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Září je tu − a s ním informace
o uskutečněných veletrzích. Podí−
vejte se s námi na mezinárodní
módní veletrhy STYL & KABO, kde
mohli návštěvníci vidět spoustu za−
jímavých modelů a módních doplň−
ků z produkce výrobních družstev,
stejně jako zhlédnout tradiční mód−
ní přehlídky. Nenechte si ujít ani
informace z agrosalonu Země Živi−
telka. Výstava se konala na česko−
budějovickém výstavišti s tradič−
ním mottem „Budoucnost českého
zemědělství a českého venkova“.
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Výrobní družstva měla své expo−
zice také na 35. ročníku veletrhu
mezinárodní zemědělské a potravi−
nářské výstavy Agrokomplex, kde
se konal 15. ročník mezinárodní
družstevní a kontraktačně−prodejní
výstavy COOPEXPO. Veletrh se
konal v Nitře, kde se uskutečnilo
i setkání předsedů členských orga−
nizací CECOP ze zemí střední a vý−
chodní Evropy, za účasti předsedů
svazů výrobních družstev z Bul−
harska, Rumunska, Polska, Česka
a Slovenska.
Jana Henychová
šéfredaktorka
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VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

32. mezinárodní veletrh
módy a textilií

Ve dnech 19. − 21. srpna se na brněnském výstavišti konaly mezinárodní módní
veletrhy STYL a KABO. Na obou veletrzích vystavovalo celkem 615 vystavovatelů
899 prezentovaných značek na čisté výstavní ploše 16 tisíc metrů čtverečních. Počet
zastoupených zemí dosáhl čísla 21, se zahraniční účastí 32 procent. Jedná se o nej−
větší veletrhy módy ve střední Evropě, které představují významné místo prezentace
a obchodu firem z textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Pořadatelem a mís−
tem konání byla tradičně akciová společnost Veletrhy Brno.

KABO

32. mezinárodní veletrh obuvi
a koženého zboží

Cílovou skupinu tvořili vystavovatelé − tuzemští a zahraniční výrobci, importé−
ři, designéři, svazy, asociace, odborný tisk, zahraniční obchodní firmy. Renomo−
vaných veletrhů se tradičně účastní lídři textilního a oděvního trhu. Zahraniční
účast byla velmi vysoká, k zastoupeným státům patřily Bělorusko, Česká re−
publika, Čínská lidová republika, Francie, Hongkong, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Nizozemí, Pákistán, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika,
Slovinsko, Německo, Španělsko, Thajsko, Turecko a USA.
Únorové a srpnové termíny mezinárodních veletrhů módy STYL a KABO před−
stavují dva komerční vrcholy pro módní průmysl České republiky i zemí střední
a východní Evropy. Módní trendy v odívání jsou patrné jak z nabídky vystavova−
telů, tak i z kolekcí českých a evropských osobností módní tvorby i nastupující
generace návrhářů v rámci bohatého programu módních přehlídek. Veletrh KABO
je nejprestižnější odbornou přehlídkou produkce českých i zahraničních výrobců
v České republice. Zastoupení má většina světových značek prostřednictvím
tuzemských distributorů.
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Slavnostní zahájení veletrhu…
Slavnostní zahájení obou veletrhů pod názvem
Fashion Show Hall se konalo v pavilonu G2 v pondělí
18. srpna. Slavnostního večera se zúčastnila řada vý−
znamných hostů. Diváci mohli vidět přehlídku modelů
Petra Kaloudy z materiálů členských firem ATOK, kolekce
OP Prostějov či přehlídka luxusního spodního prádla fran−
couzské značky Simone Péréle. Mezi extravagance večera
patřila také luxusní módní přehlídka oděvů a obuvi
„Couture“ ruské návrhářky Eleny Skakun. Modelky po
molu chodily převážně v kožešinách, z nichž zhruba polo−
vina byla z umělých tkanin. Celou módní přehlídkou se
současně nesly tahy folkloru, který byl patrný na mnoha
modelech. Na módním molu se objevily rekvizity v podobě
šavlí či světelných mečů. Proběhlo také vyhodnocení
2. ročníku soutěže mladých designerů obuvi a kožené ga−
lanterie o Cenu nadace Jana Pivečky. Večerem diváky pro−
vázely Iva Kubelková a Aleš Háma.
Čestným hostem byl i zpěvák Karel Gott, který se ve
volných chvílích věnuje malování. Ve spojení s návrhářkou
Ivetou Řádkovou vznikla kolekce šesti dámských šatů
s motivy jeho obrazů, která nápaditě a elegantně spojila
umění s módou. „Je to trochu nepraktické, chodit pořád
s nataženýma rukama,“ nechal se slyšet zpěvák Karel
Gott. Komentoval tak část prestižní módní přehlídky, na
které modelky předváděly ve speciální kolekci jeho obra−
zy tak, aby byl vidět dobře potisk. „Máte možnost vidět
co nikdo jiný, Karel Gott přišel na podium a zase z něj
odešel, aniž by zazpíval,“ zareagoval na vtipné podotknu−
tí Gotta na oplátku moderátor. Nápad použít jeho díla na
látku a z té pak zhotovit šaty byl vskutku ojedinělý a di−
váky zaujal stejně jako celá prestižní módní přehlídka.
Na konci slavnostního večera mohli diváci vidět ex−
travagantní přehlídku modelů z bílé tkaniny, které „měly
svou finální podobu až v závěru“, jak naznačil předem
moderátor... Modelky totiž obdržely misky s barvami
a štětce − a vzájemně pak vytvářely na svých šatech ba−
revné skvrny. Posledními tahy pak zahájil oficiálně tyto
módní veletrhy osobně generální ředitel společnosti
Veletrhy Brno Jiří Škrla. Slavnostní ceremoniál zakončil
vtipnou a doslova barevnou tečkou, když předtím vlast−
noručně barevně ozdobil několik modelek
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STYL BRNO – společná expozice VD (pavilon V)
MODĚVA oděvní družstvo KONICE
www.modeva.cz
Je výrobcem dámské a pánské
konfekce již od roku 1931. Velký po−
díl z celkového obratu družstva tvoří
profesní ošacení a uniformy pro ce−
stovní kanceláře, hlídací služby,
banky, automobilky, železnice, le−
tecké společnosti, policii, armádu
a letectvo do zemí EU, ošacení pro
bavorské hudební a pěvecké soubo−
ry, vycházkové a sportovní bundy pro
firmu Bogner. Aktuální nabídkou
Moděvy Konice jsou dámské a pán−
ské zimní pláště, paleta a bundy.
Předváděné modely jsou v jednodu−
chém a praktickém provedení pro
každodenní nošení i modely v luxus−
nějším pojetí. Pláště a paleta jsou
zateplené a doplněné přírodní kože−
šinou do barvy materiálu. Použitý
materiál je vlna s podílem kašmíru
a nylonu. Prošívané bundy jsou z po−
lyesteru a nylonu zateplené rounem
a pro náročnější zákazníky plněné
peřím. Velký důraz je kladen i na na−
dměrné velikosti, poněvadž tyto jsou
dnes velmi žádané. Předváděná ko−
lekce byla doplněna klasickým vý−
robním programem − dámskými
kostýmy a pánskými obleky. Výrobky
Moděvy Konice jsou zpracovány tra−
diční krejčovskou technologií s důra−
zem na vysokou kvalitu.
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MODELA, výrobní družstvo PARDUBICE
www.modela.euweb.cz
V nové módní kolekci družstva pro podzim − zima 2008 naleznou zákazníci mode−
ly pro všechny věkové kategorie dívek a žen. Jedná se převážně o kolekci společen−
skou, tzn. šaty, komplety, halenky, společenské topy a tuniky, kalhoty. Na modely byl
použit zejména šifon, úplet, ale i satén a krajka. Na modely jednoduchých střihů byl
vybrán materiál v módních barvách a vzorech. Snahou je zaujmout širokou veřejnost
příjemným nošením oděvů a snadnou údržbou. Po zkušenostech na jarním STYLU se
pracovníci družstva více zaměřili i na nabídku v širším velikostním rozsahu. Větší po−
ptávka je po velikostech č. 44 a výše.

STYL výrobní družstvo knoflíkářů, STUDENÁ
www.buttons.cz
Styl výrobní družstvo knoflíkářů ze Studené se prezentovalo na výsta−
vě v Brně s novou kolekcí knoflíků a módních doplňků. Opět se rozšiřuje
nabídka přírodních materiálů jako například Corozo, Buffalo, přírodní per−
leť i dřevo. Do všech materiálů i základního polyesteru v mnoha barev−
ných odstínech lze laserovou technologií psát různé nápisy i kresby dle
požadavků zákazníků. V současné době se stalo módní psát do knoflíků
nápisy firem i jejich loga a družstvo Styl se snaží v této oblasti vyjít zá−
kazníkům vstříc v celé šířce jejich požadavků. Na psaní těchto nápisů jsou
k dispozici tři laserovací stroje, které mají každý jiné specifické využití. Na
jednom lze i popisovat barevně, což se využívá hlavně u malých, košilo−
vých a halenkových knoflíků.
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INTEGRA, výrobní družstvo, ZLÍN
www.integrazlin.cz
Tradiční sortiment druž−
stva tvoří celoroční ošacení −
bundy, saka, kalhotové
kostýmy, sukně, halenky,
šaty pro běžné nošení
i pro společenskou událost.
V sortimentu jsou zastoupe−
ny i trička, pulovry, župany
a noční košile. Použité ma−
teriály jsou z tkaniny 100%
PES, PES + Lycra, viskóza
a úplety různé gramáže.
Družstvo je zaměřeno též na
výrobu oděvů v nadměrných
velikostech.

VÝVOJ, oděvní družstvo v TŘEŠTI
www.vyvoj.cz
Pro jaro a léto 2009 připravil Vývoj Třešť harmonicky sladěnou
kolekci pánského ošacení jak v elegantním, tak ležérně sportov−
ním stylu. Barevnost určuje trendová modrá a šedá od tmavě
modré po kovově šedou a samozřejmě černá. U obleků převláda−
jí modely se zapínáním na dva knoflíky, ve vzorování se vedle uni
uplatní tlumené dezény, drobné struktury a vazební efekty. Důraz
je kladen především na vysoce kvalitní materiály jako je čistá střiž−
ní vlna, směsi s hedvábím, kašmírem a na letní období také
s bambusem, který je především v letních měsících působí velice
příjemným chladivým omakem.
Klasická separátní saka jsou zhotovena z čisté vlny nebo jejích
směsí. Vzorování určují rozmanité drobné vzory od mikrovazebních
po kára a rybí kostru připomínající uni. olekce ležérních sak se vy−
značuje zaoblenými rameny, přiléhavým a zároveň měkkým zpraco−
váním. Zhotovují se především z vlněných směsí s bavlnou, z bavl−
ny a směsí např. s bambusem. V kolekci kalhot jsou zastoupeny
jak klasické, elegantní, tak sportovnější modely. Převládají jedno−
barevné kalhoty, ze vzorů jen velmi decentní a tlumené dezény
a drobné struktury. V kolekci jsou modely sak s přiléhavějšími stři−
hy ve zkrácené délce sak a rukávů s propracovanými detaily.
Silueta je štíhlá, sako vypasované zapínané většinou na dva knof−
líky. Úzké tvary a zkrácenou délku mají také některé modely kalhot.
Ve standardní celoroční nabídce zůstává kolekce skladebných ob−
leků PEGAS z materiálu vlna/PES/elastan ve čtyřech základních
barvách − černá, tmavě modrá, antracit a světle šedá.
Pro náročného zákazníka, který má jakýkoliv problém v klasic−
ké konfekci (velikostní nebo materiálový) jsou pracovníci připrave−
ni nabídnout měřenkovou službu, kdy zhotoví požadovaný oděv
podle představ zákazníka do tří týdnů od objednávky.
CHARMAIN STYLE, značka Vývoje Třešť, která zaručuje vyba−
vení pánského šatníku pro jakoukoliv příležitost s garancí vysoké
kvality a uvedeným servisem, určitě obleče každého muže.
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SAMOSTATNĚ VYSTAVUJÍCÍ VD
DUP − družstvo PELHŘIMOV (pavilon V)
www.dup.cz
Družstvo je tradičním českým výrobcem kožené
galanterie. Tento sortiment vyrábí na základě svých
vlastních vzorů, ale je připraveno reagovat i na spe−
cifické požadavky svých zákazníků. DUP nabídlo na
letním STYLu obchodním partnerům především ma−
nikúrovací soupravy a pánské necesery (zakládané,
vařené, rámečkové). Na vrchní materiál a podšívku
jsou používány tyto materiály − pravá useň, umělá
a recyklovaná useň, plast. Zakládané a vařené mani−
kúry jsou uzavíratelné zipem nebo pomocí jazyku, rá−
mečkové s jedním až dvěma zámky. Kovonáplně (po−
niklované) jsou převážně vyráběny ve vlastním
kovozávodě. Jedná se o nehtové a záděrkové nůžky,
nůžky s ochrannou špičkou, safirové pilníky, pinzety,
nůžkové pinzety, kleště, štipky, štípačky, „kovíčka“
s plastovými držátky (nožík, lopatička, odhrnovač,
nožík, skalpel, odnímáček). Některé manikúry jsou doplněny skleněnými a papírovými pilníky.
Kufry jsou připraveny pro zákazníky s vrchním materiálem šité (lepené) − pravá useň, umě−
lá a recyklovaná useň a plastové (celovařené). Rámy jsou plastové nebo z překližky či mate−
riálu MDF. Kování a kódové zámky jsou poniklované (lesklé, matové), staromosaz a mosaz.
Typy vyráběných kufrů − ataché, pilotní, dámské, kosmetické, kadeřnické a montážní (na za−
kázku). Další část nabídky tvoří obaly na obleky, pojízdné tašky, montážní kabely, desky, spi−
sovky, pouzdra, dokladovky, šitíčka a klíčenky.
Pokud se týče situace na českém trhu − v porovnání s loňským rokem došlo ke snížení
prodeje manikúr i kufrů. Aby pracovníci družstva udrželi alespoň stávající objem výroby, sna−
ží se o získání nových kontaktů v zahraničí a rozšíření zakázkové výroby. Největším odběra−
telem manikúr a kovonáplní v zahraničí je dlouhodobý partner na Ukrajině. DUP Pelhřimov
dále vyváží do Běloruska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Německa a Bulharska. Družstvo má
velmi kvalitně zpracovaný e−shop.

DITA výrobní družstvo invalidů, TÁBOR (pavilon B)
www.dita.cz
Dita, výrobní družstvo invalidů tento rok představila dvě skupiny barevných odstí−
nů. První kolekce představuje skupina nazvaná „tón v tónu“, z jemných barevných od−
stínů (světle růžová, světle modrá, světle zelená, béžová, světle žlutá). Výrobky jsou
zdobeny výšivkou tón v tónu. V těchto barevných odstínech najdete deky na kočár,
autofusak, deky, rychlozavinovačky, povlečení do postýlky, atd. Tyto výrobky lze jed−
noduše sladit do výbavičky do dětského pokojíčku. Další kolekce veselých odstínů je
nazvaná „hrajeme si s puntíky“. Tato kolekce se odlišuje výraznými barvami ve vese−
lých odstínech. Opět v ní najdete výše uvedené výrobky, kterými si můžete kompletně
sladit dětský pokojík. Nově Dita Tábor vyrábí stínítka na světla a lampičky ve stejných
designech jako výbavičky do pokojíčků.
Hlavní prezentaci družstva tvořily tyto výrobky:
– Deka fleece s výšivkou Outlast®. Deka je vhodná do kočárku a do postýlky 70 x
100 cm. Deka je oboustranná dvojitá, na jedné straně výšivka. Výšivky lze sladit
s celkovou výbavičkou do pokojíčku (povlečení do postýlky, nánožník s nápletem na
spaní − fleece, osuškou, atd.). Praní v pračce je na 60 oC.
– Fusak jaro/léto/podzim je ideální pro teplejší měsíce v roce. Fusak je ze 100% ba−
vlny. Výplň tvoří polyester, Outlast ®. Fusaky jsou jednobarevné, zdobené výšivkou,
která lze kombinovat do sady s dalšími výrobky značky Dita, nebo v dětských desig−
nech. Tento fusak lze využít i jako spací pytel, či rychlozavinovačka na zip pro větší
miminka. Fusak je opatřen otvory pro popruhy. Praní v pračce je na 60 oC.
– Povlak na autosedačku 0 − 13 kg, s materiálem Outlast®. Materiál je bavlněný úplet,
Outlast®. Jedná se o ideální povlak pro celý rok. Má vždy ideální teplotu. To zname−
ná, že dítě nepocítí ani horko, ani zimu. Chrání autosedačku před zašpiněním a zá−
roveň snižuje pocení až o 40 %. S touto podložkou bude miminko spokojené po celý
rok. Praní v pračce rovněž na 60 oC.
Podložka do kočárku Outlast® je univerzální podložka, která pasuje do hlubokého
kočárku, do sportovního (čtyři kola), tak do tříkolek. Ideální podložka pro čtyři roční ob−
dobí. Udržuje vždy ideální teplotu. Další výhodou je, že chrání kočárek před zašpině−
ním a zároveň též snižuje pocení až o 40 %. S touto podložkou bude dítě spokojeno
i v horkých letních měsících. Zabraňuje přehřátí a následnému pocení. Při použití deky
fleece s výšivkou vytváříte doporučovaný zámotek. Při této kombinaci násobíte účel−
nost materiálu Outlast®. Praní je v pračce na 60 oC.
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KABO BRNO
SNĚŽKA, výrobní družstvo NÁCHOD (pavilon F)
www.snezka.eu
Družstvo Sněžka patří k předním dodavatelům šitých
dílů pro automobilový průmysl v ČR. Tradiční výrobou je
pak výroba kožené galanterie. Pro nadcházející sezónu
má Sněžka připravené kolekce jak v koženém provedení
(kabelky a aktovky klasického střihu), tak v syntetice.
Tato kolekce je rozšířena o nových 20 modelů většinou
ve 3 barvách (kromě stále nejvíce prodejné černé různé
odstíny hnědé). Také aktovkový program je obohacen
o další modely a osvědčené Sněžka Náchod nabízí i v no−
vých materiálech. Kolekce cestovních kufrů SILVER CASE
obsahuje sedm modelových řad, každá ve dvou barvách.
Celkově se nabídka ustálila na portfoliu pánských akto−
vek, cestovních kufrů, kabelek a peněženek. Nabídka se
doplňuje na jednotlivé sezóny o aktuální barvy, jinak ko−
lekce mají stejný základ. Kromě kabelek, kde je samo−
zřejmostí pravidelná aktualizace dle módních trendů.
Sněžka Náchod je držitelem certifikátu systému jakosti
ISO: TS 16949:2002.

Výrobní družstva na veletrzích STYL a KABO
Na mezinárodním veletrhu módy STYL vystavovala výrobní družstva Vývoj Třešť, Moděva Konice, Modela Pardubice, Integra
Zlín a Styl Studená dámskou a pánskou konfekci, oblečení pro volný čas i do společnosti a knoflíkářské výrobky. Společnou
expozici obohacenou o módní přehlídky mohli návštěvníci zhlédnout v pavilonu V. V tomtéž pavilónu se rovněž prezentovalo vý−
robní družstvo DUP Pelhřimov s nabídkou kožené galanterie a manikúr. V pavilonu B se představilo družstvo Dita Tábor se sor−
timentem dětského a kojeneckého textilu.
Na mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO se v pavilonu F mohli zájemci seznámit s nabídkou kožených ka−
belek, peněženek, attaché kufříků a cestovních zavazadel výrobního družstva Sněžka Náchod.
Součástí prezentace výrobních družstev byly jako každoročně módní přehlídky, které jsou pro návštěvníky veletrhu již tradi−
cí. Přehlídky se konaly každý den v expozici svazu, v pavilonu V, vždy v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin v půlhodinových blocích.
Oděvní a kožedělná družstva stále tvoří, i přes nelehkou situaci na našem trhu, zajímavou část členské základny Svazu
českých a moravských výrobních družstev. Jak si členská výrobní družstva vedla v předcházejícím roce, je patrné z následující
tabulky statistických údajů (v tis. Kč).

Kožedělná a kožešnická družstva
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Obrat

Export

1 670 985

1 547 959

Textilní a pletařská družstva

1 894 945

479 885

Výrobní družstva celkem

18 980 000

4 985 000
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POMŮCKA:
AKRIT,
Je možné
ANAPA,
ARP, ZAKO
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Dout

Zn.
čisticího
prostředku

Chem. zn.
cínu

Koulet

Hájička

Část
střechy
(knižně)

Vyrytá
čára

Krystalická
hornina
Sídlo v středo−
africké republice

Ukrajinské
sídlo

Bývalá
Označovat Úslužnost
francouzská
pachatele
měna

Hmyzo−
žravec
(řídce)

3. DÍL
TAJENKY

Snížený
tón

Včelí
výrobek
Krev řec−
kých bohů
Citoslovce
zvonku

2. DÍL
TAJENKY
Stříknout

Ženské
jméno

Chem. zn.
americia
Korálový
ostrov

Výklenek
ve zdi
1. DÍL
TAJENKY

Slitina
na
řezací
nástroje
Politické
strany

Tělovědec

Hlas
trubky

Žraním
poškodit

Křídelní
pero
ptáků

Směnečný
ručitel

Dravý
pták
(slovensky)

Tučnolistá
rostlina

Vrstva
užitkové
horniny

Chlup
na tváři
Skica
(zastarale)
Umělecké
dílo

Citoslovce
syčení
Domácky
Eleonora

Herec
(zastarale)

Francouzský
sochař

Jiným
způsobem

Popěvek
Inic. herečky
Zemědělská Konvalinkové
budova
Nestálé

Domácí
ženské
jméno
Iniciály
herce
Jelínka

Obyvatel
švýcarského
sídla

Obyvatel
západo−
českého
města

Kosmos

Útoky
letadel

Lesní
kalamita
Český
grafik

Černomoř−
ský přístav

Namáhavé

Zájmeno
ukazovací

Jeden
z prstů
Odborný
dělník

Hledívat

Předložka

Domácí žen−
ské jméno
Druh
papouška

Jméno psa
Evropa

Nízké dřevi−
ny (řídce)

Hrdinka
Dietlova
seriálu

Australští
vačnatci
Název zn.
poloměru

Mýtina

Pracovat
na poli

4. DÍL
TAJENKY

Zevnitř
(slovensky)

Stupně
výkonnosti
v judu

Druh
palem

Časové
období

MODĚVA
oděvní družstvo Konice
Švehlova 44, 798 52 Konice
tel.: 582 396 350
www.modeva.cz

KŘÍŽOVKA O CENY
Prošívané bundy vyráběné družstvem Moděva Konice
jsou vyrobené z polyesteru a nylonu zateplené rounem.
Pro ...... (dokončení v tajence)
Odpovědi zasílejte do 30. září na e−mail: redakce@scmvd.cz.
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35. ročník mezinárodní agrosalonu

ZEMĚ ŽIVITELKA
V pořadí již 35. ročník
mezinárodního
agrosalonu

ZEMĚ ŽIVITELKA
se konal ve dnech
21. až 26. srpna
na českobudějovickém
výstavišti
s tradičním mottem
„Budoucnost
českého zemědělství
a českého venkova“.

Miloslav Vlček,
předseda Parlamentu ČR

Výstava byla pořádána
ve spolupráci s MZe,
MMR a AK ČR.
Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek 21. srpna od 10:00 hodin v Pivovarské zahradě
za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, ministra zemědělství Mgr. Petra
Gandaloviče, prezidenta Agrární komory Ing. Jana Veleby a dalších významných vládních činitelů
a představitelů Poslanecké sněmovny, předních představitelů Jihočeského kraje a města České
Budějovice.
Po oficiálním zahájení bylo i slavnostní předání certifikátu národní značky kvalita KLASA. Dále
byly uděleny tyto ceny: Cena ministra zemědělství pro mladé pracovníky pro rok 2008 a Cena mi−
nistra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008.
Mezinárodní výstava družstevnictví byla prezentována v pavilonech E1, E5 a na přilehlých
volných plochách. V rámci Dne družstevnictví v pátek 22. srpna si návštěvníci mohli připomenout
již 55 let od vzniku Svazu českých a moravských výrobních družstev.
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Petr Gandalovič,
ministr zemědělství
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Výrobní družstva na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA
V družstevním pavilonu E1 se prezentovala družstva: Elko Nový Knín, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, KDS
Sedlčany, Kovo Družstvo Olomouc, Kovodružstvo Plzeň, Kovodružstvo Žebrák, Styl Plzeň, Templářské sklepy Čej−
kovice, Tvar Pardubice, Vřídlo Karlovy Vary, Vzor Papillons Brno a Sdružení VD Kartonáž a balení − CAPA. V pavi−
lonu E5 mohli návštěvníci výstavy zhlédnout expozici nábytku výrobního družstva Dřevo Měřín. V tomto pavilonu
měl expozici rovněž Svaz českých a moravských výrobních družstev, Zemědělský svaz ČR a Družstevní Asociace
České republiky. V pavilonu R1 prezentovalo VD Kovobel Domažlice technologii pro chov drůbeže.
U pavilonu E1, na volné ploše, vystavovala družstva DUP Pelhřimov − pivovar Poutník, Jihokov České Budějo−
vice, Jihotvar Veselí nad Lužnicí a Orlík−kompresory Česká Třebová. V pátek 22. 8. se od 10 do 12 hodin uskuteč−
nila na výstavišti v pavilonu Z akce Družstevní den.
Páteční den patřil také od 11:00 hodin předání hlavní ceny soutěže o Zlatý klas. Zde převzal ocenění také ře−
ditel vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice Ing. Pavel Pastorek za sekt Stang Real Brut. Tomuto vý−
robku byla udělena hlavní cena 35. ročníku mezinárodní výstavy Země Živitelky Zlatý klas v oboru Potravinářství
a zpracovatelský průmysl. Blahopřejeme!!!!

Z návštěvy předsedy Parlamentu ČR Miloslava Vlčka u stánků výrobních družstev
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NOMENKLATURA VÝSTAVY:
– rostlinná a živočišná výroba
– zemědělská technika
– potravinářská výroba
– lesní a vodní hospodářství
– zahradnictví a pěstitelství
– tvorba a ochrana
životního prostředí

– služby pro zemědělství
– obnova a rozvoj venkova
– ekologické technologie
a stavby
– alternativní zdroje energie
– bioprodukty
– výrobní a zemědělská družstva

Celkový počet vystavovatelů dosáhl čísla 529, z toho zahraničních
vystavovatelů a spoluvystavovatelů 14. Mezi zastoupené země patřily
Bělorusko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada,
Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka,
Švédsko, Švýcarsko a USA. Veletrh se konal na kryté ploše 5 241 čtve−
rečních metrů, volnou plochu obsadili vystavovatelé na 16 375 m 2.
Zvláštní předváděcí plocha obsadila celkem 9,8 tisíce m 2 a obchodní
plocha představovala 3 341 m2.
Návštěvníci výstavy mohli zhlédnout na volných plochách širokou
nabídku zemědělské techniky jako např. traktory, kombajny, techniku
pro sklizeň píce, postřikovače, secí stroje, čističky, dopravníky, šrotov−
níky, mačkací stroje, dojící a chladící zařízení, komunální a lesnickou
techniku, přepravníky balíků a zvířat, obraceče a shrnovače píce, mul−
čovače aj. Na vysoké úrovni byla zastoupena i technika pro živočišnou
výrobu a významnou složkou výstavy byly také osivářské a krmivářské
firmy. Nedílnou součástí je rovněž prezentace potravinářské výroby
v pavilonu B4, F1 a J. V posledních letech mezi expozicemi nechybí
vinařství, Zelinářská unie Čech a Moravy a Ovocnářská unie ČR.
Tvorba a ochrana životního prostředí byla zastřešena pod samo−
statným názvem Ekostyl a prezentována především v pavilonu R1.
Okolní volné plochy vytvoří jedinečné prostředí pro prezentaci firem za−
bývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi,
stavbami a ekologicky šetrnými výrobky. Záštitu nad výstavou Ekostyl
přijal Jiří Netík, uvolněný člen Rady Jihočeského kraje. Tradičně na
Země živitelce mohli návštěvníci akce vidět také expozice myslivců,
rybářů, zahrádkářů, včelařů a seznámit se s prezentací Českého sva−
zu chovatelů.
Neodmyslitelnou součástí výstavy Země živitelka vždy byla garance
a aktivní postoj Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí, která i v letošním roce
podpořili tuto skutečnost vlastní prezentací ve výstavních stáncích.
Významným partnerem byla také Agrární komora ČR. Všechny uvedené
spolupracující instituce se aktivně podíleli na tvorbě odborného dopro−
vodného programu, který je velmi navštěvovaný, neboť nabízí odborné
veřejnosti potřebné informace a náměty pro podnikání v oblasti země−
dělsko−potravinářské.
Prezentace Ministerstva životního prostředí v pavilonu B1 byla za−
měřena především na šetrné formy turistiky, krajinný plán, rozvoj ven−
kova a urbanizované prostředí. Ministerstvo zemědělství společně se
Státním zemědělským a intervenčním fondem zaujala opět významný
prostor pro propagaci svých aktivit včetně podpory kvalitních českých
potravin.
Součástí odborného doprovodného programu je soutěž s dlouhole−
tou tradicí „Zlatý klas“, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství pro−
střednictvím Výstaviště České Budějovice a.s. Soutěž probíhala tradič−
ně v pěti oborech: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace,
potřeby a služby zemědělství, potravinářský a zpracovatelský průmysl.
Exponáty přihlášené do soutěže posoudila hodnotí odborná porota se−
stavená z odborníků − zástupců Ministerstva zemědělství, odborného
školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělskopotravi−
nářského komplexu a Výstaviště České Budějovice a.s. Vyhodnoceným
exponátům udělil vyhlašovatel soutěže diplom ZLATÝ KLAS spolu s vý−
stavní cenou.
V rámci jednotlivých oborových dnů nechyběla ani celá řada odbor−
ných seminářů, konferencí, besed, přednášek a jednání, která probí−
hala v rámci odborného doprovodného programu.
Historie výstavy Země Živitelka sahá až do roku 1972. Stala jednou
z nejvýznamnějších zemědělských výstav v České republice. V loňském
roce plochu 34 801 metrů čtverečních obsadilo téměř 700 vystavova−
telů a obchodníků, kteří představili své výrobky a služby 113 tisícům
návštěvníků. Velmi pozitivní je každoroční nárůst zahraničních vystavo−
vatelů a obchodníků. Nomenklatura výstavy zahrnuje celý zemědělsko−
potravinářský sektor a již několik let je věnována pozornost tématu roz−
voje venkova.
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Předání hlavní ceny soutěže o Zlatý klas Ing. Pavlu Pastorkovi,
řediteli vinařského družstva Templářské sklepy.
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Družstevní den 22. 8. 2008

konaný v rámci doprovodného programu Celostátní výstavy družstevnictví a agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích
Pořadatelem Družstevního dne byla Družstevní Asociace ČR ve spolupráci se Svazem českých a moravských výrob−
ních družstev a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice. Partnery byli Svaz českých a moravských
bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev a Zemědělský svaz ČR
Seminář v 10:00 hodin zahájil Jan Wiesner, předseda představenstva Družstevní
Asociace ČR a předseda SČMVD. Přenesl úvodní projev na téma Současné postavení
výrobního družstevnictví v Evropě a ČR a výrobního družstevnictví v ČR. Následoval blok
příspěvků zástupců členských svazů DA ČR, a to Zemědělského svazu ČR, Svazu českých
a moravských bytových družstev a Svazu českých a moravských spotřebních družstev.
Dále vystoupila prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka EF JU v Českých
Budějovicích. Po jejím příspěvku následovalo vystoupení ředitele odboru VDI SČMVD
Ing. Karla Rychtáře na téma Sociální družstva v tržním podnikatelském prostředí.
Informace o zahájení výuky družstevnictví na EF JU České Budějovice přednesla
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., z Jihočeské univerzity, která účastníky akce seznámi−
la mimo jiné s výstupem projektu COCADE.
Poté následovala diskuse k jednotlivým tématům. Po ní pak došlo ke slavnostní−
mu podpisu Dohody o spolupráci mezi DA ČR a EF JU. Družstevní seminář zakončilo
vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší studentskou práci, včetně předání cen.

Poselství Mezinárodního družstevního svazu (MDS)
86. Mezinárodní družstevní den MDS y 14. Mezinárodní družstevní den OSN
Boj proti klimatickým změnám prostřednictvím družstevního podniku
Družstva se ohrazují proti zpochybňování klimatických změn co do roz−
sahu a rychlosti, jak je to činěno v četných zemích a sektorech napříč ce−
lým světem. Někteří se přiklánějí ke snižování emisí skleníkových plynů, jiní
usilují o dosažení neškodnosti uhlíku a všichni pracují ve prospěch ekono−
mické, sociální a enviromentální udržitelnosti. Celkem vzato, klimatické
změny nejsou pouze záležitostí péče o životní prostředí; je zde nepopiratel−
ný dopad na ekonomický a sociální blahobyt populace celého světa.
Družstva všech sektorů bojují proti klimatickým změnám − např. země−
dělská družstva a družstva rybářská přezkoumávají otázku spotřeby ener−
gie v rámci své tržní produkce, analyzují své emise (uhlík a dusík) a usilu−
jí o dosahování nulových hodnot v produkování uhlíku a specielně usilují
o to, mít v této oblasti pozitivní dopad; věnují se otázkám výroby zelené
energie či využívání krmiv snižujících emise spojené s chovem hospodář−
ských zvířat. Spotřební družstva usilují o redukci škodlivých zplodin neje−
nom ve svých provozovnách, ale ve svých činnostech rovněž ovlivňují do−
davatele a zabezpečují aktivní výchovu svých členů a spotřebitelů. Bytová
družstva využívají takové stavební materiály, které jsou ohleduplné k život−
nímu prostředí a navrhují ekologické stavby. Družstevní banky a úvěrová
družstva iniciují investování do technologií s vysokou energetickou renta−
bilitou, na které poskytují konkurenceschopné hypotéční půjčky jak podni−
kům, tak spotřebitelům. Pojišťovací družstva hledají novátorské prostředky
jak zvládat pojistné částky pokrývající nové potřeby plynoucí ze zvyšování
rizik spojených s extremními meteorologickými fenomény a přírodními ka−
tastrofami vázanými na klimatické změny. Družstva energetická se zabývají
dodávkami vlastní energie z obnovitelných zdrojů, např. větrné elektrárny,
solární energie a biopaliva. Řada dalších družstev každodenně usiluje o to
být podnikem ekonomickým, sociálním a životaschopným.
Určitý počet družstev převzal na mezinárodní úrovni vedoucí roli v rám−
ci partnerství programu OSN pro životní prostředí a ve světovém programu
OSN „Ochraňujte klima“. Mnoho dalších družstev je v tomto smyslu aktiv−
ní na národních úrovních. Existuje rovněž řada každodenních aktivit větších

či menších družstev, které umocňují toto, i kdy třeba skromné, úsilí ve zpo−
malování klimatických změn.
Nicméně, tyto aktivity nejsou žádnou novinkou. Družstva jsou již více
než 150 let velmi aktivní v podpoře trvale udržitelného rozvoje. Družstva
jsou podniky demokraticky kontrolované, jednají podle principů a hodnot
zahrnujících sociální zodpovědnost a v péči o svá společenství nabízejí
svým členům nejenom ekonomický, ale rovněž široký sociální a enviro−
mentální rámec.
Dnes mezinárodní společenství čelí potravinové krizi a musí vyvíjet úsilí
pro rekonstrukci oblastí zničených přírodními katastrofami − což obojí, ales−
poň zčásti, přispívá ke klimatickým změnám. Zemědělci, spotřebitelé a ko−
munity přímo dotčené těmito krizemi konstatují, že družstva jim pomáhají
v těžké úloze adaptovat se na negativní dopady klimatických změn. Družstva
mohou zemědělcům pomáhat vyrovnat se s narůstajícími výzvami v oblasti
produkce a zajistit rostoucí stabilitu zemědělského sektoru, a to při využívá−
ní zdrojů příznivých pro životního prostředí. Společenství, která musí oživit
místní ekonomiky zničené přírodními katastrofami, mohou své potřeby po−
krývat s využitím vzájemné pomoci napříč družstevním sektorem a mohou
počítat se solidaritou založenou na principu spolupráce mezi družstvy.
Uznávajíce, že klimatické změny představují jednu z největších výzev
naší doby, členové MDS potvrdili v průběhu Valného shromáždění
v r. 2007 své odhodlání bojovat proti příčinám klimatických změn a ome−
zovat jejich dopady. Můžeme konstatovat, že již bylo dosaženo reálného
pokroku. Nicméně, je třeba, aby všichni tomuto problému nadále věnovali
svou pozornost, neboť výzvy narůstají a tlak na životní prostředí se násobí.
V rámci letošního Mezinárodního družstevního dne MDS vyzývá druž−
stevníky celého světa zesílit své aktivity podporující trvalý udržitelný rozvoj
a tento svůj svátek oslavit takovými aktivitami, které konkrétně pomohou
zmírnit klimatické změny a ve vzájemném partnerství usilovat, aby družstva
výrazně přispívala k úsilí orientovanému na překonávání dopadů klimatic−
kých změn.
Autoři textu: Jana Henychová, Michaela Vostálová
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Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz
Družstvo Dřevotvar bylo založeno v roce 1951. Během let se fir−
ma rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar Jablonné pro−
sperující firmou, která prodává své výrobky do celého světa. Je zde
zaměstnáno cca 300 pracovníků.
Od roku 1997 je Dřevotvar držitelem certifikátu FSC, který za−
ručuje používání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů a tím při−
spívá ke zlepšování životního prostředí. Od roku 2005 je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001.
Dřevotvar je jedním z největších výrobců dřevěného kuchyňské−
ho náčiní v Evropě. Dřevěné výrobky jsou zhotoveny z kvalitního bu−
kového dřeva a vyváženy do celého světa.
Družstvo nabízí širokou řadu svých vlastních značkových výrob−
ků a zhotovuje kuchyňské dřevěné potřeby, mlýnky na koření a dal−
ší dřevěné produkty podle návrhů zákazníků.
V tuzemsku jsou největšími odběrateli velkoobchody domácích
potřeb, které zásobují menší prodejce a velké obchodní řetězce.
Kromě kuchyňských potřeb se v Dřevotvaru vyrábí i nábytek,
předsíňové sestavy, jídelní stoly a židle a konferenční stolky.
Pokud se týká výstavy, bude zde Dřevotvar prezentovat a pro−
dávat: mlýnky na koření, války a vály na těsto, paličky na maso,
prkénka, sady vařeček, servírovací mísy, dózy na těstoviny a mno−
ho dalších výrobků.

Družstvo KDS Sedlčany bylo založeno v roce 1950, těžiště jeho
výroby spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů, ku−
chyňského a řeznického náčiní, nůžek pro domácnost a řezných dílů
pro masové strojky a kuchyňské roboty − veškerý tento sortiment
bude prezentován na výstavě Země živitelka 2008.
Mezi nové výrobky KDS Sedlčany patří č. v. 8200 − stojan na gri−
lování, který vhodným způsobem doplní celou řadu různých pomůcek
určených pro grilování jak v domácnosti, tak i v přírodě. Výrobek je
koncepčně určen pro grilování na všech typech grilovacích topidel za
použití dřevěného uhlí. Jeho nenahraditelnou předností je, že nedo−
chází ke styku masa se znečištěným roštem a špíz je po tepelné
úpravě zcela čistý. Výrobek se vyrábí z vysoce kvalitní nerezové oce−
li včetně špízových jehel a je tak zaručena jeho zdravotní nezávad−
nost, snadné čištění a mytí i v automatických myčkách na nádobí.
Další jeho předností je snadná skladovatelnost po složení a mož−
nost použití i na cestách. Rovněž jej lze použít pro grilování v elek−
trickém sporáku, který je vybaven horní grilovací topnou spirálou.
Další novinkou jsou nože č. v. 1065 − nůž na pečivo a č. v. 1061
− nůž kuchyňský 6, výhodou obou nožů je tuhá konstrukce čepele s do−
broušeným ostřím do špičky, což umožňuje dobré řezné vlastnosti při
krájení na podložce. Použití nože 1065: krájení pečiva (baget, chle−
bíčkových vek, celozrnných rohlíků), krájení zeleniny, jako jsou rajčata
a papriky. Použití nože 1061: univerzální využití v kuchyni.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
www.kovoolomouc.cz

ELKO Nový Knín, výrobní družstvo
www.elkonk.cz
ELKO Nový Knín je dodava−
telem lisovaných, svařovaných
a lakovaných dílů pro automobi−
lový průmysl. Mezi hlavní odbě−
ratele patří Škoda −Auto a.s.
s díly pro modely Fabia, Octavia,
Superb a Roomster, Volkswa−
gen pro modely Golf, Passat
a Transporter, Seat pro modely
Ibiza a Cordoba či Bentley pro
Continental. Velký rozvoj byl za−
znamenán v oblasti dodávek
komponent pro výfukové systé−
my, kde bylo podstatně investo−
váno do robotizovaných sváře−
cích pracovišť.
Dále se výroba zaměřuje na tradiční hobby výrobky jako skláda−
cí schůdky, stavební kozy či brusky. Výrobky jsou z více než polovi−
ny exportovány do zemí EU a Švýcarska.
ELKO Nový Knín úspěšně obhájilo své certifikace ISO
9001:2000, ISO 14001, VDA 6.1 a EN ISO 3834−2.

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
www.kds.cz

Hlavní náplní družstva je výroba lapacího zařízení na malou
a velkou škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné a kovové pasti, které
jsou exportovány do mnoha zemí Evropy, ale i dalších světadílů.
Družstvo rovněž nabízelo další své produkty − zahradní nářadí,
ocelové radiátory a jeho příslušenství. Družstvo je též výrobcem
plastového sběrače psích exkrementů, který ocení hlavně chovate−
lé psích mazlíčků. V loňském roce měli zákazníci veliký zájem o no−
vinku, a to dřevěnou past na hryzce.

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni
www.kovoplzen.cz
Družstvo se již od počátku svého založení zabývá kovovýrobou,
která je i nyní hlavní náplní výrobního programu. Výrobky z hlavní
činnosti − kovoobrábění − se prodávají nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Velká část produkce je exportována především do
SRN, Rakouska a Slovenska.
Sériová výroba je velmi pestrá a tvoří ji tyto výrobky: litinová
kamna KD 110, krbová kamna KD 71 a KD 72, krbové vložky na
dřevo KV 88, různé druhy plechových poštovních schránek, elektri−
kářská protahovací pera, čističe odpadního potrubí, trezory a bez−
pečnostní schránky, frézy pro zabrušování ventilových sedel hlav
čtyřdobých spalovacích motorů, frézy pro zabrušování ventilových
sedel vodovodních baterií, vanová dvířka, dvířka k plynoměru, ven−
kovní odpadkové koše, mobilní žebříkové plošiny, hřbitovní dekora−
ce (vázy, urny, lampy apod.), korunkové vrtáky do plechu, trubek,
dřeva, sádrokartonu apod.
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Důležitou součástí činnosti družstva jsou také výroby určené
pro další zpracování v průmyslu a dodávky pro zahraniční trhy, a to
jak finální výrobky, tak i různé kooperační díly zhotovené na zákla−
dě výkresové dokumentace zákazníka.
Družstvo nabízí i možnosti galvanického zinkování a výrobu
vinutých pružin.

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku
www.kovodruzstvo.cz

Družstvo je výrobcem ručních dvoukolových vozíků, sanitárního
programu, nabízí i květinové stojany, vyfukovací pistole, pojízdné
kabely vyráběné převážně pro Českou poštu.
Mezi zákazníky jsou oblíbeny i koloběžky. Jedná se o koloběžku
Bára I − rovná řídítka a Bára II − prohlá řídítka. Trubková konstrukce
je povrchově upravena nezávadnou práškovou barvou.
Tříkolka Berta je vyrobena z trubkové konstrukce. Povrchová
úprava je provedena nezávadnými práškovými barvami.
Dětská vozítka byla testována Strojírenským zkušebním ústa−
vem a je na ně vydáno prohlášení o shodě.

STYL Plzeň, výrobní družstvo invalidů
www.styl−plzen.cz
STYL Plzeň, výrobní družstvo, oslavilo 50. výročí svého trvání.
Zabývá se výrobou pracovních oděvů, dámské lehké konfekce, tri−
ček a sportovního oblečení. Novinkou jsou dámské a pánské ne−
promokavé bundy se speciální úpravou, vhodné pro sport i běžné
nošení. Velký zájem ze strany zákazníků je o textilní kalendáře
a těsnící kroužky.
Družstvo je členem SČMVD, Asociace zaměstnavatelů zdravot−
ně postižených občanů, Hospodářské komory v Plzni a členem
Sdružení VD Kartonáž a balení − CAPA.
Současná organizační struktura družstva je založena na výrob−
ně−technologickém členění na 4 výrobní závody − Textil, Komple−
tace,Těsnění a Elektro.
Součástí závodů jsou chráněné dílny a chráněná pracoviště do−
máckých pracovníků.
V družstvu byl zaveden systém řízení jakosti výroby ISO
9001:2001.
Roční obrat družstva v r. 2007 činil 130 mil Kč, z toho export
do zemí EU 50 mil. Kč.

Družstvo začalo dodávat na trh šumivá vína, a to ve třech dru−
zích: Saint Croix Sekt Demi jako polosuché víno, Saint Croix Sekt
Brut jako suchý sekt a Saint Croix Sekt Rosé jako polosuchý růžo−
vý sekt.
Jako poslední řadu vín družstvo představilo na trhu novinku
„ASTROLOGY WINE COLLECTION“. Jedná se o vína přiřazená k jed−
notlivým astrologickým znamením, čímž byla spojena oblast gastro−
nomie s astrologií. Pro každé znamení byly vybrány dva druhy vín,
většinou tichých, doplněny dvěma druhy sektů vyrobených v limito−
vané sérii klasickou metodou, tj. kvašením a zráním v láhvi. Pro
tato vína jsou připraveny speciální papírové tašky s potiskem, ve
kterých si zákazník tento zajímavý dárek odnese.
Milovníci vín jsou zváni k prohlídce historických templářských
sklepů v Čejkovicích, okr. Hodonín, doplněné ochutnávkou dle indi−
viduální domluvy.
Firmám družstvo nabízí dále možnost přípravy vín jako dárkové
a propagační předměty, kdy pro tento účel pracovníci Templářských
sklepů doplní láhve s vínem označením příslušné firmy, případně
účelu (např. uvedení nového druhu výrobku na trh, upomínka ke
konci roku apod.). Jedná se o velmi zajímavé dárky, které si získá−
vají stále větší oblibu.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz

Templářské sklepy Čejkovice
www.templarske−sklepy.cz
y
y
y
y

:Družstvo se prezentovalo vlastními výrobky − byla to tichá vína:
jakostní odrůdová − Irsai Oliver, Muller Thurgau, Rulandské bílé
− Zweigeltrebe − rose
− Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Andre
ročníková vína
− Sauvignon, Rulandské šedé, Tramín
− Rulandské modré, Modrý Portugal
pozdní sběry
− Chardonnay, Ryzlink rýnský
− Cabernet Sauvignon, Dornfelde
sekty
− Saint Croix Sekt Demi, Brut a Rosé

TVAR výrobní družstvo Pardubice bylo založeno v roce 1945 a za
dobu svého trvání se stalo jedním z nejvýznamnějších zpracovatelů
plastů v České republice. V současné době vyrábí pro tuzemské
a zahraniční trhy široký sortiment kvalitních výrobků z termoplastů
a laminátů, který je vhodně doplňován i dalšími technologiemi.
Svým obchodním partnerům je TVAR schopen poskytnout dokonalý
zákaznický servis od konstrukce po výrobu nástrojů, od výroby pla−
stového a laminátového zboží až po vlastní dopravu do sídla zákaz−
níka v tuzemsku i v zahraničí. Firma věnuje trvalou pozornost
i jakosti své produkce, o čemž svědčí jak spokojenost stávajících
partnerů, tak i mnohaletá úspěšná spolupráce s renomovanými za−
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hraničními firmami. Družstvo má zaveden a používá systém mana−
gementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.
Na mezinárodní agrosalón Země Živitelka přišlo TVAR výrobní
družstvo Pardubice se širokou škálou plastových výrobků pro do−
mácnost v mnoha barevných odstínech a s různorodými potisky,
které uspokojí jak dospělé, tak i dětské zákazníky. Prostřednictvím
sítě velkoskladů a supermarketů je pokryt tímto sortimentem trh
nejen v celé České a Slovenské republice, ale přes velkou konku−
renci se daří tyto výrobky úspěšně vyvážet i na trhy dalších zemí.
Rybářům nabídlo široký sortiment laminátových kádí, vaniček
a skluzů na ryby, lesním dělníkům pak 3 druhy dřevorubeckých klínů.
Pestrá byla také nabídka plastových obalů, které jsou určeny
převážně pro kosmetický a potravinářský průmysl. Nezanedbatelný
podíl ve výrobě činí i produkce technických výlisků.

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
www.vridlo.cz
Úspěchy vůbec velí pelhřimovským pivovarníkům nezůstat stát.
Investice do výroby i laboratorního zařízení neustávají. ne každý tře−
ba ví, že přímotopnou varnu používá v Čechách kromě Pelhřimova
pouze Plzeň! Produkt družstva je pivo českého typu, které lze cha−
rakterizovat jako pivo s nízkou intenzitou jemné chmelové vůně,
silným řízem a plností a se silnou intenzitou hořkosti poněkud drs−
nějšího charakteru. Dalším charakteristickým rysem je zlatavá bar−
va, jiskrná čirost a vysoká pěnivost. To všechno jsou základní atri−
buty piva českého typu, tak jak se vyvinulo v průběhu 19. a 20.
století. Pivo bylo uvedeno na trh pod názvem POUTNÍK, čímž se pi−
vovar přihlásil k historii města Pelhřimov.
V současné době pivovar vaří piva spodně kvašená v následují−
cím sortimentu:
– Poutník světlé výčepní pivo 10%, hodnota alkoholu 3,8 % obje−
mových
– Poutník světlý ležák prémium 12%, hodnota alkoholu 4,8 % obje−
mových
– Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8 % objemových.
Hlavní činností družstva je výroba kosmetiky a respirátorů, koo−
perační činnosti a jednoduché kooperační práce. Po celou dobu
působení družstva má podnikatelská činnost i sociální aspekt, tzn.
vytvářet pracovní příležitosti pro občany se změněnou pracovní
schopností.
Z výrobního programu prezentovaného na veletrhu: přípravky
pro hygienu ústní dutiny (zubní pasty − např. CARLOTHERM ®, ústní
vody atd.) Krémy k ošetření těla a nohou (Campherol ®, Arnika®,
Ozalin®, Herbie). Krémy k ošetření rukou: pracovní ochranné i k pěs−
tění rukou, dále masážní prostředky − masážní emulze řady EMMA,
koupelové soli pro koupel nohou a celého těla ARNIKA ®, Ozal.
Vystavovány budou také dva výrobky z řady kolínských vod a parfé−
mů − GEORGIA, dámská luxusní kolínská voda, či MARCUS, pánská
luxusní voda. Součástí prezentované kolekce jsou i ochranné re−
spirátory − filtrační polomasky.
Vřídlo nabídlo i oblíbené Karlovarské koupelové soli „Originál“
s obsahem pravé karlovarské vřídelní soli a rostlinných silic a také
novou vizuální podobu výrobku ARNIKA®, roztok na ošetření dásní.
Z čisticí a pracovní drogerie je rozšířen sortiment o výrobek Solfa,
čisticí pastu na ruce, kterou Vřídlo distribuuje ve spolupráci, čímž
dojde k vhodnému doplnění pracovních ochranných prostředků −
řady speciálních pracovních krémů a čisticího gelu na ruce (Activ
protection, Scin care a Clear gel).

Volná plocha u pavilonu E1:
DUP Pelhřimov − pivovar Poutník
www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz
Již tradičně mohli návštěvníci agrosalónu ochutnat točené pivo
z pivovaru Poutník. Čtrnáctistupňový Speciál sklidil letos další vav−
říny. Pivovar Poutník obhájil loňské pozice v prestižní degustační
soutěži Extra pivní pečeť, která se uskutečnila v rámci táborských
Reprezentačních slavností piva. Pelhřimovský sváteční Speciál zví−
tězil mezi 33 vzorky své kategorie, v absolutním pořadí získal stej−
ně jako před rokem stříbrnou pečeť. Ani další dva soutěžní vzorky
se neztratily. Světlé výčepní pivo skončilo v konkurenci padesáti piv
v polovině výsledkové listiny. Dvanáctistupňový ležák dokonce po−
stoupil do finálové šestice.
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K jejich výrobě se používá nejen kvalitních surovin, ale i klasic−
ká technologie. Všechny tyto přednosti se ještě zvyšují tím, že piva
jsou přírodní − nepasterizovaná.

JIHOTVAR výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí
www.jihotvar.cz

Jihotvar výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí byl založen v roce
1926. V současné době má 3 provozovny a 52 zaměstnanců.
V provozovně ve Veselí nad Lužnicí vyrábí betonové skruže, me−
liorační roury a další meliorační komponenty.
V Jarošově nad Nežárkou vyrábí nové technologické zařízení sta−
vební betonový materiál na výstavbu celého rodinného domu jako
jsou skořepinové betonové tvárnice, šalovací tvárnice, betonové
tvárnice všech rozměrů, betonové stropy, zámkovou dlažbu a další
typy dlaždic.
V poslední provozovně, také v Jarošově nad Nežárkou, vyrábí
velmi kvalitní keramiku pro dům, restaurace, hotely. Výrobky jsou
odolné mikrovlnné troubě, myčce nádobí, jelikož jsou během výroby
vypalovány při teplotě 12500 C. Keramiku lze zakoupit přes e−shop
a nebo v podnikové prodejně v Jarošově nad Nežárkou, Veselí nad
Lužnicí a na Klikově u Suchdola nad Lužnicí.
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ORLÍK − KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová
www.orlik.cz

DŘEVO, družstvo Měřín má tradici ve výrobě nábytku již více jak
55 let. Vyrábí jak nábytek podle svých modelových a designových
řad, tak nábytek na zakázku podle návrhu zákazníka.
DŘEVO Měřín nabízí pro obchodníky a zákazníky ve své podniko−
vé prodejně v Měříně jídelny, obývací pokoje, mnoho typů stolů, židlí
a ukázky atypického provedení nábytku. Nábytek je vyráběn převážně
z dýh různých dřevin v kombinaci s masivem nebo jen z masivu.
Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích byly předve−
deny ukázky některých typů židlí a polokřesílek a ukázky nejnověj−
šího typu stolového nábytku.
Zakázkový nábytek mohou zákazníci shlédnout v řadě interiérů
jak v ČR − např. zasedací místnosti SČMVD na Václavském náměs−
tí v Praze, knihovna a vstupní prostor Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, tak v zahraničí − např. Zastupitelský úřad ČR
v Belgii, v Egyptě nebo v Ghaně.

Pavilon R1

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
www.kovobel.cz
ORLÍK−KOMPRESORY výrobní družstvo je tradičním českým vý−
robcem pístových a šroubových kompresorů. Jeho produkty můžete
najít pomalu v každé dílně. Kompresory ORLÍK se vyznačují vysokou
spolehlivostí a extrémě dlouhou životností.
Pístové kompresory družstvo vyrábí a dodává od 96 W do 7,5
kW a to jako samostatné stroje i jako stabilní i pojízdné kompreso−
rové stanice. Družstvo dodává kompresory pro speciální aplikace
(dopravní prostředky, autodílny a atd.) Šroubové kompresory vyrábí
od 2,2 do 90 kW. Jejich předností je nízká hlučnost, možnost spo−
lupráce kompresorů již v základní verzi, od 18,5 kW výše družstvo
nabízí možnost provedení s frekvenčním měničem. Novinkou v sor−
timentu je nová řada šroubových kompresorů ORL 4−5,5−7,5 EO
s nízkou hlučností a zvýšenou účinností. Tyto kompresory jsou
určeny zejména pro opravářské dílny, autoservisy a podobně.
Družstvo dodává také mobilní dieselové kompresory. Ke kom−
presorům družstvo nabízí sušičky stlačeného vzduchu Orlík, konden−
zační nebo adsorpční. Široká je i nabídka pneumatického nářadí
Orlik se sortimentem pro průmysl, autoopravny, truhlářské a kame−
nické dílny a speciální aplikace. Součástí nabídky je potřebné pří−
slušenství, tedy hadice, ventily, filtry, regulátory, odlučovače kon−
denzátu a další vybavení. Kromě zařízení z oblasti tlakového vzduchu
nabízí Orlík−Kompresory elektrocentrály značky Orlik. Svým zákazní−
kům nabízí bezplatné poradenství a projektovou podporu.
ORLÍK se, jako tradičně, zúčastní výstavy Země živitelka formou
venkovního stánku. Zde bude vystavovat kompresory Orlík, široký
sortiment pneumatického nářadí Orlík a Vessel a elektrocentrály
s benzínovým pohonem. Pneumatické nářadí bylo na stánku prak−
ticky předváděno. Po dobu výstavy pracovníci družstva zákazníkům
poskytovali 10% slevu na veškerý sortiment firmy Orlík!

Pavilon E5

DŘEVO, družstvo Měřín
www.drevomerin.cz

Na výstavě družstvo prezentovalo:
– technologické zařízení KOVOBEL pro odchov kuřic typ SKK 31−61
s automatickým ovládáním, které je určeno pro odchov kuřic od
prvního dne stáří
– technologické zařízení KOVOBEL typ SKN 0−30−80 je obohacený
klecový systém s automatickým ovládáním, určený pro intenzivní
chov nosnic. Odpovídá směrnici EU 1999/74/EC
Technologická zařízení jsou dodávána do Rakouska, Německa,
Slovenska, Maďarska a Polska.
Žádané jsou rovněž tyto výrobky:
– automatické snáškové hnízdo KOVOBEL s výklopnou podlahou pro
podestýlkové chovy drůbeže a produkci konzumních vajec. Na přá−
ní zákazníka lze instalovat pásový odkliz trusu pod roštovou plochu
– alternativní technologická zařízení pro chov a odchov kuřic
– skládací kontejner KOVOBEL se záchytnou vanou, který lze použít
jako příruční sklad ropných produktů a hořlavin, akumulátorů a ji−
ných obdobných produktů ve firmách i na odloučených pracoviš−
tích
– skládací kontejnery − rozměr délka 2 − 6 m, šíře 2,20 m, technic−
ké řešení kontejneru umožňuje široké možnosti využití (sklady
apod.).
Tyto kontejnery jsou exportovány do celé Evropy a Kanady.
Novinky:
– voliérový systém s oddělenou voliérou a snáškovými hnízdy
– voliérový systém s integrovaným hnizdem. Systémy odpovídají
směrnicím EU a normám K.A.T. Zařízení dodává Kovobel do
Německa a Rakouska.

VZOR PAPILLONS, družstvo Brno
Na výstavě družstvo prezentovalo širokou nabídku kvalitních fro−
té ručníků a osušek v nejrůznějším barevném provedení.

JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice
Družstvo vystavovalo kempinkový nábytek, mlýnky na mák a ko−
mínové nástavce.
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AGROKOMPLEX
35. ročník mezinárodní zemědělské
a potravinářské výstavy
Ve dnech 20. − 25. srpna se v areálu výstaviště v Nitře konal již
35. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agro−
komplex a zároveň již tradičně v pavilonu M3 15. ročník meziná−
rodní družstevní a kontraktačně−prodejní výstavy COOPEXPO.
Letošní ročník byl poznamenán neúčas−
tí některých výrobních družstev (např. Vřídlo
Karlovy Vary), která v minulosti pravidelně
na této výstavě působila. Rozhodující vliv na
tom měla stejná termínová listina meziná−
rodní zemědělské výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích. I přes tuto nepřízeň
v kolizi termínu však Svaz českých a mo−
ravských výrobních družstev měl na ploše
80 metrů čtverečních zastoupení v podobě
VD Detecha Nové Město nad Metují,
Mechanika Praha, Důbrava Valašské Klo−
bouky, KDS Sedlčany, Tvar Pardubice
a Jihotvar Veselí nad Lužnicí.
Smyslem této, na Slovensku jedné
z největších výstav, vždy byl a určitě v bu−
doucnu i bude prodej výrobků a služeb
našich i zahraničních výrobních družstev.
I když počet návštěvníků v pavilonu
COOPEXPO je již několik posledních let stá−
le stejný a nemůže se rovnat silnějším roč−
níkům v minulosti, dá se říci, že řada druž−
stev podle prvotních ohlasů (KDS, Tvar)
i podle hodnocení je s prodejem velice spo−
kojená a je třeba jen škoda, že některá
družstva si s předstihem nezajistila povole−
ní k prodeji a připravila se tak o možnost
uspokojit zájem zákazníků a snížit si své ná−
klady. Ale na druhé straně podle vyjádření
slovenské strany zákazníci hledali taková
výrobní družstva, která vystavovala již v mi−
nulosti, což je dobrý příslib pro účast v příš−
tím ročníku.
Mimo prodej výrobků výrobních družstev
proběhla na této výstavě řada jednání a také
například dohoda úzké spolupráce SČMVD
a slovenského VD Fragokov na prodej ter−
mosetů na veletrhu Hospomedica v Brně.
Bylo velice potěšující, že si expozice sloven−
ských a českých moravských výrobních druž−
stev prohlédl obchodní rada ZÚ ČR
v Bratislavě Ing. Jan Švehlík a v následném
jednání se zástupcem SČMVD a předsedou
COOP Produkt Ing. Pavlem, vyplynulo ubez−
pečení maximální podpory ZÚ jednotlivým
družstvům ve vzájemné obchodní výměně vý−
robků a služeb. Mimo jiné se zde projedna−
la i pomoc VD při nadcházejícím setkání na−
šich a slovenských výrobních družstev na
Podnikatelské burze v Banské Bystrici v září
a pak v říjnu t.r. pak na Podnikatelském dnu
v Popradu. Velice zajímavou se jevila myš−
lenka obchodního rady uspořádat konkrétní
družstevní dny s příslibem finanční podpory
ZÚ, kdy jednotlivé svazy si budou moci určit
termíny a formu spolupráce.
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Neméně významná byla i návštěva
obchodního ředitele fy Incheba Bratislava
Ing. Kopeckého v expozici našich a sloven−
ských výrobních družstev. Byly s ním projed−
nány konkrétní otázky možné účasti našich
výrobních družstev na mezinárodním veletrhu
výrobců a subdodavatelů pro automobilový
průmysl a logistiku, který se pravidelně koná
v dubnu v Bratislavě. Po zhodnocení situace
a návštěvě veletrhu v tomto roce, lze říci, že
tento veletrh patří k významným veletrhům
na Slovensku, má podobnou úroveň jako
Autotec v Brně a je vyhledávanou akcí pro la−
ickou i odbornou veřejnost. Pro řadu našich
družstev − dodavatelů do autoprůmyslu to
bude velká příležitost prezentovat své výrob−
ky a služby. Určitý zájem prosadit se na slo−
venském trhu naše VD projevila v minulosti
např. při akci v Trnavě. Ing. Kopecký nabídl
našim VD odpovídající plochu za příznivých fi−
nančních podmínek a také myšlenka uspořá−
dat pro oba svazy družstevní den nebude ne−
zajímavá (konkrétní nabídka firmy Incheba
na tuto výstavu přišla 26. srpna).
Závěrem je třeba říci, že naše účast na
veletrhu COOPEXPO byla ze slovenské strany
velice dobře hodnocena a určitým dokladem
toho je i velice strategické místo hned u hlav−
ního vchodu. Bude záležet jen na našich vý−
robních družstvech, zda i přes svá prodejní
zastoupení na Slovensku budou chtít každý
rok předvést slovenským návštěvníkům své
výrobky. Řada výrobních družstev má termín
veletrhu již stanoven pevně v kalendáři a po
zkušenostech z minula i s určitým pocitem
spokojenosti, oboustranná spolupráce může
nabýt i výraznějších parametrů. Zvlášť v době
kdy Slovenskou republiku čeká přechod na
obchodování v Eurech.
Autor textu: Ing. Jiří Viselka
Foto: Ing. Daniel Piatnica
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35. mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh AGROKOMPLEX 2008 se konal ve dnech
21. − 25. srpna pod gescí Ministerstva zemědělství SR na výstavišti Agrokomplex v Nitře, s heslem
„Život se rodí na venkově“. Motto představovalo zároveň nosné téma − Program rozvoje venkova SR
v letech 2007 − 2013. Vystavovatelé obsadili krytou plochu v pavilonech 24,1 tisíce metrů čtverečních,
volná plocha činila 30,1 metrů čtverečních. Veletrhu se zúčastnilo 620 vystavujících firem ze
Slovenské republiky, České republiky, Egypta, Francie, Holandska, Chorvatska, Iránu, Kanady, Litvy,
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Srbska, Švýcarska a Sýrie.
NOMENKLATURA VELETRHU: Program rozvoje venkova SR v letech 2007 − 2013
Bioagrokomplex
Obnovitelné zdroje energie
Nový jahodový program
Věda a výzkum Agroforum
Značka kvality, Zlatý kosák, Šampion veletrhu, Ceny Družstevní unie
Slovenské zemědělské muzeum
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SETKÁNÍ V NITŘE
V Nitře se dne 23. srpna uskutečnilo Setkání předsedů
členských organizací CECOP ze zemí střední a východní
Evropy. Zúčastnili se ho předsedové svazů výrobních družstev
z Bulharska, Rumunska, Polska, Česka a Slovenska.
Součástí setkání byla návštěva 15. ročníku Mezinárodní
družstevní výstavy Coopexpo, která probíhala v součinnosti
s největším zemědělským veletrhem Agrokomplex. Zahraniční
kolegové tak měli možnost seznámit se s nabídkou výrobních
družstev ze Slovenska a Česka a zúčastnili se i slavnostního za−
hájení Slovenských dožínkových slavností a Družstevního dne.
Samotné jednání bylo rozděleno do dvou částí. První část
probíhala formou prezentací aktuální situace ve výrobním druž−
stevnictví v jednotlivých zemích s důrazem na právní prostředí
a hospodářské výsledky v družstevnictví. Druhá část byla zamě−
řená na projednání možností spolupráce mezi zúčastněnými
organizacemi, především v oblasti podnikatelských aktivit.
Zástupci členských organizací společně vytvořili návrhy na
rozšíření činnosti CECOP, které by přispěly k větší podpoře vzá−
jemné spolupráce. Jedná se především o oblasti informací a ko−
munikací, lobbying či společné rozvojové projekty družstev ze
zemí Evropské unie. Předsedové členských zemí CECOP se
shodli na tom, že podobná setkání jsou potřebná a dohodli se
zachovat do budoucnosti periodicitu podobných jednání.
Nejbližší jednání by se mělo uskutečnit v České republice na
jaře 2009.
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T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost Epson pokračuje ve snaze zkvalitnit domácí skenování
uvedením skeneru Perfection V30. Optické rozlišení 4800 dpi předsta−
vuje vhodné řešení pro domácí skenování
a umožňuje rychlé a snadné skenování
dokumentů, fotografií a dalších materiálů.
Vyznačuje se kompaktním a stylovým de−
signem a představuje moderní doplněk
domácnosti bez kompromisů v kvalitě.
Navíc je Perfection V30 vybaven technolo−
gií ReadyScan LED, díky které má nižší
spotřebu a nevyžaduje v podstatě žádný
čas na zahřátí. Podobně jako ostatní pro−
dukty řady Epson Perfection splňuje stan−
dard programu Energy Star. Ke skeneru bylo přidáno tlačítko pro převod
dokumentů do formátu PDF, díky kterému je možné snadno odeslat do−
kumenty e−mailem nebo uložit do souboru. Perfection V30 se zavřeným
krytem skenuje dokumenty silné až 25 milimetrů. Díky designu krytu
s možností úplného otevření o 180 stupňů lze kopírovat velkoformátové
dokumenty. Tato funkce je důležitá při skenování knih s pevnou vazbou.
z
Společnost Logitech uvedla na trh bezpečnostní videokamery − jako
nejnovější přírůstky do nabídky Logitechu pro digitální domácnosti −
v Evropě jsou nyní k dispozici vůbec poprvé. Obě bezpečnostní videoka−
mery využívají pro sledování obrazu PC a jejich instalaci zvládne provést
každý vlastními silami během 15 minut, zasílají e mailová upozornění při
detekci pohybu a nabízejí možnost zdarma sledovat dění na dálku na ja−
kémkoli PC připojeném na Internet. První dvě bezpečnostní videokame−
ry jsou k dispozici buď v rámci "výchozího balíčku" (starter pack) nebo
dále jako doplňkové rozšíření (add−on). Do rodiny patří řídící zabezpečo−
vací systém pro použití v interiérech Logitech Indoor Video Security
Master System, řídící zabezpečovací
systém pro venkovní použití Logitech
Outdoor Video Security Master
System, přídavná videokamera pro in−
teriéry Logitech Indoor Add−On
Camera a přídavná videokamera pro
venkovní použití Logitech Outdoor
Add−On Camera. Aby zákazníkovo po−
hodlí bylo co největší, bezdrátový
systém video zabezpečení používá
technologii HomePlug, jež propojuje
a přenáší obrazová data přes elektrickou síť, která v zákazníkově domě
existuje. Výsledkem je, že je bezpečnostní systém zprovozněn v krátké
době − nemusíte natahovat další kabely, ani konfigurovat síťová nasta−
vení. Ve skutečnosti zabezpečení domova probíhá ve třech jednodu−
chých krocích: nainstalujete ovládací software pro PC Logitech
Command Center, připojíte USB přijímač a zapojíte kamery. Technologie
HomePlug navíc video data šifruje, takže přenos je zabezpečený.
Jakmile videokameru (videokamery) nainstalujete, můžete sledovat živě
přenášený obraz nebo si prohlédnout zaznamenané video. Inteligentní
kamery detekují pohyb a nahrávají video přímo na harddisk vašeho po−
čítače, takže přehrávání a archivace jsou snadné. Přístup usnadňuje in−
tuitivní uživatelské rozhraní na PC, díky němuž můžete záznamy rychle
procházet a nastavit své preference.
z
Společnost Nokia představila multimediální přístroj Nokia N79, pří−
růstek řady Nseries, který je kombinací inteligentního a přizpůsobitelné−
ho designu a vybaveného multimediálního přístroje. I když zevnějšek má
Nokia N79 elegantní, technologicky je na vysoké
úrovni. Disponuje sortimentem multimediálních funk−
cí, které zahrnují integrovanou navigaci, přehrávač
hudby s FM přijímačem, možnost vysokorychlostního
připojení k internetu, internetový prohlížeč, 10 před−
nastavených her N−Gage a 5megapixelový fotoaparát
s optikou Carl Zeiss. Očekávaná nedotovaná malo−
obchodní cena přístroje, jehož distribuce by měla být
zahájena letos v říjnu, je 350 eur bez daně. Model
N79 přichází s chytrými kryty Xpress−On, které jsou
k dispozici v pěti barvách: světlá zeleno−modrá, hně−
dá Espresso, olivově zelená, bílá a korálová červeň.
Ke každému multimediálnímu přístroji je dodávána
kombinace tří z těchto barev. Spojení fotografií, hud−
by a navigace v kombinaci s vysokorychlostním 3.5G
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HSDPA a Wi−Fi činí z Nokia N79 přístroj, který umožňuje snadné a rychlé
sdílení zážitků na webových stránkách, v blozích nebo on−line diskusních
fórech. 5megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss, dvěma diodami
LED a video přisvícením zachycuje ostré, jasné obrázky a video, které
lze snadno a okamžitě editovat bez potřeby osobního počítače.
Obrázkům lze také přiřazovat konkrétní geografické souřadnice. Kromě
toho je Nokia N79 dodávána s paměťovou kartou microSD o kapacitě 4
GB, která umožňuje ukládat okolo 3 tisíc hudebních souborů, přibližně
2,5 tisíce obrázků a až osm hodin videoklipů v DVD kvalitě, které lze řa−
dit dle alb nebo názvů písní a nahrávat přímo na Share on Ovi či jiné
služby třetích stran.
z
Xerox uvedením sedmi nových tiskáren a multifunkčních zařízení
zjednodušuje a zpřístupňuje tisk i malým firmám. Naplňuje tak strategii
komplexního portfolia pro všechny druhy kanceláří. Ceny uváděných pro−
duktů se pohybují od 3990 korun za
multifunkční zařízení Xerox Phaser
3100MFP, které tiskne, kopíruje, ske−
nuje a faxuje, do 44 580 korun za mul−
tifunkční zařízení Xerox WorkCentre
5225/5230, které obsahuje funkce,
jako je Extensible Interface Platform
(EIP). EIP je webová technologie, s níž
lze vytvářet softwarové aplikace pro per−
sonalizaci a zjednodušení pracovních
procesů. Mezi novými produkty jsou i tiskárny, například laserová tis−
kárna Xerox Phaser 5550, která dosahuje rychlosti tisku až 50 stránek
za minutu. Doporučená cena tiskárny je 42 600 korun. Nové černobílé
tiskárny a multifunkční zařízení řady Phaser doplňují rozšiřující se port−
folio produktů, které je navrženo s ohledem na potřeby podnikání.
z
Evropské výzkumné středisko společnosti Ford v německém
Aachenu převzalo zatím jediný funkční hybridní automobil na světě, kte−
rý kombinuje vodíkové palivové články s lithium−ion bateriemi. Ford Edge
HySeries Drive, jak zní celé označení vozu, bude v Aachenu podroben
rozsáhlému testovacímu programu. Automobil zůstane v Evropě násle−
dující tři měsíce. Tento hybridní vůz je poháněn soustavou lithium−ion
baterií o napětí 336 voltů. Jejich kapacita stačí k ujetí vzdálenosti 40
kilometrů, poté vstoupí do hry palivové články, které udržují baterie na−
bité. V tomto režimu urazí vůz vzdálenost až 320 kilometrů, což zna−
mená celkem 360 kilometrů s nulovými emisemi zplodin. V závislosti na
konkrétních jízdních podmínkách bude možné prodloužit intervaly mezi
doplněním vodíku až na 640 kilometrů. Dvojice asynchronních elektro−
motorů o výkonu 130 kW umožňuje Fordu Edge HySeries Drive dosáh−
nout rychlosti až 140 km/h. Soustavu baterií od konsorcia Johnson
Controls−Saft Advanced Power Solutions je možné napájet z běžné roz−
vodné sítě prostřednictvím integrované nabíječky na 120/230
V. Jakmile kapacita baterií poklesne pod 40 procent, automaticky se za−
pne soustava 220 vodíkových článků, která baterie znovu dobíjí.
Palivové články vyvi−
nula
společnost
Automotive Fuel Cell
Cooperation (AFCC),
v níž má Ford majet−
kový podíl. Vodík je
uchováván v nádrži
pod tlakem 350
barů, náplň 4,5 kilo−
gramu vodíku postačí
k ujetí 320 kilomet−
rů. Spojení elektric−
kého hnacího ústrojí
s palivovými články pomohlo snížit velikost, hmotnost, cenu i složitost
o 50 procent v porovnání s "běžnou" technologií palivových článků. Ži−
votnost soustavy by měla být naopak až dvojnásobná. Předtím, než se
vodíkové automobily stanou každodenní realitou běžného motoristy, mu−
sejí překonat celou řadu technických, hospodářských, legislativních a ji−
ných překážek. Za největší problémy jsou v této fázi považovány infra−
struktura, skladování vodíku, ceny použitých komponent a udržitelná
výroba vodíku. Výzkum hnacích ústrojí na bázi vodíku se zrodil v rámci
snahy Fordu o boj se změnami klimatu a závislostí na fosilních palivech.
Automobilka hledá řešení na několika frontách současně. Dalšími pří−
klady může být hybridní pohon pro americké modely Ford Escape Hybrid
a Mercury Mariner Hybrid, vodíkové palivové články, spalovací motor na
vodík, biolíh, ekologicky šetrné vznětové agregáty nebo i nejnovější ge−
nerace hospodárných zážehových motorů. Ford se zabývá vodíkovým po−
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honem již od začátku devadesátých let dvacátého století. První vůz Ford
s palivovými články vyjel na veřejné silnice již roku 2001 − šlo o prototyp
s lehkou hliníkovou karoserií, založený na modelu Focus. Stejný vůz au−
tomobilka využila také pro experimentování s vodíkovým spalovacím mo−
torem. Dalším mezníkem ve "vodíkové historii" Fordu byl úspěch studie
Fusion 999. Vůz založený na standardním sedanu pro americký trh a po−
háněný elektromotorem o výkonu 770 koní dosáhl na solných pláních
Bonneville v americkém státě Utah rekordní rychlosti 330 km/h (rekord
pro pozemní vozidla s elektrickým pohonem). Fusion 999 je v současné
době k vidění v prostorách Výzkumného střediska Ford v Aachenu.
z
Společnost Logitech uvedla na trh bezdrátovou laserovou myš pro
notebooky s celým názvem Logitech V550 Nano cordless laser mouse
for notebooks, která se vyznačuje upínacím systémem Clip−and−Go. Díky
této nenápadné možnosti se dá myš V550 snadno přichytit k noteboo−
ku. V550 je vždy připravená k použití, protože je dále vybavena přijíma−
čem v "nano" velikosti v provedení Plug−
and−Forget − je tak malý, že jakmile jej
jednou připojíte do svého notebooku,
můžete na něj zapomenout. Nano přijí−
mač je téměř úplně zapuštěný s hranou
vašeho notebooku (vystupuje o pouhých
8 milimetrů), takže jej není nutné odpo−
jovat, když potřebujete notebook sbalit.
Vyšší mobilitu nutně provází i vyšší sta−
rost o výdrž baterií. Je jasné, že nikdo
nechce, aby mu myš najednou přestala
fungovat, protože jí došly baterie. V550 má výdrž baterií až 18 měsíců
a je jedinou bezdrátovou laserovou myší Logitechu, která v současné
době takto dlouhou dobu používání dokáže nabídnout. Kromě toho V550
šetří více energie díky automatickému vypínání při přichycení k notebo−
oku nebo jakmile je nano přijímač uschován do prostoru uvnitř myši. Aby
vaše produktivita mohla být ještě vyšší, rolovací kolečko myši V550 se
dokáže volně točit a umožňuje vám tak rychle procházet i velmi dlouhé
dokumenty nebo webové stránky. Nebo naopak − stačí rolovací kolečko
stisknout a režim pohybu se změní na posun po jednotlivých vroubcích
pro naprosto přesný pohyb v seznamech, mezi jednotlivými snímky pre−
zentací nebo fotografiemi. Navíc přímo pod kolečkem je tlačítko, které
vám umožní přepínat mezi otevřenými aplikacemi (po nainstalování
softwaru, který je zdarma k dispozici ke stažení na adrese www.logi−
tech.com/downloads). Protože je často notebook používán v místech
s hustým bezdrátovým provozem, bezdrátová technologie Logitechu
v pásmu 2,4 GHz poskytuje silný a spolehlivý signál, který účinně elimi−
nuje zpoždění a výpadky.
Nová myš je kompatibilní s platformami PC i Mac a upínací systém
Clip−and−Go lze použít pro jakýkoli styl notebooků. V550 by měla být
k dostání ve Spojených státech i v Evropě od konce srpna. Doporučená
maloobchodní cena pro Čechy je 1290 korun s DPH a pro Slovensko
1590 slovenských korun s DPH.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Interiérová společnost Techo se rozhodla pokračovat ve svých akti−
vitách v Gruzii, kde v červnu založila pobočku Techo Georgia. Společnost
by zde chtěla otevřít i menší montážní závod. Práce na dokončení stá−
vající etapy zakázky pro největší gruzínskou retailovou banku začaly za−
čátkem září. Obchodní práce na dalších etapách i s ostatními zákazníky
nebyla přerušena a pokračovala i v době evakuace projektového týmu.
Prioritou firmy je nyní splnit závazky u stávajících klientů a pokračovat
v práci na získání dalších zakázek v Gruzii. Techo dosud pracovalo na

území většiny Gruzie od západní hranice na pobřeží Černého moře po
hlavní město Tbilisi ve východní části země. Firma v Gruzii i nadále uva−
žuje o otevření montážního závodu. V současné situaci není pravděpo−
dobné, že by Techo investovalo do většího výrobního závodu, ale menší
montážní závod nevylučuje. Stejně tak by mohly vzniknout menší mon−
tážní závody na Ukrajině a v Rumunsku. Otevření pobočky v Gruzii je sou−
částí dlouhodobé strategie pronikat na trhy střední a východní Evropy,
kdy expanze je vždy zaměřena na existující klíčové klienty.
z
Vienna International Hotelmanagement se dále řídí svou strategií rů−
stu. Hotelová skupina, která zde doposud provozovala sedm hotelů, se
ujímá hotelu Express by Holiday Inn v centru Prahy. Od 1. září nese ten−
to hotel jméno Chopin Hotel. Vlastníkem třihvězdičkového hotelu Chopin
s celkem 80 pokoji je britská společnost Hunter Property Fund
Management Limited, která jej vlastní od roku 2003 v rámci portfolia
svého fondu St. Wenceslas Property Funds. Vienna International nastu−
puje na místo dosavadního smluvního partnera a bude působit na zá−
kladě manažerské smlouvy po dobu 15 let.

INVESTICE
Podnikatelé z Olomouckého kraje budou mezi sebou znovu hledat
toho nejlepšího. Anketa vyhlašovaná společností Ernst & Young ve spo−
lupráci s Olomouckým krajem se letos uskuteční potřetí. Jejím cílem je
najít osobnost, která může být vzorem pro ostatní a která pomůže změ−
nit pohled veřejnosti na celý sektor. Uzávěra přihlášek byla stanovena
na 30. listopadu. Podmínkou pro účast v soutěži je minimálně čtvrtino−
vý podíl ve firmě, jež existuje alespoň dva roky. Firma musí mít sídlo na
území Olomouckého kraje a uchazeč by se měl na jejím chodu aktivně
podílet. Přihlášené podnikatele bude hodnotit odborná porota, která
posoudí především finanční výsledky, strategickou orientaci, globální
dosah a přístup podniku k inovacím. Přihlášku do soutěže mohou podat
samotní podnikatelé, případně je může nominovat i třetí osoba.
Pořadatelé soutěže vyhlásí vítěze regionálního kola v prvních měsících
příštího roku.
z
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo grantové řízení pro nestát−
ní neziskové organizace na rok 2009. Občanská sdružení a obecně pro−
spěšné společnosti mohou do 3. října předkládat projekty do šesti té−
matických oblastí zaměřených na ochranu životního prostředí
a udržitelný rozvoj. Jedná se o jednoleté, neinvestiční projekty do tří set
tisíc. Celkově je plánováno na podpořené projekty využít 23 milionů ko−
run. Mezi hlavní podporované oblasti patří změna klimatu, ochrana pří−
rody a biologické rozmanitosti, životní prostředí a vlivy na lidské zdraví,
přírodní zdroje, odpady, kvalita života, udržitelný rozvoj a průřezová ob−
last. Průřezová oblast se vztahuje zejména na projekty environmentální−
ho vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které
řeší více témat dohromady.
z
Nové autobusové spojení připravily pro pražské návštěvníky brněn−
ských veletrhů společnosti Student Agency a Veletrhy Brno.
Oboustranné spojení mezi Prahou a brněnským výstavištěm má premié−
ru během zářijového Mezinárodního strojírenského veletrhu. Čtyři ranní
spoje dopraví účastníky veletrhu z Prahy přímo k páté bráně výstaviště,
stejný počet odpoledních spojů bude mít odjezd do Prahy ze stanoviště
u Riviéry v bezprostředním sousedství veletržního areálu. Registrace jíz−
denek bude možná na internetových stránkách společnosti Student
Agency, nebo prolinkem na tyto stránky z internetových stránek Veletrhů
Brno. Návštěvníci veletrhů, kteří při registraci na výstavišti předloží pou−
žitou jízdenku některého z uvedených spojů, získají slevu na vstupném.

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz
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INFOMIX
KULTURA A SPOLEČNOST
Od 10. října ovládnou výstavní prostory Obecního domu ilustrace, kres−
by a malby, které většina z nás někdy viděla, které nám připadají důvěrně
známé, ke kterým ale zřejmě nedokážeme přiřadit jméno autora. Do
11. ledna příštího roku se zde bude konat rozsáhlá výstava akademického
malíře Bohumila Konečného, přezdívaného Bimba. Konečný se narodil
v roce 1918 v Kožlanech u Plzně. Je výjimečný a neprávem opomíjený čes−
ký malíř druhé poloviny 20. století. Malíř často bývá zaměňován se
Zdeňkem Burianem, s nímž ho pojilo přátelství. Výstava ukáže jak
Konečného ilustrace knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, reklamní
tvorbu, první české pin−up girls, tak i ilustrace k časopisu Vpřed, podoby
žen, tvorbu v duchu socialistického realismu a jeho průběžně vznikající vol−
nou tvorbu. Bohumil Konečný je také autorem komiksové hrdinky Amazony,
kterou jeho obdivovatel Petr Sadecký po své emigraci do SRN upravil do−
malováním rudé hvězdy na čelo a vytvořil z ní tak ženu Říjnové revoluce
Octobrianu − údajnou hrdinku undergroundového komiksu vzniklého v SSSR.
Tato legenda měla na Západě počátkem 70. let obrovský úspěch a ohlas.
z
Partnerství Věry Bílé a skupiny KALE působí jako zázračný příběh čes−
ké populární hudby, kterou daleko častěji drtí neschopnost dohlédnout
přes jazykové bariéry i oslovit světové publikum.
Ty nejkrásnější chvíle jejich spolupráce zachycuje
24 vybraných skladeb na albu "Best Of Retrovi−
sion". Věra Bílá a KALE vystupovali na prestižních
světových podiích, od Womadu v Seattlu přes lo−
sangeleský Hollywood Bowl a evropské státy až po
Izrael. Její ohlas přesáhl již dávno hranice České re−
publiky. Jméno romské zpěvačky nechybí ani v ang−
lické publikaci 100 Essential World Music Records.
z
Je mu teprve jednadvacet, ale životních zkušeností už má na rozdá−
vání. Ještě donedávna se věnoval vrcholovému sportu, dnes studuje he−
rectví na pražské DAMU a především hraje na ky−
taru a zpívá. Tomáš Klus − to jméno si určitě
zapamatujte, v příštích měsících ho budete jistě
slýchat velmi často. Singly "Do nebe" a "Pocity"
z Klusova debutového alba "Cesta do záhu(d)by"
můžete slýchat z éteru českých rádií. Tomáš tráví
poslední dny ve zlínském studiu producenta Luďka
Malára, kde se dokončují autorské skladby k při−
pravovanému filmu režiséra Vladimíra Drhy "Anglické jahody", který bude
mít premiéru 13. listopadu. Klus složil jak titulní píseň, tak i několik skla−
deb, které se objeví ve filmu i na připravovaném soundtracku.
z
Doug Wimbish, baskytarista kapely Living Colour, představuje nové CD
"CinemaSonics poprvé v Praze, v Retro Music Hall (Francouzská 4, Praha
2) v pondělí 13. října od 20:00 hodin. Dostanete se do experimentu jed−
noho z nejlepších novátorských muzikantů této doby. Přijďte si zatančit na
jeho fantastický mix Trance/Dub/Ambient/Rock! Uslyšíte zvuky, které jste
nikdy dříve z baskytary neslyšeli... Koncertní večer zahájí instrumentální
trio G−bod. Nenechte si ujít party Douga Wimbishe, zaposlouchejte se do
jeho vzrušující avantgardní hudební tvorby, poslouchejte a tancujte na hud−
bu jednoho z nejlepších světových baskytaristů... Celý večer včetně sup−
portu bude excelentní show dobré hudby a dobrých hudebníků.
z
S velezajímavou kytarovou kompilací instrumentálních skladeb na−
zvanou jednoduše "Guitar Heros" přichází vydavatelství Sony BMG. Album
tvoří dvě CD a obsahuje speciální výběr jedenácti nejtalentovanějších fin−
ských kytaristů, kteří se sešli na nahrávání kompi−
lačního alba Guitar Heroes, které je určeno všem
milovníkům kvalitního rocku a kytarových rifů. Na
albu můžeme slyšet dílo autorů Timo Tolkki
(Stratovarius), Alexi Laiho (Children of Bodom),
Roope Latvala (Children of Bodom), Emppu
Vuorinen (Nightwish), Esa Holopainen (Amorphis),
Nino Laurenne (Thunderstone), Mr Crab (Bleak),
Mikko Salovaara (Kiuas), Tuomo Louhio (Impaled Nazarene), Sakari
Hietala (Tarot), Euge Valovirta (Godsplague). Zajímavostí je druhé bonu−
sové CD, které obsahuje všechny skladby pouze v základové verzi, takže
může být dobrým pomocníkem kytaristům při jejich cvičení.
z
Koncert irské hardrockové legendy THIN LIZZY se uskuteční v neděli
26. října v Retro Music Hall (Francouzská 4, Praha 2). Fanoušci se mohou
těšit na hity jako "Whiskey In The Jar", "Jailbreak", "The Boys Are Back In
Town" či "Bad Reputation". V jejich současné, velmi silné sestavě (John

Sykes − kytara, zpěv, Scott Gorham − kytara, Francesco DiCosmo − bassky−
tara a Tommy Aldridge − bicí) opět zažijeme kreativní sílu klasického hard−
rocku se dvěma kytarami v popředí a zaposloucháme se do inteligentních
textů, které diktoval zakladateli kapely, legendárnímu hudebníkovi Philu
Lynottovi sám život a láska věčně bojující s nenávistí. Kapela chystá v září
nové album "UK Tour 75". Nahrávka vznikla 21. listopadu 1975 v průbě−
hu jejich Fighting Tour. Album má nový remastering, vyjde v luxusním oba−
lu s dvacetistránkovým bukletem a dosud nepublikovanými fotografiemi.
Jedna z nejpopulárnějších domácích rockových formací − skupina
ŠKWOR − chystá pro své fanoušky nové album. To vyjde 29. září pod ná−
zvem 5 a bude tentokrát obsahovat nejenom au−
dio CD s novými nahrávkami, ale i koncertní DVD
s řadou bonusů, včetně všech videoklipů skupiny.
To vše za cenu CD. Na albu skupina pracuje inten−
zivně již od konce loňského roku ve vlastním studiu
a vlastní produkci. Tento model práce se jim
osvědčil již při posledním albu "Loutky". ŠKWOR
se tradičně neboji zvukových experimentů v rámci
žánru a ctí současný vývoj na světové rockové scé−
ně. Fanoušky skupiny rozhodně překvapí pestrost
chystané novinky. Nechybí zde jak nekompromisní "pecky" s hitovým po−
tenciálem jako "Pocit vítěze", "Hustej", "Pohledy studený", "Slovo" či
aktuální sigl "Celebrity", ale i komorní akustické kompozice "Zdá se mi"
či "Vzácnej je nám", které se objevují na albu skupiny vůbec poprvé.

RŮZNÉ
První ročník česko−slovenské konference podnikatelek a manažerek
na téma "Naše vize uskutečňujeme bez hranic" se uskuteční 15. října na
pražském Žofíně. Akce se koná za osobní účasti manželek prezidentů ČR
a SR − paní Livie Klausové a paní Silvie Gašparovičové. Konferenci pořádá
Klub manažerek ČMA a TOP Centrum slovenských podnikatelek. Jedním
z partnerů akce je také Svaz českých a moravských výrobních družstev.
Konference bude probíhat na tato témata: Byznys − podnikání bez hranic,
Manažerka − manažerské styly a strategie firem, Spojení mezi pracovním
a soukromým životem, Žena − a její místo v malé a velké politice. Na kon−
ferenci vystoupí mimo jiné Jan Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft
Corporation, Hana Machačová, ředitelka a členka představenstva pojiš−
ťovny Kooperativa, Samuel Janec, ředitel VZP Bratislava, Stanislava
Hronová, prorektorka VŠE, Milena Veselá, spolumajitelka rodinné firmy
ProMoPro, Jana Poláčková, regionální ředitelka VÚB, a. s. Trnava, Eva
Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV, Miroslava Kopicová,
ředitelka Národního vzdělávacího fondu, Ivana Kabelová, starostka MČ
Praha − Kunratice, Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM, Jana Malá, před−
sedkyně představenstva Moravské ústředny Brno, Eva Kárníková, ředitel−
ka Diners Club ČR a další osobnosti. Součástí akce bude "networking
v praxi" − Slavnostní večer při svíčkách. Informace, které budou průběžně
aktualizovány , naleznete na www.cma.cz. Případné dotazy lze směřovat
na e−mail: agentura.hit@volny.cz
z
Vzniklo nové centrum pro světové specialisty na pokrokovou preven−
tivní medicínu. Obezita, rakovina, kardiovaskulární nemoci, ale také stár−
nutí, což je podle nejnovějších výzkumů důsledek neschopnosti organis−
mu zbavit se toxinů a odpadních
látek − to je pouze část z bezpočtu
vážných onemocnění, na jejichž
snížení se lékařští odborníci celé−
ho světa snaží najít nové cesty.
Nemalé úsilí je přitom věnováno
prevenci. Vždyť už stará čínská
medicína vycházela z premisy, že
nejlepším lékařem je ten, který do−
káže nemocem předcházet. A prá−
vě úsilí o rozšíření znalostí preventivní medicíny bylo hlavním smyslem vy−
budování nového Pharma Nord Edukačního a výzkumného centra. Prvního
a dosud jediného centra ve střední Evropě, které bylo slavnostně otevře−
no 3. září 2008. Unikátní centrum se nachází v krásném prostředí neda−
leko Prahy − v Odolena Vodě − v komplexu administrativních budov, jež mají
hodnotu 135 milionů korun a jejichž výstavbu spolufinancovala Evropská
unie. Záměrem centra je dát prostor novým, pokrokovým cestám v pre−
ventivní medicíně, správné výživě a životním stylu. Ve středisku se budou
setkávat mezinárodní lékařští specialisté, pedagogové i vědečtí pracovní−
ci z českého univerzitního prostředí. Budou sdílet nejnovější znalosti a vě−
decké objevy z oblasti preventivního lékařství, výživy a životního stylu.
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