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Druhý prázdninový měsíc je tu
a s ním i náš časopis. S ním přichá−
zí čas srpnových veletrhů. V nejbliž−
ších dnech můžete navštívit společ−
né expozice členských výrobních
družstev na veletrzích Styl a Kabo,
a dále Země živitelka, jejíž součástí
bude i Družstevní den. Podrobnosti
naleznete v tomto čísle.
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Nežárkou. V tomto čísle jsme pro vás
připravili také letní tipy, jak jinak než
z nabídky výrobních družstev.
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Prázdniny jsou za polovinou a vy
jste stále neměli dovolenou? Pak vás
možná zaujme náš tip − vyražte do ho−
telu Srní za krásami a památkami
Šumavy, kde by nebylo vůbec špatné
strávit několik dnů pozdní dovolené,
kde lze vyrazit také za cykloturistikou
či na houby... Mimochodem našli
jste o prázdninách nějaké? Já nena−
šla skoro nic... Pokud ve zbytku
prázdnin budu úspěšnější, až se
s atlasem hub v ruce vydám do lesa,
a nespletu si houby jedlé s „jedlými
pouze jednou“, tak po prázdninách
zase tady! :−)
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ZEMĚ ŽIVITELKA České Budějovice
Ve dnech 27. srpna až 1. září se bude konat 36. ročník agrosalónu Země živitelka,
jehož součástí je Mezinárodní výstava družstevnictví. I v letošním roce je Svaz čes−
kých a moravských výrobních družstev garantem při zajišťování realizace prezentace
svých členů na tuzemských a zahraničních veletržních akcích. Je to jen jedna z mno−
ha služeb družstvům s významným přínosem pro zviditelnění výrobního družstevnictví.

Jan Wiesner, předseda
SČMVD, uvedl: „V reakci na
současnou hospodářskou
situaci se zaměřujeme pře−
devším na pomoc druž−
stvům při vyhledávání no−
vých obchodních a koope−
račních partnerů, zakázek,
výběrových řízení, poptávek
a tendrů.
V dnešní nelehké době
se družstva snaží konkuro−
vat kvalitou svých výrobků,
pružností reagovat na přá−
ní zákazníka a hlavně se−
riózností. Důležitým atribu−
tem pro úspěšné podnikání
v globální konkurenci je
trvalá inovace. I díky těm−
to schopnostem existence
družstev prochází třemi sto−
letími.
V letošním roce slaví
některá výrobní družstva vý−
znamné výročí od svého za−
ložení.
V rámci Mezinárodní vý−
stavy družstevnictví se
uskuteční v pavilonu Z,
v pátek dne 28. srpna,
Družstevní den. Jeho sou−
částí je konference na
téma Český výrobek na
českém trhu.“
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Výrobní družstva můžete nalézt
v následujících pavilonech:

V roce 2009 slaví výrobní družstva významná výročí...

Pavilon E1:

90 let
NAPAKO, výrobní družstvo, Praha
STAVBA PRAHA družstvo

Drutep, družstvo, Teplice
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
ELKO Nový Knín, výrobní družstvo
KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
KOVO DRUŽSTVO Olomouc
KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni
Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
Templářské sklepy Čejkovice
TVAR výrobní družstvo Pardubice
VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
Volná plocha u pavilonu E1:
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha
DUP Pelhřimov – pivovar Poutník
ORLÍK − KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová
Pavilon E5:
Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město n. Metují
DŘEVO, družstvo Měřín
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Pavilon Z:
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
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100 let
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

85 let
Valašský dřevoprůmysl,
výrobní družstvo Fryšták
60 let
CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
Družstvo Model Praha
Hygie, družstvo kadeřníků, Ústí nad Labem
Hygie, družstvo v Děčíně
Lidová tvorba, družstvo umělecké výrobní Uherský Brok
Oděva, výrobní družstvo Mariánské Lázně
Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary
55 let
Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují
IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
ORLÍK−KOMPRESORY výrobní družstvo, Česká Třebová
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
STYL výrobní družstvo knoflíkářů, Studená
50 let
SLUŽBA, družstvo invalidů, Brno
SONA, výrobní družstvo, Žďár nad Sázavou
40 let
INTERMONT Neratovice, výrobní družstvo
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
MOTORCENTRUM, výrobní družstvo Praha
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KOVO DRUŽSTVO Olomouc
www.kovoolomouc.cz

KOVO DRUŽSTVO Olomouc vyrábí lapací zařízení na malou
a velkou škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné a kovové
pasti, které jsou exportovány do mnoha zemí Evropy, jako
na příklad do Polska, Ruska, nově do Finska, ale i dalších
světadílů.

Družstvo je držitelem certifikátu ISO 9001:2000, NF

Družstvo bude rovněž nabízet na Zemi živitelce další své produkty
– zahradní nářadí, ocelové radiátory a jeho příslušenství.
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Aktuální informace pro členská VD
INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH JEDNÁNÍCH PŘEDSEDY SČMVD
z MPSV:
– S ministrem JUDr. Šimerkou proběhalo jednání, jehož předmětem byl mj. zákoník práce. Návrh novely bude předložen až
nové PS Parlamentu ČR, do jejíhož ustanovení bude probíhat příprava a úpravy, na kterých bude svaz participovat.
– S dr. Šolcovou, ředitelkou odboru řízení pomoci z ESF byly projednávány podmínky projektu „Vzdělávejte se!“ a další vzdě−
lávací projekty včetně návrhů na zjednodušení podmínek jejich využívání. Bližší informace poskytne odbor správy FDÚ.
– S Ing. Bílkovou, vrchní ředitelkou sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce byly projednávány možnosti prodlužování po−
bytu cizích státních příslušníků. Požadavkem svazu je vzhledem k různým potřebám podnikatelských subjektů a podmín−
kám v jednotlivých regionech i odvětvích uplatňování individuálního přístupu k dané problematice. Tento požadavek byl
uplatněn rovněž v rámci jednání s ministrem Šimerkou, ministrem Tošovským i premiérem Fischerem.
Předmětem jednání s MPSV byla i realizace projektu ESF k zaměstnávání zdravotně postižených. Projekt byl ministrem
schválen, avšak se současným zkrácením termínu. Prostřednictvím svého zástupce bude svaz sledovat další vývoj.
z Koordinační jednání organizací Družstva Evropa a CECOP se ve dnech 21. − 24. 6. 2009 uskutečnilo v Sofii. Hlavním té−
matem byla opatření jednotlivých států ke zmírnění dopadů hospodářské krize. V rámci jednání byly mj. vzneseny požadav−
ky svazu na zmírnění podmínek čerpání prostředků z projektů EU, spolupráce s EHSV aj.
z Privatizace státních zkušeben byla mj. předmětem jednání s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Tošovským. V souladu s vy−
jádřením premiéra Fischera nebude privatizace státních zkušebních ústavů zrušena (rozhodnutí bude přesunuto na příští
kabinet s politickým mandátem), ale pozastavena s tím, že do aktuálních zadávacích podmínek projektu připravované pri−
vatizace bude doplněna podmínka, týkající se udržení akreditace a nezávislosti státních zkušebních ústavů jako základní
předpoklad pro udržení existence a optimální činnosti státních zkušeben.
z Předmětem jednání s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Tošovským byla dále i podpora exportu, podpora veletrhů a vý−
stav, posílení záruk, otázka distribuce technických norem včetně zvýšení participace státu na nutných nákladech. Jednáno
bylo i o vyhlášení Marketingu a dalších programech včetně snížení administrativní náročnosti při jejich využívání.
z Pojištovna Kooperativa − rámcová pojistná smlouva bude uzavřena se svazem k 1. 9. 2009. Začátkem září (4. 9. 2009) se
v sídle svazu uskuteční jednání s regionálními pracovníky Kooperativy (kontaktními osobami za Kooperativu a svaz) k pro−
jednání dalšího postupu v regionech a uzavírání pojistných smluv prostřednictvím svazu. Dle zájmu se na jednání počítá
i s účasti zástupců jednotlivých družstev.
z Podnikatelská rada MPO za řízení ministra Tošovského se zabývala snižováním administrativní náročnosti a úkoly jednotli−
vých ministerstev, současnou hospodářskou situací a opatřeními vlády.
z Plénum RHSD se rovněž zabývalo hodnocením současné finanční a hospodářské krize, rozpočtem roku 2010 a opatřeními
vlády. Ze strany zástupců podnikatelské sféry i odborů byl vznesen požadavek na předložení důkladného apolitického roz−
boru vývoje od počátku letošního roku (1. pololetí a červenec), jeho projednání na zářijové schůzi RHSD a přijetí příslušných
opatření. Dále bylo doporučeno vládě svolat jednání ke snižování administrativní zátěže, k problému zneužívání dávek v ne−
zaměstnanosti a zejména znovu ustanovit Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů.
z Jednání o rozpracování energetické politiky a snížení dopadů ekologických aktivit proběhlo za účasti premiéra Fischera a mi−
nistra Tošovského.
z Na půdě KZPS proběhlo za účasti pracovníků svazu jednání se zástupci odborů o spolupráci na prosazování společných zá−
jmů (ekonomika, zaměstnanost, zákoník práce apod.)
z Společné jednání představitelů vlády, podnikatelů a zástupců EU proběhlo za účasti eurokomisaře Špidly. Předmětem jed−
nání byla opatření na úrovni vlády i EU k současné hospodářské situaci, otázky zaměstnanosti, využívání projektů ze struk−
turálních fondů aj. Z diskuse vyplynula potřeba zjednodušení podmínek čerpání prostředků z EU, jehož složitost (jak vyply−
nulo z konfrontace zástupců EU a příslušných ministerstev ČR) tkví mnohdy v administrativní náročnosti vycházející
z požadavků souvisejících s aplikací v rámci ČR.
z Na zasedání České rady pro obchod a investice byla mj. projednávána příprava Světové výstavy v Šanghaji 2010. Dle vyjá−
dření generálního komisaře účasti ČR Ing. Stehlíka bude v rámci Hospodářské komory ČR i Svazu průmyslu a dopravy ČR
vytvořena platforma pro prezentaci členských svazů a firem. O konkrétních možnostech účasti na společné prezentaci bu−
dou členská družstva průběžně informována.
Autor textu: PhDr. Jaromír Šmída, sekretariát SČMVD

PODPORA PODNIKÁNÍ
z Zástupci svazu se zúčastnili pravidelného setkání podnikatelských svazů s vedoucími obchodně − ekonomických úseků za−
stupitelských úřadů České republiky v zahraničí a řediteli zahraničních zastoupení agentury CzechTrade, se zástupci těch
zemí, kde mají výrobní družstva perspektivu vývozu, bylo jednáno o podmínkách spolupráce.
z Jako doprovodný program veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích se připravuje doprovodná akce na podporu do−
mácích výrobců na téma: Český výrobek na český trh. Na výstavišti bude vyčleněn celý pavilon H pro české výrobky, budou
zde prezentovány výrobky spotřebních a bytových družstev.
z V rámci projektu na podporu exportu MSP Inkubátor se podařilo prosadit svaz jako organizátora společných účasti družstev
na veletrzích For Arch a Veletrhu hraček ITEA v Praze, s příspěvkem 200 000 Kč na každou akci.
z Jsou připraveny tři společné účasti družstev na srpnových veletrzích:
Coopexpo Nitra, 20. − 24. srpna 2009, kde vystavuje osm výrobních družstev
STYL KABO v Brně, 25. − 27. srpna 2009, vystavuje devět VD
Země živitelka v Českých Budějovicích, 27. srpna − 1. září 2009, vystavuje šestnáct VD
Autor textu: Ing. Jiří Šťastný, odbor podnikatelských služeb
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Aktuální informace pro členská VD
NA SKOK V CIZINĚ A K ČEMU TO MŮŽE BÝT DOBRÉ…
Začalo to nevinně. V rámci spolupráce družstev v Evropě nás požá−
dala organizace DIESIS o zapojení do společného výzkumného projektu
zaměřeného na porovnání vnitřních vztahů členů a zaměstnanců družstev
− mimo Itálie i v Polsku, Bulharsku a u nás. Po konzultaci na pražské kon−
ferenci v dubnu se nakonec zapojilo do spolupráce sedm VDI, která
o sobě poskytla požadované informace. Kromě poněkud odtažitých do−
tazníků, které bylo nutno pracně překládat a vyjasňovat, pozvali řešitelé
projektu omezený okruh družstev z Polska, Bulharska a České republiky
na krátkou návštěvu do severní Itálie − Milána a Lombardie.
Za SČMVD se zúčastnila družstva Brněnská Drutěva, SENZA, KARKO,
ERGOTEP, DRIN a Podané ruce. Oficiální program byl nabitý, kromě se−
mináře a besed také návštěvy v několika družstvech velmi různého obo−
ru a zaměření činnosti. Vedle IT, recyklace kovů, bankovních, cateringo−
vých i zdravotních služeb například i šperkařská dílna a obchod.
Družstva a sociální družstva mají v Itálii tradičně důležité postavení, hustou síť a kvalitní infrastrukturu postavenou na sa−
mostatném zákonu. Typická je úzká spolupráce družstev na místní regionální úrovni, často neformální a oboustranně pro−
spěšná, kterou jim můžeme závidět.
Individuálně si každý z účastníků našel svůj předmět zájmu, určitě všichni ocenili možnost nahlédnout do jiného prostře−
dí s odlišnou historií, seznámení s principem práce konsorcia družstev i s praktickým pojetím sociální ekonomiky v Itálii.
Všichni účastníci se však shodli na tom, že význam mělo samotné vytržení z každodenní rutiny, spojené s možností neformální
výměny zkušeností s kolegy a navázání neformálních vztahů. Mezi námi: šestihodinové zpoždění letadla nízkonákladové le−
tecké společnosti je k tomu ideální příležitostí. A pokud jde náhodou kolem paní Madelaine Albrightová …
Autoři textu: Karel Rychtář, Lucie Brančíková, odbor VDI SČMVD

INFORMACE Z REDAKCE VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ
z Tisková konference pro vaše výrobky a služby − to zní lákavě. 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 novi−
náře a seznámit je s nabízenými výrobky a službami. Objekt SČMVD má velmi dobré dopravní spojení MHD, tedy je pro no−
vináře dobře dostupný. Můžete tak podpořit zdarma své produkty a služby. Tiskovou konferenci lze využít při nějakých no−
vinkách. 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 na−
sazením výrobku či služby, a mít pro novináře profesionálně zpracovanou tiskovou zprávu, tak, aby měla větší šanci na otiš−
tění ve více médiích. Nevíte jak na to? Napište nám na adresu redakce@scmvd.cz, uveďte, co potřebujete podpořit, a my
vám s tím pomůžeme. Uvítáme, pokud nám pošlete o tématu TK rovnou co nejvíce informací.
z SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a služeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě
externích možností, které družstvům zprostředková odbor podnikatelských služeb, mají VD možnost prezentovat se v na−
šem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna členská výrobní družstva pro PR, pří−
padně plošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít další bezplatné nabídky − mohou zaslat podklady pro inzerci na re−
dakce@scmvd.cz a inzerce bude pro ně zpracována zdarma.
z Chybí Vám některé ze starších čísel časopisu Výrobní družstevnictví? Vyšla již o Vašem družstvu reportáž, jiný typ článku či
inzerce, a rádi byste měli více čísel nejen pro marketingové účely? Napište na adresu redakce@scmvd.cz požadavek.
Uveďte číslo časopisu, rok vydání a počet kusů, o které máte zájem. Pokud se konkrétní číslo časopisu bude ještě nachá−
zet v našem archivu, rádi Vám ho zašleme. Prozatím máme k dispozici kompletní ročníky 2007, 2008 a všechna letošní
čísla. Pro členská výrobní družstva platí tato nabídka zdarma. Ostatní zájemci mohou získat jedno číslo za 5 korun, dvoj−
číslo 10 korun a úhradu poštovného za dobírku.
Autor textu: Jana Henychová

SČMVD obdržel přání od Centrální unie spotře−
bitelských společností Ruské Federace.
Prezident unie Evgeny Kuznetsov popřál svazu
a všem členským družstvům k Mezinárodnímu
družstevnímu dni mnoho pracovních úspěchů.
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Zámek v Kamenici nad Lipou přivítal Hračkobraní
Tradiční setkání přehlídky hraček, jejich vý−
robců a návrhářů, se pod názvem Hračkobraní ko−
nalo ve dnech 8. − 12. července. Čtvrtý ročník
akce určené pro ty, kteří milují hračky a rádi si
hrají v každém věku, se uskutečnil v prostorách
zámku v Kamenici nad Lipou. Hračkobraní se zú−
častnila také dvě členská výrobní družstva.
Prvním z nich byl tradiční výrobce dřevěných hra−
ček − Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežár−
kou. Na akci se prezentovalo také Moravská
ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, které
letos slaví 100 let existence. V tom duchu se ne−
sla i prezentace výrobků, která zaujala malé i vel−
ké návštěvníky. Moravská ústředna Brno je
známa textilní výrobou českých pohádkových po−
staviček, jako je například Krteček, Křemílek
a Vochomůrka, králici z klobouku Bob a Bobek,
televizní postavičky Jů a Hele a mnoho dalších.
Návštěvníci Hračkobraní mohli vidět nově vybudo−
vanou historickou expozici hraček, věnovanou uznáva−
ným sběratelem hraček Ing. Františkem Kynclem
Umělecko−průmyslovému muzeu. Děti měli možnost
po celou dobu konání absolvovat zajímavý program,
zhlédnout různá divadelní představení, například
„O zlaté rybce“, „Pinocchio“ či „Devět jednou ranou“.
Mohli se také zapojit do soutěží, navštívit herny, hrač−
kářské dílny nebo se setkat se zajímavými osobnost−
mi. Děti se mohou zúčastnit soutěže „Moje nejmilejší
hračka“.
Bylo možné navštívit také hračkářský trh či dětské
dílny na zámku, kde mimo jiné byla k vidění výroba dře−
věných a textilních hraček či skládání origamů.
Návštěvníci akce mohli také navštívit dílnu v zámecké
zahradě, kde se mohli seznámit s výtvarnými pracemi
pískovou technikou, ubrouskovou technikou, drátko−
vání či viděl výrobu předmětů z korálků.
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA NÁSLEDUJÍCÍCH ODKAZECH:
http://www.hrackobrani.cz z http://www.mubrno.cz z http://www.jasvd.cz z http://www.sdruzenihracky.cz

13

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

SRPEN 2009

Norimberské obalové trio ve skvělé formě
Obaly, tisk a logistika budou ve dnech od 29. září
do 1. října tématem rozhovorů na norimberském
výstavišti, kde se uskuteční trojice významných
evropských veletrhů FachPack, PrintPack, LogIntern.

To, že je první dojem důležitý a že obal výrobku má rozhodující vliv
na nákupní rozhodování − to samozřejmě není nic nového. Nicméně prá−
vě v dobách stoupajícího konkurenčního tlaku a rozkolísaných hospo−
dářských prognóz je ještě důležitější vizuálně upoutat a razit si nové
cesty. Veletrhy FachPack, PrintPack a LogIntern nabízí vynikající příleži−
tost informovat se o efektivních a hospodárných řešeních, která po−
mohou perfektně zabalit výrobky a výrazněji je odlišit od jiných.
Během tří veletržních dnů představí v Norimberku své inovace ko−
lem 1,3 tisíce vystavovatelů. Silně zastoupen bude jako vždy německý
obalový průmysl, další početnou skupinu tvoří podniky ze sousedních
zemí − Švýcarska, Nizozemska, Itálie, Rakouska, Francie, Belgie a také
z České republiky. Na letošním jubilejním ročníku veletrhu FachPack je
nahlášeno rekordních 20 českých firem. Poprvé se zde představí také
česká asociace obalového průmyslu SYBA, která zastřeší společný stá−
nek některých českých výrobců obalů. Seznam všech vystavovatelů je
k dispozici na www.ask−fachpack.de.
Na veletrhu FachPack, který letos slaví své 30. výročí, budou předve−
deny novinky v oboru obalových řešení, od materiálů přes prostředky, ba−
licí a označovací stroje až po kontrolní a zkušební zařízení. Tuto nabídku
skvěle doplňuje veletrh PrintPack, který se soustředí na potisk a design
obalů, etiket a na zpracování tisku. Od roku 2003 obohacuje nabídku ve−
letrh LogIntern, jehož stěžejním tématem je interní logistika. Výsledkem
této trojkombinace je na jednom místě soustředěná, přehledně struktu−
rovaná přehlídka kompletního hodnototvorného řetězce balení.
Podzimní obalové trio v Norim−
berku Vám nabízí maximum infor−
mací a kontaktních možností. Vy
sami se můžete přesvědčit o kvali−
tách těchto veletrhů. Díky výborné−
mu dopravnímu spojení se z Prahy
na norimberské výstaviště dosta−
nete automobilem za necelé tři ho−
diny. Pro zájemce, kteří upřednost−
ní návštěvu v rámci zájezdu,
nabízíme společně s cestovní kan−
celáří Fractal jednodenní zájezd,
který se koná ve středu 30. září,
odjezd z Prahy v 5:50 hodin. Bližší
informace a vstupenky v předpro−
deji získáte u oficiálního zastoupe−
ní norimberské veletržní společ−
nosti v ČR: PROveletrhy s.r.o.,
Ing. Naďa Lichte, tel.: 220 511
974, e−mail: info@proveletrhy.cz,
http://www.proveletrhy.cz.
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Projekt Posilování sociálního dialogu
Projekt s názvem „Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdro−
jů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost má za cíl
podpořit vyšší informovanost a využití moderních systémů, které budou sloužit sociálním partnerům ke zvyšování
adaptability zaměstnanců a rozvíjení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Prioritní osou projektu je důraz
na zabezpečení efektivního a komplexního poradenství, rozšíření znalostí a profesních kompetencí. Projekt je realizo−
ván Svazem průmyslu a dopravy ČR; partnery v projektu jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských sva−
zů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR.
Tento projekt je zaměřen na:
¾ zlepšení a prohloubení informo−
vanosti o cílech a aktivitách (sva−
zů) a o způsobu realizace (pro−
jektu),
¾ zlepšení strategie komunikace
založené na průzkumu postojů
a vyhodnocení současné situace,
¾ propojení zdrojů pro zvyšování
odborné kvalifikace zaměstnan−
ců i managementu a vytvoření
nové kvality vztahů mezi sociální−
mi partnery,
¾ vytvoření webových stránek, prá−
ci s nimi, modernizaci a sjedno−
cení s možnostmi hledání a dis−
kuse.
Jedním z výstupů projektu bu−
de vznik nových společných webo−
vých stránek sociálních partnerů
www.socialnidialog.cz s možností
přechodů pomocí prokliků. Dalším
výstupem bude modernizace a sjed−
nocení forem komunikace pro soci−
ální partnery a jejich členské svazy,
zpracování a vydání informačních
brožur, např. brožury vydané jedním
z partnerů v rámci projektu:
¾ Rozvoj lidských zdrojů sociálních
partnerů a motivace pro další
vzdělávání
¾ Bezpečnost práce − nedílná sou−
část života
¾ Sociální dialog v České republice
¾ Pracovní právo
Realizace seminářů, školení
a „kulatých stolů“ bude podle na−
bídky aktualizována.
Přidanou hodnotou pro členské
svazy sociálních partnerů se stane
zvýšení kvality externí komunikace,
soustředění pozornosti na priority,
zlepšení znalostí a zrychlení orien−
tace zaměstnanců sekretariátů
a celková modernizace komunika−
ce.
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80 milionů Evropanů již využívá výhod
Evropského průkazu zdravotního pojištění
Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který vlastní 180 milionů Evropanů, oslavuje letos své
páté narozeniny. Občané z 31 evropských zemí mohou tento průkaz využít, pokud z důvodu nemoci
nebo úrazu potřebují lékařské ošetření v některé ze zúčastněných zemí (země Evropské unie, Norsko,
Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko). 35 % Evropanů, kteří vlastní průkaz EHIC, mají daleko méně vy−
řizování a papírování, když potřebují nutné lékařské ošetření během svého krátkodobého pobytu v za−
hraničí. V České republice vlastní Evropský průkaz zdravotního pojištění téměř všichni občané.
„Během letních prázdnin si všichni chceme hlavně odpočinout a uvolnit se. Bohužel některým z nás se může stát úraz a po−
třebují rychlou lékařkou pomoc,“ řekl komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla. „Evropský průkaz zdravotního po−
jištění přináší pocit klidu milionům lidí, kteří po EU cestují. Díky tomuto průkazu si mohou užívat prázdnin, aniž by se museli stra−
chovat o to, kdo zaplatí drahé lékařské ošetření nebo zařídí komplikované formality, pokud onemocní nebo utrpí úraz v některé
z evropských zemí.“
EHIC pokrývá veškerou zdravotní péči, kterou potřebujeme během krátkodobého pobytu v jedné z 31 zúčastněných zemí, bez
ohledu na účel cesty − turistika, práce nebo studium. V případě nemoci nebo úrazu má držitel průkazu nárok na stejné lékařské
ošetření jako místní pacient a za stejných podmínek, jako kdyby byl v dané zemi pojištěn. EHIC však může být použit pouze v rám−
ci poskytnutí veřejné zdravotní péče a nenahrazuje doplňkové cestovní pojištění.
Průkaz byl postupně zaváděn od
6)
EHIC vydaných EHIC v oběhu 4) Počet obyv. 5) %
června 2004 do prosince 2005 a na−
% nových
STÁT
v
roce
2008
k
31.
12.
2008
k
1.
1.
2008
průkazů průkazů
hradil původní papírový formulář
„E111“. Průkaz nyní vlastní 180 milio−
Belgie
1.657.700
2.370.593
10.666.866
22,2%
69,9%
nů občanů, což je 35 % Evropanů.
Bulharsko
91.450
116.902
7.640.238
1,5%
78,2%
Mezi jednotlivými zeměmi však exis−
Česká republika
1.087.637
9.487.146
10.381.130
91,4%
11,5%
tují velké rozdíly: v Itálii, Rakousku,
Dánsko
894.130
891.814
5.475.791
16,3% 100,3%
České republice a Švýcarsku vlastní
EHIC téměř všichni občané, zatímco
Německo
Není znám
45.000.000
82.217.837
54,7%
0,0%
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Polsku
Estonsko
100.005
100.005
1.340.935
7,5% 100,0%
a Španělsku méně než 5 % obyvatel−
Řecko
103.669
92.930
11.213.785
0,8% 111,6%
stva. Tyto rozdíly lze částečně vysvětlit
tím, že některé země jako Itálie,
Španělsko
1.657.826
1.748.578
45.283.259
3,9%
94,8%
Rakousko a Česká republika připojily
Francie
4.787.222
4.787.222
63.753.140
7,5% 100,0%
EHIC ke kartičce svého zdravotního po−
Irsko
341.520
1.317.512
4.401.335
29,9%
25,9%
jištění.
Itálie
7.440.691
58.160.655
59.619.290
97,6%
12,8%
Členské státy odpovídají za distribu−
Kypr
44.789
44.789
789.258
5,7% 100,0%
ci EHIC a jeho vydání v místním jazyce,
průkaz má však jednotný vzhled. Proto
Lotyšsko
50.458
40.135
2.270.894
1,8% 125,7%
ho může zdravotnický personál snadno
Litva
78.229
179.472
3.366.357
5,3%
43,6%
rozpoznat, i když danému jazyku nero−
Lucembursko
89.049
401.177
483.799
82,9%
22,2%
zumí.
Maďarsko
401.601
555.196
10.045.401
5,5%
72,3%
Evropská komise vede informační
kampaň, aby zvýšila povědomí o tom−
Malta
37.435
151.901
410.290
37,0%
24,6%
to průkazu. Kampaň se hlavně soustře−
Nizozemsko
3.011.101
1.944.786
16.405.399
11,9% 154,8%
dí na země, kde je používání průkazu
Rakousko
732.397
8.002.825
8.331.930
96,1%
9,2%
nejslabší. Kampaň využívá plakátů, ší−
ření informačních letáků a účasti na dů−
Polsko
1.231.071
627.919
38.115.641
1,6% 196,1%
ležitých akcích, např. zdravotnických
Portugalsko
349.164
883.133
10.617.575
8,3%
39,5%
nebo cestovních veletrzích. Další ná−
Rumunsko
36.210
12.298
21.528.627
0,1%
294,4%
stroje jsou připraveny pro orgány člen−
Slovensko
298.102
1.502.404
5.400.998
27,8%
19,8%
ských států, které provádějí vlastní
kampaně.
Slovinsko
663.189
560.642
2.025.866
27,7% 118,3%
Finsko
295.339
446.577
5.300.484
8,4%
66,1%
DALŠÍ INFORMACE:
Švédsko
1.100.000
3.000.000
9.182.927
32,7%
36,7%
Stránka EHIC
Spojené království
3.776.746
30.502.473
61.185.981
49,9%
12,4%
http://ehic.europa.eu
Švýcarsko
2.400.000
7.500.000
7.593.494
98,8%
32,0%
Informační kampaň EHIC
Lichtenštejnsko
1.115
35.000
35.356
99,0%
3,2%
http://ec.europa.eu/social/main.
Norsko
464.824
1.303.154
4.737.171
27,5%
35,7%
jsp?langId=en&catId=698
Island
45.277
124.019
313.376
39,6%
36,5%
Videonahrávka tiskového sdělení
Celkem
33.267.946
181.891.257
510.134.430
35,7%
18,3%
o EHIC
http://www.tvlink.org/
(Sloupec 4) ze statistiky Eurostatu
(Sloupec 5) procentuální podíl průkazů na počet obyvatel
vnr.cfm?vidID=295
(Sloupec 6) procentuální podíl průkazů vydaných v roce 2008 z celkového počtu platných průkazů na konci roku 2008
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SČMVD je partnerem přehlídky České ručičky
Jihomoravský kraj uspořádal 10. června v prostorách brněnského di−
vadla Reduta za účasti představitelů vyhlašovatele i spoluvyhlašovatelů,
zástupců významných firem, osobností veřejného a kulturního života, od−
borníků, rodičovské veřejnosti, pedagogických pracovníků škol a sdělo−
vacích prostředků akci celostátního významu − přehlídku České ručičky
2009. Svaz českých a moravských výrobních družstev se stal partnerem
této akce.
Cílem této akce je zvýšit zájem o učňovské školství v České repub−
lice a podpořit prestiž jednotlivých řemeslných oborů. Během večera
bylo oceněno 21 žáků středních škol, kteří jako vítězové ústředních kol
vybraných soutěží odborných dovedností ve školním roce 2008/2009
reprezentovali 11 krajů České republiky.
Svaz vítá a podporuje každou aktivitu vedoucí k posílení prestiže
vzdělávání řemeslných a technických oborů, v posledních letech neo−
právněně opomíjených na úkor humanitního vzdělávání.
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výrobní družstvo Hradec Králové
představuje barevné multifunkční zařízení OKI 4v1
pro náročné pracovní skupiny a malé firmy
Nový model OKI MC560
je barevné multifunkční zaří−
zení formátu A4, které posky−
tuje „čtyři funkce v jednom“ −
kvalitní a rychlý tisk, kopíro−
vání, skenování a faxování.
Vytiskne či zkopíruje až
20 barevných a 32 černobí−
lých stran za minutu a umož−
ňuje tisk různých formátů od
vizitek, přes letáky, až po více
než metrové bannery.
Profesionální multifunkční zaří−
zení MC560 představuje ideál−
ní řešení pro náročné pracovní
skupiny a malé firmy, které
mají vysoké požadavky na
kvalitu a přitom hledají zaříze−
ní s nízkými provozními nákla−
dy a jednoduchou obsluhou.
Model MC560 disponuje tzv. multi−
tasking funkcí, což znamená, že
lze tisknout a současně skenovat
či kopírovat. To vše vede ke zvýše−
ní produktivity a zkracuje dobu če−
kání na výtisk. Víceúrovňová digi−
tální LED technologie umožňuje
vysoce kvalitní tisk v rozlišení
1200 x 600 dpi, zaručující ostré
detaily a kontrast, a tím i živější
obrázky a čitelnější text.
Bezproblémová integrace do stáva−
jící IT infrastruktury díky LDAP
adresáři umožní uživatelům jedno−
duché a rychlé skenování přímo do
e−mailu. Další předností je vysoká
kapacita zásobníků toneru
(na 6 000 stránek u barevných
a 8 000 u černého toneru), která
snižuje cenu jednoho výtisku a cel−
kové provozní náklady. Model
MC560 se standardně dodává se
softwarem Template Manager, kte−
rý umožňuje snadnou tvorbu a tisk
marketingových a prezentačních
materiálů o gramáži až 203 g/m2
přímo ve firmě.
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V základní výbavě je k dispozici i síťové rozhraní, automatický podavač dokumentů na 50 listů a sada softwarových ná−
strojů pro správu zařízení a pro kontrolu nákladů na tisk. V nabídce je i konfigurace s duplexní jednotkou pro oboustranný tisk.
Ing. Andrej Magyar, CSc., ředitel společnosti Oki Systems (Czech and Slovak) uvádí: „Nejnovější model MC560 přináší
všem uživatelům všestrannost, pohodlné ovládání a cenovou úsporu díky integrovanému řešení pro tisk, kopírování, skeno−
vání a faxování, a to bez jakýchkoliv kompromisů v oblasti
kvality. Vhodně také doplňuje naše portfolio multifunkčních
zařízení, která v poslední době představují nejrychleji ros−
toucí segment trhu tiskových řešení.“
MC560 nahrazuje oblíbený model C5550MFP.
Společnost OKI věří, že s novým modelem posílí svou pozici
na trhu rychlých barevných MFP formátu A4 (s rychlostí 11
a více barevných str./min), ve které v roce 2008 obsadila
v České republice 2. místo v počtu prodaných kusů.

Váš profesionální partner – nejen ve světě informačních technologií
INFOTECH, výrobní družstvo
S.K.Neumanna 1257
500 02 Hradec Králové
IČO: 004844695 DIČ: CZ00484695
Tel.: +420 495 534 800, fax: +420 495 532 668

Eshop: eshop.infotechcz.cz
www.infotechcz.cz
Email: infotech@infotechcz.cz
Mob.: +420 605 298 776
2009
Platinum partner
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ŘASENKA …od historie po současnost
Pokud bychom se zeptali žen, bez jakého kosmetického výrobku se neobejdou,
většina žen zvolí řasenku. Mají k tomu dobrý důvod − řasenka zvýrazní řasy, při−
táhne pozornost k očím a k obličeji. Bez řasenky je nalíčení nekompletní.
V antických dobách lidé (i muži, nejen ženy) používali antimonové černidlo na
oční linky i ke zdůraznění řas. Hmota podobná řasence se také vyráběla ze sazí,
oleje a vaječného bílku a stejně jako dnes barvila řasy, zhušťovala a tužila.
Novodobou řasenku začal vyrábět roku 1860 Eugene Rimmel − od té doby slovo
rimmel označuje řasenku v několika jazycích. Ta první řasenka měla daleko do své
dnešní podoby, ale hlavně − nebyla toxická jako většina tehdejších kosmetických vý−
robků. Další krok byl učiněn roku 1913, kdy chemik Thomas
Williams vytvořil řasenku pro svoji sestru Mabel: byl to tuhý bo−
chánek z uhelného prachu a vazelíny, ze kterého se barva nabí−
rala vlhkým kartáčkem a nanášela na řasy.
Podnikavý Williams ji začal prodávat pod názvem
Maybelline (Mabel + vaseline).
V roce 1917 se na americkém trhu objevila
první moderní řasenka v lisované podobě a stala
se trhákem do té míry, že o několik let později byly
v amerických drogériích instalovány samoobsluž−
né skříně na tento výrobek. Stále ještě bylo třeba
jej řadit. Teprve roku 1960 Maybelline
uvedla na trh řasenku se spirálou Ultra
Lash. Pak se objevila voděodolná řasen−
ka a následně kultovní Great Lash.
Donedávna se ve Spojených Státech pro−
dával jeden kus každé 1,9 sekundy.
V dnešní době si můžeme vybírat
z obrovské nabídky na trhu. Jsou k do−
stání řasenky obyčejné, zhušťující, pro−
dlužující, voděodolné, vyživující a mnoho
dalších. Základní barvou zůstává černá, časté jsou i jiné tmavé odstíny hnědé, mod−
ré či fialové. Čas od času se objevují výstřelky v podobě jasných výrazných barev
a v období plesů přichází ke slovu řasenka se třpytkami.
Základní hmota řasenky se skládá z rozpouštědla, kterým je většinou voda (u vo−
děodolných jiné), směsi živočišných, rostlinných a minerálních vosků, barevných pig−
mentů, zhušťujících a filmotvorných látek a také provitamín B5. Prodlužující řasenky
jsou vylepšeny krátkými vlákny nylonu nebo umělého hedvábí, které se po nanesení
na řasy přilepí a prodlouží je. Zhušťující řasenky obalí každou řasu deriváty silikonu
a hmota natáčejících řasenek je vytočí nahoru díky obsahu ovocných vosků.
Novinky posledních dnů − společnost Givenchy prezentovala nový kartáček ve
tvaru kuličky se štětinkami do všech stran a firma Estee Lauder ohromila svět prv−
ním vibrujícím kartáčkem na řasy s bateriovým pohonem.

DETECHA, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Společnost Detecha, ch.v.d. v současné době nabízí prodlužující řasenku
Long Lash, Krémovou prodlužující v černé a modré barvě a zhušťující řasenku
Super Volume. Pro milovnice klasiky máme líčidlo v tubičce a malým kartáčkem
černé, hnědé či modré. Naše výrobky nedráždí oči, díky obsahu panthenolu a vi−
tamínu E posilují a vyživují řasy. Hladší a jemnější vrstvu na řasách zaručuje pří−
davek olivového oleje či kakaového másla.
Několik tipů pro lepší pocit:
z řasenku nanášejte na suché řasy
z začínejte horním víčkem, pokud chcete docílit velmi jemného vzhledu, nena−
nášejte řasenku na dolní víčko
z řasenku nanášejte pohybem cik cak na horní řasy, na dolní je vhodnější po−
hyb shora dolů
z nikdy neotírejte přebytečnou hmotu o okraj tuby, snadno tam zasychá a tvo−
ří hrudky; lepší je nadbytek hmoty utřít do ubrousku
z nanášejte 2 vrstvy, vždy po dokonalém zaschnutí předchozí, jinak se řasy slepí
z otisky řasenky kolem oči − pokud Vás trápí, nanášejte na spodní řasy jen jed−
nu vrstvu řasenky
z barva řasenky má korespondovat s barvou očí a oblečení
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NA ŠUMAVĚ V SRNÍ
Dobrá zpráva pro všechny turisty, kteří jezdí na Šumavu
zvláště na Srní. Hotel Srní myslí na své hosty i jejich děti. Pro
dospělé a větší děti připravil cyklistické vyjížďky s instruktorem.
V okolí Srní si každý najde svou cyklotrasu, ať lehký výšlap po−
dél plavebního kanálu, nebo pořádné stoupání na rozhlednu
Poledník. A pro další chvíle, kdy nebudete na kolech je připra−
veno několik zajímavostí, jak svým dětem i sobě zpříjemnit do−
volenou.
Před novou terasou je postavena trampolínu pro malé děti,
takže rodiče mohou popíjet na terase kávu a dívat se v klidu na
to, jak jejich dětí dovádějí. V případě nepříznivého počasí mohou
děti v dětské herně skládat velké puzzle, nebo se sklouznout.
V hotelu Srní je připraven celý komplet letních aktivit. Hosté
si mohou vypůjčit hole nording walkink vyrazit s průvodcem
Honzou do přírody, s Radkou na kolo, nebo si za dohledu Jitky
vyrobit vlastní šperk. Každou středu pro milovníky přírody je při−
praven pořad se šumavskými fotografiemi a hudbou.

oklikou, mezi uschlými stromy, kde se začíná již rodit nový les.
Třeba se jednou stane tato cesta, cestou uznání a obě strany
kde jak turisté, tak i ochranáři uznají, že každá stana má v ně−
čem pravdu.
Pokud návštěvník dokáže dojít z Modravy 12 km na Luzný
a zpět, tak na hoře Luzný, která je v Bavorsku, bude odměněn
krásným pohledem na Šumavu a Bavorský les z hory, která má
jako jediná kamenný vrchol. Po této cestě mají turisté možnost
poznat co je to Národní park, kde jsou jak suché stromy, ale
i nově rostoucí les. Zvířata která potřebují klid, najdou v těchto
již téměř neprostupných hvozdech místo pro svůj odpočinek.
Trasa vede přes Špičník mimo rašeliniště a mimo nejvzácnější
biotopy, kde se vyskytuje tetřev. Takto to vysvětlil ředitel
Národního parku František Krejčí, proč je na těchto trasách je
vyloučen vstup se psy a jízdními koly.

I Národní park Šumava má co nového nabídnout. V letošním
roce byly otevřeny v okolí Srní tři nové hraniční přechody.
Nejblíže dostupný je poblíž Poledníku, jedná se vlastně o zno−
vuotevření staré bavorské cesty. Nedaleko od pramenů Vltavy
byl otevřen přechod do Bavorska na Sedmihoří (Siebesteikopf).
Velmi diskutovaný hraniční přechod Modrý sloup je možné
navštívit z Březníku. Tento hraniční přechod lze nazvat bez nad−
sázky přechodem kompromisů. Nevede Luzenským údolím, ale

Šumava skýtá návštěvníkům zážitky po celý rok. Putování
podél řeky Vydry, výlet podél plavebního kanálu, návštěva
Tříjezení slati, lze třeba navštívit rozhlednu na Poledníku.
Toto jsou možnosti centrální Šumavy, když ještě k tomu uby−
tujete v dobře vybaveném hotelu Srní nebo v depadanci Šuma−
va, získáte bonus v podobě stále vyhřívaného 25 metrového ba−
zénu, dobrou kuchyni a další služby pro zpříjemnění Vaší
dovolené.
Autor textu, foto: Václav Sklenář

21

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

SRPEN 2009

T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Panasonic uvedl na trh fotoaparát Lumix FP8, který je vybaven ši−
rokoúhlým 28mm objektivem s 4,6 násobným optickým zoomem. Pro
upevnění objektivu bylo použito složené optiky. Objektiv sestává z de−
seti prvků v osmi skupinách, včetně jedné čočky ED a pěti asférických
čoček s šesti asférickými povrchy.
Objektiv splňuje standardy společnos−
ti Leica a nabízí uživateli kvalitní optic−
ký výkon. V režimu rozlišení tři mega−
pixely nabízí funkce „extra optického
zoomu“ další zvětšení, čímž se zoom
zvyšuje až na hodnotu 9.1x (252mm)
díky použití středové části velké CCD
čočky s rozlišením 12,1 megapixelu.
Fotoaparáty Lumix mají hladký a bezproblémový provoz. Ve snaze uspo−
kojit touhu fotografů a nenechat si uniknout příležitost pro snímek, se
Panasonic vrátil ke kořenům smyslu samotné fotografie a vyvinul rych−
lý autofokus při současném významném zkrácení startovací doby.
z
Siemens vyvinul novou sadu FastConnect FOC (Fiber Optic Cable) pro
rychlé sestavování optických kabelů se skleněnými vlákny, kterou lze pou−
žít při budování kancelářských i průmyslových sítí. Technologie je vhodná
pro sítě typu průmyslový Ehernet/Profinet, ale i Profibus. Montážní sada
obsahuje nářadí, konektory a spojky pro montáž kabelu v místě instala−
ce. Díky optickému kabelu speciální konstrukce lze realizovat spojení na
vzdálenost až 3 kilometry. Tento optický kabel je možné snadno a spo−
lehlivě připravit až na místě instalace, není tedy nutné řešit problémy čas−
to vznikající při instalaci předem objednaného kabelu fixní délky.
Světlovodné kabely se skleněnými vlákny bylo dosud možné spojovat
v místě provozu pouze lepením nebo svářením, přičemž použitelnost
obou těchto metod je omezená.
z
Společnost Aquasoft vyvinula systém evidence zboží, které vstupu−
je na území EU. Tento systém je jedním z nástrojů na zajištění bezpeč−
nosti celního území Společenství. Systém je reakcí na novelu Celního
kodexu Společenství, která vstoupila v platnost letos 1. července.
Bezpečnostní novela Celního kodexu Společenství upravuje celní do−
hled nad obchodováním se zeměmi mimo Unii do jednotného modulu
pro celou EU. Podle ní musí všechny členské státy jednotným způso−
bem evidovat nejen zboží vstupující na území Unie, ale také osoby čin−
né v celním řízení. Proto byl pro Celní správu vyvinut tak zvaný ICS
(Import Control System) systém a systém EORI (Economic Operator
Registration and Identification). Systém ICS slouží především k eviden−
ci hlášení o zboží, které bude dopraveno na území EU.
z
Sony uvedla na trh paměťovou kartu Memory Stick PRO−HG Duo HX
s dosud největší kapacitou 32 GB. Díky vysoké rychlosti je 32GB verze
vhodným médiem pro zpracovávání
velkých souborů vznikajících při natá−
čení videa ve vysokém rozlišení. Hodí
se i pro fotografování, ať používáte
pokročilé digitální zrcadlovky jako na−
příklad Sony nebo kompaktní a lehký
Cybershot. Uživatelé videokamer mo−
hou na jedinou 32 GB kartu Memory
Stick PRO−HG Duo HX uložit v režimu
Full HD (1920 x 1080) 225 minut záznamu, což prakticky znamená ko−
nec obav, kolik místa kameramanovi zbývá. Karta nabízí známé funkč−
ní vlastnosti značky Memory Stick HX. S použitím přiloženého USB

adaptéru lze dosáhnout rychlosti čtení 20 MB/s a rychlosti zápisu
15 MB/s1, takže podstatně méně času strávíte čekáním, než se ulo−
žené video přenese do počítače. Přesvědčivé spojení velikosti a rych−
losti je dobrou zprávou pro majitele technicky vyspělých digitálních
zrcadlovek, jako je například Sony i pro uživatele kompaktních digitál−
ních fotoaparátů, kteří nechtějí neustále kontrolovat kapacitu paměti.
Do řady karet Memory Stick PRO−HG Duo HX patří dále 4GB, 8GB
a 16GB model. Ke všem verzím je zdarma dodáván USB adaptér zaru−
čující optimální výkon a snadné připojení k množství hardware.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Na adrese www.inovacnivouchery.cz byl zahájen sběr žádostí o ino−
vační vouchery. Firmy mohou získat až 150 tisíc korun na nákup služeb
(znalostí) od brněnských univerzit. Termín ukončení registrace je stano−
ven na 25. září. O voucher mohou žádat firmy z celé České republiky.
Pokud počet způsobilých žádostí přesáhne po datu ukončení jejich sbě−
ru počet 36, budou příjemci inovačních voucherů v prvním říjnovém týd−
nu vylosováni. Příjemci voucherů budou mít na realizaci svých projektů
téměř jeden rok. Nejpozději do 31. srp−
na 2010 musí zakázku dokončit a po−
žádat Jihomoravské inovační centrum
o proplacení dotace. Inovační vouchery
podporují spolupráci firem a univerzit.
Jako první projekt svého druhu v České
republice je představilo Jihomoravské
inovační centrum. Finančním garantem
celého projektu je statutární město
Brno. Jednorázová dotace až 150 tisíc korun by měla přivést na vědec−
kovýzkumná pracoviště více podnikatelů, než tomu bylo doposud. Firmy
tak mohou ve spolupráci s vědci vyřešit problém spojený s inovací jejich
produktu, procesu nebo služby. „Inovační voucher by měl usnadnit a mo−
tivovat pilotní projekty spolupráce firem s univerzitami s předpokladem,
že obě strany naváží dlouhodobější vztah a budou společně pracovat na
náročnějších projektech. Dává tak šanci i projektům, které by bez při−
spění této finanční dotace nevznikly,“ uvedl Jiří Hudeček, ředitel
Jihomoravského inovačního centra. Malí a střední podnikatelé z celé
České republiky mohou o voucher požádat pomocí elektronického for−
muláře. Veškeré informace včetně přehledného a jednoduchého formu−
láře jsou k dispozici na webu inovacnivouchery.cz. Součástí žádosti je
i nabídka ze strany univerzity, ve které je plánovaná zakázka specifiko−
vána. Tuto nabídku žadatel předjedná s konkrétním výzkumníkem a při−
loží k žádosti. Její obsah poslouží k posouzení, zda má plánovaná za−
kázka inovační charakter. Spolupracovat mohou firmy s brněnskými
univerzitami, tj. Masarykovu univerzitou, Mendelovou zemědělskou a les−
nickou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno
a Vysokým učením technickým v Brně.
z
lrská firma Redan, která je majitelem oděvních značek Troll a Top
Secret, uzavírá svoje obchody na Slovensku. Firma také oznámila svůj
odchod z českého trhu, kde působí od loňského roku prostřednictvím
společnosti Euroredan. Ta vykázala v roce 2008 ztrátu 0,8 milionu zlo−
tých (zhruba 4,8 milionu korun). Informace uvedl polský burzovní deník
Parkiet. „V České republice jsme provozovali čtyři prodejny. Dvě jsme
již kvůli jejich neziskovosti uzavřeli. Další obchod, který vykazuje ztrátu,
uzavřeme v brzké době. Zbývající přenecháme formou franšízy českému
podnikateli,“ uvedl viceprezident společnosti Redan Bogusz Kruszyński
Z vyjádření Redanu vyplývá, že uzavírání prodejen je součástí restruk−
turalizace zahraniční skupiny. Důvodem jsou klesající tržby, které se
v červnu snížily o sedm procent.

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz
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Svaz českých a moravských výrobních
družstev si Vás dovoluje pozvat na veletrhy
STYL a KABO, které se konají ve dnech
25. − 27. srpna na brněnském výstavišti.
Na mezinárodním veletrhu módy STYL
budou výrobní družstva Vývoj Třešť, Moděva
Konice, Modela Pardubice, Integra Zlín a Styl
Studená vystavovat dámskou a pánskou kon−
fekci, oblečení pro volný čas i do společnosti
a knoflíkářské výrobky. Představeny budou
i nové barvy na textil od Druchemy Praha.
Společnou expozici obohacenou o módní pře−
hlídky můžete zhlédnout v pavilonu V.
Družstvo Dita Tábor bude mít expozici dět−
ského a kojeneckého textilu taktéž v pavilo−
nu V − v sekci BABY.

BRNO 25. − 27. srpna 2009
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