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Nový rok 2010 je tu a s ním i naše
první lednové číslo. Doufám, že jste si
užili vánoční svátky, dostali jste jen ty
dárečky, které jste si přáli a prožili jste
Vánoce v míru a klidu.

V tomto čísle si můžete přečíst
hned o třech prodejních akcích s na−
bídkou zboží členských výrobních druž−
stev. Informaci pro Vás máme také
o stálé družstevní expozici ze Soulu či
reportáž z mnichovského veletrhu Heim
+ Handwerk, kde družstva vystavovala
ve společné expozici. Plzeňská VDI Styl
a Obzor se setkala s arménskou dele−
gací tamního MPSV, což je jistě zajíma−
vým přínosem... VD Bytprům v tomto
roce slaví 90 let − připomínáme jeho
činnost. VD Vkus Frýdek−Místek získalo
Cenu Ministra průmyslu a obchodu pro
zaměstnavatele osob se zdravotním
postižením. Blahopřejeme! 

Druhé blahopřání patří Josefu Štia−
kovi, místopředsedovi družstva Delta
České Budějovice, který v rámci svých
sportovních aktivit přivezl z indického
Bangalore ze světových sportovních her
IWAS World Games 2009 dvě zlaté me−
dile. 

V novém roce 2010 Vám přeji hod−
ně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale
také vše, co si přejete. Těším se na
Vaše příspěvky, dotazy či náměty...
Začátek roku nám přinesl pěknou sně−
hovou nadílku a zatímco píšu tento
úvodník, sníh padá a padá... V naší
obci kupodivu zatím funguje připojení...
A jestli úplně nezapadáme, setkáme se
opět v únoru. :−)

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Vážení přátelé, 

počátek ledna bývá tradičně spojován s výhledy do roku, na jehož letopočet si teprve zvy−
káme. Vánoční zastavení, které většině z nás poskytlo příležitost zamyslet se s větším
odstupem nad našimi úspěchy i prohrami, je za námi a nám nezbývá, než opět pohlédnou
tváří v tvář každodennímu životu. 

Míra optimismu a energie, kterou budeme při prosazování našich představ disponovat,
závisí nejen na našem osobním nastavení, ale i na vnějších podmínkách, v nichž svoje cíle
a představy uskutečňujeme. A je zjevné, že je co zlepšovat. Stabilní podnikatelské pro−
středí, vymahatelnost práva, transparentnost veřejných zakázek, předvídatelnost pravidel,
v jejichž rámci se realizují i podnikatelské záměry členských družstev našeho svazu, patří
k podmiňujícím faktorům budoucích úspěchů. A k tomu ještě krize! Rád bych na tomto
místě vyjádřil uznání Vám všem, kteří jste se s jejími dopady v průběhu uplynulého roku
úspěšně vyrovnávali, a ujistil Vás, že i v nadcházejícím období Vám budeme jako svaz ná−
pomocni při jejich řešení. Nejen prosazováním Vašich zájmů v často složitých jednáních
s poslanci a orgány státní správy, ale i včasným poskytováním aktuálních informací o tom,
jaké legislativní změny mnohdy překotný vývoj přináší. 

Nové komunikační možnosti, které jsme na sklonku uplynulého roku vytvořili zavedením
extranetu, i projekt zásilkového prodeje družstevních výrobků, který aktivně podporujeme,
jsou pouze zlomkem aktivit svazu, jejichž prostřednictvím chceme v nadcházejícím roce při−
spět k prosperitě družstevního podnikání. Ani letošní rok nebude bez problémů. Proto pře−
ji Vám všem, kteří jste spojili svůj profesní život s výrobním družstevnictvím, aby se Vám
dařilo v realizaci Vašich podnikatelských záměrů i v každodenní práci, kterou jako řadoví
pracovníci přispíváte k jejich uskutečňování. 

Na prahu nového roku 2010 přeji Vám, Vašim spolupracovníkům v družstvu i všem
Vašim blízkým pevné zdraví a spokojenost v práci i v osobním v životě. 

Jan Wiesner 
předseda SČMVD



VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                                 LEDEN 2010

4

V posledním listopadovém týdnu roku 2009
se tři výrobní družstva společně zúčastnila
předvánoční prodejní výstavy řemesla, designu
a bydlení Heim + Handwerk v Mnichově na
Novém výstavišti. Účast na této akci byla do−
tována agenturou CzechTrade, takže stánek
o ploše 9 metrů čtverečních spolu s výstavbou
a podílem na nákladech na společné zázemí
stál jednotlivé vystavovatele 25 tisíc korun. 

Společná účast družstev 
na veletrhu 
Heim + Handwerk

V roce 2009 nebyl do seznamu oficiálních účastí ČR v za−
hraničí zařazen veletrh řemesel I.H.M., dotovaná účast na vele−
trhu Heim + Handwerk byla náhradou za tento veletrh.

Veletrh Heim + Handwerk má v Mnichově dlouhou tradici,
konal se již po 32. Oproti předchozím letům byla tentokrát zkrá−
cena doba trvání veletrhu z 9 na 5 dnů (naproti tomu byla pro−
dloužena otvírací doba − denně až do 20 hodin) a termínově byl
posunut před a na začátek adventu, aby se časově nekryl s vá−
nočními trhy ve městě. Z návštěvnosti bylo patrné, že akce má
opravdu velkou tradici, lidé jsou zvyklí ji navštěvovat, a to i přes
na naše poměry vysoké vstupné (celodenní vstupné EUR 12,−,
vstupné po 15. hodině EUR 7,−).

Z oficiálních údajů vyplývá, že tento ročník veletrhu navštívi−
lo 115 tisíc zákazníků, což byl nárůst 8,5 procenta oproti před−
chozímu roku. Na veletrhu vystavovalo 854 firem v šesti velkých
výstavních halách.

ky, užitkové a dekorativní sklo. Zástupci Kovodružstva Sedlčany
měli v nabídce nožířské výrobky družstva.

Granát Turnov a Podané ruce svou účast na veletrhu hodno−
tí jako přínosnou z pohledu finančního i prezentačního. KDS
Sedlčany zůstalo bohužel za svými očekáváními. 

Nutno podotknout, že bez podpory by se vystavovatelům
účast na veletrhu nevyplatila, náklady na akci by byly příliš vy−
soké.

V roce 2010 předpokládáme opět společnou účast družstev
buď na jarním veletrhu řemesel I.H.M. nebo na předvánočním
Heim + Handwerk, záleží na tom, která z akcí bude zahrnuta
mezi podporované.

Česká expozice byla umístěna na pěkném místě po obvodu
prestižní haly A1. Vedle rohového stánku Granátu Turnov měla
svůj stánek družstva Podané ruce Zubří a KDS Sedlčany, před
společným zázemím se nacházely informační pulty pro zástupce
SČMVD a CzechTrade. 

Dalšími českými firmami v české expozici byly Maříž (kera−
mika), Voborník (dřevěné hračky), Miloš Miller (formičky), TON
(ohýbané židle) a FOXTROT (bižutérie). 

Zástupci Granátu Turnov podle předchozích zkušeností z pro−
dejů na veletrhu I.H.M. do Mnichova přivezli stříbrné a pozlace−
né šperky s českými granáty. Zástupci družstva Podané ruce
prodávali skleněné dárkové předměty, skleněné šperky a pilní−
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Autor textu
+ foto:

Ing. Lenka
Bartoničková
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Koncem roku 2009 bylo otevřeno České Info Centrum v Soulu,
jehož jednou z mnoha priorit je i podpora českého exportu do
Korejské republiky. České Info Centrum vzniklo na základě spolu−
práce mezi majitelem řetězce českých restaurací v Soulu − Castle
Praha (www.castlepraha.co.kr) panem Tai H. Hamem a Velvyslanec−
tvím České republiky v Korejské republice (www.mzv.cz/soul).
České Info Centrum bude plnit funkci informačního, vzdělávacího,
kulturního, předváděcího a obchodního centra.

Výrobky výrobních družstev ve stálé expozici
v Českém Info Centru v Soulu

Sídlí ve druhém patře největší ze
čtyř českých restaurací (Castle Praha),
kterou nechal majitel postavit podle
vzoru pražské Staroměstské radnice ve
vyhlášené čtvrti Hongde v roce 2006.
Na více než 200 metrech čtverečních
se nachází jeden výstavní a jeden pro−
mítací a zároveň konferenční sál Čes−
kého Info centra. Vedoucí obchodně−
ekonomického úseku Velvyslanectví
České republiky paní Vlnasová nám na−
bídla možnost zdarma vystavovat výrob−
ky a katalogy výrobních družstev ve stá−
lé expozici Českého Info Centra. Na
základě naší výzvy zveřejněné v Infor−
mačním přehledu projevila některá vý−
robní družstva zájem a jejich výrobky
a katalogy byly umístěny do stálé expo−
zice Českého Info Centra. Jedná se
o skleněné pilníky a skleněné dekora−
tivní předměty sociálního družstva
Podané ruce, kosmetické výrobky
Vřídla, Karlovy Vary, krojované panenky
v českém i korejském kroji družstva
umělecké výroby Lidová tvorba, dárková
balení vín z Templářských sklepů, vinař−
ského družstva, vzorkovnice knoflíků vý−
robního družstva knoflíkářů STYL
Studená, dřevěné hračky výrobního
družstva Jas a plyšové hračky družstva
umělecké výroby Moravská ústředna. 

Uvnitř centra je také umístěna stálá
katalogová výstava, která dává korej−
ským podnikatelům možnost navázat
kontakty s novými českými obchodními
partnery. 

Korejská republika dnes představu−
je jednoho z největších obchodních
partnerů ČR mimo Evropu. Obratem
vzájemného obchodu ve výši 1,7 miliar−
dy amerických dolarů je Korejská re−
publika po Číně, Spojených státech
a Japonsku naším 4. největším ob−
chodním partnerem mimo Evropu,
a předběhla tak už i takové tradiční
partnery jako třeba Indii, Egypt nebo
Kanadu. V současné době existuje
mnoho českých firem, které usilují
o vstup na rostoucí korejský trh. Právě
České Info Centrum nabízí vhodný pro−
stor k prezentaci středních a malých fi−
rem z České republiky na korejském
trhu, kde v současné době není zastou−
pení ani CzechTrade, ani CzechInvest.

Autor textu: Ing. Věra Řeháčková



7

LEDEN 2010                                                                                VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 



8

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                                 LEDEN 2010

Cenu Ministra průmyslu a obchodu získalo
Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek

Již pátý ročník soutěže o Cenu Ministra průmyslu a obchodu pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením uzavřelo
5. prosince 2009 slavnostní předání cen v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, kterého se zúčastnil rekordní počet vý−
znamných osobností. Toto ocenění a současně ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické prá−
ce předávali premiér Jan Fischer, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a mi−
nistr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb a celá řada dalších významných osobností. 

Ocenění za dlouholeté výsledky při zaměstnávání osob se ZP získalo
Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek. Ocenění z rukou předsedy SČMVD Jana
Wiesnera a náměstka ministra průmyslu Ing. Roberta Szurmana převzala
osobně předsedkyně družstva Zdeňka Děcká. Blahopřejeme nejen družstvu
k tomuto ocenění, ale i paní předsedkyni k významnému životnímu jubileu,
které v těchto dnech oslavila. Cena za rok 2010 bude vyhlášena již počátkem
tohoto roku. Autor textu: Ing. Karel Rychtář
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Předvánoční prodejní akce

V průběhu měsíce prosince se uskutečnila řada před−
vánočních prodejních akcí, se třemi z nich, které se ode−
hrály za účasti výrobních družstev, vás nyní seznámíme.
Atmosféru prodejů vám jistě přiblíží fotodokumentace.

9. prosince 2009 se uskutečnila prodejní akce přímo v Poslanecké
sněmovně. Zúčastnila se jí dvě družstva − Moděva Konice a Vývoj Třešť.
Ačkoliv poslanci právě v tento den projednávali rozpočet, někteří z nich
(nutno podotknout, že především ženy) si v pauzách našli čas a přišli si
prohlédnout nebo i zakoupit oděvy od českých výrobců.
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Další prodejní akce se uskutečnila hned následující den,
10. prosince 2009 se konaly již tradiční Vianočné trhy v budově
CPS v Bratislavě. Akce se zúčastnilo 15 slovenských firem, pře−
devším z řad slovenských výrobních družstev a účast byla nabíd−
nuta i českým výrobním družstvům − tato se v počtu 4 na akci při−
hlásila. Na poslední chvíli se však zástupci Moravské ústředny
omluvili kvůli náhlému onemocnění, což byla velká škoda, proto−
že nakupující se na nabídku hraček od známého českého výrob−
ce těšili. Akce se fyzicky zúčastnila 3 česká výrobní družstva − šlo
o Vkus Frýdek−Místek, Podané ruce a Moděvu Konice. Zástup−
kyně Vkusu Frýdek−Místek prodávaly ložní soupravy, vánoční ubru−
sy, chňapky, outdoorové bundy a vesty. O jejich zboží byl zájem,
zákazníci je již znali z minulých ročníků − tentokrát tu byly již po−
čtvrté. S objemem prodejů byly spokojeny. Zástupci Podaných ru−
kou prodávali skleněné dárkové předměty, skleněné šperky a pil−
níky. S objemem prodejů byli též spokojeni, u jejich stánku se
zastavil snad každý návštěvník, většina z nich i nakoupila. V na−
bídce Moděvy Konice byly tradičně pláště, paleta a bundy. Aby
srovnali úroveň prodejních cen s cenami slo−
venských konkurentů, vyhlásili 15% slevu na
své zboží, ale i po slevě zůstávaly produkty
z Moděvy pro návštěvníky spíše luxusnějším
artiklem.

Celkově byla akce dobře navštěvována
v dopoledních a poledních hodinách, v po−
zdějších odpoledních hodinách řady nakupu−
jících již slábly.
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Dne 16. prosince 2009 se konala přímo v budově SČMVD
předvánoční prodejní akce šperků a dárkových předmětů ze
skla z produkce Granátu Turnov a prodej kosmetiky od
Detechy Nové Město nad Metují. Bylo možné se nechat i nalí−
čit, protože se akce zúčastnila i vizážistka. Pracovníci svazu
využili svých kontaktů k pozvání hostů, takže zákazníků přišlo
opravdu hodně. Ti využili přítomnosti zástupců obou družstev
k nákupu vánočních dárků. Jsme velmi rádi, že s tržbou byla
obě družstva spokojena. 

Zapsala: Lenka Bartoničková
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KALENDÁŘ
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Aktuální informace pro členská VD
Zasedání představenstva CECOP, Valné shromáždění CICOPA a Valné shromáždění MDS proběhly ve dnech
15. − 20. listopadu 2009 v Ženevě. 

Proběhlo jednání s guvernérem ČNB, jehož ústředním tématem byla současná ekonomické situace.
Podrobnější materiál k uvedenému jednání byl členům představenstva a předsedovi kontrolní komise rozdán
v písemné podobě. 

Zasedání k energetické koncepci ČR se uskutečnila na půdě HK ČR. Předseda podpořil rozpracování kom−
binace všech systémů včetně dostavby jaderné elektrárny Temelín. 

Předseda informoval o jednání s europoslanci, kterého se zúčastnil ve Štrasburku. Vzhledem k propojování
české legislativy s legislativou evropskou zdůraznil potřebu včasného ovlivňování legislativních kroků nejen
v rámci Parlamentu ČR, ale i prostřednictvím našich zástupců v EHSV a dalších orgánech na evropské úrov−
ni. V této souvislosti připomněl dílčí pokrok, který se podařilo prosadit v rámci legislativy týkající se za−
městnávání zdravotně hendikepovaných. 

Předsedové SČMVD a SČMBD podepsali protokol o spolupráci s představiteli egyptského výrobního a byto−
vého družstevnictví. V souladu s ním budou rozvíjet hospodářskou spolupráci mezi oběma příslušnými sva−
zy, podporovat projekty družstevního podnikání včetně zakládání společných podniků a vyměňovat si studie
a informace. 

Valného shromáždění MDS se zúčastnilo téměř 700 delegátů z celého světa. Jeho hlavním tématem bylo
„Globální krize − příležitost pro družstva“. Dalšími tématy, která byla projednávána i v rámci seminářů, bylo
například družstevní podnik a ekonomická krize, trvale udržitelné hospodaření s energiemi, družstevní agen−
da ke klimatickým změnám, družstva a mír či družstva a jaderné odzbrojení.

19. valné shromáždění SČMVD se bude konat v pondělí 14. června 2010 od 9.30 hodin tradičně ve Spor−
tovním centru Nymburk.

Za účelem posílení reklamy a propagace jako prostředku ke zvýšení prodeje výrobků členských družstev bu−
dou osloveny specializované reklamní agentury. 

Byly uzavřeny smlouvy o spolupráci se společnostmi Incheba a ABF, na jejichž základě získají družstva zvý−
hodněné podmínky na jimi pořádaných veletrzích.

Prodejní akce Hračkobraní v Kamenici nad Lipou se opět zúčastí v červenci 2010 tři členská výrobní druž−
stva. 

V řetězcích COOP pokračuje prodej družstevních výrobků bytové chemie, kosmetiky, vybraných domácích po−
třeb a vína, připravuje se další dodávka pracovního oblečení. 

Bylo jednáno se zástupci výstaviště Černá louka v Ostravě o podmínkách případné účasti VD na jejich akcích. 

Je připraven dotisk aktualizovaného Katalogu pro hotely a restaurace.

V rámci projevu dne 4. ledna v budově SČMVD se předseda SČMVD mimo jiné zabýval hodnocením činnos−
ti svazu a jednotlivých odborů za uplynulé období, současnou i budoucí činností, která vyplývá z potřeb na−
šich členských výrobních družstev a současné hospodářské a politické situace. Zmínil  se o současné slo−
žité ekonomické situaci v návaznosti na probíhající krizi s tím, že rychlé ukončení krize zatím nelze
předpokládat. Naopak řada podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou spotřebního zboží předpo−
kládá, že rok 2010 bude složitější než rok předcházející. Negativní dopady lze proto předpokládat i ve vzta−
hu k VD, a proto je třeba neustále intenzivně hledat nové cesty pomoci členským družstvům. V letošním roce
nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, čas do voleb je nutné využít k možným změnám a následně s ohle−
dem na výsledek voleb prosazovat požadavky našich členských družstev vůči nové vládě. 
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Otázky a odpovědi
Otázka: Jaká je další možnost (kromě EUROPAGES), kde mohu v rámci EU inzerovat svou nabídku zboží či volných ka−

pacit?

Odpověď: Jednou z cest, jak inzerovat v mezinárodních databázích je možnost využít databáze BCD (Business Cooperation
Database). Podnikatelským subjektům z ČR zprostředkovává zveřejnění jejich poptávek a nabídek v databázi BCD
partnerské pracoviště  Enterprise Europe Network − Centrum pro regionální rozvoj. Tato mezinárodní databáze na−
bídek a poptávek slouží k navazování kontaktů mezi malými a středními podniky. Databáze je nástrojem podpo−
ry malého a středního podnikání Generálního ředitelství pro podnikání Evropské komise. Do BCD mají online pří−
stup tzv. korespondenti, jimiž jsou většinou členové sítě Enterprise Europe Network. Každý inzerát je v databázi
zveřejňován po dobu jednoho roku. V inzerátu není nikdy uváděna konkrétní adresa firmy, udává se pouze kon−
takt na zprostředkovatele, většinou na členy sítě Enterprise Europe Network. Zápis do databáze je zdarma.
Doplňkovou možností ke zveřejnění inzerátu v databázi BCD, je rozšíření Vaší nabídky/poptávky pomocí meziná−
rodní informační sítě Enterprise Europe Network First Class. Vaše nabídka/poptávka se tak dostane k členům
sítě v zahraničí, které mohou mít mezi svými klienty zájemce o spolupráci takového typu, o jaký máte zájem prá−
vě Vy, nebo mohou Váš inzerát zveřejnit ve svých periodikách, apod. Sítě v zahraničí bývají často zřizovány ze−
jména při hospodářských komorách, obchodních centrech a asociacích, ministerstvech apod. V případě zájmu vy−
užijte následujícího kontaktu: 

Kontakt: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ing. Eva Hrubešová
Tel.: +420 221 580 295 
Fax: +420 221 580 292 
E−mail: hrubesova@crr.cz, www.crr.cz/eic

Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských služeb SČMVD

Arménská návštěva VDI v Plzni

V rámci mezinárodní výměny zkušeností byla v prosinci 2009 na návštěvě v ČR de−
legace vysokých úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí Arménie vedená ná−
městkyní ministra pro oblast služeb zaměstnanosti. 

Arménie využívá podobných nástrojů podpory zaměstnávání OZP, avšak na nižším
stupni rozvoje. Cílem bylo seznámit se s pozitivními i negativními zkušenostmi v naší
legislativě i praxi.  

Jeden den byl věnován návštěvě několika zaměstnavatelů osob se zdravotním po−
stižením v Plzni, mimo jiné se
uskutečnila i neformální bese−
da se zástupci plzeňských VDI
STYL (předseda Miroslav Šré−
dl, místopředsedkyně Zdena
Dvořáková a vedoucí ekonom−
ka ing. Kudrnová) a OBZOR
(předseda Zdeněk Sobota),
přítomná byla i zástupkyně ve−
dení úřadu práce Ing. Magda−
lena Čadová. 

Autor textu: Ing. Karel Rychtář

Dne 28. listopadu 2009 zemřel
náhle a nečekaně JUDr. Ing. Zdeněk
Vávra, CSc., donedávna předseda
družstva SLUŽBA v Brně. Vždy ener−
gický, soustředěný, vzdělaný a poc−
tivý člověk s praktickým a přímoča−
rým vystupováním − takového jsme
ho znali desítky let jako jednoho
z nás. 

Již v roce 1969 stál u zrodu no−
vého družstva TREND v Brně, pozdě−
ji působil krátce jako předseda druž−
stva Brněnská Drutěva, naposledy
pak až do nedávného odchodu na za−
sloužený odpočinek předseda druž−
stva SLUŽBA v Brně. 

Čest jeho památce
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Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
oslaví v letošním roce 90 let existence

Sídlo družstva je v Ostravě − Zábřehu na Výškovické ul.
č. 38. Zapisovaný základní kapitál je 20 milionů korun. Majiteli
družstva jsou jeho členové. Předmětem podnikání je 21 živ−
ností, převážně ve stavebnictví. Svou činnost družstvo provádí
na provozovnách v Ostravě a Bílovci.

Družstvo bylo založeno 20. září 1920 jako Výrobní družstvo
malířů pokojů, písma, natěračů a příbuzných odvětví v Mo−
ravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. Od roku
1929 do roku 1950 se jmenovalo Bytprům − družstevní podnik
bytového průmyslu v Moravské Ostravě, společenstvo s ruče−
ním obmezeným. V roce 1950 se jeho název změnil na
Bytprům − družstevní podnik bytového průmyslu v Ostravě, spo−
lečenstvo s ručením obmezeným, od roku 1954 do roku 1965
se jmenovalo Bytprům, lidové družstvo bytového průmyslu
v Ostravě a od 30. prosince 1965 již mělo dnešní název
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. V roce 1969 se družstvo
sloučilo s družstvem Elektro − instalace, pracovní a výrobní
družstvo Ostrava, v roce 1973 s družstvem Drumon výrobní
družstvo se sídlem Ostrava − Vítkovice a v roce 1979 došlo ke
sloučení s družstvem Stavba, výrobní družstvo v Ostravě.

Mezi služby družstva patří provádění stavebních rekon−
strukcí, kompletních rekonstrukcí bytových jader, rekonstrukce
střešních pláštů, maleb a nátěrů interiérů, bytů a hal, dále
montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení, rekon−
strukcí vodovodních řadů, výkopových, zemnícb a dlaždičských
prací, včetně dalších prací souvisejících se stavební činností.
Družstvo se specializuje zejména na rekonstrukce objektů, za−
teplování, revitalizaci panelových domů, klempířství, TZB, mal−
by a nátěry či na výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch −
dlážnění a asfaltování komunikací. Mezi novější činnosti likvi−
dace autovraků a nebezpečných odpadů a služby pneuservisu. 

Družstvo je členem Svazu českých a moravských výrobních
družstev od roku 1953. 

V roce 2009 Výzkumný ústav pozemních staveb − Cer−
tifikační společnost, s.r.o. − udělil družstvu zlatý certifikát
pro certifikované systémy managementu jakosti podle ČSN
EN ISO 9001:2001, enviromentu podle ČSN EN ISO
14001.2005 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
ČSN OHSAS 18001.2008.

KONTAKT:

Výškovická 38, 700 30 Ostrava−Zábřeh 
Telefon: 595 700 131, 595 700 134, fax: 595 700 131

http://www.bytprum.eu, e−mail: info@bytprum.eu 
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Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Výškovická 38, 700 30  Ostrava − Zábřeh
Zapsáno v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.
Družstvo má zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního
managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systém BOZP dle ČSN OHSAS 18001

SEZNAM PROVOZOVEN 
PROVOZOVNY DDRUŽSSTVA VEDOUCÍ TELEFON

Malířství−natěračství Jan Kubošek 595 700 152
700 30 Ostrava−Zábřeh, Výškovická 38 602 572 801

Klempířství, pokrývačství, zámečnictví Pavel Hopan 595 700 144
700 30 Ostrava−Zábřeh, Výškovická 38 602 720 827

Instalace − voda, plyn, topení Břetislav Hajduček 595 700 147
700 30 Ostrava−Zábřeh, Výškovická 38 602 725 805

Hlavní stavební výroba Ing. Filip Velecký 595 700 146
700 30 Ostrava−Zábřeh, Výškovická 38 602 725 804

Nákladní doprava, pneuservis Jaroslav Magera 602 738 296
likvidace autovraků
700 30 Ostrava−Zábřeh, Výškovická 38

Dlaždičství, zemní práce, náklad.doprava Petr Štencel 556 410 127
743 01 Bílovec, Opavská 827 602 406 291

PRODEJNY DRUŽSTVA

Stavební materiál Ing. Václav Bílek 556 410 146
743 01 Bílovec, Opavská 827 602 720 831
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Co pro vás EU udělala v tomto roce?
Evropská komise vydala multimediální ročenku nejvýznamnějších úspěchů Evropské unie v roce

2009. Ročenka uvádí řadu příkladů konkrétních opatření EU, která občanům přinesla hmatatelné vý−
sledky, např. ve zdravotní nebo ekonomické oblasti.

Multimediální formát ročenky občanům umožňuje četbu online, jakož i zhlédnutí krátkého videa k tématu. K dispozici je na
http://ec.europa.eu/snapshot. Ročenka bude brzy k dispozici v tištěné podobě ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Zdroj: www.evropska−unie.cz

„Příklady v ročence jsou důkazem toho, že EU přináší do každodenního života běžných lidí, spotřebitelů i zaměstnanců, sku−
tečně pozitivní a viditelné výsledky,“ uvedla místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová, odpovědná za vztahy s institucemi
a za komunikační strategii.

LETOŠNÍ ROČENKA PŘEDSTAVUJE TĚCHTO DESET TÉMAT:

vytváření podmínek pro hospodářskou obnovu − EU a členské
státy zmobilizovaly rozsáhlé zdroje, aby postavily hospodář−
ství znovu na nohy a ochránily své občany;

telefonické spojení za méně peněz − Evropané mohou snáze
telefonovat z mobilních telefonů za nižší ceny díky úsilí EU za−
jistit menší náklady na spojení;

sdílení zdrojů na léčbu a prevenci demence − v rámci inicia−
tivy pro inovativní léčiva EU, na níž byly vyčleněny 2 miliardy
eur, probíhá spolupráce průmyslu a akademické obce, jejímž
cílem je zajistit rychlý přechod od nových vědeckých poznatků
k novým léčivům;

boj proti klimatickým změnám − přechodem na používání
úsporných žárovek se ročně zabrání vzniku 32 milionů tun
emisí CO2;

boj proti hladu v nejchudších zemích světa − EU bojuje proti
chudobě a hladu po celém světě prostřednictvím tzv. „potra−
vinového nástroje“, na nějž byla v roce 2009 vyčleněna 1 mi−
liarda EUR;

starost o životní prostředí − kvůli snaze o co nejčistší životní−
ho prostředí zavedla EU nová pravidla na snížení množství
škodlivých znečišťujících látek z pohonných hmot nebo pesti−
cidů;

obnova Evropy v případě katastrof − země EU pohotově ko−
naly a vzájemně si poskytovaly podporu prostřednictvím po−
moci zasílané do oblastí postižených přírodními katastrofami,
jako například při zemětřesení v italském Abruzzo v roce
2009;

odpovídající služby pro klienty bank − EU vytvořila jednotný
trh, z nějž mají prospěch občané i podniky; nyní dohlíží na to,
aby banky klientům nabízely spravedlivé podmínky;

ochrana zvířat ve vodě i na souši − EU postavila mimo zákon
obchodování s produkty z tuleňů a navrhla nový akční plán na
záchranu žraloků;

nakupování online bez nepříjemných komplikací − EU rázně
zakročila proti internetovým stránkám, které zákazníkům upí−
rají práva, jež jim zajišťují právní předpisy EU.
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Na trzích práce zasažených krizí dochází k oživení

Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropské komise pomohly protikrizová opatření a finanční pod−
pora EU zbrzdit negativní dopady hospodářského poklesu na trhy práce EU v roce 2009. Mají−li však
tato opatření vést k úspěšnému překonání krize, musejí jít ruku v ruce s dlouhodobými reformami v ob−
lasti zaměstnanosti. Návrh „společné zprávy o zaměstnanosti“, jímž se budou ministři práce a soci−
álních věcí zabývat na zasedání Rady v březnu 2010, bude jedním z důležitých dokumentů pro přípra−
vu nové strategie EU pro růst a zaměstnanost do roku 2020. Ta by měla být přijata vedoucími
představiteli EU na jaře 2010.

„Koordinovaná opatření a podpora na úrovni EU a na úrovni
členských států významně přispěla k stabilizaci hospodářství
a k zastavení dalšího nárůstu nezaměstnanosti v roce 2009.
Nyní však musíme zabránit dalším ztrátám pracovních míst a ob−
novit pracovní místa, která zanikla kvůli krizi,“ uvedl předseda
Komise José Manuel Barroso. „Musíme se dívat dopředu a se−
trvat v koordinovaném přístupu, abychom zajistili dlouhodobou
udržitelnost pracovních míst a růstu. Prostřednictvím budoucí
strategie EU do roku 2020 obnovíme a ozdravíme naše sociál−
ně tržní hospodářství a nasměrujeme Evropskou unii k silnější,
ekologičtější a solidárnější ekonomice.“

Komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla k tomu dodává:
„Sladit krátkodobá opatření s dlouhodobými reformami je nyní
hlavním úkolem politik EU v oblasti zaměstnanosti. Budeme mu−
set posílit, přeorientovat a nakonec ukončit naše protikrizová
opatření, abychom zlepšili flexibilitu a jistotu pracovních trhů EU
a zvýšili odolnost ekonomiky vůči budoucím hospodářským útlu−
mům.“ 

V návrhu společné zprávy o zaměstnanosti předkládá
Komise analýzu opatření, která byla uskutečněna v celé Evropě
a jejichž cílem bylo zachovat pracovní místa a pomoci těm, kte−
ří se ocitli v obtížích. Dále vyjmenovává úkoly, které je ještě tře−
ba vyřešit. Po závažném zhoršení situace na trzích práce v roce
2009, ke kterému došlo v důsledku hospodářského útlumu, se
očekává, že nezaměstnanost v příštím roce ve všech zemích EU,
ač mírnějším tempem, nadále poroste. Přestože se v příštích
dvou letech předpokládá postupná hospodářská obnova, trhy
práce budou reagovat pomaleji. Některé skupiny byly zvláště těž−
ce zasaženy: mladí lidé, migranti a pracovníci s nízkou kvalifika−
cí. 

V souladu se třemi prioritami evropské strategie zaměstna−
nosti členské státy značně posílily své politiky v oblasti zaměst−
nanosti a sociálních věcí, aby tak okamžitě stimulovaly hospo−
dářství a ochránily zranitelné skupiny před dopady krize. Veřejné
služby zaměstnanosti byly v mnoha zemích posíleny, aby se do−
kázaly vyrovnat s nárůstem nezaměstnanosti. Finanční podpora
EU z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro při−
způsobení se globalizaci výrazně pomohla členským státům s fi−
nancováním protikrizových opatření.

Systémy sociální ochrany prokázaly svoji účinnost: automa−
tické stabilizátory ztlumily okamžitý sociální dopad hospodář−

ského útlumu, byť se tak ve všech zemích EU nestalo nestejnou
měrou. Schopnost uspokojit stoupající poptávku po sociálním
zabezpečení se v jednotlivých členských státech značně liší, což
podtrhuje potřebu silných politik, které by aktivovaly osoby, kte−
ré jsou bez práce. 

Další postup

Hlavním úkolem EU a členských států je nyní stanovit funkč−
ní rámec pro obnovu udržitelného trhu práce. K tomu, aby bylo
možné vytvořit nová a lepší pracovní místa, jsou nezbytně nutné
jak úspěšné strategie ukončení, které připraví jednotlivce i spo−
lečnosti na strukturální změny, tak účinné veřejné politiky, kte−
ré zmodernizují trhy práce.

Zprávu, kterou předložila Komise, budou projednávat minist−
ři práce a sociálních věcí na zasedání Rady ve složení pro za−
městnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve
dnech 8. − 9. března 2010. Tato zpráva slouží jako podklad pro
práci Komise a členských států na přípravě strategie EU do roku
2020 během jarního zasedání Evropské rady dne 25. března
2010. Navazuje na zprávu o zaměstnanosti v Evropě za rok
2009, která se zabývá podrobnější analýzou současných trendů
na trzích práce EU (viz IP/09/1803). Viz také MEMO/09/554

Další informace:

Návrh společné zprávy o zaměstnanosti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&ne
wsId=654&furtherNews=yes

Zpráva o zaměstnanosti v Evropě za rok 2009:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en

Měsíční monitor trhu práce:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=120&langId=en

Jestliže chcete zdarma dostávat elektronický zpravodaj
Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a rovných
příležitostech, zaregistrujte se na stránkách: 
http://ec.europa.eu/social/e−newsletter

Zdroj: www.evropska−unie.cz
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Josef Štiak přivezl z Indie dvě zlaté medaile

Jak jsme již dříve informovali, v indickém městě
Bangalore se ve dnech 22. listopadu do 2. prosince
konaly světové sportovní hry IWAS World Games
2009. Zúčastnil se jich také Josef Štiak, vozíčkář,
člen a místopředseda družstva DELTA České
Budějovice. Nevrátil se z Indie s prázdnou − přivezl
totiž hned dvě zlaté medaile. Jednu za hod diskem
(36,80 metru) a druhou za hod oštěpem (29,76
metru). „Poděkování patří vedení SČMVD za peněži−
tý dar, který mi pomohl uskutečnit tuto cestu a po−
tažmo přivézt zpět dvě zlaté medaile,“ uvedl.

Sportovní hry IWAS World Games 2009 jsou postaveny na úroveň
mistrovství světa a zúčastní se jich přední světoví atleti. Přestože
jmenovaný sportovec je členem České asociace tělesně handicapo−
vaných sportovců (ČATHS), která hradí výdaje spojené s MS, ME
a paralympiádami, tento závod nehradila a zůstalo tak na sportov−
cích, aby si sehnali peníze sami. „Tyto hry jsou pro mne velkou spor−
tovní výzvou a rád bych se jich zúčastnil a dobře uspěl,“ vyjádřil své
přání před časem Štiak.

Jsme proto nyní velmi potěšeni, že můžeme informovat o jeho
skvělých výsledcích. Vedení SČMVD zastoupené předsedou SČMVD
Janem Wiesnerem blahopřeje Josefu Štiakovi k získání nejvyšších
ocenění a současně vyjadřuje poděkování za skvělou reprezentaci
nejen z hlediska člověka, jež dokázal překonat navzdory tělesnému
omezení hranici lidských možností, ale i za nadstandardní úsilí z hle−
diska reprezentace výrobního družstevnictví.

Josef Štiak je držitelem českého rekordu v hodu oštěpem a ve
vrhu koulí. Peněžitý dar sportovec převzal 16. října 2009 z rukou
předsedy SČMVD Jana Wiesnera, za přítomnosti ředitele odboru VDI
SČMVD Ing. Karla Rychtáře.                                               (−jh−)
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Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

T IPY PRO VÁS
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Společnost Mio Technology, jeden z výrobců přenosných navigačních zaříze−
ní, získala ocenění iF Product Design Award 2010 za netbooky Mio Litepad
N890 a Litepad N1210. Výrobkům Mio se tak dostalo uznání již třetí rok po

sobě. Oba produkty jsou zkonstruovány na základě
kombinace estetických a snadno použitelných funkč−
ních prvků. Litepad N890 vyniká nízkou hmotností
necelých 900 gramů a kompaktní velikostí pro snad−
né přenášení. Je vybaven senzorem otočení, takže
uživatel může otočit displej o 90° a prohlížet si e−kni−
hy, webové stránky a fotografie v zobrazení na výšku.
GPS přijímač a modul pro 3.5G mobilní síť umožňují
uživatelům navigovat, určit svoji polohu, komunikovat

se světem a vyhledávat informace o okolí přes Internet. Mio Litepad N1210 na−
bízí multimediální funkce. Je vybaven grafickým chipsetem ATI a ostrým 12,1"
displejem. Podporuje zobrazení HD−ready a přes externí HDMI port s HD video
signálem je možné připojit displej s vysokým rozlišením. O 50 procent větší
touchpad umožňuje ovládat aplikace pomocí gest. Komunikaci na cestách
usnadňuje 3.5G modul a plná bezdrátová konektivita. To vše je vestavěno do
štíhlé 24,9 milimetrové konstrukce s nízkou celkovou hmotností 1,3 kilogramu.
Litepad N1210 je univerzální − hodí se na filmy, fotografie, hry, surfování po
webu nebo cokoli jiného.

Mobilní telefon se solárním panelem coby alternativním zdrojem nabíjení
uvedou ve speciální edici na český trh výrobce LG a operátor O2. Stylový přístroj
vybavený plnědotykovým displejem LG GD510 bude v prodeji včetně samostat−
ného zadního krytu PCB 100 s fotovoltaickými články. Celou
sadu začne prodávat O2 v prvních týdnech nového roku. LG
GD510 s přezdívkou POP je jen o trochu větší než běžná kre−
ditní karta, což z něj činí nejmenší mobilní přístroj s celodo−
tykovou obrazovkou na trhu. Přitom poskytuje pohodlné ovlá−
dání a širokou nabídku funkcí pro komunikaci a multimédia
jako jiná, větší zařízení. Mezi hlavní funkce patří například
3Mpix. fotoaparát, TFT WQVGA displej s úhlopříčkou tři pal−
ce nebo pokročilý přehrávač hudby (MP3, AAC) a videa (na−
příklad MPEG4). LG vychází vstříc milovníkům sociálních sítí,
jimž v telefonu LG GD510 připravilo speciální aplikaci pro so−
ciální sítě Twitter a Facebook. Elegantní stříbrné tělo tvoří přední displej s ten−
kým rámečkem. Kromě zadního krytu v podobě solárního panelu přináší LG
GD510 i další „zelenou“ vlastnost. Ta se týká standardní nabíječky s microUSB
konektorem. Jakmile akumulátor dosáhne maximální úrovně kapacity energie,
telefon vydá zvuk a na displeji zobrazí výzvu k vypojení nabíječky z elektrické sítě.
Dalším přínosem pro přírodu je skutečnost, že balení přístroje je vyrobeno z re−
cyklovaného papíru a pro jeho potisk byly využity barvy na bázi sóji. 

AirLive, značka společnosti OvisLink, představila model AirLive OD−325HD,
jež je nástupce kamery OD−300CAM. Oproti ní má již MegaPixelový chip, kvalita
obrazu je HD a kódování H.264, které má obecně nižší nároky na síť i záloho−
vací prostor. Kamera je navržena pro venkovní použití, AirLive OD−325HD dispo−
nuje infračerveným přisvitem, který umožňuje sledování v úplné tmě na vzdále−

nost 25metrů. AirLive OD−325HD má hliníkový kryt,
který je lehký, ale odolný. IP66 rating zaručuje, že
tato kamera je vhodná pro 24hodinový venkovní do−
hled za jakéhokoli počasí. Kamera může být napáje−
na přes PoE (Power over Ethernet), což snižuje po−
třebu kabelů a usnadňuje instalaci. Kamera je
vybavena 24mi infračervenými LED diodami, které
mají dosvit až 25 metrů, a je vybavena automatickým

filtrem, který detekuje snížené světelné podmínky a zapne automaticky přísvit.
Kamera obsahuje digitální vstup a výstup (DIDO), které jsou většinou u dražších
modelů. Při připojení externích senzorů nebo alarmů, můžete zvýšit ochranu
a tyto jsou pomocí dodávaného software AirLive CamPro Express posílány na ur−
čenou adresu. Její použití je vhodné na stavby, parkoviště, skladiště, monitoring
firem, ulic. Doporučená koncová cena je 6699 korun včetně DPH.

Společnost Lenovo představila dva přírůstky do portfolia jednoprocesorových
serverů ThinkServer, server TS200 v provedení tower a server RS210 v prove−
dení rack. Nové servery ThinkServer nabízí podnikatelům a malým firmám (SMB)
přidanou hodnotu a výkon nejnovějších procesorů Intel Xeon řady 3400 spolu
s vylepšeným vzdáleným přístupem 24 x 7, a to vše za účelem dosažení ještě
vyšší spolehlivosti a flexibility. Servery jsou vybaveny
novými funkcemi pro virtualizaci a úsporu elektrické
energie a vyznačují se nízkými provozními náklady.
TS200 a RS210 mají díky využití nejnovějších proce−
sorů Intel Xeon řady 3400 více než dvojnásobný výkon
v porovnání s předchozími modely. S výkonnou DDR3
pamětí a až 32 GB RDIMM paměti nabízejí nové ser−
very ThinkServer čtyřikrát více paměti než předchozí
jednoprocesorové servery Lenovo. Tyto modulární servery jsou ideálními staveb−
ními kameny pro zákazníky z řad SMB, kterým umožňují snadno řídit jejich pra−
covní vytížení a regulovat provozní potřeby bez nutnosti velkých investic do další−
ho hardwaru. TS200 a RS210 jsou první jednoprocesorové servery Lenovo, které
se standardně dodávají se systémem dálkové správy prostřednictvím lehce ovla−
datelného webového rozhraní Integrated Management Module (IMM). Díky
IMM mohou uživatelé přistupovat ke svým serverům ThinkServer a vzdáleně je
spravovat odkudkoliv a kdykoliv. I v případě, že je server vypnutý, jsou uživatelé
schopni jej restartovat, nastavit a vzdáleně nainstalovat software, a to vše za úče−
lem udržení provozu, produktivity zaměstnanců a poskytování služeb klientům.

Národní železniční dopravce spustil nové webové stránky, které jsou pod−
statně přehlednější a nabízejí zákazníkům řadu novinek. Jednou z nich je
i Cenový asistent, s jehož pomocí si lidé rychle najdou nejvýhodnější jízdenku.
Nové webové stránky hned první den navštívilo o polovinu lidí více než dříve.
Původní webové stránky byly v provozu 5 let a denně je navštívilo na 20 tisíc
uživatelů. Nový web přináší nejen nový design, ale především nové aplikace,
které lidem usnadní orientaci ve slevách a obchodních nabídkách. Hned na prv−
ní stránce najdou cestující novou aplikaci Cenový asistent. Po vyplnění základ−
ních údajů, jako je start a cíl cesty, počet cestujících, datum jízdy, případně ná−
rok na zákaznickou slevu, jim kalkulátor sám nabídne nejvýhodnější variantu
jízdenky a její cenu. Uživatelé mohou on−line sledovat polohu vlaků, jejich řaze−
ní, najdou zde i veškeré informace o výlukách a mimořádných událostech na
tratích, je tam elektronická mapa železniční sítě i seznam stanic se službami,
které poskytují. Stránky mají poskytnout zákazníkům komplexní servis od výbě−
ru spojení, přes nákup jízdenky na eShopu, až po informace o řazení vozů ve
vlaku nebo o případných komplikacích kvůli výlukám. 

Rada Pardubického kraje projednala plán transformace Domova sociálních
služeb ve Slatiňanech. Schválení dokumentu otevírá cestu k získání dotace
z Evropské unie ve výši 120 milionů korun. V rámci projektu by se mělo v letech
2010 až 2013 přestěhovat do rodinných domů a bytů 144 uživatelů, kteří jsou
v současné době ubytováni v hlavním areálu domova. V jedné domácnosti bude
žít maximálně šest osob. Mentálně postižení lidé, kteří dosud žijí v ústavu, se
budou stěhovat do samostatných domků nebo bytů, kde jim bude k dispozici so−
ciální služba. „Plánujeme, že postavíme jedenáct dvojdomků, v každém budou
dvě domácnosti,“ uvedl radní zodpovědný za sociální oblast Miloslav Macela.
Nové objekty by měly být situovány zejména do měst Slatiňany, Pardubice
a Chrudim. Důvodem je snadná dosažitelnost školských zařízení, lékařské péče
a dalších sociálních a jiných služeb. „Cílem projektu je, aby zdravotně handica−
povaní žili v maximálně možné míře běžným způsobem života a začlenili se do
většinové společnosti. Člověk i s nejtěžším postižením má určité dovednosti,
které může při samostatném životě rozvíjet,“ představil radní Miloslav Macela
vizi slatiňanského domova, kde žije 282 obyvatel. Patří mezi největší zařízení pro
mentálně postižené v České republice. Lidé, z nichž někteří prožijí celý život
v ústavu, dostanou šanci žít samostatně. Pro každé z nich je vytvářen individu−
ální plán, na němž se podílejí. Mohou v něm projevit svá přání a tužby. Nový typ
péče podporuje přirozené vztahy a spolupráci s rodinou. Budou také využívat ná−
vazné sociální služby v místě nového bydliště, jako jsou denní stacionář, sociál−
ně terapeutická nebo chráněná dílna, ale i ostatní veřejné služby a instituce
(speciální škola, lékař, lékárna, obchody, úřady, pedikúra, masáže, kadeřník). 

OSTATNÍ
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Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

DUP − družstvo Pelhřimov

Společnou expozici výrobních družstev bude možno vidět na 4. gastronomickém veletrhu TOP GASTRO
v Křižíkově pavilonu D. Celkově dosáhne plochy 72 metrů čtverečních, z toho 25 metrů čtverečních obsadí
VD Templářské sklepy Čejkovice.

VELETRHU SE ZÚČASTNÍ DRUŽSTVA:

Bude se bude prezentovat nabídkou z pivovaru Poutník.

Představí širokou nabídku vín včetně dárkového balení a doplňkových keramických výrobků se značkou vína Templář.
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V roce 2009 navštívilo veletrh 32 160 návštěvníků. Veletrh obsadil celkem 1637 metrů čtverečních výstavní plochy,

z toho 368 metrů čtverečních obsahovala předváděcí plocha. Veletrhu se zúčastnily státy Česká republika, Slovensko,

Německo, Rakousko a Nigérie. Zastoupené země prostřednictvím českých firem byly Řecko, Španělsko, Chorvatsko − Istrie,

Itálie, Moldávie, Polsko a Srbsko. Provázel ho pestrý doprovodný program a podpořila ho řada mediálních partnerů. Veletrh

je dobrou příležitostí pro členská výrobní družstva předvést své výrobky a služby v oblasti gastronomie. Veletrh TOP GASTRO

je součástí 19. ročníku středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World.

Více informací naleznete na http://www.top−gastro.cz

ČOKO KLASIK družstvo, Česká Třebová

Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice

Družstvo předvede ukázku profesních oděvů pro
kuchaře a číšníky. I když to není nosný program
družstva, ten je zaměřen převážně na šití pracov−
ních a profesních oděvů pro zahraniční zákazníky,
přesto se stále více objevují požadavky na kvalitní
a nápadité oděvy pro pracovníky profese kuchař −
číšník od českých firem.

Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek se zabývá
jako doplňujícím výrobním programem od r. 2006
výrobou pekárenskou a cukrárenskou. Přestože se
jedná o náročnou produkci, získalo v ní práci 18
zaměstnanců převážně se zdravotním postižením
a pekárna má statut chráněné dílny. Po zahájení vý−
roby, která byla zaměřena především na výrobu
chleba, rozšířila Pekárna „U Freuda“ mnohonásob−
ně svůj sortiment výrobků. V současné době produ−
kuje více jak 70 druhů výrobků, které jsou zaměře−
ny jak na krajové speciality (valašské koláče zvané
„frgály“), tak na moderní druhy vícezrnného pečiva.
Na sklonku r. 2009 získala Pekárna „U Freuda“"
i certifikát pro výrobu bio−pečiva. Prodej výrobků je
uskutečňován jak ve vlastních prodejnách, tak do−
davatelským způsobem do obchodních řetězců,
škol a například i do nemocnice ve Frýdku−Místku.

Je výrobcem čokoládových cukrovinek… na veletrhu nabídne balení dezertů, bonboniér z široké nabídky produkce družstva.
Družstvo je mimo jiné výrobcem sucharů či sojových cukrovinek splňující požadavky na bezlepkovou dietu. 

Představí na veletrhu výrobky určené pro gastronomii − jmenujme například příborník
či zásobník na teplé nápoje.
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