EmbaxPrint, Brno − Výstaviště z Hobby České Budějovice z Drupol, výrobní družstvo Praha
100 let družstva Moravská ústředna Brno z Vítání léta aneb Klobouková párty
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Mezinárodní veletrh obalů, tisku a marketingové komunikace EmbaxPrint letos oslavil dvě jubilea
− 25. ročník a zároveň 40 let od prvního konání. Za dlouhou dobu své existence byl svědkem vývoje
a mnoha změn oborů, které se na něm prezentují.
Do letošního ročníku vstupoval EmbaxPrint v nelehkých podmínkách současné ekonomické situace.
Rozsah a strukturu veletrhu ovlivnil také důležitý faktor technologického zlomu v polygrafii, kde dochází
k bouřlivému rozvoji digitálních technologií na úkor ofsetového tisku. Výrobcům digitálních tiskáren po−
máhá i ekonomická krize, která urychlila jejich nástup. Digitální technologie jsou pružnější, rychlejší
a tedy vhodnější pro současné zakázky menšího objemu. A především jsou daleko levnější než v minu−
losti a tím dostupnější. Jejich doménou jsou menší zakázky a personalizovaný tisk, ale prosazují se také
ve velkoformátovém tisku a dalších segmentech. Nástup digitálních tiskových technologií dokumento−
vala početná účast vystavovatelů tohoto oboru, kteří se na celkové účasti podíleli již 27 procenty.

Veletrhu se podle předběžných odhadů zúčastnilo 345 vy−
stavovatelů z 22 zemí, jejichž expozice obsadily plochu 12 tisíc
metrů čtverečních. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijelo ze
Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Itálie, a celkový podíl
zahraničních firem dosáhl 38 procent. V prvních třech dnech si
expozice veletrhu prohlédlo více než 12 tisíc návštěvníků.
Zahraniční odborníci přijeli z rekordních 48 zemí a jejich podíl
dosáhl šestnácti procent. Nejvíce jich přijelo ze Slovenska,
Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Itálie, ale řada zá−
jemců dorazila také z dalších zemí střední a východní Evropy,
mimo jiné ze Slovinska, Bulharska, Rumunska nebo Pobaltí.
Organizované mise odborníků přicestovaly ze Slovenska,
Maďarska, Polska, Rakouska a Ruska.
Většina návštěvníků se zúčastnila již několika ročníků, čtvr−
tina přijela poprvé. Pro 40 procent respondentů byly hlavním dů−
vodem návštěvy vystavené produkty a stroje, 36 procent ná−
vštěvníků na veletrh přijelo především získat informace a 20
procent plánovalo setkání s obchodními partnery. Většina ná−
vštěvníků byla s veletrhem spokojena a 78 procent dotázaných
je již dnes rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku.
Veletrh nejen zprostředkovává obchodní příležitosti, ale zá−
roveň umožňuje osobní setkání a otevřené diskuse odborníků
nad konkrétními problémy. Stěžejnímu tématu inovace v oba−
lech se věnovala mezinárodní potravinářská konference FOOD &
PACKAGING, kterou zahájil ministr zemědělství Jakub Šebesta.
K vrcholům odborného doprovodného programu patřily také kon−
ference Papír − Obal − Tisk a direkt marketingová konference na
téma DIRECT MAIL. Dvoudenní Workshop o marketingu a rekla−

mě návštěvníkům přiblížil aktuální trendy v tiskové produkci
i signmakingu včetně příkladů využití nových technologií. Po ce−
lou dobu veletrhu probíhal Workflow obrazových dat na téma
„Komerční tiskárna s hybridní tiskovou produkcí“. Novinkou do−
provodného programu pro širší veřejnost byly akce zaměřené na
reklamní a produktovou fotografii.
EmbaxPrint 2009 opět představil dlouhou řadu produktových
novinek. Nejlepší exponáty soutěžily o prestižní ceny Zlatý
EmbaxPrint. Brněnský veletrh je také tradičním místem vyhláše−
ní výsledků mezinárodní soutěže obalového designu a volné
tvorby z papíru a lepenky Mladý obal. Ve čtrnáctém ročníku si
hlavní ceny rozdělili mladí designéři z Česka a Kanady. Úspěch
zaznamenala rovněž nová Soutěž dovedností mladých grafiků.
Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování
statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global
Association of the Exhibition Industry) Paris.
Veletrh EmbaxPrint 2009 skončil s největší pravděpodobností
v té podobě, jakou jsme znali z minulých let a tohoto ročníku.
Organizátoři veletrhu zamýšlejí nastolit pro příští ročník změnu v po−
době rozšířeného veletrhu, zahrnujícího některá další odvětví, jako
například potravinářský průmysl či rychle se rozvíjející reklamní
a marketingový trh. Uvažuje se proto o spojení veletrhu EmbaxPrint
s tradiční Salimou, či alespoň souběžné konání obou veletrhů, kte−
ré by mohlo být zajímavé pro vystavovatele i návštěvníky. Na to, co
organizátoři pro příští rok připraví, si musíme počkat. Jedno je ale
jisté − výsledkem by se měl stát nový veletržní projekt, který by více
vyhovoval potřebám jednotlivých segmentů trhu.
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Výrobní družstva na veletrhu EmbaxPrint
Výrobní družstva měla společnou expozici v pavilonu F. Prezentovala se zde družstva Brisk Ježov
u Kyjova, Důbrava Valašské Klobouky, Irisa Vsetín, Obzor Praha, Tvar Pardubice a Sdružení VD
Kartonáž a balení − CAPA. Nabízený sortiment tvořily obaly z papíru, lepenky, plastu a dřeva. V pavi−
lonu G1, stánku č. 17 se představilo družstvo Cyklos Choltice se svými stroji na finální úpravu doku−
mentů.

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
Hlavním sortimentem tohoto družstva je výroba PET lahví a kanystrů od obje−
mu 0,25 litru až do 10 litrů vyfukováním z preforem. Dalším nosným programem
je vstřiko−vyfukování PET lahviček od objemu 10 ml až do 250 ml přímo z gra−
nulátu, lahvičky lze barvit dle požadavků zákazníka. V letošním roce družstvo při−
chází se dvěma novými výrobky − lahvičkou 50 ml a 100 ml s širším hrdlem. Tyto
lahvičky jsou určeny zejména pro kosmetiku, doplňky stravy a farmacii. Všechny
výrobky mají atesty o zdravotní nezávadnosti a vyhovují požadavkům na čistotu dle
Evropského lékopisu.
Kartonážní výroba je zaměřena především na expediční kartony, skládačky na
víno a výrobu luxusních kazet na knihy a porcelán. Výrobky družstva Brisk jsou ur−
čeny především pro kosmetiku, potravinářství, vinařství a farmacii.
Brisk letos představil zákazníkům novinku − výčepní soudek nejen pro domácí
použití.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Družstvo na veletrhu vystavovalo širokou škálu vysoce kvalitních plastových oba−
lů. V nabídce zaujala zejména atraktivní řada dóz na kosmetické krémy v objemu od
pěti do 500 ml, a to jak v klasickém provedení, tak i v módním provedení ovál
a skelný efekt. Nápadité technické řešení přinesla řada dóz o jednotném průměru,
ale různém objemu. Novinkou letošního veletrhu byla jednoplášťová dóza z polypro−
pylenu o objemu 150 a 200 ml a dóza 30 ml v provedení SE. V kosmetickém prů−
myslu jistě najdou uplatnění i pouzdra na oční stíny. Moderní elegantní tvary obalů
na kosmetiku plně splňují vysoké estetické i funkční požadavky uživatelů. Zlatníci,
klenotníci, výrobci medailí a hodinek naleznou v nabídce řadu plastových krabiček
na šperky a hodinky se speciální vnitřní výbavou v mnoha barevných odstínech včet−
ně potisků dle grafických návrhů zákazníka. Ve vystavovaném sortimentu nechybě−
ly ani uzávěry a obaly na potraviny. Předností plastových obalů je jejich dlouho−
dobá užitná hodnota, variabilita barev i potisků. Opatřeny logem firmy plní pak i dů−
ležitou funkci propagační. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné. Výroba
obalů je realizována v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2001.
S výrobky výrobního družstva TVAR Pardubice se již přes 60 let denně setkávají
nejen zákazníci v tuzemsku, ale i v mnoha zemích Evropy, kam v současné době
směřuje více jak 50 procent produkce. Za své obaly obdrželo družstvo již po dva−
krát prestižní ocenění Obal roku.
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Důbrava chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky
Družstvo vystavovalo dárkové obaly − například vysekávané
krabice z hladkých a vlnitých lepenek. Jeho nabídka se dále za−
měřuje na expediční kartony, mřížky a proložky, vše s možností
potisku.

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
IRISA vystavovala z obalů skládačky, šité krabice, potahova−
nou kartonáž, kartony z vlnitých lepenek atd. V sortimentu vý−
robků a služeb má dále zahrnuty výsekové práce, sítotisk, výro−
bu vysekávacích planžet, knihařské práce či montážní a kom−
pletační práce. Z použitých materiálů jmenujme alespoň hladké
a vlnité lepenky.

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
Firma na veletrhu kromě svých již známých a v praxi osvědčených strojů při−
pravila několik novinek. Jednou z nich byl velkokapacitní zaoblovač rohů archů tis−
kovin. Další novinkou byl nový model řezačky s navštívenek CS 325 basic. Jedná
se o komfortnější verzi se dvěma nakládacími stoly, ke kterým si zákazník může
přiobjednat tři druhy kazet. Inovován byl také jednolomný skládací stroj CS 700,
který byl doplněn srovnávacím zařízením provádějícím vyrovnávání zpracováva−
ných archů papíru ve stohu. Poslední vystavovanou novinkou v expozici firmy
Cyklos byl nový automatický drážkovací a perforovací stroj GPM 540 A vybavený
savkovým podtlakovým nakladačem při jednodrážkovém rylování dosahuje pro−
vozní rychlost až pět tisíc archů ve formátu A4 za hodinu.

Autoři textu: Jana Henychová, Michaela Vostálová
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České Budějovice

Ve dnech 13. − 17. května se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskutečnil v pořadí již 18. roč−
ník prodejního veletrhu HOBBY. Společná expozice výrobních družstev byla soustředěna v pavilonu J
(Dita Tábor a Elko Nový Knín) a na volné ploše (Jihotvar Veselí nad Lužnicí a Druchema Praha).
Výstavními obory veletrhu bylo nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, rostliny a semena, staveb−
nictví, vytápění, klimatizace, ekologie, komunální a úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu,
potřeby pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, po−
třeby pro sport a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky.

DITA výrobní družstvo invalidů Tábor
Družstvo Dita Tábor se prezentova−
lo zahradním nářadím, květinovými tru−
hlíky a slunečními hodinami. Předsta−
vilo především novou řadu kovovýroby
pro vybavení zahrad, obsahující květi−
náče z plechu v různých barvách a veli−
kostech, a to v práškově lakovaném
provedení. Druhou řadou tzv. čisté linie
− kombinace černé barvy a nerezu, do−
plnily ještě držáky na dřevo a ohniště
určené především pro verandy rodin−
ných domů, případně balkony. Ohniště
slouží pro opékání buřtů, grilování či
jako ohřívadlo. Obsahuje příklop proti
odletu jisker, které zajistí, že ohniště lze nechat i bez dozoru. Do budoucna družstvo
chystá pro tento výrobek doplňky − například zasazený rošt pro grilování, desku s lá−
vovým kamenem či držák na špízy. Dalším zamýšleným doplňkem je krycí deska, kte−
rá by měla být opatřena příchyty na nohy a po sundání příklopu by bylo možné využít
ji jako samostatný stolek. V nabídce bude též obal na zakrytí. Do ohniště je možno
použít dřevo nebo dřevěné uhlí. Ceny se pohybují kolem 9 000 korun za ohniště, ve
větším provedení kolem 15 000 korun. Velký květník stojí kolem 3 000 korun a malý
asi 900 korun. Lakované květníky se pohybují v rozmezí 800 korun do 1 200 korun.
Družstvo DITA vystavovalo také sadu dětského nářadí (hrabičky, motyčka, kyp−
řidla) umístěnou v praktickém látkovém sáčku. Účelem je mít nářadí vždy po ruce,
určeno je hlavně pro květináče a truhlíky. Vychází z dětského nářadí, ale je plně
funkční, mohou ho tedy využívat i dospělí. Vzhledem k zajímavému barevnému pro−
vedení je ideální také jako dárek.

ELKO Nový Knín, výrobní družstvo
Elko Nový Knín nabídlo hliníkové schůdky, axiální ventilátory,
stolní brusky a další. Mezi nejoblíbenější výrobky patří jednostran−
né i oboustranné schůdky, schůdky s plošinou, nastavitelné pro
práci na schodišti, při malování atd. Družstvo zde vystavovalo také
univerzální sedačku či mechanický kartáč Chiron. Mezi nejnovější
výrobek patří koza na řezání dřeva. Dřevo se do ní upevní a příčně
dělí motorovou pilou na požadovanou délu. Výrobek není vhodný
pro podélné řezání a odvětvování. Ideální je pro chataře a chalupá−
ře, možno použít pro kládu do průměru 24 centimetrů. Konstrukce
je skladná, výrobek byl na veletrhu prodáván za příznivou cenu.
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DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Druchema představila lepidla, barvy na textil, lihová mo−
řidla a další. Jmenujme některé z výrobků, například Golem S
− přírodní biologický přípravek na septiky, žumpy a čističky
odpadních vod, Golem P − na zprůchodnění odpadního po−
trubí, dále hnojiva, z lepidel například Dispercol a Herkules,
modelovací hmota Modelit, čistič a leštěnka na keramické
varné sklo, jemný tekutý písek Mefisto, čistič stejné značky
na lednice a mrazáky, osvěžovače vzduchu. Představilo také
barvy na textil v inovovaném obalu. V nabídce družstva jsou
mimo jiné autopotřeby, jako například autokrémy a leštěnky,
čisticí krémy na ruce, ubrousky na palubní desku či kapalinu
do ostřikovačů.

JIHOTVAR výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí
Jihotvar Veselí nabídl zákazníkům svou užitnou
a dekorativní keramiku. Vystavoval klasickou kerami−
ku s potiskem, vycházející z tradičních tvarů nádobí.
V nabídce má družstvo nejrůznější hrnky, podšálky,
talíře, misky, ale i zapékací mísy či ozdobnou ku−
chyňskou keramiku. Zboží je baleno v dárkovém
a zároveň praktickém balení. Keramiku lze používat
v mikrovlnné troubě a v myčce na nádobí.
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Integra Zlín otevřela obchodní centrum
v Uherském Hradišti
Nové obchodně−službové centrum vybudovalo na pěší
zóně v Uherském Hradišti výrobní družstvo Integra Zlín.
Náklady na rozsáhlou rekonstrukci dosáhly 20 milionu ko−
run. Objekt z části využívá družstvo, část je určena ke ko−
merčnímu pronájmu. Pro družstvo tato investice bude před−
stavovat stabilní ekonomický zdroj peněz.
Slavnostnímu zahájení byl přítomen také ředitel regio−
nálního pracoviště SČMVD Brno Ing. Petr Dolina. Dalšími
přizvanými hosty byli: zástupce stavebního odboru měst−
ského úřadu Uherské Hradiště p. Smrtka, za dodavatele ge−
nerální ředitel Ing. Miroslav Lukšík, zástupce Centroprojek−
tu Ing. Stráský a Ing. Vašenda a architekt Leopold Přenčík,
který je autorem díla.
Rekonstrukce je z podstatné části novou stavbou.
Zachována zůstala pouze zrekonstruovaná přední část ob−
jektu, veškeré místnosti, respektive zdi a příčky a stropy,
byly znovu postaveny. V objektu družstvo provozuje prodej−
nu textilem, a je zde umístěno dispečerské centrum ostra−
hy, kterou družstvo v regionu Uherského Hradiště provádí
svým zákazníkům. V současné době v této oblasti družstvo
Integra Zlín zaměstnává přibližně 45 zdravotně postižených
zaměstnanců.
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Aktuální informace pro členská VD
NOVINKY PRO DRUŽSTVA
z Odbor podnikatelských služeb připravil k distribuci 4. z řady oborových katalogů družstevních výrobků s nabídkou propa−
gačních a dárkových předmětů. Katalog navazuje na Katalog pro hotely a restaurace, Katalog obalů a Katalog kooperací,
které se osvědčily jako souhrnná oborová nabídka.
z Byla rozvinuta další spolupráce s řetězcem COOP Centrum, po dokončení výroby pracovního oblečení pro zaměstnance pro−
dejen je připravena další etapa výroby obleků, rozšiřuje se nabídka spotřebního zboží a potravin do řetězců COOP a byla
předložena nabídka stavebních prvků a materiálů do řetězce COOP Stavebniny.
z Připravuje se největší družstevní společná expozice na srpnovém veletrhu Země živitelka, kde 16 družstev obsadí dva pa−
vilony a venkovní plochu, ve spolupráci s Družstevní asociací a dalšími svazy družstev je připravena doprovodná prodejní
akce a seminář na téma „Český výrobek na českém trhu“, která má podpořit prodej domácích výrobků. Připraveny jsou i dvě
další společné expozice v měsíci srpnu na veletrhu STYL a KABO v Brně a veletrhu Agroexpo Coopexpo v Nitře.
Autor textu: Ing. Jiří Šťastný

JAK BOJUJÍ S KRIZÍ VDI V PLZNI
Plzeň je sídlem dvou tradičně úspěšných VDI, dnes mimořádně silně postižených ekonomickou krizí. Obě družstva, STYL
Plzeň i Obzor Plzeň po roce 1995 velmi radikálně změnila svoji orientaci, stala se významnými partnery nadnárodních spo−
lečností, získala certifikáty kvality a vynikající pozici u svých obchodních partnerů. S trochou hořkosti by se dalo říci, že právě
tato specializace a obchodní orientace způsobily v posledních měsících prudký pokles obratů a výpadky zakázek.
Vedení obou družstev však bere situaci realisticky, nejen jako ránu osudu, ale i jako příležitost a impuls ke změně. Shodují
se v tom, že šance je v programech s vyšší přidanou hodnotou, že levné kooperační práci asijských firem nelze konkurovat.
STYL Plzeň, největší zaměstnavatel zdravotně postižených osob v Plzeňském kraji, se zaměřuje na razantní snížení ná−
kladů a prodej nevyužitelných nemovitostí, snížení zaměstnanosti se dotklo osob se zdravotním postižením jen z menší čás−
ti. Intenzivně hledá nové zakázky, ve všech pěti průmyslových oborech, spolupracuje na přípravě několika zahraničních pro−
jektů zaměřených na kombinaci inovací a zaměstnávání zdravotně postižených (s partnery ze Švédska, Norska a České
republiky). Využili finanční pomoci FDÚ a počítají s pomocí svazu v konkrétních potřebách a projektech. Budoucnost pro po−
tenciál pracovních příležitostí pro osoby s postižením vidí ve službách, zejména pro významné instituce a podniky v regionu.
Zatím cítí malou podporu a pochopení ze strany města a kraje, stejně jako ostatní podnikatelské subjekty v regionu.
Také OBZOR Plzeň intenzivně pracuje na naplnění svých kapacit, velmi specializovaných převážně na automobilový prů−
mysl. Pokles se projevil velmi rychle, zejména v závěru roku 2008. V současné době již jsou optimisty a věří v naplnění pů−
vodních kapacit, mají již některé zakázky ve finálním stadiu přípravy. Prozíravě nepřikročili k hromadnému propouštění za−
městnanců. Kromě nosného programu bowdenů pracují na nových podnikatelských záměrech, dnes již jsou rozhodnuti využít
Integrovaného operačního programu MPSV ČR a ověřit jeden z takových projektů za pomoci projektu. I zde je svaz připraven
pomoci nebo podporu zprostředkovat.
Oba předsedové v závěru prozradili, že praktikují „akci siréna“ − v první středu v měsíci, kdy probíhá v poledne zkouška ha−
varijních sirén, se odpoledne pravidelně scházejí i s některými dalšími zaměstnavateli OZP z Plzně a vyměňují si zkušenosti.
Autor textu: Ing. Karel Rychtář

TISKOVÁ KONFERENCE PRO VAŠE VÝROBKY A SLUŽBY
Kromě bezplatné inzerce pro členská výrobní družstva máme pro vás zajímavou nabídku. Udělejte si tiskovou konferenci
uprostřed Václavského náměstí v budově SČMVD!
Využít pro to lze bezplatně jednací místnost, která je všem členským družstvům k dispozici. Můžete si připravit tiskové
zprávy pro novináře a seznámit je s nabízenými výrobky a službami. Objekt SČMVD má velmi dobré dopravní spojení MHD,
tedy je pro novináře dobře dostupný. Můžete tak podpořit zdarma své produkty a služby.
Tiskovou konferenci lze využít při nějakých novinkách. Nasazujete do prodeje nový výrobek? Zavedli jste novou službu?
Začali jste spolupracovat s mediálně známou osobností? Pak je to přesně ten důvod, kdy se dá svolat tisková konference.
Tu je nutno zorganizovat v předstihu před nasazením výrobku či služby, a mít pro novináře profesionálně zpacovanou tiskovou
zprávu, tak, aby měla větší šanci na otištění ve více médiích.
Nevíte jak na to? Napište nám na adresu redakce@scmvd.cz, uveďte, co potřebujete podpořit, a my vám s tím pomůže−
me. Uvítáme, pokud nám pošlete o tématu TK rovnou co nejvíce informací.
Autor textu: Jana Henychová

DALŠÍ POMOCÍ ČLENSKÝM VÝROBNÍM DRUŽSTVŮM JE NABÍDKA PREZENTACE
jejich výrobků a služeb. Kromě externích možností , které družstvům zprostředková odbor podnikatelských služeb, mají VD
možnost prezentovat se v našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna členská
výrobní družstva pro PR, případně plošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít další bezplatné nabídky − mohou zaslat
podklady pro inzerci na redakce@scmvd.cz a inzerce bude pro ně zpracována zdarma.
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Drupol, výrobní družstvo Praha
Máme tu červen a s tím i práce na našich zahrádkách... A tak přinášíme tip na
zahradní pomocníky, jak jinak než z družstevní nabídky. Navštívili jsme proto vý−
robní družstvo Drupol Praha, které známe převážně z jeho činnosti v oblasti prode−
je a autorizovaného servisu automobilů. Tentokrát jsme však zavítali do jeho pro−
vozu v Kostelci nad Labem, kde sídlí specializovaná prodejna a servis zahradní
techniky. O aktuální nabídce jsme si povídali s předsedkyní družstva Ing. Jarmilou
Špryňarovou.
Paní předsedkyně, jaké značky zahradní techniky máte v na−
bídce?
Jedná se o výrobky firmy GGP Italy. Firma vyrábí zboží značek
Alpina a Castor. Podstatnou část sekaček můžeme po dohodě
s italským partnerem prezentovat pod značkou DRUPOL.
Nacházíme se v moderním objektu − byly zde prováděny něja−
ké stavební úpravy?
Došlo k rekonstrukci budovy v souvislosti se zlepšením služ−
by zákazníkům. Dříve zde byly malé kanceláře, které byly pře−
stavěny na prodejní a předváděcí halu a skladové prostory.
Zákazník má tak nyní větší přehled o nabídce sortimentu.
Byla tato provozovna vždy prodejnou zahradní techniky?
Tato provozovna existuje asi 30 let a byla vždy zaměřena na
zahradní techniku. Dříve se v ní ale prováděly pouze opravy. Po
roce 1989 jsme začali dovážet také výrobky určené k prodeji.
Z hlediska konkurenceschopnosti jsou našimi partnery firmy
z Itálie a z Číny.
Jaké výrobky a jakých značek lze u vás nechat opravit?
Opravujeme nejen výrobky z naší nabídky. Zajímavostí je, že
jsme schopni jako jedni z mála v porovnání s konkurencí opravit
i výrobky, které se již řadu let nevyrábějí. Zákazníci proto mohou
přinést i zastaralou techniku a my se pak snažíme udělat vše
pro to, abychom je uspokojili.
Máte kromě této prodejny i další obchodní aktivity?
Zvolili jsme cestu přímého prodeje koncovému zákazníkovi.
Další variantou prodeje je pak prodej dealerům, kterým posky−
tujeme množstevní slevy. Máme zhruba 80 dealerů, většinou se
jedná o menší firmy, které mají vlastní prodejny a opravny.
Co byste uvedla závěrem?
Pokud nevíte, co přesně potřebujete, přijďte se k nám pora−
dit. Náš prodejní tým se vám bude osobně věnovat a doporučí
vám to nejlepší řešení pro splnění vašich potřeb.
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Drupol, výrobní družstvo působí na českém trhu s nabídkou
zahradní techniky již 17 let. Během této doby získalo díky bo−
haté nabídce kvalitního zboží za dostupné ceny a kvalitního
servisu mnoho spokojených zákazníků.
V sortimentu prodeje jsou motorové a elektrické pily, trav−
ní sekačky a křovinořezy světových značek: ALPINA − CAS−
TOR, TOPOWER, DOLMAR, HARRY. Kromě toho VD Drupol na−
bízí štěpkovač větví, nůžky na živý plot, drtič zahradního odpadu, provzdušňovač
trávníku a vyžínač od italské firmy GGP − pod značkou Castor.
Distribuce zahradní techniky je uskutečňována prostřednictvím sítě 80 dea−
lerů v celé České republice a prostřednictvím internetového prodeje a dále v sa−
motné prodejně v Kostelci nad Labem. Zde je možné si stroje nejen převzít při
nákupu přes internetový prodej, ale i osobně předem prohlédnout. Je samozřej−
mostí, že vybraný výrobek je zaměstnanci družstva na požádání předveden a od−
zkoušen.
Tyto služby družstva však prodejem výrobku nekončí. Provádí dále špičkový
autorizovaný záruční a pozáruční servis v Kostelci nad Labem, a to na všechny
prodávané stroje světových značek Castor − ALPINA, Harry, MEP, Homelite,
Stihl, Dolmar, Solo, Oleo Mac, Partner, Husquarna, Flymo, Mc. Garda a Golf.
Přijďte a přesvědčte se sami o dodržování hesla „zákazník na prvním místě“.

Autor textu: Ing. Jiří Kozojed
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100 let družstva Moravská ústředna Brno
Při příležitosti stého výročí založení
družstva se v prostorách družstva usku−
tečnilo slavnostní setkání jeho předsta−
vitelů s obchodními partnery a dalšími
významnými hosty. Předsedkyně před−
stavenstva Jana Malá připomněla histo−
rii družstva, jeho postavení na domácím
i světovém trhu a dosažené úspěchy.
Partneři měli možnost, prohlédnou si vý−
robní provozy a rozsáhlou vzorkovnu.
V následujícím doprovodném programu
byly, formou originální módní přehlídky,
představeny hlavní nosné výrobky druž−
stva.
Nejúspěšnějšími produkty jsou po−
stavičky z oblíbených domácích večerníč−
ků − králíci z klobouku Bob a Bobek,
Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka,
Maková panenka a motýl Emanuel,
Rákosníček, Rumcajs a Manka, Večer−
níček, Čtyřlístek, Spejbl a Hurvínek, Jú
a Hele. Družstvo na základě licence vy−
rábí figurky z produkce Walta Disneye,
jako Toma a Jerryho, Pepka námořníka
a další. Největší „osobností“, která re−
prezentuje družstvo je však Krtek a jeho
přátelé. Družstvo vyrábí nejenom malé
hračky, ale i reklamní kostýmy mezi než
patří tyto „osobnosti“, proto nebylo pro−
blémem do nich obléknou dospělé i dět−
ské manekýny.
Při této příležitosti považujeme za
vhodné, alespoň v krátkosti zmínit histo−
rii firmy.
„Moravská ústředna pro lidový prů−
mysl umělecký, zapsané společenstvo
s ručením omezeným,“ byla ustavena
19. června 1909 v hotelu Slavie v Brně,
není bez zajímavosti, že název firmy byl
v soudním rejstříku zapsán v dalších pěti
jazycích a to v polském, ruském, fran−
couzském, anglickém a německém.
Zakládajícím členem a zároveň i prv−
ním předsedou byl známý brněnský ar−
chitekt Dušan Jurkovič. Co vedlo tehdej−
ší zakladatele společenstva ke vzniku
Moravské ústředny? V prvé řadě snaha
o udržení a rozvoj lidového umění, využi−
tí možnosti a rozšiřování tzv. domácké
práce v době pomalejšího průmyslového
růstu v oblasti Moravy, v neposlední
řadě zde působilo silné národnostní cí−
tění.
Po roce 1948 správu nad MÚ přebírá
Ústředí lidově umělecké výroby a násled−
ně Ministerstvo průmyslu. V roce 1951
bylo Ústřední radou družstev, ÚLUV
a Zemským národním výborem rozhod−
nuto o tom, že MÚ se stane vzorovým
družstvem lidově umělecké výroby a její
název byl doplněn na dnešní znění − druž−
stvo umělecké výroby. Současně bylo za−
členěno pod Ústřední radu družstev.
Vlivem politických a ekonomických
změn byly snahy o změnu názvu z důvo−
dů „staromódnosti“. Zvítězil však názor
název zachovat, i když mnohdy dochází

12

ČERVEN 2009

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

ke komickým situacím. V zahraničí znají
firmu, od 60. let minulého století, pod
zkráceným názvem „MORAVSKÁ“ a s je−
jími výrobky se můžete setkat nejen
v České republice, ale i v dalších 27 stá−
tech světa.
Z oborového hlediska prošlo druž−
stvo širokou škálou výrobních programů,
zaměřených převážně na obory ruční
umělecké výroby od krajek, krojů, výšiv−
ky, síťování, kraslic přes loutky, drobný
nábytek a keramiku. Prováděly se i čin−
nosti jako preparace, výroba divadelních
scén, filmový tisk, sítotisk, brašnařina
apod. Rozmanitost přinášela družstvu
nemalé starosti, na druhé straně tento
široký sortiment zajišťoval mnohdy pro−
speritu a ekonomickou stabilitu.
Také kolektiv pracovníků družstva
prošel za století činnosti zajímavým vý−
vojem, od zakládajících 79 členů, k 50
členům v roce 1948, 2328 v roce 1952,
až po současných 230 pracovníků a 29
členů.
Z dostupných materiálů se můžeme
dozvědět například takové zajímavosti
jako že MÚ Brno vyrobila:
– oponu Janáčkova divadla v Brně
– loutky a scény pro československou
televizi a pravidelně se prezentovala
na loutkářské Chrudimi
– maskota letních OH v Moskvě
v r. 1980
– spartakiádního maskota lvíčka
„Cvíčka“ v r. 1985
– maskota MS v hokeji v r. 1998
– od r. 1969 je pravidelným vystavovate−
lem Mezinárodního veletrhu hraček
v Norimberku
V roce 1985 byla uzavřena první li−
cenční smlouva na využití grafického ná−
vrhu s panem Zdeňkem Milerem na kr−
tečka, který je „stálicí“ a je vyráběn
nejen pro tuzemský, ale i zahraniční trh.
Po roce 1990 se vedení družstva roz−
hodlo soustředit všechny své zkušenosti
a úsilí na budování hlavního oboru, tím
jsou textilní a plyšové hračky a souvisejí−
cí doplňková textilní výroba. Mottem pro
tuzemský trh se stalo: „českým dětem,
české hračky“, které přerostlo na „To
nejlepší z Večerničků“. Družstvo je dnes
největším českým výrobcem a také nej−
větším exportérem hraček a úspěšně
prochází i současnou nelehkou ekono−
mickou situací. Na tomto úspěchu má
velký podíl současné vedení družstva
v čele s předsedkyní Janou Malou. Její
přínos na vybudování současné význam−
né pozice byl v roce 2002 oceněn v an−
ketě 100 Nej, titulem Lady PRO, v roce
2004 titulem Podnikatel roku a v roce
2005, v celostátní anketě, titulem
Manažerka roku. V letošním roce získal
ocenění Marketér roku obchodní a mar−
ketingový ředitel družstva Blahoslav
Dobeš.
Do dalšího století přejeme Moravské
ústředně mnoho dalších úspěchů.
Autor textu + foto: Ing. Jiří Šťastný
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Druchema má novou značku

V Praze 1. června 2009 − Družstvo pro
chemickou výrobu a služby Druchema se
hodlá více zaměřit na produkci zboží urče−
ného domácnostem, řidičům a jiným konco−
vým zákazníkům. Podtrhuje to zavedení no−
vého loga společnosti, které symbolizuje
změnu strategie firmy vyjádřenou sloganem
„Každý den jsme na dosah ruky“. Nová
značka dokumentuje také skutečnost, že
velké podniky z oblasti chemického průmys−
lu už nejsou hlavními zákazníky Druchemy.
Jméno družstva se však nezmění.
Ekonomická krize potvrdila, že odklon od
průmyslové chemie, který Druchema zaháji−
la počátkem minulého roku, byl správnou
cestou. „Zaznamenáváme stoupající zájem
zákazníků o levné výrobky střední kvality,
rozšířili jsme proto naše již bohaté portfolio
o další novinky a řadu starších produktů
jsme inovovali,“ konstatuje Ing. Jiří Daněk,
ředitel družstva pro chemickou výrobu
a služby Druchema a dodává: „V této sou−
vislosti jsme se rozhodli změnit i desítky let
zažitou značku tak, aby lépe odpovídala už−
šímu zaměření firmy na každého konkrétní−
ho uživatele našich produktů.“
Nové logo odráží ambice Druchemy udr−
žet si silné postavení českého výrobce che−
mického spotřebního zboží. Vyjadřuje pro−
gresivitu, širokou orientaci, partnerství se
zákazníkem, ekologické smýšlení a spolehli−
vost firmy, která se může pochlubit bezmá−
la šedesátiletou tradicí na trhu. Rebranding
nebude spojován s žádnými mimořádnými
reklamními aktivitami. Značka bude zavádě−
na postupně a k její prezentaci budou využi−
ty již naplánované projekty a marketingové
kampaně.
Družstvo pro chemickou výrobu a služby
Druchema patří k tradičním českým firmám
s širokým sortimentem kvalitních výrobků
z oblasti bytové chemie, autokosmetiky, le−
pidel a tmelů, barev na textil, výrobků pro
sport a volný čas. Od roku 1995 je
Druchema členem silné holdingové společ−
nosti INEKON GROUP. Výrobky, které druž−
stvo nabízí, jsou vysoce účinné, laboratorně
zkoušené a mají atest příslušné státní zku−
šebny ČR. Vyhovují platným ekologickým
předpisům a odpovídajícím evropským nor−
mám.
KONTAKT:
Tereza Svobodová, Marketing Manager
Druchema, v.d.
Služeb 3, 100 31 Praha 10 − Strašnice
tel.: 296 814 240, mobil: 724 022 174
e−mail: svobodova@druchema.cz
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Jiné logo má společnosti umožnit lépe se
profilovat jako výrobce spotřebního zboží

Pěstujte si hladové bakterie
Biologické produkty na potrubí, do septiku i žumpy
Dřez po mytí nádobí odtéká tak pomalu, že klidně zvládnete zvednout telefon a objed−
nat odvoz obsahu už zase plného septiku. To telefonní číslo znáte už nazpaměť − voláte ho
každý měsíc. Pak umyjete špinavý dřez a opět čekáte až voda „odbublá“ kamsi do útrob od−
padního systému. Máte náladu pod psa, umývání pár kousků nádobí se protáhlo na dobrou
půlhodinu.
„Co s tím?“, přemýšlíte, louhu a dalších chemických prostředků už jste nalili do potrubí
hektolitry. Jenže to pomohlo vždy jen na chvíli. A navíc jste zrovna nedávno četli o tom, že
tyhle prostředky při dlouhodobém užívání narušují stěny potrubí. Trápíte se ale zbytečně.
Žádné žíraviny doma totiž nepotřebujete. Stačí vám docela obyčejné bakterie obsažené
v tzv. bio−enzymatických přípravcích.
„Běžné chemické prostředky odstraňují ucpávky, ale nikoli už nánosy z tuků, mýdla, vla−
sů a dalších organických látek, které se usazují na stěnách potrubí. Právě ty však postupně
zpomalují odtok vody − potrubí totiž tzv. zarůstá,“ vysvětluje Ing. Jiří Beránek, vedoucí odbo−
ru vývoje a kontroly výrobního družstva Druchema a pokračuje: „Když však do potrubí vypus−
títe miliardy speciálně vyšlechtěných kmenů bakterií, které se živí organickými látkami, je
všechno jinak. Jakmile se setkají s vodou obsahující organický odpad, začnou produkovat
specifické bílkoviny − enzymy, které dokážou rozkládat jiné bílkoviny jako například škrob,
uhlovodany, živočišné a rostlinné ruky, ale také papír apod. Proto jsou užitečné nejen pro po−
trubí, ale také do septiků a žump.“ Bakterie mají navíc velký apetit, jedí, dokud je co.

Rychle tráví a množí se
Bakterie vhodné pro využití v potrubí najdete v přípravku Bio Golem P. Vypouštíte−li je
do své špatně odtékající vany, výlevky, gule, záchodové mísy či mušle pravidelně, děláte to
nejlepší co můžete. Bakterie se v potrubí totiž rozmnoží a dále jej samočinně chrání od no−
vých nánosů. A z toho, že by vám pomalu ukusovaly i z potrubí samotného strach mít ne−
musíte. Bio Golem P neobsahuje chemikálie ani kyseliny.
Bio Golem S skrývá bakterie živící se organickým obsahem septiků a žump. Hodí se i pro
domovní čistírny odpadních vod. Podobně jako v potrubí i tady platí pravidlo o velké chuti k jíd−
lu a rychlém množení. Kolonizace životaschopnými populacemi bakterií při pravidelném použí−
vání přípravku zajišťuje nepřetržitou samočisticí schopnost ve všech odpadech a septikovém
systému. Nehromadí se kaly, nevytváří se plovoucí vrstvy z tukového povlaku a neusazují se
tuhé organické částice. Tím se výrazně prodlouží interval vyvážení a sníží se zápach. Ale ne−
jen to. Odpadní vody vyčištěné bakteriemi lze bez obav využít jako hnojivovou zálivku pro kvě−
tiny či zatravněné plochy, která doplní mikroorganismy zlepšující drenážní vlastnosti půdy.
Bio−enzymatické přípravky neobsahují žádné zdraví škodlivé bakteriální kmeny, kyseliny,
louhy, fosfáty či další ekologicky nevhodné látky. Naopak. Tyto látky jim škodí − jakékoli dez−
infekční prostředky, které obsahují chlor, louh či bělící přípravky bakterie zabijí. A proto na−
příklad na čištění toalet nepoužívejte přípravky, které je obsahují.

Nezapomeňte je probudit
Bio Golem S obsahuje bakterie v prášku, proto je musíte před použitím oživit. Stačí po−
třebné množství přípravku rozmíchat ve vlažné stupně (35 až 45 stupňů Celsia), nechat ho
půl hodiny v klidu a pak vylít přímo do septiku, do odpadu nebo toaletní mísy a spláchnout.
Nejhladovější jsou bakterie při teplotách od 20 do 40 stupňů Celsia, ale dobře tráví už od
5 stupňů Celsia. První dávka bakterií by měla být 100 gramů na 1 m3 odpadní hmoty. Po
sedmi dnech zvyšte množství na 200 gramů a aplikujte jej po dobu tří týdnů. Poté již stačí,
když se vrátíte k startovacímu množství a spláchnete−li bakterie do septiku jednou za měsíc.

Terapie 2x měsíčně
Chystáte−li se vypustit do potrubí bakterie z Bio Golem P, nechte jím nejprve asi půl minu−
ty protékat teplou vodu. Přípravek protřepejte, nalijte ho do odpadního otvoru a spláchněte při−
bližně půl litrem vlažné vody. Obvykle postačí 90 až 120 ml přípravku, které aplikujete na noc,
kdy vodu příliš nepoužíváte. Pro dokonalou práci totiž bakterie potřebují 6 až 8 hodin času.
Pokud je potrubí silně zanesené, opakujte „terapii“ několik večerů za sebou. Poté stačí, bu−
dete−li potrubí udržovat v čistotě preventivními dávkami 60 ml přípravku dvakrát měsíčně.
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Krize není jen o poklesu
celkových ekonomických aktivit,
ale také o strukturálních změnách
Největší výrobce nábytkových dílců z Vysočiny společnost DDL Lukavec se zapojil do debaty o hospodářské
krizi a jejích řešení v rámci Klubu Manažera roku. Předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec Ing. Jiří Majer
byl hlavním garantem obsahové části diskusního fóra klubu. Z pracovního setkání, kterého se zúčastnilo více
než 30 zástupců podnikatelské sféry, vědeckých pracovišť a vysokých škol vyplynulo několik klíčových po−
znatků k současné situaci na trhu. Pracovní trh v České republice není dostatečně flexibilní a neodpovídá po−
třebám podniků, které jsou pod tlakem hospodářské recese. Nutnost rychlé reakce klade vysoké nároky na fle−
xibilitu. Tomu musí být podřízena organizace firem a hlavně musí být vytvořen pružně fungující trh práce.
Jednou z podmínek jeho vytvoření jsou změny v systému školství a v procesech celoživotního vzdělávání.
Jedním z cílů do budoucna je usnadnění přechodu lidí z pracovního procesu do vzdělávacího a zpět. Právě to
jsou hlavní závěry diskuse Klubu Manažera roku. Debata v pražském paláci Žofín předcházela udělení prestižní
ceny Manažer roku 2008. Vyhlašovateli soutěže jsou Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Organizaci zajišťuje Manažerský a svazový fond,
který je společným podnikem České manažerské asociace a Svazu průmyslu.
Diskutující se shodli v tom, že ne všechna opatření navrhovaná vládou jim pro překo−
nání negativních důsledků recese a poklesu poptávky přinesou potřebný efekt. Zejména
představitelé velkých firem zpochybnili účinnost snížení sociálního pojištění pro nízkopříj−
mové kategorie zaměstnanců. Na co podnikatelé upozornili, byl nárůst byrokracie a počtu
úředníků, kterých je podle vyjádření účastníků debaty třikrát více než v 90. letech. Právě to,
v čem se diskutující jednoznačně shodli byla akutní nezbytnost přijetí novely zákoníku prá−
ce. Jeho novela by měla odpovídat potřebám současné doby. Bylo by však třeba, aby do−
šlo také k zásadní změně vzdělávací systému v ČR a aby lidé, kteří přijdou o práci, byli do
tohoto systému vtaženi. Trvalé vzdělávání je podmínkou jejich dalšího uplatnění. Proto je
nutné najít způsob, jak rychle zaměstnance do procesu celoživotního vzdělávání zapojit.
V diskusi zaznělo i to, že jako důsledek redukce pracovních míst v řadě podniků se mění
pracovní návyky zaměstnanců a jejich přístup k práci. Na druhé straně existují případy, tře−
ba ve sklářství, kdy lidé pracovali s cílem udržet výrobu bez ohledu na nezaplacené mzdy.
Podle debatujících by protikrizové kroky měly být vyvážené v zaměření na krátkodobá a dlou−
hodobá opatření. Oblast vzdělávání je jejich důležitou součástí. Přitom nejde pouze o zís−
kávání odborných znalostí, ale také o výchovu osobností.
Bylo konstatováno, že spolupráce mezi školami a podniky, zejména malými a střední−
mi, není nastavena ideálně. V této oblasti nelze využívat daňové či další zvýhodnění.
Možnosti by se měly intenzivněji hledat i za přispění státu, uvedli diskutující. Jednou z klí−
čových poznámek byl fakt, že krize není jen o poklesu celkových ekonomických aktivit, ale
také o strukturálních změnách. Kdo je bude schopen provést, vyjde z ní posílený.
Diskuse Klubu Manažera roku byla přenášena živě na ČT24 − záznam najdete na adrese:
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/04/16/10159874281−209411058060416−09:10−pred−
polednem−zpravodajsky−blok/75940−diskuse−quot−jak−uspet−v−obdobi−po−krizi−quot/

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
s lítostí oznamuje,
že dne 2. června 2009
ve věku 70 let
zemřel po dlouhé těžké nemoci

DDL − Dřevozpracující družstvo je významným výrobcem řeziva a deskových ma−
teriálů na bázi dřeva s více než 50ti letou tradicí. Je specialistou na výrobu širokého
sortimentu nábytkových dílců, především z laminovaných dřevotřískových a MDF
desek, různých kvalit.
Přibližně 60 procent celkové produkce VD exportuje do více než dvou desítek
evropských států. Družstvo je držitelem mnoha certifikátů a splňuje nejen požadavky
normy ISO 9001:2001. Dokáže se přizpůsobit potřebám zákazníka a nechat se certi−
fikovat podle jeho potřeb. Není jen dodavatelem materiálu, ale cestou pro zákazníky
od materiálu, přes polotovar až k samotnému produktu, který doplňuje i poradenský−
mi službami.
Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuální pří−
stup ke každému zákazníkovi, schopnost vyrábět malé série a pestrá nabídka exklu−
zivních dekorů. To jsou hlavní přednosti družstva, které zákazníci stabilně oceňují.

Ing. Jaromír Plachý

http://www.ddl.cz

Svaz českých a moravských vý−
robních družstev vyjadřuje
upřímnou soustrast pozůstalým
rodinným příslušníkům a spolu−
pracovníkům družstva.

V letech 1990 − 2000 zastával
funkci předsedy družstva a ak−
tivně se podílel na přeměně
družstva ve firmu moderního
rázu. Všichni, kdo se s ním set−
kali, ho poznali nejen jako vyni−
kajícího odborníka, ale přede−
vším
jako
společenského
člověka plného životního opti−
mismu a různorodých zájmů.
Budeme vzpomínat s úctou.
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Vítání léta
aneb Klobouková párty
Klub manažerek ČMA uspořádal tradiční akci
Vítání léta aneb Klobouková párty, která se usku−
tečnila 3. června od 17.00 hodin v TOP HOTELu
Praha. Původní záměr uspořádat ji v Japonské za−
hradě díky nepřízni počasí nevyšel, ale i tak jsme
měli možnost zúčastnit se velice zajímavé akce.

Toto párty jak jinak než plné klobouků nabídlo pestrý program.
Návštěvnice mohly přijít v klobouku vlastním, na své si přišly ale
i ostatní dámy. K dispozici všem ženám byl totiž jeden z partnerů
akce − společnost Tonak s pestrou nabídkou klobouků. Přítomné
zástupkyně firmy jim pomohly vybrat klobouk hodící se nejlépe
k jejich oblečení i typu postavy.
Na akci se mimo jiné prezentoval také Svaz českých a morav−
ských družstev a především pak výrobní družstva Moravská
ústředna Brno a Detecha Nové Město nad Metují. Akce se zú−
častnila předsedkyně VD Detecha Ing. Božena Voborníková a mar−
ketingový ředitel VD Moravská ústředna Ing. Blahoslav Dobeš.
VD Moravská ústředna se na akci prezentovala pestrou na−
bídkou plyšových hraček, které ocenil zejména nejmenší z ná−
vštěvníků. Ten si také odnášel dárek v podobě pohádkového
Krtečka. Sousední stánek Detechy měl zde vitrinu s kosmetikou
Regina a dále představil tradiční výrobek − jelení lůj, aktuálně opa−
lovací kosmetiku a spoustu dalších tradičních i novinkových vý−
robků. Za všechny jmenujme alespoň barevnou škálu minilaků, je−
jichž předností je rychleschnoucí složka a praktický malý obsah
lahvičky. Dále zde družstvo prezentovalo novou řadu očních stínů
či kvalitní make−upy, pudry a další kosmetiku. O prezentaci kos−
metických výrobků zde byl velký zájem a návštěvnice párty stolek
v jednu chvíli doslova obestoupily. Bylo na co se dívat a co testo−
vat a v jednu chvíli i vypadalo, že je větší zájem o výrobky firmy
Detecha než o samotnou Kloboukové párty.
Slavnostního večera, jehož součástí byla módní přehlídka, se
zúčastnil také předseda SČMVD Jan Wiesner a ředitel odboru pod−
nikatelských služeb Ing. Jiří Šťastný. Nutno konstatovat přínos spo−
lupráce s Klubem manažerek ČMA, neboť prezentace družstevních
výrobků na akci s vysokou účastí má možnost oslovit právě s vy−
stavovanými výrobky dobrou cílovou skupinu − ženy. Neboť každá
z nich má ráda kosmetiku a většina z nich je matkou nebo babič−
kou a tak výrobky z oboru kosmetiky a oblíbených plyšáků našly
právě na této akci spoustu nových zájemců. Snad vám příjemnou
atmosféru přiblíží alespoň částečně naše fotodokumentace.
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Jak se dělají reportáže
…aneb Integra VD Zlín na TV Nova
Vracíme se k jedné kauze, která sice proběhla již v únoru, ale věříme, že čtenáře jistě zaujme.
Přinášíme stanovisko předsedy Integra VD Zlín Ing. Jiřího Nesvadby. Vyjádření otiskujeme na základě od−
vysílaného pořadu televize NOVA, a to v pořadu Občanské judo 15. února tohoto roku. Jednalo se o re−
portáž, zabývající se firmami, které nelegálně zaměstnávají pracovníky bez uzavření pracovní smlouvy,
a těmto následně nehradí mzdu za vykonanou práci. Jako příklad takového zaměstnance uvedla p. Infnera,
který měl být zaměstnán údajně v družstvu Integra VD Zlín. Reportáž zpracoval redaktor p. Beinhauer.
Podle dostupných informací se jednalo o zveřejnění zavádě−
jících informací, poškozujících dobré jméno družstva. Podle slov
předsedy Ing. Jiřího Nesvadby ke vzniku pracovního poměru ne−
došlo. Máme též k dispozici vyjádření Úřadu práce ve Zlíně, ho−
vořící ve prospěch družstva.
Zájmem našeho časopisu je poskytnout kompletní informa−
ce a především zjistit, co vedlo TV Nova k tomu, aby takovou re−
portáž odvysílala. Dne 12. března jsme proto požádali tiskové
oddělení TV Nova o oficiální stanovisko k této kauze, které bylo
odesláno na adresu tiskove@nova.cz, a dovolili jsme si je požá−
dat o vyjádření nejpozději do 27. března. Protože nám však tis−
kové oddělení TV Nova na naši žádost neodpovědělo, téhož dne
jsme stanovisko urgovali, se lhůtou dodání 31. března.
Nutno napsat, že urgence přinesla konečně „ovoce“ v po−
době odpovědi na naše stanovisko, která došla ještě tentýž
den. Odpověď nás však více než překvapila, neboť, jak se nám
vyjádřila tisková mluvčí CET 21, resp. TV Nova, s největší prav−
děpodobností odvysílali reportáž bez zajištění dvojzdrojovosti,
resp. vyjádření druhé strany. „V uvedené věci Vám sdělujeme,
že v daném případě redaktor pořadu žádal pana Ing. Jiřího
Nesvadbu, předsedu výrobního družstva Integra ve Zlíně, třikrát
o sdělení stanoviska, byl však opakovaně odmítnut. Dále se
k této věci vyjadřovat nebudeme,“ uvedla ve svém vyjádření
Fričová. Jak jsme se později dozvěděli, jistý pokus o kontakt tam
sice byl, nicméně televizní štáb dorazil do družstva bez ohláše−
ní právě v době, kdy měl předseda družstva neodkladné jedná−
ní. Svoje stanovisko však poskytl téhož dne v odpoledních ho−
dinách, a to právě redaktorovi Beinhauerovi, který reportáž dělal
(což zase nekoresponduje s tvrzením, že „byl však opakovaně

odmítnut,“ jak uvedla tisková mluvčí CET 21). Tyto informace od
Ing. Nesvadby se však již v reportáži neobjevily. A tak se televi−
ze Nova hnána nejspíše scénářem mít zkrátka vhodný příspěvek
do svého pořadu, již ničím jiným nezabývala, redaktor Beinhauer
si nejspíše udělal u svého šéfa „čárku“ za splněný úkol, infor−
mace získané od Ing. Nesvadby nepoužil − a tisková mluvčí se
na naši nesouhlasnou reakci se stanoviskem CET 21 neobtě−
žovala již podruhé ani odpovědět. Televizní štáb, resp. zmiňova−
ný redaktor, se tedy spokojil pravděpodobně pouze s vyjádřením
údajně postiženého p. Infnera a ze získaných informací vznikla
reportáž hovořící v neprospěch družstva a poškozující jeho dob−
ré jméno. Možná, že tyto úvahy nejsou stoprocentně pravda, nic−
méně se těžko dozvíme pravdu, jestliže tisková mluvčí další naši
korespondenci vedenou oficiálně jménem redakce Výrobního
družstevnictví ignoruje. Co si tedy o serióznosti pořadu, resp,
zmiňované reportáže myslet?
Družstvo Integra patří mezi naše seriozní družstva, která se
věnují invalidním občanům a snaží se pro ně vytvářet ty nejlepší
pracovní podmínky. Podobní zaměstnavatelé by se měli spíše
chválit, nikoliv za jejich poctivou práci kritizovat. Nejen tato slo−
va napsala redakce Výrobního družstevnictví na adresu tiskové
mluvčí. Na náš druhý dopis tiskové mluvčí CET 21, jsme se již,
jak je uvedeno výše, odpovědi nedočkali, ačkoliv jsme na ni če−
kali více než dlouho. A tak nyní, téměř po dvou měsících této ig−
norance ze strany TV NOVA, informujeme naše čtenáře a věří−
me, že si obrázek o serióznosti této reportáže udělá každý sám.
Pokud snad ještě někdo z TV Nova poskytne naší redakci v této
kauze nové informace, budeme Vás o nich informovat.
Autor textu: Jana Henychová

Stanovisko předsedy Integry VD Zlín
Televize Nova se ve svém pořadu Občanské judo dne 15. 2.
2009 zaměřila na firmy, které nelegálně zaměstnávají pracov−
níky bez uzavření pracovní smlouvy, a těmto následně nehradí
mzdu za vykonanou práci. Jako příklad takového zaměstnance
uvedla pana Infnera, který měl být zaměstnán v našem družstvu
Integra VD Zlín. Jako předseda představenstva tohoto družstva
se musím k této reportáži vyjádřit, neboť velmi poškozuje po−
věst našeho družstva, je nehoráznou snůškou lží a dezinforma−
cí. Z reportáže jsme vyšli jako firma, pro kterou pan Infner, in−
validní důchodce, pracoval celý měsíc a nedostal zaplaceno.
Hlavními argumenty pana redaktora Beinhauera byla verze
pana Infnera a jeho výkaz práce, který si sám vypracoval. Z re−
portáže bylo cíleně vystřiženo vyjádření vedoucí personálního
oddělení našeho družstva, vyjádření OSSZ Zlín i vyjádření ÚP ve
Zlíně, zde všude pan redaktor natáčel podklady pro svoji repor−
táž. Následně proběhlo jednání na Úřadu práce ve Zlíně s pa−
nem Infnerem a se zástupci družstva Integra, zápis z tohoto
jednání byl panu Beinhauerovi odeslán na Novu (zasíláme jej
jako přílohu). Sám jsem ještě večer po natáčení s panem
Beinhauerem telefonicky mluvil a celou záležitost jsem mu vy−
světloval.
Na naši obhajobu dále musím uvést, že jsme se snažili panu
Infnerovi vytvořit takové podmínky, aby mohl být u nás zaměst−
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nán a zároveň mu pomoci v jeho těžké situaci. Při vstupních jed−
náních jsme ho seznámili s obecnými podmínkami uzavření pra−
covní smlouvy s tím závěrem, že pracovní smlouva bude uza−
vřena, jakmile předloží vyjádření lékaře, že tuto práci může
vykonávat. Zároveň jsme umožnili panu Infnerovi přístup na bu−
doucí pracoviště, aby si ověřil, co činnost operátora obnáší. Po
doručení lékařského potvrzení byl pan Infner písemně vyzván
k vyzvednutí a podpisu pracovní smlouvy a také jsme se dohod−
li telefonicky na nástupu do zaměstnání. Těsně před nástupem
do zaměstnání nám pan Infner oznámil, že do zaměstnání ne−
nastoupí, že práci nezvládne. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o těžce zdravotně postiženého člověka, snažili jsme se mu do−
dat sebedůvěry a zároveň jsme ho ubezpečili, že mu maximálně
pomůžeme a každou nejasnou situaci mu pomůžeme řešit.
Zároveň jsme se dohodli na dalším možném termínu nástupu
pana Infnera do zaměstnání, se kterým souhlasil a byla mu zno−
vu připravena pracovní smlouva. Před nástupem do řádné pra−
covní směny pan Infner opět telefonicky oznámil, že do práce
nepřijde. Tím jsme považovali celou záležitost za uzavřenou.
Poté mne pan Infner opět osobně navštívil s podivným výčtem
hodin, které podle jeho tvrzení měl u nás odpracovat a chtěl je
zaplatit. Protože pan Infner u nás žádnou práci neodvedl, do za−
městnání dvakrát nenastoupil, jeho požadavek jsem striktně od−
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mítl. Pak mne ještě pan Infner několikrát navštívil a vyhrožoval,
že si to se mnou a s naším družstvem vyřídí jiným způsobem,
což svědčí o jeho charakteru.
Tato reportáž velmi hrubě poškodila jméno naší firmy, kterou
léta budujeme. Patříme dlouhodobě k největším zaměstnavate−
lům zdravotně postižených lidí v ČR, nikdy jsme nikoho nelegál−
ně nezaměstnávali, což potvrdila i hloubková kontrola ÚP ve

Zlíně. Svým zaměstnancům hradíme mzdy vždy v termínu, vy−
plácíme jim 13. platy a poskytujeme zaměstnanecké benefity.
Zároveň se aktivně podílíme na tvorbě legislativy týkající se za−
městnávání osob se zdravotním postižením.
Hledáme cesty, jak se bránit proti takovým praktikám, pro−
to se obracíme i na váš časopis.
Ing. Jiří Nesvadba, předseda družstva

Z vyjádření Úřadu práce ve Zlíně…
„…Dle sdělení zástupců Integry nebylo možno s panem
Infnerem sepsat pracovní smlouvu, protože nebylo jasné, zda
bude schopen tuto práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
vykonávat. Byla mu však nabídnuta možnost na práci se podí−
vat, aby mohl posoudit, zda takovou práci zvládne. (Jedná se to−
tiž o 12hodinové směny, včetně nočních služeb.)
Po odevzdání zdravotního potvrzení se sdělením, že práci
může vykonávat, byl pan Infner vyzván, aby se dostavil na
personální oddělení, kde bude mít připravenu pracovní smlouvu.
(Lísteček s touto výzvou má u sebe pan Infner − na jednání
ho měl u sebe ve složce s doklady.) Na toto sdělení pan
Infner pouze konstatoval, že mu pracovní smlouvu nikdo ne−
předložil.
Přitom podle sdělení Integry byl zařazen na pracovní směnu
dne 20. 9. a protože se na ni nedostavil, byli nuceni zajistit ná−

hradní řešení na zajištění této služby. Po třech dnech se pan
Infner dostavil k předsedovi Integry se sdělením, že si na práci
netroufá. Tuto skutečnost pan Infner popírá. Mimo jiné má na
své docházce uvedeno, že dne 20. 9. byl v práci od 7.00 hod.
a to celkem 11 hodin. Toto však není standardní směna, ta za−
číná již v 6.00 hod.
Podle sdělení Integry pak byla panu Infnerovi dána možnost
ještě celou situaci zvážit s tím, že další pracovní smlouva bude
připravena od 1. 10. Ani tuto pracovní smlouvu pan Infner ne−
přišel podepsat a do zaměstnání nenastoupil.
Vzhledem k tomu, že obě strany trvaly na svých verzích ce−
lého případu, záležitost se nijak nevyřešila, ani nespěje k řeše−
ní. Pan Infner má možnost obrátit se na soud, kde by se v prv−
ní řadě muselo řešit, zda pracovní poměr vůbec vznikl a pak
teprve by přišla na pořad dne otázka mzdy...“

Turnaj firem má za sebou úspěšnou premiéru,
jejím vítězem se stala společnost Čokoklasik
Úspěšnou premiéru má za sebou florbalový turnaj firem pod taktovkou
FbK Orlicko Třebovsko. Turnaje se zúčastnilo celkem šest společností, kte−
ré spolu na speciálním florbalovém povrchu na zimním stadionu v České
Třebové bojovaly o celkové vítězství. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, z
nichž do semifinále měli jistý postup jen vítězové. Družstva na druhých a
třetích místech ještě bojovala o dvě zbývající semifinálová místa. Poražení
si zahráli o 5. místo. Vítězem turnaje se nakonec stala firma Čokoklasik,
která ve finále zvítězila nad firmou Rydo. Třetí místo vybojoval Proplast po
vítězství nad týmem firmy Vaspo. Partnerem akce byla florbalová značka
Salming, která zapůjčila florbalové hokejky a vybavení. Pro všechny účast−
níky byl připraven i raut. Turnaj se dá hodnotit jako úspěšný a věříme, že
se na něj od září podaří navázat chystanou florbalovou ligou firem.

VÝSLEDKY:
Skupina A
1. Rydo 6 bodů
2. Proplast 3 body
3. Rieter CZ 0 bodů
Rieter CZ − Rydo 0:1
Rydo − Proplast 4:2
Proplast − Rieter CZ 5:2
Skupina B
1. Čokoklasik 6 bodů
2. Vaspo 2 body
3. Hejduk Sport 1 bod
Hejduk Sport − Čokoklasik 0:6
Čokoklasik − Vaspo 3:1
Vaspo − Hejduk Sport 2:1sn
Zápasy play−off a o umístění
1. čtvrtfinále | CF1 | Proplast − Hejduk Sport | 4:1
2. čtvrtfinále | CF2 | Vaspo − Rieter CZ | 1:0
o 5. místo | Hejduk Sport − Rieter CZ | 0:5
1. semifinále | Rydo − Vaspo | 2:1
2. semifinále | Čokoklasik − Proplast | 1:0
o 3. místo | Vaspo − Proplast | 1:2
finále | Rydo − Čokoklasik | 2:4
Konečné pořadí:
1. Čokoklasik
2. Rydo
3. Proplast
4. Vaspo
5. Rieter CZ
6. Hejduk Sport
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Netradiční výzva
Mezi členy našich družstev jsou i velmi zajímaví lidé, kteří do−
kážou věci. O to pozoruhodnější jsou příklady, kde se jedná o lidi
s postižením, kteří přes svá omezení překonávají hranice svých
možností.
Posuďte sami:
rok 2000 Paralympiáda v Sydney − Australie:
rok 2005 Mistrovství Evropy Espoo − Finsko:
Mistrovství Světa Assen − Holandsko:
Světové Hry Stoke Mandeville − Anglie:
rok 2008 Paralympiáda Peking − Čína:

2. místo, dosavadní největší úspěch
2. místo, hod oštěpem
2. místo, hod diskem rok 2006
2. místo, hod oštěpem
5. místo, hod diskem rok 2007
2. místo, hod oštěpem
2. místo, hod diskem
2. místo, vrh koulí
4. místo, hod oštěpem
7. místo, hod diskem

Rozhovor s J. Štiakem
Pane Štiaku, prozradíte nám, jak jste se
dostal k atletice?
V roce 1989 jsem měl úraz, který mě
upoutal na invalidní vozík. Po třech letech
tápání od úrazu jsem začal pracovat jako
dělník ve VDI Delta České Budějovice,
a v tom samém roce jsem začal se spor−
tem (atletika). Ve sportu jsem se postup−
ně dopracoval až do reprezentace, kde
jsem doposud. Jsem členem sportovního
klubu SK Nové Město nad Metují

Josef Štiak, vozíčkář, člen a místopředseda družstva DELTA České Budějovice je
držitelem českého rekordu v hodu oštěpem a stále ještě i ve vrhu koulí. Na pohled
skromný člověk, na slávu si nepotrpí, ví něco o životě.
Amatérský sport je založen na sponzorském financování. V listopadu tohoto roku
se konají Světové hry handicapovaných sportovců v Indii, kde startovné činí 25 000
Kč a na které jejich asociace nemůže přispět.
SČMVD se rozhodl přispět z potřebné částky příspěvkem ve výši 10 000 Kč.
Sportovec nabízí umístění reklamy na dresu či jinou formu propagace. Věříme, že
přes probíhající krizi se najdou další (družstva nebo jejich členové), kteří se přidají.
Zájemci o bližší spolupráci mohou získat informace na níže uvedeném kontaktu.
Autor textu: Ing. Karel Rychtář
Kontakt: rychtar@scmvd.cz tel.: 224 109 254

Můžete nám přiblížit sport, který provo−
zujete?
Jsem mnohonásobný mistr České re−
publiky v hodu oštěpem, diskem, a ve
vrhu koulí. Medaile různých hodnot mám
i z mistrovství světa a mistrovství Evropy,
ale nejcennější medailí pro mě je stříbrná
z paralympijských her v Sydney z roku
2000. Jsem účastníkem Paralympiád
v Aténách 2004 i Pekingu 2008, kde
jsem obsadil čtvrté místo v hodu oště−
pem a sedmé místo v hodu diskem.
V Indii se mají konat sportovní hry.
O jaké jde a jak dalece jsou významné?
IWAS World Games 2009 jsou pro
sportovce nejdůležitější závody v letoš−
ním roce, které se konají 22. 11. − 2. 12.
2009 v indickém městě Bangalore. Tyto
Světové hry jsou svojí hodnotou postave−
ny na úroveň mistrovství světa tj. zúčast−
ní se jich přední světoví atleti.
To zní velmi zajímavě… S koníčky vznika−
jí také zvýšené finanční náklady. Přispívá
vám nějaká organizace na startovné?
I přesto že jsem členem České asoci−
ace tělesně handicapovaných sportovců
(ČATHS), která nám hradí výdaje spojené
s MS, ME, a paralympiádami, tak jsem
se dozvěděl, že tento závod nám nehradí
a je na sportovcích, aby si sehnali peníze
sami. Tyto hry jsou pro mne velkou spor−
tovní výzvou a rád bych se jich zúčastnil
a dobře uspěl.
Děkuji za rozhovor…
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POZVÁNKY NA VELETRHY
FOR ARCH
22. − 26. září
V zaplněném konferenčním sále nově otevřeného pražského hotelu Sheraton se uskutečnila ve středu 3. června tisková kon−
ference k 20. mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH. Pořadatelé pozvali zástupce médií na setkání netradičně již několik
měsíců zahájením akce, jelikož chtěli upozornit na připravovaný jubilejní ročník.
Veletrh FOR ARCH se bude letos konat v Pražském veletržním areálu Letňany ve dnech 22. − 26. září. Na tiskové konferenci vy−
stoupili zástupci pořádající společnosti ABF − generální ředitel Radomír Dočekal, ředitel veletrhu Daniel Bartoš a ředitelka konfe−
rencí a soutěží Dana Sklenaříková.
V roce 2008 na veletrhu FOR ARCH předvedlo své výrobky a služby celkem 1039 vystavovatelů z 21 států a obsadilo 25 033
metrů čtverečních čisté výstavní plochy. Počet zahraničních vystavovatelů činil 95.
SČMVD pořádá tradičně společnou družstevní expozici. Dosud přislíbila účast výrobní družstva Detecha Nové Město nad Metují,
Družstvo Cementářů Praha, Jihokov České Budějovice, Elko Nový Knín a Horácké Kovodružstvo Třebíč.

COOPEXPO Nitra
22. − 23. září
Mezinárodní družstevní kontraktačně prodejní výstava COOPEXPO Nitra se koná ve dnech 20. − 23. srpna. Ve společné expozici na
ploše dosahující 80 metrů čtverečních budou vystavovat výrobní družstva Tvar Pardubice, KDS Sedlčany, Vřídlo Karlovy Vary a Drin Zubří.
Prezentovat zde budou výrobky z plastů, nože a kuchyňské náčiní, kosmetické výrobky, skleněné pilníky a dekorativní předměty ze skla.

Na oba veletrhy se zájemci z řad členských výrobních družstev mohou hlásit až do 30. června
Kontakt: Ing. Jiří Viselka, e−mail: viselka@scmvd.cz, tel. 224 109 325
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Zapojte se do soutěže

VODAFONE FIRMA ROKU 2009

Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání podnikatelů na území České republiky. Vyhlašovatelem
soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Bison & Rose, s níž SČMVD spolupra−
cuje. Titulárním partnerem soutěže v roce 2009 je Vodafone. Soutěž bude v roce 2009 prezentována pod názvem
Vodafone Firma roku 2009.
Zájemcům doporučujeme přihlásit se prostřednictvím SČMVD. Přihlášení účastníků do soutěže probíhá ve dvou
fázích, a to ve fázi registrační a ve fázi přihlašovací. Uzávěrka přijímání registračních formulářů končí 30. 6. 2009.
Zájemce o účast v soutěži vyplní registrační formulář, který obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:plný
název firmy, adresu, IČ, spojení na kontaktní osobu, kraj. Druhá fáze − přihlašovací formulář obsahuje finanční údaje
o vlastní společnosti za období roku 2008 a 2007 (může jít o konsolidované údaje nebo jen údaje o jednotlivé spo−
lečnosti): rozvahové údaje, údaje z výkazu zisku a ztrát a jiné.
Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do sou−
těže. Pro společnosti, které se umístily na prvních třech místech krajského kola v minulých třech letech (2006, 2007
a 2008) platí, že letos nebudou hodnoceny. V případě zájmu jim bude nabídnuto členství v příslušné krajské porotě.
Celostátnímu finále soutěže budou předcházet krajská kola, která proběhnou v termínu od 1. 9. 2009 do 9. 10.
2009. Celostátní finálové kolo proběhne 20. 11. 2009.
Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota. Krajská porota je jmenována z řad odborníků,
partnerů a minulých vítězů soutěže. Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota, která je
jmenována z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v České republice a partnerů soutěže.
Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul
Firma roku 2009. V průběhu soutěže jsou v rámci jed−
notlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším fir−
VODAFONE
mám v krajích. Firmy získávají Cenu Hospodářských no−
FIRMA ROKU 2009
vin. Nejvýznamnějším efektem je rozsáhlá mediální
CENA HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN
prezentace. Podrobné informace získáte na stránkách
www.firmaroku.cz.
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T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Verbatim rozšířil nabídku herního příslušenství o dva nové headse−
ty, které se mohou pochlubit čistým zvukem a komfortním provedením.
Hráči ocení prostorový, reálný zvuk. Model Rapier USB Gaming Headset
s vibracemi stojí 899 korun, 5.1 Channel Gaming USB Headset pořídí−
te za 1199 korun. Díky trojúrovňovým
basovým vibracím a integrovanému ze−
silovači basů mohou uživatelé s touto
náhlavní soupravou fyzicky cítit napří−
klad otřesy a exploze ve hře, což simu−
luje realistický požitek z hraní.
Frekvenční rozsahy 20 Hz až 200 Hz ve
vibracích a 20 Hz až 20 kHz v repro−
duktoru hráčům umožní vychutnat si
okolní zvuky v reálné kvalitě. VoIP mik−
rofon lze stejně jako reproduktory ztlumit jediným kliknutím, takže sou−
peři se nedozví víc, než by měli. Individuálně nastavitelný headset s ko−
ženkovými náušníky se příjemně nosí i při dlouhém hraní. Zařízení má
5.1 Channel Gaming USB Headset s nastavitelným mikrofonem se hodí
pro každého hráče. Stejně jako Rapier Gaming Headset můžete i tento
koženkový model po připojení do USB portu okamžitě začít používat.
Mikrofon se dá ztlumit; aktuální stav signalizuje LED dioda na dálkovém
ovladači. Subwoofer pracuje při frekvenci 50 Hz až 5 kHz a jeho maxi−
mální výkon je 500 mW. Realistické zvuky hráče ohromí, umožní jim tře−
ba i správně vyhodnotit určitou herní situaci.
z
Společnost Sony Ericsson představila model C901 z nové řady te−
lefonů GreenHeart založené na inovacích šetrných k životnímu prostře−
dí. Zohlednění ekologických parametrů přitom ponechává propracovaný
design telefonu i jeho funkčnost. Integrovaný elektronický návod zpro−
středkovává popis funkcí přímo v telefonu a přitom nahrazuje standard−
ní tištěnou verzi. Využití recyklovaných
plastů, energeticky úsporný displej
a použití barviv založených na vodě ve−
dou k celkovému omezení emisí CO2
o 15 procent. C901 nabízí výkonný pěti−
megapixelový fotoaparát s integrova−
ným xenonovým bleskem, který za zhor−
šených světelných podmínek zajistí
kvalitu pořízených snímků. Ty pak lze
prohlížet na 2,2 palcovém displeji odol−
nému vůči poškrábání. K dalším funkcím fotoaparátu patří Smile Shutter
pro okamžité zachycení úsměvů, dále funkce BestPic se snímky vyfoto−
grafovanými v po sobě jdoucích krátkých sekvencích či automatické roz−
poznání obličeje. Telefon disponuje řadou hudebních funkcí. Kromě rá−
dia FM s RDS lze poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě ve formátu MP3.
Funkce rozpoznávání hudby TrackID umožňuje kdykoliv zjistit jméno in−
terpreta i název právě přehrávané skladby. Prostřednictvím rychlého
HSPA připojení na internet může uživatel prohlížet videa na serveru
YouTube, načítat pořízené snímky jediným stiskem tlačítka na interne−
tové stránky nebo je sdílet pomocí obrázkového blogování. C901 bude
v České republice dostupný na podzim tohoto roku.
z
Společnost Toshiba uvedla na trh model Toshiba Qosmio X300−
15G, který nabídne uživatelům u notebooků dosud nepoznaný grafický
výkon. Ten zajišťuje grafická karta NVIDIA GeForce 9800M GTS s 1 GB
vyhrazené grafické paměti. Vysoký výkon procesoru Intel Core 2 Extreme
QX9300 s pracovní frekvencí 2,53 GHz a nadstandardní multimediální

výbava systému Toshiba Bass Enhanced Sound s technologií Dolby
Home Theater, vestavěné stereoreproduktory Harman Kardon se 2 ba−
sovými reproduktory, 2 výškovými reproduktory a zadním subwooferem,
dostatečný prostor na plotnách dvojice pevných disků s celkovou kapa−
citou 640 GB, multifunkční vypalovací
mechanika pro dvouvrstvý zápis médií,
webová kamera a rychlá rozhraní pro ka−
belové i bezdrátové připojení k internetu
či k počítačové síti jsou hlavními benefity
této novinky. Řada Toshiba Qosmio X300
převyšuje běžné přenosné počítače výko−
nem, ale také speciálně navrženým pro−
vedením a vzhledem s plameny na víku
notebooku a kombinací rudé a červené
barvy na dalších částech. To vše je doplněno elegantní černou plno−
hodnotnou klávesnicí se samostatným numerickým blokem a rozměr−
ným touchpadem se stříbřitými tlačítky, mezi nimiž je umístěna čtečka
otisku prstů. Speciální prvky zvyšují tuhost víka notebooku. Vše podtr−
huje vysoce kontrastní širokoúhlý TFT displej Toshiba TrueBrite s úhlop−
říčkou 17", rozlišením WXGA+ (1 680 x 1050 obrazových bodů) a svíti−
vostí 200 cd/m2. Multimediální výbavu ocení nejen náruživí hráči, ale
i uživatelé, kteří vyžadují kvalitní obraz a zvuk při zpracování a přehrává−
ní hudby, fotografií a videa.
z
Společnost Panasonic uvedla na evropský trh novou řadu výkonných
profesionálních projektorů PT−D6000. Série projektorů s DZ modely je
jako první vybavena unikátní čtvrtou generací jednočipové digitální zobra−
zovací technologie (DLP), která garantuje výkon mezi 6000 až 6500 lu−
meny. Nabízí tak dokonce vyšší než plné full HD rozlišení a to bez využi−
tí energeticky náročnějšího tříčipového DLP hardwaru. Řada
profesionálních PT−D6000 projektorů je speciálně přizpůsobena pro spo−
třební trh, a otevírá nové možnosti pro skupinu partnerů Panasonic
v Evropě. Prodejci budou schopni nabídnout zákazníkům jednočipové DLP
projektory místo dražších 3 čipových DLP projektorů a s jen minimálním
vlivem na kvalitu obrazu. Nová sada projektorů sestává ze čtyř různých
modelů PT−DZ6710E, PT−DZ6700E, PT−DW6300E a PT−D6000E, z nichž
nejvyšší model PT−DZ6710 přináší uživatelům projekci v nejvyšší obrazo−
vé kvalitě s WUXGA rozlišením 1920x1200 pixelů. Série projektorů PT−
D6000 je výsledkem výzkumu a vývoje společnosti Panasonic, která na−
stavila standard v jednočipové DLP technologii. Projektory jsou vysoce
odolné a vhodné i pro dlouhý nepřetržitý provoz. PT−D6710 je navíc vyba−
ven některými jedinečnými prvky, jako je například geometrické přizpůso−
bení obrazu projekci na zakři−
vené
projekční
plochy.
Všechny modely ze série PT−
D6000 mají duální lampový
systém a automatický čistící
filtr prodlužující jejich život−
nost. Nová řada je dále vyba−
vena vysoce rozvinutou DLP
technologií pro zajištění delší
životnosti, která produkty vy−
lepšuje pro nepřetržité každodenní fungování 24/7 a přináší zvětšenou
obrazovou kvalitu díky podpoře RGB. Projektory nové řady PT−D6000 jsou
zároveň první, které uživateli nabízejí možnost přepnutí přístroje do stand
by režimu, kdy spotřebovávají pouze 0,5W. Společnost Panasonic nadá−
le pokračuje v ekologickém programu a snaží se minimalizovat dopady
produktů na životní prostředí. Panasonic v souladu se směrnicemi EU již
nadále nepoužívá prostředí škodlivé kovy, jako jsou například olovo, kad−
mium nebo rtuť. Při balení produktů zároveň odstranil polyethylen.

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