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delů a lákavou módní přehlídku oble−
čení z produkce našich členských
výrobních družstev.
Navštívili jsme také Zemi živitel−
ku, o jejíž oblíbenosti svědčí i sedm−
náct zúčastněných družstev.
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Zprávy máme pro vás také z vele−
trhu Coopexpo, který se konal v Nitře.
V zahraničí zůstáváme, ze Slo−
venska se tematicky přeneseme do
Rumunska, respektive k nabídce
Česko−rumunské smíšené obchodní
a průmyslové komory, která nabízí
výrobním družstvům účast v misi do
Cluje.
Kromě práce také trochu zábavy,
takže, milí čtenáři, užijte si podzimní−
ho sluníčka − takový pěkný výlet třeba
na nějaký zámek či hrad by nemusel
být vůbec špatný... A komu se nikam
nechce, může stihnout ještě nějaké to
grilování nebo alespoň posezení na
balkonu či terase, spojené s vůní čer−
stvé kávy... A pokud tam budete se−
dět s někým, koho máte rádi, pak to
bude posezení o to příjemnější... ;−)
Jana Henychová
šéfredaktorka
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ZEMĚ ŽIVITELKA
České Budějovice
Na veletrhu se prezentovalo celkem
617 vystavovatelů, z toho 22 zahraničních.
Ze zastoupených zemí jmenujme Bělorusko,
Dánsko, Finsko, Francii, Itálii, Japonsko,
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Ra−
kousko, Slovensko, Slovinsko, Srbskou re−
publiku, Španělsko, Švédko, USA. Vystavo−
vatelé obsadili 6025 metrů čtverečních kryté
plochy a 17 318 metrů čtverečních volné
plochy. Zvláštní předváděcí plocha zabrala
celkem 9580 metrů čtverečních a pronajatá
obchodní plocha dosáhla rozlohy 3395 met−
rů čtverečních. Mezi výstavními obory byla
rostlinná a živočišná výroba, zemědělská
technika, potravinářská výroba, lesní a vodní
hospodářství, zahradnictví a pěstitelství,
tvorba a ochrana životního prostředí, služby
pro zemědělství, obnova a rozvoj venkova,
ekologické technologie a stavby, alternativní
zdroje energie, bioprodukty a výrobní a ze−
mědělská družstva.
Slavnostní zahájení výstavy se konalo ve
čtvrtek 27. srpna od 10:00 hodin v Pivovar−
ské zahradě, kterého se mimo jiné zúčastnil
prezident republiky Václav Klaus. V rámci
slavnostního zahájení proběhlo také předání
tradiční značky KLASA. Současně byla pře−
dána cena ministra zemědělství pro mladé
vědecké pracovníky pro rok 2009 a cena mi−
nistra zemědělství za nejlepší realizovaný vý−
robek výzkumu a vývoje v roce 2009.

Jak jsme již informovali v srpnovém čís−
le, ve dnech 27. srpna až 1. září se konal
v pořadí již 36. ročník agrosalónu Země ži−
vitelka, jehož součástí byla také Meziná−
rodní výstava družstevnictví. Hlavním mot−
tem výstavy byla tradičně „Budoucnost
českého zemědělství a českého venkova“.

Tradičně byla výstava rozdělena do jednotlivých oborových dnů, a to:
Čtvrtek
27. 8.
Den ekostylu
Pátek
28. 8.
Den družstevnictví, Den českého venkova,
Den českého výrobku na českém trhu
Sobota
29. 8.
Národní dožínky ČR, Den myslivosti
Neděle
30. 8.
Den Jihočeského kraje a Horních Rakous
Pondělí
31. 8.
Den ovocnářství, Den zemědělství
Úterý
1. 9.
Den energetických úspor
Novinkou letošního ročníku výstavy byla prezentace regionálních potravin
v samostatném pavilonu H, navazující na projekt Družstevní asociace „Český vý−
robek na českém trhu“. V pavilonu s názvem „Ochutnejte to nejlepší z Čech
a Moravy“ mohli návštěvníci ochutnat a zakoupit potraviny, vyrobené v českých
regionech z českých surovin a oceněné
v regionálních soutěžích jednotlivých kra−
jů. Projekt vznikl ve spolupráci Výstaviš−
tě a.s. a Agrární komory ČR, je podpořen
Ministerstvem zemědělství a díky záštitě
předsedy Asociace krajů Mgr. Michala
Haška i řadou krajů. V tomto pavilonu se
představila také česká distribuční síť
COOP, která se hlásí k distribuci regio−
nálních potravin ke konečnému spotřebi−
teli. Pavilon H se stal prostorem, kde se
propojil český výrobce, český zpracovatel,
český distributor a český spotřebitel.
V rámci jednotlivých oborových dnů
se uskutečnily odborné semináře a kon−
ference, besedy, přednášky a jednání,
které probíhaly v rámci odborného dopro−
vodného programu. Pro návštěvníky orga−
nizátoři přichystali pestrý kulturní program
v Pivovarské zahradě a v Letním amfi−
teátru, včetně Dětského koutku pro nej−
menší návštěvníky.

Slavnostní zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích

Pavilon H se stal příležitostí i pro naše výrobní druž−
stva. Na dobře viditelném místě se v něm nacháze−
la samostatná vitrína s prezentací českých výrobků
od našich výrobních družstev Templářské sklepy Čej−
kovice, KDS Sedlčany a Moravská ústředna Brno.
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Výrobní družstva vystavovala
v následujících pavilonech:
Pavilon E1:
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 nad Metují
DŘEVO, družstvo Měřín
Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby
Svaz českých a moravských
výrobních družstev
Pavilon Z:
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

Drutep, družstvo, Teplice
www.drutep.cz

Drutep vyrábí 20 značek různých výrobků. Některé výrobky,
jako například tradiční Rochova sůl pro ošetření nohou a pokož−
ky celého těla se vyrábí a prodává dle ochráněné původní re−
ceptury již 75 let. Také výroba a prodej prskavek má již sedm−
desátiletou tradici. Dezodoranty pro WC Toalet se vyrábějí
a prodávají 30 let a rovněž tónovací tekuté malířské barvy i ob−
líbený tekutý škrob Škrobenka Z.
Drutep vyváží Rochovu sůl a prskavky do více než deseti
zemí Evropy a Kanady.
Novinky:
Faldy: přípravek pro „žehlení rukama“. Prakticky každá žena
ocení tento výrobek, protože jí usnadní žehlení látek, které lze
jen stěží vyžehlit. Pracovně vytížená žena zjistí, že při používání
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tohoto přípravku nemusí žehlit vůbec. Stačí oděv jen nastříkat,
nechat uschnout a může se jít.
Škrobenka S: inovovaný tradiční výrobek firmy Drutep.
V dnešní době, kdy se škrobí jen malá část prádla je tento pří−
pravek velmi žádaný. Nemusíme škrobit všechno prádlo v prač−
ce, ale jen před žehlením nastříkáme dečku, utěrku, manžetu či
límec košile … a navíc spotřebujeme jen malé množství Škro−
benky a tím ušetříme.

Pěnivé koupelové oleje s přírodními výtažky
obsahující stabilizované rostlinné oleje − především olej oli−
vový, ale i ricinový, blahodárný vitamín E, látky zvláčňující kůži
s rychlým a střednědobým účinkem, jemné parfémy, vysoce kva−
litní aromatické oleje a přírodní rostlinné výtažky. Teplá lázeň
s pěnivým koupelovým olejem vaši pokožku optimálně promaže
a zvláční, smyslně provoní, uvolní stres a odplaví celodenní úna−
vu těla. Zvýrazní mladistvé kontury, zmírní příznaky stárnutí
a komplexně vás uklidní.
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Drutep nabízí čtyři druhy pěnivých koupelových olejů s přírod−
ními výtažky:
y ošetřující pěnivý koupelový olej Alexis s vůní zeleného čaje a vý−
tažkem kopřivy. Kopřiva má protizánětlivé a protirevmatické
účinky. Podporuje též regeneraci vlasové pokožky. Čistí a ošet−
řuje pokožku, urychluje hojení ran. Působí povzbudivě na meta−
bolismus. Použijte pro ošetření pokožky a pohodu celého těla.
y relaxační pěnivý koupelový olej Alexis s vůní mandarinky a vý−
tažkem měsíčku. Měsíček působí proti plísním, má výborné re−
generační účinky na pokožku. Vhodný jako prevence strií, ome−
zení tvorby keloidů, dohojování jizev a ostatních defektů kůže.
Použijte pro hydrataci pokožky a posílení ženské krásy.
y zklidňující pěnivý koupelový olej Alexis s vůní a výtažkem le−
vandule. Levandule snižuje nervové napětí a krevní tlak, tiší
bolesti hlavy, uklidňuje, pomáhá při depresích a nespavosti,
má výrazné hojivé a protizánětlivé účinky. Použijte pro hydra−
taci pokožky a celkové zklidnění. Levandule je díky svým léči−
vým účinkům nazývána „královnou aromaterapie“.
y hydratační pěnivý koupelový olej Alexis s vůní calme a výtaž−
kem žen−šenu. Žen−šen vyniká stimulačními účinky, je proto
vhodný při celkové slabosti a únavě, při rekonvalescenci, ne−
dostatku energie a oslabené imunitě. Použijte pro hydrataci
pokožky a celkové povzbuzení.

Dřevotvar je jedním z největších
výrobců dřevěného kuchyňského ná−
činí v Evropě. Dřevěné výrobky jsou
zhotoveny z kvalitního bukového dře−
va a vyváženy do celého světa.
Družstvo nabízí širokou řadu
svých vlastních značkových výrobků
a zhotovuje kuchyňské dřevěné po−
třeby, mlýnky na koření a další dře−
věné produkty podle návrhů zákaz−
níků.
V tuzemsku jsou největšími od−
běrateli velkoobchody domácích po−
třeb, které zásobují menší prodejce
a velké obchodní řetězce.

Na výstavě Země živitelka Dřevotvar nabídl svým zákazníkům
sady kuchyňských potřeb, masová prkna, mlýnky na koření
a další zajímavé výrobky vč. novinek − např. podnosy s nerozbit−
ným sklem, sklopné prkénko, paličku na maso, atd.

ELKO Nový Knín, výrobní družstvo
www.elkonk.cz
Pěnivé koupelové oleje řady Alexis byly oceněny v rámci vol−
by spotřebitelů jako „Nejlepší novinka“ pro rok 2006 v průzku−
mu pro společnost ATOZ Event s.r.o.
Uvedené produkty družstva Drutep Teplice, lze zakoupit
v běžných drogeriích a v síti vybraných hypermarketů. Informaci,
jak produkty použít a v jakém množství, naleznete na obalu.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz
Od roku 1997 je Dřevotvar držitelem certifikátu FSC, který
zaručuje používání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů a tím
přispívá ke zlepšování životního prostředí.
Od roku 2005 je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.

ELKO Nový Knín je dodavatelem li−
sovaných, svařovaných a lakovaných
dílů pro automobilový průmysl. Mezi
hlavní odběratele patří Škoda−Auto
a.s. s díly pro modely Fabia, Octavia,
Superb a Roomster, Volkswagen pro
modely Golf, Passat a Transporter,
Seat pro modely Ibiza a Cordoba či
Bentley pro Continental. Velký rozvoj
byl zaznamenán v oblasti dodávek
komponentů pro výfukové systémy,
kde bylo podstatně investováno do ro−
botizovaných svářecích pracovišť.
Pokud se týče dalších oblastí, vý−
roba se zaměřuje na tradiční hobby vý−
robky jako skládací schůdky, stavební
kozy či brusky. Výrobky jsou z více než poloviny exportovány do
zemí EU a Švýcarska.
ELKO Nový Knín úspěšně obhájilo své certifikace ISO
9001:2000, ISO 14001, VDA 6.1 a EN ISO 3834−2.
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KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo

KOVO DRUŽSTVO Olomouc

www.kds.cz

www.kovoolomouc.cz

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zboží, nabízí
této oblasti široký sortiment kvalitních výrobků:
kuchyňské, řeznické a kuchařské nože
řeznické náčiní
zahradnické nůžky, nůžky pro domácnost i kancelářské
hygienické náčiní
řezné díly do masostrojků
KDS Sedlčany uvádí na trh novou výrobkovou řadu nožů pod
označením TREND ROYAL.

Družstvo vyrábí lapací zařízení na malou a velkou škodnou
zvěř. Jedná se o dřevěné a kovové pasti, které jsou exportová−
ny do mnoha zemí Evropy, jako na příklad do Polska, Ruska,
nově do Finska, ale i dalších světadílů.
Družstvo rovněž nabídlo další své produkty − zahradní nářa−
dí, ocelové radiátory a jeho příslušenství.
Kovo Družstvo Olomouc je držitelem certifikátu ISO 9001:2000,
NF.

v
y
y
y
y
y

Tato řada výrobků se vyznačuje výborným zpracováním řezné
části opatřené leštěným povrchem a speciálním ručním prove−
dením obtahu ostří, čímž je zajištěna dokonalá řezivost a funk−
ce výrobku. Rovněž
dokonalé zpraco−
vání designu ruko−
jeti nože přispívá
ke zlepšení práce
s tímto výrobkem.
Upevnění čepele
do rukojeti je pro−
vedeno zástřikem
s dodatečným pro−
nýtováním čepele
a rukojeti, čímž je
zaručeno dokona−
lé pevné spojení.
Celkově se tato
řada vyznačuje mo−
derním luxusním
designem a uspo−
kojí i velmi nároč−
né spotřebitele, při
nižších cenových re−
lacích oproti porov−
natelným výrobkům.
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KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni
www.kovodruzstvo.cz
Výrobní program vý−
robního družstva KOVO−
DRUŽSTVO Plzeň je
zachován ve stejném
rozsahu a nabídce jako
v minulých obdobích.
Jedná se tedy o kovový−
robu na zakázku pro tu−
zemské i zahraniční fir−
my (obrábění, frézování,
lisování, zhotovení men−
ších svařenců, montáž
apod.). Družstvo dispo−
nuje vlastní galvanov−
nou (galvanické zinko−
vání − bílý a žlutý chro−
mát, případně písková−
ní). Provádí rovněž výro−
bu pružin ve vlastní pé−
rovně.
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Nabídku vlastních výrobků
představují:
– kamna (KD 110)
– litinové krbové vložky
(KV 88)
– plechové poštovní schránky
(různé typy, buď jednotlivé,
případně do sestav pro by−
tové domy)
– hladinové membránové hla−
dinoznaky (pro měření syp−
kých hmot uskladněných
např. v silech)
– elektrická protahovací pera
– frézy pro zabrušování sedel
ventilů u osobních automo−
bilů (sady, případně jednot−
livé kusy)
– termostaty do líhní
– plechové koše na odpadky.

Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
www.podane−ruce.cz

Templářské sklepy Čejkovice
www.templarske−sklepy.cz
Jako každoročně
družstvo představilo na
Zemi živitelce široký sor−
timent vín, určených pro
prodej návštěvníkům, ale
i ochutnávku vybraných
druhů. Do ochutnávky
byla zařazena vína ja−
kostní bílá i červená
a navíc vlastní novinky
z řad růžových vín. Ty
jsou hitem letošního léta
prakticky od všech vina−
řů. Družstvo podpoře je−
jich prodeje věnuje maxi−
mum, proto i na Zemi
živitelce tato vína pre−
zentovala.
Do prodeje byla za−
řazena i vína ročníková,
pozdní sběry, sekty a jako další novinka i výběry z hroznů. Dále
nechběla vína z Astrology kolekce, která jsou věnovaná vínům
podle astrologických znamení. Sortiment vín na ochutnávku byl
průběžně obměňován, aby byla uspokojena široká veřejnost.

Jednou z výrobních činností družstva je zpracování plochého
skla. Prezentované výrobky jsou unikátní, každý kus je originál.
Družstvo se zabývá zpracováním plochého skla tiffany technikou
a spékáním skla. Vyrábí šperky, lampy, vitrážky, ale také mísy,
hodiny, paravany a jiné doplňky do interiéru.
V nabízeném sortimentu nechybí ani skleněné kosmetické
pilníčky, které si firmy objednávají jako oblíbené propagační
předměty. Podle požadavku zákazníka je možno na pilníky umís−
tit firemní logo.
Družstvo provádí tvrzení, matování a leptání skla, především
lahví a flakonů pro kosmetický průmysl, výrobce vín a alkoholu.
Novinky − sklo vyráběné dle vlastní technologie pod názvem
„Mramorové sklo“, je nabízeno výrobcům svítidel a designérům
jako doplňky interiérů.
Družstvo se též zabývá poskytováním sociálních služeb se−
niorům.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz
TVAR výrobní družstvo Pardubice v současné době vyrábí pro
tuzemské a zahraniční trhy široký sortiment kvalitních výrobků
z termoplastů a laminátů, který je vhodně doplňován i dalšími
technologiemi. Svým obchodním partnerům je TVAR schopen po−
skytnout dokonalý zákaznický servis od konstrukce po výrobu
nástrojů, od výroby plastového a laminátového zboží až po vlast−
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VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
www.vridlo.cz

ní dopravu do sídla zákazníka v tuzemsku i v zahraničí. Firma vě−
nuje trvalou pozornost i jakosti své produkce, o čemž svědčí jak
spokojenost stávajících partnerů, tak i mnohaletá úspěšná spo−
lupráce s renomovanými zahraničními firmami. Družstvo má za−
veden a používá systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2001.
Na mezinárodní agrosalon Země živitelka přišlo družstvo
TVAR Pardubice se širokou škálou plastových výrobků pro do−
mácnost v mnoha barevných odstínech a s různorodými potisky,
které uspokojí jak dospělé, tak i dětské zákazníky. Prostřednic−
tvím sítě velkoskladů a supermarketů je pokryt tímto sortimen−
tem trh nejen v celé České a Slovenské republice, ale přes vel−
kou konkurenci se daří tyto výrobky úspěšně vyvážet i na trhy
dalších zemí.
Rybářům družstvo nabízí široký sortiment laminátových kádí,
vaniček a skluzů na ryby, lesním dělníkům pak tři druhy dřevo−
rubeckých klínů. Pestrá je i nabídka vlastních plastových obalů
a technických výlisků.

Vřídlo, v.d. karlovarská kosmetika® tento rok slaví 55 let od
svého založení.
Prezentované výrobky na veletrhu: krémy na ruce, masážní
a ošetřující bylinné krémy na tělo, prostředky ústní hygieny a tra−
diční karlovarské koupelové soli.
Novinky na veletrhu:
1. SYSEX For young! pleťová voda pro mladou a problematickou
pleť se zvýšeným sklonem k tvorbě akné.
2. PANDA dětská zubní pasta pro nejmenší s obsahem výtažku
heřmánku a vápníkem pro zdravý růst zoubků.
3. DELFÍN − dětská pěna do koupele s výtažkem heřmánku ve fi−
gurálním obalu s malinovou vůní a bohatou pěnou.

Dále byly prezentovány zubní pasty a ústní vody řady CAR−
LOTHERM®.
Zubní pasty řady CARLOTHERM s obsahem pravé karlo−
varské vřídelní soli a bylinnými výtažky:
Carlotherm® Rodinka − pěnivá zubní pasta
Carlotherm® 7 bylinek − pěnivá zubní pasta s výtažky ze 7 lé−
čivých bylin a karlovarskou solí. Carlotherm ® Rodinka − Ústní
voda vhodná pro celou rodinu bez obsahu alkoholu. Běžná
Carlotherm® Bylinná − ústní voda bez obsahu alkoholu a barviv
se zvýšeným podílem výtažků léčivých rostlin.
Jako doplněk tradičních masážních a ošetřujících krémů je
doporučován Karlovarský francovkový krém KARLOVKA obsahu−
jící bylinné složky a mentol.
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Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha

DUP Pelhřimov − pivovar Poutník

www.druchema.cz

www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz

Výrobní družstvo Druchema Praha zahájilo postupnou inova−
ci všech svých řad výrobků.
Jak novým designem, tak v některých případech i úpravou re−
ceptur. Inovací prošly již značky: TEMPO autokosmetika, SKIVO
lyžařské vosky a doplňky, BIO Golem bio enzymatické prostřed−
ky, MEFISTO řada mycích a čisticích prostředků, lihová mořidla,
LIGNUR vodorozpustné mořidlo na dřevo apod.
V roce 2009 se Druchema Praha soustředí na inovaci řad
značek TEXBA barvy na textil, ODBARVOVAČ a ZESILOVAČ
PRANÍ. Pracovníci družstva plánují také inovaci lepidel HERKU−
LES a DISPERCOLL a řady dalších výrobků.
Na výstavě Země živitelka družstvo Druchema prezentovalo
výrobkové řady Herkules, Dispercoll, Lihová mořidla, Lignur,
Hydrovosk, mycí a čisticí prostředky značky Mefisto, Bistrol na
podlahy, Peršan na koberce a barvy na textil Texba. Součást na−
bídky tvořila i hnojiva a deratizační přípravky.
Tyto výrobky jsou k dostání ve většině řetězců, např. Globus,
Kaufland, OBI apod., dále ve velkoobchodech a v maloobcho−
dech (například drogerie, barvy a laky).
Výhodný a rychlý nákup je připraven na webových stránkách
Druchemy Praha, kde je umístěn e−shop jak pro velkoobchody,
tak i pro koncového zákazníka.

Již tradičně mohli návštěvníci agrosalónu ochutnat točené
pivo z pivovaru Poutník.
Produkt družstva je pivo českého typu, které lze charakteri−
zovat jako pivo s nízkou intenzitou jemné chmelové vůně, silným
řízem a plností a se silnou intenzitou hořkosti poněkud drsněj−
šího charakteru. Dalším charakteristickým rysem je zlatavá bar−
va, jiskrnná čirost a vysoká pěnivost. To všechno jsou základ−
ní atributy piva českého typu, tak jak se vyvinulo v průběhu
19. a 20. století. Pivo bylo uvedeno na trh pod názvem
POUTNÍK, čímž se pivovar přihlásil k historii města Pelhřimov.

V současné době pivovar vaří piva spodně kvašená v následu−
jícím sortimentu:
– Poutník světlé výčepní pivo 10%, hodnota alkoholu 3,8 % ob−
jemových
– Poutník světlý ležák prémium 12%, hodnota alkoholu 5% ob−
jemových
– Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8% objemových. Je vy−
ráběn pouze na Vánoce, Velikonoce a pro speciální příležitost.
K jejich výrobě se používá nejen kvalitních surovin, ale i kla−
sická technologie. Všechny tyto přednosti se ještě zvyšují tím,
že piva jsou přírodní − nepasterizovaná. Pivovar inovoval etikety
pivních lahví.
Na výstavě byly prodávány i další výrobky DUP Pelhřimov, a to
manikůry a další galanterní zboží.

ORLÍK − KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová
www.orlik.cz
Výrobní družstvo ORLÍK − KOMPRESORY se jako tradičně
představilo samostatným stánkem se širokým sortimentem pí−
stových kompresorů, elektrocentrál a příslušenství pro úpravu
a rozvody stlačeného vzduchu. Jako obvykle byla značná část vý−
stavní plochy věnována pneumatickému nářadí značky Orlík.
Návštěvníci si zde mohli prohlédnout i špičkové nářadí japonské
výroby od firmy VESSEL, kterou Orlík na českém trhu zastupuje.
Na výstavě byly poprvé představeny čtyři nové pneumatické
utahováky značky ORLIK (IT224−B1, IT250−B1, IT3110−A1,
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IT3125−A1), ráčnový utahovák ORLIK RP 207−A1, Bruska
ORLIK G210R−A1 a sekací kladivo ORLIK HA90−A1. Všechny tyto
výrobky se vyznačují zajímavým, vysoce ergonomickým desig−
nem.
Výstava byla koncipována jako prodejní, takže veškerý vy−
stavený sortiment bylo možno na výstavě zakoupit, případně ob−
jednat, za veletržní ceny.

ZÁŘÍ 2009

Karbolineum. Poslední novinkou je protiplísňová řada Deta.
V květnu letošního roku se sortiment rozšířil o výrobky anglické
firmy Ronseal. Vysoká kvalita a dokonalý vzhled jsou předností
těchto výrobků určených pro ochranu dřeva.
V oblasti kosmetiky společnost Detecha nabízí ucelenou pa−
letu dekorativní a zdravotní kosmetiky. Vlajkovou lodí družstva je
výrobek Jelení lůj, který je chráněn ochrannou známkou. V sou−
časné době se vyrábí více než 30 druhů jeleních lojů s bylinný−
mi přísadami a ochrannými účinky.
Značka Detecha je synonymem léty prověřené kvality
a vstřícnosti k zákazníkům.

DŘEVO, družstvo Měřín
Pavilon E5

www.drevo.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
www.detecha.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo se sídlem v Novém
Městě nad Metují, je již více jak půl století výrobcem a prodej−
cem kosmetiky a nátěrových hmot. Spokojenost klientů je na
prvním místě, pro své klienty každoročně uvádí několik novinek.
Detecha vyrábí a prodává nátěrové hmoty na beton − např.
Izoban či Ekoban, nátěry na kov − mezi nejlépe zavedené patří
Superkov a Superfest, známé nátěry na podvozky automobilů −
Autokor a řada Tlumexů, a také venkovní nátěry na dřevo z řady
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Družstvo vystavovalo převážně židle a stoly, a dále polokře−
sílka. Výrobky − židle jsou z bukového masivu a mořené na růz−
né barevné odstíny, zákazníci si mohli vybrat z bohaté škály
vzorků potahových látek a když mu výběr nestačil, mohl si dodat
též svůj vzorek pro moření a též svoji potahovou látku. Výběr ba−
revnosti platil i pro jídelní, konferenční stoly a polokřesílka.
Stoly mají vždy nohy z bukového masivu a jídelní plocha je
z dýhované desky. Na přání je možné zákazníkům vyrobit stůl
i z jiných dřevin jako například javoru, jasanu, třešně, ořechu
a např. i exotických dřevin jako zebrano, wenge aj.
Kromě stolů a židlí bylo možné na výstavě objednat i výrobu
nábytku na zakázku, a to kromě stavebně truhlářských výrobků
jako jsou okna, dveře, schodiště apod.).

ZÁŘÍ 2009
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V loňském roce družstvo dodalo nábytek do mnoha různých
domácností − byly to hlavně stolové sety, tj. stoly a židle z vlast−
ní produkce, dále nábytek do obývacích pokojů.
Do veřejných budov − židle do kulturního zařízení − Jupiter
club ve Velkém Meziříčí, nábytek do Fit centra v Měříně, za−
hradní nábytek pro distributorské firmy, exportní výrobky − repli−
ky historického nábytku.

Ze zajímavých realizovaných zakázek z minulých let jmenuj−
me alespoň následující: vrátnice přírodovědecké fakulty Karlovy
univerzity v Praze, nábytek do lékařské fakulty Karlovy univerzity
v Praze, nábytek do knihovny Národní galerie v Praze, zařízení
pro hotel Carlton prostřednictvím jiných firem, nábytek do kan−
celáří různých obecních úřadů apod.
Družstvo vystavovalo také repliky nábytku z masívu, mate−
riál třešeň.

Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby
www.mubrno.cz

Výrobu dárkových a reklamních předmětů a reklamních ma−
sek a kostýmů družstvo nabízí a realizuje zejména formou za−
kázkové výroby od zpracování návrhu až po konečnou realizaci.
Moravská ústředna Brno je v současné
době největším výrobcem hraček v ČR. Zboží
družstva je zastoupeno jak v obchodních ře−
tězcích, tak ve specializovaných prodejnách
hraček a dárkového zboží. Hračky jsou vyvá−
ženy do více jak 26 zemí čtyř kontinentů.
Plyšový mluvící Krteček sedící, 20 cm.
Po zmáčknutí bříška přehrává náhodně
vybrané originální zvuky z filmů o Krtečkovi.
Baterie 3xLR44 jsou součástí.
Bez mechanismu je pratelný!
Obvyklá prodejní cena na pultě:
450 − 480 Kč s DPH.

Družstvo je tradiční výrobce textilních a plyšových hraček, re−
klamních kostýmů a dárkových předmětů. V letošním roce slaví
100 let od svého založení.
Charakteristickým znakem nabídkové kolekce jsou zejména
postavičky známé z televizních Večerníčků a světových pohádek,
dále velké plyšové hračky a široký sortiment maňásků na ruku.
K nejzajímavějším novinkám letošního roku patří:
y krteček mluvící, prstový maňásek, provedení s batohem, před−
ložka…
y Fanynka a František − dětské sedačky
y Králíci z klobouku Bob a Bobek − prstoví maňásci
y Doba ledová 3 − široká nabídka plyšových hraček a doplňků
y Pohádkové sady klasických maňásků (Červená Karkulka,
Sněhurka…).

11

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

ZÁŘÍ 2009

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
www.kovobel.cz

Družstvo prezentovalo na výstavě ve svém stánku v pavilonu
Z všechna provedení zařízení pro chov drůbeže, která dodává jak
do ČR, tak na Slovensko, do Německa, Polska, Rakouska a Švý−
carska. Zařízení jsou průběžně inovována jednak podle individu−
álních přání zákazníků, jednak podle nabíhajících požadavků le−
gislativy EU. Jedná se zejména o voliérové systémy pro odchov
kuřic a chov nosnic a zařízení pro nosnice v biochovech.
Pracovníci družstva sami zajišťují vývoj a konstrukci nových
řešení systémů pro chov drůbeže, které plní požadavky platných
předpisů a vybrané problémy konzultují s výzkumnými a vysoko−
školskými odborníky i s odborníky z praxe.
Jako členové World Poultry Science Association (Světová
Drůbežářská Vědecká Asociace) a European Poultry Club

(Evropský drůbežářský klub) se družstvo podílí na činnosti těch−
to mezinárodních organizací a získané poznatky využívá ve své
praktické činnosti.
V současné době přes
50 procent odbytu předsta−
vují systémy pro chov drůbe−
že a související činnosti
a necelých 50 procent odby−
tu je realizováno úplně odliš−
ným produktem − skládacími
skladovacími kontejnery KOVOBEL z pozinkovaného plechu (viz.
www.kovobel.cz). Tím je zajišťována ekonomická stabilita firmy
při případných výkyvech poptávky v jednotlivých směrech odbytu.
V červnu letošního roku byla přijata registrační žádost druž−
stva o dotaci z Operačního Programu Podnikání a Inovace na ino−
vační projekt „Nové systémy pro chov drůbeže“ se záměrem kou−
pit nový moderní hydraulický ohraňovací lis s CNC řízením k zajiš−
tění efektivní výroby dílů technologických zařízení pro drůbež.

Družstevní expozici navštívili významní hosté...
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Český výrobek na českém trhu
Jaké je postavení českého výrobku na českém trhu? Má český výrobek na domácím trhu své odpovídající místo? Jak si český
výrobek vede v konkurenci zahraničních produktů na českém trhu? Je svou kvalitou český výrobek srovnatelný s výrobky dováže−
nými? Jaká jsou vlastně kritéria posuzování toho, zda jde o výrobek český či nikoliv? Tyto otázky byly předmětem konference na
téma Český výrobek na českém trhu", který byl součástí doprovodného programu výstavy Země živitelka. Na otázky účastníků
akce a následné tiskové konference pro novináře odpovídali Ing. Václav Berka (starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje),
Ing. Jaroslav Hlaváč (ředitel vinařství VÍNO Mikulov),
Ing. Jiří Mikeš (Vysoká škola ekonomická Praha), Ing. František Sládek (vrchní ředitel Ministerstva zemědělství), Ing. Josef
Stehlík (člen vedení Asociace soukromého zemědělství ČR), MUDr. Michael Vít, PhD. (náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hy−
gienik ČR), Ing. František Zobal (člen pracovní skupiny mléko za ČR v Bruselu). Konferenci moderoval Ing. Zdeněk Juračka (před−
seda představenstva DA ČR, představenstva SČMSD a prezident SOCR ČR).
"O českém výrobku se relativně hodně hovoří na různých úrovních, v institucích, firmách, řetězcích, na půdě profesních usku−
pení, ale jen mluvit je málo. Rozhodli jsme se proto v praxi přispět k tomu, aby byl český výrobek prioritou našeho trhu. K této myš−
lence se mimochodem hlásí celá řada obchodníků včetně velkých obchodních řetězců, členů SOCR ČR," uvedl prezident SOCR
ČR Zdeněk Juračka. Podle obchodních organizací a společností sdružených v SOCR ČR je tradice a popularita výstavy Země živi−
telka vhodnou příležitostí k propagaci českých výrobků. "Chceme, aby byly náležitě vidět, aby se prodávaly, aby je návštěvníci
a účastníci výstavy mohli ochutnat, pochválit a koupit. Velký prostor dáváme prezentaci regionálních značek. Po celou dobu koná−
ní výstavy Země živitelka probíhá jejich prodej v pavilonu H," konstatoval Juračka.
K tomu, aby mohli zákazníci maloobchodu snadno rozpoznat české výrobky, je podle DA ČR i SOCR ČR nejdůležitější jejich zře−
telná identifikace. Té lze dosáhnout například jednotným logem označujícím české výrobky. „Je třeba ovšem stanovit jasná pravi−
dla pro jeho udělování,“ podotýká Zdeněk Juračka.
Společnost Český výrobek, s.r.o., představila „Program na podporu prezentace a identifikace českých výrobků“. Je založen na
principu užívání a propagace jednotícího speciálního loga − ochranné známky Český výrobek − které výrobci mohou používat na vý−
robcích (potravinářských i nepotravinářských) a v reklamě ve všech sítích a prodejních kanálech. Ochrannou známku podle tohoto
programu by měly dostat produkty, které se vyrábějí v ČR, na jejichž výrobě se podílejí čeští zaměstnanci, a které obsahují mini−
málně 50 procent tuzemských surovin, pokud je potřebné suroviny v ČR možné produkovat.

Na konferenci bylo možno slyšet zajímavé příspěvky jednotlivých účastníků z pohledu jejich
oboru působnosti, z nichž některé uvádíme...
Jan Wiesner, předseda SČMVD
Vyjádřil podporu této akci s poukázáním na důležitosti propa−
gace českého výrobku. Jak zdůraznil, letošní ročník je věnován
více potravinářství a spotřebnímu průmyslu, nadcházející konfe−
rence však bude věnována prioritně výrobnímu družstevnictví.
Pozornost bude soustředěna na výrobky spotřebního charakteru.

českého piva, resp. Plzeňského Prazdroje, pak doložil statisticky,
kdy podle jeho slov objekt Plzeňského pivovaru navštívilo v roce
2008 celkem 188 tisíc návštěvníků, z toho 35 procent Čechů a 65
procent cizinců, což signalizuje, že česká pivní kultura je na vze−
stupu, kdy kombinací invací, tradic a trendů je dosahováno skvě−
lých výsledků v této oblasti podnikání.

Ing. Jiří Mikeš, Vysoká škola ekonomická Praha
Vysvětlil pojem firemní značky, uvedl některé příklady z praxe
a současně kladl důraz na celkovou nutnost posílení marketingu pro
český výrobek, nutnost aktivně zvyšovat osvětu o jeho kvalitě a kon−
kurenceschopnosti, a především jeho zviditelnění na českém trhu.

MUDr. Michael Vít, PhD,
náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR
Vysvětlil požadavky na český výrobek z hlediska ochrany veřej−
ného zdraví. Každý výrobek uváděný na trh České republiky by měl
splňovat normy platné v Evropské unii, eventuelně normy státní
(není−li v dané oblasti ještě definována norma EU). Ochrana veřej−
ného zdraví vyžaduje, aby výrobek byl bezpečný, tedy zdravotně ne−
závadný, a současně měl nadstavbu historickou, emocionální, ná−
rodní, kvalitativní − „zkrátka českou,“ jak uvedl. „Algoritmus, který
zabezpečuje zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobku, je
schvalování, notifikace, kontrola, RASFF a RAPEX,“ informoval Vít.
Zmínil také pravidelný průběh kosmetické kontroly, s konkrétním
příkladem z roku 2008, kdy v rámci dozoru byl odebrán široký zá−
běr výrobků − celkem 287 kusů, z čehož 279, tedy 97,2 procenta,
vyhovělo stanoveným požadavkům. Nevyhovující 2,8 procenta pak
nepředstavovala pro konečného spotřebitele rizika. „Vzhledem ke
zjištěným výsledků, je možné jednoznačně konstatovat, že z hle−
diska mikrobiální je situace v oblasti kosmetických výrobků velmi
dobrá,“ řekl. Vít dále informoval o dozoru na prověření hraček a vý−
robků určených pro děti do tří let z hlediska jejich obsahu formal−
dehydu a primárních aromatických aminů (textilní hračky a textilní
výrobky), esterů kyseliny ftalové a dalších rizikových prvků (plasto−
vé hračky a výrobky, zejména z měkčeného PVC). K dispozici po−
skytl údaje z roku 2007, kdy ze 122 vzorků vyhovělo celkem 109.
Celkem 13 − tedy 10,6 procenta bylo stanoveno jako nevyhovující,
z toho 7 vzorků představujících 5,7 procenta bylo vyhlášeno za ne−
bezpečné výrobky. A z tohoto počtu 6 vzorků (4,9 procenta) neby−
lo vyhlášeno jako nebezpečné výrobky, vesměs se jednalo pouze
o mírné překročení nadlimitní hodnoty obsahu ftalátů, jehož příči−
na byla pravděpodobně nečistota použitých surovin. Zmínil také
projekty PROSAFE a Žirafa − zdravotně nezávadná obuv, kterou
uděluje Česká obuvnická a kožedělná asociace ve spolupráci
s Institutem testování a certifikace.

Ing. Josef Stehlík,
člen vedení Asociace soukromého zemědělství ČR
Zmínil mimo jiné přínosy tzv. „prodeje ze dvora“, mezi něž pat−
ří například nabídka plně identifikovaného produktu, pestrost regi−
onálních nabídek a specialit, prodej a zpracování výrobku na dvo−
ře jako součást agroturistiky či zpracování surovin a prodej přímo
ze dvora. Zde vzniká velká šance pro posílení pozice menších ze−
mědělců na venkově a vylepšení prestiže velkých podniků v oblasti
venkova. Neposlední výhodou je pak možnost zákazníka nahléd−
nout do kuchyně výroby potravin.
Ing. Václav Berka,
starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje
Seznámil účastníky konference s definicí piva českého typu
a čím se pivo od zahraničních liší... Kromě tradiční oblíbené chuti
z pohledu spotřebitele je to především chemické složení, obsah
zbytkového extraktu, specifická barva a vyšší hořkost, z chemic−
kého hlediska pak vyšší obsah polyfenolových látek a vyšší pH.
Pivo české lze tedy jednoznačně odlišit od piva zahraničního (typu
„ležák“ nebo „Pils“) s pravděpodobností až 95 procent. České
pivo lze charakterizovat chemickým složením a senzorickými vlast−
nostmi. Přitom je možné specifikovat jeho výrobu (výběr použitých
surovin, způsob vedení technologického procesu atd.). Zmínil také
konkrétní specifika chráněného zeměpisného označení České
pivo, například místo výroby ve vymezené zeměpisné oblasti či
místo původu a složení základních surovin, v neposlední řadě pak
použitou technologii typickou pro výrobu českého piva. Oblíbenost
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Ve dnech 25. − 27. srpna se v Brně konal 34. mezinárodní veletrh módy a textilií STYL
a 34. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží KABO.
Na obou veletrzích se prezentovalo celkem 541 firem a představilo 744 značek z 21 zastoupených zemí. Na veletrhu STYL byla
k vidění dámská a pánská konfekce, pletené oděvy, oděvy z kůže a kožešin, kojenecké a dětské oblečení, mladá móda, džínové
a sportovní oblečení, spodní prádlo, plavky a plážové oblečení, punčochové zboží, módní doplňky, bižuterie a textilní galanterie.
Veletrh KABO nabídl obuv, koženou galanterii, doplňkový sortiment, přírodní usně a obuvnické a galanterní komponenty.
Vystavovateli byli tuzemští a zahraniční výrobci, importéři, svazy, asociace, odborný tisk a zahraniční obchodní komory. Součástí
veletrhů byl doprovodný program, který se skládal ze tří základních částí − módních přehlídek, seminářů a doprovodných expozic.
Letos poprvé byly oba veletrhy situovány jako čistě odborné, s vyloučením veřejnosti. Jako důvod organizátoři označili fakt, že
vystavovatelé chtějí prioritně uzavírat objednávky a získávat nové obchodní kontakty, a to především v současném období hospo−
dářské krize. „Již to tedy není o show a zábavě, případně trávení volného času. Nyní jde v první řadě o business,“ uvádějí organi−
zátoři veletrhu. Zahraniční vystavovatelé, které krize příliš nezasáhla, naopak chtějí expandovat a veletrh využívají jako jeden z účin−
ných marketingových nástrojů. Mezi jejich hlavní motivaci účasti patří získání nových zákazníků, vstup značky na středoevropský trh
nebo upevnění pozice na českém poli módního průmyslu.

Výrobní družstva na veletrzích

Na veletrhu STYL výrobní družstva vystavovala ve společné
družstevní expozici v pavilonu V dámskou a pánskou konfekci,
oblečení pro volný čas i do společnosti a knoflíkářské výrobky.
Výrobky zde představila výrobní družstva Vývoj Třešť, Moděva
Konice, Modela Pardubice, Integra Zlín, Styl Studená
a Druchema Praha. Informační stánek zde měl také Svaz čes−
kých a moravských výrobních družstev. Samostatně vystavova−
lo družstvo Blata Veselí nad Lužnicí, které nabídlo sortiment
pletených výrobků a komponentů pro zhotovování pletených
oděvů. Družstvo Dita Tábor mělo expozici dětského a koje−
neckého textilu také v pavilonu V − ve zvláštní sekci BABY.
Veletrhu KABO se tradičně zúčastnila Sněžka Náchod s kolek−
cí kožených kabelek, pánských kufrů a galanterních výrobků.
Tato expozice byla nově umístěna do pavilonu P. V Business
centru se prezentoval Trinom Brno.

Výstavu navštívila také první dáma Livia Klausová

14

ZÁŘÍ 2009

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
www.vyvoj.cz
Družstvo se na brněnském veletrhu STYL představilo s novou kolekcí pánského ob−
lečení pro sezónu jaro/léto 2010, která vyznívá velmi optimisticky a barevně. Barva se
stává výraznou a nepřehlédnutelnou silou. Tak, jak je široká variabilita barev, bude dů−
ležitá i hra proporcí s novými délkami a zdrženlivými objemy, které mají vyvolávat poci−
ty, že je jejich nositel dobře a vkusně oblečen. V nabídce se pro letošní rok nabízí ně−
kolik modelů pánských sak ve zkrácených délkách jak v separátním provedení, tak
v oblecích. Každý knoflíček, uzávěr zdrhovadla, druk a také všechny doplňky mají pro−
pracovaný designový tvar a jsou drob−
nou ozdobou funkce. Barva prorazila
do košil, pulovrů, doplňků i do sportov−
ně laděných oděvů, a to i taková, která
dříve s nástupem váhala − fialová a trá−
vově zelená, tyrkysová. To ovšem ne−
znamená, že barvy−nebarvy nehrají stále dominantní roli − černá, šedé a béžové odstíny. Oprané
a pobroušené povrchy především u bavlněných kvalit navozují retro nálady, právě tak jako in−
spirace dobovými sportovními aktivitami. Jeden kus oděvu neznamená nic, komplex dobře sla−
děného oblečení včetně doplňků tvoří současný módní styl. Vývoj Třešť má ve své stálé na−
bídce obleky pro volný čas a do zaměstnání pod označením PEGAS v klasických barvách −
černá, tmavě modrá a antracitová − v celém velikostním sortimentu.V neposlední míře rozvíjí
družstvo také individuální přístup ke svým zákazníkům formou měřenkové výroby pánských
oděvů včetně košil a kravat. Tuto službu nabízí jak ve své podnikové prodejně, tak po dohodě
se zákazníkem, kdy pracovníci družstva přijedou k zákazníkovi domů nebo do kanceláře.

Moděva oděvní družstvo Konice
www.modeva.cz
Velký podíl z celkového obratu družstva tvoří profesní ošacení a uni−
formy pro významné dopravní společnosti v Německu a v dalších zemích
EU, vycházkové a volnočasové bundy pro firmu Bogner. Aktuální nabíd−
kou Moděvy Konice jsou pro tuto sezonu dámské a pánské zimní pláš−
tě, paleta a bundy. Předváděné modely byly v jednoduchém a praktickém
provedení pro každodenní nošení i modely v luxusnějším pojetí. Pláště
a paleta jsou zateplené a doplněné přírodní kožešinou do barvy materi−
álu. Použitý materiál tvoří vlna s podílem kašmíru a nylonu. Prošívané
bundy jsou z polyesteru a nylonu, zateplené rounem a pro náročnější zá−
kazníky plněné peřím. Předváděná kolekce byla doplněna klasickým vý−
robním programem
− dámskými kostý−
my a pánskými ob−
leky. Výrobky Mo−
děvy jsou zpraco−
vány tradiční krej−
čovskou technolo−
gií s důrazem na
vysokou kvalitu.

Modela, výrobní družstvo Pardubice
www.modelaeuweb.cz
MODELA výrobní družstvo Pardubice v nové módní kolekci
podzim − zima 2009 nabídlo zákazníkům modely pro všechny vě−
kové kategorie dívek a žen. Jedná se převážně o kolekci spole−
čenskou, tzn. šaty, sukně, halenky, společenské topy, tuniky,
kalhoty, krajkové kabátky. Na modely jednoduchých střihů byly
vybrány lehké úplety, viskóza, satén a krajka. Materiál je použit
v módních barvách a vzorech. Nabízené modely jsou cenově při−
jatelné pro všechny zá−
kazníky. Situace na na−
šem trhu v tomto odvětví
není dobrá. Pro Modelu
Pardubice měla takový
dopad, že se snížily za−
kázky o 20 procent.
Nezbývá než věřit, že do−
jde ke zlepšení situace a
zákazníci opět budou ob−
jednávat zboží ve větším
množství.
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Integra, výrobní družstvo, Zlín
www.integrazlin.cz
Na podzimní a zimní sezonu družstvo připravilo novou ko−
lekci dámské konfekce. V ní opět klade důraz na nadměrné ve−
likosti. Sortiment se tradičně řídí zájmem zákaznic. Kolekci tvo−
ří prošívané bundy, kabáty, paleta, jarní pláště a saka,
u kterých je zdůrazněno pohodlné nošení a dobrá údržba.
Výrobky jsou oživené novými prvky prošití, lemování, zdobené
koženkou a podobnými atraktivními aplikacemi. Oblíbené jsou
rovněž tradiční pulov−
ry. Zákaznice mohou
na výrobcích ocenit
jednoduchost střihu,
příjemnou nositelnost
a díky vhodně zvole−
ným a ověřeným ma−
teriálům také snad−
nou údržbu. Materiál
je především bavlna
a viskóza. Díky propra−
covaným střihům odě−
vy dobře padnou.

STYL výrobní družstvo knoflíkářů, Studená
www.buttons.cz
Zákazníci mají možnost si v trvalé nabídce vybrat z před−
kládaných kolekcí, ale i upravit barevnost dle svých požadavků
nebo do barev podle zaslaných ústřižků látek. Rozšířena je i ba−
revnostní možnost galvanik na kovových knoflících, ale i mož−
nost laserování do těchto materiálů. Technologii laserování vy−
užívají zákazníci, kteří si nechávají napsat do knoflíků nápis
své firmy nebo značky své kolekce. Tato metoda je v součas−
né době značně využívaná a rozšiřuje i možnosti použití různých
barev. Výrobky, v pře−
vážné míře knoflíky,
jsou exportovány do
Francie, Německa, Ru−
munska a Bulharska
a často jsou objednava−
teli firmy se sídlem ve
Velké Británii či Švéd−
sku a Finsku. Export
představuje více než
padesát procent obje−
mu této výroby.

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha
www.druchema.cz
Na veletrhu STYL 2009 uvedlo pod novou značkou TEXBA své špičkové barvy na textil,
v rámci značky také Texba Odbarvovač a Texba Zesilovač praní. Všechny výrobky této řady jsou
určeny pro barvení, praní či batikování textilu a textilních látek. Druchema nabízí výrobcům, ná−
vrhářům a designérům i možnost odběru barev na zakázku v jakémkoliv množství či barevnosti.
Družstvo dále představilo prostředky z výrobkové řady MEFISTO. Je to inovovaná řada mycích
a čisticích prostředků, kterou využijí firmy
i koncoví zákazníci pro kompletní úklid kan−
celáří i domácností. Pro své zákazníky při−
pravila Druchema nový tištěný katalog, kde
je kompletní sortiment firmy. Současná situ−
ace na trhu v odvětví spotřební a průmyslo−
vé chemie nemá zatím negativní dopad na
odbyt výrobků firmy. Díky cílené práci marke−
tingového oddělení a postupnému růstu pre−
ferencí českých výrobků a českých značek
u koncových zákazníků je obchodní pozice
družstva na vzestupu. Pracovníci družstva
mají zkušenost, že zákazník si jejich kvalitní
výrobky najde a rád koupí.
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BLATA, výrobní družstvo, Veselí nad Lužnicí
Družstvo se zabývá převážně dámskou módou. Vystavovalo
dámské pletené pulovry a vesty z materiálu bavlna/acryl
a vlna/acryl, ve složení 50/50 procent, dále dětské svetříky
z materiálu acryl a pánské svetry ve složení stejném jako dám−
ské. Jako doplňky Blata nabízí pletené šály a čepice. Na veletrhu
se družstvo prezentovalo zhruba 15 až 20 vzorky. Družstvo do−
sud vykonávalo práci ve mzdě pro zahraniční odběratele, do bu−
doucna se chce více zaměřit na tvorbu vlastní kolekce.

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
www.dita.cz
Dita představila na veletrhu STYL kolekci na
rok 2010. Praktické dětské fusaky Angel jsou
ideální nejen do autosedaček, ale i do všech
typů kočárků. Rostou s ratolestmi. Fusaky ob−
sahují termoregulační materiál Outlast ®, který
vytváří ideální teplotní podmínky. Tyto fusaky se
běžně používají od října do dubna, aniž by se
miminko přehřívalo, či mu byla zima, ale není
problém je užívat i v letním období jako spacák
při dovolené např. pod stanem. Za tyto fusaky
obdržela Dita ocenění Česká kvalita a Zaručená
kvalita. V nové kolekci 2010 představuje druž−
stvo dva druhy fusaků:
Fusak Angel Exclusive v provedení šesti
různých barevných kombinací. Exclusive se dá
rozšířit, zúžit, prodloužit, zkrátit, odepnout dno,
rozložit na podložku. Jeho použití je pro děti od
0 do 24 měsíců.
Fusak Angel Thermo v provedení čtyř barevných kombinací. Thermo je ve−
lice odlehčený fusak, manipulace
s ním je velmi jednoduchá, taktéž
uskladnění je snadné, dá se zabalit
do malého uzlíčku. Jeho použití je
pro děti od 0 do 24 měsíců. Oba fu−
saky obsahují termoregulační mate−
riál Outlast®.
Součástí výrobního programu
družstva jsou i kolekce nového povle−
čení a kompletní výbavy pro miminko,
nazvané „DĚTSKÝ SVĚT“. Tyto kolek−
ce jsou ze 100% bavlny, která je po−
tištěna motivy zvířátek. Tvoří ji zavinovačky, dětské povlečení, polštáře − pod−
ložky pro matky a kojence, hrací deky, spací pytle, župánky, křesílka a další.

Firma Dita Tábor převzala na veletrhu Styl oce−
nění ČESKÁ KVALITA za výrobky pro děti do 3 let
z materiálu Selma č.vz. 412402296/02. Konkrét−
ně se jedná o tyto výrobky: mantinel Angel, povlak
na kojící polštář Angel, povlečení Angel, spací pytel
Angel−Outlast®, zavinovačka Angel−Outlast® a deka
hrací Angel.
Blahopřejeme!

Ing. Šourková přebírá ocenění
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Sněžka, výrobní družstvo Náchod
www.snezka−na.cz
Prezentovaná kolekce obsahuje nabídku pánských
aktovek, kabelek a kufrů ze syntetiky, kompletně pod
značkou SILVER CASE, dále pak kolekci VASCO, kte−
rá obsahuje peněženky, dámské kabelky a aktovky vy−
robené naopak z kvalitní usně. Kromě hladkých mate−
riálů je použito i usní s dekorem krokodýla.

TRINOM Brno, v.d.
www.trinom.cz
V prostorách Business centra byla umístěna vitrína s oděvy
pro záchranáře, konkrétně rychlou lékařskou službu. Hlavním
výrobním sortimentem družstva je výroba pracovních, profes−
ních, ochranných a výstražných oděvů. Největší důraz je kladen
na výrobu a vývoj oděvů pro zdravot−
nickou záchrannou a dopravní službu
nemocných. Oděvy jsou chráněny
průmyslovými vzory a jsou vyráběny
podle ČSN EN 471, která definuje
jednotlivé materiály a koncepci odě−
vů s vysokou viditelností. V součas−
né době tyto výrobky odebírá přes
200 firem a nemocnic z celého úze−
mí České republiky a výrobky se vy−
vážejí i do Slovenské republiky. V jed−
nání jsou vývozy výrobků v rámci
Evropské unie. Družstvo obdrželo za
oděvy pro záchranáře ocenění
Design VD 2007 a 2008.

Představujeme Nano−textilie
V rámci družstevní expozice měla
svůj stánek také společnost Rozalia, s.
r. o., kde vystavovala ukázky nano−texti−
lií. S touto společností navázal svaz v mi−
nulém roce spolupráci prostřednictvím
Nanoklastru. Materiály obsahují nano−
vlákna s částicemi stříbra a hodí se do
extrémních podmínek, neboť ničí mikro−
organizmy, pohlcují pachy a dají se pou−
žít bez praní výrazně déle. Zajímavostí je,
že testování výrobků v praxi provedl mo−
tocyklový závodník Drahomír Gottwald.
Výrobky byly mimo jiné testovány v mi−
mořádně náročných podmínkách v poušti
Atamana v Chille. Podle Gottwalda mají
tyto materiály velkou budoucnost a vý−
robky z nich doporučuje k používání
všem aktivním lidem. Firma podle vyjá−
dření jejich zástupce již jedná o možnos−
tech zhotovení oděvů s vybranými výrob−
ními družstvy.
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Součástí prezentace výrobních družstev byly módní přehlídky…
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COOPEXPO
Nitra
20. 8. − 23. 8. 2009
Letošní 16. ročník mezinárodní druž−
stevní kontraktačně−prodejní výstavy
COOPEXPO, která se jako již tradičně
konala souběžně s 36. ročníkem mezi−
národní zemědělské a potravinářské vý−
stavy Agrokomplex, se vyznačoval opro−
ti minulému období několika změnami
a z pohledu našich výrobních družstev
i novým očekáváním.
I když také letos hlavním mottem veletrhu
COOPEXPO byla prezentace produkce a služeb slo−
venských i českých výrobních družstev, přece jen za−
vedení Eura na Slovensku bylo pro výrobní družstva
zkouškou, jaká bude koupěschopnost obyvatel a jak
se složitá ekonomická situace v letošním roce pro−
jeví na návštěvnosti zákazníků. Obavy řady firem byly
oprávněné. V porovnání s obdobnou výstavou Země
živitelka má návštěvnost veletrhu COOPEXPO klesa−
jící tendenci, v lepším případě zůstává na číslech
z minulého roku. Nejinak tomu bylo i letos.
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Svaz českých a moravských výrob−
ních družstev se prezentoval na ploše
90 metrů čtverečních prostřednictvím
devíti výrobních družstev, a to Vřídlo
Karlovy Vary, Tvar Pardubice, KDS
Sedlčany, Detecha Nové Město nad
Metují, Moravská ústředna Brno,
Důbrava Valašské Klobouky, Dipro
Proseč, Drin Zubří a Druchema Praha.
Již při přípravě na tuto výstavu došlo
poprvé v historii k jedné skutečnosti,
a to k přemístění expozice SČMVD
z místa u hlavního vchodu pavilo−
nu M3 do jiné části pavilonu. I když
družstva nesouhlasila s touto skuteč−
ností, na prodej a návštěvnost naší ex−
pozice to nemělo výraznější vliv. Bylo
příjemné konstatovat, že zákazníci si
naše výrobky našli a byl o ně již tra−
dičně velký zájem.
Veletrh Agrokomplex, jak je již tra−
dicí, otevíral prezident Slovenské re−
publiky Ivan Gašparovič, který při své
prohlídce neopomněl za přítomnosti
předsedy SČMVD Jana Wiesnera nav−
štívit a prohlédnout si expozici českých výrobních družstev. Při
této příležitosti pak obdržel od VD Vřídlo Karlovy Vary dárkový
koš z jejich produkce.
Letošní ročník veletrhu COOPEXPO byl novinkou i v tom, že
po organizačních změnách u našeho partnerského COOP
Produkt Slovensko nebylo předem jisté, jaký bude zájem
o účast ze strany slovenských výrobních družstev a jaká výrob−

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

tury CzechTrade Sario. Velice zajímavě se jeví spolupráce s VD
IDOPS Bratislava, které se zabývá mimo jiné stavební činnos−
tí, dodávkami technologií pro čerpací stanice, dodávek apli−
kačního softwaru pro průmysl, řešením parkovacích míst pro
automobily, a které projevilo zájem nejen o účast na veletrhu
FOR ARCH v září v Praze, ale po zhlédnutí výrobků našich vý−
robních družstev chtějí v budoucnu navázat přímou obchodní
spolupráci s VD Druchema Praha, Důbrava Valašské Klobouky
či s jinými našimi výrobními družstvy, která se zabývají auto−
mobilovou tématikou.
Závěrem je třeba říci, že veletrh splnil předpoklady, se kte−
rými naše výrobní družstva každoročně do této akce vstupují.
Myslím, že i v příštím roce budeme schopni zajistit důstojnou
expozici výrobních družstev, která vhodně doplní již tradičně
dobrou úroveň tohoto veletrhu.
Autor textu: Ing. Jiří Viselka

ní družstva budou chtít prodávat samostatně či ve společných
expozicích. Ale je třeba objektivně říci, že i když příprava a sa−
motný průběh této akce byly pro COOP Produkt Slovensko ve−
lice náročné, zhostil se jí velice dobře a pro návštěvníky byla
prezentace všech družstev velice působivá. Vzhledem k tomu,
že veletrh trval pouze čtyři dny a nápor návštěvníků se očeká−
val hlavně přes víkend, lze říci, že výrobní družstva byla s pro−
dejem svých výrobků až na některé výjimky spokojena a z vy−
plněných dotazníků hodnocení vyplynulo, že převažovala
naprostá spokojenost, jak s termínem, tak i s přípravou a vý−
slednou expozicí a většina zúčastněných výrobních družstev by
ráda přijela na COOPEXPO i v příštím roce.
Jak již bývá pravidlem, veletrh COOPEXPO nebyl jen o pro−
deji výrobků a služeb, ale proběhla i řada obchodních jednání.
Naší expozici navštívil také obchodní rada ZÚ ČR v Bratislavě
Ing. Švehlík, který při jednání s předsedou SČMVD Janem
Wiesnerem a ředitelem SČMVD Brno Ing. Petrem Dolinou na−
bídl našim výrobním družstvům účast na kooperační burze
v listopadu v Prešově a kterou pořádá slovenská obdoba agen−
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ERGOTEP, družstvo invalidů v Proseči u Skutče
převzalo 1. certifikát k užívání ochranné známky „Práce postižených“
Historicky první předání certifikátu k užívání ochranné známky „Práce postiže−
ných“ se uskutečnilo 25. srpna v družstvu invalidů ERGOTEP se sídlem v Proseči
u Skutče. Družstvo zaměstnává na 120 osob se zdravotním postižením. Certifikát
převzal předseda družstva Jiří Herynek z rukou předsedkyně správní rady Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lenky Kohoutové
a poslance Evropského parlamentu MUDr. Milana Cabrnocha. Oba stáli u zrodu uni−
kátního projektu, který vytváří systém a podmínky pro označování výrobků ochran−
nou známkou „Práce postižených“. Jedná se o ty výrobky, které zdravotně postiže−
né osoby skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly, nebo balily.
Smyslem této značky je podpořit, zviditelnit a propagovat
produkty a práci osob se zdravotním handicapem i jejich za−
městnavatele. Ochranná značka má dále sloužit k podpoře za−
městnávání postižených spoluobčanů, ke stírání bariér mezi
zdravými a postiženými (handicapovaní vyrábějí výrobky se srov−
natelnou kvalitou) a k podpoře prodeje a marketingové komuni−
kace těchto výrobků.
„ERGOTEP je sociální firmou − zabýváme se mimo jiné distri−
bučními a korespondenčními pracemi v rámci direkt marketingu.
Různé výrobky kompletujeme do balíků a rozesíláme po celé
České republice. Balíčky od nás budou označeny ochrannou
známkou Práce postižených s dodatkem kompletováno a bale−
no. Práce s postiženými lidmi není v žádném případě jednodu−
chá a je potřeba, aby byla vidět. V dnešní době není lehké udr−
žet více jak 120 pracovních míst ve společnosti se zdravými
lidmi, natož ve firmě, kde pracuje 95 procent osob se zdravot−
ním postižením. Ochrannou známku tak chápeme jako určité po−
zitivní zviditelnění naší firmy. Kromě toho se budeme na tomto

projektu podílet i tak, že hodláme aktivně nabízet právě i výrob−
ky, které mohou užívat známku „Práce postižených“, v rámci na−
šeho e−shop prodeje,“ uvedl Herynek.
„Ochranná značka Práce postižených slouží k přímé podpo−
ře a prezentaci zaměstnávání ZP občanů u těch zaměstnavate−
lů, kteří v rámci chráněného pracovního trhu (i mimo něj) při−
způsobují pracovní podmínky a postupy pro zaměstnávání osob
se zdravotním postižením a dále důsledně dodržují veškerou
platnou legislativu. Jde o zviditelnění konkurenceschopné prá−
ce, která je provedena osobami s různým zdravotním znevýhod−
něním. Zakoupením výrobku nepodpoří zákazník žádnou nadaci,
ale přímo zaměstnavatele, který s postiženými lidmi pracuje,“
informovala Kohoutová.
Certifikát není tak lehké získat. Firma, která má zájem získat
možnost užívání známky „Práce postižených“, musí splnit poža−
davky auditu a tento taktéž uhradit. „Těší nás, že i v takto ne−
lehké ekonomické situaci, která nás obklopuje, si družstvo
Ergotep uhradilo celý audit samo a nečekalo na to, až se najdou
dotační možnosti,“ dodala Kohoutová.
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Podle slov europoslance Cabrnocha ochranná známka po−
putuje od nás i do Evropy: „Rád se podílím na projektech, které
mají smysl a mohou pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.
Projekt ochranné známky „Práce postižených“ takový bezesporu
je. V nadcházejícím období bych rád pomohl rozšíření ochranné
známky do celé Evropské unie.“
Slavnostního předání přímo v Ergotepu se kromě jmenova−
ných zúčastnili další významní hosté. Z Kraje Pardubice přijel zá−
stupce hejtmana Roman Línek a radní pro sociální oblast
Miloslav Macela. Pozvání přijali i ředitelé tří dotčených úřadů
práce − Pardubic, Chrudimi a Svitav. Akce se zúčastnila i Saša
Zajíčková, ředitelka Úřadu práce v Písku. Marketingového part−
nera Ergotepu, Poštovní spořitelnu, zastupoval ředitel útvaru
péče o klienty a ombudsman Martin Kovář. „Málokdo v počát−
cích věřil, že by se s družstvem invalidů podařila tak unikátní
a plnohodnotná spolupráce. Dnes vidíme, že Ergotep všechny
projekty zvládá nejen v časově ale především kvalitně,“ řekl
Martin Kovář přítomným. Závěrem vystoupil i Karel Rychtář, ře−
ditel oddělení družstev invalidů SČMVD: „V Ergotepu výborně
funguje personalistika a obchodní činnost. Obojí na vysoké pro−
fesionální úrovni. To přináší ovoce! Jsme rádi, že je to právě
družstvo, které ochrannou značku získalo jako první ze všech za−
městnavatelů zdravotně postižených!“
Více o ochranné známce Práce postižených najdete na
www.pracepostizenych.cz. Informace o družstvu invalidů ERGO−
TEP naleznete na www.ergotep.cz.
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Aktuální informace pro členská VD
Zaměstnávání zdravotně postižených bylo hlavním tématem jednání s MPSV. Cílem bylo mj. zabránit nega−
tivním dopadům očekávaných škrtů ve státním rozpočtu na VDI a řešení ve věci zamezení zneužívání dotací.
Aktuální ekonomická situace a plánovaná opatření byla tématem jednání předsedy s ministrem průmyslu
a obchodu Ing. Tošovským. MPO vypracuje hospodářskou analýzu za leden − červenec 2009, která bude spo−
lečně s koncepcí energetiky předmětem připomínkového řízení a jednání RHSD. Předseda v této souvislosti zdů−
raznil potřebu jednotného postupu zástupců podnikatelské sféry (SPaD, HK, KZPS aj.) včetně účinné mediali−
zace. Vedle připomínek k materiálům vlády budou požadavky podnikatelské sféry směrovány i k jednotlivým
politickým stranám a konfrontovány s jejich programy. SČMVD zpracovává podklady k jednání na základě an−
kety provedené mezi členskými družstvy.
Předseda informoval o jednání se skupinou prof. Kuzdase ohledně praktického využití nanovláken. V sou−
časné době probíhají jednání o pravidlech spolupráce této skupiny se svazem, která by měla pokračovat uza−
víráním dohod s jednotlivými družstvy (spolupráce již probíhá s MÚ Brno). V rámci dosavadních jednání byla do−
hodnuta priorita spolupráce s družstvy. Projekt a výrobky z nanovláken byly představeny na veletrhu STYL
v Brně.
Připomínáme nadcházející jubilejní 20. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se bude
konat ve dnech 22. − 26. září na výstavišti PVA v Praze − Letňanech. Zúčastní se ho výrobní družstva Detecha
Nové Město nad Metují, Družstvo Cementářů Praha, Jihokov České Budějovice, Elko Nový Knín, Horácké ko−
vodružstvo Třebíč, Druchema Praha, Kooperativa Uhlířské Janovice, Kovodružstvo Strážov, Vkus Frýdek−Místek
a Mechanika Prostějov.
Až do 31. srpna 2009 mohla členská výrobní družstva zasílat přihlášku na veletrh spotřebního zboží
AMBIENTE, který se bude konat ve dnech 12. − 16. února 2010. Jedná se o největší veletrh spotřebního zbo−
ží na svět, kde se bude prezentovat více než 4,6 tisíce vystavovatelů. Mezi jeho výstavní obory patří dekorace
interiérů i exteriérů, zahrada, dárky, šperky, doplňky, dětský svět, kuchyně, domácí potřeby a stolování. Více
informací získáte na e−mailové adrese Bartoníčkova@scmvd.cz nebo na telefonním čísle 224 109 432.
Družstva byla seznámena s možností dotací v rámci nově vyhlášených programů – Nemovitosti, Školicí stře−
diska, Vzdělávejte se!, Inovační vouchery.

INFORMACE Z REDAKCE VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ
z V časopisu Výrobní družstevnictví bude zavedena nová rubrika určená pro dotazy čtenářů, tematicky zamě−
řená na problematiku výrobního družstevnictví. Odpovídat budou kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se
na vaše dotazy, které zasílejte na e−mail redakce@scmvd.cz. Odpovídat budeme na příspěvky související
s výrobním družstevnictvím a současně bude možné publikovat odpověď v našem časopisu, jehož čtenář−
skou cílovou skupinu tvoří částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisatel na e−mailovou
adresu.
z SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a služeb v časopisu Výrobní druž−
stevnictví. 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 zpraco−
vána 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 re−
dakce@scmvd.cz požadavek. Uveďte číslo časopisu, rok vydání a počet kusů, o které máte zájem. Pokud se
konkrétní číslo časopisu bude ještě nacházet v našem archivu, rádi Vám ho zašleme. Prozatím máme k dis−
pozici kompletní ročníky 2007, 2008 a všechna letošní čísla. Pro členská výrobní družstva platí tato nabíd−
ka zdarma. Ostatní zájemci mohou získat jedno číslo za 5 korun, dvojčíslo 10 korun a úhradu poštovného
za dobírku.
Autor textu: Jana Henychová
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DETECHA, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Lak na nehty
Neumíme si představit léto bez častého střídání různých odstínů
laků na nehty. Vždyť v dnešní době lak je vítaným doplňkem obleče−
ní a nalíčení. V naprosté většině jej používají ženy, pro muže jsou ur−
čeny pouze bezbarvé matné laky pro posílení nehtů.
Podle všeho první lak na nehty začali kolem roku 3000 p.n.l. vy−
rábět Číňané ze směsi arabské gumy, vaječných bílků, želatiny a vče−
lího vosku. Známá byla také směs okvětních plátků různých květin
s kamencem − pokud totiž byla na nehtech ponechána několik hodin
a nejlépe přes noc, zabarvovala nehty do růžová až červena.
Příslušníci císařské dynastie Čou používali pro zdobení nehtů zlato
a stříbro, v pozdějších dobách si pro sebe vyhradili čerň a purpur.
V Egyptě bylo populární hnědočervené barvivo odvozené od henny,
nicméně syté červené odstíny byly rezervovány pro královny. Ženy niž−
šího postavení se musely spokojit s bledou barvou.
O barvení nehtů v poantické době nejsou zprávy. Na portrétech ze
17. a 18. století jsou zobrazeny lesklé nehty. 19. století přineslo tó−
nování parfémovaným červeným olejem nebo leštění pomocí jelenice,
přičemž návody na výrobu těchto olejů bývaly součástí kuchařek.
Ještě na začátku minulého století ženy dávaly přednost tónování
a leštění, jen pár žen se odvážilo použít na nehty lesklý bezbarvý lak.
Impulsem k výrobě barevných laků na nehty bylo vynalezení automo−
bilového laku roku 1920.
Většina laků obsahuje nitrocelulosu rozpuštěnou v rozpouštědle,
filmotvorné látky, pryskyřice, změkčovadla a barvící látky. Adhesivní
polymery zajišťují přilnutí nitrocelulosy k povrchu nehtu, změkčovadla
zajistí pružnost vrstvičky laku po zaschnutí, pigmenty a lesklé čás−
tečky dodají požadovanou barvu a odrážejí světlo. Zahušťovadla se
k lakům přidávají, aby se lesklé částečky neusazovaly na dně lahvi−
ček a UV filtry zabraňují změnám barvy, pokud je zaschlá lak vysta−
ven přímému slunečnímu světlu.
Tradiční barvou pro nehty je červená, růžová a hnědá, i když dnes
je možné vidět téměř jakýkoli odstín. Francouzská manikúra napodo−
buje přirozenou barvu nehtů − průhledný lak na větší částí nehtu a bílý
na špičkách. Černý a jiné tmavé laky na nehty jsou populární mezi při−
vrženci stylu Gothic a Punk od sedmdesátých let 20. století, ale v po−
sledních letech je používají i velká návrhářská jména.
Některé typy laků na nehty by podle reklam měly povzbuzovat růst
nehtů, jiné nehty posilují, zabraňují lámání a štěpení nehtů. Dobrou
práci odvedou i laky proti okousávání nehtů.
Společnost Detecha vyrábí 4 druhy laků na nehty v mnoha od−
stínech. Všechny obsahují rozpouštědla, filmotvorné látky, reguláto−
ry viskozity, zneprůhledňovací přísady, UV absorbéry na ochranu
před blednutím barev a barevné pigmenty.
Nejprodávanějším druhem laku je Rychleschnoucí lak na nehty ve
14 módních odstínech, následovaný Pružným lakem ve 12 barvách.
Odstíny u obou druhů jsou často obměňovány. Předností rychle−
schnoucího laku je jeho velmi rychle zasychání na dotek. Pružný lak
má o něco delší životnost. Oba druhy jsou k dostání v 7 ml lahvičkách.
Velmi kvalitním lakem je Magic − v elegantních 13 ml lahvičkách
s lesklým kamínkem. Zde nabízíme 6 sytých odstínů, od stříbrného
po karmínově rudý.
Novinkou poslední sezóny je sada 20 odstínů MINI laků − malých
lahviček (4,5 ml) obsahujících hravé prázdninové barvy − žluté, oran−
žové, zelené, modré, .... s perletí i bez.
Pro vyznavačky klasiky máme Sadu pro francouzskou manikúru
− obsahuje růžový lak, bílý lak a transparentní sloužící jako vrchní
vrstva. V sadě dále je aršík proužků na nehty a papírový pilník.
Pokud nemáte chuť nebo čas na časově náročnou manikúru, na−
bízíme bílou tužku pod nehty − po nanesení na vnitřní stranu zvýraz−
ní přirozený vzhled nehtu, čistí prostor pod ním. Nehty působí čistě
a zdravě.
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Lak na nehty
Magic Colour

Lak na nehty
kulatý

Lak na nehty
kulatý pružný

ZÁŘÍ 2009

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

DETECHA, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Odlakovače
Lak na nehty lze jednoduše odstranit pomocí odlakovače, což je v podstatě organické rozpouštědlo s olejem, parfémy
a barvivy. Odlakovače jsou k dostání v různých baleních včetně jednotlivě balených ubrousků nasáklých odlakovačem, lahvi−
ček tekutých odlakovačů, z kterých se odlakovač nalije na vatový tampón nebo dokonce zásobníků naplněných pěnou a od−
lakovačem, do kterého se vloží prst a otáčí nim až do odstranění laku.
Základem je převážně aceton nebo ethyl acetát. V minulosti se používal acetonitril, toxičtější než současně používané lát−
ky. Jsou zaznamenány 2 případy otravy odlakovačem obsahujícím acetonitril u malých dětí. Používání acetonitrilu v kosmeti−
ce je v Evropě zakázáno od roku 2000.

Společnost Detecha vyrábí 3 druhy odlakovačů − všechny ve 100 ml balení; každý z nich má trochu jinou funkci (a pro
rychlou orientaci i jinou barvu) a žádný neobsahuje acetonitril. Všechny obsahují směs rozpouštědel, látky pečující o nehty
a parfém.
Nejlépe prodávaný je Bezacetonový odlakovač (modré barvy), ve kterém se o povrch nehtů stará ricínový olej a glycerin,
které chrání nehty proti lámání a vysoušení. Pocit svěžesti je zaručen přídavkem mentholu.
Dalším v řadě našich odlakovačů je zelený REGINA Regenerační odlakovač na nehty − s obsahem hydrolyzovaného kera−
tinu a glycerinu. Zabraňuje vysoušení nehtu a nedráždí nehtové lůžko.
Poslední − a nejdražší − je růžový Bezacetonový odlakovač s vitamínem B5. Již v názvu je zdůrazněno, že tento výrobek neh−
tům pomáhá a vyživuje je. Kromě panthenolu tento výrobek obsahuje glycerin a menthol s chladivým efektem.

www.detecha.cz
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Ekonomická mise do Cluje
a Český podnikatelský den v Cluji
Česko−rumunská smíšená obchodní a průmyslová ko−
mora (ČROK), jejímž členem je rovněž Svaz českých a mo−
ravských výrobních družstev, nabízí účast v misi do Cluje.
ČROK spolupořádá tuto misi s Ambasádou České republi−
ky v Bukurešti. Zeptali jsme se prezidentky ČROK Jany
Klokočkové na podrobnosti.
Kdy se mise koná a jaké je její poslání?
Termín uspořádání mise je od 30. září do 1. října 2009
(30. září − přesun do Cluje, 1. října Český podnikatelský den).
Jedná se o malou eko−
nomickou misi, která
bude zaměřena na
město a župu Cluj, kte−
ré patří mezi nejrozvi−
nutější v Rumunsku.
Smyslem a cílem celé
akce je nalezení part−
nerů pro zúčastněné
české podniky, rovněž
tak prověření možností
k investování. Město
Cluj je hlavním městem
župy (kraje) Cluj, situo−
vané mírně severně
od středu Rumunska.
Jedná se o průmyslově
rozvinutou župu. Poslá−
JANA KLOKOČKOVÁ
ním mise je propojit
prezidentka ČROK
české a rumunské pod−
nikatelské subjekty s cílem umožnit jim zahájit společné ob−
chodní aktivity.

Jaké jsou perspektivní obory v této souvislosti?
Perspektivními obory jsou elektrotechnický průmysl a IT,
potravinářský průmysl, metalurgický průmysl, oděvní průmy−
sl, výroba nábytku, papírenský průmysl a chemický průmysl.
Zajímavé jsou i příležitosti spojené s letištěm v Cluji a prů−
myslové parky.

Jak bude probíhat Český pod−
nikatelský den v Cluji?
Ambasáda České republiky
vyhledá pro české účastníky
mise vhodné partnery pro Český
podnikatelský den, zajistí patřič−
nou propagaci a match−making,
zajistí a bude hradit jednací pro−
story, ponese také náklady spo−
jené s občerstvením během jed−
nání. Je nutné, aby nám účast−
níci mise předem v dostatečném
předstihu předali své profily spo−
lu s požadavky, z jaké oblasti by
měl jejich partner být. Na jedná−
ní Českého podnikatelského dne
bu−dou rovněž přizváni představi−
telé Župní obchodní komory,
která sdružuje většinu firem
v župě a pravidelně je informu−
je o podnikatelských příležitos−
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tech, dále pak představitelé místní samosprávy a veřejné
správy.

Připravují se ještě nějaké doprovodné akce či pro−
gramy?
Ano, paralelně s přípravou vlastní mise ČROK pracuje na
vydání rumunské verze letáku o aktivitách a službách komo−
ry. Jedná se o příležitost propagovat Vaše výrobní družstvo
zveřejněním loga a odkazu na webové stránky. Leták bude di−
stribuován všem partnerům komory v Rumunsku přímo, dále
na všech 41 župních obchodních komor a při akcích pořáda−
ných komorou v Rumunsku. Výrobní družstva si mohou tuto
formu propagace za zvýhodněnou členskou cenu 4000 ko−
run. Další možnost je spojit účast v misi s návštěvou veletr−
hu Casa mea − Můj dům, který v Cluji v tomto období probí−
há. Komora nabízí i přípravu návazného programu „na míru“
pro každou firmu, která projeví zájem a co nejvyšší zhodno−
cení této akce.

Jaké jsou další podmínky pro účast v této misi?
Účastníci mise − české firmy − si hradí pouze cestovní
a ubytovací náklady. V této souvislosti je třeba zmínit do−
stupnost regionu autem z ČR. Župa Cluj je relativně snadno
dostupná po pozemních komunikacích v porovnání například
s hlavním městem Bukureští. Pokud budou mít účastníci zá−
jem a jejich počet se bude pohybovat okolo 10 osob, je mož−
né zajistit mikrobus. Pro úplnost lze dodat, že ve dnech
30. září až 4. října bude probíhat v Cluji veletrh EXPO CASA
zaměřený na design, stavbu, dekoraci a vybavení rodinných
domků, vilek a chat. Je proto vhodné pro účastníky uvažo−
vat o případném spojení pobytu v Cluji s prohlídkou veletrhu.

Kde se mohou případní zájemci hlásit?
Zájemci o účast vmisi se mohou
hlásit na následujícím kontaktu:
tel/fax: +420 224 941 105,
e−mail: cccr@seznam.cz

Připravuje Česko−rumunská
smíšená obchodní a průmy−
slová komora ještě další ob−
chodní mise do konce tohoto
roku?
Počítáme, že v druhé polovině
listopadu se uskuteční Ekonomic−
ká mise rumunských podnikatelů
z župy Suceava do ČR. Termín
a další podrobnosti upřesníme ná−
sledně, doporučuji sledovat webo−
vou stránku Česko−rumunské smí−
šené obchodní a průmyslové ko−
mory − www.crok.biz.
Rozhovor připravila
Ing. Věra Řeháčková
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MECHANIKA TEPLICE, výrobní družstvo
Masarykova 31, 415 01 Teplice
tel.: 417 534 513−6, e−mail: info@mechatep.cz, http://www.mechatep.cz
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T I PY P R O V Á S
EKONOMIKA
Podle zprávy s názvem Doing Business 2010, kterou nově vyda−
la Světová banka (SB) ve spolupráci s Mezinárodní finanční korpora−
cí (IFC) se v žebříčku 183 zemí řazených podle snadnosti podnikání
Česká republika umístila na 74. místě, čímž si oproti loňskému roku
o osm příček pohoršila. Hospodářská komora České republiky se sta−
ví ke zprávě Světové banky rezervovaně − studie Doing Business
v řadě sledovaných oblastní nehovoří tak negativně jak je interpreto−
váno. „Ze zprávy vyplývá, že české podnikatelské prostředí se naopak
oproti roku 2008 významně zlepšilo v ochraně investorů a zahájení
podnikání, což je z našeho pohledu klíčové,“ uvedl ke zprávě prezi−
dent Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Ostatní oblas−
ti, které navazují nebo přímo souvisejí s podnikáním, jako například
stavební povolení, najímání pracovní síly či daně vycházejí v této zprá−
vě negativněji než v roce 2008. „Myslíme si, že tyto výtky jsou do ur−
čité míry opodstatněné, avšak v případě daňové zátěže negativní vý−
sledek nesdílíme. Naopak myslíme si, že za poslední dva roky došlo
k výraznému snížení daňového břemena, proto zveřejněné výsledky ve
studii Doing Business považujeme do jisté míry za zkreslené a vzdá−
lené od reality,“ dodal Kužel.
z
Vláda schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub
Šebesta, a který zavádí nový národní dotační titul OBCE na proplace−
ní DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1. až 5. kola příjmu žádostí
v rámci PRV. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou
zhruba 500 milionů korun, administrací dotačního titulu je pověřen
Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF). „Schválený ma−
teriál řeší financování daně z přidané hodnoty u projektů Programu
rozvoje venkova, které realizují obce a svazky obcí v rámci prvního až
pátého kola příjmu žádostí. Výdaje vynaložené na tento program se
předpokládají počínaje rokem 2009 a konče rokem 2012, přičemž
průměrná roční výše tohoto výdaje na dotování DPH se odhaduje na
zhruba 150 milionů korun a celková částka je odhadována na 500 mi−
lionů korun,“ shrnul Šebesta. Podle Šebesty je navrhovaný postup
bez dopadu na státní rozpočet, potřebné prostředky budou získány ze
zdrojů PGRLF. Dotační titul OBCE bude vyhlášen v průběhu následují−
cích 14 dní. Hned poté bude veřejnost i dotčení příjemci dotace de−
tailně informováni o nastavení tohoto dotačního titulu a SZIF bude po−
kračovat v administraci Žádostí o platbu, které byly kvůli DPH
pozastaveny.
z
Evropská komise schválila řídící a kontrolní systém operačního
programu Technická pomoc. Jde již o 14. operační program (OP)
v České republice, který obdržel souhlas Bruselu s nastavením své−
ho řízení a může tak začít čerpat průběžné platby z rozpočtu Evropské
unie. Průběžné proplácení nahradí dosavadní využívání záloh zasla−
ných Unií. Evropská komise prověřuje u všech operačních programů,
realizovaných v členských zemích, jak jsou vedeny a kontrolovány.
Pokud vyhodnotí, že je řízení, monitoring a audit v pořádku, mohou OP
začít průběžně žádat o proplácení prostředků poskytovaných ze struk−
turálních fondů a Fondu soudržnosti. „Průběžné platby jsou význam−
ným krokem k úspěšnému využití evropské podpory pro roky 2007 až
2013. Má k nim přístup již 14 z 18 českých operačních programů,“
uvedl ministr Vondruška. O 18 OP se hovoří proto, že na našem úze−
mí jich sice působí 26, ale jen 18 z nich je vedeno českými úřady.
Ostatní − převážně se jedná o přeshraniční, nadnárodní a meziregio−
nální programy − mají své nadřízené orgány v jiných členských zemích.
z
ČR a SRN chtějí společně bojovat proti nelegálnímu zaměstnává−
ní a zneužívání sociálních dávek. České ministerstvo práce a sociál−
ních věcí spolu s ministerstvem financí Spolkové republiky Německo
připravilo dvoustranné ujednání o spolupráci. Jeho cílem je vytvořit
podmínky pro dokonalejší prověřování legálnosti přicházejících pra−
covníků. Dokument v Praze podepsali státní tajemník Spolkového mi−
nisterstva financí Werner Gatzer a náměstek ministra práce a sociál−
ních věcí Michal Sedláček. Spolupráce mezi oběma zeměmi bude
fungovat především na principu vzájemné výměny informací a zkuše−
ností mezi odpovědnými orgány. Usnadní mimo jiné vzájemné sdělo−
vání skutečností rozhodných pro nárok na dávky. Smyslem ujednání
je posílit spolupráci mezi příslušnými orgány v boji proti nelegálnímu
zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímá−
ní přeshraničních pracovníků. Na návrh české strany text obsahuje
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také související kontrolu přeshraničního zneužívání sociálních dávek
a neodvádění pojistného. Dokument by měl mít příznivý dopad také
na státní rozpočet. Pracovníci z Německa, u kterých není oprávněné
zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení vysílajícího
státu, budou povinni odvádět příspěvky na sociální zabezpečení do
českého systému. Pomocí výměny informací o českých pracovnících
zejména v příhraničních oblastech bude snáze možné zabránit neo−
právněnému pobírání dávek v nezaměstnanosti, evidování těchto
osob jako nezaměstnaných a z toho vyplývajícímu placení pojistného
na zdravotní pojištění za tyto osoby ze státního rozpočtu. Sjednání
smlouvy tak umožní v odůvodněných případech kontrolu rozhodných
skutečností a případně i zastavení výplaty dávky. Česká republika plá−
nuje do budoucna podobná ujednání využít i ve vztahu k ostatním sou−
sedním státům. Toto ujednání vstoupí v platnost poté, kdy na ně−
mecké straně dojde k přijetí národního prováděcího zákona ke
smlouvám tohoto typu.
z
Podle mezinárodní ankety GE Money Bank v Čechách rodiče za
školní pomůcky pro své děti utratí obvykle 2500 korun a na rozdíl od
většiny ostatních zemí nakupují dětem výbavu „jen“ jednou za dva
roky. V cizině převažují každoroční nákupy. Za základní vybavení pro
školáky bez učebnic nejvíce zaplatí rodiče v Austrálii − jednorázově
v přepočtu vydají 6500 korun i více. Češi se vyznačují dále tím, že se
při nákupu školních pomůcek více orientují na funkčnost a nepodlé−
hají tolik módním trendům. Anketa, ve které GE Money Bank zjišťo−
vala, jak se mezinárodně liší náklady na školní potřeby pro žáky zá−
kladních škol, proběhla letos v srpnu v 11 zemích světa. „Čím dál
častěji se můžeme setkat s tím, že vedle knih a sešitů se součástí
školní výbavy stává osobní počítač nebo laptop. Cena vybavení pro
školáka se tak může vyšplhat i na několik desítek tisíc. Rodiče proto
často před začátkem školního roku využívají Expres půjčku právě za
účelem pořízení těchto finančně náročnějších školních pomůcek,“
řekla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.
z
Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje legislativní úpravu do−
hod o provedení práce, tuzemské podniky s těmito návrhem však ne−
souhlasí a považují jej za nesystémový. Stát je přesvědčen, že díky
zneužívání tohoto systému tuzemskými firmami přichází o značné fi−
nanční prostředky v řádech miliard korun a chce tuto situaci změnit.
Ministerstvo proto zvažuje, že z dohod o provedení práce by se plati−
lo zdravotní a sociální pojištění, což by mělo zabránit tomu, aby firmy
nevyužívaly možnosti změny pracovního poměru u zaměstnance z pl−
ného pracovního úvazku na dohodu o provedení práce. To je pro fir−
my finančně výhodnější a administrativně jednodušší. „Pokud by do−
hody o provedení práce měly podléhat placení zdravotního
a sociálního pojištění, ztratily by svoji výhodu a neměly již dále žádný
význam. Dohody dnes umožňují firmám efektivně a flexibilně reagovat
na změny na trhu, jsou pro ně i administrativně méně náročné. Tyto
změny by negativně postihly především ty, co nic nezneužívají ani ne−
porušují,“ reagoval prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel. „Hospodářská komora je proti zavádění nových a přísněj−
ších opatření, ale naopak pro důslednější dodržování stávajících kon−
trolních mechanismů, které spadají do činnosti inspekce práce.
Pokud někdo úmyslně zneužívá tento systém tak je třeba v prvé řadě
využít stávajících kontrolních mechanismů, než jej zpřísňovat. Pokud
naším společným cílem je podpora krátkodobých pracovních úvazků
tak by jakékoliv zpřísnění dohod o provedení práce, které toto umož−
ňují, bylo chybným krokem,“ dodal Kužel.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Tuzemské průmyslové firmy se snaží vyrovnat s poklesem po−
ptávky zaváděním nových informačních technologií. Vyplývá to z ana−
lýzy české IT společnosti S&T CZ, která zaznamenala 40procentní
meziroční nárůst prodejů informačních systémů pro řízení výroby,
označovaných také jako shop−floor řešení. Modernizace IT pomáhá vý−
robním firmám dosáhnout značných provozních úspor: „Během něko−
lika měsíců lze snížit provozní a výrobní náklady o desítky procent.
Návratnost investice do vybraných shop−floor řešení je proto obvykle
kratší než jeden rok. V době hospodářského útlumu tak mohou tyto
technologie firmám výrazně finančně ulehčit,“ dodal Jaroslav Střelka,
manažer divize průmyslových aplikací, S&T CZ. Klíčovým úkolem
systémů řízení výroby je odhalit problémová místa a lépe plánovat
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provoz výrobních linek. „Odbourávají nadbytečné pracovní postupy či
pomáhají včas odhalit zmetky a nekvalitní suroviny. Zamezují zbyteč−
ným prostojům, přispívají k hladkému průběhu výroby,“ vysvětlil
Střelka. Nejžádanější jsou zejména systémy pro monitorování postu−
pu výroby a dokladování rodokmene výrobku (odvod výroby, MES
systémy), systémy sledování efektivity výroby, monitorování prostojů
a úzkých míst výroby (OEE parametr, line efektivity) a systémy sběru
dat z výrobních zařízení (SPC analýza).
z
Společnost Toshiba Europe uvede na trh zařízení StorE TV, exter−
ní pevný disk optimalizovaný pro multimediální aplikace. Zařízení
Toshiba StorE TV slouží jako multimediální přehrávač nabízející kapa−
citu až 2 TB. Díky širokému výběru rozhraní lze toto zařízení připojit
k různým zábavním a multimediálním zařízením a obrazovkám.
Toshiba StorE TV bude v Evropě, na Středním východě a v Africe k dis−
pozici během letošního čtvrtého čtvrtletí. Rostoucí popularita vytváře−
ní, stahování a sdílení filmů, zvukových souborů a obrázků vysoké
kvality vede k vysokým nárokům na velkou úložnou kapacitu pro mul−
timediální obsah. „Produkt
StorE TV je první externí
pevný disk představený
Toshibou, který je zaměřen
na multimediální aplika−
ce,“ říká Marco Perino, ge−
nerální ředitel divize volitel−
ných součástí k počítačům,
periférií a služeb, Toshiba
Europe pro Evropu, Střední
východ a Afriku. „Je to
další důležitá součást port−
folia produktů Toshiby ur−
čených ke každodenní do−
mácí zábavě, která podporuje škálu multimediálních formátů.“
Uživatelé si mohou zvolit zařízení a obrazovku, které jim vyhovují při
přehrávání hudby a zobrazení fotografií nebo videozáznamů uložených
v tomto zařízení. Uživatel může pomocí dálkového ovládání, které je
součástí dodávky zařízení, snadno a příjemně procházet nabídkami
na obrazovce. Grafické uživatelské rozhraní nabízí snadný a rychlý pří−
stup ke všem možnostem konfigurace, funkcím multimediálního pře−
hrávače a uloženým souborům. Zamýšlené každodenní použití zaříze−
ní StorE TV zdůrazňuje jeho jednoduchý a lesklý černý design. Zařízení
je díky rozměrům 170 milimetrů x 46 milimetrů x 111 milimetrů sklad−
né a zapadne do prostředí obývacího pokoje.
z
Společnost UPC představila nové internetové připojení UPC Fiber
Power, které umožňuje stahovat data rychlostí až 50 MBit/s nebo
100 Mbit/s. UPC tak poskytuje internetové služby založené na ino−
vačních technologiích šířených na moderní, rozsáhlé síti z optických
vláken. Díky oběma službám je nabídka UPC až pětkrát rychlejší než
konkurenční nabídka ADSL. Nová generace rychlého širokopásmové−
ho připojení založená na technologii EuroDOCSIS 3.0., která se ještě
nedávno zdála v domácích podmínkách vzdálenou budoucností, je
k dispozici již dnes. „Toto oznámení současně představuje jeden
z milníků v dějinách českého internetu. Domácí internetový trh už ne−
bude jako doposud. Naše úsilí a práce se vyplatily. Česká republika
má totiž díky UPC Fiber Power 100 poprvé k dispozici internetovou su−
per dálnici, která není samozřejmostí ani v evropském měřítku. Za
UPC Fiber Power se skrývají stamilionové investice, aplikace špičko−
vých technologií, mezinárodní zkušenosti a měsíce práce,“ konstatu−
je ředitel společnosti Václav Bartoň a pokračuje: „Naše internetové
služby začínají svými rychlostmi tam, kde ty běžně nabízené končí.
Srovnáváme−li uživatelský komfort a rychlost UPC Fiber Power s mož−
nostmi DSL, pak je to totéž, jako když srovnáváme superrychlík TGV

s osobním vlakem. A jakkoliv je potěšující předběhnout konkurenci
a určovat dynamiku vývoje, ještě lepší je vyjít vstříc očekáváním zá−
kazníků, kteří mají stále větší nároky na šířku pásma a na multime−
diální využití internetu především v oblasti hudby a videa.“
z
První průhledný mobil na světě se na pultech českých obchodů
objevil v pátek 4. září. Model LG GD900 přezdívaný Crystal mohou tu−
zemští spotřebitelé koupit za necelých 12 tisíc korun ve specializo−
vaných obchodech s mobilními telefony a v ře−
tězcích s elektronikou. Přístroj disponuje
dvěma interaktivními plochami s dotykovým
ovládáním. Těmi jsou širokoúhlá obrazovka
a vysouvací, jakoby skleněný touchpad s na−
modralým podsvícením. Cílovou skupinou jsou
především milovníci unikátního designu a mo−
derních technologií. Společnost LG Electronics
je třetím největším výrobcem mobilních zaříze−
ní na světě a každoročně získává za vzhled vý−
robků ceny iF a red dot. Na vývoji pracovali ná−
vrháři a technici LG zhruba čtyři roky. Tolik
času uplynulo od okamžiku, kdy s konceptem
průhledného telefonu přišel designér Young
Ho Kim. Funkční prototyp LG GD900 Crystal
firma představila veřejnosti v únoru letošního
roku na veletrhu Mobile World Congress
v Barceloně, kde vzbudil ohlas. Mezi pokročilé vlastnosti zcela prů−
hledného touchpadu patří ovládání pohybu kurzoru po obrazovce tak,
jak to uživatelé znají z notebooků, a dále rozeznávání rukou psaného
písma nebo spouštění či ovládání aplikací jedním pohybem prstu po
pracovní ploše. Obě dotykové části usnadňují práci s fotografiemi
a dalším multimediálním obsahem.
z
Společnost Trend Micro uvedla na trh nové verze svých vlajkových
spotřebitelských produktů − Trend Micro Internet Security a Trend
Micro Internet Security Pro − a oba jsou jako první optimalizované pro
Microsoft Windows 7. Jsou teď rychlejší a chytřejší, ale nadále zů−
stávají snadno ovladatelné a zajišťují kvalitní ochranu bez zbytečného
zatěžování počítačových prostředků. „Naslouchali jsme zákazníkům
a zaměřili se na praktičnost, účinnost a snadné ovládání. Ve srovná−
ní s loňským rokem zredukovaly nové produkty o 20 procent velikost
instalovaných souborů i dobu kontroly,“ uvedla Carol Carpenter, ge−
nerální ředitelka útvaru pro spotřebitele a malé podniky. „Trend Micro
Internet Security 2010 je komplexní zabezpečení, které slibuje snad−
nou, rychlou a inteligentní ochranu zákazníkům, kteří jsou unaveni
komplikovanými a těžkopádnými balíky zabezpečení.“
z
Sunnysoft, specialista na oblast mobilních řešení, kapesních po−
čítačů, smartphonů a GPS navigací, představil kolekci mobilních pouz−
der určenou především pro ženy. Příslušenství pro mobily je vyrobeno
z kvalitní měkké kůže a opatřené kovovou karabinkou. Až dosud pro
nejmodernější mobilní zařízení ženám taková pouzdra chyběla.
Aktuální kolekce Krusell Edge je určena pro letošní období
podzim/zima a je vyrobena v barvách blankytně modrá, módní růžo−
vá, atypická červená i oranžová a sněhově bílá. Kožená pouzdra jsou
elegantní, ale i praktická, a tak v nastávající sezoně ochrání mobilní
telefon, PDA nebo smartphone před poškrábáním, vlhkem, mrazem
a sníženým výkonem baterie. Na zadní straně je umístěna druhá vněj−
ší kapsa a kovovým kroužek typu karabinka. K nošení mobilu či PDA
v pouzdře lze využít i přibalenou šňůrku na krk. Každá žena ocení zá−
ruku, která je v případě těchto pouzder doživotní. Pro větší komuni−
kátory je uvedena řada Krusell LUNA XL, určená zařízením, jako je
HTC Touch HD nebo nový Touch Pro 2. Univerzální pouzdra velikosti
XL vynikají zpracováním, designem a kvalitní kůží.

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