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V červnovém čísle najdete hned
několik zajímavých tipů − první z nich
je Zásilkový obchodní dům − KLASA
VD... Více informací naleznete na
této dvoustraně. 

Máme pro vás reportáže z oslav
60. výročí VD Sněžka Náchod
a z akce Marketér roku 2009. 

Z veletržního dění si můžete pře−
číst zprávy ze světového technologic−
kého veletrhu HANNOVER MESSE,
z veletrhu AMPER a z výstavy HOBBY.
Dvě družstva se zúčastnila také vele−
trhu BEAUTY EXPO a zajímavé infor−
mace přinášíme z veletrhu VÍNO &
Destiláty.

Co dodat závěrem? Pokud se
u vás v členském družstvu, děje něco
zajímavého, máte zajímavý výrobek,
novinku nebo zkrátka nějaký nápad,
který byste rádi prezentovali v našem
časopisu, napište mi. Ráda vás na−
vštívím za účelem reportáže :) . Těším
se na vaše nápady a tipy... A příště
zase tady.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Výrobní družstva přijímají výzvy 21. století
Svaz českých a moravských výrobních družstev vydává katalog Zásilkový družstevní obchodní

dům − KLASA VD. Tento katalog je důkazem toho, že česká výrobní družstva reagují na výzvy doby.
Nabízí Vám možnost vybrat si z pohodlí domova kvalitní zboží přímo od družstevních výrobců a jed−
noduše si ho objednat.

www.klasa−vd.cz      

Výrobní družstva jsou s námi už mnoho dese−
tiletí. Tomu nejstaršímu je v letošním roce

dokonce 101 let. Jejich výrobky nás často
provázejí celým životem, aniž bychom si

uvědomovali, že za nimi stojí právě někte−
ré výrobní družstvo. Například Jelení lůj,

Karlovarská koupelová sůl, vína vinařské−
ho družstva Templářské sklepy a další značky

výrobků vděčí za svůj vznik právě výrobním družstvům.

Málokdo z nás ale ví, kde můžeme kvalitní produkty od
českých výrobních družstev nakoupit. Proto nyní výrobní družstva

přicházejí s novinkou − zásilkovým obchodem Klasa VD. Tento nový pro−
dejní katalog vám nabízí možnost nakupovat z pohodlí domova. Objednávat

můžete mnoha způsoby prostřednictvím pošty, telefonu nebo na internetových strán−
kách www.klasa−vd.cz. Všemi cestami můžete jednoduše, bezpečně a cenově výhodně na−

koupit vše, co potřebujete, a navíc od někoho, kdo vás provázel od vašeho mládí. Šíře nabídky
je také něco, co jinde budete stěží hledat. V katalogu můžete najít mnoho potřeb pro každoden−

ní život. Nemusíte tedy vyhledávat  různé obchody nebo trávit čas v nákupních centrech. 

Jedním z důvodů, proč katalog Svaz českých a moravských výrobních družstev vydává je i to,
že roste zájem o produkty tuzemských družstevních výrobců. Tento zájem je odrazem zvyšující

se snahy podpořit naše výrobce a aktivním způsobem tak pomoci České republice překonat obtížnou
cestu ze stávající ekonomické krize. 
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Tento rok slaví Sněžka, výrobní družstvo
Náchod, 60leté výročí založení. V současné
době Sněžka Náchod v. d. patří k největším
výrobním družstvům v České republice s hlav−
ním výrobním programem zaměřeným na šité
díly pro automobilový průmysl. Spektrum vý−
roby zahrnuje šití hlavových opěrek, loketních
područek, bočních dílů nebo sedáků. Část
společnosti se však stále zaměřuje na šití ko−
žené galanterie, která je pro Sněžku Náchod
tak typická. Ke zvyšování operačních a eko−
nomických výsledků je nezbytné přinášet
nové standardy ve stávajících procesech
a současně hledat možnosti další. Toto hes−
lo je uplatňováno napříč vedením VD Sněžka
Náchod.

VD Sněžka Náchod oslavila š

Od těžkých začátků po 60 let existence

Oficiálně nové družstvo vzniklo dne
15. března 1950 se sídlem v Trutnově.
Záměrem družstva bylo zpracovávání
a odbyt veškerého průmyslového odpa−
du, zejména koženého a textilního, na vý−
robky široké denní spotřeby. Nové druž−
stvo bylo nazváno Sněžka, podle nejvyšší
hory Čech, pod kterou stálo. Ludmila
Pavelková se stala první předsedkyní
družstva, I přes počáteční krizi se však
později rozběhl provoz v Třebechovicích
pod Orebem, Hradci Králové, Žernově
a Olešnici v Orlických horách. 

Druhá světová válka zasáhla české země velmi tvrdě. Kromě
nedostatku jídla byl i nedostatek běžného zboží. Během války
působila v České Skalici továrna vyrábějící celofán. Při jeho vý−
robě vznikal odpad, který byl jednak spálen a jednak prodáván
na zhotovování různých předmětů. Tou dobou si ve Studnici
otevřel obchod Oldřich Teichman, který z dlouhých kusů celofá−
nu začal vyrábět koberce. Nejprve pracoval sám, ale později si
vzal na pomoc šest dělnic. Po válce si pan Teichman otevřel
dílnu i v Trutnově. Právě zde nastoupila do práce Ludmila
Pavelková. Kromě koberců se začaly vyrábět i tašky a dečky
z korálků. Po „únorovém převratu“ v roce 1948 se O. Teichman
dohodl s L. Pavelkovou na založení družstva.

Dům p. Srkala, kde byla dílna Sněžky (1951).

Roku 1960 se počet provozoven rozrostl o další tři. Úspěchy Sněžky byly oceněny
několikrát Čestným uznáním Československého výrobního družstevnictví. Úspěch tkvěl
i v pestrosti výrobků, které Sněžka vyráběla. V roce 1965 došlo ke sloučení Sněžky
Náchod s výrobním družstvem brašnářů Hradec Králové. Tím vzrostl počet poboček
Sněžky na 20 a počet zaměstnanců se přehoupl přes hranici pěti set.

Na přelomu 60. a 70. let získala Sněžka už přes 24 ocenění „Za dokonalý družstevní výrobek“. Dva výrobky byly dokonce při−
hlášeny do soutěže o nejlepší výrobek roku. 70. léta znamenala novou etapu rozvoje Sněžky. Od roku 1970 do roku 1975 stoupl
export družstva o 300 %. Vývoz byl směřován především do SSSR. V roce 1979 začala výstavba nového ústřední VD Sněžka
v Náchodě Starém Městě (tzv. „Bučina“). Kolaudace prvních budov proběhla v roce 1982. V roce 1984 skončil po 24 letech ve
funkci předsedy družstva Zdeněk Boušek. Během následujících pěti let prodělala Sněžka řadu změn a to nejenom v personálním
obsazení. Rok 1989 znamenal velký obrat ve vývoji družstva. Funkci předsedy dostává ing. Miloslav Čermák. Sněžka musí najít no−
vou zakázkovou náplň, neboť dosavadní výrobní program nebyl perspektivní. Nejprve se Sněžka dostala k výrobě hlavových opěrek
pro tehdejší Škodu Favorit (1993). Daleko důležitější byl kontrakt pro německou firmu Insitu Technologie, která zprostředkovala
zakázku pro Ford. Požadavky Fordu brzy přerostly kapacitní možnosti Sněžky.
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a šedesáté narozeniny

V pátek 21. května v náchodském divadle U Beránka pro−
běhly oslavy k šedesátiletému výročí založení družstva. Naro−
zeniny Sněžka oslavila jak se sluší a patří. Po úvodním proslovu,
ve kterém předseda družstva Ing. Miloslav Čermák seznámil ná−
vštěvníky akce s nejdůležitějšími fakty týkající se družstva, ná−
sledoval bohatý kulturní program. Došlo také na předávání dár−
ků, které předseda družstva obdržel z rukou jejich hlavního
obchodního partnera pana Mathiasse Grosse z firmy Johnson
Controls Waghausel a předsedy SČMVD Jana Wiesnera.

Akci moderoval Zdeněk Podhůrský, který současně zazpíval
několik písní z jeho hudebního projektu. Na programu byla dále
taneční skupina postarších pánů s příznačným názvem
Art.Rose, k nejzdařilejším výkonům večera jistě patřilo i velmi
osobité baletní vystoupení v podání mužského baletního spol−

Přesto se zásluhou ing. Čermáka investovalo do rozšíření
výroby, což znamenalo první krok k tomu, aby se ze Sněžky
stal automobilový dodavatel. I nadále se pokračuje ve výrobě
kožené galanterie, a to především v Třebechovicích pod
Orebem, kde má galanterní výroba dlouholetou tradici a je zde
i škola vychovávající nové odborníky. V roce 2004 koupila
Sněžka společnost Bentex. To byla nejen příležitost, jak zís−
kat další kapacity v oblasti hlavových opěrek, ale především
rozšířit výrobní program o čalounění sedáků auto sedadel.
Dva roky po vstupu do Bentexu byla založena společnost
Autotex a vybudován nový závod, který vyrábí hlavové opěrky
a textilní koberce ve Snině 2005). Dále začala výroba v Žilině
na dohled od majoritního odběratele Sněžky Johnson
Controls, který dodává sedadla jak pro KIA Motors, tak i pro
Hyundai. Protože kapacita závodu v Náchodě už je na svém li−
mitu, přikročila Sněžka k nákupu společnosti Stival ve Veselí
nad Moravou (2008), která původně vyráběla obuv. Tento mo−
derní závod se sto zaměstnanci dnes vyrábí sedáky. Také byla
zakoupena maloobchodní síť 18 prodejen, kde je prodávána
kožená galanterie Sněžky. Dnes má celá skupina Sněžky
obrat téměř 2 miliardy korun a zaměstnává více než 1500 lidí.

Certifikát osvědčující zavedení a používání systému řízení jakosti, který odpovídá
ČSN EN ISO 9002:1995 a Certifikát systému řízení jakosti ISO: TS 16949:2002.

ku Labíkovy girls. O zábavu se celý večer starala brněnská sku−
pina Las Vegas, která má v repertoáru písně zvučných světo−
vých pop a rock stars, doprovázené stylovými kostýmy. Z podia
tak účastníci akce mohli vidět krátce po sobě samé hudební
ikony, jako Eltona Johna, Michaela Jacksona, Boney M, Gene
Simmonse z legendárních Kiss, texaské vousáče ZZ Top či
Freddie Merkuryho v parodii na slavný klip I Want To Break
Free z jejich výrazného alba The Works a mnoho dalšího. Nutno
též dodat, že kapela hrála živě a dobře. Konec večera pak pat−
řil volné zábavě a samozřejmě tanci. 

Večírek družstvo uspořádalo pro své obchodní partnery
i zaměstnance a je třeba zmínit, že atmosféra byla opravdu
skvělá. Oslavte proto narozeniny Sněžky s námi a připomeňme
si společně tento významný den v naší fotodokumentaci...
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Hlavní ocenění Velký modrý delfín zís−
kala Ing. Michaela Severová, vedoucí od−
boru kultury a CR Města Litomyšl za
úspěšné prosazování marketingových
strategií s cílem rozvoje cestovního ruchu
a propagace města i regionu. Rozhovor
s ředitelkou české marketingové společ−
nosti Jitkou Vysekalovou naleznete na
odkazu http://www.ct24.cz/ekonomi−
ka/89905−marketer−roku−je−z−litomysle.
Více informací je možné najít na odkazu
http://www.cms−cma.cz. 

Marketér roku 2009

Ve slavnostní atmosféře v podvečer 13. května 2010 proběhlo vyhlášení
výsledků soutěže Marketér roku 2009 a předání ocenění laureátům.
Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje každoročně soutěž
Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném
rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně. Přihlásit
se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní v oblasti marketingu v jakékoliv
hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se

rozumí přímé působení v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve výrobních, ob−
chodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných marketingových
organizacích, ve školství a jiných formách vzdělávací činnosti i v oblasti vědecké práce.

Hodnocením je vždy pověřena hodnotitelská komise jmeno−
vaná prezidiem České marketingové společnosti. Kromě hlavní−
ho titulu Marketér roku, který je symbolizován Velkým modrým
delfínem z krásného českého skla, může být udělěn i titul Čest−
ný marketér roku a ocenění v podobě malých delfínů zasloužilým
osobnostem v marketingu specificky zaměřených oblastí, jako je
poradenská činnost, věda a výzkum, výstavnictví, neziskové or−
ganizace apod. V případě mimořádných marketingových počinů
může být udělen Zlatý delfín a Zelený eko−delfín.

Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik
zvláštních ocenění za mimořádné aktivity v oblastech posilování
obecného povědomí významu marketingu pro rozvoj společnos−
ti, praktického využívání marketingu v nejrůznějších oblastech
a uplatňování nových trendů. 

Mezi laureáty soutěže, kteří získali
ocenění spolu se soškou Malého delfína
a diplom, byl také Ing. Lubor Švorčík,
předseda družstva Tvar Klatovy. Ocenění
získal za  úspěšné budování konkurenční
schopnosti firmy důsledným uplatněním
marketingu. Ing. Lubor Švorčík vedl  tým,
který zachránil TVAR, výrobní družstvo
Klatovy, které se  dostalo do vážných od−
bytových problémů v důsledku ukončení
spolupráce s významným obchodním part−
nerem.Bylo nutné přijmout zásadní roz−
hodnutí, jak dále postupovat v řešení této situace. Ing. Lubor
Švorčík provedl vnitřní analýzu možností výrobního družstva, sta−
novil priority dalšího rozvoje výrobního družstva a provedl detail−
ní marketingový průzkum trhu. Stanovil rovněž obchodní a vý−
robkovou strategii výrobního družstva TVAR Klatovy a doporučil,
na které cílové trhy  by se podnik měl zaměřit.

Diplom za nominaci  v soutěži si odnesli
Ing. Jiří Řídký, předseda Dřevozpracujícího
výrobního družstva Jaroměřice nad Rokyt−
nou, a Ing. Miluše Valdová, obchodní a mar−
ketingová ředitelka chemického družstva
Druchema Praha. 

Ing. Řídký má rozhodující roli při tvorbě
marketingových plánů, kde uplatňuje získané
poznatky ze své dlouhodobě úspěšné praxe
i nejnovější poznatky z marketingové oblasti.
Má schopnost přesvědčit spolupracovníky, že
družstvo může být rovnocenným subjektem,
který se plně uplatní v tržním prostředí. 

Podíl Ing. Valdové na koncepční strategic−
ké práci, tvorbě cílů a jejich prosazování je
stěžejní. V první řadě musela přesvědčit celé
družstvo, že její práce a cíle v marketingu,
které s sebou nesou samozřejmě i investice
do nových obalů, designu produktů na jejich podporu, jsou
správné a Druchemě  přinesou zisky a také stabilitu na trhu.
Více jak jindy se toto potvrdilo v loňském krizovém roce.

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za dobrou repre−
zentaci výrobního družstevnictví. 

U navrhovaných se hodnotí zejména přínosy pokud jde o

– podíl na zvýšení konkurenční schopnosti organizace,
– používání a prosazování nových metod a technik práce v mar−

ketingu,
– vytváření marketingového inovačního prostředí v rámci vlastní

působnosti,
– budování známosti značky, produktu.
– manažerské aktivity a schopnosti v řízení a motivaci spolu−

pracovníků,
– pedagogickou a publikační činnost v oblasti marketingu,
– teoretické přínosy pro marketing a podíl na praktických apli−

kacích teorie,
– mimopracovní činnost ve prospěch propagace marketingu.

Ing. Lubor Švorčík

Ing. Jiří Řídký

Ing. Miluše Valdová
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HANNOVER MESSE

V termínu 19. − 23. dubna 2010 se v Hanno−
veru uskutečnil světový technologický veletrh
HANNOVER MESSE. Jednalo se o ohromnou akci
na největším výstavišti na světě, které bylo vy−
budováno pro EXPO 2000 a je vzorem technic−
kého vybavení a veletržní architektury. Hannover
Messe svými 9 dílčími veletrhy obsadil 17 vel−
kých výstavních hal (z 27), vystavovalo tu více
než 4 800 firem. Veletrh byl poznamenán přeru−
šením letecké dopravy v Evropě z důvodů sopeč−
ného prachu v ovzduší. Ne všichni vystavovatelé
se do Hannoveru dostali, zvláště zámořští nepři−
cestovali, i počet návštěvníků byl touto situací
ovlivněn, byl o 20% nižší než se předpokládalo,
dosáhl výše 150 tisíc. 

Letos poprvé se uskutečnila společná účast výrobních
družstev na veletrhu průmyslových subdodávek INDUSTRIAL
SUPPLY, jednom z dílčích veletrhů Hannover Messe. Tento sub−
dodavatelský veletrh byl na naši žádost zařazen mezi oficiální
účasti ČR (kategorie B − společná expozice), a to jako náhrada
za veletrh Zuliefermesse v Lipsku, který se letos nekoná. Stát
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vystavovate−
lům hradil nájemné výstavní plochy i výstavbu základní expozice
do 9 m2. 

Společný stánek výrobních družstev a SČMVD v rámci ofi−
ciální expozice ČR se nacházel v hale 3. Svou nabídku zde před−
stavil OBZOR ZLÍN (plastové a kovové díly pro automobilový
a elektrotechnický průmysl), STYL PLZEŇ (kabelová a drátová
konfekce, těsnění, kartonáž, kompletační práce), ELKO NOVÝ
KNÍN (výlisky, svařence), CYKLOS CHOLTICE (obráběné, vyse−
kávané a ohýbané kovové díly na CNC) a ELEKTRO BEČOV
(elektrotechnický spojovací materiál a kooperace).

V rámci české expozice se prezentovalo celkem 31 českých
firem, jako realizátor byla vybrána firma Rapid. 

Konkurence na veletrhu byla opravdu velká, obstát mohou
jen firmy, které jsou konkurenceschopné, protože nabídka pro−
duktů, technologií, činností i služeb byla ohromná. Účast na ve−
letrhu považují vystavovatelé za důležitý marketingový nástroj
a možnost, jak oslovit nové zákazníky a též jak udržovat dobré
kontakty se stávajícími obchodními partnery. Řada jednání pro−
běhla i mezi českými vystavovateli navzájem, byly tu navázány
nové obchodní a kooperační vazby. Obchodní zhodnocení účas−
ti firem na veletrhu bude možné až po oslovení získaných zá−
kazníků.

V rámci oficiální účasti proběhl v české expozici taktéž
workshop, ve kterém se svou prezentací a pozvánkou na vý−
stavní stánek vystoupil i zástupce družstva Cyklos Choltice. 

Nevystavující družstva byla pozvána k návštěvě veletrhu.
Zástupci některých z nich využili možnosti získání bezplatných
vstupenek a do Hannoveru přijeli.

Ne všechna vystavující družstva byla spokojena s umístěním
svých stánků v hale 3, proto pro příští rok navrhujeme, aby byl
veletrh Hannover Messe zařazen do projektu „Zajištění společ−
né účasti na  specializovaných zahraničních výstavách a veletr−
zích“. V tom případě by bylo možné, aby podporu až do výše 120
tisíc Kč získaly i firmy umístěné v jiných halách na jiných dílčích
veletrzích.

Současně navrhujeme zařazení veletrhu subdodávek
Zuliefermesse v Lipsku do oficiálních účastí ČR. Družstva by tak
měla možnost výběru ze dvou dotovaných akcí.

Příští rok se Hannover Messe uskuteční v termínu 4. − 8.
dubna 2011 a bude zahrnovat 13 jednotlivých veletrhů. Kro−
mě letošních 9 − Industrial Automation, Energy, Power Plant
Technology, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply,
CoilTechnica, MicroNanoTec a Research & Technology − přibu−
dou Motion, Drive & Automation, Wind, Surface Technology
a ComVac. 

Zuliefermesse společně s veletrhem Intec se uskuteční
v Lipsku 1. − 4. března 2011.

Autor textu + foto: ing. Lenka Bartoničková
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Výstava HOBBY
19. ročník výstavy HOBBY se konal ve dnech 12. − 16. května v areálu česko−

budějovického výstaviště. K vidění zde bylo nářadí a zařízení pro hobby a zahradu,
rostliny a semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie, komunální a úkli−
dová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro domácnost, elektrické
spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro sport
a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy či doplňky.

Výstava nabídla celkem 464 vystavovatelů, z toho 49 zahraničních (Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo,
Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbská republika, USA, Velké Británie). Výstava obsadila 3 424 metrů čtverečních výstavní kryté
plochy a 6 731 metrů čtverečních volné plochy. Zvláštní předváděcí plocha zaujímala 9 051 metrů čtverečních. Počet návštěvníků
podle organizátorů činil 64 tisíc. Během uplynulých let si výstava HOBBY získala zvučné jméno u návštěvníků i vystavovatelů.
Květnové dny patřily tradičně zahrádkářům, kutilům, chovatelům, ale i těm, kteří chtěli získat inspiraci pro stavbu a vybavení domu,
bytu, chalupy či chaty. Nabídku zajímavých expozic a prezentací vystavovatelů doplnil prodej drobné zahradní mechanizace, pomů−
cek a potřeb pro zahradu a hobby, potřeb pro chovatele, volný čas, prodej okrasných rostlin, dřevin, sazenic a semen. Nechybělo
ani spotřební zboží. Letošní ročník byl navíc obohacen o bezplatné poradenství v oblasti výroby, distribuce a prodeje elektrické ener−
gie. Pro návštěvníky byl připraven pestrý odborný a kulturní doprovodný program.

Naše členská výrobní družstva vystavovala ve společné expozici v pavilonu „J“ 
a na volné ploše u pavilonu „J“

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo       
www.kds.cz  

ORLÍK−KOMPRESORY výrobní družstvo, Česká Třebová       
www.orlik.cz

Družstvo na vystavovalo nožířské zboží všeho druhu. Tato tra−
diční značka je zákazníkům známa dlouhou řadu let a byla vždy
známkou kvality. Nože jsou vyráběny v několika cenových rela−
cích, kdy i ta nejzákladnější a finančně nejméně náročná vykazu−
je vysokou kvalitu. V družstva jsou nože jak kuchyňské, tak řez−
nické nože včetně souprav, dále zahradnické a tábornické náčiní,
kapesní nože, nože na gumu, kabely a kůži. Provádí také zakáz−
kovou výrobu a nabízí výrobní kooperace. Na výstavě zákazníky
zaujaly hlavně soupravy nožů a příslušenství, kuchyňských i pro−
fesionálních, které je možné použít při běžných kuchařských do−
mácích činnostech či při grilování na zahradní party. 

Před vchodem do pavilonu „J“ se nacházela venkovní expozice družstva Orlík. Tento přední
výrobce kompresorů nabízí své výrobky o výkonnosti od 10,5 m3/hod. do 792 m3/hod. Pokud je
požadavek na kompresor o větší výkonnosti, družstvo je schopno vyrobit kompresor na zakázku
a především rychle vyhovět zákazníkovi k jeho spokojenosti. Kromě výše uvedeného nabízí druž−
stvo veškerý sortiment, který souvisí s oblastí stlačeného vzduchu, tzn. sušičky stlačeného vzdu−
chu, filtrace, příslušenství, pneumatické nářadí, atd. Vlastní vývoj a technické poradenství druž−
stvu umožňuje kvalitně zpracovávat atypické zakázky a rozvody vzduchu. Mottem firmy
ORLÍK−KOMPRESORY výrobní družstvo je: „Řešit problematiku stlačeného
vzduchu od návrhu přes kompletní dodávku včetně montáže a následného
záručního i pozáručního servisu ke spokojenosti našeho zákazníka.“
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Výstava HOBBY byla určitě příjemnou možností pro družstva, jak dát o sobě vědět široké veřejnosti.
Společná expozice vykazuje řadu výhod. Škoda jen, že možnosti nevyužila také další družstva, protože prá−
vě tato výstava přímo vybízí k vystavování a zlákání koncových uživatelů na svoje výrobky. V rámci zjiš−
ťování dalších možností jsme podnikli obchůzku po celé výstavě a ačkoliv je konkurence veliká, nutno po−
dotknout, že právě družstevní výrobky patřily určitě co do kvality k jedněm z nejlepších. V nabídce
členských VD jsou ale i další výrobky, než jsme mohli vidět na výstavě, a které by nebylo na škodu na
právě na HOBBY vystavovat − jmenujme namátkou například žebříky a schůdky, zahradnické nářadí, hno−
jiva, pracovní či masážní krémy, kosmetické, čisticí úklidové prostředky, zahradní grily či doplňky a mno−
ho dalšího počínaje nářadím a pomůckami pro kutily až po výrobky pro volný čas. Doporučujeme příští rok
všem, kdo mají tuto oblast činnosti rádi, alespoň výstavu navštívit a zmapovat si, co by mohlo být even−
tuelně možným výstavním atiklem při jejich výstavní expozici v nadcházejícím ročníku výstavy HOBBY. 

'ŠANCE', družstvo handicapovaných, Brno       
www.sancebrno.cz

Družstvo mělo vystaven speciální vlastní stánek. Připomínáme, že
hlavním důvodem vzniku bylo a zůstává zaměstnávání zdravotně znevý−
hodněných osob a osob s těžším zdravotním postižením. A právě proto
mohli návštěvníci výstavy zhlédnout výrobky, které vznikly jejich činnos−
tí. Ze zajímavostí jmenujme nejrůznější dekorativní předměty z tkanin
a ze dřeva, z konkrétních výrobků například zajímavosti jako taška zdo−
bená batikovou techniou, nákupní taška s fotografiemi, látková podlož−
ka s kapsami, kterou lze použít například do dětského pokojíčku, či ve−
lice efektní „tužkovník“ neboli stojánek s nápaditou dekorací, do které
se bez problémů vejde větší počet pastelek a tužek nejen pro naše ne−
jmenší. Z novinek jmenujme loutky znázorňující profesi či zábavu po−
stavičky, v nabídce byly v několika velikostech. Jak nám prozradila pra−
covnice družstva, jsou například vhodným a vtipným dárkem. Družstvo
má poměrně širokou pracovní náplň a doporučujeme proto, stejně jako
u ostatních družstev, návštěvu jeho internetových stránek s kompletním
předmětem činnosti.

TVAR výrobní družstvo Pardubice       
www.tvar.cz 

Široká nabídka lisovaných výrobků z plastu přilákala již tradičně řadu zákaznic. Družstvo vyrábí dózy na potraviny v různých ve−
likostech a několika barevných provedeních. Kromě běžného uchovávání potravin mohou některé typy sloužit jako ideální pomoc−
ník při balení svačin dětem do školy − tvar krabičky je výškou uzpůsoben tak, že je ideální přesně do školní aktovky a chléb včet−
ně obloh zůstane v původní kvalitě, kdy nepřejímá pachy jako se děje např. u ubrousků a igelitových sáčků. Radost dělá především
dětem, neboť řada výrobků je opatřena obrázkem pohádkových a dalších kreslených motivů. Dózy všeho druhu ale i plastové ná−

činí do kuchyně, hrnečky, kořenky atd, to vše jsou ideální výrobky do
kuchyně i na zahradní party. V nabídce dóz jsou mimo jiné také dózy
a kelímky pro lékárenské zboží a krémy o několika průměrech, včetně
špachtličky. Jako materiál je použit polystyren, polypropylen a poly−
etylen. Družstvo vystavovalo také dřevařské klíny, které jsou nezbyt−
ným pomocníkem při kácení, sekání a řezání dřeva. Jsou vyrobeny
z mrazuvzdorného plastu, který je navíc lehký, šetrný k řetězu moto−
rových pil a současně lehce viditelný v trávě i ve sněhu.

NOVINKA
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Ve výstavním areálu PVA Letňany Praha se konal ve dnech 13. − 16. dubna 18. mezinárodní vele−
trh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2010. Čistá výstavní plocha dosáhla 15 896 metrů čtve−
rečních, hrubá 31 407 metrů čtverečních. Z celkového počtu 705 vystavujících firem na veletrhu vy−
stavovalo 134 zahraničních vystavovatelů z Arménie, Běloruska, Číny, Francie, Chorvatska, Itálie,
Jižní Korei, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Slovenska,
Slovinska, Švýcarska, Taiwanu, Turecka a Velké Británie. Počet návštěvníků se vyšplhal na 46,2 ti−
síce. Veletrh se stal za léta své existence synonymem kvality, prestiže a obchodních kontaktů. Je po−
važován za největší událost svého druhu ve střední a východní Evropě. Na jednom místě ve stejném
čase je dána šance k setkání především odborníkům, obchodníkům a profesionálům, kteří mají zájem
představit nejnovější možnosti, popřípadě zhodnotit výsledky vědeckého a technického pokroku na
poli elektrotechniky a elektroniky. 

Souběžně s veletrhem Amper probíhal také 1. mezinárodní veletrh optických technologií a aplikací OPTONIKA 2010, který dopo−
sud  nemá svým zaměřením v České republice obdoby. Vzhledem k tomu, že optické aplikace jsou sledovány v mnoha průmyslových
odvětvích, získala tato významná oblast poprvé samostatnou identitu v rámci veletrhu AMPER 2010. Dalším novým souběžně pro−
bíhajícím veletrhem patřícím odborníkům, obchodníkům a profesionálům, kteří se zajímají o nejnovější možnosti technického pokro−
ku na poli komunikačních technologiích, byl COMMTEC 2010 − veletrh komunikačních technologií, který nejen zprostředkovávat do−
statek příležitostí ke komunikaci na mezinárodní úrovni, ale pomohl také v rozhodování a určení směru a charakteru cesty, kterou
se bude odvětví komunikačních technologií v následujícím období ubírat. Více informací  naleznete na www.amper.cz.

Na veletrhu vystavovalo samostatně pět družstev v pavilonech příslušících jejich oboru...

ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2A2)      
www.elektrobecov.cz

Družstvo se prezentovalo elektrotechnic−
kým materiálem, jako jsou řadové svorky, svor−
kovnice, zemnicí svorky atd. Družstvo je vý−
znamným výrobcem a dodavatelem řadových
svorek, ekvipotenciální a odbočovací svorkovni−
ce. Mimo jiné představilo stoupačkovou svor−
kovnici ve dvou typových provedeních HVS 95
a HVS 120. Určeny jsou pro měděné i hliníko−
vé průchozí vodiče  s připojitelností průchozích
vodičů 50 − 120 milimetrů čtverečních, až s 16
možnostmi odbočení pro průřezy Cu vodičů
0,75 − 10 milimetrů čtverečních. Mezi další
elektrotechnický materiál patří řadové patrové
svornice. zemnicí svorky, svorkovnice stožárů
veřejného osvětlení a dalšího elektrotechnické−
ho spojovacího materiálu i podle konkrétních
požadavků zákazníků.

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo (5D10)     
www.kooperativa−vod.cz

Družstvo Kooperativa Uhlířské Janovice vystavovalo
své tradiční výrobky − ocelové zárubně a stožáry pro ve−
řejné  osvětlení. Jejich expozice originální a zajímavě de−
signově vyhlížejících výrobků zlákala řadu návštěvníků.
V nabídce družstva jsou kromě stožárů veřejného osvět−
lení také dekorativní stožáry, železniční stožáry, stožáry
pro veřejnou signalizaci, trakční stožáry, vlajkové stožáry,
výložníky, patice a svítidla a další. Mezi atypické stožáry
lze zařadit ty, které se používají pro kamerové systémy,
radary, satelity, antény, reklamní billboardy, reproduktory
apod. Vzhledem k modernímu technickému vybavení kon−
strukčního i výrobního oddělení družstvo může zákazní−
kovi nabídnout úpravu všech stožárů podle přání a tech−
nické dokumentace nebo společně se zákazníkem
vyvinout atypický stožár podle jeho konkrétní představy.
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Plzeňské dílo v.d. (1E29)     
www.plzenske−dilo.cz

Lidokov, výrobní družstvo (1F28)    
www.lidokov.cz

Plzeňské dílo v.d. je významným výrobcem plastových dílů pro nejrůznější obory. K dis−
pozici jsou technologie pro vstřikování termoplastů, včetně vstřikování s dusíkem a nově
i dvoukomponentní vstřikování. Pro elektrotechniku se vyrábí především přímým lisováním
z termosetů. Na veletrhu Ampér 2010 se družstvo prezentovalo svými výrobky, které do−
dává na český i zahraniční trh zákazníkům z
oblasti elektrotechniky. V expozici bylo mož−
né si prohlédnout kryty jističů, střešníkové
hlavice a elektroměrové a přístrojové desky.
Největší zájem byl tradičně o CP skříně. Tyto
výrobky jsou lisovány z materiálu SMC v růz−
ných rozměrech. Slouží k montáži měřících a
regulačních prvků, kterým zajistí dokonalou
ochranu proti povětrnostním vlivům. Jsou vy−
soce odolné proti mechanickému poškoze−
ní, UV záření a vysokým teplotám. Značná
část produkce těchto skříní míří na export.
Všechny výrobky pro elektrotechniku jsou
zkoušeny EZÚ Praha a bylo na ně vydáno
prohlášení o shodě.

Expozice výrobního družstva Lidokov Boskovice na veletrhu Amper nabídla mimo jiné svorkové upí−
nací kleště, vložky zámků a táhla, závěsy, svítidla, transformátorové páječky, nářadí atd. Mezi jejich top
výrobky patří svítidla ALFA − LED v několika designových provedeních. Použité diody ve výrobku vykazují
nesporně vyšší cenové úspory než použití klasických žárovek. V běžném svítidle se používá žárovka 60
W, svítidla ALFA − LED obsahují 3 diody a mají celkovou spotřebu 12 W. Úspora je tedy patrná a sou−
časně diodová svítidla vykazují vyšší světelné vlastnosti. Tato svítidla jsou na tom při srovnání s klasic−
kými lépe i porovnání s životností − svítidlo ALFA − LED vydrží svítit až 50 000 hodin oproti žárovce, jejíž
životnost je maximálně 1000 hodin, tedy svítidla s diodami vydrží 50 krát delší dobu v provozu. Využití

svítidel ALFA − LED je ideální zejména pro prostory, kde je problema−
tické měnit žárovky − například vysoké stropy v halách, tunely atd.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín (2D4)     
www.obzor.cz

Obzor Zlín vystavoval tradiční nabídku moderního de−
signu elektroinstalačních potřeb. Jmenujme vačkové spí−
nače 10A − 150A, spínací přístroje KRAUS & NAIMER 6A
− 2400A, domovní spínače a zásuvky ELEGANT, mikros−
pínače 10A − 16A, stěrací kartáčky k elektromagnetickým
spojkám atd. Z nabízených služeb pak družstvo nabízí
vstřikování plastů, kovolisování a kovoobrábění.
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BEAUTY EXPO

Ve dnech 23. − 24. dubna se v pražském veletržním areálu PVA Letňa−
ny konal 9. mezinárodní kosmetický veletrh BEAUTY EXPO.  Návštěvníci
akce se mohli seznámit s novými trendy v kosmetických oborech,
zkrášlování, modelaci obličeje i postavy. Více než 260 vystavovatelů předvedlo kolem 350 značek.  

Většina firem měla stálý předváděcí program přímo na stán−
cích a představila i celou řadu novinek v oblasti nových metod
péče o pleť, v nehtové modeláži, zdobení nehtů, péči o nohy, za−
hušťování či prodlužování vlasů, tetování, permanentním make−
upu či např. opalování, formování obličeje i postavy za použití
přístrojů, obličejových výplní i plastické chirurgie či přírodní me−
tody zdravotní péče, jako je alternativní medicína, akupresura,
čínská medicína, homeopatie, irisdiagnostika a čakrální terapie.
Veletrh doplnil bohatý kulturní program v podobě soutěží a pre−

zentací. Žhavé novinky v líčení, účesech i módě vznikající pod ru−
kama našich i zahraničním mistrů slavných jmen byly k vidění po
celý den na hlavním podiu. Jmenujme také alespoň soutěže
CREATIVE IMAGE TEAM a FOTOMAKEUP. Nejen samotné výrob−
ky a služby, ale i prezence studijních a rekvalifikačních kurzů
v oborech týkajících se péče o tělo a zkrášlování, udělalo tečku
celistvosti za celým veletrhem. Nadcházející 10. veletrh organi−
zátor chystá na dny 3. − 4. září, konat se bude v O2 areně. Více
na www.beautyexpo.cz.



15

ČERVEN 2010                                                                              VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

Na veletrhu BEAUTY EXPO vystavovala samostatně dvě výrobní družstva. Protože jejich stánky sou−
sedily, návštěvníci tak mohli výrobky těchto družstev vidět na jednom místě tak, jak jsou zvyklí u spo−
lečných expozic. Vzhledem k dobré návštěvnosti byl veletrh dobrým místem k představení obou kos−
metických družstev a pro získávání obchodních kontaktů. Zejména návštěvnice družstevní expozice
navštívily velmi rády, neboť si přímo na stánku mohly zakoupit oblíbenou kosmetiku.

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 
www.vridlo.cz 

Detecha, chemické výrobní družstvo 
www.detecha.cz 

Detecha již tradičně vystavovala kosmetiku Regina. V nabídce byly
rtěnky, konturovací tužky, oční stíny, make−upy, řasenky, široká škála laků
na nehty a další nejen dekorativní kosmetika. Kolemjdoucí dámy jistě zau−
jala přítomnost vizážistky, která zde k líčení používala kosmetiku Regina.
Jako novinku přestavilo družstvo růž na tváře ve čtyřech barevných odstí−
nech. Po dlouhou řadu let je jejich stěžejním výrobkem Jelení lůj, v sou−
časné době vyráběný v mnoha druzích.

Družstvo vystavovalo svou tradiční nabídku karlovarské kosmetiky obsahující
koupelové soli, pasty na zuby, ústní vody, pleťové, regenerační a masážní krémy,
krémy na ruce, kolínské vody a spoustu dalších výrobků. Jako novinku zařadilo dal−
ší typ dlouhá leta úspěšné masti Opodeldok, tentokráte se skořicí, zázvorem a kap−
saicinem. Připomínáme, že kosmetika družstva Vřídlo obsahuje extrakty z řady lé−
čivých rostlin, mezi něž patří mimo jiné arnika horská, rozmarýn, řepík lékařský,
tymián, dobromysl, šalvěj, eukalyptus, heřmánek, máta peprná, mentol a řada ji−
ných. Léčivé rostliny byly, jsou a budou stále platným pomocníkem nejen v lékař−
ství, ale i při výrobě kosmetiky. Karlovarská kosmetika splňuje nejnáročnější poža−
davky spotřebitelů jak z hlediska kvality, tak i z hlediska přijatelné cenové relace.

NOVINKA

NOVINKA
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V pořadí 13. ročník mezinárodního nápojového veletrhu Víno & Destiláty se konal ve dnech 27. −
29. dubna. Představoval největší expozicí vín, destilátů a ostatních nápojů, včetně pochutin, v nových
zemích EU a probíhá jako každý rok pod patronací předsedy senátu ČR a ministra zemědělství ČR. Je
významnou událostí pro české producenty i pro dovozce a skýtá možnost vystavovatelům ze zahrani−
čí získat dovozce do ČR. Veletrh navštívilo odhadem 15 tisíc návštěvníků. 

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Veletrhu se tradičně zúčastilo také vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice.

Letošní velkou novinkou bylo představení nové řady BIO vín, které návštěvníci mohli
ochutnat přímo na stánku.  Reprezentuje ji osm odrůd v kvalitě pozdní sběr. Vedle této
novinky BIO vín družstvo vystavovalo také již zavedenou kolekci vín růžových. V roce 2009
dosáhla tato vína vzrůstající oblibu mezi zákazníky. Proto i na letoční rok družstvo vlast−
ní kampaň odhalující tajemství za pomoci charakteristických vůní růžových vín.

I když výstavnictví zaznamenalo v letošním roce klesající trend, společnost se roz−
hodla investovat do nového stánku. Jeho vzhled představuje podobu středověkého hra−
du, v jakém žili i templářští rytíři. Mezi klasickými stánky je na všech veletrzích zajímavou
změnou. Také na veletrhu Víno & Destiláty přilákal pohledy mnoha zvědavců.

Více o nové řadě BIO vín
Nová řada BIO vína signalizuje zdravý životní styl. Bio vinaři chtějí tímto
způsobem navázat na prastarou tradici pěstování vína v této oblasti, která
se datuje už od roku 1248… Nechte se proto inspirovat slovy výrobce…

Templářské sklepy Čejkovice představují převratnou řadu BIO vín. I my si
uvědomujeme, že nemáme Zemi jen na jedno použití a cítíme potřebu vrátit
se ke kořenům, tedy k tradičním výrobním postupům a rovnováze v přírodě.
Jsme vinařské družstvo se 400 členy, kteří hospodaří na 2000 hektarů vinic.
Pro přípravu BIO vín jsme si vybrali společnost Veritas z Bošovic, která hos−
podaří na 80 hektarech vinic. Šetrný přístup k vinicím je pro Veritas již dlou−
há léta samozřejmostí a po třech letech přechodného období obdržela v roce
2009 certifikát BIO producenta hroznů a vína. Vína ročníku 2009 jsou tedy
prvními vyrobenými v novém vinařském provoze (vybudovaném z dotací EU),
který je určen pouze pro zpracování bio hroznů a produkci bio vín. Vinice spo−
lečnosti Veritas se nacházejí ve velkopavlovické vinařské podoblasti v obcích
Bošovice a Borkovany v tratích Stará hora a Rozehnálky. Jedná se o ohrani−
čené chráněné jižní a jihozápadní polohy s mírnou svažitostí od 6,6° do 8,6°
a nadmořskou výškou 300 − 320 metrů nad mořem.
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http://www.templarske−sklepy.cz 

Unikátní konference o rytířích 
přilákala odborníky z celé Evropy

Ve dnech 8. − 9. dubna se v jihomoravských Čejkovicích
uskutečnila mimořádná konference zabývající se tématem ry−
tířských duchovních řádů. Jejím záměrem bylo rehabilitovat
tyto řády v očích veřejnosti a vyvrátit mnohé mýty a legendy.
Na konferenci vystoupilo 16 odborníků z Německa,
Rakouska, Polska, Itálie, Maďarska a České republiky. Jejich
příspěvky si vyslechlo přibližně 40 účastníků z řad historiků,
studentů, ale i laické veřejnosti. Všechny přednášky odráže−
ly dlouhé roky výzkumu a budou sloužit jako podklad nejenom
pro odbornou publikaci, ale rovněž se předpokládá i vydání
populárně naučného textu pro nejširší veřejnost. 

„Domnívám se, že stanovený cíl se naplnil beze zbytku.
Doufejme, že výstupy budou sloužit jako příručka pro zájem−
ce o tyto řády,“ zhodnotil konferenci jeden z hlavních organi−
zátorů doc. Libor Jan z Historického ústavu Filozofické fakul−
ty Masarykovy univerzity.

V konferenční místnosti nebylo možné přehlédnout nej−
mladšího účastníka, kterému bylo teprve 11 let. I přes svůj
nízký věk přečetl celou řadu publikací, zejména o templář−
ských rytířích. Na konferenci pozorně sbíral nové poznatky.
„Nejvíc mě zaujala přednáška profesora z Mnichova o řádu
johanitů a o templářích,“ prozradil nám Tomáš. 

Během jednání bylo možné prohlédnout a také si proli−
stovat vzácné dokumenty z Vatikánského tajného archivu
„Processus contra templarios“ (Proces proti templářům).
Kniha obsahuje faksimile záznamů pořízených během výsle−
chů templářských rytířů v letech 1308−1311. Takový doku−
ment se samozřejmě těšil intenzivnímu zájmu všech zúčast−
něných odborníků. 

V průběhu konference byla zároveň pokřtěna nová kniha
tajemného autora, který vystupuje pod pseudonymem Tem−
plarius Bohemicus. Kmotrem a patronem knihy „Templáři v
zemích českých králů − Morava“ se stal Pavel Pastorek, ředi−
tel vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice.
„Realizací této konference pokračujeme v myšlence sezna−
movat veřejnost s historií Templářů a jiných řádů. Dalším zá−
měrem do budoucna, který vzešel z konference, je vybudovat
a otevřít muzeum templářských rytířů,“ uvedl Pavel Pastorek.

BIO hrozen  
Půdy, ale i samotné keře ekologických vinic nejsou zatěžo−

vány chemickými pesticidy a hnojivy. Hrozny jsou vyprodukovány
bez použití chemických insekticidů, fungicidů a hnojiv.
Insekticidy chránící vinice před živočišnými škůdci jsou nahraze−
ny užitečným dravým roztočem. Fungicidy, chemické postřiky
proti houbovým chorobám, ustupují přípravkům na přírodní bázi
− výluhy z bylin, fenyklový olej, vodní sklo či směsi jílových mine−
rálů. Průmyslová hnojiva jsou nahrazena výsevy bylin pro zelené
hnojení, komposty a hnojem z bio farem. Vitální réva tak přiro−
zeně produkuje obranné látky (například resveratrol), které ne−
jen že zodpovídají za ochranu révy před chorobami, ale chrání
zdraví i nás  − konzumentů. Ekologické vinice jsou domovem sto−
vek vzácných a ohrožených druhů hmyzu a rostlin.

BIO víno
Ani ve vínech tak nejsou stopy cizorodých pesticidů a dovoluji

nám okusit čistou odrůdovou chuť, kterou znali naši dědové.
Pesticidy nedecimované kvasinky na hroznech dávají spolu s re−
dukovanými výnosy a umem zkušených vinařů vínům mimořádný
charakter typický pro každou lokalitu. Při vinifikaci se zříkáme
všech dnes běžně používaných přípravků − čisté kultury kvasinek
a jejich živných solí, enzymů a čiřidel. Jediné, co si enologové
Templářských sklepů neodpustili je uchovávání BIO vín v nerezo−
vých tancích (citelně vyšší hygiena oproti klasickým dřevěným su−
dům), částečně řízená teplota při kvašení a použití bentonitu (pří−
rodní jílovitý minerál) ke stabilizaci proti bílkovinným zákalům.
BIO vína jsou proto zemitá a mají zřetelný archetypální charakter.

Ekologická BIO produkce je několikanásobně kontrolována
nezávislými kontrolními organizacemi i státními institucemi.
Ekologické vinohradnictví se přímo podílí i na ochraně přírody.
Uvědomme si také, že podporou ekologického vinařství podpo−
rujeme i naše kulturní dědictví. 

Nákupem ekologicky vyprodukovaných vín podporujete špič−
kové vinaře prosazující návrat k zemědělství, které dává šanci
na kvalitní život i dalším generacím.

Staňte se on−line vinařem 
Templářských sklepů

Spolu s novou řadou BIO vín přichází Templářské sklepy
také s moderní komunikační strategií na internetu. Zákazníci se
mohou stát patronem hlavy vinné révy ve vinicích Templářských
sklepů Čejkovice a pěstovat „on−line“ na svém virtuálním vino−
hradu. Akce pojmenovaná „Vinařem pro radost“ bude trvat do
konce roku a v jejím průběhu se plánuje hromadná sklizeň hroz−
nů vypěstovaných soutěžícími. Veškeré informace naleznete
zde: http://templarskypoklad.cz/vinar/soutez−o−templarske−
vino−na−kazdy−vikend−v−roce . 

Uživatelé sociální sítě Facebook se mohou připojit také na
oficiální profil Templářských sklepů Čejkovice na adrese
http://www.facebook.com/pages/Templarske−sklepy−
Cejkovice/350649983144.
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Jarní prodejní akce
pulty. Do akce se tentokrát zapojilo 6 výrobních družstev. Kromě
Moděvy Konice, Modely Pardubice a Vývoje Třešť své zboží při−
vezl ještě Styl Plzeň (sportovní soft−shellové bundy, sportovní
a klasické kalhoty a trička), dále Dita Tábor (přikrývky, polštáře,
prostěradla, utěrky) a taktéž Detecha Nové Město nad Metují,
která prodávala léčebnou a dekorativní kosmetiku zn. Regina.

Pracovníci svazu i tentokrát využili svých kontaktů k pozvání
hostů, velmi se opět osvědčila propagace ve vitrínách svazu na uli−
ci a propagační stojan před vchodem do budovy. Tržby sice nedo−
sáhly předvánoční úrovně, ale i tak byly uskutečněné nákupy a ná−
vštěvnost vyhovující. Všechna zúčastněná družstva se shodla na
tom, že na podzim by se chtěla této prodejní akce opět zúčastnit.  

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková

Prodejní akce v Poslanecké sněmovně

Nástup jarního období vybízí k doplnění šatníku 
a nákupu nové kosmetiky

K toho důvodu přijela 17. března 2010 tři výrobní družstva
se svými novými jarními kolekcemi do Poslanecké sněmovny.
V nabídce Moděvy Konice byly dámské kostýmy, saka a sukně,
Modela Pardubice vyvzorovala nové dámské šaty, halenky, trič−
ka a kalhoty. Vývoj Třešť přivezl vzorovou sadu pánských obleků
a vzorníky materiálů pro zhotovení oděvů pomocí služby, kterou
nabízí, tzv. měřenkové výroby.

Další prodejní akcí, která se již stává tradicí, byl prodej v bu−
dově SČMVD na Václavském náměstí v Praze. 12. dubna 2010
velkou zasedací místnost ve 3. patře zaplnily štendry a prodejní
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Prodejní akce na SČMVD
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Družstvo drevotvar.com Hradec Králové 
vybavilo nábytkem Dřevčický Park 
− rezidenční bydlení a péče pro seniory 

Přestože se v minulém i letošním roce potýká český nábyt−
kářský průmysl s hospodářskou krizí, dokončil drevotvar.com
v letošním roce významnou prestižní zakázku, a to dodávku veš−
kerých interiérů pro Resort Dřevčický Park − rezidenční bydlení
a péče pro seniory. Moderní rezidence Dřevčický Park jako nová
alternativa bydlení a péče pro seniory nabízí klientům−seniorům
vysokou kvalitu služeb v nadstandardně vybaveném a zajímavě
designově architektonicky řešeném komplexu bezbariérových
apartmánů. K dispozici jsou bezbariérové, moderně zařízené
apartmány s kuchyňským koutem, klimatizací a bezpečnostním
systémem. Rezidence je vhodná jak pro aktivní seniory, tak i pro
klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvý−
šenou péči. K dispozici je ošetřovatelská služba a pravidelná
lékařská péče. Kvalitní stravování klientů je zajištěno z vlastní
kuchyně. 

Multifunkční komplex Dřevčický Park se nachází v blízkosti
Prahy v klidné obci Dřevčice, cca 3 km od Černého mostu. V ce−
lém areálu se prolíná život seniorů s externími klienty−hosty res−
taurace, wellness centra a účastníky firemních akcí, kurzů
a školení, probíhajících v prostorách školicího centra, které je
součástí hlavní budovy. Jedinečné a stylově řešené wellness
centrum nabízí veřejnosti i ubytovaným klientům relaxaci v sau−
novém světě, dále whirpool s relaxační zónou a široký výběr ma−
sáží (od klasických, přes luxusní havajské, thajské až po ayur−
védskou). 

Společnost drevotvar.com družstvo navazuje v Hradci Králové na 50letou historii výroby kvalitního
moderního družstevního nábytku. V současnosti se drevotvar.com především specializuje na kom−
plexní dodávky atypických interiérů do komerčních i obytných objektů včetně dodávky podlah oken
i dveří. V minulých letech družstvo realizovalo řadu významných akcí, a to například atypické interié−
ry do sídla Královéhradeckého i Pardubického kraje, interiéry Klicperova divadla Hradec Králové,
administrativní budovy firmy ARROW International CR a.s. atd.
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Družstvo drevotvar.com všechny tyto prostory vybavilo kvalit−
ním převážně atypickým nábytkem a spolupracovalo také na
architektonických návrzích vlastních interiérů. Díky investorské
vstřícnosti majitelky Dřevčického Parku PharmDr. Hany Po−
rubské a vzájemném porozumění mezi architekty a místopřed−
sedkyní družstva Danielou Drugdovou tak vzniklo i v době krize
zcela jedinečné designově vytříbené dílo, kterým se nábytkáři
z Hradce Králové velmi rádi chlubí i ostatním zájemcům o aty−
pické interiéry.

Více podrobností o dodávaných interiérech do Dřevčického
Parku lze obdržet přímo v resortu Dřevčický Park Dřevčice 15,
250 01 Praha−východ (u Brandýsa n. L.). Telefon recepce:
326 329 158, nebo je naleznete na webových stránkách
www.drevcickypark.com. 

Další informace o výrobním programu společnosti drevo−
tvar.com družstvo a o dalších zajímavých realizacích interiérů
naleznete na www.drevotvar.com anebo vám je osobně sdělí
předseda družstva Pavel Koldrt, tel. 777 764 535 a nebo mís−
topředsedkyně družstva Daniela Drugdová, tel. 777 764 535.
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Aktuální informace pro členská VD
Proexportní politice, podpoře účasti na veletrzích a výstavách, prioritám v oblasti státní podpory i roli CzechTrade byla v
uplynulém období věnována řada jednání, v jejichž rámci byly prosazovány požadavky členských družstev SČMVD. 

V uplynulých dnech se uskutečnil kulatý stůl k sociálnímu podnikání za účasti ministra Šimerky. Účastníci jednání se za−
bývali návrhy změn dotační politiky včetně § 78, návrhem úpravy systému náhradního plnění a přípravou konkrétních ná−
vrhů a podkladů pro příští vládu. 

Při SP ČR byla vytvořena hospodářská komise, na jejíž činnosti budou participovat i experti nominovaní SČMVD. 

Seminář „Jak nejen udržet, ale zvýšit konkurenceschopnost podniků“, se konal 26. května v TOP HOTELU Praha. Více
informací naleznete v dalším čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Ve dnech 5. a 6. května ve Františkových Lázních, 18. v Praze a 19. a 20. v Ledči nad Sázavou se uskutečnily  jarní se−
mináře ekonomů družstev. 

Dne 6. května se SČMVD zúčastnil odborné konference pořádané ReachSpektrem s.r.o., jejíž náplní bylo seznámení
účastníků s povinnostmi nastolenými rokem 2010 na úseku chemických látek, přípravků a předmětů v návaznosti na
nařízení ES č.1272/2008 „Nařízení CLP“.  

Na 10. červen SČMVD přichystal seminář pro výr. družstva pod názvem „Dynamická optimalizace výroby, logistiky a stra−
tegické optimalizace“. Akce je přínosem pro vedoucí výroby, dílenské plánovače a  dispečery výroby. 

Připravuje se společná účast na mezinárodním veletrhu POLAGRA−TECH v Poznani.

V srpnu se uskuteční v Českých Budějovicích Agrosalon Země živitelka. Jeho součástí je Družstevní den, který se usku−
teční v pátek 27. srpna.

Otázky a odpovědi

Dne 3. května 2010  zemřel po těžké nemoci pan ZDENĚK PEŠEK, dlouholetý předseda DIPRO,
výrobního družstva invalidů v Proseči u Skutče. Družstvu a družstevnictví  věnoval 35 let svého  aktivního
života. Do družstva nastoupil v roce 1961 a svým poctivým přístupem k práci a lidem byl v roce 1977
zvolen předsedou družstva. Z této pozice odešel v roce 1995 na zasloužilý odpočinek.

Byl člověkem přímým, zodpovědným s vnější přísností a velkou srdečností. Svoji poctivou prací se
významně zasloužil o trvalý rozvoj družstva.

Čest jeho památce

Otázka: Kdy je  při výběru dodavatelů  pro realizaci projektu dotovaného ze strukturálních fondů EU nutno postupovat
podle zákona o veřejných zakázkách a kdy podle Pravidel pro výběr dodavatelů?

Odpověď: Žadatele o dotace je možno rozdělit na dotované a nedotované žadatele.

Většina žadatelů z řad podnikatelů patří mezi nedotované zadavatele, tj. nevztahuje se na ně přímo zákon o veřejných za−
kázkách a tito postupují výhradně podle Pravidel pro výběr dodavatelů, tj. cestou výběrového řízení popsaného v těchto pra−
vidlech, při dodržení zásad objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace v průběhu výběrového řízení. Důležitou podmín−
kou pro posouzení správnosti provedeného výběrového řízení je schopnost podnikatele, jemuž byla přiznána dotace ze
strukturálních fondů EU, doložit správně zpracovanou zadávací dokumentaci, průběh výběrového řízení odpovídající zadávacím
podmínkám a správný výběr vítězné zakázky.

Dotovaným zadavatelem je jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku:

1. hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků hrazených veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné osoby (vý−
klad poskytovatele: tato podmínka je splněna, pokud žadatel žádá o dotaci s mírou podpory více než 50 %, Ministerstvo
průmyslu a obchodu jakožto poskytovatel splňuje dle zákona definici veřejného zadavatele)  

2. na stavební práce (bližší vymezení stavebních prací viz § 2 odst. 3 a příloha č. 3 k zákonu) nebo na služby spojené se sta−
vebními pracemi

3. hodnota (bez DPH) stavebních prací je rovna nebo vyšší než 146 447 000 Kč (limit je stanoven nařízením vlády
č. 77/2008 Sb.) nebo hodnota (bez DPH) služeb spojených se stavebními pracemi (např. práce projektanta, úklidové prá−
ce na stavbě, demolice apod.) je rovna nebo vyšší než 5 857 000 Kč (limit je stanoven nařízením vlády č. 77/2008 Sb.).

Pro naplnění definice dotovaného poskytovatele musejí být splněny všechny tři podmínky současně. Pokud zadavatel splňu−
je definici dotovaného zadavatele, pak je nutné, aby při zadávání zakázek, jejichž hodnoty dosahují výše uvedených limitů, po−
stupoval dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.

Na rozdíl od předcházejícího zkráceného programovacího období 2004 − 2006, kdy podnikatelé mohli získat max. 46 % dota−
ci ze způsobilých výdajů, v novém programovacím období mohou zvláště malí a střední podnikatelé získat dotaci překračující
50 % hranici těchto způsobilých výdajů, a za zákonem stanovených podmínek se tak stávají dotovanými zadavateli, na které
se již vztahuje přímo zákon o veřejných zakázkách. Půjde zejména o programy podpory Nemovitosti a Prosperita, s větším
zastoupením stavebních prací ve způsobilých výdajích projektů. Proto při přiznání dotace nad 50 % způsobilých výdajů je tře−
ba, aby si podnikatelé důkladně ověřili, zda se na ně nevztahuje definice „dotovaného zadavatele“ dle § 2 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Ing. Svatava Dytrychová, Odbor správy FDÚ SČMVD
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V dubnu a květnu se konaly regionální porady
Od 23. dubna do 5. května se konaly re−

gionální porady, a to ve městech Ústí nad
Labem, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava,
Brno, České Budějovice a Praha. Členská vý−
robní družstva, která se porad zúčastnila,
měla možnost společně v rámci jednotlivých
krajů vyslechnout a diskutovat na aktuální
téma. Regionální porady dávají každoročně
prostor k diskusím vzájemně mezi sebou za
účasti kompetentních pracovníků SČMVD.

Předseda SČMVD Jan Wiesner mimo jiné
ve svých příspěvcích zmínil tematiku podpory
veletrhů pro členská družstva a stále rozšiřu−
jící se propagaci výrobního družstevnictví.
Výraznou podporou v otázce aktuální infor−
movanosti je podpora družstvům formou ex−
tranetu, kde mohou najít aktuální informace
na téma, vkládat příspěvky a především zís−
kat rychlou formou informace, které potřebu−
jí ke své práci.
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Projekt Posilování sociálního dialogu

Projekt s názvem „Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských
zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna−
nost má za cíl podpořit vyšší informovanost a využití moderních systémů, které budou sloužit sociál−
ním partnerům ke zvyšování adaptability zaměstnanců a rozvíjení konkurenceschopnosti podnika−
telských subjektů. Prioritní osou projektu je důraz na zabezpečení efektivního a komplexního pora−
denství, rozšíření znalostí a profesních kompetencí. Projekt je realizován Svazem průmyslu a dopravy
ČR; partnery v projektu jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Česko−
moravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR. 

Jedním z výstupů projektu je
vznik nových společných webových
stránek sociálních partnerů www.so−
cialnidialog.cz s možností přechodů
pomocí prokliků. 

Dalším výstupem bude moderni−
zace a sjednocení forem komunika−
ce pro sociální partnery a jejich
členské svazy, zpracování a vydání
informačních brožur, např. brožury
vydané jedním z partnerů v rámci
projektu.

V rámci projektu proběhla reali−
zace seminářů, školení a „kulatých
stolů“.

Přidanou hodnotou pro členské
svazy sociálních partnerů je zvýšení
kvality externí komunikace, soustře−
dění pozornosti na priority, zlepšení
znalostí a zrychlení orientace za−
městnanců sekretariátů a celková
modernizace komunikace.

Zaměření projektu: 
zlepšení a prohloubení infor−
movanosti o cílech a aktivitách
(svazů) a o způsobu realizace
(projektu),

zlepšení strategie komunikace
založené na průzkumu postojů
a vyhodnocení současné situa−
ce,

propojení zdrojů pro zvyšování
odborné kvalifikace zaměst−
nanců i managementu a vytvo−
ření nové kvality vztahů mezi
sociálními partnery, 

vytvoření webových stránek,
práci s nimi, modernizaci a
sjednocení s možnostmi hledá−
ní a diskuse.
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Nabízíme k pronájmu různě velké jednací místnosti vhodné k pořádání kurzů, seminářů, výročních
schůzí, besídek atd. Současně s pronájmem jednacích místností lze také objednat audiovizuální tech−
niku. Občerstvení lze objednat v bistru zde v budově. Poskytujeme také kopírovací služby, např. roz−
množování dokumentů pro posluchače přednášek aj. Na našich internetových stránkách www.zase−
dacky.scmvd.cz naleznete podrobnější popis jednotlivých jednacích místností včetně fotografií.
Většinu místností je možno také po předchozí dohodě zhlédnout.
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V termínu 30. 9. − 3. 10. 2010 se na Výstavišti v Praze − Holešovicích
bude konat mezinárodní výstava hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šper−
ků Hodiny a klenoty. Na této výstavě se budou opět prezentovat i výrobní
družstva. V Pravém křídle Průmyslového paláce naleznete stánek družstva
umělecké výroby Granát Turnov, tradičního výrobce zlatých a stříbrných
šperků s českými granáty. Ve společném stánku Svazu českých a morav−
ských výrobních družstev se budou prezentovat Karat Brno, výrobce zlatých
a stříbrných šperků a sociální družstvo Podané ruce, které bude vystavovat
hodiny, šperky a dárkové předměty ze skla. 

SOUTĚŽE O CENY 
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN 
A ZLATÉ STRÁNKY.CZ 

SČMVD druhým rokem spolupracuje s pořadateli
soutěží o Ceny Hospodářských novin a Zlaté strán−
ky.cz Živnostník roku 2010 a Vodafone Firma roku
2010. Tato spolupráce by měla přinést především
popularizaci družstevního podnikání a oceněným
družstvům regionální zviditelnění. Svaz českých
a moravských výrobních družstev v tomto projektu
vidí příležitost, jak poukázat na stále kvalitní a kon−
kurenceschopnou družstevní výrobu u nás.

Motivací a inspirací může být i loňský úspěch
dvou družstev, která se dokázala probojovat až na
přední příčky. V soutěži Vodafone Firma roku 2009
obsadilo výrobní družstvo Kovobel 3. místo v kraj−
ském plzeňském kole. V kraji Vysočina VÝVOJ, oděv−
ní družstvo v Třešti získalo titul Byznys rebel.

Odborným garantem soutěží o Ceny Hospodář−
ských novin a Zlaté stránky.cz Živnostník roku 2010
a Vodafone Firma roku 2010 je Hospodářská komo−
ra ČR a Asociace malých a středních podniků a živ−
nostníků ČR. I letošní ročník zaštituje 14 hejtmanů
a hejtmanek České republiky.  

Ing. Emil Beber – předseda výrobního družstva Kovobel Domažlice

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Do soutěže se může přihlásit firma
alespoň s dvouletou účetní historií
a maximálním obratem 1,4 miliardy ko−
run. Zájemce získá věcné benefity už
za samotnou registraci a v případě ví−
tězství vedle řady věcných cen i medi−
ální kampaně v hodnotě více než 1,5
mil. Kč. Výrazná mediální prezentace
firmy je už za samotné umístění v kraj−
ském kole. 

Uzávěrka přihlášek je 30. června
2010. Zaregistrovat se můžete pro−
střednictvím elektronického formuláře
na www.firmaroku.cz. Na uvedené ad−
rese můžete zároveň nominovat firmu,
o které si myslíte, že by o ní měla ve−
řejnost vědět.

Zajímavou kategorií pro firmy, které
nabízejí například delší záruky než je
na trhu obvyklé, výjimečně nadstan−
dardní výhody či se specializují na opo−
míjenou skupinu zákazníků, je právě
Vodafone Byznys rebel, kterou vyhla−
šuje partner soutěže. Účastníkům v ka−
tegorii Vodafone Byznys rebel stačí jen
na www.firmaroku.cz napsat do konce
června text v rozsahu dvou odstavců,
v čem se daný podnikatel od své kon−
kurence odlišuje. Letošní novinkou
společnosti Vodafone je vyhlášení ka−
tegorie Odpovědná firma, ve které bu−
dou oceněny firmy za své aktivity, jež
zohledňují dopady podnikání na životní
prostředí.

Podrobné informace získáte na we−
bových stránkách www.firmaroku.cz,
na telefonním čísle 233 014 080,
e−mailem na info@firmaroku.cz nebo
info@zivnostnikroku.cz.  

Ing. Josef Prášek,
místopředseda oděvního 

družstva VÝVOJ Třešť
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