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Milí čtenáři, 

Vítám Vás v novém roce. Dou−
fám, že jste si Vánoce pořádně uži−
li, stihli zabalit kapry, upéct dárky
a zabít vánočku.  

V tomto čísle mám pro Vás ně−
kolik zajímavých tipů. Můžete se se−
známit s průběhem konference or−
ganizované CEBRE na téma „Fondy
a programy jsou pro podnikatele,
ale jen některé“. Významnou akcí
byl pak slavnostní večer v souvis−
losti s Mezinárodním dnem osob
se zdravotním postižením. V Lich−
štejnském paláci byla oceněna vý−
robní družstva  ERGOTEP, družstvo
invalidů, Proseč u Skutče a OBZOR,
výrobní družstvo Zlín. Seznámit se
s aktuálními informacemi o VD
INFOTECH, výrobní družstvo, Hra−
dec Králové se můžete v rozhovoru
s předsedou družstva Lubošem
Langrem. Nezapomněli jsme ani na
bývalé pracovníky SČMVD − z jejich
setkání přinášíme malé ohlédnutí...

Zbývá dodat − štastný nový rok
2008!

Jana Henychová
šéfredaktorka

ADRESA REDAKCE

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

Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz

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

Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:       inzerce@scmvd.cz
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Vážené dámy, vážení pánové,

přeji Vám všem, členům a pracovníkům výrobních družstev,
jakož i těm, kteří s námi v průběhu roku spolupracují, i našem
čtenářům mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních
úspěchů v dobrém pracovním kolektivu v novém roce 2008.

V současných dnech hodnotíme naši činnost za rok 2007,
za rok který byl velmi náročný vzhledem k celkové politické
situaci, která ať chceme nebo ne, se nás logicky dotýká
všech, na všech úrovních řízení, všech našich pracovníků
a rodin.

Jsem velice rád a oceňuji, že většina našich družstev se s nemalými problémy z toho vy−
plývajícími dokázala vyrovnat a je mezi Vámi mnoho těch, kteří přispívají ke stabilizaci Vašeho
kolektivu, k inovacím Vaší činnosti, k upevnění pozice Vašeho družstva na našem i světovém
trhu.

Děkuji Vám všem za to, že Vaší činností přispíváte k dobrému jménu výrobního družstev−
nictví a jeho prezentaci. Zvlášť si cením těch, kteří uspěli v mnoha výběrových řízeních,
v různých  prestižních soutěžích a vrcholných vyhodnoceních na regionální, ale i ministerské
a vládní úrovni.

Rok 2008 bude neméně náročným ve všech oblastech podnikání i ve změnách, které při−
nesou různé reformy, jež budou mít vliv nejen na naše družstva, ale i na náš rodinný život. Bude
opět záležet především na Vás, Vašich kolektivech, vedení Vašeho družstva, jak se s těmito
úkoly vyrovnáte. Bez přispění a iniciativy většiny Vašich členů a pracovníků, snahy o řešení pro−
blémů a hledání cest k dalšímu rozvoji není možné v současné době uspět.

My, pracovníci Svazu českých a moravských výrobních družstev, se budeme snažit být Vám
v tomto nápomocni. Budeme i nadále prosazovat Vaše oprávněné požadavky u vrcholných
orgánů státu, chceme přispívat a mít vliv na zlepšení celkového podnikatelského prostředí,
na přípravu legislativních návrhů, pomáhat při zpracovávání podnikatelských záměrů určených
nejen k čerpání různých dotačních titulů, dále pomáhat při finanční a úvěrové problematice,
při prezentaci Vašich činností a výrobků, proškolovat Vaše odborné pracovníky v souvislosti
s novými předpisy a zákony ve všech oblastech a vyvíjet další pro Vás potřebné činnosti.

Záleží na nás všech, jak v roce 2008 uspějeme. K tomu Vám všem ještě jednou přeji
mnoho sil, zdraví, to nezbytné podnikatelské štěstí, a to nejen Vám, ale i Vašim blízkým
a rodinám, kteří Vám poskytují tolik potřebné a klidné zázemí.

Jan Wiesner
předseda SČMVD
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Představitelé státní správy a podnikatelského sektoru se 3. prosince 2007 setkali na konferenci
pořádané CEBRE ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP), Hospodářskou komorou ČR
(HK) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS). Za přítomnosti více než
70 zástupců firem a akademického sektoru se snažili odpovědět na otázku, zda jsou fondy a progra−
my EU pro podnikatele. A odpověď? Ano, fondy a programy EU sice jsou pro podnikatele, ale jen
některé a ne pro všechny podnikatele. 

FONDY A PROGRAMY EU 
JSOU PRO PODNIKATELE, ALE JEN NĚKTERÉ 

Účastníky konference, konané v objektu SČMVD, uvítal pre−
zident KZPS Jan Wiesner, který vyzdvihl význam programů
Evropské unie pro podnikatele a roli CEBRE v zastupování pod−
nikatelských zájmů v Bruselu. Jiří Kohoutek, výkonný ředitel
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, zhodno−
til zapojení podnikatelů do implementace i přípravy operačních
programů a shrnul požadavky podnikatelů do tří bodů: zvýšení
přístupu velkých podniků a zaměstnavatelských svazů k evrop−
ským dotacím, zjednodušení byrokracie a požadavek na záloho−
vé/průběžné financování. Náměstek ministra průmyslu a ob−
chodu Martin Tlapa se ve svém příspěvku zabýval Národním
strategickým referenčním rámcem a jeho prvním cílem, konku−
renceschopnou ekonomikou, stejně jako průběhem vyjednávání
operačních programů. Náměstek generální ředitelky
CzechInvest Michal Koryčánek představil roli CzechInvestu při
implementaci a jeho služby pro podnikatele. Zmínil rovněž no−
vou internetovou aplikaci pro podávání projektů eAccount a do−
sud publikované výzvy programů OPPI. 

V druhém dopoledním bloku vy−
stoupil Zdeněk Liška, generální ře−
ditel SP, který zdůraznil význam in−
vestic do vzdělávání a rozvoje
lidských zdrojů i fakt, že ne všech−
ny české firmy mají dostatek pro−
středků na systémové vzdělávání.
Zmínil rovněž úspěšné projekty SP
podpořené z evropských prostřed−
ků. Tajemník hospodářské komory
Vladimír Šiška hovořil o vztahu
podnikání a inovací, rozebral fak−
tory konkurenceschopnosti MSP,
inovační proces a především pod−
poru inovací ze strukturálních fon−
dů (OPPI a OPVVI). Zástupce spon−
zora konference, společnosti
Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Petr Očko se zabýval inova−
cemi v oblasti informačních a ko−
munikačních technologií z pohledu
poradenské firmy. Ředitelka CEB−
RE Blanka Jakubcová účastníky
seznámila s výsledky ankety
„Znáte fondy a programy EU?“,
kterou CEBRE organizovalo v říjnu
mezi podnikateli ve spolupráci
s portálem BusinessInfo.cz. 

Odpoledne proběhly tři tematické workshopy zaměřené na
podnikání a inovace, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a život−
ní prostředí. V rámci workshopů se účastníci seznámili s fi−
nančními nástroji pro danou oblast, vyslechli si příklady úspěš−
ných i neúspěšných projektů a měli možnost klást otázky
i zástupcům poradenských firem. 

Účastníci konference odcházeli vesměs spokojeni, protože
převažující odpověď na průvodní otázku konference byla povzbu−
divá − fondy a programy EU jsou i pro podnikatele. Je však nutné
mít na zřeteli dva základní aspekty: Ne každý finanční nástroj je
použitelný pro každou firmu (některé jsou omezeny třeba velikos−
tí firmy nebo OKEČ, apod.). Fondy a programy EU by zároveň ne−
měly být cílem projektu firmy, nýbrž jen nástrojem k uskutečnění
firemních projektů, které by se firma pokoušela i tak realizovat. 

Mediálními partnery konference byli informační portál pro
podnikatele BusinessInfo.cz, portál EurActiv.cz a měsíčník DO−
TACE (dříve Dotační věstník).

Autor textu: CEBRE
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Více informací lze získat na cebre.europe@mail.be, http://www.cebre.cz.
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Lichštejnský palác patřil zdravotně postiženým

Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením se uskutečnil 7. prosince
2007 od 18:00 hodin v prostorách Lichštejnského paláce na pražské Kampě. Akci obohatilo hudeb−
ní vystoupení studentů Konzervatoře Jana Deyla. Organizátoři současně zajistili tlumočení do české−
ho znakového jazyka. Slavnostní večer, který uváděla Tina Pletánková, měl dvě části, z nichž přiná−
šíme krátkou reportáž...

V první části večera byly oceněny podnikatelské aktivity subjektů
zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o již v
pořadí druhý ročník. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR oceňuje pod−
nikatele, fyzické a právnické osoby, tedy všechny ty, kteří v hodno−
ceném roce výrazným způsobem přispěli k vytváření rovných příleži−
tostí, seberealizaci a pracovnímu uplatnění osob se zdravotním
postižením a příkladným způsobem přispěli k nezávislosti a ekono−
mické i sociální integraci zdravotně znevýhodněných osob v České
republice. Ocenění předali v zastoupení ministra průmyslu a obcho−
du jeho náměstek Ing. Jiří Koliba a viceprezident Hospodářské ko−
mory ČR a předseda SČMVD Jan Wiesner.

V kategorii podnikatelé − osoby samostatně výdělečně činné a fy−
zické osoby, které jsou samy podnikateli, případně zaměstnávají
osoby se zdravotním postižením, získala ocenění také dvě výrobní
družstva. Ocenění převzali Jiří Herynek, předseda družstva invalidů
ERGOTEP, Proseč u Skutče a předsedkyně výrobního družstva
OBZOR Zlín Jana Šmehlíková. 

ERGOTEP, družstvo invalidů, Proseč u Skutče
Družstvo invalidů − kooperace při výrobě strojů, přístrojů,

zdravotní techniky a prostředků. Vyhledává i nové typy činností
pro uplatnění pracovníků se zdravotním postižením, například
specializovaný maloobchod, reklamní činnost a marketing, vý−
roba z vlákniny, papíru a lepenky, poskytování technických slu−
žeb. Družstvo má 113 zaměstnanců, z toho více než 90 pro−
cent se zdravotním postižením.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Výrobní družstvo, vzniklo v roce 1965. Při dobrém mana−

gementu udrželo profesionální úroveň v tak náročném oboru,
jako je strojírenství a zpracování plastů. Přitom zachovává
vysoký počet pracovních míst vhodných pro těžce mentálně
či kombinovaně postižené osoby. Hlavní aktivity jsou kovo−
obrábění, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří−
strojů, výroba nástrojů a vstřikovacích forem, výroba řemín−
ků a tašek, zámečnictví a čalounictví, výroba plastových výrobků,
služby administrativní správy a organizačně−hospodářské služby.
V družstvu pracuje 392 zaměstnanců, z toho 204 se zdravotním
postižením.

Druhá část večera pak patřila ceně VVZPO za publicistické práce
zaměřené na problematiku zdravotního postižení, uveřejněné v tele−
vizi, v rozhlase a v tisku. Ocenění má tradici − letos se konal v pořa−
dí již XIV. ročník. Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany. Za dobu existence prošlo soutěží více než 700 prací, letos
jich bylo hodnoceno 60. Ceny se udělují dílům, která nejvhodnějším
způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení.
Hlavním měřítkem při jejich posuzování tedy je, jak může přihlášená
práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou
a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem s postižením. Ceny v katego−
rii televizních pořadů předal oceněným soutěžícím předseda vlády
České republiky a předseda VVZPO Ing. Mirek Topolánek. Ceny v ka−
tegorii rozhlasových pořadů předal místopředseda vlády a ministr
práce a sociálních věcí, a současně místopředseda VVZPO, RNDr.
Petr Nečas. Ceny za poslední subkategorii písemných děl veřejně
publikovaných předala vítězům ministryně pro lidská práva a národ−
nostní menšiny a výkonná místopředsedkyně VVZPO MUDr. Džamila
Stehlíková. Předsedkyně výrobního družstva OBZOR Zlín Jana Šmehlíková
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3. prosinec byl Organizací spojených národů stanoven Mezinárodním dnem osob se zdravotním po−
stižením, jako den přijetí světového programu podpory lidských práv zdravotně postižených a vyrov−
návání příležitostí pro jejich plné zapojení do života společnosti. Ve světě je připomínán již od roku
1992. Každým rokem má jiné téma, které určuje oblast, na níž má být zaměřena hlavní pozornost.
Tématem pro rok 2007 byla „Důstojná práce pro osoby s postižením“. 

Jiří Herynek, předseda VD ERGOTEP Proseč u Skutče Ing. Mirek Topolánek MUDr. Džamila Stehlíková RNDr. Petr Nečas
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Další vývoj, modernizace a ještě užší kontakt s trhy a zákaz−
níky je ohlášen na Mezinárodním veletrhu řemesla, který se koná
příště od 28. února do 5. března 2008 v Mnichově. Jasné oddě−
lení oblastí IHM PROFI a IHM PRIVAT, které bylo poprvé zavede−
no 2006 a přispělo rozhodujícím způsobem k přílivu celkem
175 tisíc návštěvníků, bude pokračovat a bude doplněno o časo−
vě zkrácený rozsah IHM PROFI na pět dnů (čtvrtek až pondělí).
Oblast IHM PRIVAT zůstane u svého sedmidenního trvání (čtvrtek
až středa), právě tak jako Zahrada Mnichov 2008, která se koná
souběžně s Mezinárodním veletrhem řemesla.

Nejen, ale především pro zákazníky oblasti IHM PROFI se bude
konat veletrhu řemesla prvních pět dnů (28. února až 5. března) rov−
něž opět IHM AUTOSCHAU a posílí optimálně účast automobilového
řemesla. Aby se také opět něco zvláštního nabídlo odborným ná−
vštěvníkům z oboru pekař, řezník, cukrář, bude pro odborné návštěv−
níky znovu realizován MBKplus jako odborná akce od 2. do 5. března.

Všechny akce jsou na veletrhu denně ve stejný čas, a to 9:30 až
18:00 hodin. Vstupenka na veletrh I. H. M. platí i na souběžně pro−
bíhající veletrh zahrady GARTEN, kde se mohou návštěvníci seznámit
s aktuální nabídkou potřeb pro zahradnictví vč. nádherných dekorací
květin.

Servis pro návštěvníky nabízí oficiální zastoupení pořadatele pro
ČR a SR, společnost EXPO−Consult+Service, která nabízí organizaci
zájezdů, individuální ubytování i zlevněné vstupenky.

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Doba trvání akce IHM PRIVAT a Zahrada Mnichov: 
28. 2. − 5. 3. 2008
Trvání akce IHM PROFI a IHM AUTOSCHAU: 
28. 2. − 3. 3. 2008
Trvání akce MBKplus:
2. 3. − 5. 3.2008

Otevírací doba všech akcí: denně 9:30 − 18:00 hodin.

Stručná charakteristika IHM
Od roku 1949 se každoročně koná na jaře mezinárodní veletrh ře−

mesla − celosvětově jedinečná veletržní událost jako motor řemeslné
ekonomiky. Pod heslem „celý svět řemesla“ ukazuje více odvětvový
veletrh na jedné straně technické vybavení středně velkého podniká−
ní Evropy, na druhé straně prezentuje mnohotvárnou nabídku evrop−
ských řemeslných podniků. Mezinárodní veletrh řemesla slouží kromě
toho řemeslům jako politická hlásná trouba.

K mezinárodnímu veletrhu řemesla patří vedle IHM PROFI s auto−
expozicí a IHM PRIVAT také MBKplus. IHM PROFI oslovuje jako od−
borný veletrh pro techniky, dílny, nářadí − odborníky nejrůznějších ře−
mesel. Na autoexpozici budou představeny osobní vozy pro
soukromou potřebu právě tak jako užitková vozidla. Řezníci, pekaři a
cukráři se informují každé dva roky o MBKplus. Jako veletrh pro ži−
votní styl nabízí IHM PRIVAT řemeslné umění a řemeslné služby pro
kvality si vědomé publikum.

Mezinárodní veletrh řemesel 
I. H. M. 2008
– ještě atraktivnější pro vystavovatele 

a návštěvníky
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Co je v současné době prioritou vašeho výrobního programu?
V současné době se zaměřujeme především na státní správu.

Účastníme se  výběrových řízeních všech typů, dle Zákona o veřej−
ných zakázkách. Přibližně 49 procent našich zakázek se týká stát−
ního sektoru, zbývající část zahrnují zakázky pro komerční firmy.
V roce 2001 byl ukončen prodej značkových repasovaných počítačů
a také maloobchodní prodej. Naším záměrem je nyní již pouze po−
skytování komplexního řešení zákazníkovi. 
Co konkrétně nabízíte a jaké dosažené úspěchy lze jmenovat?

V prostorách družstva máme „síň slávy“ − po čtyři roky jsme nej−
úspěšnějším prodejcem v České republice tiskáren japonské znač−
ky OKI. Mimo jiné patříme také mezi úspěšné dodavatele Hewlett
Packard, Lenovo, dodáváme též výrobky firem Xerox a Minolta atd.
Vlastníme několik ocenění od výrobců za projekty do škol atd. Je
toho skutečně mnoho za 18 let našeho působení na českém trhu.
Naše portfolio produktů a služeb je velmi široké, a proto si dovolím
doporučit  navštívit naše webovské stránky www.infotechcz.cz.
Co dodáváte konkrétně do škol?

Jedná se jak již jsem zmínil dříve, o ucelená řešení. V posled−
ních dvou letech mají školy především zájem o interaktivní výuku.
Vysvětlím velmi zjednodušeně − jedná se o tzv. interaktivní tabuli,
která komunikuje s počítačem a projektorem. Jedna z funkcí je, že
učitel napíše na tabuli text, program ho uloží do počítače a studen−
ti si již nemusí dělat poznámky. V naší široké nabídce máme dále
projektory světových výrobců, hlasovací zařízení, řídí systémy audio−
vizuální technologie atd. Důležitým a nezanedbatelným faktem je, že
tyto speciální technologie nabízíme za výrazně nízké ceny. 
Co byste zdůraznil jako základ pro úspěch podnikání?

Základem úspěchu je maximální vnímání požadavků zákazníka
a umění mu vyjít vstříc, najít pro něho optimální řešení za příznivou
cenu. V dnešní době supermarketů a internetových obchodů  klademe
důraz na individuální a profesionální přístup ke každému zákazníkovi
včetně poprodejní podpory. Náš zákazník je zároveň naším partnerem.
Co družstvo a ISO?

Od roku 2006 vlastníme certifikát ISO a bezpečnostní prověrku
NBU. Z tohoto důvodu můžeme pracovat na zakázkách pro státní
správu vyžadující tyto certifikáty.

Děkuji za rozhovor...                                          (−jh−)

INFOTECH, výrobní družstvo, 
Hradec Králové

Výrobní družstvo INFOTECH je firmou s osmnáctiletou tradicí
a s celorepublikovou  působností v oblasti výpočetní a projekční
techniky. Jeho sídlo je v Hradci Králové, S. K. Neumanna 1257. 

Družstvo působí v následujících oblastech:

komplexní řešení v oblasti výpočetní, projekční a telekomunikační techniky
značková technika od světových výrobců
projektování, realizace počítačových sítí, dodávka kompletního vybavení dle požadavků
zákazníka
správa informačních systémů
kabelážní systémy
projekční a prezentační systémy
elektronické zabezpečovací systémy
televizní, dohledové a kamerové systémy, včetně televizních a satelitních rozvodů
vzduchotechnika a klimatizační systémy
požární systémy včetně plynových hasicích směsí
přístupové a docházkové systémy
telekomunikační systémy
trezory, bezpečnostní dveře

Rozhovor s předsedou družstva Lubošem Langrem
Pane předsedo, můžete pro−
zradit něco ze začátků čin−
nosti družstva?

Družstvo bylo založeno
ještě před revolucí, v březnu
1989. Rozhodli jsme se pod−
nikat, ale v té době nebyla jiná
možnost než založit výrobní
družstvo. V začátku jsme sdru−
žovali asi 30 různých činností.
Mezi ně patřily například i ho−
rolezectví pro výškové práce
nebo výzkum radonu. Protože
jsem vystudoval obor infor−
mační technologie a měl jsem
v této oblasti bohaté zkuše−
nosti, prosadil jsem tuto čin−
nosti  v družstvu. Dnes působí INFOTECH především jako IT firma.
Vážíme si velmi dlouholeté tradice − družstvo je stabilní, neboť se jed−
ná o právní formu, která je seriozní a tak může firma fungovat dál.

Jaký je rozdíl mezi specializací družstva dříve a nyní?
Původně jsme se soustředili na co nejširší oblast klientů. V sou−

časné době jsou našimi obchodními záměry především projekty do
škol, úřadů a dalších institucí. Naším cílem je poskytnutí komplex−
ního řešení pro naše obchodní partnery. Pro představu − od posta−
vení budovy přes strukturovanou kabeláž až po vybavení informační
technologií, datových úložišť, atd. Mimo jiné oslovujeme pravidelně
zhruba 500 škol v celé České republiky. Umíme jim nabídnout spe−
ciální produkty za výhodnou cenu, která není na trhu standardní. 

Můžete to čtenářům přiblížit?
Tento trend jsme nastartovali již v roce 1995, kdy jsme zakoupili

asi 30 tisíc značkových repasovaných počítačů a 10 tisíc notebooků.
Pro srovnání − v té době stál nejlevnější notebook min. 50 tisíc korun,
my však nabízeli repasovaný za pouhých 17 990 korun. Pro český trh
to bylo něco zcela nového. Naše nabídka byla záměrně nasměrována
především školským zařízením. Tím jsme se aktivně podíleli na od−
startování procesu modernizace výuky v českých školách. A zároveň
jsme zpřístupnili výpočetní techniku široké veřejnosti.

Na základě dlouholetých zkušeností v IT má družstvo INFOTECH pro pokrytí nejrůznějších požadavků zákazníků vytipované vhod−
né výrobce a dodavatele. Důsledkem pečlivého výběru jsou pro jeho zákazníky dobré ceny a kvalitní před i poprodejní  podpora.
Důraz klade především na spolehlivost a kvalitu přiměřenou požadavkům za příznivou cenu.Výrobní družstvo INFOTECH je nosite−
lem certifikátu jakosti kvality ISO 9001:2000. INFOTECH je profesionálním partnerem nejen ve světe informačních technologií.
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L EDEN

Pondělí 7 14 21 28
Úterý 1 8 15 22 29
Středa 2 9 16 23 30
Čtvrtek 3 10 17 24 31
Pátek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Neděle 6 13 20 27

DUBEN

Pondělí 7 14 21 28
Úterý 1 8 15 22 29
Středa 2 9 16 23 30
Čtvrtek 3 10 17 24
Pátek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Neděle 6 13 20 27

KVĚ T EN

Pondělí 5 12 19 26
Úterý 6 13 20 27
Středa 7 14 21 28
Čtvrtek 1 8 15 22 29
Pátek 2 9 16 23 30
Sobota 3 12 17 24 31
Neděle 4 11 18 25

SRPEN

Pondělí 4 11 18 25
Úterý 5 12 19 26
Středa 6 13 20 27
Čtvrtek 7 14 21 28
Pátek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Neděle 3 10 17 24 31

ZÁŘ Í

Pondělí 1 8 15 22 29
Úterý 2 9 16 23 30
Středa 3 10 17 24
Čtvrtek 4 11 18 25
Pátek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27
Neděle 7 14 21 28

ČERVENEC

Pondělí 7 14 21 28
Úterý 1 8 15 22 29
Středa 2 9 16 23 30
Čtvrtek 3 10 17 24 31
Pátek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Neděle 6 13 20 27

Ř Í J EN

Pondělí 6 13 20 27
Úterý 7 14 21 28
Středa 1 8 15 22 29
Čtvrtek 2 9 16 23 30
Pátek 3 10 17 24 31
Sobota 4 11 18 25
Neděle 5 12 19 26

L I S TOPAD

Pondělí 3 10 17 24
Úterý 4 11 18 25
Středa 5 12 19 26
Čtvrtek 6 13 20 27
Pátek 7 14 21 28
Sobota 1 8 15 22 29
Neděle 2 9 16 23 30

PROS I N EC

Pondělí 1 8 15 22 29
Úterý 2 9 16 23 30
Středa 3 10 17 24 31
Čtvrtek 4 11 18 25
Pátek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27
Neděle 7 14 21 28

ÚNOR

Pondělí 4 11 18 25
Úterý 5 12 19 26
Středa 6 13 20 27
Čtvrtek 7 14 21 28
Pátek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23
Neděle 3 10 17 24

BŘEZEN

Pondělí 3 10 17 24 31
Úterý 4 11 18 25
Středa 5 12 19 26
Čtvrtek 6 13 20 27
Pátek 7 14 21 28
Sobota 1 8 15 22 29
Neděle 2 9 16 23 30

ČERVEN

Pondělí 2 9 16 23 30
Úterý 3 10 17 24
Středa 4 11 18 25
Čtvrtek 5 12 19 26
Pátek 6 13 20 27
Sobota 7 14 21 28
Neděle 1 8 15 22 29

20082008
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Nominace na cenu European Regional
Champions Awards 2007              27. − 28. 11. 2007

Zástupci projektu CIP Equal 0082 − Sociální družstva
a podniky − se na základě pozvání zúčastnili předání ceny
European Regional Champions Awards 2007 v kategorii
European Regional Employment Champion. Akce se zú−
častnili Ing. Beck, Ing. Mikulášek a Ing. Brančíková.

Do soutěže byl projekt přihlášen v dubnu 2007. V listopadu bylo oznámeno pořa−
datelem soutěže − firmou DODS, která spolupracovala s Committee of the Regions −
že projekt byl vybrán mezi tři nejlepší v kategorii Employment. Vyhlášení vítězů se tedy
konalo v Bruselu 27. listopadu v hotelu Le Chatelain (Rue du Chatelain 17, 1000
Brusel), kde byl projekt 0082 zvolen nejlepším v této kategorii. Akce se zúčastnil
mimo jiné prezident Committee of the Regions (CoR) Michel Delebarre.

Dalšími kategoriemi byly například − Social Policy Champion, Equal
Opportunities, Innovation, Environment, Energy atd. − celkem z deseti kategorií.

Setkání bylo příležitostí pro prezentaci cílů a výsledků projektu a distribuci ma−
teriálů o projektu. Podle informací pořadatelů se soutěže zúčastnilo celkem 150
firem a projektů, ze kterých byly vybrány tři do každé z deseti kategorií. 

Mezi nominovanými ve všech kategoriích byly pouze tři projekty pocházející
z nových členských zemí EU, včetně našeho (Slovinsko, Polsko).

Autor textu: Ing. Lucie Brančíková

Více na http://www.cor.europa.eu/en/press/press_07_11142.html
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Iniciativa OCHRANA OBYVATEL
řeší i záchranu zdravotně postižených

„Iniciativa zaměřená na komunikaci s obyvateli v dobách ohrožení,“ vznikla v dubnu  
2007. Hlavním cílem Iniciativy je zlepšit komunikaci úřadů s obyvateli v době ohrožení. Důležitou součástí
projektu Iniciativy „Ochrana obyvatel“ je preventivní vzdělávání, aby občané byli dostatečně informováni
a připraveni na to, co může nastat v takové situaci a jak se správně zachovat, či jí předejít. Téma se týká
všech občanů ČR, a proto Iniciativa vítá, že podpora projektu jde napříč politickým spektrem. Její vznik
podpořili přední politici a odborníci, jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán, senátor Vítězslav Jonáš a řada dal−
ších osobností.

"Cílem našeho projektu je popularizovat pojmy jako je civilní ochrana či ochrana
obyvatelstva a dát jim moderní obsah v širším pojetí možných novodobých rizik, jako
jsou povodně, požáry, nehody, průmyslové havárie a další nebezpečí," zdůrazňuje ve−
doucí projektu Ochrana obyvatel Zdeněk Rathauský. 

Za svou krátkou dobu existence, pouhé tři čtvrtiny roku, se už podařilo uskutečnit
celou řadu aktivit. Mezi nejvýznamnější patřil speciální seminář "Ochrana postižených
osob v době nebezpečí" který uspořádala Iniciativa Ochrana obyvatel v Poslanecké
sněmovně za účasti předních politiků a odborníků. "Našim postiženým spoluobčanům
nepomůžou při nebezpečí kartičky, osvětové spoty ani média, nemohou před hrozbou
utéci. Od začátku diskutujeme se zástupci postižených a chceme se této problemati−
ce důsledně věnovat," vysvětlil hlavní záměry semináře vedoucí projektu Rathauský.

Zdárnému průběhu celého projektu požehnal v úvodu semináře Strahovský opat
Michael Pojezdný.

KOMPLIKACE ZÁCHRANY POSTIŽENÝCH V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH:
REGISTR OBČANŮ, BARIÉRY V DOMECH, PROBLÉMY NEVIDOMÝCH A NESLYŠÍCÍCH
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STAVEBNÍ BARIÉRY
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav

Štěpán si mj. postěžoval na bariéry, které komplikují zásahy ze−
jména v ubytovnách a dalších veřejných budovách, kde jsou
chodby doslova zabarikádované nábytkem a zamřížovaná okna
i dveře. "U nás zákon řeší, že se vozíčkář musí dostat do ob−
jektu, ale nikoho už nezajímá, jak se z něj také dostane ven, na−
víc třeba i rychle," doplnila senátorka Daniela Filipiová, která
jako vozíčkářka uvedla řadu praktických každodenních problémů
postiženého člověka. 

PSYCHOLOGICKÁ POMOC
Generál Štěpán také zmínil, že v současné době nelze při

záchranných činnostech podceňovat ani psychologickou přípra−
vu. Zatímco při ničivých povodních před 5 a 10 lety taková
služba k dispozici nebyla, dnes již hasiči spolupracují s profesi−
onálními psychology, kteří se věnují nejen samotným postiže−
ným, ale občas poskytují posttraumatickou péči i samotným
záchranářům.

„Zářným příkladem byla nehoda autobusu u Nažidel, kde
bylo třeba psychologicky pomoci pozůstalým i samotných zá−
chranářům,“ připomněl otřesný případ Štěpán.

JAK KOMUNIKOVAT S HLUCHÝMI
Neslyšící a němí lidé se těžko dorozumí i po tísňové lince

a je třeba hledat vhodnější způsoby komunikace s těmito oso−
bami. Nabízí se forma zasílání SMS či faxů, ale odborníci na
dnešním semináři upozornili, že v případě např. živelné pohro−
my často nejde elektřina, dochází k výpadkům sítí telefonních
operátorů, a tudíž i tyto formy komunikace ztrácejí na funkč−
nosti.

REGISTR POSTIŽENÝCH OSOB
Záchranáři se jednomyslně shodují, že by jim velmi usnadnil

činnost dostupný registr postižených osob. 

Jenže, mnozí starostové se odvolávají na přílišnou přísnost
zákona o ochraně osobních údajů a obávají se takový registr
zřídit.

K tomuto tématu se na semináři vedla zásadní polemika.
Senátorka Filipiová se například obává zneužitelnosti dat.
„Imobilní člověk je velmi zranitelný a bohužel žijeme v době ma−
sivního úniku všech možných informací,“ podotkla senátorka
s tím, že by mohlo hrozit reálné nebezpečí, kdyby se do ne−
správných rukou dostaly třeba seznamy bytů, obydlených posti−
ženými lidmi.

Zástupci Českého statistického úřadu na přímou otázku
sdělili, že ČSÚ nemá k dispozici individuální seznamy postiže−
ných osob. „I kdyby takové seznamy v rámci ČSÚ existovaly,
nemůžeme je dle platných zákonů poskytnout,“ sdělil Josef
Kotýnek s tím, že veškeré údaje o obyvatelstvu mají k dispozici
pouze anonymně a jinak je ani nesledují. 

Zástupci VZP se podělili o své zkušenosti s prosazením le−
gislativních úprav pro zřízení registru pojištěnců. „Šlo o užiteč−
nou věc a zákonodárci s tím neměli problém,“ vysvětlil Gríša
Vodička z VZP.

K tématu se vyjádřil i předseda Poslanecké sněmovny
Ing. Miloslav Vlček, který problém pečlivě sleduje a pokud do−
jde k závěru, že je třeba změnit legislativu, bude na tom praco−
vat. „U těchto témat je vždy nutno především zajistit většinovou
podporu. Jsem rád, že na dnešním semináři se právě o tomto
tématu tak silně hovoří, jsou to pro mě cenné podněty,“ zdů−
raznil Vlček.

Ukázka hasičské techniky
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KONTAKT:
Kateřina Bouda Kašparová

tisková mluvčí projektu
mobil: 777 600 033

email: kasparova@ochranaobyvatel.cz 

INFORMAČNÍ SERVIS CO DĚLAT
Úzká spolupráce s Českou informační agenturou umož−

nila vznik společného informačního kanálu CO DĚLAT na
Webreporter.cz. 

Do speciální webové rubriky přispívá Centrum pro bezpečný
stát, krajské úřady, Hasičský záchranný sbor ČR a další odbor−
né zdroje. Tento informační zdroj bude sloužit nejen pro infor−
movanost občanů, ale i jako speciální zdroj odborných zpráv pro
starosty a orgány měst a obcí.

Zprávy z CO DĚLAT přebírají další média a významné moni−
toringové společnosti.

SENÁTOR JONÁŠ POMŮŽE HASIČŮM
Hasičské sbory po celé republice se potýkají s vážným pro−

blémem, a tím je značný podstav. „V krajích chybí až 20 procent
hasičů a když se přidají nemoci ad. problémy, slouží nám maxi−
málně polovina lidí, než by bylo třeba,“ upozornil Pavel Dekret
z Generálního ředitelství HZS. 

Dobrovolní hasiči zas mají především potíže s uvolňováním
ze zaměstnání, zejména, když pracují v soukromých menších fir−
mách. Zákon sice pamatuje na finanční náhrady a uvolnění z dů−
vodu „výkonu v obecném zájmu“, ale pro malého podnikatele
může být i nepřítomnost jednoho zaměstnance existenční pro−
blém. Navíc vybavení dobrovolných jednotek je v žalostném sta−
vu, jak doslova řekl senátor Vítězslav Jonáš. "Osobně se budu
snažit, aby se na ně nezapomnělo, aby byli adekvátně vybaveni
pro zásahy" prohlásil Jonáš.

NOSÍTKA I PRO PSY
Přímo v seminární místnosti hasiči předvedli prostředky, kte−

ré používají v těch nejhůře dostupných místech, kdy už všechny
předchozí prostředky záchrany selhaly.

Ukázali pevná nosítka, na kterých fixují osoby s poraněním
páteře a přímo na svém kolegovi demonstrovali speciální vak
„mumii“, pomocí něhož dostanou zraněnou osobu co nejrychle−
ji z těžko přístupného místa. 

Předvedli také podobný vak na psy, který používají např. na
záchranu vodicích psů, když jde o zranění nevidomého člověka,
pro něhož pes znamená druhé oči.

ŠTĚDRÝ ZÁVĚR
Na závěr semináře organizátoři potěšili přítomné hosty: vy−

losovali 5 neziskovek, které díky sponzorům dostanou na svou
činnost příspěvek 10 000,− Kč. 

Losovali představitelé Iniciativy Ochrana obyvatel, sponzorů
a HZS.

KARTA 112 PRO OBČANY
Dalším velkým počinem projektu bylo na podzim 07 vydání

Karty 112 − šikovného pomocníka pro krizové situace. Má roz−
měry běžné platební karty a obsahuje telefonní spojení na
základní krizové linky (112, 150, 155, 156 a 158) a webovou
adresu www.ochranaobyvatel.cz, kde se každý dozví další infor−
mace, jak postupovat v případech ohrožení, tedy např. při po−
vodni, požáru, evakuaci, nehodě, průmyslové havárii, nebo při
nálezu podezřelého zavazadla apod.

Karet bylo vydáno sedm miliónů kusů a do jara 2008 ji ob−
drží většina českých domácností. „Kartu 112 už od září rozesí−
lá společně se svými zásilkami náš významný partner VZP, díky
tomu ji dostane téměř každá rodina. Nyní je budeme ještě
distribuovat do škol po celé ČR,“ vysvětluje mluvčí projektu
Kateřina Bouda Kašparová. 

OSVĚTA V TELEVIZI
Informační kampaň projektu doprovázejí speciální informač−

ní spoty. Veřejnoprávní Česká televize vysílala poslední dva
měsíce roku 2007 spoty v délce 10 až 60 sekund, které lidem
připomněly krizové telefonní linky. ČT spoty zařadila mezi pro−
gramy v průběhu celého dne na všech svých kanálech (ČT1,
ČT2, ČT24). Do mediální kampaně se zapojila soukromá TV
Prima, která od Vánoc vysílá speciální minutové spoty s do−
pravní tématikou, které radí divákům−řidičům, jak správně rea−
govat v kolonách a umožnit průjezd vozidel Integrovaného zá−
chranného systému. Spotem provádí Kateřina Bouda
Kašparová, dlouholetá rozhlasová a TV reportérka a současná
mluvčí projektu.

WEBOVÁ PREZENTACE
Na www.ochranaobyvatel.cz najde každý řadu konkrétních

rad, jak postupovat v konkrétních krizových situacích. Například
při nálezu podezřelého zavazadla, při dopravní nehodě, při po−
žáru, povodni, při průmyslové a jaderné havárii, při evakuaci…
Nechybějí obecné zásady postupu při mimořádných událostech,
informace o varovných signálech, zvuku sirén. 

Doporučujeme najít si chvilku času a seznámit se s postu−
py, zpracovanými ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč a členy expertní skupiny. Ve vlast−
ním zájmu. Protože − jak známo − štěstí přeje připraveným.

Také v novém roce 2008 Ochrana obyvatel chystá řadu dal−
ších zajímavých aktivit, které pomohou zlepšit informovanost ši−
roké veřejnosti.

Vše o projektu OCHRANA OBYVATEL najdete na webu
www.ochranaobyvatel.cz.
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SČMVD přichystal tradičně vánoční setkání 
pro bývalé pracovníky

Koncem každého roku se již po řadu let organizuje na SČMVD setkání s bývalými pracovníky, kteří pracovali
na svazu až do důchodového věku. Řada z nich obětovala družstevnictví víceméně celý svůj pracovní život a toto
setkání je každým rokem jejich příjemným zpestřením před blížícími se vánočními svátky. I tentokrát tedy dámy
a pánové vyrazili na svaz − jejich setkání se konalo v pondělí 17. prosince 2007.

Přítomné pozdravil v úvodu předseda SČMVD Jan Wiesner jim popřál příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a vše nejlepší v Novém roce 2008, a vyjádřil také přání, aby se sešli v hojném počtu také příští rok....
JUDr. Zdeněk Čáp a „moje maličkost“ jsme se jménem ZV OS UNIOS k tomuto přání rádi připojili. S příjemnou
atmosférou předvánočního odpoledne se můžete seznámit alespoň na fotografiích.

Parta jak se se sluší...

Družstevnictví je jak se zdá lepší než kosmetický salon.
Nezfalšovaly si tyto dámy náhodou občanské průkazy?

Tak dámy, usmívat se...

Setkání po letech − tak právě
tato dáma jménem Libuše „Dita“
Dudková byla mojí první svazovou
kolegyní na dřívějším ČSVD.
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Ta káva by chtěla 
více mléka!

Chvíle pohody

Jsou tu 
snad větší 
fešáci než 
my dva?

Slavnostní křest CD se záznamem
záznamem hudebního vystoupení Johnny
Griffin Quartet z cyklu „Jazz na Hradě“ se
uskutečnil 13. prosince v Míčovně
Pražského hradu. Křtu se osobně účast−
nil prezident České republiky Václav
Klaus. Právě on inicioval v roce 2004 vol−
ný cyklus jazzových koncertů s názvem
„Jazz na Hradě“.  Přišel také s nápadem
zachytit jejich jedinečnou atmosféru na
zvukový nosič. A tak vznikla unikátní sé−
rie CD, z nichž Johnny Griffin Quartet je
již dvacátý v řadě.  Vydání CD spozorsky
podpořila společnost Top Hotels Group
a. s. Koncertu i následného křtu se
účastnila řada významných hostů − ma−
nažeři velkých společností, poslanci, zá−
stupci velvyslanectví − mimo jiné čínská
velvyslankyně, dále řada dalších význam−
ných osobností, například Beata Rajská.
Mezi VIP hosty byl i předseda SČMVD
Jan Wiesner.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost Adobe Systems uvedla na trh očekávanou českou verzi

aplikace Adobe Photoshop Elements 6 pro vytváření fotografií. Adobe
Photoshop Elements je zacílen na početnou skupinu domácích uživatelů
a foto nadšenců, s jeho pomocí lze však dosáhnout profesionálních vý−
sledků i se znalostmi naprostého laika. S tvorbou alb, koláží a webových
galerií šikovně pomáhá nová uživatelsky přívětivá grafika a průvodce po−
stupem úprav a kompozičních nástrojů, díky nimž může uživatel upravit
snímky tak, aby dosáhl přirozeného vzhledu. S Adobe Photoshop Elements
6 také lze jednoduše vyretušovat prakticky všechny podstatné nedostatky
fotografií a díky snadno použitelným funkcím dosáhnout dobrých výsledků.
Náročný uživatel pak ocení zejména nástroje pro slučování, pomocí nichž
pohodlně vytvoří skupinové fotografie a bezchybně spojená panoramata,
možnost jemného vyladění expozice a vylepšené ovládání jasu a kontrastu.
Za pozornost určitě stojí i možnost třídění fotografií a videoklipů pomocí vi−
zuálních značek nebo seskupování fotografií do alb. 

AsusTeK Computer (Asus), dodavatel kompletních 3C řešení, ve sna−
ze vyhovět požadavkům uživatelů, kteří potřebují robustní výkonnou zá−
kladní desku s rychlým rozhraním pro rozšiřující sloty, uvádí na trh základ−
ní desky P5E WS Professional a P5E3 WS Professional, určené pro

pracovní stanice. Díky vysokorychlostnímu I/O roz−
hraní, dvojici PCIe 2.0 a PCI−X slotů, mohou uživate−
lé snadno nainstalovat přídavné karty a dosáhnout
vysokého výkonu počítačového systému. Mnoho−ná−
sobné rozhraní slotů zvyšuje možnosti rozšíření

systému a umožňuje uživatelům dosáhnout vy−
soké rychlosti přenosu dat. Díky

podpoře dvojice PCIe 2.0 x 16
pro zdvojnásobení šířky pásma

z 2,5 gigabitů za sekundu na 5,0
gigabitů za sekundu mohou uživa−

telé splnit více pracovních úkolů
v mnohem kratším čase. Tyto sloty za−

chovávají také zpětnou kompatibilitu s předchozími standardy PCIe 1.1.
Série P5E pro pracovní stanice nabízí také PCI−X sloty pro ještě větší mož−
nosti rozšiřování a je schopna téměř naplno využít rychlostí pro Gigabit
Ethernet, SCSI RAID a další PCI−X zařízení. Technologie Asus Super
Memspeed umožňuje uživatelům dosáhnout lepšího přetaktování pomocí
precizních funkcí pro přetaktování a výpočet nejlepšího poměru frekvencí
FSB/DRAM bez ztráty výkonu − a urychlit tak paměť DDR3 až o 72 procent. 

Společnost Siemens vyvinula dva nové převodníky teploty s typovým
označením Sitrans TR200 a Sitrans TR300 ve dvouvodičovém provede−
ní, které jsou určeny pro montáž na lišty DIN. Sitrans TR200 může uži−
vatel konfigurovat prostřednictvím modemu a softwaru Siprom, Sitrans
TR300 lze parametrizovat
pomocí softwaru Simatic
PDM a modemu Hart nebo
komunikátoru Hart. Oba pří−
stroje jsou vybaveny dia−
gnostickými diodami LED,
jež zobrazují funkční stav pří−
stroje. Díky diagnostické di−
odě je možné rychle rozpo−
znat a odstranit poruchy
čidel nebo zkraty, zejména
při velkém počtu měřicích
míst. Nové převodníky teplo−
ty mají měřicí vstup pro odporové teploměry a termoelektrické články, na−
víc dokáží zpracovat i signály z odporových čidel, respektive signály
v řádu milivoltů. Převodníky jsou díky těmto vlastnostem vhodné pro ši−
roké použití ve všech oborech. Montáž na lištu navíc umožňuje umístit
měřicí body zcela mimo náročné podmínky v místě měření. Přístroje jsou
tak snadno dosažitelné a chráněné před vysokými teplotami a vibracemi. 

Společnosti Hewlett−Packard se u notebooků podařilo prolomit ceno−
vou hranici 10 tisíc korun bez daně. Stalo se tak v aktuální vánoční na−
bídce modelu HP 530 v sestavě označené GU327AA. Počítač se za cenu
9900 korun bez DPH bude prodávat včetně operačního systému Vista
Home Basic. HP 530 v uvedené konfiguraci nabídne kromě širokoúhlého
15.4−palcového monitoru, kterým disponují všechny modely této řady,
procesor Intel Celeron M 420, paměť DDR2 512 megabitů, 667 mega−
herzů, pevný disk 80 gigabitů a optickou jednotku DVD+/− RW. Řada no−
tebooků HP 530, která získala řadu ocenění v odborném IT tisku, je ce−
něna za design, kvalitu provedení plastů a víka displeje a v neposlední
řadě za poměr cena/výkon. 

Společnost Philips & Lite−On Digital Solutions uvedla na trh novou ex−
terní optickou mechaniku Lite−On − EZ−DUB: DX−20A4PU. EZ−DUB je ceně−
ným prvkem, který Lite−On představil již na předcházejících DVD−RW me−
chanikách. Jedná se o dva extra
spínače na vrchní části mechaniky −
DUB and FILE, které mohou sloužit
zejména jako takzvaná zkratka pro
dvě nejběžnější funkce − duplikace
disku (DUB) a zálohování dokumentů
(FILE). Funkci lze aktivovat jednodu−
chým stisknutím spínače na vrchní
části mechaniky. EZ−DUB tak nabízí
promptnost při vypalování a redukuje
tak užívání komplikovaného softwaru.
V nové mechanice jsou fyzické spínače nahrazeny spínači aktivovanými
na dotek. Ve světle modrých barvách jsou spínače DUB and FILE umís−
těny v předním rohu na vrchní části mechaniky. Mechanika DX−20A4PU
je 20rychlostní. Vypalovačka v černo−bílých barvách je menší, nový design
si kladl za cíl zdůraznit do jisté míry styl a elegantnost. Balení rovněž
nově obsahuje stojan, díky němuž lze mechaniku používat i ve vertikální
poloze a ušetřit tak místo na pracovním stole. 

Toyota Motor Corporation (TMC) vyvinula špičkový jízdní simulátor
umožňující účinně analyzovat jízdní charakteristiky z pohledu průměrných
řidičů. Nové zařízení napomůže při vývoji a testování technologií aktivní

bezpečnosti zaměřených na
snížení počtu dopravních ne−
hod. Jízdní simulátor je insta−
lován v technickém centru
Higashifuji firmy TMC v Su−
sono City v japonské prefektu−
ře Shizuoka. Zařízení využívá
video, simulátor zrychlení
a další technologie umožňující
výzkumným a vývojovým pra−
covníkům provádět jízdní
zkoušky, jejichž nasazení v re−

álném světě by bylo příliš nebezpečné, nebo které by vyžadovaly speci−
fické jízdní podmínky. Nové zařízení dokáže nasimulovat jedno z nejrea−
lističtějších prostředí na světě, a tak nabízí řidičské zkušenosti blížící
se podmínkám skutečného provozu, čímž umožňuje přesné hodnocení
jízdních charakteristik. Klíčovým prvkem této virtuální reality je nasazení
skutečného automobilu, který je umístěn na plošině uvnitř kopule o prů−
měru 7,1 metru. Strop přitom slouží jako obrovská konkávní videoobra−
zovka, na kterou se promítá obraz v celé šíři 360 stupňů. Při řízení vozu
se s kopulí manipuluje − je zde zařízení pro naklánění, vibrace a další
pohyby. Simulátor zajišťuje podélný pohyb o rozsahu 35 metrů a příčný
20 metrů, což je světová šipka − vše přitom probíhá za přesného řízení
pomocí počítače. Výsledkem je věrná simulace skutečných pocitů při ří−
zení, včetně smyslu pro rychlost, zrychlení, jízdní pohodlí při průjezdu za−
táčkami a dalších jízdních manévrech. 

Společnost Vinci Energies CZ, náležící do francouzského stavebního
koncernu Vinci, koupí českou firmu Diproton. Tím ovládne i dceřinou spo−
lečnost Elektrotrans, která se zabývá projektováním a výstavbou vedení
velmi vysokého napětí. Akvizici začal 7. prosince 2007 posuzovat Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže. Diproton, který se soustředí pouze na
správu podílů v dceřiných firmách, nyní vlastní čtyři české fyzické osoby.
Obrat Elektrotransu dynamicky roste, z 42,3 milionu korun v roce 1998
se postupně zvýšil až na 540 milionů korun v roce 2006, kdy čistý zisk
přesáhl 52 milionů korun. Elektrotrans se mimo jiné podílí na rekon−
strukci vedení 400 kV pro společnost ČEPS.

Pražská energetika (PRE) může do dvou let postavit první vlastní energe−
tický zdroj. Jednou ze zvažovaných možností je instalace plynové turbiny o vý−
konu 45 MW v areálu transformovny Sever v Praze−Bohnicích. Jak vyplývá
z oznámení Ministerstva životního prostředí (MŽP), úřad začal posuzovat do−
pady tohoto záměru na životní prostředí. Podle vyjádření PRE je tato investice
zatím v rané fázi. "Záměr je teprve ve stádiu vytváření. V žádném případě není
hotov a tudíž ani schválen vedením společnosti a akcionáři," uvedl pro ČIA tis−
kový mluvčí PRE Petr Holubec. V oznámení pro MŽP společnost uvedla, že ply−
nový zdroj má být v provozu šest hodin denně − tři hodiny ráno a tři hodiny ve−
čer − a dále také v případě výpadku dodávek proudu z přenosové soustavy.
Údajně bude mít jen zanedbatelný dopad na životního prostředí. "Zvýšení hlu−
kových imisí, zhoršení kvality ovzduší a vliv na ráz krajiny v dané oblasti bude
nevýrazný," uvedla společnost v oznámení pro posouzení EIA.

TIPY PRO VÁS

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

V unikátním rozsahu, který pokrývá tři státy zároveň, zprovoznila sku−
pina AAA Auto centrální informační systém Microsoft Navision. Potřebu no−
vého informačního systému vyvolal hlavně nárůst meziročního obratu i po−
čtu prodávaných vozů. Nový systém tak umožní on−line sledovat toky vozů
i financí a zároveň poskytovat přesné obchodní údaje a výsledky. Systém
Navision má velkou výhodu i v rychlé implementaci. Každá další členská
země EU do něj může být připojena během jediného měsíce a každá země
z oblasti mimo standardů EU do pouhých šesti týdnů, což je jen polovinou
času, který byl potřeba u starších typů informačních systémů. Od okamži−
ku spuštění systému Navision je naprostá většina operací skupiny AAA
Auto podporována novým informačním systémem. AAA Auto plánuje do−
končit přechod na tuto platformu během příštího roku, kdy budou převe−
deny polské a rumunské operace a také doplňkové aktivity skupiny.
Příprava rozsáhlé centrální databáze systému Navison trvala v AAA Auto
déle než rok a půl. Pracoval na ní tým osmi odborníků a desítek dalších
spolupracovníků, celý proces detailně sledovali i zástupci firmy Microsoft.

Společnost Halfords otevřela v plzeňském Obchodním centru Olympia
již vlastní třetí prodejnu zboží pro auta, kola a volný čas. V roce 2008 plá−
nuje společnost Halfords v ČR otevřít tři až šest dalších prodejen.
Sortiment plzeňské prodejny zahrnuje téměř 11 tisíc druhů výrobků, z toho
zhruba šest tisíc položek je v kategorii auto−moto a dalších 250 tisíc je
možné do tří hodin objednat. Součástí prodeje bude i v Plzni služba na−
zvaná "Montáž Plus", která zahrnuje odborné poradenství při výběru zbo−
ží a servis přímo v místě prodeje, kde zákazníkům zakoupené náhradní díly
a doplňky ihned namontují vyškolení odborníci. Zákazníci mohou využít
také možnosti servisních služeb na splátky ve spolupráci s GE Money
Multiservis. V kategorii jízdních kol a cyklistických potřeb nabídne Halfords
zákazníkům značky Apollo, Carrera, Saracen, Apache, Kona, RB a Marin.
V nabídce jsou také kola pro děti všech věkových kategorií − původní na−
bídku dětských bicyklů Halfords rozšířil z 37 modelů na 53. Prodejna na−
bízí také zhruba 25 modelů satelitních navigací značek TomTom, Garmin,
Panasonic, Mio, Dreimgo, Becker, Navigon či Sony. Firma dále nabízí sady
profesionálního nářadí různých velikostí s doživotní zárukou, tuningové do−
plňky a audio a videosystémy předních světových značek. 

Společnost Hyundai představila dlouho očekávanou studii Genesis
Coupe při příležitosti mezinárodního autosalónu v Los Angeles. Studie
předznamenává představení nej−
novějšího sportovního kupé
s pohonem zadních kol 2 plus
2, která se dostane do nabídky
firmy Hyundai na jaře 2009. Po
představení studie Genesis se−
dan znamená studie Genesis
Coupe druhý krok firmy Hyundai
v rozšíření své atraktivní nabíd−
ky. Až bude sportovní kupé před−
staveno na trhu, měl by to být nejdostupnější vůz s motorem silnějším než
300 koní na trhu a také nedynamičtější vůz představený firmou Hyundai.
Designéři použili ve studii Genesis Coupe Day Light Opening (DLO je výraz
pro postranní skla) ze studie HCD9 Talus. Karoserie studie HCD−8 sport
tourer ovlivnila směr celkového designu studie Genesis Coupe. Výrazné
křivky, povrchové detaily a postranní linky ve tvaru písmene Z jsou inspi−
rovány stejnou myšlenkou, která vedla ruku designérů dvou předešlých
studií − HCD9 Talus a HCD8 sports tourer. Zvlněná postranní linka vozu vy−
půjčená ze studie Talus dodává skrytou krásu a zároveň zvyšuje výhled jak
pro řidiče, tak pro pasažéry na zadním sedadle. Tvary karoserie studie
HCD8 sports tourer ovlivnily celkový design a poskytly také směr pro návrh
předních i zadních světel vozu. Vzhled studie Genesis Coupe byl částečně
inspirován závodními vozy z okruhu Le Mans. Stupačky studie jsou navr−
ženy nízko u země a strany vozu se tak zdají extrémně široké zatímco po−
stranní skla se zdají extrémně úzká a umožňují tak kolům zapadnout do vy−
boulených blatníků. Návrháři zvolili co největší vzdálenost mezi kabinou
a blatníky, aby dokončili agresivní sportovní vzhled vozu. 

PODPORA PODNIKÁNÍ
Ukrajinská agentura pro přilákání investic InvestUkraine hledá u čes−

kého protějšku agentury CzechInvest inspiraci pro lákání zahraničních in−
vestic. "InvestUkraine je relativně nová, pouze dva roky fungující agentu−
ra, a pravda je taková, že jsme ji z velké části modelovali právě podle
CzechInvestu," uvedla Larysa Hyriavec, vedoucí delegace agentury
InvestUkraine. Vedení InvestUkraine před více než rokem podepsalo
s agenturou CzechInvest memorandum o spolupráci. Cílem je sdílet nej−
lepší praxi, a to nejen v lákání zahraničních investic do tranzitivních eko−
nomik − tedy do zemí, které relativně nedávno získaly nezávislost na vý−
chodním bloku. Česká republika se zaměřuje především na domácí
i zahraniční investice do náročných projektů vývojových a výzkumných
středisek, technologických center a podobně. "Ukrajina pro nás předsta−
vuje spíše nepřímou konkurenci, protože našimi hlavními rivaly v lákání
investic jsou především země Visegrádské čtyřky," řekla Alexandra
Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. 

Podle statistiky ČNB zatím podniky z Ukrajiny v ČR proinvestovaly
318 milionů korun, zatímco čeští podnikatelé na Ukrajině vložili do svých
investic 370 milionů korun. Jedním z nich je například ŠkodaAuto, která
nedaleko Užhorodu montuje automobily pro východní trhy. Ukrajina
v současné době zažívá boom zahraničních investic. Investorům může
InvestUkraine nabídnout největší samostatný trh v Evropě se 47 miliony
obyvatel, zajímavou polohu na rozhraní Ruska a EU také kvalitní a vzdě−
lanou pracovní sílu. 

Pravidelná linka z Brna do Moskvy, která zahájila provoz v červenci
2007, zvyšuje z důvodu velkého zájmu od 16. ledna frekvenci letů na této
lince z jednoho na dva lety týdně. Linka bude provozována každou stře−
du a neděli. Se Smart Wings budou moci během letní sezóny cestující
nově létat z Brna také na španělský ostrov Mallorca. Tato linka bude pro−
vozována od 4. června každou středu. Linka z Brna do Moskvy, společná
linka Smart Wings a Atlant Sojuz, je provozována v režimu code−share:
Smart Wings je marketingovým dopravcem na letech provozovaných le−
tadly společnosti Atlant Sojuz. Letadla přistávají na moskevském letišti
Vnukovo. Cestující na této lince mají možnost cestovat jak v třídě eko−
nomické, tak v třídě první, takzvané busines class. Úspěch u cestujících
zaznamenala také Smart Wings linka z Prahy do Dubaje ve Spojených
Arabských Emirátech. Již od 23. prosince 2007 se frekvence letů na této
lince zvýšila na dva lety týdně. Přímá linka z Prahy do Dubaje bude pro−
vozována každou středu a neděli. Tento letový řád umožní vhodnou kom−
binaci jak obchodním cestujícím pro služební cesty za obchodem, tak
i cestujícím letícím za odpočinkem do některého z mnoha turistických le−
tovisek v oblasti.

Od 12. prosince nabízí nízkonákladová společnost easyJet službu
Přednostní nástup na palubu Plus. Tato nová služba kombinuje možnost
přednostního nástupu na palubu s nadstandardními podmínkami odba−
vení. Přednostní nástup na palubu umožňuje cestujícím připlatit si za
vstup do letadla mezi prvními. Navíc ti, co mají jen příruční zavazadlo, se
mohou odbavit přes internet v pohodlí domova a pak přednostně na−
stoupit do letadla. Na přání zákazníků easyJet obohatil stávající službu
Přednostního nástupu o nadstandardní odbavení zavazadel pro ty, co
mají větší zavazadla. Cestující se tak dočkají rychlejšího odbavení, a to
na celé řadě letišť po celé Evropě. Službu Přednostního nástupu na pa−
lubu Plus si lze zamluvit online v rámci běžné rezervace letenky. Na le−
tišti se cestující dostaví ke speciální přepážce "Speedy Boarding Plus",
kde bude zařazen do zvláštní nástupní skupiny a obdrží palubní vstupen−
ku. Dále se dostaví do nástupního prostoru 25 minut před odletem a do
letadla nastoupí jako první před všemi ostatními pasažéry (kromě lidí na
vozíčku). Tato nově nabízená služba je dostupná pro prvních 30 zájemců
a bude postupně umožněn na většině letišť. Poplatek za tuto službu zá−
visí ná délce letu a příslušném letišti a pohybuje se od pěti a půl do de−
víti liber (přibližně 202 až 331 korun).
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INFOMIX

Akční americký film "Vetřelec vs Predátor 2" vstoupil do čes−
kých kin. Film je pokračováním snímku "Vetřelec vs Predátor"
z roku 2004. Malé americké městečko Gunnison v Coloradu žije
poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem dojde k nečekané ka−

tastrofě, když se z nebe přiřítí
poškozený vesmírný koráb
a ztroskotá v lesích za městem.
Místo mírumilovných mimozemš−
ťanů se z jeho útrob vydrápou
zrůdy dvou hrozivých a hlavně
znepřátelených vesmírných ras:
Vetřelci a Predá−tor. Jejich sou−
boj nezůstane bez lidských obětí
a nad městem se začínají staho−
vat mraky. Nejhorší jatka od vzni−
ku série filmů o Vetřelcích mo−
hou začít. Větší část snímku se

odehrává v nočních hodinách a také v uzavřených prostorech.
Pocit klaustrofobie ještě podporují desítky epizodních postav,
které se během první části filmu doslova ztrácejí před očima, jak
jsou důkladně eliminované vesmírnými návštěvníky. Druhá část
série o souboji Vetřelců s Predátorem přináší nově hybridního
Predátora−Vetřelce, který vznikl křížením obou ras a který je ne−
bezpečnou hrozbou nejen pro lidské bytosti, ale vlastně úplně
pro všechny. Více na http://www.avp−r.com.

Výstavu díla Josefa Lady je možné navštívit v pražském
Obecním domě až do 3. února 2008. Začala 15. listopadu
a koná se pod záštitou primátora hlavního
města Prahy Pavla Béma. Hastrmany
a vodníky, ponocné a vánoční koledníky,
kocoura Mikeše, Kmotru lišku, Dobrého vo−
jáka Švejka a další protagonisty Ladova
imaginárního světa doplňuje i několik zají−
mavých exponátů, které nebyly dosud vy−
staveny. Výstava představuje reprezentativ−
ní výběr ze všech žánrů Ladovy tvorby.
Svět, který Lada maloval, nebyl skutečný.
Sám si jej vytvořil prostřednictvím postav
různých typů lidí a zvířat. Proslavil se pře−
devším jako ilustrátor Haškova Švejka, tvůrce dětských knížek
a malíř, který se v obrazech vrací do dětství. Věnoval se i tvor−
bě plakátů, reklamě a scénografii. Výstava je otevřena denně od
10:00 do 19:00 hodin. Poslední vstup je vždy v 18:30 hodin. 

Strhující show japonských bubeníků YAMATO se vrací do
České republiky. Při vystoupení v únoru 2007 si japonští bube−
níci naše publikum doslova a do písmene získali a svým ener−
gickým, fascinujícím vystoupením zcela nadchly dvakrát po sobě
vyprodaný velký sál pražského kongresového centra a dokonce

třikrát vyprodali sál Janáčkova di−
vadla v Brně. Nyní můžeme toto
neuvěřitelné, strhující, ale i vtip−
né show prožít v březnu 2008
znovu. Pro obrovský zájem chystá
YAMATO své první rozsáhlejší tur−
né po ČR. Soubor YAMATO založil
v roce 1993 Masa Ogawa v Naře,
která je považována za "kolébku
japonské kultury". V současné
době soubor sídlí ve vesnici
Asuka a s tradičními japonskými
bubny "Wadaiko" cestují již více
než 10 let po celém světě. Od
svého vzniku uskutečnil soubor
více než tisíc představení v Asii,

Evropě a Americe, které shlédlo více než milion lidí. Soubor vy−
stoupí 11. března v Plzni, 12. března v Praze − Divadle Hybernia,
13. března v Praze − Kongresovém centru, 14. března v ostrav−
ské ČEZ Aréně, 15. března ve Zlíně − Hale Novesta a 16. břez−
na v brněnském Janáčkově divadle. Vstupenky lze zakoupit
v prodejních sítích Ticket−Art, Ticketportal a Ticketstream nebo
přímo u pořádající agentury Pragokoncert. Více informací nalez−
nete na http://www.pragokoncert.com.

Film "Gone baby Gone" vstoupí premiérově do českých kin
3. dubna. Příběh filmu začíná v bostonské čtvrti Dorchester.
Chudé dělnické ulice jsou poseté zbytky rozbitých rodin a zma−
řených snů. Tady se beze stopy ztratí čtyřletá Amanda
McCready. Policie nenachází žádné poznatky a proto se

Amandin strýc s tetou ob−
rátí na soukromé detekti−
vy Patricka Kenzieho
a Angie Genarro. Ti pře−
vezmou vyšetřování a vy−
dají se pátrat po malé
Amandě. Když se o pří−
pad začnou zajímat více,
náhle odhalují temné
podsvětí podvodníků
a drogových dealerů.

Sledováni médii se spojí s detektivem Remym Bressantem
a s policejním kapitánem Jackem Doylem. Když se zdá, že se
případ chýlí k vyřešení, je odhalena smutná pravda o Amandině
osudu. Film narežíroval Ben Affleck podle knihy "Tajemná řeka",
kterou napsal Dennis Lehane. Ve filmu hrají Casey Affleck,
Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton,
Amy Ryan, Amy Madigan, Titus Welliver a další.

V českobudějovické Krajinské ulici začíná být po pěti letech
opět živo. Nachází se zde totiž legendární pivnice Masné krámy,
které jsou kultem, legendou i atrakcí
zároveň. Městu se tak po rozsáhlé re−
konstrukci vrátila turistická atrakce,
jejíž proslulost sahá daleko za hranice
regionu. Restaurace byla poprvé po
stavebních úpravách otevřena ve stře−
du 5. prosince. Budova Masných krá−
mů, uvedená v domácích i zahranič−
ních turistických průvodcích, pochází
pravděpodobně z roku 1554. Na pivnici byla přestavěna v roce
1953. Masné krámy rychle získaly značnou popularitu díky pr−
votřídnímu pivu z Budějovického Budvaru a výborné kuchyni.
Více naleznete na www.masne−kramy.cz.

Koncert oblíbeného slovenského interpreta Richarda Müllera
k albu "44", nazvaný jednoduše "Koncert 44", je možno zhléd−
nout nyní i z videozáznamu. Společnost Sony BMG vydala dvou−
diskové DVD album, obsahující současně i audiozáznam na

dvou CD nosičích. Koncert
Müllera je z roku 2006,
z bratislavské haly Inche−
ba. Společně s interpre−
tem zde vystoupili též
američtí hudebníci Will
Lee, Omar Hakim, Mike
Caffrey, Clifford Carter
a v Praze známý Hiram
Bullock. Live záznam trvá
více než dvě hodiny a no−

sič obsahuje bonus v podobě dokumentárního filmu o přípravě
koncertu. Album "44" bylo v pořadí jedenáctým Müllerovým po−
činem. Vznikalo, stejně jako předchozí "Monogamný vzťah"
z roku 2004, v newyorském studiu Monster Island. 

KULTURA, SPOLEČNOST
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KULTURNÍ TIPY

23/01/08 Romance pro křídlovku Pardubice 
Vč. divadlo

28/01/08 Ať žije královna! Praha, Divadlo 
pod Palmovkou

30/01/08  Smashing Pumpkins (USA) Praha 
T−Mobile Arena

31/01/08 Boban & Marko Markovič Praha
Orkestar (SRB) Divadlo Archa 

31/01/08 Ještě jednou, profesore Praha, Divadlo 
pod Palmovkou

06/02/08 The Beatlex & Queen Olomouc
Moravské divadlo

13/02/08 My Fair Lady Pardubice
Vč. divadlo

14/02/08 Škola pro ženy Olomouc
Moravské divadlo

18/02/08  Chris Rea (GBR) Praha
T−Mobile Arena

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

20/02/08  Nightwish (FIN) Praha
T−Mobile Arena

21/02/08  Cure (GBR) Praha, Sazka Arena

12/03/08  HIM (FIN) Praha, Lucerna 
− Velký sál

18/03/08  David Kollár Band (SVK) Brno
Stará pekárna

19/03/08  David Kollár Band (SVK) České Budějovice
c.k. Solnice

20/03/08  David Kollár Band (SVK) Plzeň, Buena 
Vista Club

11/05/08  Mark Knopfler (GBR) Praha, Sazka Arena

12/05/08 Kylie Minogue (AUS) Praha, Sazka Arena

03/06/08  Metallica (USA) Praha, stadion 
SK Slavia Praha

03/06/08 Joe Satriani (USA) Praha
T−Mobile Arena

21/06/08 Jethro Tull (GBR) Loket, hrad

Koncert skupiny METALLICA se
bude konat 3. června 2008 v praž−
ském Mutifunkcním areálu Eden na
fotbalovém stadionu SK Slavia Praha.
METALLICA vystoupila naposledy v ČR
v roce 2004. Nyní Prahu navštíví
v rámci světového turné. Kromě vybra−
ných písní z předchozích alb zde před−
staví také skladby z chystaného alba,
které vyjde na jaře 2008. Kapela vznik−

la v roce 1981. Původními zakladateli jsou Lars Ulrich a James
Hetfield. Během hudební kariéry skupina natočila doposud 13 alb
a dva SP singly. Současnou sestavu tvoří James Hetfield (zpěv, ky−
tara), Lars Ulrich (bicí), Kirk Hammett (kytara) a Rob Trujillo (basky−
tara). Předprodej vstupenek lze zajistit v síti prodejen Ticketpro.

Muzikákový zpěvák Tomáš Beroun,
lídr kapely ECLIPSE, se vrací do Svitav.
Po úspěšném projektu Koncert pro
Pohodu, který se konal v červnu 2007, se
Beroun představí s autorským kapelním
projektem. Koncert ECLIPSE se uskuteč−
ní 25. ledna v Kinokavárně Galaxie
Svitavy. Začátek akce je naplánován na
19:00 hodin. Kapela ECLIPSE vydala v říj−
nu 2007 demo nahrávku obsahující auto−
rskou hudbu Berouna a kytaristy Jakuba
Juránka. Součástí CD je také píseň
„Muntula Moto“ autora Richarda Bony. Na webových stránkách
kapely www.ieclipse.cz lze nalézt hudební ukázku ve formátu
mp3. Hudba ECLIPSE vychází z jazzové harmonie, ovšem jen vel−
mi těžko ji lze zařadit do nějaké „škatulky“. Prolínání hudebních
stylů, které je dnes v hudbě zvykem i záměrem, jí dodává další roz−
měr. ECLIPSE hrají ve složení Tomáš Beroun (zpěv), Vít Křišťan (pi−
áno), Jakub Juránek (kytara), Martin Kapusník (baskytara) a Otto
Hejnic (bicí). Vstupenky na koncert se začnou prodávat 7. ledna
za cenu 70 korun v Informačním centru na náměstí Míru ve
Svitavách (telefon 461 532 057, e−mail: info@svitavy.cz). Více in−
formací naleznete na www.ieclipse.cz a www.tomasberoun.cz. 

Výstavu malíře Jana Trampoty je možné navštívit v „Galerii
v podloubí“ „Muzea Kroměřížska“ až do neděle 17. února. Začala
13. prosince 2007. Návštěvníci mohou zhlédnout kolem sedmde−
sáti děl ze všech období tohoto malíře. Dochovala se z Muzea a ga−
lerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, ale také z rodinných
sbírek. Zde najdeme především obrazy z Orlických hor
a z Normandie, ale jsou tu i ukázky postimpresionistických začátků.
Trampota se narodil v roce 1889 v Praze. Vystudoval umělecko−prů−
myslovou školu. Od roku 1913 se účastnil různých spolkových vý−
stav v Čechách i v zahraničí. Již od počátku umělecké dráhy patřil
k malířům nové generace. Je jedním z představitelů české krajino−
malby a současně zakladatelem tehdejšího moderního umění.

Britská legendární rocková skupina JETHRO TULL vystoupí
v sobotu 21. června 2008 od 21:00 hodin na hradě Loket
v Sokolově. K příležitosti 40. výročí vzniku tito slavní rockeři vyrá−
žejí na turné po vybraných místech Evropy. Kapela vznikla v roce
1967 v Blackpoolu ve Velké Británii. Její vůdčí osobností je skot−
ský zpěvák, flétnista, kytarista a hráč na mandolínu Ian Anderson.
Jejich vrcholné období tvorby byl přelom 60. a 70. let. První album
vydali v roce 1968 s názvem „This was“. Během hudební kariéry
natočili přes 30 alb. Současnou sestavu tvoří Ian Anderson (só−
lový zpěv, flétna, akustická kytara, mandolína, mandocello, har−

monika, bambusová flétna), Martin Barre (ky−
tara), Jonathan Noyce (baskytara), Doane Perry
(bicí) a Andrew Giddings (klávesy). Vstupenky
je možno předem zakoupit v síti prodejen
Ticketpro.

Blahopřejeme Ing. Lence Bartoníčkové
z odboru podnikatelských služeb SČMVD k vý−
znamnému životnímu jubileu!
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