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Květnové číslo je tu. Rozkvetlá pří−
roda vytváří pohodu a dovede zpří−
jemnit pohled i na rušnou Prahu.
Právě pražský Žofín byl místem, kde
se konalo vyhlášení výsledků prestiž−
ní soutěže Manažer roku 2009.
V této soutěži SČMVD reprezentova−
lo pět manažerů z řad členských vý−
robních družstev, z nichž dva získali
prestižní ocenění... Jaká? To si mů−
žete přečíst v naší reportáži... A ne−
odpustím si malé romantické odleh−
čení v podobě budovy Žofína
orámované úžasně rozkvetlými mag−
noliemi... Pro potěšení kolemjdou−
cích a věřím i vaše...

Číslo je tentokrát trochu silnější
než obvykle − přečíst si v něm může−
te informace z veletrhů MOBITEX,
TECHAGRO a Rybaření, Nábytok a bý−
vanie, FOR INDUSTRY, FOR KIDS
a REKLAMA, POLYGRAF. Z dalších
zajímavostí jmenujme alespoň infor−
mace o Světové družstevní výstavě
ICA EXPO v Bangalore... 

Dost už práce a nyní se přeorien−
tujeme na módu − říká se „to nejlep−
ší nakonec“, takže zvu všechny mód−
ní příznivce, ale i ty, kteří potřebují
luxusní pánský oblek, do nově otev−
řeného módního salonu v TOP HOTE−
LU PRAHA.  

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Manažer roku 2009 
Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku pres−

tižní soutěže osobností české ekonomiky Manažer
roku 2009 se uskutečnilo 22. dubna v paláci Žofín.
Soutěž označila finalisty, připravené na období „po
krizi“ − úspěšní si totiž věří a nebojí se srovnání… 

Udržet firmu v chodu, drasticky nepropouštět a hledat na více−
méně klesajícím trhu odbyt − to bylo ještě nedávno krédem mnoha
společností a jejich šéfů. V současné době se již většina z nich při−
pravuje na období, které přijde po krizi. A právě soutěž MANAŽER
ROKU systematicky vyhledává nejlepší z nich. „Ustát krizi nezname−
ná osekat výrobu, propustit lidi a prodat neproduktivní položky z její−
ho majetku. Ano, to dělají krizoví manažeři, kteří pracují například ve
firmách před konkurzem. Ale my vyhledáváme manažery, kteří pro−
vedli své společnosti úskalím krize v dobré firemní kondici a už dnes
ji připravují na období, které nastane po odrazu ode dna,“ uvedl ma−
nažer projektu PhDr. Rastislav Lukovič.

Letošní ročník soutěže přijal celkem 193 nominací, což bylo k pře−
kvapení všech nejvíce za celou historii. „Věděli jsme, že letos bude−
me mít mnohem těžší práci při vyhledávání vhodných kandidátů,
že manažeři se vůbec nebudou chtít zabývat soutěží, složitostí při−
hlášky a následným velmi náročným sedmikolovým hodnocením,“
řekl Lukovič. Podle jeho slov soutěž zaznamenala více než 300 no−
minátorů a přihlásit někoho do soutěže znamenalo dát všanc svoji

LETOS BYLY VYHLÁŠENY TYTO KATEGORIE:

– Manažer roku
TOP 10

– Manažerka roku
– Vynikající manažer střední firmy 

(do 250 zaměstnanců)
– Vynikající manažer malé firmy 

(do 50 zaměstnanců)
– Mladý manažerský talent do 35 let
– Manažer odvětví
– Cena Economie
– Uvedení do Síně slávy

Regulérnost a objektivnost soutěže zajistil Řídicí výbor
(18 členů), který ustavil Hodnotitelskou komisi (24 členů)
a Národní komisi (15 členů). Řídicímu výboru předsedal
Ing. Ladislav Macka, čestný prezident České manažerské
asociace a generální ředitel Českomoravské záruční a roz−
vojové banky. Hodnotitelské komisi předsedal Ing. Jan
Preclík, M.I.M., člen výboru České manažerské asociace.
Předsedou Národní komise byl Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.,
člen představenstva SP ČR a člen výboru ČMA.

V rámci prestižnosti a objektivnosti prošel každý finalis−
ta soutěže sedmistupňovým systémem hodnocení. Nejdříve
museli nominátoři, kterých bylo více než 300, zhodnotit mi−
nimálně tříletou manažerskou úspěšnost zvažovaného kan−
didáta a navrhnout ho do soutěže. Potom následovalo ně−
kolik komplexních zhodnocení a osobních auditů. Na konci
tohoto řetězce stálo 15 členů Národní komise, kteří tajným
hlasováním vybrali ty nejúspěšnější z nich.

kompetenci nominátora, profesní jméno i kredit soutěžícího.
Sedmistupňové odborné hodnocení vždy odhalí tzv. nezralé kandidá−
ty. Ukázalo se, že z celkového počtu nominovaných asi jedna třetina
svou nominaci odmítla. Důvodem byly hlavně prozatímní nepříznivé
hospodářské výsledky firmy. „To chápeme, i když víme, že manažer−
ské metody a strategie nejsou na aktuálních výsledcích vždy odvislé,“
upřesnil Lukovič. Nejvíce nominovaných manažerů bylo z Prahy (68),
druhou největší líhní byl Středočeský kraj (16), následoval
Moravskoslezský (15), dále Pardubický (14) a Olomoucký (13).
Nejméně přihlášek bylo z Karlovarského kraje (2). Do soutěže bylo
nominováno 25 manažerek. Jejich nominace byly podle slov Lukoviče
podstatně kvalitnější, neboť do finále postoupila zhruba polovina
z nich, tzn. každá druhá nominovaná. Ve srovnání s celkovým počtem
postoupil pak každý třetí.

Vyhlašovatelem této nejprestižnější soutěže OSOBNOSTÍ ČESKÉ
EKONOMIKY byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská
asociace a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských sva−
zů ČR. Záštitu nad soutěží převzal předseda vlády ČR Jan Fischer.
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ING. PAVEL PASTOREK
ředitel vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice

Ing. Pastorek současně získal titul „Vynikající manažer
střední firmy do 250 zaměstnanců“.

Templářské sklepy Čejkovice je vinařské družstvo s dlouho−
letou tradicí, kterému se podařilo skloubit tradiční výrobní po−
stupy s moderními technologiemi. Díky svému sortimentu vyso−
ce kvalitních vín se prosazuje i v náročném konkurenčním
prostředí. Velkou zásluhu na tom má právě Ing. Pavel Pastorek,
který toto družstvo od r. 1992 prakticky znovu vybudoval a vy−
tvořil z něj současný druhý největší vinařský podnik v ČR.
Družstvu se daří neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků a ob−
stát jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Ing. Pavel
Pastorek má osobní přínos na získání prestiže pro svůj podnik.
Dlouhodobé zkušenosti z oblasti vinařství, rovněž tak i z oblasti
obchodu a marketingu přispěly k navázání nových kontaktů
a získání nových zakázek. 

Do soutěže nominuje každoročně nejúspěšnější manažery z výrobních družstev také Svaz českých a moravských výrobních druž−
stev. Letos byli navrženi: 

Miroslav Řezáč − předseda výrobního družstva TVAR Klatovy
Jan Vejvoda  − předseda Elektro, výrobního družstva v Bečově nad Teplou
Jiří Herynek − předseda družstva invalidů ERGOTEP v Proseči u Skutče
Ing. Pavel Pastorek − ředitel vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice
Jaroslav Veselý − předseda Družstva Drukocel Rosice
Ing. Miloslav Čermák − generální ředitel a předseda představenstva Sněžky, výrobního družstva Náchod  

Z řad výrobních družstev získali ocenění v kategorii TOP 10 tito manažeři:

JIŘÍ HERYNEK
předseda družstva invalidů ERGOTEP v Proseči u Skutče

Je současným držitelem titulu Manažer odvětví Výroba elek−
trických přístrojů a zařízení. 

Jiří Herynek je zakladatelem družstva invalidů ERGOTEP, kte−
ré nyní zaměstnává 120 lidí, z toho 116 se zdravotním handi−
capem. V současné době je specializací družstva tzv. distribuč−
ní marketing, direct mailingové kampaně, realizace
marketingových kampaní a klientských soutěží. Pod jeho vede−
ním se družstvu daří nejen podporovat  a zviditelňovat práci
osob se zdravotním postižením a přispívat k  odstraňování bari−
ér mezi zdravými a postiženými spoluobčany, ale je i současně
dynamicky  rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní struktury, tak
i z obchodního hlediska.  
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Nejúspěšnějším manažerem roku 2009 se stal Ing. Zbyněk
Frolík ze společnosti Linet, s.r.o., který současně získal Cenu
Economia, a. s. včetně titulu manažera odvětví Výroba zdravot−
nických a průmyslových výrobků. Titul Manažerka roku 2009 zís−
kala Muriel Anton ze společnosti Vodafone Czech Republic,
a.s., která je současně manažerkou odvětví Doprava, spoje a te−
lekomunikace. Ocenění oběma manažerům osobně předal před−
seda vlády Jan Fischer a ministryně školství mládeže a tělový−
chovy PhDr. Miroslava Kopicová, ministr práce a sociálních věcí
Petr Šimerka, primátor hl. m. Prahy Petr Bém a Jan Wiesner,
předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR a předseda SČMVD.

Z vyhlášené kategorie Manažeři odvětví jmenujme alespoň
vítěze v kategorii Výroba nábytku. Manažerem tohoto odvětví za
rok 2009 se stal Ing. Martin Čudka, prezident Asociace českých
nábytkářů, prezident Evropské nábytkářské federace UEA a jed−
natel společnosti Wiesner−Hager Bohemia spol. s r. o.

Za rok 2009 byla poprvé vyhlášena také kategorie Síň slávy,
kam byli uvedeni manažeři Doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc.,
Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc., Ing. Bořivoj Frýbert a Ing. Jan Fencl.

Při vyhlašování vítězů gratuloval vítězům Zbyněk Eiselt, pre−
zident České manažerské asociace, vyhlašovatele soutěže.
„Mezi finalisty jsou opravdu špičkoví manažeři, kteří se mohou
v řadě ukazatelů srovnávat i s evropskou a světovou elitou.
Třiasedmdesát finalistů reprezentuje podniky a organizace, v ni−
chž byly v roce 2009 docíleny tržby ve výši 197 miliard Kč.
Manažeři řídí podniky, které zaměstnávají přes 45 tisíc osob.
Intenzitu podnikání charakterizuje i vytvořená přidaná hodnota
ve výši 25 miliard korun,“ řekl.

Ve svém projevu přivítal úspěšně manažery také předseda
KZPS a SČMVD Jan Wiesner. „Výsledky soutěže ukázaly, že je
mezi námi elita manažerů, se špičkovými manažerskými vý−
sledky, opírající se o přirozené lidské, charakterové a profesní
kvality a zkušenosti. Soutěž vyhledává a představuje výrazné
manažerské osobnosti, podílející se na tvorbě duševních a ma−
teriálních hodnot této republiky. Zároveň se stává živou školou
managementu. Mezi letošními finalisty bylo osm do 35 let
a mohli jsme vybírat Mladý manažerský talent, kterému do bu−
doucna přejeme další úspěchy,“ uvedl.



Tisková konference 7. dubna 2010

Tisková konference 22. dubna 2010

Akci předcházela 7. dubna tisková konference, na které byli
přítomni pořádající instituce a vybraní manažeři, z nichž jsme
pro vás vybrali dva názory.

„Problémem této země není ekonomický, ale politický,“ uve−
dl šéf evropské divize společnosti Microsoft Corporation
Ing. Jan Mühlfeit. „Shodují se na tom i manažeři na základě an−
ket,“ dodal s tím, že tato soutěž pomáhá „vrátit českého lva
tam, kam patří“. 

Proti tomu profesor Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc.,
spatřuje problémy spíše ekonomického charakteru. Na tiskové
konferenci naznačil, že v roce 2006 se již krize dala předvídat,
i v době největších úspěchů. Podle jeho slov lze příčinu krize
chápat ve dvou rozměrech − první z nich je marketing. „Vyrábějí
se věci, které nejsou potřeba,“ řekl. Druhým důvodem je podle
něj jednostranné přeceňování trhu.

www.manazerroku.cz  •  www.msf.cz
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Antonín Jirásek, DrSc.

Jan Fischer, 
předseda vlády ČR

Ing. Jan Mühlfeit

Ing. Pavel Pastorek,
Templářské sklepy, Čejkovice

Tisková konference se konala také 22. dubna bezpro−
středně po vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2009,
za účasti předsedy vlády Jan Fischera, ministra práce a soci−
álních věcí Petra Šimerky a ministryně školství mládeže a tě−
lovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové. Novináři měli možnost
oslovit s otázkami současně Manažera a Manažerku roku
2009, a mj. také držitele titulu Vynikající manažer střední fir−
my do 250 zaměstnanců (Ing. Pavla Pastorka) a předsedu
Svazu českých a moravských výrobních družtev Jana
Wiesnera, který byl jedním z členů odborné poroty a předáva−
jících ocenění manažerům roku.
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Brněnský výstavní areál přivítal ve dnech 12. − 16. dubna
Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX. Ten se uskutečnil poprvé
společně se Stavebními veletrhy Brno, největší středoevropskou
přehlídkou stavebního průmyslu. Toto řešení se ukázalo jako velmi
šťastné, oborová synergie zvýšila zájem o expozice nábytku a by−
tového textilu a řada firem potvrdila i obchodní efekt. Komerční plo−
cha veletrhu MOBITEX zůstala na úrovni minulých ročníků. 

Mezinárodní veletrh bydlení opět ukázal trendy současné by−
tové kultury v podání lídrů trhu i menších výrobců, nechyběla ani
výstava prací studentů odborných škol. Originální a progresivní
design představila také expozice TECHNOLOGIE & DESIGN s je−
denácti vzorovými interiéry, které elegantně propojily nábytek
s audiovizuální technikou. 

V letošním roce jsme přivítali novinku brněnského výstaviš−
tě, a to spojení mezinárodního veletrhu bydlení MOBITEX s me−
zinárodním stavebním veletrhem IBF. Věříme, že toto spojení se
kladně projeví na výsledcích obchodních kontaktů a napomůže
i k dalším obchodním příležitostem.

Tradiční společná expozice výrobních družstev se na veletr−
hu MOBITEX konala pod záštitou Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Ve společné expozici vystavovala 3 druž−
stva. Na 15. ročníku veletrhu IBF je zastoupeno 1 družstvo.

Nábytek výrobních družstev je proslulý svou kvalitou a pro zá−
kazníky je zajímavý i tím, že rovněž odráží designové trendy.
Nabídka interiérového, ale i exteriérového nábytku je opravdu
velmi pestrá. Jedná se převážně o zakázkovou výrobu.
Návštěvníci si na veletrhu mohou prohlédnout bytové a firemní
interiéry, ale i nábytkové kování. S družstevním nábytkem se
setkáváme na každém kroku, družstva vybavují svými výrobky
hotely, kongresová centra, restaurace, divadla apod. 

Obrat         Export

Dřevozpracující 
a nábytkářská družstva 3 814 825 1 399 662

Výrobní družstva celkem 14 271 235 3 717 545

MOBITEX 

Jak si naši členové − výrobní družstva − vedla v roce 2009, 
je patrné z následující tabulky statistických údajů (v tis. Kč)

První den veletrhu byla slavnostně vyhlášena cena Asociace
českých nábytkářů Nábytek roku 2010. Jedná se o první ročník
této soutěže. Současně byl odstartován druhý ročník soutěže
o cenu Asociace českých nábytkářů, Nábytek roku 2011.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 12. 2010. Registrovat
se je možné již nyní na design@czechfurniture.com.
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První den veletrhu 13. dubna  byla slavnostně vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů,
Nábytek roku 2010. Jedná se o první ročník této soutěže. Současně byl odstartován druhý ročník sou−
těže o cenu Asociace českých nábytkářů, Nábytek roku 2011. Uzávěrka přihlášek je stanovena na
31. 12. 2010. Registrovat se je možné již nyní na design@czechfurniture.com.

NÁBYTEK ROKU 2010

Řekli o veletrhu

Václav Lazárek, předseda výrobního družstva DŘEVOTVAR Znojmo:

„Letošní MOBITEX je úplně jiný než ten minulý. Spojení se stavebním veletrhem byl dobrý krok. Návštěvnost je úplně jinde, i ve
všedních dnech to tady žije. Odvezeme si i objednávky, ale nejdůležitější je prezentace firmy, což se určitě daří. Zveme sem i pro−
dejce, abychom jim ukázali naše novinky. Moc se nám tady líbí s největší pravděpodobností budeme příští rok vystavovat znovu.“

Petr Veverka, obchodně technické služby výrobně spotřebního družstva KNK CZ:

„Vystavujeme tady patnáctým rokem. Našimi hlavními partnery jsou výrobci nábytku, kteří jsou mezi vystavovateli nebo si je
sem zveme. To, že se koná i stavební veletrh, považujeme za velké plus. Drobní investoři, kteří chtějí stavět, zároveň přemýšlejí
už o vybavení nábytkem, takže tyto obory k sobě mají blízko. A místo rodin s dětmi sem přijdou odborníci, stavaři a architekti, kte−
ří nás velmi zajímají“

Martin Čudka, prezident Asociace českých nábytkářů a Evropské federace výrobců nábytku UEA:

„Spojení se stavebními veletrhy hodnotí AČN velmi pozitivně, oba obory se synergicky doplňují. MOBITEX se v minulosti sou−
středil především na koncového klienta a měl charakter spotřebitelského veletrhu. Myslím si, že kombinace se stavebním veletr−
hem jej posune více do kooperační pozice. Přicházejí sem investoři, developeři a architekti, kteří jsou pro nás velmi důležití. 

Nábytkářské expozice jsou nahuštěny na relativně malém prostoru v pavilonech G1 a G2, což způsobuje trochu přetlak, ale to
je vždycky dobře. Kvalita vystavovatelů je podle mého názoru na dobré úrovni. Od žádného z nábytkářů jsem neslyšel stížnosti na
návštěvnost, naopak už první den oslovují potenciální zákazníky.“

Autoři textu a foto: Michaela Vostálová, Jana Henychová
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Společná expozice SČMVD – Pavilon G2

V Brně družstvo prezentovalo nábytkové programy PORTE,
ENTRE a jako novinku představilo program ALBA.

Program PORTE je vyráběn z přírodní bukové dýhy, masivní−
ho buku a moderních materiálů na přírodní bázi. Zákazník si
může vybrat z pěti variant moření, s možností kombinace čel zá−
suvek ve smetanovém odstínu. Je určen na vybavení obývacích
pokojů, jídelních koutů, ložnic a pracoven.

Předsíňový program ENTRE je vyráběn z přírodní bukové dýhy
a moderních materiálů na přírodní bázi. Základem jsou moduly
60 x 60 cm a 35 x 180 cm, které se zavěšují na nosný rám. Ši−
roká nabídka modulových prvků, jako jsou zásuvkové skříňky,
policové prvky, botníky, šatníky, věšáky a zrcadla, umožňuje vy−
tvářet libovolné sestavy. Další letošní novinkou byl nábytkový
program ALBA a ALBA BABY.  

Narůstající popularita bílého nábytku Dřevotvar přivedla
k rozhodnutí nabídnout zákazníkům novou řadu nábytkového

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí        
www.drevotvar.cz   

Dřevotvar, výrobní družstvo, Znojmo        
www.drevotvarznojmo.cz   

OŘECH AMERICKÝ, TŘEŠEŇ AMERICKÁ. Nábytek je osazen kva−
litním kováním značkových firem BLUM a HETTICH. Na zásuvky
jsou použity skryté plnovýsuvy TANDEM s tichým dovíráním BLU−
MOTION nebo bezúchytkové otevírání TIP ON.

Jako novinku letošního roku Dřevotvar Znojmo představilo ná−
bytkový soubor VARIO TREND. Nábytek nabízí ve 14 dekorech dře−
va laminotřískových desek. Na všech hranách je použita ABS
tloušťky 1 mm. Stejně jako VARIO je i nábytek VARIO TREND osa−
zen velmi kvalitním kováním. Samozřejmostí je kvalitní zpracová−
ní. Tímto nábytkem chce družstvo oslovit skupinu zákazníků, kte−
ří si chtějí pořídit kvalitní nábytek, ale z finančních důvodů si
nemohou dovolit dražší dý−
hovaný nábytek. Pro tento
rok připravují pracovníci druž−
stva novou řadu předsíňové−
ho nábytku pod názvem WAY
IN.  Ta bude nabízena rovněž
ve 14 dekorech dřeva lami−
notřískových desek. Jednu
ze sestav můžete vidět již na
veletrhu Mobitex 2010.

Ze zakázek, které druž−
stvo realizovalo v roce
2009, uvádíme: Digital Park
Bratislava, Letiště Praha −
VIP salonek, Ústavní soud
Brno, Hotel Krystal Luha−
čovice, Finanční a Pracovní
úřad ve Znojmě, ZÚ MZV
Baku.

Na veletrhu MOBITEX Brno
2010 výrobní družstvo nabídlo zá−
kazníkům bytový nábytek VARIO
a VARIO TREND. Moderní bytový ná−
bytek VARIO obsahuje více jak 200
prvků do obývacích pokojů a ložnic. 

Jedná se o nábytek vysoké kva−
lity, který nabízí ve dvou cenových
kategoriích. Provedení STANDARD
se vyrábí z dubové dýhy, která se
moří v pěti základních odstínech.
Provedení VÝBĚR se vyrábí přede−
vším z exotických dýh JATOBA,

programu ALBA v elegantním skandinávském stylu. Jedná se
o nábytek smetanově bílé barvy se zajímavým detailem v celé
nábytkové řadě, včetně kovových úchytek. Je určen na vybavení
jídelních koutů a dětského pokoje. Veškeré lakované plochy
jsou dokončeny zdravotně nezávadným vodou ředitelným lakem.

Na konci roku 2010 pracovníci družstva plánují představit
veřejnosti nový dýhovaný nábytkový program.

Dřevotvar je držitelem cer−
tifikátů ISO 9001 a FSC, kte−
ré jsou zárukou snahy o udr−
žení vysoké kvality a vyjadřují
kladný vztah k životnímu pro−
středí.  Od 18. 12. 2008 je
družstvo nově certifikováno
také podle standardů ISO
14001 a OHSAS 18001.
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KNK CZ, výrobně spotřební družstvo, Svratka        
www.knk.cz   

Družstvo letos slaví 15 let od svého založení. Atmosféra jar−
ního Brna spojená se solidním komerčním výsledkem této akce
byla příčinou skutečnosti, že se expozice KNK CZ na tomto ve−
letrhu stala každoroční nedílnou součástí života družstva. 

aktualizována na internetových stránkách družstva. Odtud je ve−
lice jednoduchý přístup i do internetového obchodu, E−shopu,
kde si může zákazník přímo vybrat vše potřebné, samozřejmě
získat informaci o ceně, sestavit a odeslat objednávku.
Takovéto objednávky, stejně jako všechny ostatní jsou následně
vyřizovány, zpravidla v průběhu jednoho až dvou dnů. Vybrané
zboží z nabídky

Za nedílnou součást svých služeb považují pracovníci druž−
stva i snahu uspokojit požadavky zákazníků v oblasti určitých
úprav nabízeného zboží, ať již se jedná o tvar, funkčnost či ba−
revnost výrobku. Samozřejmostí je možná úprava balení zboží,
dle požadavků zákazníka, včetně značení kódem EAN, které vyu−
žívají především velkoodběratelé a obchodní řetězce, nakupující
zboží k dalšímu prodeji.

Nejžhavější novinkou v nabídce KNK CZ je zaváděný sorti−
ment dveřních klik z provenience polské firmy NOMET, se kterou
družstvo dlouhodobě úzce spolupracuje v oblasti nábytkového
kování, což dává reálný předpoklad bezproblémových dodávek.
Jedná se o kolekci vysoce kvalitního zboží, zajímavého designu,
při zachování velice přijatelných cen.

Od svého vzniku nabízí družstvo KNK CZ výrobcům nábytku,
drobným truhlářům, ale i široké veřejnosti své služby v oblasti
dodávek nábytkového kování. Kromě takřka dvou tisíc druhů ná−
bytkových úchytek a knopků dodává KNK CZ svým zákazníkům
například širokou škálu závěsů, více než sto druhů nábytkových
koleček, nejrůznější spojovací systémy, kování pro posuvná dvíř−
ka, nábytkové i stolové nohy, nožky a podnože, nábytkové zám−
ky, věšáky, zásuvkové systémy a pojezdy, rozpěry a mnohé dal−
ší. Nedílnou součástí nabídky je již více než rok, možnost
dodávek hliníkových profilů a zakázkově i výrobků z nich, přede−
vším Al rámečků na prosklená dvířka a hliníkových nožek a pod−
noží, dle zadání zákazníka. Rámečky je možno vyrobit z šesti tva−
rově různých profilů, ve třech možných povrchových úpravách,
eloxovaný či broušený hliník, nebo imitace nerezu, včetně osa−
zení kováním. Nábytkové podnože jsou zhotovovány ze čtverco−
vého profilu 40x40 mm. Pro objednávání těchto výrobků využívá
již většina odběratelů speciálně vyvinutý počítačový formulář,
který po vyplnění požadovaných parametrů, již přímo zákazníka
informuje například i o předpokládané ceně zakázky.

Pomocí informační techniky se však družstvo snaží poskyt−
nout svým zákazníkům i mnohé další služby. Nabídka, včetně zá−
kladních technických údajů, pořádaných akcí a dalších informa−
cí, je kromě klasických katalogů, letáků a CD disků, průběžně

Ke zmírnění dopadů hospodářské krize nabízí KNK CZ, svým
drobným zákazníkům, kteří hodlají ještě v prvním pololetí tohoto
roku, renovovat svůj nábytek, možnost poskytnutí pantovného.
Po vzoru šrotovného poskytovaného v některých zemích na ná−
kup automobilů, zamýšleného třískovného či střepného, posky−
tuje družstvo desetiprocentní slevu na své zboží zákazníkům,
kteří ve své objednávce prohlásí, že jejich dosloužené kování
bude ekologicky zlikvidováno. V případě objednávky učiněné pro−
střednictvím E−shopu je toto prohlášení možno učinit přímo v ob−
jednávkovém formuláři. Rozdílem oproti oficiálnímu šrotovnému
je především skutečnost, že veškeré náklady na realizaci pan−
tovného, nese v.s.d. KNK CZ, bez nároku na jakékoliv příspěvky
ze státního, či jiného rozpočtu.  

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

Samostatná expozice SČMVD – Pavilon A1

Detecha, chemické výrobní družstvo si trvale buduje pevnou
pozici na trhu. Má svou historii, tradici a zkušenosti v oborech
činnosti se počítají na desetiletí. Spolupracuje se špičkovými
odborníky a renomovanými výzkumnými pracovišti. Každý rok
přichází na trh s řadou zajímavých novinek. Díky přesnému
a promyšlenému plánování finančních zdrojů si může dovolit za−
chovávat příznivé ceny a přitom udržovat vysokou kvalitu pro−
duktů. Kvalita patří mezi hlavní priority společnosti. Středem zá−
jmu družstva je zákazník. Zákazníkem jsou prodejní organizace,
velkoobchody nebo maloobchodní prodejny, kterým vychází ma−
ximálně vstříc. Hlavním zákazníkem pro společnost je však ko−
nečný spotřebitel. Ten, který výrobky používá. A jemu je podří−
zeno veškeré počínání.

Produkty Detechy odpovídají svým provedením, kvalitou
a cenou požadavkům zákazníka. Při vývoji a modernizaci svých
výrobků mají pracovníci družstva vždy na mysli základní pod−
mínku − nepoškozovat životní prostředí! Logo nátěrových hmot
Detecha symbolizuje zájem o zákazníka a šetrnost vůči životní−
mu prostředí.

DETECHA, chemické výrobní družstvo je ryze českým výrob−
cem nátěrových hmot. Součástí sortimentu jsou nátěry na kov,
dřevo, beton, podvozky a dutiny karoserií a v neposlední řadě
také protiplísňové přípravky. 

Celkový obrat družstva v roce 2009 v oblasti nátěrových
hmot činil cca 51 mil. Kč, z čehož 5,5 % činil export. Kompletní
sortiment této značky je exportován na slovenský trh, kde má
zastoupení svou dceřinou společností Regina SK. 

Na veletrhu byly prezentovány nátěrové hmoty značky DETE−
CHA na kov, dřevo, beton a proti plísňové přípravky. Dále zde byl
představen sortiment značky Ronseal, kterého je Detecha na
českém trhu od roku 2009 výhradním distributorem. Mezi tyto
produkty jsou řazeny např. tmely, oleje, vosky a vysoce kvalitní
laky na dřevo do interiéru i exteriéru.

Současný výrobní program navazuje na tradici a především
na bohaté dlouholeté zkušenosti. Hlavními výrobními obory spo−
lečnosti jsou kosmetika s výrobní značkou REGINA, zdravotní
kosmetika se značkou MEDICALCARE a nátěrové hmoty se
značkou DETECHA.



TECHAGRO a Rybaření 2010

Slavnostního zahájení brněnských veletrhů 21. 3. 2010 se v pavilonu A zúčastnili VIP hosté z České re−
publiky, Slovenska a Maďarska. Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta ve svém zahajovacím projevu kon−
statoval, že tyto veletrhy patří k největším a nejvýznamnějším veletrhům zemědělské techniky v Evropě.
Připomněl, že tyto odborné akce již svou podstatou přispívají k hospodářskému oživení. „Je nesporné, že kri−
ze zasáhla také zemědělství a na čas zabrzdila investice do nákupu strojů, technologií a vybavení zeměděl−
ských provozů. Ale jsem přesvědčen, že i přes pokles prodeje zemědělské techniky je důležité věnovat zvý−
šenou pozornost prezentaci firem a jejich produktů,“ řekl ministr.

I přes přetrvávající ekonomickou krizi se podařilo udržet úroveň těchto veletrhů. Akce se zúčastnilo 705
firem na čisté výstavní ploše cca 64 tisíc m2 a včetně Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví a výstavy
Rybaření ji navštívilo cca 116 tisíc návštěvníků.

11. ročník veletrhu TECHAGRO − ANIMAL VETEX − SILVA REGINA byl zakončen ve čtvrtek 25. 3. 2010.
Veletrh Rybaření trval do neděle 28. 3. 2010.

Na největším veletrhu zemědělské techniky v České republice  −  TECHAGRO − Svaz českých a moravských výrobních družstev
uspořádal společnou expozici svých členů. Expozice byla umístěna tradičně v pavilonu D. Zde vystavovala družstva KOVO
DRUŽSTVO Olomouc, KOVO Konice a Kovodružstvo Strážov. V pavilonu A1 vystavovalo družstvo Kovobel Domažlice.

Na mezinárodním veletrhu Rybaření vystavovalo,
tak jako každý rok, družstvo SONA ze Žďáru nad
Sázavou. Veletrh Rybaření byl umístěn v nejmoder−
nější hale na brněnském výstavišti − v pavilonu
P. Veletrh je největší odbornou výstavou v tuzemsku
a jednou z největších rybářských výstav v rámci
Evropy.

12. ročník Mezinárodní výstavy rybářských potřeb
RYBAŘENÍ se konal v novém termínu, do loňského
roku probíhal současně s veletrhem Mobitex. Nyní
tak došlo k logickému spojení veletrhů, které mají
spolu tématickou souvislost. Věříme, že nová kon−
cepce brněnských veletrhů přinese své ovoce a že
toto spojení se kladně projeví na výsledcích obchod−
ních kontaktů a napomůže i k dalším obchodním pří−
ležitostem. Rybaření v Brně představilo bohatý sorti−
ment rybářského náčiní, jako např. pruty, navijáky,
vlasce, háčky a další rybářské potřeby a doplňky.

KOVO KONICE, výrobní družstvo
Nosným výrobním programem družstva je výroba mechanických vah,

vážících zařízení, cejchování vah, výroba, opravy a montáž měřidel. Kovo
Konice se rovněž zabývá zámečnictvím na zakázku. Další část produkce
je směřována na výrobu a opravy oběhových, kalových a ponorných čer−
padel a ponorných elektromotorů.

Na veletrhu se družstvo prezentovalo hlavně mechanickými vahami.
Jednalo se o běhounové váhy můstkové, jednopákové a osobní. 

Velkému zájmu se těšila váha pro včelaře VBM 100, která slouží
k vážení kusových břemen o hmotnosti do 100 kg, kde se požaduje přes−
nost vážení na 100 gramů. Tyto váhy se mohou používat též v domác−
nosti, v obchodech, v průmyslu, zemědělství a jinde.

Pro toto družstvo bylo atraktivní, že naše družstevní expozice byla
umístěna ve stejném pavilonu jako včelařská výstava, která se těšila
značnému zájmu návštěvníků. Český svaz včelařů eviduje kolem pade−
sáti tisíc aktivních členů s průměrem deset včelstev na jednoho včelaře. 
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Ministr zemědělství
ČR Jakub Šebesta



KOVO DRUŽSTVO Olomouc
Hlavní náplní družstva je výroba lapacího

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

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
Hlavním výrobním programem druž−

stva je výroba ventilátorů, vzduchotech−
niky a zakázková výroba plechových dílů.

Vysokotlaké radiální ventilátory jsou
dodávány z 89 % na tuzemský trh. Jedná
se o výrobky poháněné elektromotorem,
které se používají pro dopravu čisté nebo
jemným prachem znečištěné vzdušiny
pro průmyslové účely vápenek, kotelen,
hutí, elektráren atd.

Sušárny obilí jsou dodávané pouze
na tuzemský trh a jsou určeny pro po−
sklizňové ošetření zrnin v zemědělství.
Typy sušáren se liší svojí kapacitou, vy−

rábějí se typy s výkonem od 1,5t/h do 40t/h. Jedná se o investiční
celky, které se dodávají včetně montáže u zákazníka. 75 % produk−
ce zahradního nářadí je vyváženo do celé Evropy, hlavně do
Německa, Velké Británie, Holandska atd. Jedná se o malé ruční ná−
řadí, které je určené pro hobby a volný čas. Povrchová úprava je pro−
vedena práškovou barvou, tím je zaručena vysoká kvalita a design
výrobku. Firma vyrábí více než 180 druhů zahradního nářadí.

Další náplní výroby jsou ocelové svařované konstrukce dle do−
kumentace zákazníka, výměníky tepla, výrobky pro zemědělství,
drobné plechové díly. Výroba plechových dílů a ocelových konstruk−
cí je zakázková výroba, která je cca z 60 % určena na vývoz. Jedná
se například o výrobu plechových dílů pro automobilový průmysl, vý−
robu potrubí, dopravníků, transportérů, výměníků tepla atd.

Za rok 2009 tvořil celkový podíl exportu 63 %.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

Družstvo tradičně prezentovalo na veletrhu ve své expozici v pa−
vilonu A všechna provedení zařízení pro chov drůbeže, která dodává
jak do ČR, tak na Slovensko, do Německa, Polska, Rakouska a Švý−
carska. Zařízení jsou průběžně inovována jednak podle individuál−
ních přání zákazníků, jednak podle nabíhajících požadavků legislati−
vy EU. Jedná se zejména o voliérové systémy pro odchov kuřic
a chov nosnic a zařízení pro nosnice v biochovech. 

Pracovníci družstva sami zajišťují vý−
voj a konstrukci nových řešení systémů
pro chov drůbeže, které plní požadavky
platných předpisů a vybrané problémy
konzultují s výzkumnými a vysokoškol−
skými odborníky i s odborníky z praxe. 

Jako členové World Poultry Science
Association (Světová Drůbežářská Vě−
decká Asociace) a European Poultry
Club (Evropský drůbežářský klub) se
družstvo podílí na činnosti těchto mezi−
národních organizací a získané poznatky
využívá ve své praktické činnosti. 

V současné době přes 50 % odbytu představují systémy pro
chov drůbeže a související činnosti a necelých 50 % odbytu je rea−
lizováno úplně odlišným produktem − skládacími skladovacími kon−
tejnery KOVOBEL z pozinkovaného plechu. Tím je zajišťována eko−
nomická stabilita firmy při případných výkyvech poptávky
v jednotlivých směrech odbytu. Významnou část produkce družstva
tvoří i výroba kontejnerů, které však Kovobel v Brně nevystavoval,
v tuzemsku jsou dodávány pouze koncovým zákazníkům.

SONA, výrobní družstvo, Žďár n. Sázavou

SONA je v současné době největším výrobcem rybářských po−
třeb v ČR. Podíl exportu se pohybuje okolo 58 % celkové produkce
a je směřován především do zemí EU − do Německa, Anglie, Francie,
Slovenska, Holandska, Finska. Na tuzemském trhu jsou výrobky
družstva řazeny mezi dražší, ale zároveň kvalitnější a luxusnější,
v porovnání s dovozy z Asie.

Podstatnou část výrobního sortimentu tvo−
ří výroba florbalových žerdí a kompletních flor−
balových hokejek. Tyto výrobky jsou vyváženy
v převážné míře do skandinávských zemí.

Pro domácí trh bylo vyvinuto několik typů
kompletních florbalových hokejek, cenově vel−
mi zajímavých, pro profesionální hru s potřeb−
ným atestem specializované evropské zku−
šebny.

Na veletrhu rybaření družstvo nabídlo
svým zákazníkům široký sortiment rybářského
nábytku, který vyrábí z atestovaných lehkých
kovových konstrukcí s kvalitní povrchovou úpravou doplněných kom−
fortními, tepelně izolačními potahy. Představen byl ucelený sorti−
ment rybářských židlí, křesílek, lehátek, teleskopických prutů, pod−
běráků, stojanů, vidliček, transportních vozíků i obalů a tašek.

SONA je dlouholetým dodavatelem rozsáhlému evropskému ře−
tězci hypermarketů se sportovními potřebami. Sem umisťuje vý−
znamnou část své produkce, kterou tvoří sedačky na plavanou.
Tento sortiment je na tuzemském trhu doposud málo známý.
Dalším vývozním artiklem jsou stojany na pruty. Podmínkou pro do−
dávky do těchto řetězců bylo splnění požadovaných auditů dle me−
zinárodních norem. Družstvo se trvale zabývá inovací a vývojem no−
vých výrobků a sem směřuje převážnou část svých investic. 

Autor textu: Michaela Vostálová, 
Foto: Michaela Vostálová a archiv BVV
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Veletrh Nábytok a bývanie

Dne 9. března 2010 byl v Nitře zahájen 20. ročník mezinárodního veletrhu Nábytok a bývanie, za−
měřený na nomenklaturu nábytku a bytových doplňků. Veletrh byl zakončen v neděli  14. března. Tato
akce je 4. největší veletrh tohoto zaměření v Evropě. Na veletrh se přihlásilo celkem 430 vystavova−
telů z 10 zemí, kteří vystavovali na výstavní ploše 25 tisíc metrů čtverečních.

V Nitře se výrobní družstva prezentovala společně, pod zášti−
tou SČMVD, počtvrté. Předcházející společné účasti, pod patrona−
cí Svazu českých a moravských výrobních družstev, se uskutečni−
ly v letech 2004, 2005 a 2006.  

Na veletrhu Nábytok a bývanie, ve společné expozici Svazu
českých a moravských výrobních družstev, v pavilonu M5, vysta−
vovala výrobní družstva Dřevo Měřín, Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí, Dřevotvar Znojmo, FMP−lignum Humpolec a Tvar Klatovy.
Členským družstvům SČMVD byla nabídnuta prezentace prostřed−
nictvím svých propagačních materiálů, čehož využila družstva
Dřevozpracující družstvo Lukavec, Dřevojas Svitavy, Kovo Brno,
Intex Ledeč nad Sázavou a KNK CZ Svratka.

Družstvo Dřevo Měřín se prezentovalo ve společné expozici se
Svazem českých a moravských výrobních družstev. Jeho nabídku
tvořil jídelní rozkládací stůl Seven v provedení buk masiv o rozmě−
rech 140 x 90 cm, s možností rozložení na délku 190 cm. Stůl byl
doplněn židlemi z masivu Sophia. 

Pozornost návštěvníků zaujala i TV sestava z programu Viola,
která byla prezentována společně s 3dílnou komodou, v barvě buk
mořený. Zákazníkům byl k dispozici ještě jeden rozkládací jídelní
stůl, a to SKL o rozměrech 90 x 150 cm, po rozložení činí délka
197 cm. 

skládá z knihovny, jídelního stolu se židlemi, skleníku, komody
s dvířky, komody se zásuvkami, policových systémů, ložnice a stol−
ku pod televizi. Dále mělo družstvo v nabídce kuchyňskou galan−
terii − dřevěné vařečky, prkénka a válečky, které dodává na
Slovensko do obchodních řetězců, a dřevěné mlýnky na koření
a sůl s japonským keramickým strojkem. 

Velkým „tahákem“ expozice družstva Dřevotvar Znojmo byla
novinka − předsíňová stěna „WALL IN“ v provedení lamino. Což je
velmi vhodný materiál pro předsíně, materiál je velmi praktický
a odolný vůči vlhkosti. Prezentovaná předsíňová stěna byla reali−
zována v zebránu, ale zákazník má možnost výběru až ze 14 ba−
rev. Stěna je velmi variabilní, je tu nabídka až 10 sestav na za−
kázku. Má tři základní prvky, a to šatník, botník a závěsný
věšákový panel. Zákazník má možnost stěnu doplnit i o sezení. 

Součástí expozice družstva Dřevotvar Znojmo byl obývací ná−
bytkový soubor Vario, v provedení dýha, metalíza vysoký lesk, pro−
gram zahrnuje TV panel (možnost 4 variant). Dřevotvar nabízí do−
dání atypických prvků. Nábytek byl v provedení dub namořený na
wenge, ale je možnost 4 druhů moření. Druhá nábytková sestava
byla v provedení lamino ořech.

Dřevotvar Znojmo vyvezl nábytek do Ruska, v Moskvě vybavil
Konstituční soud a připravuje nábytek pro Petrohrad. Družstvo má
své zastoupení v Maďarsku a na Slovensku.

Snad největší pozornost poutala expozice družstva FMP−lignum
z Humpolce. Výrobní program družstva tvoří celomasivní ložnicový
nábytek. Družstvo obdrželo za ložnicové sestavy ocenění Česká
kvalita. V současné době usiluje o rozšíření této ceny na další lož−
nicové sestavy. Novinku na veletrhu představovaly ložnice Diana
a Stela.

Náplň expozice družstva Tvar Klatovy tvořil dětský nábytek pro
mateřské školky. Družstvo se na výrobu nábytku určeného mateř−
ským školám a jim podobných předškolních zařízení specializuje
od roku 1989. Dílny družstva jsou vybaveny tím nejmodernějším
strojním vybavením, které mu umožňuje nabídnout široký sorti−
ment výrobků ve velmi vysoké kvalitě zpracování a v krátkých do−
dacích termínech. Družstvo je vlastníkem certifikátu pro nábytek
pro mateřské školy.

Všechna vystavující družstva s výjimkou Dřeva Měřín mají na
Slovensku své obchodní zastoupení.

Výstaviště bylo do posledního místa zaplněno vystavovateli.
Jak sdělili pí Mgr. Zaujecová a p. ing. Lietava, garanti veletrhu, je
třeba i v příštím roce zavčas kontaktovat potenciální vystavovate−
le a zaslat přihlášku na veletrh. O dobrá výstavní místa je veliký
zájem a dle vyjádření některých slovenských vystavovatelů, ne
vždy dostane vystavovatel umístění v takovém rozsahu a na tako−
vém místě, jak požadoval. V letošním roce byli vystavovatelé, kte−
ří se hlásili po uzávěrce přihlášek, odmítání.

Na veletrhu byl představen nábytek slovenských, českých, pol−
ských, italských, maďarských, rakouských, anglických, španěl−
ských a asijských výrobců. Z nabídky měl největší zastoupení ná−
bytek do obývacích pokojů, sedací nábytek, vybavení kuchyní,
koupelen a stylový nábytek pro interiéry rodinných domů. Zájem
návštěvníků upoutali i nabídky výrobců materiálů na výrobu nábyt−
ku a dotváření interiérů. Velký prostor na veletrhu měli i výrobci do−
mácích potřeb a spotřebičů, jako na příklad Mora Mariánské údo−
lí, Bosch, Electrolux, Whirpool a další.

Veletrh měl tradiční velkou návštěvnickou účast. Skladba ná−
vštěvníků na veletrhu byla pestrá, tvořila ji jak odborná veřejnost,
např. zástupci prodejen nábytku, pracovníci malých výroben ná−
bytku a laická veřejnost.

Tak lze konstatovat, že účast českých družstev byla na veletr−
hu úspěšná. Zástupci družstev část prezentovaného sortimentu
na místě prodali, na další vystavovali objednávky. Příští ročník ve−
letrhu se uskuteční v termínu 8. − 13. března 2011.

Autor textu: Michaela Vostálová

I v Nitře byla vystavena novinka židle Novena, která byla popr−
vé prezentována na veletrhu Pragointeriér v Praze. Jedná se o žid−
li pro seniory, která má velmi dobré užitné vlastnosti, je stabilní,
pevná, dobře omyvatelná a hlavně pohodlná. O tuto židli byl zájem.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí se představil zákazníkům svou
vlastní expozicí. Družstvo nabídlo na veletrhu novinku. Jedná se
o bytovou sestavu programu Spring. Program zahrnuje šest sa−
mostatných komod, závěsnou skříň a polici. Korpusy prvků jsou
dýhované přírodní ořechovou dýhou. Dvířka a čela zásuvek jsou
bílé s povrchovou úpravou vysoký lesk. Dvířka a čela zásuvek jsou
opatřena skrytým systémem otevírání Push−To−Open.

Druhou část nabídky Dřevotvaru Jablonné tvořil předsíňový pro−
gram Entre. Tento skladebný nábytkový program se širokou na−
bídkou modulových prvků − zásuvkových skříněk, policových prvků,
botníků, šatníků, věšáků a zrcadel, umožňuje vytvoření libovolných
sestav. Program je nabízen nejen v přírodním provedení, ale také
v dalších 4 variantách moření s možností kombinace prvků ve
smetanovém odstínu. Nábytek je vyráběn z přírodní bukové dýhy
a moderních materiálů na přírodní bázi.

V expozici Dřevotvaru nechyběl ani moderní nábytkový program
Porte. Nábytek je vyráběn v těchto barevných provedeních − buk pří−
rodní, světle hnědá, třešeň a tmavě hnědá. Program PORTE se
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Dřevotvar Znojmo

FMP−lignum Humpolec FMP−lignum Humpolec

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

TVAR Klatovy

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

TVAR Klatovy

Dřevotvar Znojmo
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Slavnostní zahájení proběhlo první den veletrhu v dopoled−
ních hodinách. Zúčastnil se ho generální ředitel Svazu průmys−
lu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel společnos−
ti ABF PhDr. Radomír Dočekal, náměstek ministra průmyslu
a obchodu ČR Ing. Erik Geuss, místostarosta Městské části
Praha 18 − Letňany David Kolínský a vedoucí oddělení minister−
stva životního prostředí Marie Volfová. Slavnostního zahájení se
zúčastnil také předseda SČMVD Jan Wiesner.

Kromě novinek a současných trendů veletrh nabídl odborný
doprovodný program včetně specializovaných seminářů, work−
shopů a panelových diskusí. Ze zajímavých témat připomínáme
workshop na téma „Logistika ve službách budoucnosti“, semi−
nář „Strojírenské technologie − nástroje moderní doby“ či odbor−
ný panel na téma „Český průmysl  jeho vývoj v roce 2010“.
Tento dvouhodinový seminář byl velice zajímavý, zúčastnili se ho
přední ekonomové ČR, jako například Ing. Kafka ze SPD, Luděk
Niedermayer z Deloitte, Petr Zahradník z České spořitelny,

Ve dnech 30. března až 1. dubna se v Pražském veletržním areálu Letňany konal veletrh 9. mezinárodní veletrh strojí−
renských technologií FOR INDUSTRY. Souběžně probíhal 5. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslo−
vé a komunální ekologie FOR WASTE, a 2. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC. 

Ve společné expozici SČMVD na ploše šesti metrů čtvereč−
ních vystavovala dvě členská výrobní družstva. Prvním z nich
bylo VD Lověna − družstvo Praha, které se představilo se svou
tradiční nabídkou pružin tažných, tlačných a tvarových. Jsou zho−
toveny z ocelového patentovaného drátu o průměru 0,2 až 4,0
milimetrů. Informace lze získat na www.lovena.vyrobce.cz nebo
přímo na kontaktu: tel.: 00420 244 463 602, mobil 602 376
198, masinlovena@centrum.cz 

Druhým vystavovatelem bylo Kovodružstvo, výrobní družstvo
Strážov. Družstvo ve své expozici nabízelo především různé dru−
hy průmyslových radiálních ventilátorů. Na podrobnosti jsme se
zeptali vedoucího obchodního oddělení Ing. Václava Parláska
a přečíst si je můžete v rozhovoru.

Veletrh navazoval na dřívější veletrh MACH, kde jsme také
měli společnou expozici. Je určitě přínosem, že se výrobní druž−
stva mohla tohoto strojírenského veletrhu zúčastnit, prezentovat
své novinky, inovované výrobky a neztratila se v konkurenci stro−
jírenských podniků. Veletrh nebyl až tak pro nás obchodně zají−
mavý, je to ale celkový problém veletrhu, neboť ho navštívily pře−
vážně školy a veletrh byl pro strojírenské účely umístěn jen ve
dvou třetinách haly č. 3. Přínosem ale zcela jistě bylo, že se ve−
řejnost zajímala i o jiná než vystavující výrobní družstva. Otázkou
zůstává, jestli bude mít cenu se zúčastnit tohoto veletrhu i příš−
tí rok, protože větší plocha než letošních šest metrů čtverečních
by byla určitě přínosnější, ale bohužel také finančně nezajímavá. 

Autoři textu: Jana Henychová, Ing. Jiří Viselka

Martin Tlapa, náměstek ministra MPO ČR, Alexandra
Rudyšarová, šéfka Czechinvest, Radek Špicar ze Škoda Auto
a Jan Mládek, ekonomický expert ČSSD. Za SČMVD se ho zú−
častnil Ing. Jiří Viselka z odboru podnikatelských služeb.
Seminář moderoval Miroslav Zámečník bývalý člen NERV.
Předmětem diskuse byl aktuální stav českého průmyslu, re−
strukturalizace průmyslu, dostupnost úvěrů, evropské fondy,
podpora exportu, investiční pobídky, konkurenceschopnost, trh
práce a podnikatelské prostředí v ČR.
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Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
Rozhovor s Ing. Václavem Parláskem, vedoucím obchodního oddělení

Můžete nás seznámit s nabídkou zde na veletrhu FOR INDUSTRY?
Naší hlavní nabídkou jsou průmyslové radiální ventilátory − vy−

soko, středo a nízkotlaké. 

Jste výrobci nebo je pouze prodáváte?
Jsme jejich výrobci. 

Můžete nás s nimi blíže seznámit?
Zmíním řadu radiálních ventilátorů RVI. Tyto ven−

tilátory se vyrábějí ve velikostech 315, 400, 500,
630, 800, 1000 a 1250 v provedení na přímo, nebo
na spojku. Jsou poháněny elektromotory, oběžné
kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru nebo
letmo na hřídeli. Pro rozšíření výkonu ventilátoru lze
u všech velikostí použít více velikostí oběžných kol.
Jsou vyrobeny z plechu a profilového materiálu tř. 11
nebo 17. Všechny velikosti vyrábíme rovněž v prove−
dení do prostředí s nebezpečím výbuchu, a to do
zony 1, 2 a 22. Dále bych přiblížil například radiální nízkotlaké
ventilátory RNS, též jednostranně sací. Ty jsou ve velikostech
200, 250, 315, 400 a 500. Jsou zhotoveny z pozinkovaného ple−
chu, pohon se děje přímo trojfázovými elektromotory. Pro rozšíře−
ní výkonu ventilátoru lze otáčky elektromotoru regulovat přísluš−
nými frekvenčními měniči. Jejich použití je v prostředí bez
nebezpečí výbuchu.

K čemu vůbec takové ventilátory slouží?
Ventilátory se používají pro dopravu čisté nebo jemným pa−

chem znečištěné vzdušiny pro průmyslové účely. Využití je zejmé−
na v průmyslu dřevozpracujícím, chemickém, ale také v energeti−
ce − tedy všude, kde je potřeba odsávat nebo vhánět vzduch do
pracovních technologií.

Co ještě bylo možné vidět ve vaší expozici?
Dalším výrobkem, který jsme představili na veletrhu, jsou prů−

myslové filtry. Ty jsou určeny pro dřevozpracující průmysl, pro čiš−
tění zemědělských produktů − například obilný prach či drcení slá−
my, všude kde se práší. Například hadicový textilní filtr
s automatickou regenerací filtračního média pomocí účinku zpět−
ného proudu atmosférickým vzduchem má plochu 40 metrů
čtverečních filtrační plochy a je vhodný zejména pro použití v ze−

mědělství, například při výrobě tzv. pelet na topení z organických
materiálů. Filtr lze používat i ve venkovním nevytápěném prostře−

dí. Druhým typem představeného filtru je průmyslový
patronový filtr s automatickou regenerací filtračního
média pomocí účinku tlakového vzduchu. Je ideální
pro odlučování nehořlavých a nevýbušných vzdušin
s teplotou max. 120 stupňů Celsia. Jeho využití je ve
všech oblastech výroby, kde je potřeba odloučit z od−
sávané vzdušiny pevné částice. Jeho použití je tedy
například v kovozpracujícím průmyslu na svařování,
broušení, pálení atd. Tento filtr je vyráběn ve dvou
modulech velikosti, přičemž první menší s aktivní filt−
rační plochou 84 − 125 metrů čtverečních je určen
pro samostatné umístění, větší je možno stavět sa−
mostatně nebo skládat do kompaktních bloků. Tím
je možno dosáhnout filtrační plochy jeden tisíc met−
rů čtverečních a více.

Jakým způsobem se dostanou vaše výrobky k zákazníkům?
Je potřeba si uvědomit, že se jedná o zakázkovou výrobu pro

konkrétní technologický proces. Máme jednak stabilní zákazníky
a jednak zákazníky, kteří potřebují náš výrobek do jejich technologií
a vyhledají si nás nejčastěji na internetu. Náš odborný pracovník
poté navštíví klienta, zjistí přímo na místě podmínky a doporučí nej−
vhodnější řešení. Jedná se většinou o stavebnicový systém, každý
výrobek je odlišný podle povahy prostředí. Pracovník po příjezdu do
firmy vypracuje projekt, na jehož základě je konkrétní ventilátor či
filtrace vyrobena, poté ji dopravíme k zákazníkovi a přímo na místě
zprovozníme. Je také možná varianta, že poté co nás zákazník vy−
hledá na internetu, si vybere konkrétní výrobek, náš zástupce na−
vrhne nejvhodnější řešení, které je pak uvedeno do provozu.

Odkud jsou vaši zákazníci?
Dodáváme do Čech a na Slovensko. Naše ventilátory jsou

také součástí technologií pro stroje, které jdou na vývoz.
Například do Ruska vyvážíme naše ventilátory jako součásti mlý−
nů nebo do chemických či elektronických technologií.

Jak je to v tomto případě s tolik obávanou konkurencí? 
Konkurence v našem oboru je veliká. Pozitivní je, že se ne−

jedná o konkurenci z Číny, neboť se jedná o zakázkovou výrobu
a čas potřebný na dopravu nás v této oblasti před čínskými vý−
robky chrání. Máme ji ale v českých firmách, které jsou schopny
tyto výrobky zhotovovat. Dbáme na kvalitu a včasnost dodávek,
čímž si udržujeme důvěru našich zákazníků.

Děkuji za rozhovor... (−jh−)

Více informací naleznete na následujícím kontaktu:

www.kovostrazov.cz
tel.: 00420 376 392 451 − 4
e−mail: info@kovostrazov.cz 
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Letošní v pořadí již 6. veletrh potřeb pro děti
FOR KIDS se konal ve dnech 18. − 21. března
v Pražském veletržním areálu v Letňanech.
Veletrh FOR KIDS byl součástí největšího praž−
ského souboru jarních veletrhů pro bydlení, rodi−
nu a volný čas FOR FAMILY 2010 (dalšími vele−
trhy byly 17. veletrh bydlení FOR HABITAT,
4. veletrh zahradní architektury, nábytku a tech−
niky FOR GARDEN, 4. veletrh pro plnohodnotný
aktivní život FOR SENIOR a 3. veletrh cestovní−
ho ruchu FOR TRAVEL). Na celkové výstavní plo−
še 30 tisíc metrů čtverečních bylo možné zhléd−
nout prezentace produktů a služeb více než 730
vystavovatelů. Pražský výstavní areál za víkend
navštívilo téměř 41 tisíc lidí, což představuje
12procentní nárůst návštěvnosti oproti loňské−
mu veletrhu. Letošní ročník tak lze bezpochyby
označit za nejúspěšnější v historii.

Ve společné expozici Svazu českých a moravských výrobních
družstev vystavovala tři členská družstva. První z nich, Jas, vý−
robní družstvo ve Stráži nad Nežárkou, nabídlo kolekci tradičních
dřevěných hraček. Mimo jiné družstvo vyrábí pomůcky pro slep−
ce a tělesně postižené občany. Jejich expozice se těšila zájmu

hlavně nejmenších návštěvníků − jak jsme již psali v předchozích
číslech, mezi zajímavé výrobky patří hračky na kolečkách s hůl−
kou, se kterými si mohou hrát i ta nejmenší batolata. 

Ta se ostatně vydala v doprovodu rodičů obhlédnout také
další stánek družstva Směr, výrobní družstvo Praha. Je již zvy−
kem, že tento výrobce má jako součást expozice větší prostor,
kde hlavní část tvoří hrací plocha. Děti se tak mohou vyžít na
skluzavce či si hrát ve výrobcích z plastu jako jsou různé napo−
dobeniny domácích spotřebičů či zahradní plastový domek. Část
nabídky družstvo distribuuje od zahraničních partnerů, mezi zají−
mavé výrobky patří například stavebnice imitující stavbu z pra−
vých cihel. Družstvo je ale především výrobce tradičních plasto−
vých hraček, které většina zná z dětství (různé kachničky, žáby,
parníky atd.). 

Třetím družstvem vystavujícím na FOR KIDS byla DITA výrob−
ní družstvo invalidů, Tábor. Družstvo zaměřilo činnost na výrob−
ky pro miminka a nejmenší batolata a nabízí kompletní vybave−
ní pro děti. Kromě široké škály nabízeného oblečení pro
miminka včetně látkových botiček a hraček z textilu družstvo při−
lákalo jako ostatně na každém veletrhu zejména náročnější ma−
minky, které chtějí mít pokojíček miminka sladěný barevně tón
v tónu − to je totiž přesně zájem současného marketingu druž−
stva nabídnout maminkám kompletní službu a tak lze sehnat
například povlečení do postýlky a další textilní výrobky nakoupit
v jemných a sladěných barvách. Zbývá dodat, že družstvo je vý−
robcem fusaků. zavinovaček a pokrývek s materiálem OUTLAST,
který je udržuje teplotu těla a je pro malá miminka přímo ideál−
ní jako obrana proti nadměrnému pocení a výskytu eventuelních
kožních problémů.

Připomeňme si loňský ročník veletrhu FOR KIDS. Zúčastnilo
se ho pouze výrobní družstvo Směr Praha. Protože bylo s tímto
veletrhem spokojeno, letos byla uspořádána společná expozice
SČMVD, na kterou svaz získal v rámci dobrých vztahů s organi−
zátorem veletrhu 30 metrů čtverečních výstavní plochy zdarma.
Naše družstva ocenila, že na veletrh přišli i obchodníci a byly zís−
kány nové obchodní kontakty, přestože veletrh byl především
prodejní akcí.

Autoři textu: Jana Henychová, Ing. Jiří Šťastný
Foto: Ing. Jiří Šťastný
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REKLAMA, POLYGRAF 2010
17. mezinárodní veletrh reklamních služeb, marketingu a médií
17. mezinárodní veletrh polygrafie, papíru, obalů a balicí techniky 

V pořadí již 17. ročník veletrhu REKLAMA, POLYGRAF 2010 se uskutečnil ve dnech 23. − 25. břez−
na na Výstavišti Praha−Holešovice. Návštěvníci veletrhu zde mohli najít významné subjekty v oblasti di−
gitálního velkoplošného tisku, prezentaci technologií a materiálů pro výrobu reklamy, světelnou rekla−
mu a další nabídky řešení − jak zajímavě a efektivně připravit prezentaci  výrobků v rámci in a outdoorové
reklamy. Nechyběly tu společnosti nabízející reklamní a dárkové předměty, jejich potisk, gravírování,
vyšívání a další služby. Doprovodný program veletrhu zahrnoval odborné semináře a diskuse za účasti
marketingových specialistů a významných osobností českého reklamního a marketingového trhu. 

V Pravém křídle Průmyslového paláce mohli návštěvníci ve−
letrhu navštívit společnou expozici Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Společně se prezentovala družstva Brněn−
ská Drutěva, Jas Stráž nad Nežárkou, Napako Praha, Tem−
plářské sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice, Znak Malá Skála
a Sdružení VD Kartonáž a balení − CAPA.

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
Ve Střední hale Průmyslo−

vého paláce se nacházel stá−
nek družstva Cyklos Choltice,
které představilo část svého vý−
robního programu − rýhovací−
perforovací stroj, skládačku pa−
píru, děrovač, zaoblovač rohů,
dále řezačku vizitek či výsekový
lis. Nabídku doplnil kovový ná−
bytek na ukládání papíru.

FROTEX ŽIŽELICE, výrobní družstvo
Samostatný stánek v Pra−

vém křídle Průmyslového pa−
láce mělo družstvo Frotex Ži−
želice, které nabízelo zakáz−
kovou výrobu froté zboží s lo−
gem. V nabídce družstva jsou
ručníky, osušky, žínky, župany,
utěrky, předložky, ale napří−
klad i bryndáky, které je mož−
no opatřit logem a poté použít
jako propagační předmět.
Frotex nabízí reklamní loga ža−
kárová, vytkávaná, plastická,
podbarvená, v borduře či for−
mou výšivky. 
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V nabídce družstva byly obaly
na reklamní a dárkové předměty,
a to lepenkové, kartónové a plas−
tové, dále firemní šanony a pota−
hovaná kartonáž. Firma pro−
vádí také dokončovací práce
v polygrafii, tvarový výsek či ba−
lení na zakázku.

Z nabídky výrobních družstev ve společné expozici připomínáme:

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo 

Družstvo je tradičním výrobcem kvalitních jakostních, roční−
kových i přívlastkových vín. Na veletrhu se prezentoval přede−
vším jako dodavatel vín, které je možno použít jako propagační
předmět či dárek.

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou

Tradiční výrobce dřevěných hraček soustředil svoji pozornost
na dárkové a reklamní předměty. Nabízel zakázkovou výrobu
včetně potisku nebo laserem vypalovaného designu. V nabídce
byl také kompletní servis individuálního balení.

Tento tradiční výrob−
ce bezpečnostních dveří
se na veletrhu prezen−
toval jako výrobce re−
klamních klipových rá−
mů a stojanů a kovo−
vých stojanových popel−
níků.

NAPAKO, výrobní družstvo, Praha
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Družstvo je zpracovatel plastů a laminátů. Dále provádí vaku−
ové tvarování a je výrobcem plastových reklamních a dárkových
předmětů, výrobků pro promotion akce a spotřebitelské soutěže,

obalů na kosmetiku, šperky
a hodinky, včetně potisku. Na
veletrhu představil svou novinku
− uzavíratelnou plastovou formu
na potraviny v podobě autíčka.

TVAR výrobní družstvo Pardubice

Nabídka produktů a čin−
ností tohoto družstva byla tra−
dičně široká. Tvořily ji me−
daile, řády, vyznamenání, sta−
rostenské řetězy, odznaky,
přívěsky, kravatové spony,
knoflíky, brože, štítky, jme−
novky, známky nebo třeba
teploměry. Družstvo nabízelo
i různé služby − jako sítotisk,
tampontisk, eloxování hliní−
ku, chemickou úpravu kovů,
černění oceli, gravírování či
strojní obrábění kovů.

Znak Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby

Vystavující družstva se shodla na tom, že společná expozice byla po organizační stránce dobře zajištěna. Nacházela se v pro−
storném stánku o rozloze 90 metrů čtverečních, kde měli vystavovatelé k dispozici společné zázemí. Co se týče návštěvnosti i co
se týče získaných obchodních kontaktů hodnotí družstva  letošní ročník veletrhu jako slabší než jiné roky. Přesto veletrh zůstává
důležitým komunikačním nástrojem, který slouží k uspokojování potřeb zákazníků, je také místem k získávání informací, nových
přístupů k řešení, podpory inovací i poznávání a vzdělávání. Je multifunkční aplikací, protože dokáže spojit prezentaci firmy s před−
stavením výrobního programu. Nejdůležitějším důvodem toho, proč firmy na veletrh chodí, je možnost osobního kontaktu. 

Autoři textu: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková

NOVINKA
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Strategická akvizice přibližuje
Dřevozpracující družstvo (DDL) 
ke koncovým zákazníkům 

Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci uzavřelo smlouvu o akvizici 100% obchodního podílu
ve společnosti Kili, s.r.o., která se zabývá velkoobchodem a maloobchodem s materiály pro výrobu
nábytku a stavebnictví. Předpokládá se, že k dokončení akvizice a převzetí firmy dojde během první
poloviny letošního roku. Do té doby budou splněny všechny smluvní podmínky akvizice, včetně
nutného souhlasu s transakcí od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Milan Navrátil, dosavadní
ředitel Kili, bude nadále působit ve firmě na pozici poradce.

DDL − Dřevozpracující družstvo je významným výrobcem řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva s více
než 50ti letou tradicí. Specializuje se na výrobu širokého sortimentu nábytkových dílců, především z lamino−
vaných dřevotřískových a MDF desek, různých kvalit.

Přibližně 60 procent celkové produkce jde na export do více než dvou desítek evropských států.  Družstvo
je držitelem mnoha certifikátů a splňuje nejen požadavky normy ISO 9001:2001. Dokáže se přizpůsobit potře−
bám zákazníka a nechat se certifikovat podle jeho potřeb. Není jen dodavatelem materiálu, ale cestou pro zá−
kazníky od materiálu, přes polotovar až k samotnému produktu, který doplní i poradenskými službami.

Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuální přístup ke každému zákazníko−
vi, schopnost vyrábět malé série a pestrá nabídka exkluzivních dekorů. To jsou hlavní přednosti družstva DDL,
které zákazníci stabilně oceňují.

Tato strategická akvizice posunuje DDL a jeho dceři−
né firmy blíže k malým a středním zpracovatelům řeziva,
hoblovaného zboží a výrobcům nábytku. Předseda před−
stavenstva DDL Pavel Kříž hodnotí akvizici takto: „Jsem
přesvědčen, že naše akvizice přinese segmentu menších
nábytkářů a zpracovatelů řeziva nový impuls. Osobně
očekávám, že ze spolupráce DDL a Kili, dvou dlouhodo−
bě úspěšných firem, budou mít prospěch všichni naši ob−
chodní partneři i zaměstnanci.“ 

Dosavadní spoluvlastník a ředitel Kili, s.r.o. Milan
Navrátil říká: „Tato akvizice umožní společnosti Kili reali−
zovat výrazně rychleji rozvojové záměry jak regionální −
v tuzemsku i v zahraničí − tak pokud jde o zkvalitnění
a rozšíření služeb zákazníkům.“

Koupí Kili dosáhlo DDL významného milníku ve svém
rozvoji. DDL si tak vytváří předpoklady pro rozšíření pro−
deje nejen vlastních výrobků, ale i produktů od ostatních
renomovaných výrobců. Schopnost DDL dodávat pro−
střednictvím koupené sítě společnosti Kili vytváří před−
poklady pro obnovení dodávek do výrobních družstev.
Praxe je totiž taková, že výrobní družstva mají o spolu−
práci s DDL zájem, ale vzhledem k tomu, že DDL je vý−
robcem prodávajícím zboží ve velkých objemech, nebyla
pro menší firmy, tedy i družstva, spolupráce možná − po−
kud se zaměříme na vlastní odbyt z řad členských druž−
stev, v současné době představuje pouze 1,5 procenta
celkového odbytu DDL. Družstvo očekává díky akvizici
společnosti Kili v tomto směru zlepšení.  

DDL se díky akvizici firmy Kili stává, kromě svého vý−
robního zaměření, také významnou prodejní organizací
s materiály pro výrobce nábytku a stavebníky v České re−
publice.

Více informací: Ing. Jiří Kozojed, marketing manager, tel.: +420 731 454 556, e−mail: jkozojed@ddl.cz, www.ddl.cz
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Aktuální informace pro členská VD
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 bu−
dou družstvům průběžně poskytovány prostřednictvím informačních médií svazu a obvyklé korespondence.

Celorepubliková porada SČMVD se bude konat 19. listopadu 2010 v TOP HOTELU Praha. 

Na MPSV se uskutečnil Kulatý stůl k sociální ekonomii.

Dne 25. března se uskutečnil Kulatý stůl k sociálnímu podnikání pod záštitou předsedy Wiesnera za účasti zástupců po−
litiků.

Dne 31. března se uskutečnila VH DA. Byl schválen plán na rok 2010. Novým předsedou DA byl jmenován předseda
SČMBD ing. Vaníček na dobu jednoho roku.

Dne 6. dubna proběhla Valná hromada Rumunsko−české smíšené obchodní komory, kde je SČMVD členem. Komora plá−
nuje založení kanceláře v Bukurešti, která by napomáhala mj. vyhledávání obchodních příležitostí v Rumunsku pro své
členy.

Dne 18. 3. účast SČMVD na Kulatém stolu s velvyslancem ruské federace za účasti českých a ruských podnikatelů na
téma „Orientace rusko−české spolupráce při řešení úkolů moderní ekonomiky“

Informace z redakce Výrobního družstevnictví
Připomínáme možnost zasílat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na problematiku vý−
robního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se na vaše dotazy, kte−
ré zasílejte na e−mail redakce@scmvd.cz. Odpovídat budeme na příspěvky související s výrobním družstevnictvím a sou−
časně 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 . 

SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci  jejich výrobků a služeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě
externích možností, které družstvům zprostředkovává odbor podnikatelských služeb, mají VD možnost prezentovat se v
našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna členská výrobní družstva pro
PR, případně plošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít další bezplatné nabídky − mohou zaslat podklady pro in−
zerci na redakce@scmvd.cz a inzerce bude pro ně zpracována zdarma.

Dne 31. března navštívila SČMVD rumunská delegace ve složení: Irinel Cristu − náměstkyně ministra pro malé a střední pod−
nikatele Rumunska, obchod a družstevnictví, Cornelia Maria Simion − ředitelka odboru ministerstva pro obchodní prostředí
Rumunska a Mircea Borza − obchodní rada Rumunské ambasády v Praze. Delegaci přijal místopředseda představenstva SČMVD
a ředitel odboru podnikatelských služeb Ing. Jiří Majer.

Delegace byla informována o historii výrobního družstevnictví v ČR, hlavních úkolech a poslání SČMVD a službách, které po−
skytuje svým členům. Dále byla delegace seznámena s výrobním programem výrobních družstev a byly jí předány oborové katalo−
gy. Náměstkyně ministra Irinel Cristu informovala, že v Rumunsku je zaměření výrobních družstev trochu odlišné. Přislíbila, že po
svém návratu do Rumunska se pokusí nalézt oblasti, v nichž by mohli členové SČMVD spolupracovat s rumunskými podnikatel−
skými subjekty. Spolupráce zatím probíhá v rámci členství SČMVD v Česko−rumunské smíšené obchodní a průmyslové komoře. 

Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

Návštěva rumunské delegace na SČMVD
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Otázky a odpovědi
Otázka: Jaké programy je možno v současné době využít pro vzdělávání zaměstnanců?

Odpověď: V současné době jsou pro zaměstnavatele otevřeny dvě možnosti pro vzdělávání zaměstnanců. Jedná se o pro−
gram Vzdělávejte se!  a Educa.  Oba programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu  a jejich řídícím
orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Implementaci programu Vzdělávejte se! mají na starosti úřa−
dy práce, program Educa je implementován agenturou Czechinvest. Liší se i forma vzdělávání v obou progra−
mech: program Vzdělávejte se! je zaměřen  na obecné vzdělávání, Educa na specifické vzdělávání.

VZDĚLÁVEJTE SE!
Projekt Vzdělávejte se! je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese

museli omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční pro−
středky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn
podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné
znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání  a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější ře−
šení personální situace podniku v období krize. Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pra−
coviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociál−
ního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude
poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory − buď v režimu de minimis, dle dočasného rámce nebo dle blo−
kové výjimky na vzdělávání. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v sou−
ladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhra−
dě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními
prostředky.

EDUCA
U programu Educa je hlavním cílem zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců,  a přispět

tak  ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ − NACE.

Žádosti je možné podávat od 3. května 2010. 

Ukončení příjmu žádostí:

a) projektové žádosti v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce:                     31. srpna 2010 12.00 hod. 

b) projektové žádosti v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky: 31. října 2011   12.00 hod.

Sídlo žadatele může být kdekoliv na území ČR, včetně Prahy. Podpora může být čerpána pouze za předpokladu, že cílová
skupina projektu (podporovaných aktivit) a jeho dopad bude umístěn v ČR mimo území hlavního města Prahy (mimopraž−
ské pobočky).  

Žadatel volí na základě vlastního uvážení, zda bude čerpat podporu ve formě:

a) veřejné podpory podle blokové  výjimky. 

Míra podpory v rámci režimu blokové výjimky na specifické vzdělávání se určuje v závislosti na velikosti podnikatelského
subjektu, a to  takto:
malé podniky −    45 % z celkových způsobilých výdajů
střední podniky − 35 % z celkových způsobilých výdajů
ostatní podniky − 25 % z celkových způsobilých výdajů
Intenzita veřejné podpory může být navýšena o 10 %, pokud bude vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo zne−
výhodněným pracovníkům.
Na obecné vzdělávání, pokud bude zahrnuto v projektu, bude aplikována stejná intenzita podpory jako na vzdělávání spe−
cifické, tzn. nižší míra podpory.

b) tzv. podpory „de minimis“

V režimu podpory de minimis je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % způsobilých výdajů projek−
tu za předpokladu, že s ostatními přijatými podporami de minimis nepřesáhne částka podpory 200 tis. EUR za současné
a poslední dvě ukončené fiskální období

c) veřejné podpory podle dočasného rámce.

Podle dočasného rámce je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % způsobilých výdajů projektu. Část−
ka podpory jednomu podniku přitom nesmí spolu s podporou de minimis poskytnutou v období od 1. 1. 2008 až 31. 12.
2010 přesáhnout hodnotu 500 tis. EUR.

Uvedené formy podpory nelze v jednom projektu kombinovat.
.
Veškeré informace o obou programech je možno najít na www.esfcr.cz.

Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti otevřelo 
v TOP HOTELU Praha módní salon

Více na a www.vyvoj.cz 
a www.tophotel.cz

V dubnu zahájil v TOP HOTELU Praha čin−
nost Módní salon TOP CZECH, který provozuje
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti. Salon nabízí
pánské společenské oděvy té nejvyšší kvality.
Specialitou salonu je tzv. měřenková výroba.
Na základě měr zákazníka vygeneruje speciální
program střih přímo na postavu zákazníka.
Firma pak doručí do dvou týdnů hotový oděv na
určenou adresu. Stačí si jen tuto službu objed−
nat telefonem nebo e−mailem. Služba je urče−
na především zaneprázdněným mužům, kterým
šetří čas. 

„Otevření salonu v Praze má přiblížit naše
služby klientům z tohoto regionu a z celého
Středočeského kraje. TOP HOTEL Praha nám
poskytl prostory, a tím zvýšil naše šance pro−
sadit se coby český výrobce na českém trhu,
a to není vždy snadné. Naprostá většina naší
produkce směřuje zatím do zahraničí," uvedl
předseda představenstva družstva Vývoj
JUDr. Rostislav Dvořák. 

Slavnostního zahájení 1. dubna v TOP HO−
TELU Praha se zúčastnili představitelé politic−
ké, hospodářské a kulturní sféry. Mezi hosty
byl i ministr práce a sociálních věcí Petr Ši−
merka, který se stal prvním klientem právě
otevřeného salonu. Za SČMVD se slavnostního
otevření zúčastnili místopředseda SČMVD a ře−
ditel odboru podnikatelských služeb Ing. Jiří
Majer a generální ředitelka Ing. Soňa van
Deelenová. Slavnostního zahájení se zúčastni−
la také módní návrhářka Dana Dobřichovská,
která bude nabízet kolekci pletených modelů
ve stejném salonu. Závěr večera patřil módní
přehlídce. 
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Zamyšlení JUDr. Rostislava Dvořáka,
předsedy představenstva družstva Vývoj Třešť

V našem časopise Výrobní družstevnictví jsem si v únoru dovolil zveřejnit 3
zamyšlení nad aktuálními problémy naší společnosti. Dovolte mně abych přidal
zamyšlení čtvrté: Naše budoucnost a volební dilema…

Sledují voliči televizní debaty pana Moravce s politiky? Pokud ano, zajímaly
by mne jejich pocity. Pan prezident řekl studentům při besedě v Brně, že jsou
tyto debaty zrůdné. Bohužel má pravdu, jsou horší než zrůdné! 

Pozoruji naši politickou scénu a přiznám se, že jsem den ode dne více a více
přesvědčen, že jestli chceme něco opravdu zlepšit a změnit, tak to přece ne−
můžeme svěřit znovu lidem, kteří za posledních 15 let dokázali přivést naši
zemi k obrovským škodám, problémům a někdy až destrukci v téměř všech od−
větvích. Ve školství se nepodařilo udělat za 15 let žádnou skutečnou reformu

a jen debata o maturitách se vede roky, ve zdravotnictví jsme reformou nazvali zavedení regulačních po−
platků a dál se zmítáme ode zdi ke zdi, soudy pracují nejen pomalu, ale často i špatně, narůstá počet
chyb policie a zhoršuje se objasněnost kriminality, korupce ovládla všechna odvětví a nebývale roste,
státní rozpočet a veřejné finance jsou na pokraji krachu, neustále rostou náklady na státní správu, roz−
padá se zemědělství a pokles obecné morálky je nebývalý. 

V takové situaci mne přímo fascinuje, když vidím na obrazovce, nebo v novinách stále stejné politiky,
kteří nám opakují patnáct let (zejména před volbami), že jsou připraveni vyvést společnost z problémů
a vše zlepšit. Jaká je hodnota jejich svědomí? Co je to za hroší kůži a kde berou odvahu vůbec vystoupit
před veřejnost, když za patnáct let dokázali, že nejsou schopni udělat něco opravdu pořádně. Jakou musí
mít ti lidé povahu, že je ani nenapadne, že se občanům z jejich letitých proklamací doslova zvedá žalu−
dek. Spoléhají se na špatnou paměť lidí nebo na to, že už občany tak otrávili, že roste nezájem o veřej−
né věci? Spoléhají se na volební zákon, který odmítají změnit, aby své pozice neohrozili? 

Naše současná politická scéna má u občanů, jak ukazují výzkumy veřejného mínění obrovskou nedů−
věru. Téměř 85 % z nás nevěří, že dokáží něco zlepšit. Když to v olomoucké televizní debatě řekl pan
Moravec panu Vlčkovi a Langerovi, tak se ti dva jen pitvorně usmívali. Nevidí co je kolem nás, nebo to
nechtějí vidět? Nebo jim jde o jediné a tím je udržení pozice, udržení dobrého platu a nestydatých výhod,
které si jednomyslně schvalují v parlamentu? Vidina možné ztráty tak výhodné pozice dokáže zdeformo−
vat povahu některého člověka tak, že vidět vlastně ani nechce. Nejde jim o nás, ale o sebe. Dostali se
tak daleko, že si ani neuvědomují, že rostoucí nedostatky jsou výsledkem jejich špatné práce, jejich
neschopnosti spolupracovat, jejich neschopnosti přijímat rozumné kompromisy, jejich nízké odborné
a organizační úrovně! 

Co s tím mohu v těchto volbách udělat já, když není politická vůle volební zákon změnit? Díky špat−
nému zákonu nemohu volit osobnosti, ale musím volit strany se stále stejnými již nedůvěryhodnými
obličeji. Naše ústava nám voličům, kteří chceme radikální změnu umožňuje v nastávajících volbách jedi−
né a to volit nové obličeje, tedy volit nové strany. Uvědomuji si rizika spojená s volbou malých stran, ale
pokud není jiná cesta a ona není, tak chci toto riziko podstoupit. Noví politici v parlamentu budou sice
méně zkušení, ale také méně zkažení a budou schopni a připraveni zejména v prvním volebním období
reagovat na naše požadavky. Jako voliči a občané je snadněji přinutíme realizovat naše oprávněné
požadavky a to výrazně snadněji  než ty stávající politické harcovníky opírající se o pocit pevného až ne−
otřesitelného zakotvení ve špičkách politické sféry.

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda představenstva
Vývoj Třešť
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BANGALORE, INDIE, 8. − 10. 12. 2010

SVĚTOVÁ DRUŽSTEVNÍ VÝSTAVA 

EXPO MDS 2010 představuje největší mezinárodní družstevní výstav−
ní akci v tomto roce. Celá akce je zaměřena na budoucnost. I proto
bylo zvoleno místo konání v Bangalore. Je to ultramoderní město s vy−
nikajícími podmínkami pro obchod. 

Světová družstevní výstava bude výbornou  příležitostí pro rozvoj jed−
notlivých družstevních sektorů, pro možnost navázání kontaktů s klien−
ty a pro navázání obchodních vztahů. Mezi vystavovateli budou zástup−
ci všech družstevních sektorů, výstavu navštíví představitelé
supermarketů, hotelů a restaurací, dovozci i vývozci zboží. Akci bude
také věnován velký prostor v médiích zejména proto, že indické druž−
stevní hnutí patří k nejsilnějším na světě. Na výstavě budou zastoupe−
ny všechny jeho sektory.

Bohatý doprovodný program během celého veletrhu umožní účast−
níkům propagovat své výrobky a navázat nové obchodní kontakty. Podle
očekávání veletrh navštíví 15 000 návštěvníků a předpokládá se účast
200 vystavovatelů na ploše více než 10 000 m2. 

Základní modul (9 m2) 
je vysoký 250 cm, 
na  počtu pronajatých 
modulů závisí 
vybavení nábytkem 
(např. 2 moduly (18 m2) 
− 1 stůl a 2 židle, 
3 moduly  (27 m2) 
− 1 stůl a 4 židle, 
4 moduly 36 m2) 
− 2 stoly a 8 židlí. 

Jednorázový registrační poplatek pro firmy je 250,− EUR,
pronájem plochy 165,− EUR/m2, základní montáž 45,−
EUR/m2

Pořadatelé uzavřeli partnerství se třemi hotely a zajistili
speciální ceny pro účastníky:

– vzdálenost 1 km od výstaviště − jednolůžkový pokoj −
cca 50,− EUR (tři hvězdičky, včetně snídaně)

– vzdálenost 12 km od výstaviště − cena za jednolůžkový
pokoj 

cca 100,− EUR (čtyři hvězdičky, včetně snídaně)

– vzdálenost 15 km od výstaviště − cena za jednolůžkový
pokoj cca 130 EUR (pět hvězdiček, včetně snídaně)

Místní dopravné: cca 0,5 EUR/km, vzdálenost hotelů od
letiště je cca 45 km. Veletrh se koná v areálu Karnataka
− organizace na podporu obchodu. 

V případě zájmu výrobních družstev může SČMVD organizovat  společnou účast družstev na tomto veletrhu ve
smyslu Zásad poskytování příspěvků na společné výstavní, kontraktační  a veletržní akce výrobních družstev z pro−
středků SČMVD v roce 2010. 
Kontakt: odbor podnikatelských služeb, marketing@scmvd.cz, 224 109 421  
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ZPRÁVA
ze zasedání 15. valného shromáždění Družstevní Asociace ČR

Dne 31. března 2010 se konalo 15. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje
čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály. 

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky
společného zájmu družstevního hnutí v České republice. 

Podle stanov Družstevní Asociace ČR jmenovali delegáti valného shromáždění na jednoleté funkční období před−
sedou představenstva Družstevní Asociace ČR Ing. Víta Vaníčka, předsedu Svazu českých a moravských bytových
družstev, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný předseda. 

Do funkcí místopředsedů představenstva Družstevní Asociace ČR byli, rovněž na jednoleté funkční období, zvole−
ni pan Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev a Ing. Zdeněk Juračka, předseda
Svazu českých a moravských spotřebních družstev. 

Valné shromáždění projednalo a schválilo hospodaření Družstevní Asociace ČR za rok 2009, Zprávu představen−
stva o činnosti od 14. valného shromáždění, včetně zprávy o plnění usnesení 14. valného shromáždění a výhle−
du aktivit na rok 2010. Potvrdilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2010 a rovněž projednalo  otázky hos−
podaření a správy majetku.

Valné shromáždění uložilo představitelům Družstevní Asociace ČR usilovat na úrovni vládních a zastupitelských
orgánů v následujícím období především o trvalé zvyšování prestiže českého družstevnictví, jako významného sek−
toru hospodářství a udržovat stálé kontakty s těmi poslanci České republiky, kteří v Evropském parlamentu pod−
porují myšlenku družstevnictví. I pro rok 2010 zůstává úkolem usilovat o institucionalizaci družstevnictví v systé−
mu státní administrativy. K plnění těchto úkolů přispívá i skutečnost, že DA ČR je oficiálním připomínkovým
místem v procesu příprav a pojednávání legislativních norem.  

Delegáti 15. valného shromáždění zformulovali ve svém usnesení úkoly pro příští období, které se orientují ze−
jména do těchto oblastí:

V oblasti mezinárodních styků půjde především o pokračování úzké spolupráce s MDS a o důraz na aktivity v rám−
ci členství a zastoupení DA ČR v orgánech DRUŽSTVA EVROPA. Usnesení rovněž ukládá zaměřit se i na sledová−
ní problematiky sociální ekonomiky na evropské i celosvětové úrovni, včetně aktivní účasti na jejích evropských
aktivitách (semináře, konference), s cílem podílet se na jejím formování a využívání jejích poznatků a zkušeností
v domácím prostředí. 

V oblasti výchovně vzdělávací a osvětové práce klade usnesení důraz na pokračování a rozvíjení spolupráce s teo−
retickou frontou a vysokými školami (zajišťování přednáškové činnosti, odborných konzultací apod.), na rozvíjení
propagace českého družstevnictví doma i v cizině (bulletin Czech Cooperator, webové stánky, výstavy) a na prů−
běžné doplňování sbírkových fondů Muzea družstevnictví. V souladu s usnesením 15. VS je DA ČR připravena fa−
kultativně podporovat autory vydávající publikace s družstevní tématikou.

Úkolem je i nadále posilovat, prohlubovat a hledat nové kontakty s představiteli státní a politické reprezentace
ČR s cílem lobování ve prospěch zájmů celého družstevního sektoru, důsledně využívat možnosti vyplývající ze za−
stoupení našich představitelů v Legislativní radě Vlády ČR k ovlivňování procesu tvorby zákonů tak, aby neodpo−
rovaly potřebám a zájmům družstevního hnutí a sociální ekonomiky.

Autor textu: Mgr. Jiří Svoboda, výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR
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Pěstujte si hladové bakterie 

Biologické produkty 
na potrubí, do septiku i žumpy

Rychle tráví a množí se

Dřez po mytí nádobí odtéká tak po−
malu, že klidně zvládnete zvednout
telefon a objednat odvoz obsahu už
zase plného septiku. To telefonní čís−
lo znáte už nazpaměť − voláte ho kaž−
dý měsíc. Pak umyjete špinavý dřez
a opět čekáte až voda „odbublá“
kamsi do útrob odpadního systému.
Máte náladu pod psa, umývání pár
kousků nádobí se protáhlo na dobrou
půlhodinu. 

„Co s tím?“, přemýšlíte, louhu a dalších che−
mických prostředků už jste nalili do potrubí
hektolitry. Jenže to pomohlo vždy jen na chví−
li. A navíc jste zrovna nedávno četli o tom, že
tyhle prostředky při dlouhodobém užívání na−
rušují stěny potrubí. Trápíte se ale zbytečně.
Žádné žíraviny doma totiž nepotřebujete.
Stačí vám docela obyčejné bakterie obsažené
v tzv. bio−enzymatických přípravcích. 

„Běžné chemické prostředky odstraňují ucpávky, ale nikoli už nánosy z tuků, mýdla, vlasů
a dalších organických látek, které se usazují na stěnách potrubí. Právě ty však postupně
zpomalují odtok vody  − potrubí totiž tzv. zarůstá,“ vysvětluje Ing. Jiří Beránek, vedoucí od−
boru vývoje a kontroly výrobního družstva Druchema a pokračuje: „Když však do potrubí
vypustíte miliardy speciálně vyšlechtěných kmenů bakterií, které se živí organickými lát−
kami, je všechno jinak. Jakmile se setkají s vodou obsahující organický odpad, začnou
produkovat specifické bílkoviny − enzymy, které dokážou rozkládat jiné bílkoviny jako na−
příklad škrob, uhlovodany, živočišné a rostlinné ruky, ale také papír apod. Proto jsou uži−
tečné nejen pro potrubí, ale také do septiků a žump.“ Bakterie mají navíc velký apetit,
jedí, dokud je co.  

Bakterie vhodné pro využití v potrubí najdete v přípravku Bio Golem P. Vypouštíte−li je do
své špatně odtékající vany, výlevky, gule, záchodové mísy či mušle pravidelně, děláte to
nejlepší  co můžete. Bakterie se v potrubí totiž rozmnoží a dále jej samočinně chrání od
nových nánosů. A z toho, že by vám pomalu ukusovaly i z potrubí samotného strach mít
nemusíte.  Bio Golem P neobsahuje chemikálie ani kyseliny.

Bio Golem S skrývá bakterie živící se organickým obsahem
septiků a žump. Hodí se i pro domovní čistírny odpadních vod.
Podobně jako v potrubí i tady platí pravidlo o velké chuti k jíd−
lu a rychlém množení. Kolonizace životaschopnými popula−
cemi bakterií při pravidelném používání přípravku zajišťuje
nepřetržitou samočisticí schopnost ve všech odpadech a sep−
tikovém systému. Nehromadí se kaly, nevytváří se plovoucí
vrstvy z tukového povlaku a neusazují se tuhé organické čás−
tice. Tím se výrazně prodlouží interval vyvážení a sníží se zá−
pach. Ale nejen to. Odpadní vody vyčištěné bakteriemi lze bez
obav využít jako hnojivovou zálivku pro květiny či zatravněné
plochy, která doplní mikroorganismy zlepšující drenážní vlast−
nosti půdy.

Bio−enzymatické přípravky neobsahují žádné zdraví škodlivé
bakteriální kmeny, kyseliny, louhy, fosfáty či další ekologicky
nevhodné látky. Naopak. Tyto látky jim škodí − jakékoli dezin−
fekční prostředky, které obsahují chlor, louh či bělící přípravky
bakterie zabijí.  A proto například na čištění toalet nepouží−
vejte přípravky, které je obsahují. 
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Bio Golem S obsahuje bakterie v prášku, proto je musíte před
použitím oživit. Stačí potřebné množství přípravku rozmíchat ve
vlažné stupně (35 až 45 stupňů Celsia), nechat ho půl hodiny
v klidu a pak vylít přímo do septiku, do odpadu nebo toaletní
mísy a spláchnout. Nejhladovější jsou bakterie při teplotách od
20 do 40 stupňů Celsia, ale dobře tráví už od 5 stupňů Celsia. 
První dávka bakterií by měla být 100 gramů na 1 m3 odpadní
hmoty. Po sedmi dnech zvyšte množství na 200 gramů a apli−
kujte jej po dobu tří týdnů. Poté již stačí, když se vrátíte k star−
tovacímu množství a spláchnete−li bakterie do septiku jednou
za měsíc. 

Chystáte−li se vypustit do potrubí bakterie z Bio
Golem P, nechte jím nejprve asi půl minuty pro−
tékat teplou vodu.  Přípravek protřepejte, nalij−
te ho do odpadního otvoru a spláchněte při−
bližně půl litrem vlažné vody. Obvykle postačí
90 až 120 ml přípravku, které aplikujete na
noc, kdy vodu příliš nepoužíváte. Pro dokona−
lou práci totiž bakterie potřebují 6 až 8 hodin
času. Pokud je potrubí silně zanesené, opakuj−
te „terapii“ několik večerů za sebou. Poté sta−
čí, budete−li potrubí udržovat v čistotě pre−
ventivními dávkami 60 ml přípravku dvakrát
měsíčně.

Nezapomeňte je probudit

Terapie 2x měsíčně
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