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Březnové číslo přináší informa−
ce z veletrhů STYL a KABO, PRA−
GOINTERIER NEW DESIGN, GAST−
RO a SPIELWARENMESSE. Při−
pravili jsme pro Vás také rozho−
vor s předsedou VD Dřevo Měřín.
SČMVD byl jedním z partnerů
RETAIL SUMMITU 2010, který
se konal v Top Hotelu Praha, kde
se diskutovalo na aktuální téma
hospodářské krize.
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Budu se těšit na Vaše dopisy
a příspěvky, stejně jako na tipy,
co byste rádi v časopisu nalezli.
Podělte se o své zkušenosti
s ostatními VD − pokud budete
mít například nějakou novinku,
ale i poznatky z vlastní činnosti,
které by mohly posloužit informa−
tivně dalším VD − neváhejte se
s nimi podělit prostřednictvím na−
šeho časopisu, který poskytuje
zdarma inzerci všem řádným čle−
nům.
Jana Henychová
šéfredaktorka

ADRESA REDAKCE
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz
Tel.: +420 224 109 352
Tel./fax: +420 224 230 050
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:
inzerce@scmvd.cz
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TOP GASTRO

− 4. gastronomický veletrh
2010
4. − 7. 2. ncheba
tě I
Výstaviš Praha
Expo
Společnou expozici výrobních družstev bylo možno vi−
dět na 4. gastronomickém veletrhu TOP GASTRO v Křiží−
kově pavilonu D. Obsadila celkovou plochu 72 metrů čtve−
rečních, z toho 25 metrů čtverečních vinařské družstvo
Templářské sklepy Čejkovice.
Veletrh zaujímal celkem 1 269 metrů čtverečních čisté
výstavní plochy a 368 metrů čtverečních předváděcí plo−
chy. Zúčastnilo se ho 125 firem z České republiky,
Slovenska. Německa, Rakouska a Nigérie, prostřednictvím
českých firem též státy Řecko, Španělsko, Chorvatsko,
Itálie, Moldávie, Polsko a Srbsko. Veletrh navštívilo
celkem 32 160 návštěvníků. Více informací naleznete na
http://www.top−gastro.cz.

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Představilo širokou nabídku vín včetně dárkového balení
a doplňkových keramických výrobků se značkou vína Templář.
Jmenujme alespoň řadu Komtur Ekko s víny jako Ryzlink rýnský,
Merlot, Sylvánské zelené, Frankovka, Modrý Portugal či Ca−
bernet.
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DUP − družstvo Pelhřimov
Prezentovalo se nabídkou z Pivovaru Poutník. Pivo mohli návštěvníci
veletrhu ochutnat přímo na stánku.

Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek
Družstvo předved−
lo ukázku profesních
oděvů pro kuchaře
a číšníky. Dále prezen−
tovalo výrobky z vlast−
ní pekárny, která fun−
guje jako doplňující
výrobní program od
roku 2006. Specializu−
jí se na výrobu zhruba
70 výrobků, mezi něž
patří krajové speciali−
ty, tedy například ko−
láče zvané „frgály“,
a dále na vícezrnné
pečivo či na výrobu
bio−pečiva.
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ČOKO KLASIK družstvo, Česká Třebová

V této expozici bylo možno vidět bon−
boniery, čokoládové a kokosové tyčinky
a další cukrovinky. Družstvo je mimo jiné
výrobcem sucharů a sojových cukrovi−
nek splňující požadavky na bezlepkovou
dietu. Z vystavovaných výrobků jmenuj−
me kromě bonboniér například tyčinku
Shock s kofeinem nebo Dobrůtka.

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
Na veletrhu vystavovalo dva výrobky, které
jsou pilotními v jejich výrobním programu. První
z nich byl příborník určený pro restaurace a jí−
delny a druhý byl zásobník na teplé nápoje.
Hlavní výrobní činnost družstva je výroba stro−
jů na rýhování a perforování papíru pro koneč−
né zpracování tiskovin.
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Ti, kdo se zajímají o nejnovější trendy bydlení, navštívili 23. ročník meziná−
rodního veletrhu PRAGOINTERIER NEW DESIGN, který se konal ve dnech
11. − 14. února na Výstavišti Praha Holešovice. Představilo se zde 293 firem,
které na 6102 metrech čtverečních výstavní plochy nabídly to nejlepší z mo−
derního nábytku, sedacích souprav, postelí, kuchyní, koberců a dalších podla−
hovin, osvětlení, bytového textilu a nejrůznějších doplňků. Současně s veletrhem
PRAGOINTERIER NEW DESIGN probíhaly veletrhy PRAGOOFFICE, PANELOVÝ
DŮM A BYT, OKNA−DVEŘE−SCHODY a PRAGOTHERM. Na veletrhu PRAGOIN−
TERIER NEW DESIGN vystavovalo DŘEVO, družstvo Měřín, ve společné expozi−
ci SČMVD a Klastru českých nábytkářů. Dřevo Měřín dělá zakázkový nábytek
na míru jak pro bytové interiéry, tak i pro kanceláře, vstupní recepce firem apod.
Návštěvníci veletrhu mohli vidět také obývací stěnu výrobce Dřevotvar druž−
stvo, Jablonné nad Orlicí a DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo. Družstva se
tentokrát společné expozice nezúčastnila, ale jejich výrobky bylo možné vidět
ve výstavních stáncích jejich obchodních partnerů. Obývací stěna Dřevotvaru
z Jablonného byla jedním z nosných prvků expozice prodejce Nábytek −
Lupínková, Praha 4 − Háje. Druhá obývací stěna ze znojemského Dřevotvaru tvo−
řila zase hlavní část expozice prodejce nábytku SemQelb Pardubice.
Součástí veletrhu PRAGOINTE−
RIER NEW DESIGN byly hrnčířské trhy.
V tomto pavilonu zájemci navštívili
také stánek vinařského družstva
Templářské sklepy Čejkovice a bylo
možné zakoupit si v něm některý
z kvalitních druhů vína. A protože ná−
kupu vína předcházela též ochutnáv−
ka, stánek se tak těšil velké pozor−
nosti návštěvníků. Umístění právě
v pavilonu hrnčířských trhů byl dobrým
nápadem, neboť zde bylo k vidění
opravdu hodně a vzhledem k tomu, že stánek Templářských sklepů se nachá−
zel přímo u dveří, zastavil se u něj snad každý, kdo šel kolem. A tak mnozí z ná−
vštěvníků veletrhu odcházeli se zajímavým dárkem pro své bližní, neboť mohli
spolu s vínem získat i dárkové balení.
Manažerka veletrhu Miroslava Holla−
nová s předsedou družstva Dřevo
Měřín Ing. Fialou na slavnostním za−
hajovacím večeru.

Z tiskové konference: předseda VD Dřevotvar Znojmo Ing. Václav Lazárek a ta−
jemník AČN Tomáš Lukeš.
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ROZHOVOR
Ing. Ladislav FIALA, předseda družstva DŘEVO, družstvo Měřín
Hlavním výrobním programem DŘEVO, družstvo Měřín, je výro−
ba nábytku na zakázku. Družstvo je stálým účastníkem společných
družstevních expozic, zpravidla vždy představí nějakou novinku. Při
příležitosti návštěvy družstevní expozice vznikl i následující rozho−
vor s předsedou družstva Ing. Ladislavem Fialou.
Jaký sortiment na letošním ročníku veletrhu PRAGOINTERIER NEW
DESIGN představujete?
Na letošním ročníku výstavy představujeme nábytek Viola v další
její možné sestavě. Jedná se o zakázkový nábytek do obývacích po−
kojů, jídelen, dále jídelní a konferenční stoly a židle.
Obsahuje vaše expozice také nějakou novinku?
Úplnou novinkou je židle s područkami − Viktorie − určená přede−
vším pro seniory, kteří potřebují pohodlný a pevný právě sedací náby−
tek. Židle je ergonomicky vytvořena speciálně pro pohodlné sezení, ale
i vstávání ze židle, které pro mnohé v určitém věku může být velmi ob−
tížné. Židle může být čalouněna i nepropustnou koženkou, v tomto pří−
padě lze toto čalounění opatřit náhradními textilními návleky. Další no−
vinkou je nový konferenční stolek NINE. Stolek je designově shodný se
svým kolegou jídelním stolem SEVEN, je však ze dvou stran opatřen
malými zásuvkami. Zásuvky jsou umístěné v lubu stolku bez jakéhoko−
liv madla nebo úchytky, takže nenarušují základní linii stolku.

Na veletrhu PRAGOINTERIER NEW
DESIGN družstvo představilo jídelní
stoly, rozkládací stoly a konferenční
stolek, židle a dále TV sestavu a ko−
modu z nábytkové řady VIOLA, v pro−
vedení mořeného buku. Výstavní
expozici družstvo obohatilo o repliku
starého nábytku − k vidění zde byl ku−
latý stolek Cherry a židle Castilia.

NOVINKA: Židle pro seniory
Židle s područkami Viktorie:
Výhody:
– snadná manipulace se židlí −
madlo k uchopení židle
– výborná stabilita židle
– omyvatelný povrch sedáku
a opěradla, snadná údržba,
a tím pádem dodržení hygieny
– pohodlná, široká
– šroub zespodu sedáku
na manipulaci se židlí.
Koncem minulého roku Dřevo
Měřín dodalo 100 ks do Domova
seniorů v Benešově.
Dřevo, družstvo Měřín vyrábí a dodává nábytek od svého za−
ložení v roce 1951. Za tuto dobu získalo uznání především v ob−
lasti výroby nábytku z dýhovaného a masivního materiálu, druž−
stvo si vybudovalo odpovídající technickou základnu a jeho
pracovníci si osvojili příslušné řemeslné a odborné dovednosti.
Dnes pracuje ve dvou výrobních provozovnách družstva − v Měříně
a ve Velkém Meziříčí − na 35 zaměstnanců odborných profesí.
Vedle běžné sériové produkce dřevěných židlí, stolů, kuchyní
a obývacího nábytku pro tuzemské i zahraniční zákazníky se druž−
stvo úspěšně zabývá i zakázkovou výrobou interiérů. Zákazníkům
nabízí komplexní služby od zpracování architektonického návrhu
po dodávku interiéru na klíč. DŘEVO Měřín je dlouholetým čle−
nem Svazu českých a moravských výrobních družstev.
KONTAKT:
DŘEVO, družstvo MĚŘÍN
Brněnská 232, 594 42 Měřín
tel.: +420 566 544 111, info@drevomerin.cz
www.drevomerin.cz

Kromě současného designu, který můžeme vidět ve vaší expozici,
mě zaujal i stolek připomínající repliku starého nábytku. Co vše
jste v tomto „starobylém designu“ schopni vyrobit?
Stolek i židle, které jsme vystavili jsou skutečnými replikami sta−
rého nábytku. Vyrábíme je z třešňového dřeva a povrchově upravuje−
me také ve starém, mnohdy i opotřebovaném provedení. V tomto
stylu vyrábíme několik druhů komod, jídelní stoly, skříně na nádobí
a drobné psací stolky s roletkou. Většina tohoto nábytku však putu−
je za svými zákazníky do zahraničí.
Jednou ze specialit vašeho sortimentu jsou rozkládací stoly. V jaké
velikosti při rozloženém stavu se vyrábějí?
Vyrábíme několik druhů stolů a většinu z nich jak v rozkládacím,
tak v nerozkládacím provedení. V současné době je velmi zajímavý
a nejvíce prodávaný stůl SEVEN, který vyrábíme sériově v rozměru
140 x 90 cm a po rozložení na 190 cm a na přání zákazníka v šíří 80,
90 a 100 cm a v délkách od 60 do 250 cm. Stůl se vyrábí z bukového
dřeva a barevně si zákazník může vybrat ze standartně nabízených cca
15 odstínů moření. Pokud zákazníkovi žádný odstín nevyhovuje, může si
dodat svůj vlastní vzorek, ze kterého je možné rozpoznat požadovaný od−
stín a my zákazníkovi nábytek namoříme podle jeho požadavku.
Zde na veletrhu vystavujete společně se SČMVD a Klastrem
českých nábytkářů. V čem spatřujete výhodu společné družstevní
expozice?
Nejsme členy Klastru českých nábytkářů, ale členy SČMVD a sku−
tečně řadu let společně se Svazem vystavujeme na mnoha výstavách.
Svaz díky své dlouholeté činnosti i v oblasti výstavnictví dovede i pro
nás zajistit zatím nejvýhodnější podmínky ze všech subjeků, které nám
svoje služby při uskutečňování a organizaci výstav nabízeli. Garancí pro
profesionální přípravu a průběh výstavy je pravidelná návštěva předse−
dy Svazu pana Jana Wiesnera, který se vždy zajímá nejen o výstavu,
na které se SČMVD účastní, ale i o činnost, úspěchy, problémy
vystavujícho družstva. Musím též vyzdvihnout i práci paní Michaely
Vostálové, která výstavy nejen profesionálně připravuje, ale v průběhu
výstavy je dalším opravdovým spolupracovníkem družstva.
Podařilo se vám zde získat nějaké kontakty či navázat obchodní
aktivity?
Na letošní ročník Pragointeriéru přišlo, alespoň k nám, mnohem
méně obchodníků, než v minulých letech. O nábytek se zajímali pře−
devším mladí lidé, kteří dokončovali stavbu domku apod. a připravo−
vali konečnou fázi bydlení. Oproti minulým letům bylo i o poznání
méně zákazníků ve středním věku, kteří by si chtěli vyměnit stávají−
cí nábytek za nový.
Nabízíte kromě výroby nábytku na zakázku také stabilní sortiment?
V současné době je zakázkový nábytek skutečně naší stěžejní čin−
ností, ale vyrábíme i nábytek v tzv. malých sériích, a to jsou židle a stoly.
Kde lze vaše výrobky zakoupit?
Náš nábytek mohou zakazníci nakupovat přímo u nás v Měří−
ně, zde v podnikové prodejně máme vše vystavené. Jinak základní
přehled si mohou udělat i podle výrobků představovaných na našich
webových stránkách www.drevomerin.cz.
Můžete uvést nějakou konkrétní prodejnu, kde mají váš nábytek
v nabídce?
Pražští zákazníci mohou naše výrobky vidět a zakoupit v prodej−
ně CAT, spol. s r. o., Kamenická 20, Praha 7 − Holešovice.
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Družstevní zásilkový obchod
Současná ekonomická situace vyžaduje pracovat na neustálé inovaci a zdokonalování výrobků
a současně na hledání nových odbytových směrů, nahrazujících pokles poptávek a úbytek tradičních
zákazníků. SČMVD zahájil v této souvislosti práce na projektu, který by měl družstvům pomoci zmí−
něné výpadky nahradit.
Připravuje se vybudování Zásilkového prodeje výrobků VD
prostřednictvím katalogu zasílaného v počtu 400 tisíc kusů dva−
krát ročně do vybrané skupiny cca 10 procent českých domác−
ností. Cílovou skupinou by měly být lidé ve věkové kategorii
40+, v menších sídelních celcích, do 40 tisíc obyvatel. Tato sku−
pina byla vybrána záměrně pro menší možnost využívat interne−
tový obchod, omezenou dostupnost hypermarketů a nákupních
center a zejména pro znalost osvědčených značek, výrobků a vý−
robců. Katalog by měl být zasílán do domácností jednak cílenou
zásilkou a jednak jako příloha, většinou ženských časopisů ve
vybraných regionech. Současně bude provozována i internetová
verze, které je v současných podmínkách nepostradatelná.
Jedním z impulzů pro tento projekt je také narůstající zájem
spotřebitelů o kvalitní české výrobky, známých a osvědčených
výrobců. Každý se již několikrát napálil koupí, sice levného, ale
nekvalitního asijského zboží a po těchto zkušenostech hledá ne−
jenom nejnižší cenu, ale také kvalitu a spolehlivý servis. Vidíme
to také na zájmu a návratu spotřebitelů ke značkám jako Kofola,
Tatranky, Pribiňáček apod.
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Výrobní družstva, se svou dlouholetou tradicí mají také ná−
zvy a loga zakotvená v podvědomí spotřebitelů jako Granát,
Dřevotvar, Druchema, Moděva, Autodružstvo a mnoho dalších a
jsou příkladem firem s nejlepším předpokladem splnit tyto po−
žadavky.
Realizátorem projektu je družstvo Ergotep v Proseči.
Družstvo má bohaté zkušenosti se zásilkovým a internetovým
prodejem a distribucí bonusových programů. Má k dispozici call
centrum, skladové kapacity a distribuční kanály.
Projekt bude svazem podporován v případě, že se do něj za−
pojí minimálně 40 výrobních družstev s tím, že ostatní druž−
stva, poskytující služby nebo vyrábějící výrobky nevhodné pro
tento způsob prodeje, zde budou mít možnost výhodné inzer−
ce. Zatím je přihlášeno 43 družstev a projekt je dosud otevřen
pro další zájemce, kteří se mohou přihlásit v odboru podnika−
telských služeb. První katalog by měl být distribuován do kon−
ce dubna.
Autor textu: Ing. Jiří Šťastný

BŘEZEN 2010

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

V pořadí již 35. mezinárodní veletrhy módy a obu−
vi STYL a KABO byly opět po tři dny největší B2B
prezentací módního průmyslu a nejvýznamnější kon−
traktační akcí pro sezonu podzim/zima 2010/11 na
středoevropském trhu. Konaly se ve dnech 16. − 18.
února v areálu brněnského výstaviště. Souběžně s ve−
letrhy STYL a KABO se uskutečnil 3. ročník veletrhu
vybavení pro outdoorové a zimní sporty S1. Veletrhy
byly letos určeny pouze pro odbornou veřejnost. Z dů−
vodu orientace na čistě kontraktační veletrhy byl do−
provodný program zaměřen zejména na podporu a roz−
voj podnikání jak vystavovatelů, tak návštěvníků.
Podle předběžně zveřejněných informací se v expozicích
v pavilonech P, F a V se představilo z 18ti zemí 768 oděvních,
obuvnických a kožedělných značek, které nabízely nové kolekce
na sezonu podzim − zima 2010/11. Mezi 437 vystavovateli ne−
chyběli nejvýznamnější tuzemští i zahraniční vystavovatelé. Podíl
zahraničních vystavovatelů dosáhl 25 procent. Nejpočetněji bylo
zastoupeno Slovensko s 52 vystavovateli, následovalo Polsko,
Německo a Rakousko. Po dlouhé době se prezentovaly firmy
z Gruzie a Sýrie.

Společné družstevní expozice se zúčastnila čtyři výrobní
družstva, a to:

Integra, výrobní družstvo, Zlín
Modela, výrobní družstvo Pardubice
Moděva oděvní družstvo Konice
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
Družstva vystavovala ve společné expozici se Svazem
českých a moravských výrobních družstev. Družstevní
expozice nabídla kvalitně zpracované modely podle aktuál−
ních módních trendů, zajímavých střihů i zpracování vč.
použitých látek. Nespornou výhodou mnoha z nich je vy−
užití nespočetné možnosti kombinací jednotlivých kusů ob−
lečení. Oděvy z našich družstev jsou zákaznicemi žádané
též pro snadnou údržbu a dokonalého padnutí.

Moděva oděvní družstvo Konice
www.modeva.cz
Výrobní program družstva tvoří dámské a pánské zimní pláště, paleta a bun−
dy, saka, kalhoty, vesty a sukně. V současné době se Moděva zaměřuje převáž−
ně na speciální výrobní programy, včetně měřenkových zakázek. Zahraničním zá−
kazníkům zhotovuje velmi kvalitní kolekce výrobků pro volný čas, tradiční bavorské
kroje, profesní ošacení pro železnice, letectvo, cestovní kanceláře, hotely, auto−
mobilky, hlídací služby, hudební soubory a myslivce. Současně vytváří také vlast−
ní kolekce výrobků pro trh v České republice. Oděvy z Moděvy se vyznačují tra−
diční krejčovskou technologií s důrazem na vysokou kvalitu. Aktuální nabídkou
Moděvy pro zimu 2010/2011 jsou dámské zimní pláště, paleta a bundy. Modely
jsou v jednoduchém a praktickém provedení pro každodenní nošení i v luxusněj−
ším pojetí. Pláště a paleta jsou zateplené a doplněné přírodní kožešinou do bar−
vy materiálu. Použitý materiál je vlna s podílem kašmíru a nylonu. Dámské bundy
z nylonu jsou zateplené rounem a pro náročnější zákaznice plněné peřím.

9

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

BŘEZEN 2010

Integra, výrobní družstvo, Zlín
www.integrazlin.cz
Na jarní a letní sezónu letošního roku připravila Integra Zlín novou ko−
lekci dámských oděvů tradičně s důrazem na nadměrné velikosti.
Nabídku tvoří halenky, trička, sukně, letní saka, kabátky, bundy či kalho−
ty. Sortiment se řídí poptávkou a zájmem zákazníků. Kolekce je zhotove−
na z materiálů bavlna, viskóza a polyester s příměsí elastanu, který
usnadňuje údržbu a napomáhá komfortu nošení. Díky propracovaným
střihům oděvy z družstva Integra Zlín zákaznicím výborně sedí. Jejich
spokojenost se odráží v tom, že se rády vracejí a vyhledávají novinky
v nabídce, v čemž se jim pracovníci Integry snaží vyhovět. Na oděvech
jsou využity nové vzory látek, které oživí i různé zdobení, jako např. zdob−
né límce, řasení a používání aplikací − našité paspulky. Integra Zlín
dodává své výrobky do smluvních prodejen v Praze, Ústí nad Labem
a dalších měst.

Modela, výrobní družstvo Pardubice
www.modela.euweb.cz
MODELA se zabývá výrobou lehké dámské konfekce. Pro sezonu jaro
− léto 2010 připravila prezentaci své vlastní kolekce, jako jsou šaty, suk−
ně, halenky, trika, kalhoty a saka. Použitý materiál oděvů je hlavně bavl−
na, polyester, úplet a šifon. Barevnost modelů je v letních barvách čer−
vená, bílá, modrá. Střihy všech modelů jsou jednoduché. Hlavní výrobní
program družstva tvoří zakázky od tuzemských i zahraničních firem for−
mou práce ve mzdě. Mezi nejžádanější oděvy tohoto družstva patří dám−
ské společenské a letní šaty.
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Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
www.vyvoj.cz
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti na veletrhu představilo novou kolekcí pro muže na podzimní sezónu 2010. Ucelená nabídka pre−
zentovaná pod známou značkou „CHAIRMAN STYLE“ na danou sezónu obsahuje trendy, které „paní móda“ diktuje na toto období
včetně skladebných obleků „PEGAS“ až po tu nejvyšší kvalitu individuální služby pro zákazníka − zhotovení obleku podle vlastních před−
stav v „měřenkovém systému“. Modelová řada pro nastávající sezónu zahrnuje zejména společenské obleky pro slavnostní příležitosti
z vysoce kvalitní střižní vlny v kombinaci s elastickým vláknem LYCRA, případně s příměsí mohéru nebo hedvábí, které dodá materi−
álu slavnostní lesk. Elegance oděvů je vystupňována jemnou splývavostí materiálů. Se stále větším zájmem se setkává nabídka mě−
řenkové služby pro zákazníky. Především ji oceňují ti, pro které je čas významnou kategorií a shánění odpovídajícího oblečení včetně
doplňků je pro ně v dnešní době stresující záležitostí. Servis upravené konfekce v celém pánském
sortimentu (obleky, kalhoty, separátní saka, vesty, smokingy, žakety, fraky včetně plášťů) s odpo−
vídající kompletací doplňků − košil, kravat, motýlků, pasových šerp − sladěných podle potřeb uživa−
tele si nachází stále více spokojených klientů. Tento servis nabízí Vývoj Třešť po dohodě se zá−
kazníkem buď ve firmě v Třešti, nebo přímo u zákazníka. Na základě této skutečnosti se pracovníci
družstva rozhodli vytvořit odpovídající prodejní a nabídkový salon v Praze, který bude otevřen v prů−
běhu měsíce března 2010 v TOP HOTELU Praha. Svým stávajícím a potencionálním klientům
nabídne několik fazón luxusních večerních obleků včetně doplňků a především kompletní služby
v individuálním měřenkovém systému. CHARMAIN STYLE, značka Vývoje Třešť, která Vám zaruču−
je vybavení pánského šatníku pro jakoukoliv příležitost s garancí vynikající kvality a s výše uvede−
ným servisem, určitě uspokojí požadavky každého muže.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
www.snezka−na.cz
Na veletrhu bylo možno vidět také expozici družstva Sněžka Náchod, které
vystavovalo aktuální nabídku kufrů.
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Během tří dnů se na molech brněnského výstaviště uskutečnily módní přehlídky. Jejich účastníkem
bylo také družstvo Moděva Konice. Pojďme si společně připomenout atraktivní modely...
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Novinkou únorových veletrhů STYL, KABO a S1 byl projekt
„Tvůrčí dílna Liběny Rochové“, který na tři dny spojil čtyři čes−
ké výrobce z řad vystavovatelů. Třemi z nich byla členská vý−
robní družstva Vývoj Třešť, Modela Pardubice a Moděva Konice
(čtvrtým výrobcem byla společnost Hi−Tec Sports Mid Europe).
Cílem projektu bylo změ−
nit stávající design kolekcí vy−
stavovatelů a vytvoření no−
vých kolekcí modelů, které
budou mít větší šanci uspět
na trhu a získat nové zákazní−
ky. Interaktivní ateliér vyrostl
přímo na výstavní ploše v pa−
vilonu V, kde bylo možné sle−
dovat, jak nové modely vzni−
kají. Na projektu se podíleli
čtyři mladí návrháři z VŠUP
v Praze, kteří pod vedením
módní návrhářky Liběny Ro−
chové vytvářeli přímo na mís−
tě modely z poskytnutých materiálů. Podívejte se s námi, jak
tato kreativní činnost probíhala přímo v místě dění…
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Veletrh Spielwarenmesse
v Norimberku
Na mezinárodním veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku, ve
dnech 4. − 9. února 2010, vystavovala výrobní družstva již 43. rok.
Tato akce je největším oborovým veletrhem na světě a účast zde
je pro exportéry hraček nejlepší příležitostí k představení svých no−
vinek, jednání se svými zákazníky a k hledání nových obchodních
příležitostí. Letos zde vystavovalo 2 625 firem a navštívilo jej
76 600 odborných návštěvníků (veřejnost na tuto akci nemá přístup).
Z výrobních družstev vystavovala na 68 metrech čtverečních:

Moravská ústředna Brno, DUV
Tvar VD, Klatovy
Směr VD Praha
Kovodružstvo, VD v Žebráku
DÍLO, VOD Svratouch
Drutep, družstvo Teplice
Jas, VD ve Stráži nad Nežárkou
Potěšitelné bylo, že se letos družstva zaměřila zejména na
novinky. Novou katalogovou kolekci maňásků a večerníčkových
postaviček představila Moravská ústředna, novou nábytkovou
řadu pro mateřské školky Tvar Klatovy, řadu novinek nabídlo
i družstvo Jas. Družstvo Směr se zaměřilo na prezentaci nového
variabilního dopravního prostředku pro děti od 3 let, který lze
jednoduše přestavět z kola na odrážedlo, čtyřkolku, sněžný sků−
tr nebo bagr. V tomto trendu byla upravena i celá expozice, kde
stěny byly vybaveny velkoplošným zobrazením školky a nechy−
běla ani obrazovka s projekcí 3D animace nového výrobku z VD
Směr.
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Svazu českých a moravských výrobních družstev se podařilo
prosadit tento veletrh mezi akce podporované z Operačního pro−
gramu průmysl a inovace a získat tak významný příspěvek na
plochu i stavbu stánku.
Veletrh navštívilo o 2 procenta více návštěvníků než v minu−
lém roce a je možné konstatovat, že světová krize se oboru vý−
roby hraček příliš nedotkla. Určitě ne těch výrobců, kteří se za−
měřili na stálé inovace a dokážou, i přes nasycenost trhu stále
překvapit s novinkami. Pro nás je příjemným zjištěním, že mezi
ně patří i naše výrobní družstva.
Autor textu + foto: Ing. Jiří Šťastný
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RETAIL SUMMIT 2010

obchod a výroba hledaly společné cesty, jak se odrazit ode dna
Retail Summit 2010 zažil nejlépe navštívený ročník ve své šestnáctileté historii.
Více než 850 účastníků ve dnech 2. − 3. února v pražském TOP Hotelu Praha inten−
zivně diskutovalo, jak překonat stávající krizi, která již plně dolehla na obchodní trh
v České republice i v dalších středoevropských zemích a bude jej nepochybně ovliv−
ňovat i v dalším období.
Svaz českých a moravských výrobních družstev byl jedním z partnerů RETAIL SUMMITU 2010,
a měl zde prezentační stánek, na kterém prezentoval výrobní družstevnictví spolu se sdružením
Korektní podnikání. Za přínos lze označit prezentaci ve společnosti prestižních firem na akci meziná−
rodního charakteru, s možností navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí a současně k zís−
kání aktuálních informací a praktických ukázek z oboru oblasti a podnikání.

Klíčovým závěrem summitu je, že obchodníci a jejich dodavatelé bu−
dou hrát důležitou roli v ozdravném procesu české ekonomiky. Potřebují
však při tom podporu politiků, kteří si uvědomí společenský a ekono−
mický význam obchodu. To bude tou nejlepší zárukou, že spotřebitel do−
stane nejlepší výběr, cenu a kvalitu. Z diskuse na Retail Summitu 2010
vyplynuly tyto požadavky a náměty vůči vládě a politickým stranám:
1. Obchod, pokud jde o objem prodejů, neutrpěl v roce 2009 krizí tolik
jako výroba. Masivní podpora prodeje v závěru roku povzbudila spo−
třebitelskou poptávku, avšak na úkor výnosů. To, čím prošly výrobní
podniky v roce 2009 zřejmě obchodní firmy teprve čeká.
2. Účastníci summitu si uvědomují, že snižování deficitu státního roz−
počtu a veřejných financí je absolutní nezbytností, doporučují však,
aby vláda a politické strany braly v úvahu dopady na kupní sílu spo−
třebitele, která byla v minulosti tahounem české ekonomiky, a nere−
zignovaly na prorůstové faktory.
3. Účastníci Summitu považují za velmi kritickou situaci v oblasti finan−
cování obchodu. Ačkoliv stabilita našeho bankovního systému je
dnes daleko vyšší než na počátku krize, dostupnost úvěrů a dalších
finančních produktů je podstatně horší. To je kritické zejména pro
menší a střední domácí firmy. Vláda by proto měla trvat na zcela
transparentním jednání bank a podporovat všestranně další zvýšení
konkurence na finančním trhu. Řešení je i v dalším rozvoji garančních
mechanismů, jejichž prostřednictvím by vláda umožnila financování
vybraných obchodních aktivit.
4. I nadále platí, že by vláda i parlament měly zlepšovat, nikoli zvyšovat
stávající míru regulace obchodního trhu. Nedávná anabáze souvisejí−
cí s projednáváním zákona o významné tržní síle ukázala, že význam−
ná část politické scény nemá realistickou představu o fungování glo−
bální tržní ekonomiky a nechápe roli obchodu při jejím rozvoji. Je

nezbytné, aby všechny zainteresované orgány a instituce postupova−
ly na základě faktů a hodnověrných analýz a vyvarovaly se populistic−
kých přístupů a vlivu nátlakových lobbystických skupin. Diskuse po−
tvrdila zásadní význam institucionálního rámce, který nastaví
účastníkům trhu rovné podmínky a šance a bude garancí předvída−
telného prostředí pro podnikání.
Úlohou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je více spolupracovat
s vládou, médii, v tripartitě a prosadit se v procesu formování podnika−
telského prostředí a přijetí obchodu jako rovnocenného odvětví pokud
jde o jeho podporu ze strany vlády a evropských strukturálních fondů.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se hlásí k úkolu zlepšit obraz
obchodu v očích veřejnosti, hrát aktivní roli v prosazování podnikatelské
etiky svých členů, která je základem dlouhodobých partnerských ob−
chodních vztahů.
Diskuse na Retail Summitu 2010 shromáždila řadu cenných nápa−
dů, jak se vypořádat s krizí. Potvrdila, že zásadní opatření musí být při−
jata ve firmách. Je pozitivní, že majitelé a manažeři obchodních společ−
ností vidí krizi do značné míry jako výzvu a příležitost k zefektivnění
obchodu. Klíč k úspěchu je v rukou nás − majitelů, managerů a našich
zaměstnanců. I když se léta relativně snadného růstu nevrátí, i v sou−
časném stagnujícím tržním prostředí existuje šance na další nárůst tr−
žeb a zlepšování nabídkové strany trhu za předpokladu, že nebude špat−
nou regulací zvyšována nedůvěra mezi obchodními partnery. Jsme rádi,
že mnozí řečníci vyjádřili názor, že spolupráce maloobchodníka a doda−
vatele je základem k odražení se ode dna.

DOSÁHLI JSME JIŽ DNA?
Kde se momentálně nachází česká ekonomika? Můžeme se již ba−
vit o odrážení ode dna nebo se máme připravovat na další pád?
Odpověďmi na tyto zásadní otázky se zabývala řada řečníků a zejména
vysoce reprezentativní panel diskutujících, zahrnující CEO obchodních
a výrobních firem, ministry a vrcholné reprezentanty českého i evrop−
ského svazu obchodu. Převážil názor, že česká makroekonomika je už
z nejhoršího venku. Je po orkánu, a to i díky vládním výdajům, konsta−
toval známý makroekonomický expert Tomáš Sedláček. Současně však
varoval, že nás i nadále čeká těžké období. Tento závěr potvrzují i vý−
sledky výzkumu GfK Czech, který byl zveřejněn v průběhu Summitu:
mezi dotazovanými managery nyní již jasně převládá názor, že krize po−
trvá 2 až 3 roky. Ještě vloni v červnu se stejná skupina respondentů do−
mnívala, že krize bude spíše krátká.
Zejména zástupci obchodu se ve svých názorech na průběh krize sta−
li v posledním půl roce daleko realističtějšími, což zjevně souvisí s tím,
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že se makroekonomická recese projevila na spotřebním trhu až s urči−
tým zpožděním. Jak doložil na příkladech z řady zemí Thomas Bachl
(GfK/Europanel), krize zatím nejvíce dopadá na obchod se zbožím dlou−
hodobé spotřeby. Tento trh u nás vloni poklesl o 9 %, na Slovensku
o 20% a například v Rumunsku o 42 %. Spotřebitelská poptávka na trhu
rychloobrátkového zboží je naproti tomu vůči dopadům krize odolná
a obraty jsou spíše ovlivněny klesajícími cenami značkových výrobků
a explozí promočních akcí, než reálným propadem výdajů. Růst nákupů
privátních a zejména diskontních značek se paradoxně v řadě zemí za−
stavil. Nejlépe to lze osvětlit citátem jednoho ze spotřebitelů: Když už ne−
mám na novou ledničku, ať je ta stará alespoň pěkně plná dobrých věcí.
Výhled na rok 2010 je ovšem již méně optimistický. Makroekonomika
EU, včetně té české, sice bude znovu růst, ale maloobchodní trh teprve
teď naplno zasáhne růst nezaměstnanosti, zvyšující se daně a rostoucí
ceny vstupů. Růst cen ropných produktů a kakaa jsou počátkem, v dů−
sledku oživení ekonomik dálného Východu a Latinské Ameriky však může
dojít k explozi cen i u dalších komodit. To by bylo mělo velmi nepříjemný
dopad na evropský maloobchod, samozřejmě včetně českého. Rozsáhlé
analýzy Europanelu totiž potvrzují, že růst cen potravin v důsledku prud−
kého zdražení komodit měl v letech 2007− 2008 daleko dramatičtější do−
pad na poptávku domácností než „obecná krize“ v loňském roce. Jak zdů−
raznili v této souvislosti Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR a prezident
EUROCOMMERCE Dr. von Leoprechting, obchodníci budou hrát důležitou
roli v ozdravném procesu evropské ekonomiky. Potřebují však při tom
podporu vlád, které nesmí dopustit omezení konkurenceschopnosti a sou−
těže napříč celým dodavatelským řetězcem. To bude tou nejlepší zárukou,
že spotřebitel dostane nejlepší výběr, cenu a kvalitu.

CESTA VPŘED:
Společně a s větším pochopením
spotřebitele by to mělo jít lehčeji
Na Retail Summitu 2010 vystoupila téměř stovka řečníků a panelistů
a konferenční atmosféra byla doslova nabita nápady, jak se odrazit ode
dna. Není proto vůbec jednoduché tyto nápady sumarizovat do stručného
textu. Začněme vystoupením klíčového řečníka Prof. Goetze Wernera, za−
kladatele firmy dm drogeriemarkt, který jasně naznačil, že obchodní firmy
očekávají v nadcházejícím období velmi těžké úkoly. Ty bude možné spl−
nit jen pokud v rámci firmy vznikne prostředí, které umožňuje a podporuje
ztotožnění pracovníků s jejich úkoly. Prof. Werner vychází z přesvědčení,
že každý člověk má vnitřní touhu po samostatném jednání. Úspěšné ob−
chodní firmy toho mohou využít a stát se podnikavějšími tím, ze každý pra−
covník myslí a jedná podnikatelsky. O co podnikavější je každý pracovník,
o to vyšší je produktivita a efektivita celé firmy. Zásadní je přitom to, že
v maloobchodě, na rozdíl od řady jiných odvětví, dochází k neustálému
kontaktu se zákazníkem. Jinými slovy − obchod musí stavět na osobní ini−
ciativě každého pracovníka, sebevědomé i autentické.
Léta relativně snadného růstu se nevrátí, protože příjmy spotřebitelů
budou omezené z důvodu nezaměstnanosti, vyšších daní a nižší dostup−
nosti úvěrů. Řešení proto musí být na nabidkové straně trhu, nelze se
spoléhat na další růst přílivu peněz od nakupujících. Petr Bena z Procter

& Gamble odprezentoval smělou vizi, že i v současném stagnujícím trž−
ním prostředí existuje šance na více než 10% nárůst tržeb a zisku.
Samozřejmě za předpokladu, že budou zlikvidovány neefektivnosti v prů−
myslu i obchodu se spotřebním zbožím. To znamená vypořádat se s řa−
dou negativních jevů − prodejny mají nadměrný počet položek, stav vy−
prodanosti (out−of−stock) je téměř 10 %, padesáti procentům nakupujících
se nelíbí nákupní prostředí, efektivita propagačních akcí klesá... Všechny
tyto výzvy jsou řešitelné, je však třeba vzdát se staré filozofie, že „vše je
jen o ceně“ a „vztah prodejce−dodavatel musí být protichůdný / nepřátel−
ský“. Spolupráce maloobchodníka a dodavatele je základem k odražení
se ode dna a umožňuje snížení provozních nákladů a nárůst prodeje pro−
střednictvím lepšího uspokojení spotřebitelů. I ostatní řečníci se shodli
na tom, ze stávající krize je ideálním katalyzátorem pro urychlení změn,
o kterých se již delší dobu hovoří, ale pro jejichž implementaci chyběla
v řadě firem v uplynulých tučných letech motivace.
Hubert Schönbein ze společnosti Metsä Tissue prezentoval odhod−
lání pokračovat ve strategii, vycházející z hlubokého pochopení spotře−
bitelů. To mimo jiné znamená klást důraz na uspokojování poptávky po
dostupném luxusu, po výrobcích z kategorie zdraví a wellness, po vý−
robcích naplňujících vysoké ekologické standardy a v neposlední řadě
vycházet vstříc i rostoucím požadavkům na pohodlí. O tomto trendu ho−
vořil i Jan Vojtko z Telefónica O2, který představil nové technologické
možnosti, jak co nejvíce zpřehlednit a zjednodušit proces zákaznických
kontaktů. V období rostoucího nedostatku času je to nepochybně něco,
co zákazník i obchodník potřebují, zejména když nové technologie umí
tyto procesy zpříjemnit a současně zlevnit.

Žádná z těchto velkých strategií samozřejmě nemá smysl, pokud zů−
stane jen na papíře či na powerpointových chartech. 14 diskusních sek−
cí, uskutečněných během Retail Summitu 2010, ukázalo, že většina zú−
častněných firem nejen intenzivně přemýšlí, jak se odrazit ode dna, ale
zejména v tomto směru koná. Jeden příklad za všechny, prezentovaný
sekci „Obchod & Jak dál?“. Martin Moravec z p.k. Solvent zde preg−
nantně shrnul, co dělat v těžkých časech: Krize není nepřítel, ale příle−
žitost k i inventuře, inovaci a akvizici. Vnější prostředí je přitom jen ka−
talyzátorem, který urychluje rozhodování − klíčová je však vnitřní energie
a činnost firmy, jejích vlastníků a managementu. Jak říkal v této souvis−
losti Tomáš Baťa, jehož firma byla jedním z vítězů velké hospodářské kri−
ze: Nejstrašnější konkurent je prach ve vlastní výkladní skříni.

Základní údaje o Retail Summitu 2010
¨ Retail Summit 2010, připravený Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events, navá−
zal na předchozích 15 ročníků tradiční konference o rozvoji obchodu. Zachoval si své zacílení na český trh, udržel si
však současně svůj mezinárodní charakter. Stalo se tak jak díky vysoce reprezentativnímu mezinárodnímu panelu řeč−
níků, tak s ohledem na strukturu účastníků, kteří reprezentovali 24 zemí.
¨ Letošní 16. ročník summitu zaznamenal největší účast v historii. Na všech setkáních organizovaných v průběhu 2 dní se
tak dohromady zúčastnilo více než 850, reprezentujících zejména obchod (30 % účastníků) a výrobu spotřebního zboží
(28 %). Další účastníci byli z řad dodavatelů informačních a komunikačních technologií, orgánů státní správy, médií,
bank, škol a expertních institucí.
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Aktuální informace pro členská VD
Valné shromáždění SČMVD
19. valné shromáždění SČMVD se uskuteční v pondělí 14. června 2010 od 9.30 hodin ve Sportovním centru
Nymburk. V neděli 13. června 2010 mu bude předcházet sportovní odpoledne a večerní společenský program.
Bližší informace budou družstvům průběžně poskytovány prostřednictvím informačních médií svazu a obvyklé
korespondence.
z SČMVD zpracoval koordinované připomínky k vládní novele zákona o zaměstnanosti.
z Byla zadána výzva k návrhům na Cenu MPO ZZP v roce 2010.
z 20. ledna jsme organizovali seminář Odpadové hospodářství a obaly.
z 25. ledna se konalo zasedání sdružení obalářských VD, CAPA, byla projednána příprava společných akcí
v 1. pol. 2010.
z 26. − 27. ledna se v hotelu Voroněž konalo pracovní setkání projektu sociálních družstev za účasti delegace
z Irska.
z 27. ledna se v budově SČMVD konalo školení Daň z příjmu ze závislé činnosti v roce 2010, roční zúčtování
za rok 2009
z 2. února se v budově SČMVD konalo školení na téma Účetní závěrka.
z 3. února se uskutečnilo jednání Daňové skupiny ohledně navržené změně zákona o DPH.
z 3. února jsme organizovali seminář Ochrana ovzduší, provozní evidence, forma nových formulářů a ohlašova−
cích povinností.
z 12. února se konalo v budově SČMVD školení na téma Nemocenská a sociální pojištění.
z Byla vyhlášena XVII. Výzva programu OPŽP zaměřená na zlepšování kvality ovzduší, družstva budou o podrob−
nostech informována.
z V přípravě jsou regionální porady.
z Do soutěže Design 2010 je přihlášeno 28 výrobků a do Inovace 2010 − 9 výrobků, vyhodnocení proběhne v dubnu.

Informace z redakce Výrobního družstevnictví
 Připomínáme možnost zasílat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na proble−
matiku výrobního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se
na vaše dotazy, které zasílejte na e−mail redakce@scmvd.cz. Odpovídat budeme na příspěvky související s vý−
robním družstevnictvím a současně bude možné publikovat odpověď v našem časopisu, jehož čtenářskou
cílovou skupinu tvoří částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisatel na e−mailovou adresu.
 V případě, že máte zájem o některé ze starších čísel časopisu, je možné ho poskytnout členským družstvům
zdarma. Napište nám požadavek na počet a číslo na adresu redakce@scmvd.cz.
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Otázky a odpovědi
Otázka:

Naše družstvo zakoupilo dva nové automobily, můžete nám poradit s jejich pojištěním?

Odpověď: Svaz českých a moravských družstev uzavřel Rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa
a.s. nejen na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s účinností od 1. září 2009, ale od 1. ledna
2010 i na havarijní pojištění vozidel (flotila). Doporučujeme proto obrátit se na regionální pracovníky
pojišťovny Kooperativa, kteří Vám budou plně k dispozici a poradí Vám nejvhodnější způsob pojištění.
Případně je možné kontaktovat přímo SČMVD − na adrese: pokorna@scmvd.cz.

Marie Pokorná, odbor správy FDÚ SČMVD
Otázka:

Jaké jsou aktuální možnosti získání dotace na účast podniků na veletrzích a výstavách v zahraničí?

Odpověď: V roce 2010 je možno na základě vyhlášených výzev získat dotaci jednak v rámci II. výzvy programu Marketing
a jednak v rámci výzvy Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009 − 2012.
II. výzva programu Marketing
Podpora je určena: pouze pro MSP, pouze pro individuální projekty CZ−NACE 8, 10−33,35,41−43, 59,61−63,69−72,73.2, 74,78,95
Sídlo žadatele: území ČR mimo území hl.m.Prahy
Forma a výše podpory − min. výše dotace 0,3 mil. Kč, max. 50 % způsobilých výdajů
Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu:
z Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů
v režimu de minimis.
z Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způ−
sobilých výdajů v režimu de minimis, max. 300 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
z Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu této Výzvy je poskytována ve
výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 200 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo vý−
stavě v zahraničí.
V rámci individuálního projektu MSP nelze samostatně poskytnout podporu marketingových propagačních materiálů.
Poskytnutí této podpory je vždy podmíněno poskytnutím podpory účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí.
Doba realizace projektu: maximálně do 31. 12. 2011
Způsobilé výdaje:
a) Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí:
Pronájem, zřízení a provoz stánku − grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připo−
jení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení
k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vy−
bavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo
veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
Podpora těchto výdajů je poskytována pouze při první účasti příjemce podpory na konkrétním veletrhu nebo výstavě (první
účast pro příjemce podpory znamená, že účast příjemce na výstavě nebo veletrhu nebyla dosud podpořena z veřejných pro−
středků).Při dalších účastech na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí lze poskytnout podporu uvedených způsobi−
lých výdajů pouze podle pravidla de minimis.
Doprava vystavovaných exponátů na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného
projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem − podpora je poskytována v režimu de minimis.
b) Marketingové propagační materiály:
Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagují−
cích příjemce podpory a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa)
a povinné prvky publicity − letáky, prospekty, brožurky, inzeráty v tisku, katalogy, CD prezentace, DVD prezentace, (včetně
grafických návrhů, překladů do cizích jazyků tisku).
Podpora marketingových propagačních materiálů je poskytována v režimu de minimis. Výdaje na marketingové propagační
materiály jsou způsobilé pouze v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, v podpořeném pro−
jektu této Výzvy.
Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009 − 2012 − jedná se o zvýhodněnou službu, pre−
ferována je účast firem v rámci společné expozice, ale možná je i podpora jednotlivých expozic v rámci akce, a to na vybra−
ných výstavách a veletrzích. Podrobnější informace o tomto projektu podá Ing. Lenka Bartoničková, odbor podnikatelských
služeb svazu (bartonickova@scmvd.cz).
Podpora je určena pro MSP, velké podniky, profesní organizace (např. SČMVD).
Místo realizace − totožné se sídlem podnikatelského subjektu, na území ČR s výjimkou hl.m. Prahy (neplatí pro profesní a za−
městnavatelské svazy).
Seznam specializovaných veletrhů a výstav v zahraničí − uveden v příloze, zatím pro rok 2010, pro další etapy bude aktualizován.
Forma a výše podpory − do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně do výše 120 tis. Kč na jednu akci.
Doba realizace projektu: 3. 2. 2010 − 31. 12. 2012
Způsobilé výdaje: pronájem veletržní plochy
−
technický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné výstavní expozice
−
výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga
−
základní provozní zajištění stánku
Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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Česko−rumunská smíšená
obchodní a průmyslová komora

Třetí výročí založení,
tři roky spolupráce
se SČMVD

Česko−rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora (ČRSOPK) oslaví začátkem dubna třetí výročí vzni−
ku. SČMVD byl jedním z prvních členů, kteří po založení do komory vstoupili. Komora nabízí svým přímým i při−
druženým členům celou řadu zajímavých služeb s členskou slevou 25 procent oproti cenám ceníkovým, dále pak
některé služby zdarma. O jaké služby je největší zájem? Určitě o překlady, tlumočení, vyhledání obchodních part−
nerů, zajištění účasti na veletrzích, zastupování na veletrzích, studie a průzkumy trhu, v neposlední řadě pak
také o ekonomické mise do různých regionů Rumunska. Tyto mise komora pořádá ve spolupráci s Ambasádou
ČR v Bukurešti. O plánu ČRSOPK na čtvrtý rok činnosti nás informovala prezidentka ČRSOPK Jana Klokočková:
„Výročí oslavíme tradičním seminá−
řem na téma Aktuální aspekty podni−
kání v Rumunsku. Vystoupí na něm
přednášející z oboru práva, daní, účet−
nictví, ale i představitelé firem, které
mají s obchodováním a investováním
v Rumunsku zkušenosti. Seminář se
bude konat 7. dubna v prostorách AK
Konečná & Šafář v Praze 1, Široká 5.
V květnu přijede do Prahy ekono−
mická mise žen − podnikatelek z župy
Suceava. Mají zájem se sejít s před−
Jana Klokočková,
prezidentka ČRSOPK staviteli firem, které chtějí exportovat
do Rumunska své produkty.
V červnu uspořádáme terminologický seminář pro soudní tlu−
močníky. Bude zaměřen na občanské, trestní a obchodní právo.
V září chystáme ve spolupráci CK Honza poznávací zájezd do
Rumunska. V říjnu připravujeme s Českou ambasádou v Bukurešti
ekonomickou misi do Bukurešti. Na misi plynule naváže účast
českých firem na veletrhu TIB, pro který byla letos po roční odml−
ce schválena znovu národní expozice za zvýhodněných podmínek.
Po celý rok jako doposud se budeme věnovat práci pro naše
členy a reagovat na jejich poptávku. Záměrem ČRSOPK je otev−
řít kancelář také v centru Bukurešti, mohla by začít působit zku−
šebně v dubnu a květnu. Pokud bude dostatečný zájem člen−
ských firem o její využití, kancelář bude fungovat i nadále. Toto
je velká výzva a šance pro firmy, které se chystají zahájit či pod−
pořit své exportní či jiné aktivity v Rumunsku. V kanceláři bude
přítomna síla, která bude dlouhodobě zastupovat jejich zájmy na

rumunském území, nabízet jejich produkty a pružně zprostřed−
kovávat kontakty s firmami v Česku.“
O činnosti ČRSOPK pravidelně informují webové stránky
http://www.crok.biz. Najdete na nich vždy aktualizované infor−
mace o chystaných akcích i o akcích již uskutečněných, kom−
pletní nabídku služeb komory a ceník, seznam všech členů i zá−
kladní dokumenty komory a program výstav a veletrhů
v Bukurešti. Vzhledem ke smlouvě ČRSOPK s pořádající veletrž−
ní firmou lze zajistit účast firem se zajímavými slevami.
„Komora je tu pro vás, je připravena reagovat pružně na
vaše potřeby a poskytovat vám služby na míru. Stačí jen napsat
mail na adresu cccr@seznam.cz,“ dodala Klokočková.

HK ČR bude realizovat české účasti na veletrzích
v zahraničí s dotací až 120 tisíc pro každou firmu
Hospodářská komora České republiky uspěla ve výběrovém řízení agentury CzechTrade a stala se rea−
lizátorem projektu „Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích
v období 2010 − 2012“. Projekt startuje právě v těchto dnech.
Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých prů−
myslových firem na zahraničních trzích. Je zaměřen na oborovou
prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací
a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vy−
braných specializovaných veletrzích a výstavách v zahrani−
čí. „Hospo−dářská komora je hrdá, že veletržní tendr vy−
hrála. Váží si toho, že může pomoci firmám navázat
obchodní kontakty a proniknout na nová exportní terito−
ria,“ říká prezident HK ČR Petr Kužel.
České firmy a oborové asociace mohou získat dotaci
ve výši až 120 tisíc korun na přímé náklady spojené s ve−
letržní expozicí. Hospodářská komora navíc vystavovatelům zajis−
tí marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu
a komplexně vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na
výstavní akci a s žádostí o dotaci. Díky své celorepublikové pů−
sobnosti bude HK ČR poskytovat zájemcům také poradenství
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a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity
účasti na veletrhu.
Hospodářská komora při realizaci specializovaných veletrhů
úzce spolupracuje s agenturou CzechTrade a Ministerstvem
průmyslu a obchodu. V rámci projektu bude realizována
organizovaná účast více než 1400 firem na stovce za−
hraničních veletrhů během tří let. Projekt je financován
z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Počet účastí jednoho subjektu na veletrzích v rámci pro−
jektu není omezen. Nesmí být ale překročen limit veřejné
podpory v rámci tzv. režimu „de minimis“, který činí maximálně
200 tisíc eur během tří let. Specializované veletrhy v rámci tohoto
projektu jsou vybírány s přihlédnutím na veletrhy s oficiální účastí
České republiky. Více informací poskytne zájemcům HK ČR na tel.
čísle 266 721 300, mailové adrese veletrhy@komora.cz nebo na
webových stránkách HK ČR http://www.komora.cz/veletrhy.
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Nechte děti, aby se
při zdobení vajec vyřádily
Překvapte koledníky vajíčky s mramorovým efektem
Statistiky tvrdí, že alespoň jeden tra−
diční zvyk v době Velikonoc dodržuje ce−
lých 90 procent českých rodin. Výzdobu
domácnosti obvykle tvoří naleštěná vejce
z obchodů − drátovaná, s cibulkovým vzo−
rem, tradiční kraslice s voskovým relié−
fem či gravírovaná. V košíkách koledníků
pak končí vejce, při jejichž přípravě jste
málem přišli o nervy. Zpočátku to šlo − vy−
koupali jste vejce ve vařených slupkách
od cibule a rozhodli se, že vzniklé mapy
vypadají docela efektně. Pak už to bylo horší −
když jste vypotřebovali zásobu obtisků (většina
z nich skončila na prstech potomků) a nastrkali s námahou
další příliš malá nebo naopak příliš velká vejce do košilek uni−
verzální velikosti, byli jste zralí na blázinec. Veškeré tohle mar−
tyrium si však můžete ušetřit a poměrně snadno vytvořit sku−
tečně „trendy“ slepičí produkty na ozdobu i pro koledníky
a přitom si ještě s dětmi užít spoustu legrace.

Kromě sáčků s pěti tekutými barvami (žlutá, červená, oran−
žová, modrá a zelená) najdete v balení OVO efekt mramor i jeden
pár rukavic. Nejsou tam jen jako bonus. Právě s jejich pomocí to−
tiž docílíte vajíček, která vám bude kdekdo závidět. A přitom je
budete mít hotové za chvilku a bez zbytečného zašpinění.

Obtisky jako od šikovné malérečky!
Vlastní kraslice, které zvládnou i děti
Také závidíte lidem, kteří dokážou voskem vytvořit na ba−
revných vejcích nádherné obrazce? Možná jste to už dokonce
zkusili, ale výsledek… Škoda mluvit. Prostě nemáte tak šikov−
né ruce nebo vám chybí trpělivost a potřebná technologie. Teď
ale nic takového už nepotřebujete. Imitaci tradičního zdobení
kraslic si totiž můžete koupit v obtiscích řady OVO.
Obtisk ponořte na několik vteřin do teplé vody, jakmile jde
obtiskem posouvat, vyjměte jej a přiložte papír s obtiskem na
vařené vajíčko (i obarvené) obrázkem nahoru, papír z pod ob−
tisku vytáhněte a hlazením hladkou stranou mokrého papíru
vymáčkněte vodu a vzduchové bubliny. Pro docílení vyššího
lesku opět vajíčka potřete tukem.

Tipy pro nákup:
OVO obtisky s klasickými velikonočními motivy, slámovým
efektem, tradičními ornamenty či moderními vzory a jarními ky−
tičkami: vybrané sítě drogerií nebo na www.mojevelikonoce.cz
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VESELÉ VELIKONOCE…
Oslavou velikonočních svátků vítáme jaro a loučíme se se zimou. Velikonoce
jsou svátek, který rádi slavíme, ale přiznejme si, že mnohdy o něm víme jen
velmi málo. Co to vlastně Velikonoce jsou a jak vznikly?
Velikonoce jsou v podstatě církevní svátek, který se dochoval z dob pohanských až dodnes.
Slaví se na památku umučení a vzkříšení Krista, ale i na oslavu příchodu jara a nového života. Je
to svátek pohyblivý a řídí se obdobím čtyřicetidenního půstu, trvajícího od Popeleční středy do
Hodu božího velikonočního. Období půstu rozdělené šesti nedělemi postními je protkáno mnoha
zvyky, pověrami a legendami, jež se liší i krajově.

Nejtypičtějším symbolem je určitě vajíčko,
a proč se právě vejce stalo symbolem Velikonoc…
Již ve 14. století bylo o Pondělí velikonočním veselo, všude se šlehalo pestrobarevnými met−
lami a rozdávala se jednobarevná, ale i bohatě zdobená vajíčka. Lidová legenda vypráví, že tra−
dice velikonočních vajec vznikla, když Ježíš chodil se svatým Petrem světem. Měli hlad, a tak po−
žádali jednu hospodyni o chleba. Ta však neměla ani kousek, ale uslyšela zakdákat slepici. Zašla
tedy do kurníku a přinesla vejce. Upekla je v horkém popelu a podarovala pocestné. Když chtěla
skořápky od vajec vyhodit, změnily se v kousky zlata. A tak na památku této události se rozdávají
velikonoční kraslice.

Tradiční kraslice jsou často na−
hrazovány čokoládovými vajíčky
a dalšími výrobky… Výrobcem so−
jových suků a dezertu s kuřátky je
VD Čoko Klasik.

Vejce malované nebo bílé?
Do dnešních dnů se zachoval moc hezký zvyk, a to barvení vajec. Každá hospodyňka se sna−
ží mít co nejhezčí vajíčka. Barvení vajíček je i dodnes velké mistrovství. Používají se různé tech−
niky, barvy a ornamenty. Lze použít přírodní barvy: žlutá barva z roztoku šafránu, zelenavá z od−
varu mladého osení, špenátu, kopřiv, petržele, oranžová z cibulových slupek, černá z duběnek,
hnědá z kávy. Vajíčka uvařená v obalu z čerstvých bylinek, plná lístečků a květů, nám přinášejí
i kousek přírody domů. Vejce na barvení nesmějí být úplně čerstvě snesená, protože by na ně
nechytala barva. Vajíčka nejdřív uvaříme, ochladíme v ledové vodě a po osušení pečlivě otřeme
octovou vodou. Při barvení se jich co nejméně dotýkáme, abychom je opět neumastili. Obarvená
vajíčka se potírají kůží ze špeku, aby se leskla. Zruční tvůrci používají další techniky, jako je vy−
škrabování, voskování či zdobení slámou, textiliemi nebo kovovými drátky. Motivy na vajíčkách
jsou tradiční, ale můžou být i jen okamžitou fantazií výrobce.

Pomlázka
(krajově nazývána též tatar, šlehačka, žíla ...)
Nejjednodušší je využít barev na
vajíčka a nejrůznějších obtisků.
Seznamte se s širokou nabídkou
barev a obtisků na vajíčka od VD
Druchema Praha.

Věřilo se, že pomlázka přináší do domu štěstí, blahobyt a
úrodu po celý rok. Říká se, že síla prutů přechází na každého,
kdo je mrskán. Pomlázka je spletena z vrbových proutků.
Nejjednodušší je ze 3 proutků, ale bývá i z 8, 12 a opravdoví
mistři ji pletou dokonce ze 24 proutků. Pomlázka se po dokon−
čení bohatě zdobí barevnými mašlemi.

Velikonoční zajíček
Na první pohled nemá zajíček s vajíčkem nic společného, tak proč vlastně velikonoční zají−
ček? Podle mnoha náboženství a mytologií (např. řecké, egyptské, čínské) symbolizuje zajíc štěs−
tí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání.
V dnešní nejen evropské tradici je ozna−
čován za toho, kdo o Velikonocích přináší va−
jíčka, nejlépe čokoládová. Ptáte se proč? −
podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho
důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lid−
ských obydlí potravu, a jelikož je plachý a lidí
se straní, je mu přisuzováno i tajné roznáše−
ní velikonočních vajec − jiný názor na vznik
spojení velikonočního zajíce s vajíčkem pou−
kazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného
ve formě zajíce položilo velikonoční vejce,
čímž se sdružily tyto dva symboly − není po−
tom divu, že časem vznikla představa, že va−
jíčka snáší nebo přináší zajíc − bývalo také
zvykem honit velikonočního zajíce, tzn. hle−
dat ukrytá vajíčka v zahradě. Velikonoční za−
Výrobcem dřevěného zajíčka je VD Jas Stráž nad jíček není ryze českou tradicí, je tradicí pře−
Nežárkou, výrobcem loutky − kornoutu zajíčka je VD vzatou. Nejvíce se o to přičinila německá
Moravská ústředna Brno.
menšina žijící dříve na našem území.
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Výrobcem čokoládových zajíčků je
VD Čoko Klasik.
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Velikonoční beránek
Velikonoce bez velikonočního beránka si těžko může někdo představit.
Pravdou je, že v dnešní době známe beránka především jako moučníko−
vou pochoutku na svátečním stole. Beránek jako symbol není žádnou
novinkou. Byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středo−
mořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V hebrejské tradici sym−
bolizovaly ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“, i židovský Bůh je ozna−
čován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské církvi se
beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s prapo−
rem vítězství. Jako obřadní velikonoční pokrm známe beránka od středo−
věku dodnes. Bohužel se nikde nedochovalo zda se jednalo o maso či pe−
čivo. Ale jelikož se masitý pokrm mohl jíst až po svěcení pokrmů, které
připadalo na Boží hod velikonoční (velikonoční neděle), dá se předpoklá−
dat, že naši předkové připravovali beránka pečeného z těsta. Tomu odpo−
vídá i jeden zajímavý dobový recept ze staročeské kuchařky: Beránek se
na Zelený čtvrtek připravoval z rýže, rýžové mouky, mandlí a mandlového
oleje s velkým zaujetím pro růžky, nožičky a pazourky, hubičku i očka ...

Výrobcem formy na beránka a oválného talíře je VD Keramo
Kožlany. Výrobcem barvy a obtisků na vajíčka je VD Druche−
ma Praha.

Velikonoční věnec

Výrobcem prkénka je VD Dipro Proseč u Skutče.

250 ml mléka, 30 g droždí, 100 g cukru, 500 g polohrubé mouky,
1 lžíce rozinek, 110 g másla, 1 vanilkový cukr, 1/2 lžíce strouhané citro−
nové kůry, mouka na vál, 1 vejce na potření, moučkový cukr na posypání
POSTUP: Kvásek připravíme ze 100 ml vlažného mléka, do něj ro−
zdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru a lžíci mouky a v teple necháme
vzejít. Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku, sůl, citro−
novou kůru. Kváskem a vlažným mlékem zaděláme těsto. Když těsto
zhoustne, hněteme je tak dlouho, až se nechytá válu. Poté zapracujeme
rozinky a přikryté utěrkou necháme kynout 50 minut. Z těsta vyválíme
4 prameny, upleteme cop a spojíme ho do věnce. Přesuneme na vyma−
zaný plech a necháme 20 minut kynout. Potřeme vejcem. Pečeme v pře−
o
o
dehřáté troubě na 200 C, až se těsto zapeče zmírníme teplotu na 175 C
a dopečeme.

Velikonoční lidové zvyky
Zelený čtvrtek: V tento den lidé časně vstávali. Hospodyně ještě před východem
slunce zametly dům a smetí odnesly za humna či na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. Po modlitbě se celá rodina omývala rosou, která měla zabránit one−
mocnění lišeji a jinými neduhy. Jedla se zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk
celý rok zdráv. Kdo ještě před východem slunce snědl pečivo pomazané medem, byl
bezpečný před uštknutím hadů a žihadly sršňů a vos. Mnohde existovala pověra, že
když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon (zvony prý ten den odlétají do Říma), mají
lidé cinkat penězi, aby jich měli celý rok hodně. Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř,
aby hmyz a myši opustili stavení (o co ekologičtější než dezinsekce a dezodorace!).
Děti běhaly s klapačkami a řehtačkami a honily proradného Jidáše. Dbalo se, aby
hoch, který ho představoval, byl zrzavý. Po západu slunce hospodář kropil dům svě−
cenou vodou a chránil ho tak před čarodějnicemi.

Výrobcem velikonoční papírové trávy je Karko,
VD nevidomých, Ústí nad Labem.

Velký pátek: Na Velký pátek se předváděly pašijové hry. I v tento den
lidé vstávali před východem slunce. Chodili se mýt k potoku, aby byli chrá−
něni před nemocemi. Na Velký pátek se nemělo nic půjčovat z domácnosti
(s takovými věcmi se dalo čarovat), nesmělo se hýbat se zemí a nesmělo
se prát prádlo. K tomuto dni se vztahovala víra v zázraky spojené s magic−
kou silou země.Ta se na krátký čas otevírala, aby odhalila skryté poklady.
Bílá sobota: Na Bílou sobotu se světil oheň. Popelem z posvěceného
ohně se sypaly louky, vyhaslé uhlíky se dávaly za trám, aby chránily dům
před požárem.
Boží hod velikonoční: V rámci svátku se provádělo okázalé svěcení ve−
likonočních pokrmů − beránka, mazance, ale také vajec, chleba, vína.
Kdokoli přišel do stavení, ať žebráci nebo vrchnost, každý dostal kousek
z posvěceného jídla.
Velikonoční pondělí: Z hlediska zvyků českého lidu bylo nejvýznamněj−
ším dnem velikonočního cyklu. Odbývala se pomlázka − chlapci šlehali dív−
ky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Děvčata chlapcům dávala malo−
vaná vajíčka a polévala je vodou, aby byli svěží. V některých krajích vyšlehal
hospodář celou rodinu i s čeládkou a chránil je tak proti lenosti. S vajíčky
hráli děti i dospělí různé hry. Bylo to „sekání vajec“, „ťukání s vejci“, pře−
hazování střechy a podobně.
(Z knihy Vlastimila Vondrušky: Církevní rok a lidové obyčeje)

23

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ, měsíčník, cena výtisku 5 Kč. Šéfredaktorka: Jana Henychová. Adresa redakce: SČMVD, Václavské nám. 21,
113 60 Praha 1, tel./fax: 224 230 050, http: //www.scmvd.cz, e−mail: henychova@scmvd.cz. Vydává: Svaz českých a moravských výrobních
družstev. Tiskne: Garamon s.r.o., 500 02 Hradec Králové, Wonkova 432. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele
společnost Předplatné tisku, s.r.o., Abocentrum, Moravské náměstí 12D, P. O. BOX 351, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel.: 541 233 232,
fax: 541 616 161, e−mail: abocentrum@pns.cz, příjem reklamací: tel.: 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se
řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele. Registrace MK ČRE − 4639
ISSN 0322−7677

