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V tomto roce slavíme 55 let vý−
robního družstevnictví a tak si při−
pomeňme malé ohlednutí v úvod−
ním článku.
V květnovém čísle přinášíme
informace z několika zajímavých
akcí. Konal se jubilejní 15. ročník
soutěže Manažer roku 2007.
Manažerem odvětví v kategorii
„VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ“
se stal Ing. Emil Beber, předseda
výrobního družstva KOVOBEL
Domažlice. Blahopřejeme !!!
Přečíst si můžete také o vele−
trzích TECH Agro a Amper. Repor−
táž pro vás tentokrát máme z vý−
robního družstva Snaha Karlovy
Vary.

12 − 13 ....... Amper 2008
14 − 15 ....... Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary
16 .............. Klastr výrobců obalů získal ocenění
Klastr roku 2007
17 .............. DETECHA, chemické VD, Nové Město nad Metují
uvedlo na trh nové opalovací přípravky zn. Regina
18 .............. Společnost TERIS, a.s. se představuje
19 .............. VZORODEV Prešov, výrobní družstvo Prešov
− nabídka rekreace
20 − 21 ....... Tipy pro vás
20 − 21 ....... Infomix

A protože léto již za chvíli za−
klepe na dveře, mám pro vás tip
− opalovací mléko a olej řady
REGINA s konopným olejem,
kterou na trh uvedlo chemické
výrobní družstvo DETECHA Nové
Město nad Metují.

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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Krátké ohlédnutí
Ustavující sjezd Ústředního svazu výrobních druž−
stev se konal ve dnech 10. − 11. 10. 1953. Šlo o mez−
ník ve vývoji výrobního družstevnictví. V roce 2008 si
připomínáme 55 let práce svazu sdružujícího výrobní
družstva, v jejichž prospěch a činnost v daných politic−
kých a společenských podmínkách vždy působil.
Ústřední svaz výrobních družstev (ÚSVD) byl založen
formou družstva, byl členem Ústřední rady družstev,
sdružoval rovněž krajské svazy a Slovenský svaz výrob−
ních družstev. Zároveň byly přijaty stanovy krajských
svazů, vzorové stanovy výrobních družstev a družstev
invalidů.
Od roku 1967 se začal uplatňovat nový ekonomic−
ký systém řízení národního hospodářství, který lépe od−
povídal duchu stanov, zásadám družstevní demokracie
a organizační výstavbě družstev i jejich svazů. Z těchto
důvodů vznikl od 1. 1. 1967 Svaz výrobních družstev
a nahradil ÚSVD. V prosinci 1968 mimořádný VI. sjezd
výrobních družstev zrušil Svaz výrobních družstev a uve−
dený sjezd se také stal ustavujícím sjezdem Českého
svazu výrobních družstev (ČSVD), který pod tímto ná−
zvem působil do roku 1990.
Změna názvu na Svaz českých a moravských vý−
robních družstev (SČMVD) byla schválena mimořádným
sjezdem dne 16. 3. 1990. SČMVD je podle platných
předpisů registrován Magistrátem hlavního města
Prahy jako zájmové sdružení právnických osob.
Naši členové − výrobní družstva − vykonávají svou
činnost již 3 století. Kořeny výrobního družstevnictví sa−
hají do konce 19. století. První výrobní
družstvo tu bylo založeno v r. 1892, a to
„První výrobní družstvo cvokařské ve
Věšíně a okolí, zapsané společenstvo
s ručením obmezeným“, dnešní Kovo
Věšín.
Členská družstva se vyznačují vy−
soce kvalifikovanou řemeslnou výro−
bou a poskytováním nejrůznějších
služeb. Historie přesvědčivě uká−
zala, že družstva jsou schopna
konkurence. V každém ekono−
mickém i politickém prostředí.
Vzájemná podpora napomáhá
nejenom na tuzemském trhu,
ale i v rozvíjení mezinárodních aktivit.
Autor textu: Michaela Vostálová
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Na Žofíně byla rozdána ocenění soutěže

Manažer roku 2007

17. dubna 2008:
Vítězové jubilejního 15. ročníku
soutěže Manažer roku 2007 byli vy−
hlášeni 17. dubna během slavnostní−
ho Dne úspěšných manažerů a firem
v pražském paláci Žofín. Vladimír
Mráz a Eva Kárníková. Taková jsou
jména Manažera roku 2007 a Mana−
žerky roku 2007. Ing. Vladimír Mráz
je generálním ředitelem a předsedou
představenstva společnosti Koope−
rativa pojišťovna, Ing. Eva Kárníková
je generální ředitelkou společnosti
DINERS Club Czech, s.r.o.

V kategorii Vynikající manažer malé firmy (do 50
zaměstnanců) se na prvním místě umístil Ing. Pavel
Knorr, generální ředitel LEGO Trading s.r.o., vítězem
v kategorii Vynikající manažer střední firmy (do 250
zaměstnanců) se stal Ing. Jiří Grund, generální ředi−
tel a předseda představenstva společnosti GRUND
a.s. Cena vydavatelství Economia byla udělena
Prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc, přednostovi Kliniky
kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Praze.
V rámci soutěže bylo ohodnoceno také 21 vítězných
manažerů v jednotlivých hodnocených odvětvích (je−
jich seznam je uveden v příloze).
Vítěze soutěže Manažer roku 2007, která se ko−
nala pod záštitou předsedy vlády České republiky,
vybrala z celkem 68 finalistů patnáctičlenná
Národní komise složená ze zástupců vyhlašovatelů
a organizátorů soutěže a manažerů oceněných
v předchozích ročnících.
„Soutěž Manažer roku je jedinou soutěži v Čes−
ké republice, která hodnotí manažery jako osobnos−
ti, a to na základě jejich dlouhodobé práce pro fir−
mu, ve které profesně působí. Nejde tedy
o jednorázovou anketu ovlivněnou aktuální image
daného manažera, ale o strukturovanou soutěž, kte−
rá jde do hloubky a na jejímž vyhodnocování se v ně−
kolika krocích podílí odborníci z mnoha oblastí,“
uvedl k zaměření soutěže PhDr. Bohuslav Holub, ře−
ditel Manažerského svazového fondu, který soutěž
organizačně zajišťuje. „Věříme, že stejně jako
v předchozích ročnících se i letošní vítězové připojí
k naší snaze veřejně oceňovat talentované a schop−
né manažery v České republice a pomohou nám
s výběrem těch nejlepších v příštím, již šestnáctém
ročníku soutěže.“
Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují Česká
manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatel−
ských svazů ČR. Průběh hodnocení a vyhlašování
soutěže organizačně zajišťuje Manažerský svazový
fond (MSF). Soutěž o Manažera roku byla založena
v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení vý−
znamných představitelů managementu v ČR.
Reprezentuje moderní metody firemního řízení, je−
jich vývoj a trend. Umožňuje ocenit osobnosti ma−
nagementu, prezentovat jejich výsledky širší veřej−
nosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české
ekonomiky.
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V rámci soutěže Manažer roku jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a při−
spěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci
ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území České republiky. Nominovaní manaže−
ři procházejí sedmistupňovým na sobě nezávislým hodnocením, během kterého jsou posuzovány nejen ekonomické úspěchy firem,
v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti.

Manažerem odvětví v kategorii „VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ“
se stal

ING. EMIL BEBER, předseda výrobního družstva KOVOBEL Domažlice.
Blahopřejeme!!!

KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice vyrábí skládací skladovací kontejnery a technologická za−
řízení pro chov drůbeže. Přibližně 80 procent celkové produkce družstva směřuje do zahraničí.
Družstvo by uvítalo zavedení eura v České republice v co nejbližším termínu a omezení neustále
se rozrůstající byrokracie. To by pomohlo družstvu úspěšně rozšiřovat prodej výrobků do dalších
oblastí celého světa. Profesionálním a životním krédem je získat pro družstvo image odpovědné
a důvěryhodné firmy jak pro obchodní partnery, tak pro zaměstnance.
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FINALISTÉ SOUTĚŽE Z ŘAD VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
Ing. Martin Beran, předseda, Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
Br. Petr Herynek, ředitel a prokurista, ERGOTEP, družstvo invalidů, Proseč u Skutče
Lubor Jedlička, ředitel a místopředseda, DUP − družstvo Pelhřimov
František Křivka, předseda, CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
Iva Proudová, výkonná ředitelka, INFOTECH, výrobní družstvo, Hradec Králové
Ing. Václav Valter, předseda, Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
Ing. Karel Vymazal, předseda, KAMENA výrobní družstvo Brno
Emil Zůbek, předseda, Důbrava chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Manažer roku 2007

Ing. Vladimír Mráz, Kooperativa pojišťovna a.s.

Manažerka roku 2007

Ing. Eva Kárníková, MBA, DINERS Club Czech, s.r.o.

Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)

Ing. Pavel Knorr, MBA, LEGO Trading s.r.o.

Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců) Ing. Jiří Grund, GRUND a.s.
Laureát ceny Economie

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Institut klinické a experimentální medicíny

TOP 10
1. Ing. Vladimír Mráz, Kooperativa pojišťovna a.s.
2. Viliam Sivek, EuroAgentur Hotels @ Travel
3. Ing. Eva Kárníková, MBA, DINERS Club Czech, s.r.o.
4. Ing. Jiří Grund, GRUND a.s.
5. Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Institut klinické a experimentální medicíny
6. Ing. Pavel Knorr, MBA, LEGO Trading s.r.o.
7. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., Fakultní nemocnice Hradec Králové
8. Ing. Kateřina Čapková, MBA, EXCON a.s.
9. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., Contipro Group s.r.o.
10. PhDr. Dana Čapková, PB − Vyšší odborná škola a SŠ Managementu, s.r.o

MANAŽER ODVĚTVÍ
1. ZEMĚDĚLSTVÍ
Vladimír Rod, Družstvo vlastníků Batelov

11. OBCHOD
Ing. Lubomír Motyčka, VESNA, a.s.

2. VÝROBA SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
Ing. Jiří Grund, GRUND a.s.

12. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH
Viliam Sivek, EuroAgentur Hotels @ Travel

3. ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA VÝROBKŮ ZE DŘEVA
VČETNĚ NÁBYTKU
Ing. Martin Čudka, Wiesner−Hager Bohemia s.r.o.

13. POJIŠŤOVNICTVÍ
Ing. Vladimír Mráz, Kooperativa pojišťovna a.s.

4. LÉČIVA
RNDr. Vladimír Velebný, CSc., Contipro Group s.r.o.
5. SKLÁŘSTVÍ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH
VÝROBKŮ
Ing. Miroslav Bruk, MBA, Vesuvius Česká republika, a.s
6. VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH
A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ
Luboš Malý, Brück AM, s.r.o.

14. PENĚŽNICTVÍ
Ing. Eva Kárníková, MBA, DINERS Club Czech, s.r.o.
15. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
JUDr. Vít Bárta, ABL, a.s.
16. ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
Ing. František Vágner, ENVINET a.s.
17. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Dr. Miroslav Doležal,
Bankovní institut vysoká škola, a.s.

7. VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Ing. Emil Beber, KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice
8. VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., Honeywell, spol. s r.o.
9. STAVEBNICTVÍ
Ing. Michal Štefl, OHL ŽS, a.s.
10. VÝROBA STAVEBNÍCH A CHEMICKÝCH MATERIÁLŮ
Ing. Bořivoj Minář, Stomix, s.r.o.

18. PORADENSKÁ ČINNOST A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PhDr. Dana Čapková, PB − Vyšší odborná škola
a SŠ Managementu, s.r.o.
19. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,
Institut klinické a experimentální medicíny
20. PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
Ing. Kateřina Čapková, MBA, EXCON a.s.

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
Kpt. Ing. Jindřich Vodička, České přístavy, a.s.

http://www.manazerroku.cz
Autoři textu: Jana Henychová, Ing. Jiří Šťastný
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TECH Agro, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA 2008
Desátý mezinárodní veletrh zemědělské techni−
ky TECH Agro, devátý mezinárodní veterinární vele−
trh ANIMAL VETEX a desátý mezinárodní lesnický
a myslivecký veletrh SILVA REGINA se uskutečnil
ve dnech 6. až 10. dubna v Brně. Dubnové agrární
veletrhy zaplnily pavilony i volné plochy brněnské−
ho výstaviště do posledního místa a staly se cílem
návštěvy zemědělců, farmářů, lesníků, myslivců
a veterinářů nejen z České republiky, ale i z celé
Evropy. Do Brna se sjeli návštěvníci z více než 45
zemí světa, aby zde uzavřeli důležité obchody, se−
známili se s nejnovějšími technologiemi či se set−
kali s předními odborníky svého oboru a načerpali
tak nové poznatky.
Kromě tradičně silné účasti návštěvníků ze Slovenska, Polska,
Německa, Rakouska, Maďarska, Itálie a Španělska se veletrhů zú−
častnily také organizované skupiny zemědělských a lesnických od−
borníků z Ukrajiny, Litvy, Ruska a Bulharska. Firmy se prezentovaly
na ploše zabírající více než 63 tisíc metrů čtverečních. Největší ná−
růst výstavní plochy letos představovali dovozci zemědělské techni−
ky. V meziročním srovnání došlo ke tříprocentnímu nárůstu vystavo−
vatelů. Veletrhu se zúčastnilo více než 720 firem z 19 zemí.
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Výrobní družstva a Svaz českých a moravských výrobních družstev vystavovala na brněnském výstavišti
v pavilonu D, expozici číslo 10. Návštěvníci se mohli ve společné expozici seznámit s výrobky určenými
pro zemědělství, zahradu a hobby.

PREZENTOVALA SE TATO VÝROBNÍ DRUŽSTVA:

IKVA, výrobní družstvo, Ivančice
HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně
KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
KOVO DRUŽSTVO Olomouc
KOVO KONICE, výrobní družstvo
Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
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výrobní družstvo, Ivančice

Ocelové konstrukce všeho druhu, výroba a montáž ocelových hal
včetně izolovaných sendvičovými panely, těžká vzduchotechni−
ka, komponenty čistírenské techniky, kotliny pro ohřev vody, ko−
mínová dvířka černá a nerezová.

HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně
Výrobce tekutého hnojiva OBM, určeného zejména pro pokojo−
vé, ale i venku rostoucí květiny, dále stromového balzámu na
ochranu rostlin a k ošetření stromů po řezu, ve výrobním sorti−
mentu družstva je i bytová čisticí chemie a kosmetika značky
Valea.

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
Je jedním z největších výrobců nožířského zboží pro domácnost
a řezníky. Své nástroje zde najdou i zahrádkáři, kteří používají
zahradnické nůžky a nože na roubování a očkování.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
Hlavní výrobní náplní družstva je výroba lapacího zařízení na
malou a velkou škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné a kovové
pasti, které jsou rovněž exportovány do mnoha zemí Evropy,
ale i dalších světadílů. Družstvo bude rovněž nabízet další
své produkty − zahradní nářadí, ocelové radiátory a jeho příslu−
šenství.

KOVO KONICE, výrobní družstvo
Ve výrobním programu družstva jsou ponorné elektromotory,
mechanické běhounové váhy, ponorná čerpadla řadu U.

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
Výrobní sortiment tvoří ventilátory, průmyslová filtrace, vzducho−
technika, odsavače, sušárny obilí, lisované plechové díly, oce−
lové konstrukce a zahradní nářadí.
Autor textu: Jana Henychová, Michaela Vostálová
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AMPER 2008
V pořadí již 16. mezinárodní veletrh elektrotechniky
a elektroniky se uskutečnil ve dnech 1. − 4. dubna v areá−
lu PVA Letňany Praha. Počet návštěvníků dosáhl 50,6 ti−
síce. Výstavní plocha veletrhu činila 34 tisíc metrů čtve−
rečních, čistá výstavní plocha 19 129 metrů čtverečních.
Počet vystavovatelů dosáhl 700 a letos se sjeli do Prahy z 23 zemí.
Zahraničních vystavovatelů vystavovalo 151, zastoupené země byly
Česká Republika, Belgie, Bělorusko, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko,
Indie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Singapur,
Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká
Británie. Pořádající organizací byla společnost Terinvest s.r.o.
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Na veletrhu AMPER 2007 vystavovala tato výrobní družstva:
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
www.kooperativa−vod.cz

Lidokov, výrobní družstvo Boskovice
www.lidokov.cz

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
www.obzor.cz

Plzeňské dílo, výrobní družstvo Plzeň
www.plzenske−dilo.cz

SVED, elektrotechnické družstvo Liberec
www.sved.cz

OTAVA, výrobní družstvo Písek
www.vdiotava.cz

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
www.elektrobecov.cz

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
www.druteva.cz

Z hodnocení vyplynulo, že pro uvedená VD je tato výstava velice prestižní, po For Archu největší v Praze a těší se zájmu
laické i odborné veřejnosti. Svaz českých a moravských výrobních družstev každoročně připravuje společnou družstevní
expozici v hale 1, tedy v centrální hale. Záměrem je zachovat tento stav i v budoucnu.
Autor textu: Jana Henychová, Michaela Vostálová
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Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary
Povídali jsme si s předsedkyní družstva Janou Močičkovou,
která v družstvu působí od roku 1995...
SNAHA, kožedělné vý−
robní družstvo, Karlovy
Vary vznikla v roce 1951.
Od svého založení byla
orientována na výrobu obuvi, brašnářského
a sedlářského zboží a výrobu kožené galante−
rie. Tento výrobní program, s určitými obměna−
mi, zůstává zachován dodnes.
Do roku 1995 vyrábělo družstvo obuv spíše vycház−
kového charakteru, určenou pro civilní obyvatelstvo. Na
základě požadavků zákazníků z řad bezpečnostních slo−
žek, zahájilo družstvo výrobu polo−holeňové, speciální
obuvi, určené pro dlouhodobé nošení, tzv. kanad. Tímto
impulsem došlo k nastartování nového výrobního pro−
gramu. Vyráběná obuv je určena především pro státní
složky, bezpečnostní agentury, výzbrojny požární ochra−
ny, městské policie apod. Veškerá vyráběná obuv je vy−
robena z 95 procent z materiálů vyrobených v České re−
publice. Modely obuvi jsou certifikovány Institutem pro
testování a certifikaci, a.s. Zlín a potvrzují, že vyráběná
obuv odpovídá platným technickým normám a splňuje
požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a za−
jišťuje komfort nošení.
Družstvo disponuje vlastním vývojovým oddělením
a díky tomu je schopno realizovat mimo stávající výrob−
ní program i nestandardní výrobky dle přání zákazníků.
Družstvo má od roku 2000 vybudovaný a zavedený
systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.
Vzhledem ke skutečnosti, že je družstvo od roku 2001
dodavatelem různých výstrojních součástí AČR (řeme−
ny, opasky), je i držitelem vojenského certifikátu AQAP
2110.
V družstvu byl v roce 2006 nastartován nový výrob−
ní program − výroba kompletních přechodových měchů
(tzv. harmonik) pro vozy MHD. Do skladby odběratelů,
kterou při zahájení výroby tvořily zejména Dopravní pod−
niky měst České republiky, přibyly v roce následujícím
i odběratelé Dopravních podniků Slovenské republiky.
V roce 2007 se družstvu podařilo prosadit a navázat
spolupráci s jedním z největších výrobců vozů MHD, se
společností Škoda Transportation, a hodlá tyto aktivity
i nadále v budoucnu prohlubovat.
(−jh−)
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KLASTR VÝROBCŮ OBALŮ ZÍSKAL OCENĚNÍ
KLASTR ROKU 2007
Ocenění KLASTR ROKU 2007 z rukou ministra průmyslu a obchodu Martina Římana převzal
22. dubna Klastr výrobců obalů. Ocenění je udělované v rámci soutěže „Podnikatelský projekt roku
2007“ připravované ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice − AFI, MPO ČR a Agentury
CzechInvest. Cenu převzala manažerka klastru Petra Šišková. Jedná se v pořadí již o druhé ocenění
v této soutěži. První bylo uděleno v roce 2006 pro projekt Vyhledávání společností pro Klastr
OMNIPACK. Ocenění si odnesli úspěšní čeští podnikatelé, kteří pro své projekty získali podporu ze
strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Vítězové si ocenění převzali
v rámci 77. Žofínského fóra na téma „OPPI − Výzva pro české podnikatele“.
Klastr výrobců obalů, družstvo vznikl v roce 2005 jako výsle−
dek úspěšně ukončeného projektu Vyhledávání společností pro
klastr OMNIPACK. Tehdejší počet 21 členů se rozrostl na sou−
časných 25. Klastr je seskupením zejména
malých a středních podnikatelů obalového
průmyslu a souvisejících oborů, které jsou
lokalizovány v kraji Královéhradeckém,
Pardubickém a Vysočina. Každá ze společ−
ností se specializuje na vybranou výrobní
technologii z oblasti výroby obalů. Posláním
klastru je podpora a rozvoj obalového prů−
myslu posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit.
Klíčovým projektem je vybudování Společného vývojového a zku−
šebního centra Klastru OMNIPACK. Klastr má také ve svých pro−
jektech společný marketing, propagaci a rozvoj lidských zdrojů.
Náklady projektu v rámci programu Klastry činí 72 235 000 ko−
run a výše dotace je 44 901 000 korun.

Ceny v soutěži Podnikatelský projekt roku 2007 si podnika−
telé převzali v pěti kategoriích, a to Projekt s největším inovač−
ním potenciálem, Vědeckotechnický park roku, Školicí projekt
roku, Podnikatelský inkubátor roku
a Klastr roku. Prestižní soutěž již potřetí
vyhlásila Agentura pro podporu podniká−
ní a investic CzechInvest společně
s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Sdružením pro zahraniční investice AFI.
Vítězné projekty vybírala mezirezortní ko−
mise složená ze zástupců Ministerstva
průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a nezávislých hod−
notitelů. Pro jednotlivé kategorie byly sestaveny různé komise,
které projekty hodnotily podle předem daných kritérií. Zásadní
přitom kvalita a potenciál projektu a jeho přínos pro danou ob−
last. V každé z kategorií byly poté nominovány tři nejlepší pro−
jekty, z nichž následně vzešel i absolutní vítěz kategorie. (−jh−)

http://www.klastromnipack.cz

Projekt „Založení a rozvoj Klastru OMNIPACK“ byl zařazen do databáze Evropské komise obsahující ukázkové případové studie pro
oblast V&V&I − Výzkumných & Vývojových & Inovačních projektů financovaných ze Strukturálních fondů.
Více informací naleznete na následujích odkazech:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_a_en.cfm?nmenu=5
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/goodpractice/1knowledge/1cluster/cz_omni.pdf
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DETECHA, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují

REGINA –

nové opalovací mléko a olej
Nové opalovací mléko REGINA s ochranným fakto−
rem 10 a 18 uvedlo na trh chemické výrobní družstvo
DETECHA Nové Město nad Metují. Výrobek obsahuje
konopný olej. Chrání všechny typy pleti před nepřízni−
vým slunečním zářením v oblasti UVA i UVB části
spektra. Ochranné účinky moderních UV filtrů na bázi
minerálních látek rozšiřuje vynikajícím způsobem
směs beta karotenu, vitamínu E a D−Panthenolu. Účin−
né složky chrání pokožku před stárnutím, degenerací
a nadměrnou pigmentací, zklidňují a zabraňují podráž−
dění pokožky, pomáhají jí dlouhodobě hydratovat a re−
generovat.
Konopný olej zvláčňuje a promašťuje pokožku, pů−
sobí protizánětovně, zabraňuje vysušování pokožky.
Optimálního účinku lze dosáhnout jeho jemným a rov−
noměrným rozetřením. Má příjemnou vůni i konzisten−
ci a dobře se roztírá.
Pod značkou REGINA dále Detecha uvedla na trh
opalovací olej s ochranným faktorem 10. Jedná se
o směs přírodních olejů, karotenů a UV filtrů, které
s extraktem z přírodního oleje ze semen Amaranthu
chrání pokožku před nepříznivými účinky UVA a UVB zá−
ření. Obsahuje látku Karité (Sheabutter) ze semen
afrického máslovníku Shetulu a konopný olej, které
mají výživné, hojivé a regenerační a zklidňující účinky.
Je vhodný pro všechny typy pleti, nezanechává mastný
pocit a je vhodný při časném koupání, je voděodolný.
Potřebné množství se aplikuje rovnoměrně na celou
pokožku.
Družstvo DETECHA představilo nové výrobky na tis−
kové konferenci konané v pondělí 17. dubna v prosto−
rách pražské Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Součástí prezentace byla
také odborná přednáška MUDr. Moniky Arenbergerové.
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Společnost TERIS, a.s., se představuje...
Společnost TERIS, a.s. byla založena 3. července 1990 současným předsedou představenstva pa−
nem ing. Karlem Dachem, CSc. Mezi aktivity společnosti patří realizace zahraničních veletržních
a výstavních akcí a organizace cest pro české a slovenské specialisty na zahraniční veletrhy, kon−
gresy a konference. Pojďme si o některých činnostech společnosti povědět více…

KONGRESY A KONFERENCE
Společnost dosud uspořádala desítky mezinárodních i národních konferencí a jednání různých velikostí od několika účastníků až
po shromáždění s několika stovkami účastníků. Odbornými garanty konferencí jsou významná mezinárodní společenství, mezinárodní
i národní asociace, průmyslové podniky a banky. Řada konferencí je realizována na základě úspěšného výběrového řízení v tuzem−
sku i v zahraničí. Společnost se zabývá rovněž zajišťováním menších akcí (seminářů, školení, firemních prezentací) „na klíč“.

ZAHRANIČNÍ VÝSTAVY A VELETRHY
Společnost realizuje ročně více než 20 účastí českých podniků na výstavách a veletrzích po celém světě. Řadu účastí na vele−
trzích realizuje jako oficiální účast České republiky v rámci výběrových řízení organizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvem zemědělství ČR, Českou centrálou cestovního ruchu CZECHTOURISM a Magistrátem hlavního města Praha. Klienty
společnosti jsou nejvýznamnější české podniky, výzkumné ústavy, banky a odborné společnosti. TERIS, a. s. nabízí komplexní za−
jištění účasti počínaje výběrem vhodného veletrhu, optimální výstavní plochy, architektonickým návrhem stánku a jeho vybavením,
úklidem, zajištěním montážních a demontážních prací, cateringovými službami, doprovodným programem propagace a pomoci při
výběru zahraničních partnerů pro obchodní spolupráci.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
TERIS, a. s. nabízí zajímavé cesty po Evropě i do vybraných zemí ostatních světadílů pro české turisty a rovněž zajištění po−
znávacích i odborných akcí pro zahraniční návštěvníky v Praze i po celé ČR a ve střední Evropě. TERIS, a.s. využívá dvou rezervač−
ních programů − rezervační systém GALILEO a britský rezervační systém GTA, který mimo ubytování a pronájmu vozidel umožňuje
rovněž zajištění individuálních transferů, asistenčních služeb, průvodců a tlumočníků.

SLUŽEBNÍ CESTY
TERIS, a. s. zajišťuje kompletní servis na služebních cestách a stážích. V rámci zapojení do Mezinárodní asociace leteckých
přepravců IATA nabízí:
– on−line rezervace a vystavení letenek do celého světa
– rezervace ubytování v hotelech všech kategorií
– cestovní pojištění
– pronájem osobních automobilů, transferů v místě pobytu
– tematické odborné zájezdy
– zajištění víz
– zajištění průvodcovských služeb a dalších služeb cestovního charakteru

FINANČNÍ GARANCE SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ TERIS, a.s.:
TERIS, a.s. má sjednané povinné smluvní pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře v souvislosti se zákonem o cestovním
ruchu u pojišťovny GENERALI, číslo pojistné smlouvy 17 000 002 28.
TERIS, a.s. má sjednané pojištění u IPB Pojišťovny ve smyslu kritérií IATA pro členství v asociaci, číslo pojistné smlouvy
8004669213.
TERIS, a.s. jako pojišťovací agent České pojišťovny, a. s. má sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu na
pojistnou částku 5.000.000,− Kč.

Na podrobnější informace jsem se zeptala osoby nejpovolanější − Ing. Karla Dacha, PhD, generálního ředitele společnosti.
Můžete podrobněji sdělit,
co jste schopni zajistit
pro zájemce o vaše služ−
by?
Děláme
kompletní
servis pro naše klienty.
Jsme členy Mezinárodní
asociace leteckých pře−
pravců, zajišťujeme složi−
tější spoje, i vysloveně
náročné. Máme k dispozi−
ci rezervační systém hote−
lů po celém světě, jedná
se o cenově výhodnější
hotely od tří hvězdiček na−
horu. Zařizujeme kongresy, konference − a celou rozsáhlou čin−
nost s tím související. Provádíme také expediční služby.
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Jak dalece jste schopni zajistit komplexnost služeb pro kon−
krétního zákazníka, který se rozhodne například účastnit se
zahraničního veletrhu?
Zajistíme stánek, máme vlastní kamion, takže jsme schopni
dopravit jeho zboží po Evropě. Jsme připraveni na různé desti−
nace.
Jak probíhá konkrétní spolupráce s firmou?
Jsme mimo jiné schopni poradit hned v začátku spolupráce,
co je vhodné a co ne. Naším cílem je prioritně spokojený zákaz−
ník. Proto se snažíme poradit mu například, na jaké akci bude
mít účast jeho firmy efekt. Současně informujeme naše ob−
chodní partnery o zajímavých příležitostech v oblasti veletrhů,
konferencí atd. S firmami máme jednoduše bližší vztahy a ope−
rativně s nimi komunikujeme.
Děkuji za rozhovor…

(−jh−)
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VZORODEV PREŠOV, výrobné družstvo
Levočská 2
081 89 PREŠOV
e−mail: ivanov.vzorodev@condornet.sk
Naše družstvo vlastni v rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava pri Michalovciach rekreačné zariadenie,
ktoré má 9 samostatných izieb s 4 lôžkami. V každej izbe je WC, sprcha, kuchynská linka s výbavou
a dvojplatničkou, ľadnička, balkón s posedením. Spoločenská miestnosť pre 36 ľudí a terasa s krbom.
Rekreačné zariadenie je v tesnej blízkosti nového hotela Šírava, kde je kúpalisko, sauna, posilovňa.
V okolí zariadenia sú športové ihriska (volejbal, umelý a antukový tenisový dvorec atď.)
Zariadenie je umiestnená v najnavštevovanejšom stredisku „Kamenec“. Na pláž a k novopostaveným
prírodným kúpaliskám je cca 300 m. Stredisko je vybavené mnohými reštauračnými zariadeniami
s vonkajším aj vnútorným posedením.

Rekreačné pobyty sa uskutočňujú v týždenných cykloch
(sobota nástup po 10.00 hod. ukončenie sobota do 10 hod.).
Cena izby (4 lôžka) na deň je 560,− Sk, tj. 3920,− Sk / týždeň, lôžko 140,− Sk / noc
Ak záujemca si objedná celú izbu na mesiace júl, august cena je 20.000,− Sk
V prípade záujmu nás kontaktujte na hore uvedené tel. č., e−mail, alebo 0905 359 176
Bližšie informácie o Šírave získate na www.sirava.sk
PRAJEME PRÍJEMNÚ DOVOLENKU.

19

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

KVĚTEN 2008

T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost D−Link, dodavatel end−to−end řešení počítačových sítí pro
podniky i domácnosti, oznámil dostupnost nového bezdrátového směro−
vače D−Link DIR−300 určeného pro domácnosti a malé firmy. Produkt za−
ujme nadstandardní výbavou, ve které nechybí funkce jako Wi−Fi
Protected Setup, integrovaný firewall, filtrování MAC adres či rodičovská
kontrola umožňující blokovat webové adresy s nevhodným obsahem. D−
Link DIR−300 dodržuje normu IEEE 802.11g a je plně kompatibilní
s ostatními Wi−FI zařízeními. S jeho pomocí mohou zákazníci sdílet vy−
sokorychlostní připojení k internetu, mailovat, surfovat či chatovat.
Program Click´n Connect provázející instalací umožňuje komukoliv, bez
předchozích odborných znalostí, nainstalovat směrovač a připojit se k in−
ternetu během několika minut. DIR−300 má i čtyři ethernetové porty, kte−
ré jsou připraveny pro kabelové připojení PC, tiskového serveru nebo ji−
ných ethernetových zařízení. Integrovaný firewall brání průniku hackerů
z internetu do sítě uživatele. Pomocí funkce filtrování MAC adres lze po−
volit přístup k síti jen vybraným zařízením.
z
AsusTeK Computer, dodavatel kompletních 3C řešení, představil no−
vou základní desku Asus Crosshair II Formula, která je určena uživate−
lům požadujícím extrémní podporu grafických karet a silný výkon. Tato
výkonná základní deska používá inovované
technologie, jako například CPU Level Up,
Hybrid SLI a 3−Way SLI, pro nejlepší výkon
a grafickou podporu. Je rovněž připravena pro
procesory AMD Socket AM2+ Phenom
FX/Phenom
X4/Phenom
X2/Athlon
X2/Sempron a AM2, a umožňuje přenosovou
rychlost až 5200 MT za sekundu přes systé−
movou sběrnici HyperTransport 3.0 pro pro−
cesory AM2+. Technologie CPU Level Up
usnadňuje zlepšování výkonu procesoru bez
dalších nákladů. Tato inovace umožňuje uži−
vatelům snadno získat zvýšený výkon v pou−
hých třech krocích. Nejdříve musí uživatel
otevřít BIOS, poté si jednoduše zvolí procesor, který chce přetaktovat
a nakonec je třeba pouze restartovat systém. Díky této technologii se
nyní o všechno ostatní postará základní deska a uživatelé si mohou oka−
mžitě začít užívat vyššího výkonu a lepší rychlosti snímkování.
z
Společnost Nokia uvedla na český trh speciální černou edici multi−
mediálního přístroje Nokia N82. Všechny zařízení z této edice přicházejí
na trh s bonusem pro své majitele. Společnost Nokia jim poskytuje
plnohodnotnou hlasovou navigaci pro Českou republiku, Slovensko,
Polsko a Maďarsko na tři měsíce zdarma. Majitel
telefonu tak získává bonus v hodnotě 25 eur (650
korun), ale především možnost vyzkoušet si tuto
funkci telefonu bez nákupu licence. Hlasovou na−
vigaci majitel telefonu zprovozní spuštěním aplika−
ce Nokia Mapy z menu telefonu. Sportovcům pak
Nokia nabízí nejen pro tento telefon bezplatné sta−
žení unikátní aplikace Nokia Sports Tracker. Ta
v kombinaci s navigací GPS nabízí vyhodnocení va−
šich sportovních výkonů při pěší turistice, běhání
i cyklistice. Sports Tracker pečlivě zaznamenává
všechny údaje o vašem sportovním výkonu a je
schopný vám poskytnout informace o absolvované
trase a její délce, maximální a průměrné rychlosti
i vaší rychlosti v závislosti na čase a také době,
kterou jste pro zdolání trasy potřebovali. Nokia
N82 obsahuje 5megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss je vyba−
vený autofocusem, Xenon bleskem, kreativními režimy i širokými mož−
nostmi individuálního přizpůsobení expozice. Kromě toho je nový tele−
fon schopen zaznamenávat také video v plném televizním rozlišení −
tedy 640 na 480 při 30 snímcích za sekundu − které navíc díky TV vý−
stupu můžete ihned přehrát na vašem televizoru.
z
Lexus se zúčastní 24hodino−
vého vytrvalostního závodu na
okruhu v Nürburgringu (Německo
/ Porýní−Falcko) pořádaného le−
tos ve dnech 22.−25. května.
Lexus svoji účast vnímá jako pří−
ležitost k dalšímu vývoji techno−
logií v rámci svého modelu LF−A,
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který je prémiovým sportovním vozem pro dva cestující. Od nasazení
vozu v nejnáročnějších podmínkách závodu na 24 hodin si Lexus slibu−
je získat další znalosti a know−how obecně využitelné při dalším vývoji
vozu. Přestože model LF−A není jednoúčelovým závodním vozem, bude
doplněn o potřebné bezpečnostní prvky výbavy (bezpečnostní klec, spe−
ciální palivová nádrž) pro splnění předpisů tohoto závodu.
z
Společnost Sony Ericsson představila nový mobilní telefon G502.
Ten je optimálním řešením pro uživatele, kteří vyhledávají kombinaci ce−
nově dostupného telefonu klasické konstrukce s jednoduchým ovládá−
ním a zároveň pokročilými pracovními ná−
stroji. G502 je vybaven e−mailovým klientem
a podporuje rychlé datové přenosy HSDPA
i EDGE. To zajišťuje plynulé prohlížení inter−
netových stránek, rychlé stahování objem−
ných e−mailů a multimediálních souborů.
Součástí přístroje je mimo jiné i dvoumega−
pixelový fotoaparát nebo FM rádio, podpora
paměťových karet je samozřejmostí. O snad−
nou aktivaci e−mailového klienta se postará
průvodce nastavením, který uživatele prove−
de všemi potřebnými kroky. Podpora sítí tře−
tí generace umožňuje komfortní prohlížení internetových stránek i v ho−
rizontálním zobrazení nebo čtení e−mailů. Aktuální informace pak
poskytne čtečka RSS zpráv, která může být umístěna přímo na ploše
displeje telefonu. G502 je vybaven nejnovější verzí Google map. Ty jsou
zobrazovány v prvotřídní kvalitě a dokážou zobrazit také nejbližší restau−
race a hotely. Společně s kompatibilním GPS modulem HGE−100 s in−
tegrovanou navigací tvoří G502 ideálního společníka na cesty.

INVESTICE
Developerská společnost Acred se začala s výstavbou druhé fáze ad−
ministrativně−distribučního centra na okraji zóny Borská pole Flexis
Business Park. První etapu obsadili nájemci například z oblasti hi−tech
nebo lehké výroby jako MEA Meisinger, Xtek Europe, Newtech nebo
Würth. Firmy si budou moci vybrat ze zhruba pěti tisíc čtverečních metrů
moderních skladů, výrobních hal či kanceláří. Společnostem vyhovuje fle−
xibilita prostor, společnost pro ně vytvoří zázemí zcela na míru dle jejich
potřeb. Manažeři oceňují, že celý provoz mohou řídit z jedné kanceláře,
aniž by museli objíždět několik objektů. Do nových prostor expandujícího
Flexisu se nájemci budou moci stěhovat již na konci letošního roku.
z
Společnosti DuPont a Genencor, divize Danisco A/S vytvoří společ−
ný podnik DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC. Ten bude vyvíjet
a nabízet nízkonákladová technologická řešení pro výrobu celulózního
ethanolu. Zásobovat by měla trh o velikosti 75miliard amerických dola−
rů. Partneři plánují úvodní tříletou investici v objemu 140 milionů dola−
rů, která se bude zaměřovat na sušenou kukuřici a vylisovanou cukro−
vou třtinu. Další investice budou směřovat do celé řady primárních
produktů pro získávání celulózy, jako jsou pšeničná sláma, řada ener−
getických plodin a další zdroje biomasy. Při cenách potravin a plynu, kte−
ré dosahují dvouciferného růstu, je nutné se zabývat technologiemi na
výrobu udržitelných biopaliv. Díky spojení celosvětových možností spo−
lečností DuPont a Danisco vznikne společný podnik pro technologický
standard pro výrobu celulózního ethanolu.
z
Developerská společnost PDP − IRES buduje moderní kancelářský
objekt Argo Alpha který se nachází v „letištním koridoru“ Prahy 6 a je−
hož výstavba bude dokončena v posledním čtvrtletí letošního roku.
V současné době je ukončena jeho hrubá stavba. Objekt nabídne 11,9
tisíce metrů čtverečních kanceláří s vlastní restaurací. Pronájem budovy
zajišťují společnosti DTZ a CPB. Jeho přidanou hodnotou je vedle umís−
tění na půli cesty mezi ruzyňským letištěm a centrem Prahy rovněž do−
statek parkovacích míst, kvalitní architektura a blízkost parku Džbán
a Divoké Šárky s množstvím zeleně a odpočinkových zón. Silným mar−
ketingovým nástrojem je pro potenciální nájemce také výborná viditel−
nost budovy. Celková kapacita projektu o dvou etapách bude 22 tisíc
metrů čtverečních administrativních prostor.
z
Výrobce balených vod značka Toma Natura otevřela novou stáčecí lin−
ku v závodě v Teplicích nad Metují v oblasti Adršpašsko−teplických skal.
Investice do linky přesáhla částku 100 milionů korun. Novou stáčecí lin−
kou firma rozšiřuje výrobní kapacity tak, aby byla schopna uspokojit ros−
toucí poptávku po svých produktech. Nová linka disponuje nejmoderněj−

KVĚTEN 2008

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

šími parametry splňujícími maximální požadavky na bezpečnost práce. Je
plně připravena na produkci především moderních novinek pod značkou
Toma Natura, které firma plánuje v nejbližším období uvést na český
a slovenský trh. Stáčecí linka má nižší spotřebu energie zhruba o pět pro−
cent a rychlejší výkon o 30 procent. Při přetrvávajícím dlouhodobém růs−
tu prodejů vod Toma Natura nabídne závod v Teplicích nad Metují nová
pracovní místa, čímž zvýší zaměstnanost zdejšího regionu.
z
Již 1. července letošního roku dojde ke spojení všech 87 poboček
společnosti Ernst & Young v zemích západní a východní Evropy,
Středního východu, Indie a Afriky do jediné oblasti, nazvané EMEIA.
K podobné integraci 15 zemí dojde také na Dálném východě. Oblast
EMEIA bude fungovat jako samostatná jednotka vedená jedním výkon−
ným týmem. V zemích, kde to místní legislativa dovolí, dojde k formál−
nímu spojení jednotlivých poboček. Vznikne tak organizace s tržbami
11,2 miliardy amerických dolarů a více než 60 tisíci zaměstnanci.
O tomto spojení bude koncem května hlasovat 3,3 partnerů partnerů pů−
sobících v jednotlivých zemích EMEIA. Spojením jednotlivých zastoupení
Ernst & Young na Dálném východě dojde k vytvoření organizace s tržba−
mi 1,2 miliardy amerických dolarů a více než 20 tisíci zaměstnanci.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Od 1. dubna funguje Institut pro průmyslový a finanční management
(IPFM) pod střechou Česko−německé obchodní a průmyslové komory
(ČNOPK), která přebírá organizaci a zajišťování studijních oborů. ČNOPK
v budoucnu převezme organizaci a zajišťování nabízených studijních pro−
gramů. „Spolupráce s tímto renomovaným institutem výborně doplňuje
naši práci v oblasti vzdělávání,“ řekl Bernard Bauer, výkonný člen před−
stavenstva ČNOPK. Česko−německá obchodní a průmyslová komora již
nyní nabízí duální vzdělávání pro výkon obchodních činností, přípravný
kurz na mezinárodní zkoušku hospodářské němčiny „Prüfung
Wirtschaftsdeutsch“ (Zkouška z hospodářské němčiny) a různé trénin−
kové a odborné semináře. Mimoto se angažuje při utváření reformy
systému odborného vzdělávání v České republice.
z
IPFM je ekonomická vysoká škola, která od roku 1998 organizuje
postgraduální programy MBA v německém a anglickém jazyce při za−
městnání. Tento institut byl založen firmami Škoda Auto, IBM a SAP s cí−
lem odstranit deficity absolventů českých ekonomických oborů a v sou−
časné době je podporován mnoha dceřinými společnostmi
nadnárodních korporací. Ročně IPFM nabízí přibližně 60 studentům
možnost kvalitního doplnění odborné kvalifikace jako přípravu na zastá−
vání vedoucích pozic v oblasti průmyslu a finančního managementu.
z
Finanční skupina AXA se rozšířila o AXA pojišťovnu. Česká národní
banka jí 12. května udělila povolení k poskytování neživotního pojištění.
AXA při svém vstupu na český trh v březnu 2007 jasně deklarovala, že
vedle již zavedených a úspěšných produktů životního pojištění a penzij−
ního připojištění chce využít své zkušenosti z oblasti neživotního pojiš−
tění a etablovat se na českém pojistném trhu i v tomto segmentu. AXA
v oblasti neživotního pojištění postupně uvede na trh pojištění automo−
bilů, domácností a odpovědnosti za škodu.
z
Společnost ČSOB Leasing uvedla na trh nový úvěrový produkt pod ná−
zvem „Comeback úvěr“. Jedná se o typ financování, který zákazníkovi po
ukončení smlouvy na financování jeho vozu umožňuje získat na účet další
finanční prostředky v podobě víceúčelové půjčky. Zákazník nemusí pro zís−
kání Comeback úvěru dokládat svůj příjem, nepotřebuje ručitele a má
možnost využít finančních prostředků k uspokojení svých potřeb, ať již při
svém podnikání, tak například na vybavení domácnosti, financování stu−
dia dětí a podobně. Součástí nabídky úvěru je také nabídka zvýhodněné−
ho pojištění vozidla. Produktem chce ČSOB Leasing oslovit vybrané stá−
vající zákazníky a bez poplatku jim nabídnout výhodně úročený víceúčelový
úvěr s RPSN již od 9,5 procent, s délkou smlouvy až na čtyři roky a ve výši
až 40 procent pořizovací ceny aktuálně financovaného vozidla.

Komerční banka (KB) začala investorům nabízet nový zajištěný fond
KB Ametyst 4. Fond zhodnocuje prostředky investorů jak v případě růs−
tu výkonnosti akciového indexu, tak i v případě jeho poklesu. KB
Ametyst 4 poskytuje investorům příležitost podílet se na výkonnosti
evropského akciového trhu prostřednictvím investice do akcií 50 největ−
ších společností v eurozóně reprezentovaných akciovým indexem DJ
Euro Stoxx 50. Pokud se ve sledovaném čtvrtletí pohybuje výkonnost ak−
ciového indexu v intervalu −15 až +15 procent, je do výkonnosti fondu
započtena hodnota +15 procent. V případě hodnoty indexu nižší než −
15 procent je započteno zhodnocení fondu nula procent a v případě hod−
noty indexu vyšší než +15 procent je započítána skutečná hodnota zhod−
nocení. Ze všech sledovaných čtvrtletních hodnot zhodnocení fondu se
vypočítá průměr, na kterém klient participuje 60 procenty. KB Ametyst 4
zajišťuje investorům ke dni splatnosti 100procentní návratnost investo−
vaných prostředků a zhodnocení nejen v případě, že hodnota akciového
indexu poroste, ale také v případě, že hodnota akcií bude stagnovat
nebo mírně poklesne. Fond je tak vhodný pro konzervativní investory,
s delším investičním horizontem, kteří chtějí zhodnotit své finanční pro−
středky lépe než na termínovaných vkladech.
z
Od 1. června nabídne Raiffeisenbank podílový fond investující do
ruských akcií. Ruský akciový fond bude z 80 procent investovat do vel−
kých ruských firem. Zbylých 20 procent budou tvořit investice do malých
a středních firem. Ruský trh má obrovský potenciál kvůli celosvětově vel−
ké poptávce po surovinách, nutnosti investic do infrastruktury a rostou−
cí spotřebě tamních domácností. Rusko v tuto chvíli vykazuje silný hos−
podářský růst. Rozhodující podíl na tom má globální surovinový boom
a celosvětový vzestup nových průmyslových a rozvojových zemí. Vedení
nového fondu se bude soustředit na podceněné, respektive výhodně
oceněné podniky, které mají trvalý nadprůměrný potenciál výnosu. Vedle
společností z Ruska budou do portfolia patřit i vybrané firmy z okolních
bývalých sovětských republik, například z Kazachstánu a Ukrajiny.
Raiffeisenbank v tuto chvíli nabízí čtyři korunové fondy a téměř 30 fon−
dů vedených v eurech a dolarech. V loňském roce banka prodala inves−
tiční produkty v objemu přes 1,5 miliardy korun.
z
Od 1. května budou České aerolinie (ČSA) létat nově také do nej−
většího kazašského města Almaty. Linku budou ČSA nabízet dvakrát týd−
ně. Nové spojení do Almaty bude nejdelší ze všech střednětraťových li−
nek ČSA. Let z Prahy do Almaty trvá sedm hodin a ČSA ho budou
zajišťovat letouny Airbus A319. Almaty rozšíří síť ČSA v oblasti bývalého
Sovětského svazu. V Kazachstánu ani blízkém okolí ČSA dosud žádné
spojení nenabízely. Kromě chystaného spojení Prahy s Almaty je tak nej−
bližším bodem v síti ČSA ruský Jekatěrinburg nebo Samara. Cestujícím
z Kazachstánu se novým spojením, kromě cesty přímo do Prahy otevře
navíc možnost přestupu na návaznou síť linek ČSA, a to převážně po zá−
padní Evropě a Severní Americe. Z Prahy do Almaty bude letadlo Airbus
A319 startovat v pondělí a čtvrtek vždy ve 22:25 hodin a v Almaty při−
stane po sedmihodinovém letu díky časovému posunu následující ráno
v 8:45 hodin místního času. Zpět do Prahy se vydá v 10:45 hodin
a v Praze přistane ve 13:40 hodin.
z
Komerční banka (KB) představila Hypotéku Dopředu Dozadu, která
nově umožňuje poskytnutí finančních prostředků ještě před tím, než si
klient vybere konkrétní nemovitost. Produkt také nabízí možnost čerpá−
ní úvěru na nemovitost, kterou si klient již dříve pořídil nebo rekonstru−
oval. Tím, že banka schválí hypotéku na dosud nevybranou nemovitost,
získává klient jistotu podmínek financování koupě nebo rekonstrukce
nemovitosti ještě před jejím výběrem nebo zpracováním stavebního pro−
jektu. Podmínky podepsané smlouvy jsou platné až devět měsíců. Po ce−
lou tuto dobu přitom KB garantuje sjednanou úrokovou sazbu. Díky mož−
nosti financovat nemovitost, kterou již klient z vlastních prostředků
pořídil nebo rekonstruoval, může klient žádat refundaci vynaložených pe−
něz na bydlení. Tu může klient prostřednictvím Hypotéky Dopředu
Dozadu získat nejpozději do 12 měsíců od chvíle, kdy je reálně vynalo−
žil, a následně prostředky použít na cokoliv potřebuje.

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz
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Toto úžasné miminko o váze 3880 gramů se jmenuje
Martinka a narodilo se 15. května v 19:45 hodin. Šťastným
tatínkem je obchodní náměstek Ing. Petr Veverka z družstva
KNK CZ Svratka. Blahopřejeme!

KULTURA, SPOLEČNOST
Rozhlasový a televizní moderátor Aleš Cibulka je autorem
dvou obsáhlých publikací o Nataše Gollové a vzpomínkové kni−
hy o Zdence Sulanové. Jeho tituly Život tropí hlouposti a Černo−
bílé vzpomínání se staly knižními bestsellery a počtem pro−
daných kusů (120
000) se řadí k nejpro−
dávanějším porevoluč−
ním knihám u nás.
„Často se mě čtenáři
ptali, kdy se k pamět−
nickým filmům vrátím.
Ta otázka byla stále
častější, a tak jsem
se začal rozmýšlet,
které hvězdě se budu
věnovat. Nakonec jsem se rozhodl, že VŠEM!“, říká Cibulka.
Navázal na spolupráci s vydavatelkou Slávkou Kopeckou a v čer−
vnu vychází „Cibulkův kalendář pro pamětníky na rok 2009“.
Vydalo nakladatelství Slávka Kopecká, Cena: 79 Kč včetně
DPH. Kontaktní adresa: cibulkuvkalendar@seznam.cz
z
Hluboký dojem z výjimečného tanečního divadla slibuje divá−
kům na závěr sezony baletní soubor naší první scény. Večer na−
zvaný „Causa Carmen“, který má v Národním divadle premiéry

22

14. a 15. června, vyvrcholí velmi specifickou a osobitou
Carmen. Překvapivě pojaté osudové drama lásky a žárlivosti se
odehraje v choreografii jednoho z nejvýraznějších tvůrců 20. sto−
letí Švéda Matse Eka v nastudování souboru baletu Národního
divadla. S dílem světové choreografické špičky Matse Eka se
české publikum setká vůbec poprvé. Exkluzivní večer doplní svě−
tová premiéra choreografie Santa Says Cut it! z dílny Holanďana
Johana Grebena a Izraelce Uriho Ivgiho, vytvořená přímo pro
soubor baletu ND.
z
Na festival hudební mládeže DUHOVÁ BOUŘE, který se usku−
teční již po osmnácté o víkendu 5. až 8. června, vás do Liberce
zve Klub Hudební mládeže v Liberci, Magistrát města Liberec,
společenské centrum Lidové sady Liberec ve spolupráci
s Oblastní galerií Liberec a Severočeským muzeem. Čeká na
vás Duhový karneval v ulicích Liberce vedený skupinou dvaceti
hráčů na brazilské perkusní nástroje TAM TAM BATUCADA, kte−
rý bude pokračovat taneční a hudební show na náměstí před li−
bereckou radnicí. V karnevalovém průvodu a la Rio de
Janeiro/Liberec projdou městem taneční skupiny, hudební for−
mace a další účinkující i členové Hudební Mládeže a příznivci
festivalu. Po karnevalovém průvodu a koncertním a tanečním vy−
stoupení na náměstí vás čeká opět formace Miloše Vacíka TAM
TAM ORCHESTRA a jejich hudební ohňostroj Noc v Riu.
Zatančíte si na žhavé brazilské rytmy v sále Lidových sadů a ur−
čitě si užijete večer plný samby s přáteli a impresí pláže
Copacabana. Nezapomínejte na stylové bouřlivě barevné oble−
čení. Sobotní dopoledne Vám nabídne pohodovou atmosféru
projektu DUHOVÉ MĚSTO, kdy v centru Liberce budete potkávat
na improvizovaných pódiích hudební skupiny, taneční formace
a divadelní a výtvarné performery. Ti všichni pobaví vás i ná−
hodné chodce a nabídnou vám možnost posedět v nedaleké ka−
várně nebo se nechat vtáhnout do aktuálního dění.
z
V pořadí již 3. ročník jednoho z nejvýznamnějších středočes−
kých festivalů Mnichovické rockování 2008 se uskuteční v open
air areálu Halašák v Mnichovích u Prahy v poslední prázdnino−
vou sobotu 30. srpna. V minulých ročnících tento festival hostil
až dva tisíce návštěvníků. Areál bude otevřen od 9:00 hodin do−
poledne, program začne od 10:00 hodin a bude nepřetržitě po−
kračovat hvězdnými jmény až do půlnoci. Na návštěvníky čeká
vystoupení 12 rockových kapel včetně hvězdných jmen a zají−
mavý doprovodný program, soutěže, vyhlášený catering a za−
střešení velkoprostorovými stany a slunečníky. V neposlední
řadě se organizátoři návštěvníkům festivalu postarali i o spoje−
ní mezi Prahou a Mnichovicemi nočním festivalovým vlakem.
Festival obzvlášťnuje i festivalová charitativní sbírka − tento rok
pro dětský domov Stránčice. Na festivalu vystoupí kapely
MICHAL PAVLÍČEK AND FRIENDS s hostem Bárou Basikovou,
ARAKAIN, VOTCHI, THE CELL, EGOTRIP, PANKIX, MATAHARI,
DEKOLT, FRIDAY´S GANG, ZAKÁZANÝ OVOCE, PĚCHOTA a ROC−
KASS.

KVĚTEN 2008

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

RŮZNÉ
Pro výrobní družstva máme zajímavou informaci. Centrum vý−
zkumných kontraktů (CVK) přichází s nabídkou tematicky zamě−
řených seminářů, na kterých vybrané vysoké školy a výzkumné
ústavy prostřednictvím prezentací nabídnou ke komerčnímu vy−
užití své výzkumné, vývojové a vzdělávací kapacity. Účastníci se−
minářů mají možnost osobně prodiskutovat konkrétní potřeby
s přítomnými zástupci vědy a výzkumu nebo dohodnout kon−
krétní spolupráci. Více informací naleznete na www.cvk.cz.
Semináře:
5. 6. – Nabídka firemního vzdělávání Fakulty elektrotechnické
ČVUT
9. 6. – Sofistikovaná údržba a tribotechnika
11. 6. – Konkurenceschopný výrobek při využití plastů a prysky−
řic v průmyslu
12. 6. – Kvalita a bezpečnost potravin

KULTURNÍ TIPY
03/06/08

Metallica (USA)

Praha, stadion SK
Slavia Praha

03/06/08

Machine Head (USA)
+ Mnemic (DEN)

Praha, stadion SK
Slavia Praha

03/06/08

Joe Satriani (USA)
19:00

Praha, Sportovní
hala − Výstaviště

05/06/08

Legendy v Plzni

Plzeň
fotbalový stadion
u Lokomotivy

05/06/08

Serj Tankian (USA)
+ Fair To Midland (USA)
19:00

Ostrava, ČEZ Arena

06/06/08

Kiss (USA)

Praha, O2 Arena

07/06/08

Rock na Santosu

Sušice, ostrov Santos

07/06/08

Karol Mikloš (SVK)
+ You Coco (SVK)

Praha, Chateau
L'Enfer Rouge

07/06/08

Magická esa
14:00

Líbeznice u Prahy

08/06/08

David Kollár Band (SVK)
19:30

Praha

08/06/08

Silverstein (CAN)

Praha, Lucerna
Music Bar

09/06/08

Bob Dylan (USA)

Ostrava, ČEZ Arena

10/06/08

Hra kouzel a magie
− představení pro děti,
14:00

Líbeznice u Prahy

11/06/08

Messer Chups (RUS)
19:30

Praha
Palác Akropolis

13/06/08

Tom Middleton (GBR)

Praha, Roxy

13/06/08

Bad Religion (USA)

Tábor, letiště

13/06/08

Planet Festival

Tábor, letiště

17/06/08

Judas Priest (GBR)

Ostrava, ČEZ Arena

17/06/08

Linkin Park (USA)

Brno, velodrom

17/06/08

Mike Patton & Zu (USA/ITA) Praha, Divadlo Arc
20:00
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Kámen, výrobní družstvo Pelhřimov
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