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Zástupci členských VD se sešli
v TOP hotelu na celorepublikové poradě
Celorepubliková porada členských družstev za účasti pracovníků SČMVD se
uskutečnila 16. listopadu v pražském TOP Hotelu. Cílem setkání bylo pokra−
čování v prohlubování jak celosvazové diskuse, tak i diskuse mezi oborovými
sdruženími. Členským družstvům SČMVD byla současně předložena pololetní
zpráva předsedy SČMVD, informující o činnosti jednotlivých útvarů Svazu.
Poradu zahájil předseda SČMVD Jan
Wiesner. Účastníci porady se mohli seznámit
s problematikou zavedení Eura, kterou přiblížil
ve svém příspěvku doc. Ing. Oldřich Dědek,
CSc., národní koordinátor zavedení eura v ČR
a poradce ministra financí (Institut ekonomic−
kých studií UK). Účastníkem akce byl také
Ing. Jiří Rusnok, poradce Výkonné rady ING pro
Českou a Slovenskou republiku, které přednesl
příspěvek na téma „Reforma a makroekonomi−
ka“. Vystoupil také prof. Ing. DrSc. Jaroslav
Jirásek. Poslední částí celorepublikové porady
byla pak diskuse, kde se mohli účastníci akce
vyjádřit k daným tématům či dalším otázkám
souvisejím s družstevní tematikou.
Po skončení porady následovala neformální
část − SČMVD uspořádal pro všechny zúčastně−
né i jejich rodinné přislušníky kulturní program
v podobě návštěvy divadelního představení
v Divadle Bez zábradlí. Příjemným pokračováním
dne se stala hra Alana Ayckbourna „Kdes´to
byl(a) v noci?“.
Závěrečnou tečkou večera se stal společen−
ský večer, který se konal opět v prostorách TOP
Hotelu. Hudební jazzové kulisy využili někteří
z účastněných k tanci. Celorepublikou akci při−
blíží následující fotografie...
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Vystoupení doc. ing. Oldřicha Dědka,
národního koordinátora pro zavedení eura,
na regionální poradě předsedů členských družstev SČMVD
V úvodu svého vystoupení národní koordi−
nátor pro zavedení eura (dále jen „národní ko−
ordinátor“) shrnul některá základní fakta
vztahující se k termínu zavedení eura:
1. Česká vláda v srpnu 2007 schválila no−
vou verzi „Strategie přistoupení České repub−
liky k eurozóně“. Původní eurostrategie z roku
2003 předpokládala zavedení eura v horizon−
tu let 2009−2010, ale její nová varianta pevný
termín nestanovuje.
2. Nově schválená eurostrategie se stala
především z důvodu nestanovení termínu za−
vedení eura předmětem ostré kritiky ze strany
podnikatelů, a to především exportérů.
3. Česká vláda uvedenou kritiku odmítla,
protože dává přednost provedení zásadních
reforem (tj. především daňový systém, sociál−
ní zabezpečení, zdravotnictví) s tím, že euro
bude zavedeno teprve po jejich nastartování.
Stanovení termínu zavedení eura předsta−
vuje politické rozhodnutí, které národní koor−
dinátor nemůže žádným způsobem ovlivňovat.
Proto nebude do polemiky mezi vládou a pod−
nikateli zasahovat. Zdůraznil, že funkce národ−
ního koordinátora byla zřízena proto, aby byl po
rozhodnutí vlády o termínu zavedení eura při−
praven bezproblémový přechod na společnou
evropskou měnu. Zkušenosti zemí, které již
euro úspěšně zavedly dokládají, že přípravné
období musí trvat minimálně tři roky.

Důležitou skutečnost představuje schvá−
lení tzv. „Národního plánu zavedení eura
v České republice“ vládou v dubnu 2007
(dále jen „národní plán“). Jedná se o doku−
ment upravující proces přípravy na zavedení
společné evropské měny včetně popisu ne−
zbytných opatření (vlastně tedy inventury úko−
lů), která musí být v souvislosti se zavedením
eura provedena ve všech oblastech a harmo−
nogramu. Jedná se tedy vlastně o manuál,
který musí odpovědět na otázky typu „co“,
„kdo“, „kdy“, a „jak“. Jinými slovy lze při znač−
ném stupni zjednodušení národní plán označit
za souhrn nezbytných úkolů a postupů, jak je
řešit. Tento národní plán bude každoročně
aktualizován, aby dostatečně reflektoval
zkušenosti z procesu zavedení eura
v České republice. Obsahem „Národního
plánu zavedení eura v České republice“
není kontrola plnění maastrichtských kri−
terií, ani sledování hospodářských politik,
které mají splnění těchto kriterií zabezpečit,
ale jedná se o dokument vymezující institu−
cionálně − technickou stránku přípravy zave−
dení eura.
Doc. Ing. Dědek se ve svém vystoupení
dále zaměřil především na okruhy problémů
souvisejících se zavedením eura, které mají
obecný a praktický význam. Zdůraznil, že za−

vedení eura bude pravděpodobně legislativ−
ně upraveno pouze jedním zákonem. Dále vy−
zvedl, že zavedení eura nepředstavuje žád−
nou měnovou reformu, když se jedná
o proces měnově neutrální. Dále uvedl někte−
ré základní principy, které budou uplatňovány
a měly by zabezpečit ochranu veřejného i sou−
kromého sektoru a budou v dalším textu roz−
vedeny:
1. Jistota a kontinuita právních vztahů.
Žádná smlouva nesmí být jednostranně vypo−
vězena nebo změněna z důvodu zavedení eura.
2. Minimalizace a účelnost nákladů vy−
naložených v souvislosti s přechodem na euro.
3. Ochrana spotřebitelů − zavedení eura
by nemělo být zneužito k případnému nárůstu
cen. Proto bude ministerstvo financí sledovat
a postihovat případy nesprávného zaokrouhlo−
vání cen, neoprávněného zdražování apod.
4. Předcházení inflačním tlakům a vní−
mané inflaci − zavedení eura nesmí vést k in−
flaci, a to ani subjektivně vnímané. Princip
bude zajišťován dlouhodobým monitoringem
cen a povinností označovat ve stanoveném
období ceny zboží a služeb v českých koru−
nách i v eurech (tzv. duální označování cen).
V této souvislosti je diskutován přiměřený roz−
sah výjimek, který by měl respektovat i potře−
bu minimalizace nákladů. Národní koordinátor
zdůraznil, že se v tomto směru bude přirozeně
jednat o kompromis. Předběžně se uvažuje
např. o tom, že by se povinnost du−
álního označování nákladů nemě−
la vztahovat na malé podniky,
cestovní kanceláře s produkty
typu LAST MINUTE, sázkové
kanceláře, stojany s pohonný−
mi hmotami apod.
Doc. ing. Dědek vysvětlil, že
existují v podstatě tři základní scé−
náře přijetí eura, které se odlišují růz−
nou délkou přechodného období a jednotlivý−
mi fázemi zavedení eura do bezhotovostního
a hotovostního oběhu. Vláda již dne 25. října
2006 schválila, aby Česká republika zaved−
la euro scénářem tzv. „velkého třesku“, tedy
zavedení eura k jednomu datu hotovostně
i bezhotovostně. Tento postup je organizačně
velmi náročný a vyžaduje pečlivou přípravu.
Výhodu představují zkušenosti získané s od−
lukou měny při dělení bývalé Československé
federativní republiky.
Dále naznačil problémy, které by mohly
nastat při uplatnění automatického přepočítá−
váním měny, tj. při pouhém dodržování mate−
matických pravidel zaokrouhlování. Nové ceny
v eurech vzniklé přepočtem by tak v řadě pří−
padů mohly mít řadu desetinných míst
a jejich používání by se stalo znač−
ně nepraktickým. Proto také vy−
světlil i rozdíly mezi zaokrouhlo−
váním cen a jejich zarovnáváním,
kterým by se dal problém vyřešit.
Klasický problém představuje
např. přepočet kolků a dalších ce−
nin, a možnost jejich následné za−
rovnání, které by nemělo poškodit občana
ani podnikatele. Uvedl, že v současné době
se provádí pro počet celkových dopadů pře−
počtů eura na státní rozpočet s využitím zmí−
něného zarovnávání (jedná se např. o platy
státních zaměstnanců, důchody, různé typy
sociálních dávek atp.). Předběžně se ukazuje,

že celkový dopad přepočtu a následného za−
rovnávání by u uvedených titulů mohl předsta−
vovat částku cca tři miliardy korun.
Národní koordinátor dále uvedl, že se
vážně uvažuje, a to za účinné pomoci a spolu−
práce podnikatelských asociací, o vydání me−
todické pomůcky pro malé a střední podnika−
tele, která by měla obsáhnout praktické
problémy související se zaváděním společné
evropské měny. V nejbližších týdnech budou
prezentovány přívětivé webové stránky s té−
matikou zavedení eura v České republice.
Národní koordinátor byl pozván na regio−
nální poradu předsedů členských družstev
SČMVD předsedou panem Wiesnerem, který
dne 4. 10. 2007 zúčastnil konkurence
„Euro − naše příští měna“, kde vystoupil se
samostatným příspěvkem, který je v pl−
ném znění k dispozici v odboru správy
FDÚ. Tato konference, konaná pod zášti−
tou ministra financí Ing. Kalouska, byla ří−
zena národním koordinátorem doc.Ing
Oldřichem Dědkem. Předseda SČMVD a dále
i někteří pracovníci odboru správy FDÚ se zú−
častnili v posledních týdnech i dalších akcí ma−
jících vztah k problematice zavedení eura v Čes−
ké republice. Jednalo se např. o:
1. Seminář „Příprava na euro začíná již
dnes“, konaný dne 25. 10. 2007. Hlavní
přednášející byla Ing. Jitka Pantůčková, vý−
konná ředitelka pro provoz Komerční banky,
která je z titulu své funkce zapojena do čin−
nosti české a evropské bankovní asociace.
Přípravou zavedení eura v České republice se
zabývá již od roku 1998.
2. Konference „Zavedení eura v České
republice − výzva pro podnikatelský sektor
plus pro českou ekonomiku“, konané dne 2.
11. 2007. Konfence se zúčastnili premiér
Ing. Mirek Topolánek, někteří ministři vlády,
představitelé asosiaci podnikatelů., vedoucí
analytici předních českých bank a další vý−
znamní hosté.
O většině těchto aktivit SČMVD jsou člen−
ská družstva zpravována v Informačním přehle−
du SČMVD, časopise „Výrobní družstevnictví“
i podkladových materiálech pro jednotlivé valné
hromady i regionální porady. Tento přístup do−
kládá význam, jaký vedení SČVMVD problema−
tice zavedení eura přikládá. Na všech oficiál−
ních i neoficiálních jednáních k problematice
společné evropské měny SČMVD jednoznač−
ně prosazuje stanovení konkrétního termínu
pro přijetí společné evropské měny, a to za−
vedení eura již v roce 2012.
Autor textu: Ing. Karel Jezdinský
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Setkání zástupců podnikatelských asociací,
členů Evropského hospodářského a sociálního
výboru za zaměstnavatele, týmu CEBRE
a agentur MPO CzechTrade a CzechInvest
s poslanci Evropského parlamentu
Dne 31. října 2007 se v pražském Top Hotelu uskutečnilo pra−
covní setkání zástupců podnikatelských asociací, členů
Evropského hospodářského a sociálního výboru za zaměstnavate−
le, týmu CEBRE a agentur MPO CzechTrade a CzechInvest s po−
slanci Evropského parlamentu. Během společného oběda diskuto−
vali o vzájemné spolupráci v oblasti prosazování zájmů českých
podnikatelů v rámci EU a způsobech jejího zefektivnění.
JAN WIESNER (prezident Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů) uvítal účastníky pracovního oběda
a zdůraznil potřebu zlepšování vzájemné ko−
ordinace a komunikace při prosazování zá−
jmů českých podnikatelů v rámci EU. Uvedl,
že v zájmu podnikatelských a zaměstnava−
telských organizací je nezbytné, aby evropš−
tí poslanci, zástupci CzechTrade a Czech−
Investu, jakož i zástupci EHSV a dalších
českých organizací spolupracovali, trvale in−
formovali o připravovaných a projednávaných

zákonech a nařízení své partnery v ČR a zís−
kávali jejich odborná stanoviska jako pod−
klad k jednání. Zároveň vyzdvihl nutnost vzá−
jemné koordinace a dělbě práce což
zefektivní celkovou činnost našeho zastou−
pení. Stručně shrnul proběhlá jednání o bu−
doucnosti CEBRE − České podnikatelské re−
prezentace při EU. Během následujících
týdnů se Koordinační rada CEBRE dohodne
na způsobu řízení CEBRE, který bude koordi−
novat s novým šéfem bruselských zastoupe−
ní MPO Romanem Čermákem a formálním
zřizovatelem CEBRE, agenturou CzechTrade.
MILAN CABRNOCH (poslanec EP za ODS)
poděkoval za zorganizování tohoto setkání
a vyjádřil politování nad nízkou účastí kolegů
poslanců EP. Uvedl, že je velmi těžké proble−
matiku EU koordinovat, když ani v rámci frak−
ce EP EPP−ED často neexistuje jednotný ná−
zor. Zdůraznil, že v rámci českých poslanců
EP za ODS existuje pro každou evropskou
předlohu zpravodaj. Vyzval proto k vzájemné−
mu informování a zasílání požadavků stran
podnikatelů. Postěžoval si na rozpor mezi sku−
tečnými zájmy podnikatelů a politicky motivo−
vanými stanovisky velkých firem k některým
kontroverzním otázkám (např. pozice automo−

10

bilek k problematice emisí CO2). Navrhl, že by
např. Stálé zastoupení ČR při EU (SZB) nebo
Úřad vlády organizovat k významným legisla−
tivním návrhům setkání, na nichž by byla pre−
zentována pozice za ČR i stanoviska sociál−
ních partnerů. Zmínil rovněž význam
parlamentní scrutiy prováděné evropskými vý−
bory Parlamentu ČR. V závěru vyzval k pokra−
čování této tradice setkávání evropských po−
slanců a zástupců podnikatelské sféry.
JAROMÍR DRÁBEK (prezident Hospodář−
ské komory ČR) zdůraznil nedostatek kapa−
cit v rámci Hospodářské komory na proble−
matiku EU, potřebu koordinace s jednotlivými
ministerstvy a vyzval rovněž k intenzivnější
komunikaci s poslanci Evropského parlamen−
tu (EP) o aktuálních otázkách.
ZDENĚK LIŠKA (generální ředitel Svazu
průmyslu a dopravy ČR) si rovněž postěžo−
val na nedostatečnou kapacitu, přestože se
maximálně snaží stanoviska k evropských
předlohám zasílat. Z tohoto důvodu a také
s ohledem na blížící se předsednictví ČR
v Radě EU v roce 2009 (PRES) je nutné vě−
novat této problematice maximální pozor−
nost. Oznámil, že SP plánuje posílit perso−
nální kapacity v souvislosti s PRES pomocí
stážistů, jejichž financování zajistí podniky.
Dále uvedl, že 30. října 2007 bylo Valnou
hromadou SP schváleno programové prohlá−
šení pro rok 2008 a strategie na léta 2008−
2011, které budou vodítkem pro plnění úko−
lů nejen v oblasti evropských záležitostí.

Jaroslav Zvěřina,
poslanec Evropského parlamentu

Požádal české poslance EP, aby podnikatele
včas informovali o projednávaných návrzích.
VLADIMÍRA DRBALOVÁ (členka EHSV
za SP) informovala o svých úkolech a odpo−
vědnosti v rámci EHSV (výbor pro sociální
věci a občanství a výbor pro zahraniční vzta−
hy). Dále připomněla projednávané návrhy
v této oblasti (sociální balíček, flexicurity,
atp.). Současně uvedla, že SP se účastní
jednání evropské platformy BusinessEurope.
Informovala o tom, že SP se aktivně zapoju−
je do činnosti Resortních koordinačních sku−
pin (RKS) jednotlivých ministerstev a zasílá
svá stanoviska k instrukcím na jednání pra−
covních skupin Rady EU nebo k mandátům
na jednání formací Rad EU.
MARIE ZVOLSKÁ (členka EHSV za KZPS)
informovala o svých aktivitách v rámci EHSV.
Je členkou sekce SOC− zaměstnanost, sociál−
ní věci a občanství, kde se účastnila na pří−
pravě stanovisek v oblasti koordinace systé−
mů sociálního zabezpečení, demografických
změn,atd. V rámci sekce INT − vnitřní trh, vý−
roba a spotřeba se účastnila přípravy stanovi−
sek v oblasti ochrany spotřebitele, podpory
malého a středního podnikání atd. Je také
členkou observatoře jednotného trhu, která
sleduje fungování vnitřního trhu v jednotlivých
členských státech a snaží se o odstranění
překážek jeho fungování. Je také členkou tzv.
komunikační skupiny EHSV, jejímž hlavním cí−
lem je zviditelňování výboru a jeho stanovisek.
V jednotlivých členských státech jsou infor−
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LUDMILA HÁLKOVOVÁ (zástupce ředitele
sekretariátu ATOK) poděkovala CEBRE za
dlouhodobou spolupráci. Vyslovila zájem
o uspořádání tematických seminářů k evrop−
ským tématům (např. ochrana spotřebitele,
vnitřní trh, apod.). Dále informovala o podpisu
memoranda o porozumění v oblasti ochrany
IVAN VOLEŠ (člen EHSV za HK) uvedl, že práv duševního vlastnictví s čínskou asociací
je členem výboru pro vnitřní trh a zahraniční v Šanghaji (ATOK patří k prvním v EU).
vztahy. Připomněl roli EHSV v evropském le−
EVA BRIXI (šéfredaktorka časopisu Prospe−
gislativním procesu, kdy EHSV přijímá stano−
viska v rámci fakultativní nebo obligatorní kon− rita) vyzvala přítomné agentury CT, CI a CEB−
zultace nebo z vlastní iniciativy členů (zde je RE ke koordinaci své mediální činnosti a ke
možnost tuto iniciativu realizovat, pokud cítí− zvýšení marketingu v médiích. Ivan Jukl v té
me potřebu). Zdůraznil zvyk blížících se PRES souvislosti zdůraznil roli portálu BusinessInfo.cz.
oslovit před začátkem předsednictví EHSV
JAROSLAV ZVĚŘINA (poslanec EP za ODS)
a požádat ho o stanovisko k plánovaným pri− zdůraznil nutnost úzce spolupracovat s kolegy
oritám PRES. Zmínil i dobré zkušenosti se z ostatních členských států, neboť ČR nemá
spoluprácí se sektorovými svazy (např. stano− kapacitu pojmout všechny oblasti projednáva−
visko Svazu automobilového průmyslu ke né na úrovni EU. Zmínil neefektivnost uskupe−
CARS21). Dále informoval, že 65 − 75 procent ní V4. Rovněž zdůraznil nutnost zrušit praktiku
doporučení EHSV je Evropskou komisí bráno tzv. ležáků v Evropském parlamentu. Krátce
pohovořil i o problematice implementace ev−
ropské legislativy do právních řádů členských
států co do srovnatelnosti/měřitelnosti.
mace o výboru velmi malé a pokud jsou, jsou
velmi neurčité a mnohdy i nepřesné, je tedy
potřeba tuto situaci řešit. K připomínce zá−
stupkyně ATOKU, že existuje malé povědomí
i o fungování jednotného trhu, navrhla uspo−
řádat na toto téma seminář.

BEDŘICH DANDA (předseda Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR) požádal o dů−
raz na problémy s fakturací supermarketům
(30 dnů namísto 90 dnů). Evropští poslanci
s myšlenkou souhlasili, ale uvedli, že je to
spíše otázka národní legislativy. Zdeněk
Liška navrhl pozvat ředitele řetězců na po−
hovor k ministrům průmyslu a financí.

v potaz, převážně se však jedná o doporučení
konsensuálních tedy spíše obecného charak−
teru. Tento výsledek vychází ze struktury/slo−
žení EHSV (zástupci zaměstnavatelů, zaměst−
nanců a občanské společnosti).
JAN WIESNER (KZPS) uvedl, že je nutné
mít jasno, kdo kterou instituci zastupuje.
MICHAL KADERA (CEBRE) poděkoval za
organizaci setkání a důraz, která podnikatelé
přikládají problematice EU. Zmínil některé ak−
tivity CEBRE jako sekci webu CEBRE věnova−
nou EHSV a jeho stanoviskům. Zdůraznil vý−
znam vzájemné komunikace a sdílené
informací stejně jako potřebu najít mezi podni−
katelskými svazy a asociacemi k důležitým
otázkám konsenzus. Tím pak bude jejich sta−
novisko významnější. Alena Vlačihová (CEBRE)
zmínila oblasti, ve kterých mají různé podnika−
telské svazy a asociace odlišná stanoviska.

MILAN CABRNOCH vyzval účastníky k za−
myšlení, zda by nebylo příští jednání vhodněj−
ší uskutečnit ve Štrasburku, kde bývají po−
slanci pohromadě a je to vhodnou příležitostí
se sejít se všemi najednou. Navrhl jaro
2008. Nabídl také možnost krátkých stáží
pro zástupce firem ve své poslanecké kance−
láři. Také uvedl, že se zlepšila spolupráce
s ministry, neboť při každé návštěvě se schá−
zejí s poslanci EP (uvedl příklad Polska, kde
tato praktika funguje velmi dobře). Požádal
CEBRE a všechny přítomné, aby o svých ná−
vštěvách Bruselu informovali české poslance
EP a s ohledem na časové možnosti mohli
uskutečnit krátkou informativní schůzku.

JAN WIESNER poděkoval za proběhlou dis−
kuzi a účast všech přítomných, přislíbil pokra−
čování těchto koordinačních schůzek s tím, že
prostřednictvím CEBRE ve spolupráci s panem
poslancem Cabrnochem po obdržení kalendáře
Evropského parlamentu na 1. pololetí 2008
bude stanoven termín další schůzky tak, aby
MIROSLAV JÍROVSKÝ (předseda Země− umožnil účast většiny poslanců a kde by byla
dělského svazu ČR) oslovil přítomné po− připravena již konkrétní témata, která je nutno
slance EP se stanoviskem k reformě projednat a řešit. O setkání budeme rovněž in−
formovat ministra MPO Ing. Martina Římana.
Společné zemědělské politiky.

SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ SETKÁNÍ:
Účastníci setkání se konsensuálně
shodli na těchto závěrech:
z Setkání poslanců EP s podnikateli bu−
dou pokračovat. Je třeba je plánovat
s větším předstihem, aby byla zaručena
účast více poslanců. Další setkání by se
mělo uskutečnit nejpozději v březnu
2008, jako možné místo byl označen Št−
rasburk během plenárního zasedání EP.
z Komunikace mezi podnikatelskými sva−
zy, asociacemi, CEBRE, členy EHV a po−
slanci EP by měla být nadále posilová−
na, aby byla zajištěna maximální
informovanost všech zúčastnných.
z Podnikatelské svazy a asociace berou
na vědomí nabídku CEBRE a pana po−
slance Cabrnocha na školení a krátko−
dobé stáže zástupců firem v Bruselu.
z Měl by být uspořádán tematický seminář
k důležitým evropským otázkám jako je
vnitřní trh, ochrana spotřebitele, apod.
ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ:
Poslanci Evropského parlamentu − Milan
Cabrnoch (Šárka Slavíčková) a Jaroslav
Zvěřina
Zástupci podnikatelských svazů a asociací
z KZPS − Jan Wiesner (prezident) a Jan
Zikeš (tajemník)
z Hospodářská komora ČR − Jaromír
Drábek (prezident)
z Svaz průmyslu a dopravy ČR − Zdeněk
Liška (generální ředitel) a Dagmar
Kuchtová (ředitelka)
z Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR −
Bedřich Danda (předseda)
z Zemědělský svaz ČR − Miroslav Jírovský
(předseda)
z Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR −
Pavel Novák (vedoucí sekce legislativně
právní)
z Asociace textilního−oděvního−kožedělné−
ho průmyslu − Ludmila Hálkovová (zá−
stupce ředitele sekretariátu)
z Zaměstnavatelský svaz důlního a nafto−
vého průmyslu ČR − Jan Brožíček (před−
seda dozorčí rady)
Zástupci EHSV − Vladimíra Drbalová (SP),
Marie Zvolská (KZPS) a Ivan Voleš (HK)
CEBRE − Alena Vlačihová a Michal Kadera
CzechInvest − Roman Čermák (generální
ředitel)
CzechTrade − Ivan Jukl (generální ředitel)

IVAN JUKL (generální ředitel Czech−
Trade) shrnul vývoj CEBRE v uplynulých pěti
letech a představil plán budoucího fungování
agentur v Bruselu − koordinátor agentur,
CEBRE (dvě osoby), zástupce CzechTrade,
zástupce CzechInvest a asistentka. Krátce
zmínil i otázku kanceláří agentur v Českém
domě.
ROMAN ČERMÁK (generální ředitel
CzechInvest) jako odstupující generální ředi−
tel CzechInvest a nový koordinátor agentur
MPO v Bruselu v obecné rovině představil kon−
cept spojených kanceláří jako součást projek−
tu MPO na slučování nabídky služeb v zahra−
ničí. Zdůraznil, že hlavní výhodou společného
působení by mělo být ušetření administrativ−
ních nákladů, společný marketing a PR.
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Podnikání nezná hranic
Podnikání jako cesta k začlenění a seberealizaci znevýhodněných osob
Závěrečná konference mezinárodního rozvojového partnerství
CIP EQUAL, konaná pod záštitou předsedy Vlády ČR Mirka
Topolánka, se konala ve dnech 15. − 16. listopadu v TOP HOTELU
Praha. Zúčastnili se jí zástupci partnerství CIP EQUAL ESF „nEU
ENTERPRENEURS“ z Francie, Irska, Nizozemí a České republiky
a hosté ze Slovenska. Konference se dále zúčastnili zástupci cí−
lové skupiny projektů i představitelé státní správy, podniků, ob−
čanského sektoru, municipalit a vysokých škol, které se stále
více zajímají o alternativní − sociální podnikání a sociální ekono−
miku. Celkem se konference zúčastnilo 110 osob, z toho nejmé−
ně 36 zahraničních, celkem z pěti zemí.

12

Za Svaz českých a moravských druž−
stev, který byl za partnerství pověřen or−
ganizací akce, se ve čtvrtek 15. listopa−
du konference zúčastnil předseda Jan
Wiesner, který přivítal účastníky, pronesl
úvodní slovo a jednání oficiálně zahájil.
V zastoupení ministra práce a sociálních
věcí ČR Petra Nečase se zúčastnil státní
tajemník a náměstek ministra Petr Šimer−
ka. Mezi zahraničními hosty upoutal svou
úvodní prezentací a projevem Dr. Thomas
Cooney, viceprezident Europan Council
for Small Business (asociace malých pod−
niků EU). Mezi významné a aktivní hosty
patřili dále prof. Gerard Evers (University
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of Tilburg), představitelé francouzské organi−
zace Colisee prof. Collet a Degoul, dále ve−
doucí partnerských organizací (Ken Germaine
z Irska, Arnaud Maigre z Francie a Pim de Bokx
z Nizozemí) a Franck Lopez − zástupce fran−
couzského ministerstva práce a solidarity
z Paříže. Vzácnými hosty byli kolegové ze Slo−
venska (COOP−Produkt) v čele s místopředsed−
kyní svazu Ing. Annou Kulichovou.
Po úvodní části následovala panelová dis−
kuse, kde zástupci jednotlivých partnerů před−
stavili své projekty a jejich zajímavé části a vý−
sledky. Za SČMVD představili projekt "Sociální
družstvo a podnik" společně Miroslav Brázdil −
manažer projektu a Karel Rychtář − ředitel od−
boru VDI.
Mezi účastníky konference byly zastoupeny
nejen partnerské projekty, ale i zástupci MPSV
ČR a úřadů práce, vysokých škol, měst a obcí,
studenti a někteří úspěšní účastníci projektu.
Nechyběl ani zástupce DA ČR − ředitel
Mgr. Svoboda a zástupci členských družstev
SČMVD, někteří ředitelé odborů SČMVD a od−
borníci spolupracující na projektu.
Odpolední část jednání se uskutečnila for−
mou tří workshopů, zaměřených na teoretic−
kou část (obsah a znaky sociálního podnikání,
zakotvení právní a významové), na výměnu
zkušeností (poznatky a jejich zobecnění, pří−
klady) a na oblast vzdělávání k podnikavosti
a k podnikání. Také těchto workshopů se ak−
tivně zúčastnili zahraniční hosté.
V předvečer konference se uskutečnilo při−
jetí partnerských delegací na velvyslanectví
Irska, jehož se zúčastnil i předseda SČMVD
jan Wiesner.
Následující den v pátek 16. listopadu se
uskutečnila jako nedílná součást programu
„Hry XLX“. Podstatou hry je vytvoření podnika−
telského plánu a jeho realizace v počátečních
fázích podle vlastního zadání či podle daných
propozic a scénáře. Národní týmy řešily formou
hry zadání z reálného podnikatelského prostře−
dí − zúčastnily se celkem čtyři týmy (Nizozemí,
Francie, Irsko a Česká republika). Palmu vítěz−
ství a fiktivní úvěr ve výši 250 tisíc EUR si po
tuhém pětihodinovém boji odnesl tým České
republiky ve složení Lenka, Martina a Iva, který
v dresu Univerzity Palackého v Olomouci obhá−
jil záměr vytvoření malého podniku na zpraco−
vání produkce plodiny amarant − v podobě bio−
produkce. Druhý tým v pořadí vzápětí projevil
zájem o zahraniční spolupráci (dodávky ama−
rantové mouky pro vlastní námět).
Podnikání nemá hranice ani geografické
(mezinárodní obchod, trh práce i výměna zku−
šeností), ani konvenční hranice chápání pod−
nikání (globální tržní soutěž o podíl na trhu
a o cenu akcií). Je zároveň příležitostí pro zne−
výhodněné, pro nekonečnou kreativitu a inova−
tivnost. Je často jediným východiskem z neře−
šitelné osobní situace člověka, který se dostal
do úzkých. Tento trend je stále aktuálnější −
nemůže být alternativou globální ekonomiky,
je to především cesta k posílení sociální sou−
držnosti, zaměstnanosti znevýhodněných, spo−
jeným s místním rozvojem.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu CIP
EQUAL a státním rozpočtem ČR, Francouzské republiky, Nizozemského království a Irska.
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Spolupráce s ruskými spotřebními družstvy
Snahou a úkolem Svazu českých a mo−
ravských výrobních družstev, mimo jiné
je, napomáhat při navazování obchodních
kontaktů a rozvíjení obchodní aktivit a ex−
portu. Export výrobních družstev do ob−
lasti východní Evropy po roce 1990 prak−
ticky skončil a v poslední době se řada
družstev v tomto regionu pokouší opět
prosadit. Největším trhem je pochopitelně
Ruská federace, bohužel vstup na něj je
velmi náročný. Svaz se proto pokusil při
hledání vhodných cest využít svých kon−
taktů na družstevní obchodní struktury.
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První kroky provedl předseda SČMVD Jan
Wiesner při své loňské návštěvě v Moskvě,
na konci minulého roku. Následovala ve
dnech 24. − 25. dubna letošního roku jednání
pracovníků odboru podnikatelských služeb
v Moskvě, s vedením Centrosojuzu, ruského
spotřebního svazu družstev. Na této schůzce
byly prezentovány družstevní výrobky a vysvět−
leno, že našim zájmem je navázat přímé ob−
chodní kontakty mezi českými výrobními druž−
stvy a ruskými spotřebními družstvy.
Ruské spotřební družstevnictví podniká
ve všech 87 oblastech Ruské federace, za−
střešuje 3,5 tisíce družstev a společenstev
a zásobuje více než 50 tisíc družstevních pro−
dejen.
Ve dnech 1.− 6. listopadu 2007, na zákla−
dě v Moskvě uzavřené dohody, přijela do Čes−
ké republiky obchodní mise představitelů
spotřebních družstev, ve které byli Dimitrij
V. TOLOKONIKOV předseda představenstva
družstevního svazu Vologodské oblasti, Oleg.
V. SMYRNOV obchodní ředitel, Natalia V. MI−
RONOVA předsedkyně představenstva Mor−
dovského spotřebitelského svazu, Nikolaj M.
KAZAJEV předseda představenstva Atjašev−
ského rajonu, a Džulijeta J. ALCHASOVA spe−
cialista pro mezinárodní vztahy Centrosojuzu.
Mordovská oblast se nachází jihovýchodně od
Moskvy, Vologodská oblast leží severozápad−
ně od Moskvy, Altjaševský rajon je součástí
mordovského svazu.
Během této návštěvy se uskutečnily dvoje
kontraktační jednání na SČMVD − 1. listopadu
v Brně a 2. listopadu v Praze. V Brně prezen−
tovalo své výrobky 16 výrobních družstev,
v Praze 14. Následovala přímá jednání v druž−
stvech Granát Turnov, DUP Pelhřimov,
Moravská ústředna Brno a Templářské sklepy
Čejkovice.
Ruskou stranu zaujaly z družstevních vý−
robků především kosmetika, bytová chemie,
hračky, víno, kožená galanterie, nože, plasto−
vé výrobky do kuchyně a další výrobky cha−
rakteru domácích a hobby potřeb.
Při jednání jsme získali také přehled
o současných potřebách a problémech na
ruském trhu. Ruská spotřební družstva, pro−
střednictvím svých obchodních centrál, dová−
žejí prakticky pouze čínské zboží, mají proto
v Číně své obchodní zástupce a skladovou zá−
kladnu. V poslední době je však tímto zbožím
trh přesycen a mnoho spotřebitelů požaduje
kvalitní výrobky jiné provenience. Zde se pro−
to otevírá možnost uplatnění našich výrobků
již proto, že české zboží má na v povědomí
ruský spotřebitel jako kvalitní.
Jak bylo již zmíněno, i přes tato pozitiva je
k uzavření prvních obchodů třeba ještě mno−
ho dalších jednání. V každém případě je nut−
né dodat všechny obchodní materiály v rus−
kém jazyce a být schopen v ruštině
komunikovat. Zde již úspěch závisí na schop−
nosti obchodních pracovníků v našich druž−
stvech, kteří musí přímo jednat s pracovníky
oblastních svazů. Jak jsme byli ujištěni, do
konkrétních obchodních jednání moskevský
Centrosojuz nezasahuje. Výhodou je, že kdo
se prosadí v jedné oblasti, má otevřenu ces−
tu i do dalších rajónů.
Autor textu a foto: Ing. Jiří Šťastný
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Český a slovenský
OBALOVÝ KONGRES 2007
V pořadí již 13. ročník české národní soutěže Obal
roku se konal ve dnech 15. a 16. listopadu v hotelu
Olympic Artemis Praha. Zaznamenal rekordní počet
nejen prezentovaných, ale i oceněných exponátů.
V kategorii spotřebitelské obaly bylo přihlášeno 41 a oceněno
21 obalů, v kategorii prodejní, výstavní, skupinové obaly a displeje
15 a 8 obalů, v kategorii přepravní, manipulační a technologické oba−
ly 11 a 6 obalů, v obalových materiálech 8 a 6 obalů a v kategorii eti−
kety, uzávěry a ostatní pomocné
obalové prostředky pak 14 při−
hlášených a 8 oceněných obalů.
Soutěž se konala v rámci
1. českého a slovenského
OBALOVÉHO KONGRESU 2007. Úvodní slovo pronesl prezident Obalové asociace SYBA
a předseda SČMVD Jan Wiesner. Obsah kongresu byl zaměřen na aktuální informace z této
oblasti. Hlavním mediálním partnerem kongresu byl časopis Svět balení.
Mezi zúčastněnými přednášejícími první kongresový den ve čtvrtek 15. listopadu byla ge−
nerální ředitelka společnosti ABF Miloslava Veselá. Téma „Aktivní a inteligentní obaly pro potraviny“ přednesla zástupkyně VŠCHT
Praha Kamila Klaudisová. "Mohou nás obalové materiály chránit před nebezpečnými látkami nacházejícími se v potravinách?" Na
toto téma přednesl příspěvek Peter Šimko z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě. Martin Levanti ze společnosti HONG
KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL Praha zvolil téma „Hong Kong − vstupní brána do Číny“. Podnikatelské prostředí v Číně zmí−
nil také André Németh ze společnosti TRANSFORM AND PARTNERS, Olomouc. S moderním balením tekutin nás seznámil finský
zástupce společnosti LAMICAN Valkeakoski − Lauri Saari. Hanna Zakowska z varšavské společnosti COBRO zvolila téma
„Budoucnost na trhu biodegradovatelných obalů v Polsku“. Z dalších zajímavých témat zmíníme alespoň „Biodegradovatelné fólie
na rozcestí“, „Oxo−biodegradovatelná aditiva“ či „Degradabilní taška jako marketingový argument“.
Druhý kongresový den − pátek 16. listopadu patřil tématům „Chytrá řešení a aplikace flexibilních transparentních bariérových
fólií“, „Maximální přínos s minimem surovin“, „Zvyšování recyklace“, „Zkušenosti se sytémem záloh v Německu“ či „Bottle−to−bott−
le, kvalitní surovina předpokladem špičkových výrobků“ či „Recyklace v ČR/EU“. Program uzavřel o téma „Trendy − požadavky ver−
sus nabídka“, se kterým účastníky kongresu seznámil Vlado Volek z OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA Praha.

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
získalo ocenění v soutěži Obal roku 2007
Družstvo soutěžilo s obalem „Láhev Bordeaux Elite Templář“. Autorem de−
signu je Mgr. Lukáš Lukáš, autorem konstrukce firma Avirunion, a.s.
Nová láhev Elite Templář Bordeaux byla navržena za účelem vytváření firem−
ní láhve s důrazem na umístění loga již ve sklovině pro zvýraznění plastičnosti.
Bylo použito prolisu na láhvi pro umístění přední a zadní etikety. Kónický tvar láh−
ve zakončený v dolní části patkou umožňuje lepší ochranu originální pečeti.
Láhev Elite Templář Bordeaux svým nadčasovým designem splňuje požadavky
náročného zákazníka, který vyhledává víno stále častěji jako vhodný dárek.
U ročníkových a přívlastkových vín jsou použity etikety z ručního papíru pro zdů−
raznění historičnosti.
V předcházejících letech získala ocenění družstva Brisk Ježov u Kyjova, Tvar Pardubice a Detecha Nové Město n. Metují.
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Vyhlášení značky Česká kvalita
− bezpečná a správná hračka
Dne 6. listopadu 2007 vyhlásil Řídící výbor programu Česká kvalita oceněné výrobky
celkem v osmi kategoriích. Ceny byly předány pro výrobky a služby se značkami:
z ESČ
z Czech Made
z Česká kvalita Nábytek
z Product Tested − SZUTEST
z QZ Zaručená kvalita
z Zdravotně nezávadná obuv − bota pro Vaše dítě ŽIRAFA
z Certifikované služby IT
z Bezpečná a kvalitní hračka
V posledně uvedené kategorii získaly pro rok 2007 − 2009 ocenění plyšové pohád−
kové postavičky z Večerníčků firmy MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno.

Jana Malá předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno
přebírá ocenění od ředitelky SZULP České Budějovice Ing. Fořtové.

Text, foto: Ing. Jiří Šťastný
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Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby
Českým dětem české hračky...
Předsedkyně družstva Jana Malá pracuje v družstvu od roku 1979, samotné druž−
stvo vzniklo v roce 1909. Od šedesátých let se vyrábějí v družstvu hračky. Původní
výrobní sortiment byly různé výrobky z mnoha oborů tzv. lidové umělecké činnosti
Družstvo vzniklo na podporu odbytu drobným výrobcům na Moravě. Mezi výrobní sor−
timent patřily především dárkové předměty, galanterie a konfekce. Výroba textil−
ních a plyšových hraček vznikla až v šedesátých letech. V roce 1969 družstvo vy−
stavovalo poprvé na největším světovém veletrhu hraček v Norimberku, což
odstartovalo tradici exportu. V té době také firma začala vyrábět známé plyšáky,
maňásky a „kornouty“. V současné době má družstvo zhruba 260 zaměstnanců.

Kde se vzal Krtek...
Legendární Krteček výtvarníka Zdeňka Milera dostal díky druž−
stvu Moravská ústředna trojrozměrnou podobu. Jeho vznik v plyšové
podobě je spojen s rokem 1985. S nápadem vyrobit plyšového krt−
ka přišla tehdejší šéfka vývoje hraček. V té době nebyly licence pří−
liš známým pojmem... Již tehdy ale družstvo spolupracovalo s uměl−
ci a výtvarníky v oboru tzv. „filmového tisku“ (ubrusy, prostírání do
hotelů atd.). Vznikl tak nápad prověřit možnosti legální výroby Krtka.

Vznikají další pohádkové postavičky...

Prostřednictvím sdružení Dílo (sdružení pro ochranu umělců) se druž−
stvo zkontaktovalo se Zdeňkem Milerem, autorem původní kreslené
pohádky.Ve spolupráci s ním pak vznikl první Krtek. Jelikož se s vý−
robou začalo těsně před tradičním jarním veletrhem spotřebního zbo−
ží v Brně, byla jeho premiéra právě zde. Krtci se šili a obratem vozi−
li na veletržní stánek. V té době se vyráběli pouze dvě provedení
13 centimetrů a 50 centimetrů. Obě provedení se vyrábí dodnes.
Připomeňme, že původní předlohou se stal Krtek z kreslené pohád−
ky „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“. Tento díl byl zajímavý tím, že
jako v jediné pohádce v ní Krtek mluvil a měl ocásek. Pohádka vznik−
la původně jako film pro malé děti, aby měly představu o tom, jak se
vyrábí plátno... A v té době jistě pan Miler nečekal, že svým Krtkem
způsobí doslova pohádkovou revoluci.

Další postavičky z televizních Večerníčků se v kolekci MU BRNO
narodily až v devadesátých letech. Po roce 1989 se v CSR zhroutil
trh, rozpadly se velkoobchody, maloobchody vznikaly a krachovaly.
Celou nepřehlednou situaci pak postihl boom v podobě přívalu lev−
ných čínských výrobků, což mělo za následek konec některých tu−
zemských výrobců. Moravská ústředna měla v té době velkou vý−
hodu − měla vlastní obchodní strategii založenou na vývozu.
Vzhledem k jazykovému vybavení pracovníků vedení i obchodního
oddělení a hlavně i osobním kontaktům navázali přímé obchodní
vazby a během dvou roků činil export 85 procent obratu. Na zákla−
dě zkušeností získaných na zahraničních trzích byla vedením druž−
stva pro český trh stanovena strategie „Českým dětem české hrač−
ky“, To vedlo k postupnému nákupu licencí na postavičky výtvarníků
Vladimíra Jiránka, Zdeňka Smetany a dalších. Po prvních Králících
z klobouku vznikly postavičky jako Křemílek, Vochomůrka,
Rákosníček, Hurvínek, Jů a Hele či Maxipes Fík a další.

Českým dětem české hračky...
Družstvo si vyzkoušelo i výrobu a prodej zahraničních licencí,
například Pepka Námořníka, postavičky seriálu Sesamstrasse
a jiné. Jejich hlavním výrobním programem pro český trh se ale sta−
ly hračky, které děti znaly z českých televizních Večerníčků.
Preferovali tak českou klasiku prostou agrese a postavili svoji vý−
robu na jiné „české“ filozofii. Kromě populárních televizních plyšá−
ků se v MÚ stále vyrábí i nelicenční textilní a plyšové hračky.
Zajímavým příkladem je tradiční houpací kůň, na kterém je pozoru−
hodná nosnost, dosahující úctyhodné hodnoty 100 kilogramů
(vhodné houpání tatínků s dětmi).

Jak vznikají plyšové hračky...
Tak jako v mnoha jiných firmách je prvotní marketing, nové idee,
smlouvy, atd. Potom nastupuje vlastní vývoj. Návrhářky nejdříve
kreslí a potom vzorují... převádí dvojrozměrnou podobu do tříroz−
měrné a snaží se o co nejvěrnější „kopii“ původního nákresu. Jak
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nás informuje ředitel prodeje
a marketingu Blahoslav Dobeš,
družstvo zkoušelo i externí návrhář−
ky, ale stálé pracovnice nemají ve
své profesi prakticky konkurenci −
jejich postavičky jsou de facto věr−
nou kopií těch kreslených. Však se
můžeme při návštěvě družstva sami
přesvědčit − přicházíme do místnos−
ti, kde se všechny tyto hračky rodí...
Vidíme, jak se podle obrázku rodí
plyšák, který je jako by z oka vypadl
tomu kreslenému.

Hračky, konkurence a nelicenční krtci...
Moravská ústředna vlastní licence na výrobu a prodej řady tele−
vizních postaviček − je však nutno zmínit, že se často setkává s ko−
pírováním jejich hraček. Nepoctiví výrobci se snaží využít popularity
a předělat hračku tak, aby nebylo odcizení modelu postižitelné.
Vznikají tak například krtečci béžoví, s delším nosem, bez vlasů,
atd, zkrátka takoví aby již tolik nepřipomínali licencí opatřeného krt−
ka od výtvarníka Zdeňka Milera. V těchto případech nastupují mezi
hračky soudní znalci. právníci a družstvo se snaží dobýt svých práv
i soudní cestou. Je zajímavé, že nejčastěji napodobovaným výrob−
kem je právě Krtek Zdeňka Milera. S nelegálním kopírováním svých
výrobků se Moravská ústředna setkala také u asijských výrobců.
Nebylo to příjemné zjištění, ale o to více potěší zkušenosti, kdy se
zákazníci po jednom až dvou letech vrátí k Moravské ústředně z dů−
vodu kvality provedení a úrovně služeb.

lení a celá hračka je její prací. Pro lepší
efektivitu výroby a eliminaci případných ne−
přesností jsou některé operace, jako napří−
klad střihání, výšivky, tisky atd., centralizo−
vané. Konečný vzhled a kvalitu ovlivňuje
pracovnice od začátku do konce. Záleží
tedy na tom, jak a kde látku o kolik zabere,
hračku kde a jak vycpe atd. Norma sice
může stanovit objem materiálu, ale v tomto
případě je nutný i lidský faktor, přístup
a umělecké cítění toho, kdo hračku vyrábí.

Hračka a materiál...
Jak šel čas, používané materiály se mění a i u hraček podléhají
módnosti. Kromě bavlněných látek byl zpracováván velmi kvalitní vl−
něný plyš, který měl ale omezenou barevnost. Postupně, hlavně u ply−
šových hraček, docházelo k přechodu na akrylové plyše, později po−
lyestery a mikrovelurová vlákna. Například u prvních verzí populárního
Krtečka byla očička a pusa lepené, později se začalo přecházet na vý−
šivky. Požadavky spotřebitelů rostou a je nutná neustálá inovace jak
desinová, tak funkční. Zákazník chce být hýčkán a požaduje pratel−
nost hraček, jejich odolnost, protialergickou úpravu apod.

Hračka a módní trendy
Spolupráce s výtvarníkem...
Hračky vyráběné v licenci, musí být odsouhlaseny autorem a ná−
sledná kvalita výroby musí odpovídat schválenému vzoru.
Samozřejmým zájmem je si licence udržet a tak musí hračky z výro−
by odcházet v co nejvyšší kvalitě. Vzhledem k tomu, že se jedná
o ruční práci, kde je každý kus svým způsobem originál, není jedno−
duché uhlídat věrnost designu. Systém školení a kontrol je proto pro−
pracován do nejmenších detailů. Záleží na každém milimetru, zejmé−
na v obličejové části hraček, podstatným faktorem výsledku je
i způsob vycpání hračky
atd. Milimetrový posun
očí či pusinky ovlivňuje to
jestli se hračky smějí,
zlobí, ….. Je to branže
pocitů... „Na konci prá−
ce našich designérů je
vždy autor a jeho souhlas
či nesouhlas,“ zasvěcuje
nás do tajů výroby ředitel
marketingu Blahoslav
Dobeš. Ve výrobě pak do−
stane každá švadlena
potřebné polotovary, ško−

Nikoho jistě nepřekvapí že i hračky podléhají módním trendům.
Například po „nahatém“ krtkovi přišla varianta „v kulichu“, „v kalhot−
kách“ a poslední verze „s aktuální kšiltovkou“. V současné době má
tato hračka již přes 40 provedení, od nejmenšího cca 10 centimetrů
vysokého krtka po dvoumetrového plyšového velikána. Zajímavostí ji−
stě je, že uvedení jedné nové plyšové hračky na trh přijde na zhruba
25 tisíc korun. Ročně navrhnou designéři 100 až 200 nových vzorů
a pokud návrh není nakonec realizován, jedná se o ztrátu.

Od plyšáků ke kostýmům...
Protože družstvo má zkušenosti s konfekční výrobou, zabezpečuje
pro zahraniční firmy kompletní výrobu dětských maškarních kostýmů.
V posledních letech rozšiřuje objem výroby reklamních kostýmů. Firma
má zkušené návrhářky a technology, kteří si i s takovou speciální výro−
bou dokáže poradit. Největší zájem o tzv.
promokostýmy jsou ze zahraničí, ale sa−
mozřejmě i u nás tento fenomén se stá−
vá stále populárnější. V družstvu tak vy−
robili kostýmy pro bankovní ústavy
(například „spořitelní lišku“, Pyramidu,
poštmistra ČSOB), pro MS v hokeji (puk),
pro pivovary a firmy s nealkoholickými ná−
poji láhve a plechovky, pro zábavné parky
různé fantazijní postavy, ale i „Piráty
z Karibiku“. Kostýmy jsou dle přání i včet−
ně klimatizace, světelných efektů atd.

Procházíme výrobou − vidíme jak celá hračka vzniká. Nejdříve materiál v rolích, dále vidíme, jak vzniká střih a nastříhání látky...
Nejzajímavější je to pak přímo v hale, kde pracují švadleny... Kolem panuje příjemná nálada − no aby ne, když mají pracovnice kolem
sebe tolik roztomilých hraček. Moravská ústředna přináší dlouhou řadu let radost dětem i dospělým... Právě její hračky se zcela jistě
objeví pod leckterým vánočním stromečkem a rozsvítí oči těch nejmenších...
(−jh−)

Více informací naleznete na http://www.mubrno.cz
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ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2007
Předání ocenění soutěže firem ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2007 se uskutečnilo v pátek 30. lis−
topadu ve Španělském sále Pražského Hradu. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt,
vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české či v České republice zaregistrované
firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikají−
cích, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí
firem v maximální míře využívá konkrétní
znalosti širokého okruhu vybraných odbor−
níků. Nominace vycházejí z osobních zna−
lostí, zážitků, či zkušeností z období po−
sledních dvanácti měsíců, získaných
především při profesionální činnosti.
Kriteria při nominacích:
z subjekt navrhovaný musí být registrován
v ČR a být zde plátcem daní,
z měl k datu 30. září daného roku nejmé−
ně 20 zaměstnanců,
z jeho obrat za posledních 12 měsíců byl
nejméně 30 milionů korun.
Ceny byly jednotlivým firmám předány
v následujících oborech:
z stavebnictví
z výrobní družstevnictví
z nejdynamičtější růst a rozvoj
z zemědělství a potravinářství
z cestovní ruch a hotelnictví
z vzdělání zdraví lidskost
z informační a komunikační technologie
z věda, chytrost, zisk
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Výrobní družstva
v soutěži ČESKÝCH 100
V oboru VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ získala ocenění tato
výrobní družstva:

CYKLOS,
výrobní družstvo, Choltice
Důbrava
chemické výrobní družstvo
Valašské Klobouky
DUP − družstvo Pelhřimov
KAMENA
výrobní družstvo Brno
STYL, družstvo
pro chemickou výrobu
Praha

Zástupcům oceněných VD ceny předali ministr
JUDr. Cyril Svoboda a předseda SČMVD Jan Wiesner.

Ocenění LADY PRO 2007 získala předsedkyně výrobního družstva DRUPOL Praha Ing. Jarmila Špryňarová
Titul získaly spolu s ní ženy, které dokázaly něco mimořádného a přitom si zachovaly svoji ženskost. Ing. Špryňarová pracuje v
družstvu již 33 let, z toho 17 let je předsedkyní družstva. Dokáže cílevědomě řídit celý kolektiv, který je vzhledem k technickým
oborům zastoupen převážně muži. V oboru autoopravárenství se prosadila jako jediná žena ve funkci předsedkyně. Má jedno−
značnou zásluhu na transformaci družstva a zasloužila se o udržení družstva jako prosperujícího celku. V roce 2004 bylo družstvo
zařazeno mezi 100 nejlepších firem v oboru výrobní družstevnictví.

Ing. Jarmila Špryňarová přebírá ocenění LADY
PRO 2007

Mezi oceněnými ženami titulem LADY PRO
2007 byla i herečka Jiřina Bohdalová

Dále byla předána ocenění
LADY PRO a GENTLEMAN PRO.
Finále patřilo vyhlášení firem které
se umístily v horních patrech žeb−
říčku − první desítce nejúspěšněj−
ších firem. O jejich umístění v hor−
ních patrech žebříčku rozhodla
anketa mezi firmami v České re−
publice. V závěrečném příspěvku
vyjádřil prezident pořádající společ−
nosti Comenius Ing. Karel Muzikář
blahopřání oceněným firmám a po−
děkoval všem za účast.

Ing. Karel Muzikář

Více o soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2007 naleznete na http://www.comenius.cz
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T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
AsusTeK Computer (Asus), dodavatel kompletních 3C řešení, uvádí na
trh první 19palcový širokoúhlý (19"W+) LCD monitor s vysokým rozlišením
WSXGA+ 1680 na 1050 bodů. Tato série monitorů přináší lepší kvalitu ob−
razu − je doplněna o technologii Asus
Smart Contrast Ratio s vysokým pomě−
rem kontrastu 3000:1, která splňuje také
testy WHQL pro certifikaci Windows Vista
Premium. Představuje tak dobrou volbu
pro editaci obrázků, sledování filmů i hra−
ní her. Současně jsou k dispozici špičko−
vé série VW222 a VW202 s větší úhlop−
říčkou, což dává možnost výběru
optimální velikosti pracovní plochy s vyso−
kým rozlišením. Asus VW198 je první 19"
LCD monitor s vysokým rozlišením WSX−
GA+ 1680 na 1050 − minimálním rozlišením displeje pro provoz Windows
Vista podle doporučení společnosti Microsoft. Ve srovnání s běžnými 19"
širokoúhlými LCD monitory má o 36 procent vyšší rozlišení a zároveň o 15
procent menší rozteč bodů pro zajištění lepší kvality obrazu. Díky řadě ino−
vací si budou moci uživatelé na 19"W+ VW198 vychutnat vizuální zážitky
ve vysokém rozlišení a s lepšími detaily.
z
Společnost Siemens uvedla na trh nový multifunkční přístroj Sentron
PAC3200, který přesně měří proudy, napětí a hodnoty elektrické energie
u spotřebičů v průmyslových a účelových stavbách. Přístroj provozovatelům
budov poskytuje všechny informace potřebné k minimalizaci výdajů na ener−
gii, a umožňuje tak snížit provozní náklady. Sentron PAC3200 je vhodný pro
přímé použití v průmyslových sítích do 690 voltů − pro měření jedné, dvou či
tří fází. Vyšší napětí mohou být v případě potřeby sledována přes měřicí
transformátor napětí. Díky vysoké přesnosti měření podle IEC62053−22 je
možné přístroj použít i jako elektroměr pro vnitropodnikové účtování. Sentron
PAC3200 je díky své konstrukci vhodnou náhradou za všechny běžné ana−
logové zobrazovací přístroje. Uživatel může přístroj snadno ovládat pomocí
stručných odkazů v několika jazycích a čtyř funkčních kláves. V menu zobra−
zeném na displeji si může vybírat mezi funkcemi pro nastavení, monitorová−
ní nebo diagnostiku. Díky tomu lze snadno zjistit okamžité, minimální a ma−
ximální hodnoty jednotlivých měření. Další informace poskytuje čítač činné
a jalové energie, čítač provozních hodin slouží ke kontrole doby chodu při−
pojených přístrojů. Integrovaný digitální vstup a výstup lze použít pro řídicí
a signalizační úkoly, případně pro měření elektrické energie (S0).
z
Společnost LogicaCMG, dodavatel IT služeb a leader trhu v oblasti out−
sourcingu, vyvinul systém LAPS High Volume pro plnou podporu zpracová−
ní platebních transakcí v rámci jednotného evropského platebního prosto−
ru (SEPA) pro významnou evropskou banku. Tento systém byl vyvinut
v české pobočce týmem, který se dlouhodobě specializuje na vývoj soft−
warových systémů pro zpracování finančních transakcí v prostředí různých
evropských clearingových systémů. LAPS High Volume byl dodán k interním
testům zákazníka letos v červnu, tedy dlouho před termínem zahájení pro−
vozu stanoveným SEPA na příští rok. Dodržení plánovaného termínu této
dodávky umožní bance včas dokončit celkové testování a integraci s vlast−
ními systémy. Banka tak bude moci uvést na trh podporu SEPA plateb dlou−
ho před svými konkurenty. Připravenost a flexibilitu nového systému plně
dokládá fakt, že zákazník získal − jako jedna z prvních bank − certifikaci EBA
Clearing pro službu STEP2 SEPA Credit Transfer a SEPA Direct Debit.
z
Nové Amilo Si2636 od Fujitsu Siemens Computers, které spojuje mo−
derní technologie s přitažlivým vzhledem, bude dostupné u specializova−
ných prodejců během prosince letošního roku za cenu od 28 790 korun
bez DPH. Leštěný černý povrch víka displeje zvýrazněný červenými prvky
upoutá pozornost. Jeho rozměry a nízká hmotnost jej zároveň předurčují
k úloze pomocníka do terénu a na cesty. Tělo malých rozměrů − jen o málo
větší než formát A4 a 2,3 kilogramů těžké −
se vejde i do kufříku nebo do kabelky. Jeho
vlastnosti zvlášť osloví mobilní profesioná−
ly: dlouhá výdrž na baterie, která dosahuje
až pěti hodin, a vestavěný Wi−Fi modul stan−
dardu 802.11n s posíleným dosahem.
Z technického hlediska je tento malý všeu−
měl jedním z nejnabitějších modelů. Použitý
WXGA LCD displej BrilliantView s úhlopříč−
kou 13,3 palce poskytuje dobré barvy, vy−
soké rozlišení a působivý kontrast. Vestavěné mikrofonní pole odfiltruje ne−
žádoucí okolní hluk a zajistí tak čisté hlasové hovory. S vestavěnou
webovou kamerou s rozlišením 1,3 megapixelů je kontakt s přáteli a pří−
buznými přes internet zábavnější. Kromě běžných konektorů rozhraní USB
je tento přístroj vybaven rozhraním eSata pro připojení externího disku
a technologií Intel Centrino Duo s procesorem Intel Core 2 Duo a techno−
logií Intel Turbo Memory. Model Amilo Si 2636 lze prostřednictvím HDMI
připojení s ochranou obsahu HDCP připojit snadno a rychle k televizoru
a využívat jej i jako externí DVD přehrávač.
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Společnost Nokia uvedla na trh dvojici luxusních mobilních telefonů
určených nejnáročnějším zákazníkům, kteří si zakládají na stylu. Nové mo−
dely Nokia 8800 Arte a Nokia 8800 Sapphire Arte přinášejí vymoženosti
3G sítě do sady mobilů Nokia 8800, které se pyšní elegantním, vytříbe−
ným stylem inspirovaným přírodou. Nokia 8800 Arte se objeví v prodeji ve
čtvrtém čtvrtletí letošního roku za odhadovanou ma−
loobchodní cenu jeden tisíc eur bez daní a dotací.
V prvním čtvrtletí příštího roku bude následovat
Nokia 8800 Sapphire Arte, jejíž maloobchodní cena
by měla činit přibližně 1150 eur bez daní a subven−
cí. Vysoce kvalitní materiály a hladké plochy jsou pří−
jemné na dotek, zatímco vytříbený, minimalistický
design působí stejně půvabně na pohled. Díky smys−
lu pro detail jsou modely Nokia 8800 Arte a Nokia
8800 Sapphire Arte konstruovány tak, aby měly nad−
časový design. Nokia 8800 Arte a Nokia 8800
Sapphire Arte spojují elegantní vzhled s vysokou
funkčností. „Bezešvá“ kovová a skleněná konstruk−
ce dodává telefonům Nokia 8800 Arte a Nokia 8800
Sapphire Arte styl, zatímco součásti ukryté pod po−
vrchem jsou výsledkem inovativních řešení.
Poklepáním na ocelovou plošku pod displejem se zobrazí analogové ho−
diny, které ukazují čas ve své nejklasičtější podobě. Příchozí hovory lze
u modelu Nokia Arte elegantně ztišit pomocí funkce „otočením ztlumte“,
která majiteli umožňuje nenápadně telefon přepnout do tichého režimu
jednoduchým otočením displejem dolů. Mezi další moderní funkce patří
displej OLED s rozlišením 2.0" QVGA 240 na 320 pixelů a schopností zo−
brazit až 16 milionů barev, 3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým
zaostřením a osminásobným digitálním zoomem; možnosti 3G sítě, kapa−
cita vnitřní paměti 1 gigabit, microUSB konektor "vše v jednom", kovové
a skleněné součásti s povrchovou úpravou proti otisku prstů. Design mo−
delu Nokia 8800 Sapphire Arte dále zvyšuje hlazený ocelový kryt zdobený
pravým safírem a měkkou kůží. K příslušenství patří elegantní headset
Nokia BH−803 Bluetooth s funkcí Active Noise Cancellation (aktivní potla−
čení hluku) a dotykovým nastavováním hlasitosti. Na bezpečnosti a kulti−
vovanosti získávají oba modely díky kožené kapse s plátěnou podšívkou
a samostatnému stolnímu stojanu.
z
Philips & Lite−On Digital Solutions (PLDS) uvedl na trh svou první BD−
Rom optickou mechaniku. Model DH−401S je read−only /čtecí/ mechanika
pro populární media− formáty zahrnující Blu−ray disky a rovněž tak media
DVD+/−R(W) a CD−R(W). Balení pro konečné uživatele obsahuje extra stříbr−
nou přední hranu a kabel SATA za účelem připojení mechaniky k PC, rov−
něž tak Cyberlink Blu−ray software pro přehrávání Blu−ray medií ve vysokém
rozlišení. Zákazník si může užít na svém PC přehrávání ve vysokém rozli−
šení (HD), rovněž tak místo vynákládání značných prostředků na stand−alo−
ne Blu−ray přehrávač lze nyní využít kabel HDMI k připojení počítače k TV.
Mechanika DH−401S má rozlišení SATA a je schopna číst média
R/RE/ROM/SL/DL maximálně 4krát. Jednovrstvé médium DVD ±R lze číst
12krát, dvouvrstvé mediumVD±R a jednovrstvé medium DVD−±RW lze číst
8krát. CD−R(W) lze číst maximálně 32krát. Mechanika bude k dispozici od
letošního prosince a odhadovaná maloobchodní cena je 179 eur.
z
HTC, výrobce smartphonů a PDA zařízení s operačním systémem
Microsoft Windows Mobile, uvedl na trh HTC Touch Cruise, třetí přírůstek
do rodiny mobilních telefonů HTC Touch, který jako
první obsahuje zabudovaný GPS modul pro satelitní
navigaci. HTC Touch Cruise zvyšuje svou hodnotu pro
uživatele také začleněním technologie HSDPA pro nej−
rychlejší mobilní přístup k internetu. Uživatelé na
cestách díky HTC Touch Cruise najdou správnou ces−
tu díky přesné navigaci a jednoduchému ovládání pro−
střednictvím technologie HTC TouchFLO, které usnad−
ňuje práci s webovými stránkami, dokumenty
a fotografiemi. Přehledná základní obrazovka HTC
Home screen poskytuje uživatelům okamžitý přístup
ke všem důležitým informacím − e−mailům, textovým
zprávám, kontaktům, záznamům v kalendáři i aktuál−
ním zprávám o počasí. Uživatel jen pohladí svým prs−
tem displej a vyvolá tak animované trojrozměrné roz−
hraní, které obsahuje tři nabídky − kontakty, média
a aplikace. Pro pohyb mezi jednotlivými stránkami nabídky stačí pohyb prs−
tem doleva nebo doprava napříč displejem. Nový Touch Cruise využívá mož−
nosti, které poskytují technologie HSDPA, Wi−Fi a Bluetooth pro zajištění ry−
chlého a spolehlivého připojení k internetu a spolupráci s celou řadou
příslušenství. Jeho velký a přehledný displej s úhlopříčkou 2,8 palce je ide−
ální pro práci i sledování videa. Operační systém Windows Mobile 6 po−
skytuje ty nejlepší předpoklady pro různorodé oblasti využití, od profesio−
nálních systémů až po stylovou zábavu. HTC Cruise využívá pro zajištění
spolehlivé navigace softwarové řešení TomTom, které HTC nabízí ve zku−
šební verzi nebo volitelně s plnohodnotnou verzí map zemí západní Evropy.
Další vybavení HTC Touch Cruise zahrnuje fotoaparát s rozlišením 3 MPx
a automatickým ostřením, FM rádio a slot na paměťové karty MicroSD, kte−
ré umožňují výrazně rozšířit 128 megabitů základní paměť telefonu.
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AsusTeK Computer (Asus), dodavatel kompletních 3C řešení, uvedl na
trh první přetaktovatelnou verzi grafických karet s nejnovější generací GPU
NVIDIA GeForce 8800GT − modely EN8800GT TOP/G/HTDP/512M
a EN8800GT/G/HTDP/512M. EN8800GT TOP dovoluje přetaktování stre−
am procesorů, což uživatelům umožňuje urychlit zobrazování až o 10 pro−
cent a zažít tak bezprecedentní herní výkon. Obě grafické karty byly navrže−
ny tak, aby podporovaly bohaté herní funkce DirectX 10 a přehrávání médií,
přičemž díky novým úsporným 65nanomilimetrovým procesorům spotřebo−
vávají méně energie. Integrovaná funkce SmartDoctor dává uživatelům na−
víc možnost přetaktovat Shader Clock pro ještě lepší grafický výkon. Karty
Asus EN8800GT TOP/G/HTDP/512M a EN8800GT/G/HTDP/512M se bu−
dou prodávat spolu s nejžhavější DX10 hrou Company of Heroes: Opposing
Fronts. S EN8800GT TOP mohou hráči očekávat urychlení stream proceso−
ru z 1500 megaherzů až na neskutečných 1844 megaherzů. Toto nevídané
vylepšení výkonu pomohlo zvýšit skóre EN8800GT TOP v testu 3DMark06
z 10 112 na 11 119 bodů − to je 10procentní zvýšení rychlosti oproti jaké−
koliv jiné kartě podobného typu. Asus rovněž poskytuje utilitu, která dokáže
díky nové funkci SmartDoctor vyladit Shader Clock na GPU. S touto aplika−
cí jsou uživatelé schopni přetaktovat nezávisle Shader Clock a Engine Clock
a získat tak zvýšení výkonu, aniž by se museli obtěžovat s rebootováním po−
čítače nebo přeflashováním BIOSu.
z
Společnost Nokia uvedla na trh nový multimediální přístroj, uzpůsobe−
ný pro fotografovaní, navigaci a připojení k internetu. S integrovanými ná−
stroji určenými k hledání a objevování míst, zachycení unikátních okamžiků
a k jejich okamžitému sdílení zprostředkovává přístroj
Nokia N82 fotografům zážitek z fotografování. Přístroj
Nokia N82 umožňuje prostřednictvím navigace objevit
zajímavá místa − svá dobrodružství pak můžete zdoku−
mentovat díky kvalitním fotografickým funkcím. O zážit−
ky se můžete bezprostředně podělit prostřednictvím je−
diného kliknutí, kterým snímky nahrajete na web. Nokia
N82 nabízí kromě A−GPS navigace, 5megapixelového
fotoaparátu, xenonového blesku, optiky Carl Zeiss
a připojení k internetu také všechny funkce multimedi−
álního přístroje, typické pro řadu Nokia Nseries. Kromě
fotoaparátu Nokia N82 nabízí také navigaci a s ní spo−
jené objevování nových míst, poslech oblíbené hudby,
surfování na internetu, hraní her, online chat a přístup
ke globální komunitě web 2.0, ať jste kdekoli. Všechna
standardní prodejní balení Nokia N82 nabízí zdarma na
zkušební dobu navigaci s hlasovým průvodcem. Další
rozšiřující funkce, jako například průvodce městy či delší čas používání na−
vigace, je možné dokoupit. S výběrem z více než 15 milionů turistických cílů
můžete vyhledat ty nejzajímavější památky, nejživější bary či nejvyhláše−
nější restaurace a nechat se k nim dovést, ať jste kdekoli. Také můžete
poslat části mapy či trasu svým přátelům přes MMS, nebo si uložit sním−
ky mapy z displeje do galerie přístroje. S pětimegapixelovým fotoaparátem,
xenonovým bleskem a optikou Carl Zeiss vyfotíte pozoruhodně živé foto−
grafie, a to i za špatných světelných podmínek.

INVESTICE
Stavební úřad v Dobré na Frýdecko−Místecku nedávno zahájil s auto−
mobilkou Hyundai v Nošovicích správní řízení o odstranění celkem pěti ro−
zestavěných staveb svého nového závodu. Jde také o lisovnu, svařovnu či
převodovkárnu. Firma je totiž začala stavět v rozporu s projektovou doku−
mentací, která byla podkladem pro vydání stavebního povolení. Upozornila
na to nevládní organizace Ekologický právní servis. „Oznámení o zahájení
řízení o odstranění staveb je pouze zákonem vyžadovaným prvním krokem
v plánovaném procesu povolování změn. V žádném případě nepředpoklá−
dáme jakékoliv ohrožení průběhu výstavby dle schváleného harmonogra−
mu,“ reagovala Kateřina Churá z tiskového oddělení společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech. Změny dispozic hal podle Churé souvisejí s in−
stalací modernějšího zařízení s menšími nároky na prostor.
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Miniautomobil Chevrolet Beat bude základem pro nový sériový mo−
del, který se bude prodávat po celém světě. Představitelé automobilky
Chevrolet to oznámili na právě zahajovaném autosalonu Los Angeles
Auto Show. Téměř 1,9 milionu účastníků on−line hlasování usnadnilo roz−
hodování představitelů automobilky Chevrolet připravit výrazně stylizova−
ný miniautomobil vycházející ze studie Beat. Prvotní produkce bude na−
směrována na trhy mimo USA, výroba se spustí v polovině roku 2009.
Sériový model si zachová ducha expresivní studie Beat − připravuje se
kompaktní model především do města, kam jej předurčují jeho rozměry
a nízkoobjemový motor s mimořádně nízkou spotřebou. Novinka rozšíří
celosvětovou nabídku značky Chevrolet, která prodává své automobily ve
více než 120 zemích. Kompaktní model má výrazně posílit pozici své
značky v segmentu miniautomobilů, což je nejrychleji rostoucí segment
v mnoha zemích světa. Beat je třídveřový hatchback s pohonem předních
kol, jehož exteriér i interiér umocňují image výkonného, vyladěného ma−
lého modelu. Vůz disponuj elegantními světlomety, dramaticky klesající
linií od vrcholu zadního spojleru až k dolní části kapoty a protáhlými svět−
lomety z LED diod, které tlumočí křivky exteriéru, rychlost a dynamiku.
Kliky dveří, které jsou součástí B−sloupku karoserie, zvýrazňují stylisticky
čistý design. Velká kola rozměru 17 palců jsou umístěna až do rohů ka−
roserie, na zadním čele jsou umístěná zdvojená vertikálně řešená kon−
cová světla z LED diod. Mladí zákazníci vyznávají moderní technologie
a studie Beat jim je nabízí například ve výsuvném středovém panelu. Ve
vysunuté poloze se objeví obrazovka navigačního systému, v zasunuté
poslouží jako odkládací prostor. Audiosystém Alpine obsahuje šest re−
produktorů a subwoofer v zavazadlovém prostoru.
z
Nový dealer značky Nissan v České republice AuTec Group otevřel
v Praze 5 − Stodůlkách autosalon. S prodejní plochou 12 metrů čtverečních
se jedná o největší autosalon značky
Nissan v Evropě. Smlouvu o zastoupení pro
prodej a servis osobních a lehkých užitko−
vých vozidel značky Nissan podepsal AuTec
Group s importérem, společností Nissan
Sales CEE letos v dubnu. Nový showroom,
který je situován nedaleko sídla AuTec
Group, vznikl přebudováním bývalého su−
permarketu Billa. AuTec Group je 12. dea−
lerem značky Nissan v ČR. Automobilka tak
dokončila restrukturalizaci tuzemské pro−
dejní sítě, když zredukoval počet dealerů z původních 30. Součástí slav−
nostního otevření byla rovněž prezentace koncepčního vozu Mixim, který
pro tyto účely zapůjčil Nissan Europe.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Informační a asistenční služba 1188 rozšířila nabídku o nový interne−
tový vyhledávač, specializovaný na rychlé vyhledávání na českém interne−
tu. Databáze stránek obsahuje přes 150 milionů dokumentů, které jsou
průběžně aktualizovány. Hlavní důraz se klade na indexaci důležitých a čas−
to se měnících stránek − tedy hlavně zpravodajské weby a hlavní stránky in−
stitucí a firem. Dodavatelem moderní vyhledávací technologie je společ−
nost Jyxo. Uživatelé zvyklí hledat požadované informace v českém
internetu na základě full textu budou mít možnost hledat i v dalších kate−
goriích, a to ve zboží, v obrázcích či v multimédiích. Kromě toho nabízí
1188 také vyhledávání článků nebo dovolené. "Při vyhodnocování relevan−
ce nejsou dokumenty posuzovány výhradně na základě informací v nich ob−
sažených. Web je pojímán jako strukturované médium, ve kterém jsou in−
formace vzájemně provázané. Díky systému skupinového hodnocení je
vyhledávání přesnější, objektivnější a relevantnější. Vyhledávací technolo−
gie dokáže také prostřednictvím slovníku s více než 4,5 milionu tvarů slov
a speciálního algoritmu skloňovat a ohýbat česká slova. Kromě toho pro−
vádí automatickou kontrolu pravopisu. Kromě vyhledávače je internetovým
uživatelům k dispozici také bezplatná SMS brána. Tu mohli doposud využí−
vat na webových stránkách O2.

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz
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INFOMIX
INZERCE
Ve čtvrtek 10. ledna 2008 startuje nový magazín Sondy re−
vue, který je nástupcem týdeníku Sondy. Celý svět se mění. A to
je důvod proč se mění i tvář poradce zaměstnaných lidí a za−
městnavatelů. Od roku 1995 časopis každý týden zveřejňoval
novinky v pracovněprávní poradně, paragrafy do kapsy, rady
a informace o sociálním a zdravotním pojištění, sociálních dáv−
kách. Služba nájemníkům pomáhala při řešení bytových problé−
mů. Odborní lékaři odpovídali na dotazy čtenářů. Řešili se otáz−
ky důchodů, jak na daně a radili jak se rozhodovat při nákupu
zboží nebo služeb. Obsah magazínu se nezměnil, ale naopak je
zajímavější. Čtenáři se seznámí s firmami a pracovišti, pro něž
je prestižní pomáhat zaměstnancům, skloubit jejich pracovní
a rodinný život. Velkou roli v tom mohou sehrát i odbory. Velká
příležitost pro prezentaci firem, výrobků a služeb bude v rozší−
řené inzerci. Celoroční předplatné revue v rozsahu 48 stran s tří−
týdenní periodicitou vás přijde pouze na 486 korun. Redakční
kolektiv slibuje, že svým čtenářům bude připravovat objektivní
a aktuální informace, aby se zejména ze zaměstnanců stali se−
bevědomí partneři zaměstnavatelů
z
Protikorupční portál mohou využít občané, pokud mají špat−
né zkušenosti s úplatnými úřadníky, policisty či politky. Jeho pro−
střednictvím může informovat pražský magistrát o korupčním
jednání. Portál zastřešuje náměstkyně pri−
mátora Markéta Reedová, která má boj
proti korupci ve své kompetenci. K portá−
lu má přístup pouze omezený počet lidí,
aby bylo minimální riziko jeho zneužití.
Protikorupční portál má ambici poukázat
na korupční jednání zejména na místech,
na něž bude směřovat více podnětů, a od−
stranit jeho příčiny. Pokud mají tedy obča−
né podezření na korupci, mohou na kon−
krétní případ upozornit prostřednictvím korespondenčního lístku
Protikorupčního portálu. Lístek je k dispozici u každého sběrné−
ho boxu. Boxy jsou umístěny na hlavní poště v Jindřišské ulici
14, Praha 1 a ve vstupních prostorách Magistrátu (Mariánské
nám. 2, Praha 1 a Jungmannova 29/35, Praha 1). Sběrné boxy
zaručují občanům anonymitu. Na korespondenční lístek není
nutné ani uvést jméno. Podnět bude vždy prošetřen. Pokud ob−
čané vyplní jméno a kontakt, budou na základě žádosti infor−
mováni o výsledku šetření. Informovat mohou občané i elektro−
nicky prostřednictvím stránek www.praha−mesto.cz.

KULTURA, SPOLEČNOST
Populární anketa Zlatý slavík zná již své vítěze. V kategorii
zpěvák získal již v pořadí 33. ocenění Karel Gott, první místo
mezi zpěvačkami obsadila Lucie Bílá, která tím získala jubilejní−
ho desátého Českého slavíka. Bílá se s počtem 55 463 hlasů
stala zároveň absolut−
ním vítězem letošního
ročníku ankety. V kate−
gorii hudebních skupin
získala nejvyšší oceně−
ní skupina KABÁT.
Objevem roku se stal
Josef Vágner. Skokana roku získali Zbyněk Drda, Barbora
Zemanová a skupina ARGEMA. Podmínkou získání ocenění je,
že jde o osobu nebo skupinu, která aktivně působí na poli po−
pulární hudby, tedy například pravidelně koncertuje, vydala CD
u hudebního vydavatelství, vystupuje v televizi, rozhlase apod.
Anketa Český slavík se vyhlašuje od roku 1996 a navazuje na
někdejšího Zlatého slavíka, jehož od 60. let minulého století do
roku 1991 vyhlašoval časopis Mladý svět. O umístění interperů
rozhodují hlasy fanoušků.
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Představení na ledě „Holiday on ice −
Mystery“ se budou konat od pátku 15. úno−
ra do neděle 17. února 2008 v pražské
Sazka Areně. Děj začíná na tajuplném vý−
chodě. Průběh představení doprovází prvky
magie a kouzel v kombinaci s hudbou a cho−
reografií. Vystupuje zde řada nadpřirozených
a pohádkových bytostí. Jednotlivými scéna−
mi představení provádí publikum kartářka, která si pomocí vlast−
ních představ vymění místo s Alenkou v říši divů. Pronikne tak
do jejího života. Příběh zhudebněný do rytmu swingu se odehrá−
vá se všemi postavami, včet−
ně bílého králíka, klobouční−
ka a srdcové královny. Po−
zději pronikne do tajuplného
světa skřítků.
z
Nechte se okouzlit vá−
noční atmosférou. Dýchne
na vás pohoda s vidinou na−
zdobeného stromečku, dár−
ků, dobrého jídla, prskavek
a svíček...

RŮZNÉ
V úterý 20. listopadu 2007 náhle zemřel
Petr Vobořil, ředitel a jednatel společnosti
NADATUR. Poslední rozloučení se konalo ve
čtvrtek 29. listopadu 2007 od 14:00 hodin
v malé obřadní síni krematoria v Praze −
Strašnicích.
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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 bez 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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Pro váš štědrovečerní stůl
Co byste řekli tomu navodit si vánoční atmosféru již o trochu dříve? Možná se necháte inspirovat osvěd−
čenými recepty ze serveru www.azgastro.cz. Na štědrovečerní polévku si dovoluji přidat i můj recept...

Kuličky ze sušeného ovoce

jujeme kolečka nebo jiné tvary. Pečeme na vymazaném plechu
při teplotě 160 až 165 stupňů do růžova. Upečené koláčky spo−
jujeme meruňkovou marmeládou a ocukrujeme.

– 200 g sušeného ovoce (např. rozinky, datle, hrušky, meruňky
atd…)
– 150 g vlašských ořechů
– kokosová moučka na obalení
Všechny suroviny, kromě kokosové moučky, smícháme dohro−
mady, rozemeleme nebo rozmixujeme a vypracujeme tuhé těs−
to. Z těsta tvoříme kuličky, které na závěr obalíme v kokosové
moučce.

Pečený kapr s vínem a křenem

Mrkvové koláčky
– 200 g celozrnné pšeničné mouky
– 200 g mrkve
– 120 g Hery
– 30 g cukru
– 1/2 prášku do pečiva
– meruňková zavařenina na spo−
jování
Mrkev očistíme a nastrouhá−
me na jemném struhadle.
Z mouky, mrkve, cukru
a Hery vypracujeme
těsto. Je−li příliš
tuhé, přidáme ně−
kolik lžic vody.
Tvořítkem vykra−
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– 1 středně velký kapr
– 50 g cibule
– 2 dl bílého vína
– sůl, pepř, 50 g strouhaného křenu
Kapra očistíme, zbavíme hlavy a ocasu. Rozdělíme na dvě půl−
ky, osolíme a opepříme. Do pekáče nalijeme 2 dl vína a 2 dl
vody, přidáme na kolečka nakrájenou cibuli a nastrouhaný křen.
Vložíme do trouby a na střední teplotu pečeme asi 30 minut,
dle potřeby podléváme vodou či vínem. Podáváme s vařenými
nebo opečenými brambory.

PROSINEC 2007

Marinovaný losos na špízu s pórkem
Na špízy
– 400 − 500 g lososího filetu bez kůže
– 3 lžíce citronové šťávy
– špetka soli, cukru a pepře
– 3 lžíce oleje z řepky
– 1 lžička koriandru
Jako příloha:
– 1 kg pórku
– sůl, pepř
– 1 šalotka
– 1/2 stroužku česneku
– 2 lžíce másla
– 3 lžíce do polotuha ušlehané smetany
– petržel
– plátky citronu
Lososí filet osušíme a nakrájíme na 3 cm velké kostky. Důklad−
ně promícháme citronovou šťávu, cukr, sůl, pepř a olej. Koriadr
rozdrtíme a přidáme do směsi. Kostky lososa promícháme s ma−
rinádou a pod pokličkou necháme v lednici uležet minimálně dvě
hodiny. Mezitím očistíme pórek, podélně jej rozčtvrtíme, důklad−
ně omyjeme a nakrájíme na 8 − 10 cm dlouhé jemné proužky.
Pak jej cca 4 minuty blanšírujeme ve vařící osolené vodě, scedí−
me, propláchneme studenou vodou a necháme okapat.
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Štědrovečerní rybí polévka

Suroviny: 3 rybí hlavy, jikry, mlíčí, muškátový květ, kořenová ze−
lenina (mrkev, celer, petržel), sůl, maggi, čerstvá zelená petr−
želová nať, tvrdší rohlík, máslo, olej, hladká mouka.
Očištěné hlavy zbavené žáber dáme vařit do většího hrnce
se solí a asi lžičkou muškátového květu. Souběžně s tím
nastrouháme kořenovou zeleninu, kterou osmažíme na más−
le do měkka. Z uvařených rybích hlav obereme maso. Vývar
několikrát procedíme a přidáme do něj jikry a mlíčí a asi
10 − 15 minut povaříme. Polévku zahustíme jíškou, přidáme
kousky rybího masa a usmaženou kořeno−
vou zeleninu. Nakonec přidáme usekanou
čerstvou petrželovou nať. Podle chuti
dochutíme maggi. Polévku podáváme
s osmaženými na kostičky nakrájenými
rohlíky.
Jíška: na pánev dáme olej a lžíci más−
la. Přisypeme hladkou mouku a roz−
mícháme měchačkou. Za stálého
míchání vznikne jíška. Jakmile
začne mouka hnědnout, pla−
men stáhneme a po chvilce
vypneme, jíšku mícháme
i po vypnutém vařiči.
Lehce zchladlou jíšku
pak přidáme podle
chuti do polévky
a pečlivě rozkvedlá−
me, aby v polévce
nebyly hrudky.
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