popularita efektivní a směřované internetové reklamy neustále roste.
Podle údajů analytických služeb Begunu, Ramblera a Yandexu dosáhl trž−
ní obrat kontextové reklamy v roce 2006 $ 110 mil. Ve srovnání s rokem
2005 (obrat $ 45 mil.) vyrostl více než 2,5 krát. Předpověď pro rok 2007
je minimálně zdvojnásobení obratu, čili $ 220 mil. Podle těchto údajů si
můžeme představit jak moc se kontextová reklama RuNetu rozvíjí a jak
moc je atraktivní pro inzerenty. To znamená, že tento způsob postupu své−
ho zboží a služeb nemůže být nezajímavý pro české společnosti pracující
na trzích Ruska a SNS, nebo pro ty, kteří se na tento trh chtějí dostat.

Na závěr uvádíme důležité přednosti
vyhledávací reklamy v RuNetu:

Velké vzdálenosti typické pro Rusko
přestávají být bariérou. Internet a vyhle−
dávače se pro potenciální zákazníky
stávájí hlavním zdrojem vyhledávání do−
davatelů

Vyhledávací reklama se nachází vždy
tam, kde jsou potenciální zákazníci

Provést kampaň vyhledávací nebo kon−
textové reklamy lze velice rychle a za
dostupnou cenu

Tímto způsobem se Runet a jeho mož−
nost uvést se potenciálním zákazníkům
z Ruska a SNS stává dostupnou „Cestou
na Východ“, na trh, kde má české zboží
výbornou reputaci co se týče poměru
cena/kvalita. 

Projekt RuMarket.Cz je připraven po−
moct udělat první a nejdůležitější krok
na této cestě.

Vedoucí projektu RuMarket.Cz
Ing. Vjačeslav Fedorenko
FEDA s.r.o.
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GASTRO FESTIVAL
výstava potravinářských firem

Ve dnech 18. až 20. října
se na výstavišti Černá louka
v Ostravě uskutečnil v po−
řadí již 7. ročník výstavy
GASTRO FESTIVAL − prezen−
tace potravinářských firem
a soutěže učňů v oboru
gastro. Základní koncepce
festivalu vycházela i v tom−
to ročníku z tradiční myšlen−
ky prezentace výrobků a slu−
žeb z oblasti gastronomie. 

Letošní ročník proběhl ve spolupráci s Česko−polskou
smíšenou obchodní komorou, Česko−slovenskou a Česko−
italskou obchodní komorou a s obchodním radou Maďarské
republiky. Záštitu nad festivalem převzal primátor Města
Ostravy, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
a předseda Krajské hospodářské komory.

Festival se konal v pavilonu, který byl rozdělen na dvě
části. V přízemí se konala již zmíněná soutěž učňů v nej−
různějších oborech gastronomie, první patro pak bylo věno−
váno přehlídce výrobků více jak 40 firem. Již podruhé se ve
společné expozici představila také vybraná výrobní družstva
se svými výrobky. Návštěvníci tak mohli obdivovat např.
cukrovinky z VD Čoko Klasik, pivo s VD DUP Pelhřimov, víno
z VD Templářské sklepy Čejkovice, ocenit kvalitu nožů z VD
KDS Sedlčany či si zkusit pracovní oděvy z VD Vkus Frýdek−
Místek. Letos navíc bylo na stánku prezentováno i náhrad−
ní plnění, kde bylo vytvořeno informační místo. 

Festival měl výbornou atmosféru a  jako již tradičně nej−
větší zájem byl ze strany školní mládeže. Gastro festival si
získává stále větší popularitu mezi podnikatelskými kruhy
na severu Moravy. Jeho význam podtrhuje osobní účast ve−
doucích představitelů kraje.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka 
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Snídaně s Livií Klausovou

Klub manažerek ČMA sdružuje podnikatelky a manažerky z různých oborů. V letošním roce se každý měsíc setkávají na akci
„Snídaně s...“ Podstatou těchto Snídaní je setkání s významnou osobností ze světa byznysu, politiky, veřejného života atd.
Většinou se Snídaně konají v Primátorském salónku Paláce Žofín, kde také přítomné přivítaly hosta z nejvýznamnějších − paní Livii
Klausovou. Na všechny zapůsobila svým šarmem, sympatickým přístupem, širokým rozhledem a také vztahem k charitě. Se zá−
jmem vyslechla představení jednotlivých účastnic akce, mezi nimiž byly členky klubu, které pomohly při organizaci významné a or−
ganizačně náročné zářijové akce − 70. Žofínské fórum a nebo které aktivně napomáhají rozvoji klubových aktivit. Mezi ně patří také
zástupkyně SČMVD. Právě úzká spolupráce s JUDr. Marií Zvolskou a Ing. Jitkou Vítkovou napomohla k vysoké úrovni 70. Žofín−
ského fóra. 

Autor textu: PhDr. Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek ČMA
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DITA, výrobní družstvo invalidů, Tábor
v novém obchodním centru Dvořák

O tomto výrobním družstvu, mezi jejichž hlavní sortiment patří výrobky pro ko−
jence, jsme psali již dříve především ve spojitosti s jistou originalitou − speciali−
zuje se na výrobky obsahující materiál Outlast®. Z něj vyrábí pro miminka fusaky
na zkrácení délky, autofusaky, rychlozavinovačky, přikrývky a polštáře. Dalším
komfortem pro miminka i jejich maminky jsou pak výbavičky do postýlek, laděné
ve všech částech tón v tónu. Pojďme nyní společně toto družstvo navštívit... 

Družstvo bylo založeno v Táboře roku 1956
pod názvem Dita, výrobní družstvo invalidů.
Výrobní program zahrnoval služby obyvatelstvu,
jako nožířství, sklenářství, zámečnickou a tru−
hlářskou výrobu, zpracování kůže, pletení knoflí−
ků a zpracování textilu. Družstvo mělo téměř
30 členů. Postupně se zvyšoval počet členů,
měnil se i výrobní program. Vyráběly se textilní
proševy a konfekce, zavaděče cévek, plastové
značky pro skot a drobné zámečnické práce dis−
lokované do Stádlece, kde byl proto vybudován
nový výrobní objekt. V období 1981 až 1986 vy−
rostl další závod v Táboře. V 80. letech družstvo
zvýšilo počet členů na více než 350. Po roce
1991 došlo ke značným změnám v družstvu i ve
výrobních programech, byla rozšířena konfekční
výroba, zejména pro zahraniční odběratele, dět−

ský a bytový textil, montáž zdravotní techniky ve
sterilních prostorách či balení léků. Mezi hlavní−
mi obchodní partnery a odběrateli družstva pat−
řily firmy z Velké Britanie, Německa, Francie,
v tuzemsku hotely, domovy důchodců, mateřská
centra a maloobchody s kojeneckým zbožím.

Když se přeneseme do současnosti, druž−
stvo má dvě divize − Textilní a Kovovýrobu.
Existují však i další pracoviště. Jedná se o tři
chráněné dílny, kde pracují zaměstnanci se zdra−
votním postižením. Jedna z těchto chráněných dí−
len je umístěna ve výrobní laboratoři, která je
mikrobiologicky udržována. V této laboratoři je
výrobní program montáž infúzních setů a jiných
výrobků pro zdravotnictví. Výrobní programy na
dalších dílnách jsou ruční montážní práce, balící
práce a ruční demontáž elektro odpadů.

Jak nás informovala předsedkyně družstva
Ing. Eva Samcová, za nejdůležitější považuje
zajištění zakázek, což představuje práci pro
280 zaměstnanců, kdy z tohoto počtu je téměř
60 procent pracovníků zdravotně znevýhodně−
ných. Podstatným přínosem pro družstvo je
také modernizace výroby v provozu Kovovýroba
v obci Stádlec. Podle jejích slov byl zastaralý vý−
robní program (výroba polytechnických souprav)
plně nahrazen špičkovou moderní technologií
na opracování plechů. „V našem družstvu není
zisk sice prvotním ukazatelem, ale zároveň ne−
máme ochranářský postoj k lidem za každou
cenu − ekonomicky musí hospodařit i družstvo
invalidů,“ říká Samcová. „V posledních letech
se nám daří zlepšovat ekonomické výsledky
družstva − vykazujeme meziroční nárůsty zá−
kladních ekonomických ukazatelů, především
produktivity práce z přidané hodnoty,“ dodává.

Do budoucna by Ing. Samcová ráda udržela
družstvo v takovém trendu, v jakém se nachází
poslední dva roky. „V Textilní divizi plánujeme
rozšířit výrobu o výrobky s Outlastem. Tento uni−
kátní materiál pracuje v harmonii s lidským tě−
lem a venkovním prostředím. Mladé rodiny vy−

V úterý 6. listopadu přivítalo nové obchodní centrum v Plzni první návštěvníky. Jednou z pro−
dejen, která se v novém luxusním centru nachází, je také prodejna družstva Dita. Slavnostní
atmosféru vám přiblíží následující fotografie... 
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tedy postupně přeorientovala na výro−
bu kovových konstrukcí, zejména pro
nábytkářský průmysl a vybavení prode−
jen. Zde se však již jednalo o zpraco−
vání plechu na vyšší úrovni, což vyža−
dovalo špičkovou technologickou
vybavenost. K již provozované práško−
vé lakovně si družstvo pořídilo moderní
technologické zařízení na zpracování
plechů − laserové pálicí centrum a čísli−
cově řízený ohraňovací lis. Ten byl
umístěn do nově rekonstruované haly
původního provozu. V současné době
družstvo disponuje nejmodernější tech−
nologií na zpracování plechů. Rozběh
této výroby však nebylo jednoduché za−
jistit personálně, protože změna tech−
nologie byla obrovským skokem oproti
původní a kladla vysoké nároky na obs−
luhu strojů. Vznikla nová pracovní mís−
ta pro mladé pracovníky, kteří tak mají

možnost dobrého uplatnění na nejmodernějších
strojích.   

Plány do budoucna divize Kovovýroba jsou
úzce spjaty se špičkovou technologickou vyba−
veností. Jak již bylo řečeno, disponuje tato
technologickou základnou pro zpracování ple−
chu. Kromě toho však je divize vybavena i dvo−

Co je Outlast®

Textilie Outlast® obsahují uvnitř drobné mikročásti−
ce ze speciální hmoty (PCM − phase change materials),
které mění skupenství podle aktuální teploty pokožky.
Přechodem z kapalné do pevné fáze a naopak mohou
tyto materiály absorbovat, uchovávat, ale také uvolňo−
vat teplo, čímž zajišťují ideální teplotu těla. Outlast®

technologie redukuje pocení o více než 40 procent,
čímž se zvyšuje celkové pohodlí a uživatelský komfort.

ve výši přibližně 10 procent tak budou značně
akcelerovat. Specifickému poslání družstva od−
povídá i specifické obchodní zaměření. V tomto
smyslu se družstvu vyplácí diverzifikace výroby,
která eliminuje případné výpadky v některých
segmentech výroby. Obchodní činnost se při−
tom nezaměřuje jen na tuzemský trh, jak by se
na první pohled zdálo. „Z celkového objemu na−
šich výrobků a služeb se plných 58 procent
uplatní na náročném západním trhu, především
v Anglii a Francii, ale i v ostatních zemích
Evropské unie,“ dodal Růžička.

Autoři textu: Jana Píšová, Jana Henychová

hledávají naší komplexní  nabídku výrobků
v rámci takzvaného dětského programu. Jedná
se o výrobky pro náročné spotřebitele,“ říká.  

„Největší důraz klademe na neustálou ino−
vaci výrobků při zachování maximální možné
kvality, na zvyšování estetické úrovně a v nepo−
slední řadě na zkvalitňování materiálů, ze kte−
rých vytváříme naše produkty,“ říká manažerka
Textilní divize Ing. Jana Šourková. „Takovým no−
vým materiálem je Outlast®. Původně byl vyvinut
pro kosmonauty NASA a nyní z něj šijeme rych−
lozavinovačky, fusaky, polštáře, přikrývky,
a pod.,  pro naše nejmenší,“ V současné době
Textilní divize vyváží 90 procent své produkce
do zemí Evropské unie. „Snažíme se neustále
modernizovat − mimo jiné máme nový vyšívací
stroj. Zajišťujeme například vyšití log na pra−
covní oděvy,“ seznamuje nás Ing. Šourková
s taji výroby. Jak dodává, družstvo se snaží vy−
tvářet optimální pracovní podmínky pro zaměst−
nance a harmonizovat pracovní kolektiv.

V další divizi Kovovýroba má družstvo dlou−
holetou tradici. Do povědomí mnoha lidí se do−
stala díky výrobě dětských souprav nářadí pro
tradiční řemesla − truhlář, zedník, montér a za−
hradník. Tento tradiční obor ale již v současné
době není tak atraktivní, což jistě souvisí s ori−
entací mladé generace na její požadavky při vy−
užívání volného času. Divize Kovovýroba se

jicí moderních vstřikolisovacích strojů, což před−
stavuje do budoucna řadu možností využití.
V krátkodobém časovém horizontu je prioritou
divize kapacitní naplnění zejména technologie
pro zpracování plechu včetně jeho následné po−
vrchové úpravy v práškové lakovně. Podstatné
jsou také kontrakty s výhledem na dlouhodobou
spolupráci. Samozřejmě i další kroky, vedoucí
k rozvoji divize, nesmí být opomíjeny. Sem pat−
ří mimo jiné tvorba vlastních produktů, ať již
z oblasti kovovýroby nebo zpracování plastů. 

Podle slov vedoucího ekonomického oddě−
lení Josefa Růžičky má družstvo zpracovaný
střednědobý podnikatelský plán, jehož cílem je,

i při zaměstnávání více než 50 procent zaměst−
nanců se zdravotním postižením ve smyslu
Zákona o zaměstnanosti, dosáhnout kladného
hospodářského výsledku z vlastního hospoda−
ření, tedy bez vlivu  sociálních dotací. Nedílnou
součástí těchto plánů  je i orientace na rozvoj
výroby a prodej vlastních výrobků a služeb s vy−
sokou přidanou hodnotou. Dosavadní meziroč−
ní nárůsty produktivity práce  z přidané hodnoty
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Mezinárodní veletrh FARMA, Poznaň
28. − 30. 9. 2007

Dne 28. září 2007 byl v Poznani zahájen 1. ročník mezinárodního veletrhu FARMA. Tento
veletrh vznikl rozdělením veletrhu POLAGRA−FARM. Veletrh je zaměřený na nomenklaturu
zemědělství a zahradnictví a vše co s touto tematikou souvisí. Veletrh byl zakončen v neděli
30. září. Obdobou tohoto veletrhu je v České republice agrosalón Země živitelka v Českých
Budějovicích. Výrobní družstva letos vystavovala v Poznani podeváté. Veletrh navštívilo
okolo 60 tisíc návštěvníků.

Na veletrhu FARMA se ve společné expozici Svazu českých
a moravských výrobních družstev, v pavilonu 3, prezentovala
svými výrobky čtyři členská výrobní družstva. Výstavní plocha
stánku činila 20 metrů čtverečních. V pavilonu 15 vystavovalo
samostatně, vzhledem k nomenklatuře svých výrobků, družstvo
Kovobel Domažlice.

Na veletrhu se formou svých výrobků prezentovala družstva
DUP Pelhřimov, IKVA Ivančice, Templářské sklepy Čejkovice
a Kovo Družstvo Olomouc. V expozici byli zákazníkům k dispozi−
ci obchodní zástupci družstev DUP Pelhřimov, IKVA Ivančice
a Kovo Družstvo Olomouc. Kovo Družstvo Olomouc je již tradič−
ním vystavovatelem na poznaňském výstavišti, družstvo na pol−
ský trh své výrobky dodává. 

Veletrh měl dobrou vystavovatelskou účast. Vystavovatelsky
se jej zúčastnilo okolo 800 firem z 13 zemí, například
z Rakouska, Belgie, Francie, Holandska, Německa, Ukrajiny,
Itálie, Španělska, Velké Británie a dalších. Veletrh však měl vel−
mi malou odbornou návštěvnost obchodních partnerů.
Rozdělení obchodně úspěšného veletrhu POLAGRA−FARM na dva
veletrhy zřejmě nebylo nejšťastnějším řešením. 

Polským návštěvníkům byly poskytnuty letáky, kromě cizoja−
zyčných prospektů − informace o svazu a jeho členech − i v jejich
mateřštině.

Na veletrhu jsme vystavovali společně s firmou CzechTrade.
Uskutečnila se jednání s Jiřím Banotem, ředitelem CzechTrade
Varšava. Ředitel nám na příští rok nabízí společnou družstevní
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prezentaci v prostorách Českého velvyslanectví ve Varšavě.
Zhruba po měsíci by se prezentace přesunula do prostor Czech
Tradu ve Varšavě. Obě organizace mají místnost o výstavní plo−
še zhruba 50 metrů čtverečních a možnost zapůjčení výstavního
fundusu − vitrín. Předpokládané zahájení akce je měsíc březen.
Pan Banot nabízí uspořádání slavnostního zahájení za účasti
tisku a vhodných obchodních partnerů pro prezentující se druž−
stva. Družstva budou informována, po dodání dalších bližších in−
formací od Czech Tradu, prostřednictvím Informačního přehledu.
Ředitel Banot rovněž nabídl družstvu Templářské sklepy Čejko−
vice účast na akci Vinařská lóže ve Varšavě, kterou 30. října po−
řádala společnost Czechturism. Jedná se o prezentaci pro pol−
ské odběratele. Na FARMĚ byla rovněž dohodnuta schůzka
p. Banota s Ing. Viselkou na Mezinárodním strojírenském vele−
trhu v Brně a prezentace výrobních družstev 4. října na brněn−
ském výstavišti pro polské obchodní partnery.  

Vzhledem k mnoha různorodým příznivým faktorům (geografic−
ká blízkost, znalost trhu a prostředí, rozvinuté distribuční kanály,
jistá komplementarita české a polské ekonomiky, tradice, poten−
ciál, dynamika a potřeby polského trhu, společné integrační smě−
řování, podobný stupeň ekonomické transformace, nízká jazyková
bariéra) patří Polská republika logicky k nejvýznamnějším a nej−
perspektivnějším obchodním partnerům České republiky, a to na−
vzdory současné nelehké situaci polského hospodářství. 

Náklady za prezentaci na veletrhu budou vystavujícím druž−
stvům vyúčtovány dle skutečnosti. Mezi SČMVD a CzechTrade
byla uskutečněna dohoda, že každé vystavující družstvo uhradí
pouze 10 tisíc korun na realizační náklady veletrhu. Získané ob−
chodní kontakty byly předány příslušným družstvům.

Jak ukazují objemy uskutečněných obchodních aktivit,
družstev, která se prezentovala na předcházejících ročnících
DOMEXPA a POLAGRA−FARM (viz návrhy na služební cestu v mi−
nulých letech), o družstevní výrobky je v Polsku zájem a dodáv−
ky se uskutečňují. 

Vystavující družstva projevila zájem se společně zúčastnit
v příštím roce veletrhu POLAGRA−FOOD v Poznani. 

Autor textu: Michaela Vostálová
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KERAMO, družstvo umělecké výroby Kožlany 
Družstvo Keramo přichází nyní s novinkou − vyrábí kreativní sadu pro malování na keramiku. V současné době si mohou zájemci

vybrat ze tří druhů − slunce, housenky a kytky. Výrobek je určen pro všechny tvořivé lidi od 10 do 100 let. Výrobek si lze zakoupit
na dobírku za 150 korun. Cena je včetně DPH a poštovného. Více o družstvu naleznete na www.keramo.cz.

KERAMO 
družstvo umělecké výroby
Kožlany 232 
331 44 

telefon:      373 396 674 
telefon/fax: 373 396 972 
E−mail: keramo_kozlany@volny.cz 
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Výrobní družstvo 
ORLÍK−KOMPRESORY z České Třebové 
otevřelo nové školicí středisko

Nové školicí středisko otevřelo výrobní družstvo ORLÍK−KOMPRESORY
v České Třebové. Stalo se tak 9. října za přítomnosti ředitele odboru výrob−
ních družstev invalidů SČMVD Ing. Karla Rychtáře, místostarosty České
Třebové Dobromila Keprta a dalších významných osobností. 

Moderní design střediska a vybavení střediska audiovizuální technikou
umožní efektivně školit zaměstnance družstva v příjemném, klimatizovaném
prostředí. Školitel může pomocí řídícího systému ovládat osvětlení místnosti,
klimatizaci a všechny audio a video komponenty a pro kreativní práci s pre−
zentacemi využívat i interaktivní dotykový displej. Architektonické řešení ško−
licí místnosti dovoluje variabilní uspořádání dle charakteru pořádaných ško−
lení a pro účastníky školení je určena i odpočinková hala vedle školicí
místnosti, vybavená křesly, hygienický blok s novou sanitární technikou a pro−
stor pro občerstvení, sousedící s kantýnou. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost Acer uvedla na trh nový LCD displej AL1917L s tech−

nologií podsvícení LED diodami, která dosahuje ostrých realistických
barev. Displej spojuje ergonomický
design s nejnovějším technickým ře−
šením, které výrazně zlepšuje sytost
a celkovou správu barev a tím zajiš−
ťuje jasné a živé odstíny. Nová tech−
nologie zvyšuje barevný gamut repro−
dukovatelných odstínů o 45 procent
a nabízí realistické barvy, které pře−
kračují možnosti běžných technolo−
gií, jako například CCFL (NTSC 72
procent). Zdokonalené LED diody již
dosáhly 104procentní reprodukce
barevného prostoru NTSC, avšak

společnost Acer chce posunout reprodukci barev LCD na úroveň
srovnatelných technologií, jako například digitálních fotoaparátů. 

Společnost IBM oznámila, že bude svůj systém BladeCenter na−
bízet menším firmám se sadou Office Ready Kit, která optimalizuje
tuto platformu pro použití v kancelářském prostředí. Pomůže klien−
tům snížit jejich výdaje za energii a maximálně využít místo v kan−
celáři. Office Ready Kit umožní klientům až o 25 procent snížit od−
běr energie, o polovinu snížit hlučnost v kanceláři a umístit server
BladeCenter S hned vedle stolu, což jim pomůže naplno využít mís−
to v kanceláři. Testy provedené ve špičkově vybavené akustické la−
boratoři IBM v Raleigh v Severní Karolíně prokázaly, že s novou sa−
dou je server IBM BladeCenter S o celých 10 decibelů tišší než HP
c3000. Kit poskytuje v jediné uzamykatelné skříni místo pro serve−
ry, úložná a zálohovací zařízení, klávesnici, monitor a myš. Klienti
tak mají k dispozici integrovaný, bezpečný celek, který může nakon−
figurovat obchodní partner a dodat jim jej připravený do firmy. Po
uzamčení se BladeCenter S stává doslova datacentrem ve skříni.
IBM už přijímá objednávky na systém BladeCenter S, který bude
k dispozici v průběhu letošního čtvrtého čtvrtletí. Cena systému
BladeCenter S začíná od 2599 dolarů, což zahrnuje zdroje napáje−
ní, ventilátory, montážní lišty do skříně a kombinovanou jednotku
DVD/CD. Je to minimálně o dva tisíce dolarů méně než nejbližší ak−
tuálně dostupný konkurenční produkt. 

Dva nové spotřebitelské projektory uvedla na trh společnost Acer.
Jsou navrženy pro domácí zábavu ve vysoké kvalitě a snadnou obslu−
hu. Projektory Acer X1260 a X1160 jsou vybaveny inovativní techno−
logií Acer ColorBoost pro projektory DLP. Tato technologie zaručuje
optimalizované podání barev, které je zárukou živého a realistického
obrazu i v pastelových odstínech. Spojením nového šestibarevného
kolečka, výkonného algoritmu pro zpracování obrazu a progresivní
technologie lampy dosahuje technologie Acer Colorboost kvalitního
podání barev s vysokým jasem a kontrastním poměrem.

Společnost Novell uvedla na trh no−
vou verzi komunitní distribuce Linuxu
openSUSE 10.3., který je dostupný zdar−
ma ke stažení i v podobě praktického
maloobchodně prodávaného balíčku.
Poskytuje vše, co uživatel potřebuje, aby
mohl začít používat systém Linux. Pro
větší uživatelský komfort umožňuje
openSUSE 10.3 flexibilní duální instalaci
Linuxu a Windows, dále nabízí vylepšené
uživatelské rozhraní, sadu kancelářských
aplikací OpenOffice.org, které jsou kom−
patibilní se soubory Microsoft Office,
a zdokonalenou podporu multimédií.

AsusTeK Computer (Asus), přední dodavatel kompletních 3C řeše−
ní, uvádí na trh novou řadu základních desek ROG Maximus
Extreme/Formula Series. Tyto výkonné desky podporují čipovou sadu
Intel's X38 Express Chipset, díky které lze dosáhnout vynikajícího pře−

taktování. Zároveň nabízejí inovační technologie pro vyšší grafický výkon,
lepší tepelnou účinnost, univerzální možnosti přetaktování a širokou
řadu funkcí včetně ochrany zařízení. Technologie Fusion Block System
posouvá populární provedení teplovodivé trubice ("heatpipe") desek
ROG o krok dál. Využívá totiž pasivní prvek s ploutvovými čepy, který
kombinuje teplovodivou trubici s možností napojení na systém vodního
chlazení. Protože při návrhu desky bylo použito celé integrované řešení,
mohou uživatelé těžit z výhod chlazení horní i dolní části čipové sady
("north bridge" a "south bridge"), prvku Crosslinx a dokonce VRM ve for−
mě jediného chladicího prvku. Do rukou se jim tak dostává univerzální,
efektivní a pokročilý tepelný systém, který jim umožní dosáhnout lepších
výsledků při přetaktování. Řada ROG Maximus Extreme/Formula Series
se zaměřuje na zapálené nadšence přetaktování a na hráče. 

Společnost Acer, čtvrtý největší prodejce osobních počítačů (údaje
firmy Gartner za letošní druhé čtvrtletí), uvedla na trh Aspire easyStore,
nové domácí zařízení pro správu digitálních médií, která pronikají ve
stále větší míře do každodenního života domácností. Aspire je nejen
srdce digitálního domova, ale i domácí knihovna s digitálním obsahem.
Fotografie z prázdnin a sbírky filmů a hudebních skladeb, do níž při−
spívají každý den všichni členové rodiny, lze uložit na jednom místě
a zavést v nich pořádek. Teď už nepřijdete o fotografie a hudební sklad−
by zapomenuté v nejrůznějších domácích zařízeních a každý člen rodi−
ny získá přístup ke snímkům, videosnímkům a hudebním skladbám,
které ukládají ostatní rodinní příslušníci. Aspire easyStore chrání vaše
důležité soubory, jako například snímky z nezapomenutelných letních
prázdnin, proti potencionálním chybám člověka i stroje. Přístroj Aspire
easyStore lze připojit k domácí síti bezdrátově, a tedy nejste omezeni
při volbě umístění připojovacími kabely. Přístroj je ideální pro domácí
prostředí, protože je neobyčejně tichý a úsporný a díky malým rozmě−
rům (16, 18 a 21 centimetrů) ho lze umístit na libovolné místo.

Společnost Dell uvedla na trh nový systém OptiPlex 330. Jedná se
o nejmladší model desktopů, jehož cílem je nabídnout zákazníkům jed−
noduché IT produkty při zachování nejvyšších standardů kvality a záro−

veň snižovat celkové provozní nákla−
dy. OptiPlex 330 ocení zejména
společnosti a instituce, které hledají
nejmodernější systémy dálkové sprá−
vy a vysokou energetickou efektivitu
při zachování nízkých pořizovacích ná−
kladů. K samotnému desktopu spo−
lečnost Dell dodává služby, které za−
ručí zákazníkům úsporu času
a lidských zdrojů, spojenou s běžnou
provozní údržbou a instalacemi.

OptiPlex 330 nabízí správu základních systémů bez jakéhokoli vlivu na
výkon. Je například vybaven systémem DirectDetect − sérií LED diod,
které umožňují snadnou kontrolu fungování všech potřebných systé−
mů. Diskové pole RAID 1 vytváří přesnou kopii souboru dat na dvou
nebo více discích. Funkce CompuTrace je součástí BIOSu a umožňuje
sledování odcizeného hardwaru kdekoli na světě. Centralizovaná vzdá−
lená správa prostřednictvím systému Dell Client Manage umožňuje au−
tomatizaci běžných procesů spojených s údržbou systému. 

Společnost Sun Microsystems uvedla na trh své první čtyřjádrové
systémy x64 (x86, 64 bitů) včetně nejmenšího serveru x64 se čtyřmi
sokety. Tento server při poloviční velikosti poskytuje až dvojnásobnou
rozšiřitelnost a výpočetní výkon než jiné servery. Servery Sun Fire
X4450 a Sun Fire X4150 se čtyřjádrovými procesory Intel Xeon umož−
ňují zákazníkům řešit kritické problémy v datovém centru tím, že na−
bízejí větší výkon, vyšší hustotu a lep−
ší energetickou účinnost než
konkurenční systémy na dnešním
trhu. U obou serverů si zákazníci mo−
hou vybrat z operačních systémů
Solaris, Windows, Linux a použití
VMware, což jim dává flexibilitu pro−
vozovat širokou řadu aplikací. Server
Sun Fire X4450 se čtyřjádrovým pro−
cesorem Intel Xeon řady 7300 je prv−
ní a jediný systém se čtyřmi sokety

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

pro čtyřjádrové procesory v rackovém provedení o výšce 2U na trhu od
velkého mezinárodního výrobce počítačů. Z hlediska výkonu, hustoty
a energetické efektivity jde o nejvýkonnější čtyřsoketový server x64.
Nabízí až dvojnásobný výpočetní výkon a paměťovou kapacitu a až
o 50 procent nižší spotřebu energie než konkurenční servery, což
v praxi znamená nižší výdaje za energii a chlazení.

Společnost Apple uvedla na trh nový operační systém Mac OS X
v10.5 Leopard s novými funkcemi a vylepšeními, který přináší nové
pojetí plochy s funkcí sady, což je nový způsob snadného přístupu
k souborům z doku, přepracovaný Finder, který umožňuje uživatelům
jednoduše procházet a sdílet soubory mezi několika počítači Mac,
nebo Quick Look, což je nový způsob okamžitého zobrazení náhledu
obsahu dokumentů bez otevírání původní aplikace. Mezi další inova−
ce patří Spaces, intuitivní funkce pro vytváření skupin aplikací a po−
hotové přepínání mezi nimi, a Time Machine, bezproblémové řešení
automatického zálohování celého počítače Mac. Každý zákazník do−
stane za pouhých 3610 korun verzi "Ultimate" nabitou všemi inova−
tivními funkcemi. Nové pracovní prostředí systému Leopard obsahuje
přepracovaný 3D dok s funkcí sady, která umožňuje uspořádat sou−
bory pro rychlý a snadný přístup jediným klepnutím. Webové stránky,
e−maily a stažené soubory Leopard automaticky umísťuje do sady
Download, což pomáhá udržovat pořádek na pracovní ploše. Obsah
této i dalších sad mohou uživatelé přímo z doku snadno rozbalit do
elegantního oblouku. Uživatelé mohou také vytvářet své vlastní sady
pro rychlý přístup ke složkám, dokumentům a aplikacím.

Společnost Netgear, dodavatel technologicky vyspělých značko−
vých síťových zařízení, uvedla na český trh zařízení Storage Central
Turbo (SC101T). Tato nová generace řady úložných síťových zařízení
společnosti Netgear představuje všestranné, vysoce výkonné a ceno−
vě dostupné řešení ukládání dat v síti, které simultánně sdílí a chrá−
ní digitální majetek, například hudbu, fotografie, videa, filmy ve vyso−
kém rozlišení nebo datové soubory. Toto robustní a snadno
použitelné úložné řešení s výkonnou technologií Zetera Z−SAN bylo
představeno na veletrhu CES (Consumer Electronics Show) v lednu. 

„Společnost Linde Gas vybuduje v Neratovicích první vodíkovou
čerpací stanici na území České republiky. Po téměř dvouletém jedná−
ní a následném výběrovém řízení Linde Gas uzavřel letos v říjnu
s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži smlouvu o dodávce první vodí−
kové čerpací stanice,“ uvedl generální ředitel Linde Gas Petr Choulík.
Linde Gas dodá čerpací stanici na vodík typu H2 450−20−20 HB, kte−
rá dokáže plnit vozidla plynným vodíkem o tlaku 300 bar. Tato stani−
ce představuje osvědčené a výkonné zařízení na čerpání vodíku.
V současné době je již mimo jiné v provozu ve třech městech, která
se podílejí na celoevropském projektu CUTE (Clean Urban Transport
for Europe) − v Amsterdamu, Barceloně a Portu. Podobné čerpací sta−
nice jsou umístěny i přímo ve výrobních závodech několika evropských
výrobců automobilů. Linde Gas bude také instalovat zásobník na vo−
dík a příslušné rozvody, provede veškeré stavební činnosti a v nepo−
slední řadě bude dodávat i samotný vodík. Předpokládaný termín pře−
dání stanice do provozu je listopad příštího roku.

Od ledna příštího roku získá česká společnost Copacking Service
(výhradní obchodní zastoupení britské společnosti Burgopak pro Čes−
kou republiku a Slovensko) nový rozměr. Společně se vznikem spo−

PODPORA PODNIKÁNÍ

lečnosti Copacking se sídlem v Londýně (Velká Británie) zároveň do−
jde k vytvoření evropské skupiny dodavatelů obalových systémů. Nová
společnost se stane vlastníkem několika dceřiných společností, kro−
mě firem v České republice a na Slovensku také v Německu, v letech
2008 až 2009 je plánovaná expanze do dalších evropských zemí.
V České republice vznikne výrobní základna pro všechny dceřiné spo−
lečnosti působící v Evropě. Evropská skupina Copacking nepřevezme
od svého českého vzoru pouze název a nosnou myšlenku, ale také fi−
remní identitu. Součástí majetkových a strukturálních změn v české
společnosti bude výrazné rozšíření výroby a investice do nových vý−
robních zařízení pro lepení a kompletaci obalů ve Zruči nad Sázavou.
V této souvislosti vznikne přibližně 60 nových pracovních míst. Během
letošního roku a počátkem roku 2008 budou podepsány smlouvy
o nákupu strojů pro výrobu a kompletaci papírových obalů. Začneme
se více věnovat také výzkumu a novým technologiím v našem oboru,
zejména pokud jde o různé obalové materiály a způsoby jejich použití.

Každý den nyní přistává v Praze letoun ATR 72 společnosti Cimber
Air, který přímým spojem dopravuje cestující z dánské metropole do
Prahy a naopak. Pravidelné přímé linky dánské letecké společnosti
Cimber Air patří mezi novinky zimního letového řádu Letiště Praha. Tato
společnost má padesátisedmiletou historii, operuje zejména na regio−
nální úrovni a je druhým největším dopravcem na kodaňském letišti (po
Scandinavian Airlines). Letadla společnosti Cimber Air s kapacitou 64
míst budou přilétat do Prahy od pondělí do pátku v 19.35 hodin a zpět
do Kodaně odletí ve 20.05 hodin, přílet do Prahy v sobotu je ve 12.05
a v neděli ve 12.20, odlet pak v sobotu ve 12.30 a v neděli ve 12.55.

Společnosti Deutsche Post World Net a Deutsche Lufthansa za−
kládají prostřednictvím svých dceřiných společnosti DHL Express
a Lufthansa Cargo společnou nákladní přepravní firmu. Nová firma se
sídlem v Lipsku, ve které společnosti DHL Express a Lufthansa Cargo
každá vlastní padesátiprocentní podíl, bude mít právní formu soukro−
mé společnosti s ručením omezeným. Zaměří se na přepravu letec−
kých nákladů a expresních zásilek do Asie a zpět. Zahájení leteckého
provozu je plánováno na duben 2009. Založením společného pře−
pravního podniku výrazně posílí oba partneři svou vedoucí pozici v ex−
presní letecké nákladní přepravě.

Chcete mít lepší znalosti v oblasti IT či práce s počítačem? Zkuste
počítačovou školu GOPAS. Soustřeďuje se výhradně na vzdělávání
v oboru výpočetní techniky a manažerských dovedností. Důsledným do−

držováním této dlouhodobé strategie
se společnost vypracovala mezi nejuz−
návanější firmy v oboru. Díky své speci−
alizaci si vytvořila podmínky pro skuteč−
ně partnerské vztahy nejen se
zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo
jí to rovněž spolupráci s předními doda−
vateli výpočetní techniky a systémový−
mi integrátory. Za rok 2006 prošlo kur−
zy výpočetní techniky v prostorách
počítačové školy GOPAS více než 19 ti−
síc absolventů. Firma GOPAS provozuje

celkem tři počítačové školy, a to v Praze, Brně a Bratislavě, o celkové
kapacitě 36 počítačových učeben. Více informací včetně nabídky kurzů
naleznete na internetových stránkách projektu www.gopas.cz.

INVESTICE
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INFOMIX
INZERCE
Internetový portál www.top−pojisteni.cz zahájil provoz 1. listopadu

2005. Byl tak prvním agregátorem (porovnávačem) povinného ručení na
českém internetu. Za dva roky působení si získal a udržel pozici nej−
navštěvovanějšího portálu o pojištění s měsíční návštěvností více než
80 tisíc unikátních uživatelů. V současné době operátoři zpracují každý
den více než 100 objednávek a přijmou více než 50 telefonních hovorů.

Za dosavadních 10 měsíců
vzrostl počet uzavřených
smluv o více než 300 pro−
cent oproti stejnému období
roku 2006. Většina z nás si
položí otázku proč by měli

uzavírat pojistku na portále www.top−pojisteni.cz a ne přímo s konkrétní
pojišťovnou? Otázka je velmi jednoduchá. Především ušetříte čas a pe−
níze. Nejen že na jednom místě lze porovnat nabídky všech 10 pojišťo−
ven, ale pojištění lze jednoduše během několika minut uzavřít online.
Pojistná smlouva včetně dokladu o pojištění a zelené karty je zaslána
v elektronické podobě na e−mail a zároveň nejpozději do dvou dnů také
poštou do schránky. Navíc většina partnerských pojišťoven portálu zvý−
hodňuje klienty speciálními internetovými slevami,  včetně všech akč−
ních slev a bonusů. Výhodou tedy je, že prostřednictvím portálu
www.top−pojisteni.cz se motorista pojistí u klasických kamenných pojiš−
ťoven, které mají pobočky po celé republice, a je tedy zajištěna dostup−
nost likvidace škod. Prostřednictvímportálu to zvládne rychleji, levněji
a z pohodlí svého domova či kanceláře.

Knihu osudů pánů v buřinkách „Rada Vacátko
a jeho hříšní lidé“ vydává publicistka Blanka
Kovaříková. Tentokrát podnikla téměř detektivní
pátrání a vyhledala potomky prvorepublikových de−
tektivů, kteří se stali předobrazy postav seriálu
„Hříšní lidé města pražského“, natáčeného
v Praze a bezprostředním okolí koncem 60. let.
V knížce „Rada Vacátko a jeho hříšní lidé“, vydané
u nakladatelství Brána, přináší nejen příběhy vlád−
ního rady Vacátka, ve skutečnosti josefa Vaňáska,
a několika jeho podřízených, ale také zajímavé in−
formace ze zákulisí vzniku seriálu i čtyř následných
celovečerních filmů. Kniha dále nabízí rozhovory s režisérem Jiřím
Sequensem, vdovou po novináři Františku Gelovi a také poslední rozho−
vor s Josefem Vinklářem, který autorce poskytl v dubnu letošního roku.
Knížku zdobí 180 fotografií ze soukromých archivů, z nichž většina ne−
byla nikdy zveřejněna.

Vánoce jsou výjimečný svátek, a Karel Gott je dokáže opravdu oslavit.
Tentokrát je to kompilace „Bílé vánoce − komplet 31“. Zmiňovaný titul je

vlastně evergreenem už od doby vzniku
v roce 1982. Sestava nejkrásnějších písní
k velebnému svatvečeru má opravdu obdivu−
hodný časový i stylový záběr. Od Adama
Michny z Otradovic po Irvinga Berlina, od
Sicílie přes Holandsko a Německo až k la−
dovské české vesnici, to vše uslyšíte celkem
17x v provedení pro velký hlas, dětský sbor
a citlivě moderní orchestr. White Christmas
i Chtíc aby spal, Holy Night i Nesem
vám noviny, O sanctissima i Já bych rád

k Betlému… Bonus je podobně zajímavý, totiž dalších 12 vánočním té−
matem spojených písní. Bachovo a Gounodovo Ave Maria, Presleyho Love
Me Tender, Svobodův Vánoční strom, Bingeho Alžbětinská serenáda či
Mascagniho O kráse těchto svátků patří k těm nejslavnějším.

Srbská dechovková skupina BOBAN
I MARKO MARKOVIČ ORKESTAR vystoupí
31. ledna 2008 od 20:00 hodin v pražském
divadle Archa. Ve čtvrtek 8. listopadu kapela
vydala nové album s názvem „Go Marko
Go!“. Orkestar získal během kariéry řadu
prestižních ocenění. Také se podílel na tvrbě
hudby k filmu „Guča!“, kde si i navíc zahrál
hlavní roli. Název této skupiny je složen ze jmen otce Bobana a syna
Markoviče, který v den jeho osmnáctých narozenin po otci kapelu pře−

vzal. Koncert pořádá Transmusic Booking ve spolupráci s Divadlem
Archa. Cena vstupenky činí 430 korun. Lze je předem zakoupit v po−
kladně divadla Archa nebo v sítích prodejen Ticketpro a Ticketportal.

Hru s názvem „Pyreneje“ uvádí v reprízách 14. a 23. listopadu praž−
ské Divadlo Na Zábradlí. Začátek představení je vždy v 19:00 hodin. Hra
současného skotského dramatika Davida Greiga navazuje na hru
„Kosmonautův poslední vzkaz ženě, kterou kdysi, v bývalém Sovětském
svazu, miloval“, a kterou Divadlo Na Zábradlí uvedlo v české premiéře
v roce 2003. Tajemství kolem muže, který ztratil paměť, pomáhá odkrý−
vat i naše tajemná zákoutí duše, pouze ovšem ta, která známe.
Zjišťujeme tak, jak málo toho víme o druhých, natož o sobě samých.
O překlad a režii hry se postaral Jiří Ornest. V hlavních rolích uvidíme
Natálii Dobiščákovou, Adélu Kubačákovou, Igora Chmelu, Josefa
Poláška a Sylvii Krobovou. Premiéra hry se konala 7. listopadu.

Nové CD Pavla Šporcla s nahrávkou jedné z nej−
oblíbenějších skladeb klasiky, Vivaldiho Čtvero roč−
ních dob, v předstihu představí exkluzivně obchod se
stahovanou hudbou www.i−legalne.cz. Od úterý 6. li−
stopadu až k oficiálnímu termínu vydání celé nahráv−
ky na CD, tedy do 20. listopadu si mohou moci zá−
jemci stahovat na portalu i−legalne.cz zdarma
speciální singl s nahrávkou III. věty „Bouře“ z kon−
certu č. 2 „Léto“. Od 20. listopadu, kdy bude nové
CD v prodejnách, jej i−legalne.cz nabídne za stan−
dardních podmínek celé ke stáhnutí. Vivaldiho Čtvero
ročních dob dává houslistovi výjimečnou příležitost

zaskvět se brilantním interpretačním mistrovstvím. Jako partnera si hou−
slový virtuos zvolil Pražskou komorní filharmonii. Na tomto CD je ještě vel−
mi známý Bachův Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll, kde Pavel
Šporcl nahrál oba sólové party. Zvláštním bonusem CD je videozáznam
z nahrávání části „Bouře“ z koncertu č. 2 „Léto“ a celý koncert č. 4
„Zima“. Titul vychází k 330. výročí narození Antonia Vivaldiho, které si hu−
dební svět připomene v březnu roku 2008. Šporcl se také stane patro−
nem hudební sekce jazz a klasika na internetovém serveru i−legalne.cz. 

V pondělí 3. prosince proběhne společný koncert dvou zajímavých ky−
tarových projektů. Kytarová žijící legenda MILOŠ DODO DOLEŽAL odehra−
je koncert s řadou svých významných
hostů. Druhým rockovým kytaristou
je Petr Henych, který představí
v Retro Music Hall (Francouzská 4,
Praha 2) své kytarové trio G−bod
a současně zde pokřtí svůj instru−
mentální debut „Na vlastních ru−
kou“, vydaný letos v březnu.
Vystoupení Miloše Dodo Doležala
bude průřezem jeho dvacetileté tvor−
by. Zazní písně z CD skupiny Vitacit,
z alba „Dodo hraje Hendrixe“ a současná instrumentální tvorba z alba
„Nejvyšší vibrace“ a jiné. Zajímavostí jeho koncertu bude účast skvělých
zahraničních hostů. Vystoupit by měl mimo jiné baskytarista Barry Sparks

(DOKKEN, MSG, TED NUGENT, YNGWIE
MALMSTEEN), se kterým Dodo již v Čes−
ké republice koncertoval při turné „Thras
on“ s Guy Mann−Dudem v roce 1992
a který natáčel album „Dodo hraje
Hendrixe“. Kytarista Petr Henych před−
staví v live podobě letos v březnu vydané
instrumentální album „Na vlastních ru−
kou“. Členy skupiny G−bod (Guitar−bod)
tvoří Petr Henych (el. kytara), Martin
Hroněk (baskytara) a Jakub Homola

(bicí).  První známější kapelou Petra Henycha byli JOHN DOVANNI, kteří
v letech 1992 − 1995 vydali alba „Víra v ruce“ a „Síň slávy“. Dále půso−
bil v kapelách KREYSON, DELIRIUM VILÉMA ČOKA, DOKTOR P.P., v do−
provodné skupině zpěváka PANCHA, PRECEDENS a různých hudebních
projektech. Mezi nejvýraznější interpretační a skladatelské aktivity po−
slední doby patří působení na úspěšném hudebním projektu „Album“
Petra Koláře a mimo jiné je autorem hudby jeho hitu „Vyznání“.

Česká skupina ČANKIŠOU se chystá na festival s názvem „World
Performing and Visual Arts festival“, který se koná od čtvrtka 22.listopa−
du do neděle 2. prosince v pakistánském městě „Lahore“. Pořadatelem
akce je „Rafi Peer Theatre Workshop“. Jedná se festival umění, kam se
sjíždí každoročně muzikanti, divadelníci, tanečníci filmaři a loutkaři téměř
z celého světa. Při této příležitosti vystoupí také skupina ČANKIŠOU, kte−

KULTURA, SPOLEČNOST
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KULTURNÍ TIPY

15/11/07 Bratři Orffové Brno, Alterna

16/11/07 Dinner At The Thomson's Praha
(FRA) Palác Akropolis

18/11/07 Penderecki String Quartet  Praha, 
(CAN) NoD Roxy

18/11/07 Regina Carter (USA) Praha, Rudolfinum 
− Dvořákova síň

20/11/07 Extreme Dance Night Pardubice 
Žlutý pes

21/11/07 The Switch, Atari Terror Praha
Retro Music Hall

22/11/07 DJ  Andy Fletcher (GBR) Praha, Abaton

23/11/07 Visací zámek Pardubice
Žlutý pes

23/11/07 Clou Litomyšl, Kotelna

24/11/07 Elektroparty Č. Budějovice, K2

26/11/07 UDO (GBR) Praha
Retro Music Hall

30/11/07 Priessnitz Litomyšl, Kotelna

03/12/07 Miloš Dodo Doležal, Praha
Petr Henych & G−bod + hosté Retro Music Hall
(kytarový dvojkoncert)

07/12/07 Tleskač Litomyšl, Kotelna

09/12/07 Ken Hensley  Praha
(ex Uriah Heep) (GBR) Retro Music Hall

12/12/07 Joe Cocker (GBR) Praha, Sazka Arena

13/12/07 SPB Pavlov 
okres Břeclav, KD

17/12/07 Saxon (GBR) Praha
Retro Music Hall

19/02/08 Korn (USA) + Deathstars Ostrava
(SWE) + Flyleaf (USA) ČEZ Arena

20/02/08 Nightwish (FIN) − Praha, Lucerna 
− Velký sál

ří se právě na tomto festivalu objevili
naposledy v roce 2005. Kapela vznik−
la v roce 1999. Název ČANKIŠOU vzni−
kl ze starověkého islámského lidu
„Čanki“. Ovlivnila je zejména arabská,
africká a balkánská kultůra. Hrají tak
na různé nástroje jako jsou dijderidoo,
djembe, yabbara, flétny, trabuka, per−
kuse, saxofony, mandolína, basa
a bicí. Jejich první album vyšlo v roce

2000 s názvem „Hudba lidu Čanki“ V současné době připravují na hu−
dební trh nové album, které vyjde na jaře roku 2008.

Pohádkové postavičce Rumcajs je již 40 let. Jičínský švec, později
z dopuštění starosty Humpála chytrý a spravedlivý loupežník, se na te−
levizní obrazovce objevil poprvé 5. listopadu 1967 a rázem si získal se
svou ženou Mankou a později i synkem Cipískem velkou oblibu u malých
i dospělých diváků. Před čtyřiceti lety byl se−
riál ještě černobílý a nevysílal se každý den,
střídal se s jinými animovanými nebo loutko−
vými pohádkami, protože všechny příhody ne−
byly ještě zdaleka hotové. Od té doby přibyly
další řady seriálu s celkovým počtem 39 dílů,
a navíc 13 dílů s názvem „O loupežnickém
synku Cipískovi“. Seriál „O loupežníkovi
Rumcajsovi“ byl vytvořen podle literární před−
lohy Václava Čtvrtka, scénářů Milana
Nápravníka a výtvarné předlohy Radka Pilaře,
kteří se spolu s ostatními tvůrci výrazně zapsali do dějin televizního ani−
movaného filmu. Vtipné a zemité pohádkové příběhy režíroval Ladislav
Čapek a jejich vypravěčem byl Karel Höger, který v té době nesměl být
uveden na titulcích. Po jeho úmrtí namluvil posledních třináct dílů
Eduard Cupák. Od 2. listopadu mohly děti sledovat Rumcajse na tele−
vizních obrazovkách České televize v oblíbeném Večerníčkovi.

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince se v pražském Veletržním pa−
láci uskuteční přehlídka exkluzivních automobilových a motocyklových
značek Mmotion07. Třetí ročník nabídne 23 modelů od 18 automobilek
a motocykly 13 značek. Na akci se představí několik českých výstavních
premiér.  Návštěvníci se mohou letos těšit například na Bentley
Continental, BMW M3 Coupé, Ferrari 430 Scuderia, Lamborgini
Murciélago, Lexus LS 600h, Maserati Grand Turismo, Mini Clubman,
nebo Pagani Zonda F. První dva dny jsou určeny pro zvané a novináře,
třetí den pak pro veřejnost. 

Premiérově vstoupí do českých kin film režiséra Martina Dolenského
„Chyťte doktora“, a to ve čtvrtek 29. listopadu. Hlavní roli gynekologa
Michala Goldberga si zahraje zpěvák skupiny CHINASKI Michal Malátný.
Film popisuje příběh gynekologa Goldberga, který je ženatý a má roční
dítě. Jednoho dne, jako vždy, vyráží do práce a potká svoji milenku. Ta
mu sdělí, že je těhotná, a tak nastává zápletka celého příbehu. Ve filmu
si také zahraje Iva Janžurová, která ztvární roli doktorovy tchýně a Pavel
Landovský v roli jejího přítele. V dalších rolích se filmoví diváci mohou
těšit na Táňu Vilhemovou, Luďka Sobotu a Kristýnu Novákovou.

Helena Vondráčková s Jiřím Kornem
vystoupili 10. listopadu 2007 v Lucerně,
kde pokřtili duetové DVD „Těch pár dnů“.
Za stejnojmenné CD převevzali rovněž
Zlatou desku. Před zaplněnou Lucernou
zazpívali i své nejslavnější hity a zavzpo−
mínali na 30 let trvající spolupráci.
Hostem galakoncertu byla mimo jiné zpě−
vačka Jitka Zelenková, která v těchto
dnech vydává své první vánoční album.

Skvělou příležitost zhlédnout vystoupení předních českých zpěváků
v prostorách Státní opery Praha představuje záznam Vánočního koncer−
tu v Opeře, který vychází na DVD. Ve vánočním čase, který už je tradič−
ně charakterizován porozuměním a nadějí, spo−
lečnost Bon Art Production sezvala známé
umělce, aby zazpívali na podporu Fondu ohro−
žených dětí − na pódiu se objevili mimo jiné
Helena Vondráčková, Leona Machálková, Petr
Kolář, Tereza a Láďa Kerndlovi, 4TET, Miro Žbir−
ka a mnoho dalších. Na své si přijdou nejen
příznivci vánočních melodií, ale i muzikálových
skladeb, klasické hudby a swingu. Společnost
Bon Art Production spol. s r.o. se zabývá i mno−
ha dalšími a nejen hudebními projekty, bližší in−
formace naleznete na internetové stránce
www.bonart.cz.

Režisér Jan Hřebejk právě dotočil svůj nový
film „U mě dobrý“, do kina si můžete zajít na
„Medvídka“ a jeho předchozí film „Kráska v ne−
snázích“ můžete vidět již na filmovém kanále HBO.
Ten pro vás připravil i soutěž o DVD Krásky v ne−
snázích, které kromě filmu obsahuje i dění za
kamerou při natáčení, raritní, překvapivé a mnoh−
dy i akční scény vyřazené z konečného sestřihu
s provázejícím komentářem režiséra, trailery,
bohaté fotogalerie, působivý videoklip či ukázky ze
soundtracku. 

DVD může být vaše, když správně zodpovíte na otázku: 
Kdo z herců získal za roli ve filmu Českého lva?
a)  Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Schmitzer
b)  Aňa Geislerová, Jiří Schmitzer, Josef Abrhám
c) Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Jiří Schmitzer

Která česká písníčkářka se podílela na hudbě k filmu a také v něm hraje? 
a) Ida Kelarová
b) Radůza
c) Iva Bittová 

Vedle hudby Aleše Březiny a písní šansoniérky Radůzy zazní ve filmu
i skvělé skladby irského hudebníka: 

a) Bono Voxe
b) Glena Hansarda
c) Damiena Rice

Odopovědi zasílejte na adresu redakce@scmvd.cz do 30. listopadu.
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