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Březnové číslo přináší dvě zají-
mavé reportáže. první z nich je 
z vd kovobel domažlice, které je 
výrobcem technologických zařízení 
pro chov drůbeže a skládacích 
kontejnerů. Elektro Bečov je zase 
výrobcem el. spojovacího materiá-
lu. máte možnost se spolu s námi 
podívat, jak tyto výrobky vznikají. 
v družstvu kovobel jsme měli 
navíc možnost pořídit fotografie 
přímo z testování zařízení se živou 
drůbeží.

družstevní expozice patřily 
tentokrát veletrhům spiElEnWa-
rEnmEssE, stYl a kaBo, top 
Gastro a akci Zlatý volant.
máme pro vás informace také 
z pražského top HotElu, kde se 
konal retail summit a sčmvd zde 
měl stánek společně se sdružením 
korektní podnikání.
 
připomínáme očekávané akce 
manažer roku a marketér roku. 

dvě družstva se chystají na prestiž-
ní veletrh Hannover messe 2011 
a zde máme pro vás i tip, jak se na 
tento veletrh dopravit.

pokud máte zajímavé tipy na to, co 
byste chtěli v časopise číst, těším se 
na vaše dopisy na adrese  
redakce@scmvd.cz.

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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družstvo kovobel věnuje výrobě a vývoji klecových sys-
témů nemalou péči a jeho výrobky odpovídají normám 
Evropské unie. podle nich jsou současné klece větší a sle-

pice v nich mají více pohodlí. mají málo místa, řeknete si mož-
ná… měla jsem to štěstí a možnost vidět, jak družstvo kovobel 
testuje své výrobky – funkčnost ověřuje právě na slepicích, které 
nakoupilo a chovalo několik týdnů v klecovém  systému. ano, na 
malém místě bylo umístěno více slepic, ale co je pozoruhodné  - 
člověk by logicky předpokládal, že zvířata budou bojovat o svo-
je místo v kleci a že budou svým způsobem prostorově stísněné. 
Jenže ono to tak není a jak je vidět i z přiložených fotografií, 
slepice měly sice poměrně velký prostor pro pohyb, ale tlačily se 
všechny na jednom místě a evidentně jim to nevadilo – zvědavě 
se dívaly na nás a pózovaly před fotoaparátem rády – zbývá 
dodat, že výrobky jsou vyvíjeny tak, aby slepicím pobyt co ne-
více zpříjemnily a zajistily jejich základní potřeby. slepice, které 
jsou na fotkách, potkal pravděpodobně lepší osud než jejich prů-
myslově chované kolegyně – po otestování v klecích poputují do 
zahrádek a na dvorky zaměstnanců družstva. lze konstatovat, že 
v rámci možností klecové systémy přestavují též pro zvířata odpo-
vídající zázemí. Zvířata chovaná v klecích jsou navíc uchráněna 

kromě nebezpečí v širém prostranství současně i před různými 
chorobami a dalšími negativními jevy. 

družstvo kovobel nevyrábí jen klecové systémy, ale dodá-
vá  také projekty pro konkrétní provoz. Zákazník přijde a projeví 
zájem o chov slepic. odborníci v družstvu kovobel navrhnou 
nejvhodnější řešení a jsou schopni v podstatě zajistit výstavbu 
celého objektu a zařízení včetně nutné klimatizace a přípojek 
odpovídajících evropským normám pro klecové systémy. níže 
se můžete seznámit se dvěma klecovými systémy. v obou přípa-
dech se jedná o technologická zařízení představující obohacený 
klecový systém s automatickým ovládáním, určený pro intenzívní 
chov nosnic. oba systémy odpovídají směrnici Eu 1999/74Ec.

klecový systém pro chov nosnic skn-o 60

Jedná se o víceetážové technologické zařízení pro chov nos-
nic v klecích. v kleci je instalováno hnízdo – oddělený prostor 
pro snášku vajec, popeliště – umožňuje klování a hrabání, hřa-
dy – pro hřadování slepic a prostředky pro zkracování drápů. 
Zařízení je vyrobeno z odporově svařovaného pletiva a pozinko-

družstvo kovobel domažlice 
je výrobcem technologických zařízení pro chov 
drůbeže a skládacích kontejnerů.  
letos slaví 45. výročí vzniku založení.

Technologické zázemí pro chov většího množství drůbeže je nutností. Řada 
z nás má jistě zafixováno, jak naše babičky chovaly slepice na dvorku, kde se 
mohly volně procházet a mít v podstatě svobodu pohybu. To lze samozřejmě 
praktikovat dodnes, na domácím dvorku, už ale ne při výrobě vajec či kuře-
cího masa ve větším objemu. Žádná klec nedá zvířatům svobodu, ale svým 

způsobem představuje jejich ochranu před vnějšími vlivy. V kleci se zvířatům jednoduše nemůže nic stát. 
Klec ochrání zvířata, ale i nás, spotřebitele, neboť vajíčka či maso je pak za splnění stanovených norem 
nezávadné. Slepice  jsou od 1. dne života v kleci, takže za celý svůj život neznají jinou možnost a dá se 
tedy říci, že jim v jejich životě nic moc nechybí. Klec pro ně představuje potravu a zázemí, a také jejich 
bezpečnost. Družstvo Kovobel se svými výrobky snaží udělat pro tato chovná zvířata život co nejpříjem-
nější, i když se jedná z pohledu většiny lidí pouze o výrobu potraviny. 
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vaného plechu. počet etáží a délka technologie se vyrobí podle 
přání zákazníka. krmivo je dopravováno pomocí krmného řetězu 
nebo krmného vozíku.  systém obsahuje dále niplové napájecí 
linie, pásový odkliz trusu a automatický sběr vajec čelním elevá-
torem nebo liftem. klec má rozměry 120 x 63 x 45 centimetrů, 
do jedné klece lze umístit 10 nosnic. 

klecový systém pro chov nosnic skn-o 180

Jedná se o víceetážové technologické zařízení pro chov 
nosnic v klecích, klece jsou vybaveny stejně jako u skn-o 60. 
v kleci je zabudován krmný řetěz, niplové napájecí linie, pásový 
odkliz trusu a automatický sběr vajec čelním elevátorem nebo 
liftem. rozměny klece jsou 120 x 90 x 45 centimetrů. do jedné 
klece lze umístit 14 nosnic.

tip na ochranu vašeho majetku a skladování nebezpečných látek

ke každému domu patří 
zahradní domek či nějaký 
prostor pro uskladnění ná-
řadí a zahradní techniky, 
stejně jako lopat na sníh či 
posypové soli. s domem sou-
visí také údržba a množství 
chemických prostředků, ať 
již barev, laků či mořidel, ale 
i chemických postřiků a hno-
jiv. Řada z nich může být také 
hořlavým materiálem a tehdy 
se aktuální otázkou stává 
nalezení vhodného prostoru, 
kde budou tyto nebezpečné 
prostředky pod zámkem. na 
to má řešení družstvo kovo-
bel domažlice.

většina z nás umístí po-
dobné prostředky do sklepa 
domu či do zmiňovaného 

zahradního domku. Jenže pokud do něj umístíte hořlaviny, může 
zejména v době veder dojít u některých látek ke samovznícení, výbu-
chu a následnému shoření celého zahradního domku, což současně 
může ohrozit i majetek vašich sousedů. v případě, že tyto věci skla-
dujete ve sklepě domu, riskujete kromě nebezpečí vznícení i jejich 
požití domácími zvířaty či malými dětmi.

Jednou z možností, kde můžete tyto věci uchovávat a součas-
ně ušetříte prostor na vaší zahradě, je pořízení kovových kon-
tejnerů kovoBEl se záchytnou vanou. Jsou vyrobeny z plechu 
a jejich velikost lze částečně stanovit stavebnicovými komponen-

ty. Jejich podlaha je nepropustná a jsou uzamykatelné na klíč. 
můžete v nich mít uskladněny veškeré chemikálie a laky, ale 
zbylý prostor lze využít například i pro sekačku na trávu a jinou 
zahradní techniku, či sezonní pneumatiky, které právě nemáte na-
montovány na vašem autě.

pokud máte dům postaven v moderním futuristickém stylu, 
není ani velký problém umístění tohoto kontejneru kdekoliv na 
okraji vašeho pozemku. Zajímavostí jistě je, že podle povahy 

uskladněných věcí si můžete vybrat, zdali chcete plné stěny ane-
bo například okno v boční nebo zadní stěně. pokud se vám nelí-
bí syrově kovový povrch, který neladí s vzhledem vašeho domu, 
není problém kontejnery po debatě v rodinném kruhu povrchově 
upravit na požadovanou barvu a tím tento kovový domek zapad-
ne do vaší zahrady o něco lépe. nicméně je lépe upřednostnit 
funkci před vzhledem a vědět, že pokud již máte ve svém objektu 
nebezpečné chemikálie, neublíží vám ani vašemu okolí.

 kontejnery se pohybují v poměrně nízkých cenových relacích, 
nižších než je stejně prostorný dřevěný domek. pokud máte o ně-
který z jejích modelů zájem, stačí zkontaktovat výrobní družstvo 
kovobel domažlice a vybrat si z nabízených velikostí.

kontejner je vyroben z trapézového plechu o síle 0,75 mi-
limetrů. nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle 2 
milimetry. podlahu tvoří žárově pozinkovaná záchytná vana 
z plechu o síle 2,5 milimetrů s roštem, která zachytí vše nebez-
pečné, pokud náhodou dojde k nechtěnému úniku chemikálie 
z nádoby. objem záchytné vany u kontejneru délky 3 metry je 
275 litrů, u kontejneru délky 2,25 metru je to 202 litrů. v kon-
tejneru je možné skladovat hořlaviny s bodem vzplanutí vyšším 
než je 100 stupňů celsia. uskladnit v něm lze ale například 
i ropné produkty a hořlaviny. kontejner je vybaven jedno- či 
dvoukřídlými dveřmi s klikou a zámkem v čelní či boční stěně. 
Jako příslušenství lze prostor vybavit regálovými stojany a nos-
níky, sadou pro vyztužení střechy a bezpečnostní závorou. 
celý kontejner lze rozložit do přepravní polohy a tím výrazně 
snížit přepravní náklady.
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Historie družstva

Firma byla založena v roce 1966 v Bělé nad radbuzou 
jako výrobní družstvo se záměrem stabilizovat tehdejší situaci 
s nedostatkem pracovních míst v pohraničním regionu. výrobní 
program zahrnoval od počátku menší stavební a zemědělskou 
techniku.  

výroba technologických zařízení pro drůbež v klecovém pro-
vedení byla zahájena v roce 1967, od roku 1999 družstvo rozší-
řilo výrobní program o skládací skladovací kontejnery.  

Z důvodu nových společenských a ekonomických poměrů po 
roce 1989 došlo ke změně filozofie podnikání, restrukturalizaci 
a zefektivnění všech činností firmy. v roce 2003 družstvo soustře-
dilo veškeré své výrobní i obchodní aktivity včetně změny sídla 
firmy do jediného nově zrekonstruovaného závodu v domažli-
cích. 

v současné době má firma stabilizovaný výrobní program, 
založený na diverzifikované výrobě technologií pro drůbež 
a skladovacích kontejnerů. významným stabilizujícím prvkem 
jsou nejen dva rozdílné produkty, ale i velmi široký teritoriální 
záběr. ve vývoji technologií pro drůbež se podařilo navázat na 
historicky velmi úspěšný program klecových chovů a rozšířit na-
bídku o kompaktní voliérové systémy a podestýlkové technologie 
pro nosnice a brojlery. produkce skladovacích kontejnerů je prů-
běžně rozšiřována o modifikace dle účelu jejich využití. 

v rámci posílení obchodních aktivit družstvo založilo dceřiné 
společnosti na slovensku - kovoBEl nitra, s.r.o., nitra a v pol-
sku - kovoBEl polska, sp. z o.o., raszyn. 

obchodní a marketingová strategie firmy vychází z filozofie 
budování silné pozice na domácím trhu a trzích nejen evrop-
ských zemí v souvislosti s individuálním přístupem k jednotlivým 
zákazníkům tak, aby ochranná známka kovoBEl® byla vždy 
symbolem pro kvalitu, serióznost a progresivní úspěch. 

www.kovobel.cz
Autor textu: Jana Henychová

Podívejte se s námi, jak se takový kontejner vyrábí…
Výroba technologických zařízení 
pro chov drůbeže

Ing. Emil Beber, 
předseda VD Kovobel 

Domažlice
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můžete nám říct něco 
o začátcích vzniku druž-
stva?

Z historického hlediska mělo 
družstvo od prvopočátku roli 
výroby a montáže, v souvislosti 
s příchodem osídlenců do po-
hraničí, kteří zde začali budovat 
města a vesnice. role družstev 
byla zejména upevnění služeb 
pro obyvatele.  při našem druž-
stvu postupně vznikala spousta 
provozoven, jednalo se o sběrny 

oprav, namátkou jmenujme třeba opravu deštníků, topenařinu, pneuservisy a po-
dobně.  v té době byly firmy členěny na státní podniky, které se zabývaly výrobou, 
a družstva. ta plnila poslání, které nebylo přínosem co do objemu tržeb, ale jeho 
činnosti byly potřeba.  od počátku vzniku se družstvo zabývalo také elektrotech-
nickou výrobou, která se zachovala i při pozdějších změnách struktury státu a poli-
tických systémů a stala se nosným výrobním programem. nutno podotknout, že ve 
svazu jsme od jeho založení.

Jak proběhla ve vašem družstvu transformace?
v roce 1992 jsme se rozhodli, že je stále důležité mít i vlastní výrobní program, 

než se začít orientovat na něco nového či pouze na zakázkovou činnost. trh byl 
v té době velmi členitý a nebylo možno odhadnout, kdo se udrží na trhu a s jakými 
produkty či službami. transformace proběhla a my jsme  dále podnikali v právním 
postavení družstva jako družstvo vlastníků. v té době odešlo několik lidí, kteří se 
rozhodli, že budou sami podnikat. vyplatili jsme jim transformační podíl, ale nebylo 
to natolik významné finanční zatížení, aby to poznamenalo ekonomiku družstva. 
prodejem bytového fondu jsme vytvořili podmínky pro vyplacení transformačních 
podílů, které stávající členové opětovně vložili do zvýšených základních členských 
vkladů.

kolik máte v současné době provozoven?
v současné době máme veškerou výrobu soustředěnou v sídle družstva. Je to 

výhodné z hlediska hospodaření a úspor energií. 

Jak se potýkáte se získáváním zákazníků?
po roce 1989 se rozpadla velkoobchodní síť elektro a ztratily se stávající vý-

chodní trhy, přišli noví investoři ze zahraničí, kteří při realizaci investičních celků 
a průmyslových zón přinesli konkurenci v komponentech, tvořící náš hlavní výrobní 
program. předtím jsme, kromě jedné slovenské firmy, byli jediným výrobcem těch-
to komponentů. vznikla ale spousta nových firem a obchodních organizací, kteří 
o nás nevěděli, a tak bylo obtížné se opět dostat do povědomí a získat určitou 
část trhu.

Účastníte se také veletrhů?
ano, především na elektrotechnických veletrzích jako je ampEr či ElosYs 

(sk). od začátku, co se rozvinulo výstavnictví , to byly z naší strany první kroky 
vstoupení do povědomí  všech typů zákazníků, ať již se jednalo o projektanta, který 
projektuje zařízení, či realizační firmu, která vyrábí rozvaděče,ve kterých jsou naše 

komponenty, či obchodní organizace, kde naše výrobky mohou koncoví zákazníci 
nakoupit. s tím samozřejmě přišla i konkurence. vystavujeme v samostatném stán-
ku, je to naše tradice. v době, kdy vznikly tendence vystavovat ve 
společné družstevní expozici, jsme již byli v povědomí návštěvníků 
veletrhu jako samostatně vystavující firma.

kde se dá váš sortiment najít?
vše lze nalézt na internetových stránkách 

http://www.elektrobecov.cz.

můžete více přiblížit vaše výrobky?
Jedná se v podstatě o průmyslovou výrobu – když si předsta-

víte jakýkoliv objekt, který je napojen na zdroj elektrické energie, musí mít nějaký 
rozvaděč, ve kterém se musí nějaké obvody rozdělit, odjistit, rozbočit. rozpojení 
a spojení vodičů či další úkony jsou víceméně prováděny komponenty, které se 
dají shrnout jako elektrotechnický spojovací materiál. využití je prakticky ve všech 
oborech, ať již se jedná o průmysl či jiné odvětví. před koncovým zákazníkem je ale 
ještě partner v roli projektanta, který stanoví, co se kam smí použít, podle vlastností, 
které deklarujeme v katalozích.

a jakým způsobem spolupracujete se zákazníky?
Hlavním marketingovým cílem je péče o zákazníka, který je nejen tím kon-

covým zákazníkem. mohou to být právě projektanti a obchodní organizace, 
jejichž prostřednictvím se obchoduje. Existuje málo přímých obchodních part-
nerů jako koncových zákazníků. Zpravidla existují velkoobchody, které mají 
široký sortiment elektroinstalačního materiálu. Zákazník přijde a nakupuje více 
komponentů, např. i kabely, stykače a podobně. v takových velkoobchodech 
jsou pak podmínky pro zákazníka příznivější, oproti nakupování od různých 
výrobců.

Jakým způsobem nabízíte své zboží?
věnujeme hodně pozornosti nabídkovým katalogům. poměrně dost 

jsme rozvinuli podporu zákazníka prostřednictvím obchodně technických 
zástupců. ty máme v současné době čtyři v české republice a na sloven-
sku.  podpora slovenského trhu nás vedla ke zřízení obchodní kanceláře 
a pohotovostního skladu výrobků na slovensku. obchodně techničtí zástupci 
mají za úkol být soustavně ve styku  s obchodními partnery. necháváme na 
naše náklady zhotovit panely s výrobky a stejně tak propagační materiály. 
obchodně technický zástupce navštíví obchodní partnery, uspořádá pro ně 
instruktáž a zprostředkuje tak, aby oni byli naším zástupním článkem. Jako 
důležitého partnera vnímáme projektanta a i zde plní náš zástupce neza-
stupitelnou roli. celá řada komponentů je již dána, a v projektu může být 
požadavek, že investor má zájem o výrobky právě konkurenční firmy. my se 
je ale snažíme předčit, například včasností dodávek, kvalitou a další doplň-
kovou činností. mezi oblíbenou činnost doplňkového charakteru patří napří-
klad popis označovacích prvků svorkovnic. Zákazník  si jej může objednat 
například pomocí internetu. pokud chceme na trhu obstát, je potřeba účelně 
čelit vlivům konkurence nadstandardními nabídkami. Je potřeba si uvědomit, 
že pro velké distribuční společnosti pracují firmy, které si diktují podmínky. 
v zařízeních, které od subdodavatelů mají, jsou stanoveny komponenty, kte-
ré si schválí. a pro nás je rozhodující, že v těchto standardech jsme.

o historii i současnosti            družstva jsme hovořili 
s předsedou družstva Janem vejvodou…

RozhoVoR
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Jak vidíte vývoj exportu?

poslední dobou usilujeme také o zahraniční trhy, snažíme se o návrat k obje-
mům průmyslové výroby před rokem 2008, ale s ohledem na celkové prognózy 
ekonomik vyspělých států to bude pravděpodobně ještě dlouho trvat. snažíme se 
dostat na jiný trh, kde je také samozřejmě konkurence, ale my ji chceme něčím 
předčít. příznivé pro nás je, že jsme získali dotaci  z fondů EÚ na marketing v souvis-
losti s účastí na zahraničních veletrzích. Budeme například v dubnu vystavovat na 
veletrhu Hannover messe. asijské trhy se ale tlačí i na tyto veletrhy a jejich výrobky 
se stávají kvalitnější, je proto potřeba v konkurenci obstát. prozatím je sice stále 
konzervativní přístup našich i evropských spotřebitelů průmyslových  výrobků, ale 
je to jen otázka času, kdy se i kvalitativně dostanou asijští výrobci na stejnou úroveň, 
i když to není v současné době tak, jako je tomu v oblasti spotřebního zboží.

marketing je tedy podstatná část vaší činnosti? Jak řešíte  
situaci personálně?

Ztratily se východní trhy, snažíme se prosadit na jiných. ovšem tato výměna je 
o jiných cenách, o jiné produktivitě. musíme investovat neustále do inovace a vý-
voje. pro letošní rok jsme zřídili dvě nová pracovní místa v technickém oddělení. Je  
obtížné sehnat i dobrého manažera, aby nebyl jen řídícím pracovníkem, ale aby 
rozuměl činnosti, kterou řídí. Zde se jedná o neustálou tvůrčí práci a spolupráci 
mezi řídícím pracovníkem a konstruktérem. nám se ale zatím nepodařilo sehnat 
konstruktéra. uchazeči buď nemají dostatečné vzdělání, nebo praxi v odlišném 
oboru. v současné době bohužel neznamená, že léta praxe znamenají rozvinutí 
zkušeností pracovníka, protože lidé vykonávají každou chvíli jinou činnost. proto 
spolupracujeme raději s externisty. Jedná se o odborníky, kteří například odešli 
z velkých podniků a zavedli si vlastní projekční kanceláře. v tom spatřujeme jistý 
způsob cesty…i když právě pro tento typ povolání je nejideálnější mít vlastního 
odborníka, rozvíjet ho a snažit se ho ve firmě udržet… Bohužel ale takoví odborníci 
v našem oboru chybí.
děkuji za rozhovor…

www.elektrobecov.cz 
Rozhovor připravila Jana Henychová

Z histOrie družstvA…

družstvo bylo založeno 18. srpna 1945 celkem 23 zakládajícími členy. počáteč-
ní jmění činilo 217 tisíc korun. původní název zněl „Elektro Bečov, Elektrotechnické 
výrobní družstvo, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Bečově nad 
teplou“. prvním předsedou družstva byl zvolen pan František Hrubý, předsedou 
dozorčí rady pan stanislav mařík. činnost družstvo zahájilo 1. října 1945 v bu-
dovách č. 137 a 138 v Bečově. v počátku činnosti byly předmětem družstva 
elektromontážní práce v západním pohraničí. posléze družstvo činnost rozšířilo 
také o opravy radiopřijímačů, výrobu antén pro radiopřijímače, výrobu a montáž 
světelného volacího zařízení. na 3. valné hromadě 26. července 1947 došlo 
k účetnímu  a samosprávnímu rozdělení montážního oddělení od výrobního, vý-
robní závod pak zahájil v říjnu téhož roku činnost.
v roce 1948 družstvo zahájilo výrobu řadových svorek, jmenujme datum 19. 
prosince 1946, kdy tzv. „rozvaděčová svorka“ byla přihlášena na patentovém 
úřadě v praze a její právní ochrana vznikla od 15. června 1948. Jednalo se o tzv. 
svorku s označením rs 16. 

sOučAsnOst…

v rOce 2010 družstvO OslAvilO 65 let  
existence
vstupem české republiky do Eu se zjednodušila legislativa pro přeshraniční spo-
lupráci se sousedními zeměmi. v březnu 2005 získalo družstvo kooperační vý-
robu pro významného zahraničního partnera a využilo tak svoje kapacity, které 
zejména v době ekonomické krize by zůstaly nevyužity. Hlavním výrobním pro-
gramem družstva jsou však i nadále řadové svornice s příslušenstvím a další elek-
trotechnický spojovací materiál. Jmenujme konkrétně řadové svorky rsa, řadové 
svorky rsa pE, rsa pEn, s příslušenstvím, řadové svorky pojistkové, varistorové 
svorky, ekvipotenciální svorkovnice, odbočovací svorkovnice, zemnicí svorky, sto-
žárové svorkovnice. družstvo dále provádí povrchové úpravy kovů galvanizací 
a nabízí také kooperační výrobu.
družstvo pečuje o rozvoj členské základy, současně se stará pozitivně o zaměst-
nance. při různých zaměstnaneckých bonusech, které považuje za nadstandard-
ní nepreferuje pouze členy, ale snaží se podpořit bez rozdílu všechny zaměst-
nance. nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance, které navštěvuje při jejich 
životních jubileích a pravidelně je zve do družstva na společenská setkání.

lisovna kovu pracoviště montáže řadových svornic v nové hale

galvanizační linkasklad materiálu v nové hale 

nová výrobní a skladová hala uvedená do provozu 
v roce 2009
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od samého počátku existence družstvo plnilo své další 
poslání a zaměstnávalo vysoké procento osob s růz-
norodým zdravotním postižením a jako zvýraznění této 

skutečnosti mělo od roku 195 až do roku 1993 jako součást ná-
zvu výrobní družstvo invalidů.

po roce 1989 se družstvo po rozpadu stávajících dodavatel-
ských vztahů ocitlo před úkolem nalezení nových obchodních part-
nerů v tuzemsku i zahraničí. tito noví partneři přinesli nové, naprosto 
nesouměřitelné požadavky na náročnost realizované produkce a 
často i trpké zkušenosti se solidností, zejména zahraničních zákaz-
níků. Bylo potřeba rychlé adaptace výrobních dělníků, protože „jed-
noduché montérky“ bylo nutno vyměnit za náročné pracovní oděvy 
s novou technologií zpracování, družstvo muselo nakoupit nový stro-
jový park, nové materiály. kvalita a termín se staly samozřejmostí. 
také management se musel vypořádat s hospodářskými problémy. 
Hledaly se a zaváděly nové činnosti a aktivity, ale vždy s ohledem 
na možnost uplatnění osob se zdravotním postižením.

v současné době je hlavním výrobním programem pro-
dukce pracovních a ochranných oděvů. výroba je disloková-
na ve čtyřech šicích provozech, z nichž tři jsou chráněnými 
dílnami. družstvo vyrábí především náročnější profesní odě-
vy, které musí splňovat kvalitativní požadavky zákazníků pro 
různá výrobní odvětví, jako je hutnictví a energetika, rovněž 
však gastronomie či zdravotnictví. významný podíl dodávek 
pak směřuje do zahraničí, největšími odběrateli jsou rakous-
ké firmy.

několik let také družstvo provozuje pekárnu. v této chráněné 
dílně našli uplatnění zdravotně postiženi zaměstnanci. do výroby 
jsou postupně zaváděny stále nové druhy pečiva a to jak v tradič-
ním pekárenském sortimentu, přes krajové speciality, po moderní 
vícezrnné a Bio pečivo.

http://www.vkus.f-m.cz

Družstvo bylo založeno v roce 1951 jako lidové družstvo dámských a pánských krejčí v Místku. V počát-
cích své činnosti působilo v různých výrobních oborech a ve službách. Postupně se formovala poměrně 
silná výrobní základna orientovaná na pracovní a ochrannou konfekci. 

výrobní družstvo vkus Frýdek-místek
slaví šedesáté narozeniny
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o velikosti veletrhu vypovídají statistické údaje: 

na spielwarenmesse vystavovalo 2.683 vystavovatelů ze 63 zemí. 
veletrh zaujal plochu 160.000 m2, do posledního metru bylo ob-
sazeno všech 12 veletržních hal. velkou plochu – více než 1.000 

m2 zaujímala expozice čínských vystavovatelů Best of china v hale 11.0.
celkově bylo nejvíce 

vystavovatelů z německa 
(843), následovala čína 
(221), Hong kong  a itálie 
(shodně 156).

veletrh navštívilo 79 ti-
síc návštěvníků (nárůst o 3% 
oproti roku 2010), z toho 
54 % ze zahraničí. na ve-
letrh pravidelně přijíždějí 
návštěvníci z celého světa, 
nejvíce jich bylo z itálie, Francie, Holandska, Španělska a velké Británie. nutno 
zdůraznit, že na veletrh mají přístup pouze odborníci z oboru, nikoliv veřejnost 
ani děti do 16 let. veletrh se těší i velké pozornosti novinářů.

v čr prakticky neexistuje kontraktační veletrh hraček bez účasti veřejnosti, 
proto vzhledem k blízkosti norimberka přijíždějí na spielwarenmesse i zástupci 
českých obchodních firem. 

v letošním roce byl tento veletrh zařazen na naši žádost do projektu „Zajiš-
tění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích“, 
jehož realizátorem je Hospodářská komora čr. Z prostředků operačního 
programu podnikání a inovace je vystavovatelům poskytována podpora až do 
výše 120 tisíc korun na přímé náklady spojené s veletržní expozicí.

ve společné expozici v hale 12.0 stánku d-01 se společně prezentovala 
družstva tvar klatovy, směr Praha, kovodružstvo strážov a dru-
tep teplice. stánek se tradičně nacházel na pěkném rohovém místě přímo 
proti vchodu do haly od metra (Eingang West).

tvar klatovy, který se zaměřuje na výrobu nábytku pro mateřské školy, stá-
nek vybavil nábytkem, kte-
rý byl současně výstavním 
exponátem. Zástupci druž-
stva na veletrhu každoroč-
ně získávají poptávky pro 
rozhodující kapacitní vyu-
žití výroby na následující 
období a setkávají se zde 
s většinou svých význam-
ných partnerů - nejinak 
tomu bylo i tentokrát.

směr praha je taktéž stálým vystavovatelem. v jeho nabídce byly tradiční 
modely letadel a plastové hračky. Škoda, že se do výroby nepodařilo dostat 
odrážedlo, o které byl na loňském veletrhu tak 
velký zájem. 

kovodružstvo strážov využilo zařazení ve-
letrhu do dotovaného projektu a i oni se zúčast-
nili spielwarenmesse, který pro ně není stěžej-
ním veletrhem. cílem bylo získat zákazníky se 
sortimentem dětského zahradního nářadí. 

drutep teplice vystavuje ve společném 
stánku družstev na veletrhu spielwarenmesse 
již po několikáté. v nabídce byly opět prskavky, 
a to jak rovné, tak tvarované. snahou bylo rozší-
řit odbyt tohoto sortimentu.

družstvo umělecké výroby Moravská 
ústředna Brno vystavovalo tradičně v samostatném vedlejším stánku d-03. 
na svou účast využilo dotaci z projektu marketing. veletrh v norimberku je 
pro družstvo stěžejní akcí, na kterou přijíždějí perfektně připraveni s předem  
sjednanými schůzkami se svými zahraničními odběrateli. na veletrhu nabí-
zeli celý svůj sortiment podpořený novým katalogem na rok 2011. kromě 

plyšových hraček nabíd-
ka obsahovala maňásky, 
kornouty, dále též polštá-
ře, kapsáře nebo dětská 
pyžama.

v příštím roce bude 
termín konání veletrhu 
spielwarenmesse posunut 
o 1 den dříve – veletrh se 
bude nově konat od stře-
dy do pondělí, a to v ter-
mínu 1. – 6. února 2012. 

výstavní plochu na společný stánek družstev pro příští rok jsme již objednali 
– jen tak je možné získat plochu na stejném místě. v záloze je spousta vystavo-
vatelů, kteří se na veletrh nedostali a kteří čekají na uvolněnou plochu.

na žádost vystavujících družstev navrhneme znovu i pro příští rok veletrh 
spielwarenmesse do seznamu specializovaných výstav a veletrhů tak, aby účast 
byla pro vystavovatele opět dotovaná.

Autor textu:
 Ing. Lenka Bartoničková

veletrh spielwarenmesse
v norimberku

První společnou veletržní prezentací družstev 
v tomto roce byla již tradičně účast na veletrhu hra-
ček, potřeb pro zájmové aktivity a volný čas dětí 
- Spielwarenmesse. Letošní, již 62. ročník se ko-
nal v termínu 2. – 9. února 2011. Protože se jedná 
o největší oborový veletrh na světě, nemůže na něm 
chybět nikdo, kdo v oboru něco znamená a kdo 
chce držet krok a zůstat v kontaktu s ostatními.
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doprovodný program řešil aktuální témata současného trhu. velký 
zájem vzbudil seminář „módní design v oblasti sériové výroby odě-
vů“ s přednáškou profesora designu a marketingu Josefa Ťapťucha. 

obchodníky s obuví nejvíce oslovil seminář věnovaný problematice zákona 
o ochraně spotřebitele a zásadám reklamačního řízení. další semináře infor-
movaly o novém projektu vzdělávání prodavačů obuvi a o možnostech, jak 
nejlépe využít veletrh k propagaci značky. mezi doprovodný program patřily 
například soutěže top stYl dEsiGnEr a top modEl. s novými módními 
trendy se návštěvníci seznámili v trendových fórech umístěných v pavilonech 
v, F i p. ve všech třech halách zároveň probíhaly komponované módní pře-
hlídky nových kolekcí vystavovatelů. celkem se na molech uskutečnilo třicet 
přehlídek věnovaných klasické módě, nadměrné módě, prádlu, obuvi a dět-
ské obuvi. 

návštěvníci společenského večera, konaného v prvním dnu veletrhů 
módy stYl a kaBo byli nadšeni z kolekcí mnoha exkluzivních modelů ame-
rické návrhářky slovenského původu louisy dvorak.

společná expozice výrobních družstev na veletrhu styl, 
uspořádaná pod záštitou svazu českých a moravských vý-
robních družstev, byla umístěna v pavilonu V.  své kolekce 
představili:
l Vývoj, oděvní družstvo v třešti
l moděva oděvní družstvo konice 
l modela, výrobní družstvo pardubice
l integra, výrobní družstvo, zlín

na veletrhu kaBo se v pavilonu p prezentovala sněžka, 
výrobní družstvo náchod.

vývoj, oděvní družstvo v třešti, které v letošním roce slaví 80. vý-
ročí svého založení, na veletrhu  představilo novou kolekcí pánských obleků, 
separátních sak, kalhot a plášťů pro podzimní sezónu 2011 pod značkou 
cHairman stYlE.

klasická módní konfekce uspokojuje velkou skupinu zákazníků v pán-
ských oblecích, sakách a kalhotách. Je vyráběná ze standardních materiálů 
– 100% vlny a dalších směsí s pEs, pad a lycrou. saka jsou vyrobena v kla-
sickém střihu v současném přiléhavém módním trendu se zapínáním převáž-
ně na dva knoflíky, kalhoty jsou šity s jedním záhybem v pase nebo hladké 
bez záhybu. kolekce je určena pro všechny věkové kategorie zákazníků. 

EconomY jsou klasické obleky v tmavě modré a černé barvě. urče-
né jsou především pro studenty a zájemce o taneční kurzy, tomu odpovídá 
i cenová relace.

separátní kalhoty a saka představují jak klasické, elegantní, tak sportov-
nější modely. převládají jednobarevné kalhoty, ze vzorů jen velmi decentní 
a tlumené dezény a drobné struktury. v kolekci jsou modely sak s přiléhavější-
mi střihy ve zkrácené délce sak a rukávů s propracovanými detaily. silueta je 

štíhlá, sako vypasované, 
zapínané většinou na 
dva knoflíky včetně pro-
šívaných modelů. Úzké 
tvary a zkrácenou délku 
mají také některé modely 
kalhot.

luxusní obleky pro 
společenské a večerní 
příležitosti jsou nabízeny 
z prvotřídních materiálů 
-  především ze 100 % 
vlny od předních evrop-

ských dodavatelů (z itálie, Francie, německa). 
obleky jsou velmi lehké a příjemné na omak.

ve všech řadách výrobků jsou uplatňová-
ny současné módní trendy pánské konfekce ve 
střihových řešeních a materiálech. velká pozor-
nost je věnována vnitřnímu vypracování, které 
je velmi důležité pro kvalitu a správnou údržbu 
oděvů. vnitřní jazykové kapsy a kontrastní sla-
dění podšívek v žakárových vzorech, doplněné 
decentním lemováním, jsou standardním vybave-
ním výrobků z vývoje třešť.

v dnešní době stále více mužů vyhledává ex-

37. mezinárodní veletrhy módy
15-17/02/2011 Brno - česká republika
37. mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO probíhaly ve třech nejmoder-
nějších halách brněnského výstaviště jako největší B2B prezentace módního průmyslu a nejvýznam-
nější kontraktační akce pro sezonu podzim a zima 2011/2012 na českém a slovenském trhu. V expo-
zicích, které obsadily čistou výstavní plochu 10.054 m2, si návštěvníci prohlédli aktuální nabídku 625 
oděvních, obuvnických a kožedělných značek. Veletrhů se zúčastnilo 391 vystavovatelů ze 17 zemí, 
42 firem se v Brně představilo vůbec poprvé. Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 26 procent. Nej-
početněji bylo zastoupeno Slovensko se 38 vystavovateli, následovalo Polsko s dvaceti a Německo 
s třinácti zúčastněnými firmami. 

Stánek výrobního družstva Moděva Konice navštívila paní  
Livie Klausová – na snímku s předsedou družstva  
ing. Dosedělem.
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kluzivitu a dokonale padnoucí oblek přizpůsobený postavě a vyhovující vkusu 
a osobnosti zákazníka. to oceňují především ti, pro které je čas významnou 
kategorií a shánění odpovídajícího oblečení včetně doplňků je pro ně stresují-
cí záležitostí. servis upravené konfekce v celém pánském sortimentu (obleky, 
kalhoty, separátní saka, vesty, smokingy, žakety, fraky včetně plášťů) s odpoví-
dající kompletací doplňků – košil, kravat, motýlků, pasových šerp - sladěných 
podle potřeb uživatele si nachází stále více spokojených klientů. tento servis 
vývoj třešť nabízí po dohodě se zákazníkem buď v družstvu v třešti nebo 
přímo u zákazníka. dále je možné domluvit si schůzku v podnikovém salonu 
v top hotelu praha.
    

Moděva oděvní družstvo konice patří mezi tradiční výrobce 
dámské a pánské konfekce, letos taktéž oslaví 80. výročí svého založení.  

moděva představila na 
veletrhu styl svou aktuální 
nabídku pro zimu 2011/12, 
která zahrnuje dámské 
a pánské zimní pláště, paleta 
a bundy. kolekce obsahuje 

modely v jednoduchém a praktickém prove-
dení určené pro každodenní nošení i mode-
ly v luxusnějším pojetí.  pláště a paleta jsou 
zateplené a doplněné přírodní kožešinou do 
barvy základního materiálu, kterým je vlna 
s podílem kašmíru a nylonu. dámské bundy 
jsou z nylonu zateplené rounem a doplněné 
také přírodní kožešinou. výrobky družstva 
moděva jsou zpracovány tradiční krejčov-
skou technologií s důrazem na vysokou kvalitu.

součástí kolekce je model pláště vytvořený ve spolupráci s ateliérem 
liběny rochové.

Modela, výrobní 
družstvo Pardubice se 
sídlem v chrudimi oslavilo 80 
let od svého založení v pro-
sinci 2010. 

pro sezonu jaro - léto 
2011 připravila pro své zá-
kazníky opět novou kolekci. 
Jednalo se o letní šaty, sukně, 
kalhoty, halenky a saka z ma-
teriálů bavlna, viskóza, po-

lyester a len. všechny modely jsou určeny pro 
každodenní nošení, nabízeny byly v módních 
barvách - fialové, modré, bílé, žluté.  vyzna-
čují se snadnou údržbou a rozumnými cena-
mi. 

do předložené kolekce byly zařazeny 
i tři modely vzniklé ve spolupráci s vojtěchem 
novotným. s tímto mladým návrhářem zača-
la modela spolupracovat před rokem v rámci 
projektu tvůrčí dílna liběny rochové.

nejvíce žádané byly na veletrhu úpletové lehké šaty z materiálu 95 % 
viskóza a 5 % elastan.

integra, výrobní družstvo, Zlín, které v letošním roce oslaví  55. 
výročí svého založení, připravilo pro jarní a letní sezónu 2011 novou kolekci 
dámských oděvů - tradičně s důrazem na nadměrné velikosti. kolekce ob-
sahovala standardně modely ve velikostech 42 – 64, na přání zákaznic je 
však možné  dodá-
vat i oděvy ve veli-
kostech větších.

nabídku odě-
vů tvořily halenky, 
trička, sukně, letní 
saka, kabátky a kal-
hoty. kalhoty byly 
vyvzorovány jak ve 
dlouhém provede-
ní, tak i 7/8 a 3/4. 
kolekce byla zhoto-
vena z bavlny, viskózy a polyesteru s příměsí elastanu, který usnadňuje údrž-
bu a napomáhá komfortu nošení. Byly použity jednak barevné materiály 
s tisky, jednak jednobarevné uni materiály. 

díky propracovaným střihům oděvy z integry zákaznicím dobře sedí, 
proto se rády vracejí a vyhledávají v kolekci novinky, kterými by doplnily 
svůj šatník. to potvrdila i tato účast družstva na veletrhu styl. největší zájem 
byl o oděvy s barevnými tisky ušité z úpletů s příměsí elastanu. objednávky 
zahrnují šaty, trička, topy, letní komplety s 3/4 a dlouhými kalhotami. líbily 
se i letní kabátky s pomačkaným efektem z bavlny zdobené štepy. Z barev 
obchodníci preferovali bílou, smetanovou, černou a džínovou modř. integra 
Zlín dodává své výrobky do maloobchodních prodejen po celé republice, 
a to formou dobírky.

sněžka, výrobní družstvo náchod se na letošním veletrhu kaBo 
prezentovalo ve společné expozici se značkou Gianni conti. představilo no-
vou kolekci kabelek z kůže i imitace doplněnou o aktovky a peněženky. na-
bídka obsahovala i cestovní kufry značky silvercase rozdělené dle použité-
ho materiálu na linii soft (materiál textil + Eva) a linii hard (materiál aBs).

u kožené galanterie určené na letní měsíce byly voleny měkké, designo-
vě netradiční materiály – kabelky jsou zdobeny tlačenými ornamenty a ha-
dinou; v barvách se uplatnila červená, šedá, béžová, modrá a samozřejmě 
bez ohledu na sezónu i černá. kolekce kabelek pro letní období obsaho-
vala i velmi žádané modely z koženky ve světlých barvách a v barevných 
kombinacích a taktéž modely z textilních materiálů.

od letošní sezóny sněžka náchod provozuje pro podporu prodeje i vlast-
ní e-shop www.silvercase.cz, kde je možné si většinu výrobků prohlédnout 
v barevných kombinacích a následně si touto cestou zboží objednat. 

 38. mezinárodní veletrhy módy a obuvi stYl a kaBo se uskuteční v no-
vých výstavních dnech neděle až úterý v termínu od 21. do 23. srpna 2011.

Autoři textu: Michaela Vostálová, Ing. Lenka Bartoničková
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ci se představila potravinářská komora čr, která měla svůj stánek naproti 
expozici sčmvd. Garancí kvality veletrhu byla záštita asociace hotelů a 
restaurací čr. 

veletrh provázel bohatý doprovodný program, kde kromě neodmysli-
telných ochutnávek, prezentací a přednášek nemohl chybět loni úspěšný 
gastronomický program Gastro tour – aktivní gastronomické studio, 
které organizátor připravil ve spolupráci se společností t and m creative 
s.r.o. součástí programu byla i soutěž mistr kávy.

výrobní družstva, která se zde prezentovala a kde zástupci některých 
vystavovaných vd si expozici prohlédli, ocenili zajímavý design a dekoraci 
svých expozic. velice pozitivně veletrh hodnotil vedoucí pivovaru poutník, 
jehož pivo se těší velké popularitě (jen v Brně jejich pivo může nabídnout 
více jak 50 restaurací a oproti loňskému roku se zvedl prodej piva o 12%) 
a o které byl na veletrhu velký zájem. oproti loňskému ročníku, se podařilo 
prodat více litrů piva a jedinečná chuť tohoto piva zvláště o víkendu přiláka-
la velký počet obdivovatelů.

Závěrem se dá říci, že veletrh splnil svůj záměr, ale pro příští rok, kdy 
pivovar poutník chce rozšířit svoji expozici o větší prostor, bude zapotřebí 
zvýšit povědomí o tomto veletrhu tak, aby ve větším měřítku se vd prezen-
tovala osobně. 

Autor textu: Ing. Jiří Viselka

i letos se veletrh top Gastro těšil velkému zájmu veřejnosti, 
byla jen škoda, že první dva dny byl určen odborné veřejnosti, 
což se projevilo i na návštěvnosti. ale vše si vynahradil v sobo-

tu a v neděli, kdy praskal ve švech. 
veletrhu top Gastro se v křižíkově pavilonu E zúčastnila na ploše 30 

metrů čtverečních také členská výrobní družstva dup pelhřimov – pivovar 
poutník, dále pak vitrínově vd kooperativa uhlířské Janovice, čoko klasik 
česká třebová, doris Březová nad svitavou, templářské sklepy čejkovice 
a vd vkus Frýdek-místek.

Zahájení veletrhu se zúčastnil předseda svazu Jan Wiesner, který první 
den veletrhu jednal s ředitelem templářských sklepů ing. pavlem pastorkem, 
majitelem a předsedou představenstva hotelu top praha ing. arch. vladimí-
rem dohnalem a Zdeňkem po-
lákem z Business centra Bvv.

obliba tohoto veletr-
hu stále stoupá. odborníci 
z oboru gastronomie se opět 
na jednom místě setkali s příz-
nivci dobrého jídla na přehlíd-
ce všeho, co souvisí s gastro-
nomií. 

letos poprvé se v ofici-
álních expozicích představili 
zástupci firem z itálie, Japon-
ska a lotyšska.  nechybělo 
ani zastoupení německa, 
polska, turecka či slovenska. 
poprvé v samostatné expozi-

Již 5. ročník veletrhu TOP GASTRO se konal ve dnech 
10. – 13. února na výstavišti v Praze Holešovicích. Ten-
to gastronomický veletrh, který byl soustředěn v Křižíko-
vých pavilonech, byl součástí prestižního středoevrop-
ského veletrhu cestovního  ruchu HOLIDAY WORLD a 
veletrhu GOLF WORLD PRAGUE.

koopeRatiVa, výrobně obchodní družstvo 
uhlířské Janovice

www.kooperativa-vod.cz
Dup - družstvo pelhřimov

www.dup.cz
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Výrobní družstvo Vkus Frýdek-místek
www.vkus.f-m.cz

DoRis - textilní výrobní družstvo             www.dorisvtd.cz

čoko klasik družstvo               www.cokoklasik.cz

templářské sklepy čejkovice, vinařské družstvo          www.templarske-sklepy.cz
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kovo, výrobní družstvo, Brno

je výrobce pneuměřičů, snímačů komprese, sní-
macích jehel a výfuků pro nákladní vozy Avia, liaz, 
Škoda.

www.kovovd.cz

druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, praha

je tradičním výrobcem čisticích a leštících prostřed-
ků, výrobků na ošetření autoskel, technických sprejů, 
mycích a čistících prostředků, prostředků na ošetření 
plastů a pryže, rozmrazovačů, nemrznoucích kapalin 
a zimních škrabek.

www.druchema.cz

sněžka, výrobní družstvo náchod

je dodavatelem šitých dílů pro automobilový prů-
mysl, jeho produkci tvoří hlavové opěrky a kryty na 
řadicí páky, automobilové sedáky, područky a ko-
berce.

www.snezka-na.cz

Zlatým večerem motoristického sportu v pražském paláci žo-
fín vyvrcholily v úterý 15. února 34. ročník ankety Zlatý volant, 
5. ročník ankety Zlatá řídítka a 6. ročník soutěže Zlaté oko. Jejich 
pořadatelem byla opět, ve spolupráci se svými partnery, mezi 
něž patřil také svaz českých a moravských výrobních družstev, 
agentura sport-press.

 
do neoficiální síně slávy byl uveden Břetislav Enge. stal se 

držitelem ceny, která nese jméno muže, po jehož boku prožil vr-
cholné okamžiky své kariéry: Zdeňka vojtěcha. partnerem této 
kategorie se stal svaz českých a moravských výrobních družstev, 
a to hned ze dvou důvodů. Jednak řada jeho členů má úzké 
vazby na automobilový průmysl a české výrobní družstevnictví 
by navíc určitě patřilo do pomyslné síně slávy našeho národní-
ho hospodářství. cenu převzal z rukou zástupce ředitele odboru 
podnikatelských služeb sčmvd ing. Jiřího viselky.

v rámci svazu českých a moravských výrobních družstev 
působí řada významných autodružstev, která se zabývají prode-
jem automobilů převážně značky Škoda, ale v portfoliu prodeje 
těchto autodružstev se najdou i automobily jiných značek. mimo 
vlastní prodej automobilů autodružstva jsou schopna uspokojit 
své zákazníky komplexním balíčkem servisních služeb, prodejem 
ojetých vozů, náhradních dílů a zajišťují také stk a emise.

mimo autodružstva, která mají svoji působnost v celé čr, vý-

 Zlatý večer 
 motoristického sportu
Výrobní družstva tvoří významnou skupinu výrobců – dodavatelů – pro automobilový průmysl. Na pře-
dávání motoristických cen  Zlatý volant, které se konaly 15. února, se prezentovala v hlavním sále praž-
ského Žofína ve vitríně následující výrobní družstva, která jsou dodavateli pro automobilový průmysl:

znamnou skupinu tvoří také výrobní družstva, která dodávají pro 
autoprůmysl širokou škálu svých výrobků, jako např. pneuměřiče 
a tachografy, opěrky, různá těsnění, čistící a konzervační výrob-
ky pro automobily apod. a mimo to poskytují subdodávky, jako 
je např. šití, lisování, svařování dílů, montáže kabelových svazků 
apod. výrobní družstva úzce spolupracují s pojišťovnami při li-
kvidaci pojistných událostí, mohou zapůjčit vozidla, mají vlastní 
odtahovou službu, poskytují leasing či asistenční služby.

Bližší informace z předávání cen a výsledky 34. ročníku an-
kety Zlatý volant jsou umístěny na 

www.zlatyvolant.cz.  

Autoři textu: Ing. Jiří Viselka, Michaela Vostálová 
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www.druchema.cz
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oblast výrobního družstevnictví byla v prostorách top 
HotElu představena formou prezentačního stánku. 
svaz se prezentoval na summitu společně se sdružením 

korektní podnikání. Za přínos expozice sčmvd na summitu lze 
označit prezentaci ve společnosti prestižních firem na akci mezi-
národního charakteru. akce jako tyto umožňují navazovat nové 
kontakty a obchodní příležitosti, spolu se současným získáváním 
aktuálních informací a praktických ukázek z oboru obchodu  
a podnikání.

pro účastníky summitu byly v prezentačním stánku k dispozici propagač-
ní materiály. pracovníci sčmvd poskytli zájemcům požadované informace. 
členská výrobní družstva, která měla zájem o bezplatnou prezentaci svých 
výrobků a služeb, měla možnost dodat prospekty, katalogy či cd na odbor 
podnikatelských služeb sčmvd, který následně zajistil prezentaci družstev 
ve společné expozici na summitu.

většina přednášejících se shodla na nutnosti znalosti své cílové skupiny 
a schopnosti jim poradit. soustředit se na potřeby zákazníků.

to představuje i potřebu nabídnout jim k požadovanému zboží přida-
nou hodnotu, např. kvalitu, za kterou si výrobce ručí, dostupnost, náklady. 
Funkční benefity hrají stále větší roli. Zákazníci se stále více zajímají o zboží, 
které je vyrobeno v místě jejich domova, má vysokou kvalitu a je prodáváno 
za nejlepší cenu. obchodníci musí mít na paměti věrné regionální zákazní-
ky. výrobci by měli zvážit i spolupráci zákazníků na vývoji výrobků, např. 
studentů. 

současné trendy naznačují odchod od produktové nabídky. Zákazníci 
jsou na jedné straně přesyceni informacemi (letáky, reklamy apod.), na dru-
hé straně jim informace chybí (viz neosobní nákupní centra, kde zákazník 
nedohledá prodavače, který by poskytl potřebné údaje).

do popředí se dostává e-commerce. v české republice to představuje 
4 % z celkového maloobchodu. v tuzemsku máme zhruba 11 tisíc e-shopů. 
nejčastější obchodovanou kategorií, což je 50 %, tvoří elektro zboží. druhé 
místo zaujímá on line prodej oblečení, potřeby pro dům a zahradu. posilující 
vliv tvoří nabídky služeb, jako např. pozáruční servis, prodloužená záruka 

apod. pokud se týče platby za nákup, nastává ústup „na dobírku“, je kladen 
důraz na rychlost a bezpečnost platby. v tuzemsku zatím tvoří elektronické 
platby – úhrady – pouze 5 %. Zákazníci jsou stále ještě nedůvěřiví a zčásti 
konzervativní. naopak se zlepšuje standard v dodání zboží, běžný termín 
je nyní dodávka do 24 hodin. Zákazníci si rovněž zvykají na alternativní 
místa odběru zboží. převzetí výrobku v bytě již není neobvyklé.

výrobci musí být zapojeni do nových technologií na retail. internet se 
stal klíčovým zdrojem v nákupním rozhodování. dle provedených průzkumů 
lidé – potenciální zákazníci – na prvním místě používají na internetu vyhle-
dávač, teprve potom vyhledávají výrobce či prodejce.  vyhledávače se jeví 
jako barometr zájmu i do budoucna.

Z vystoupení jednotlivých panelistů:
téma: 
„nové trendy obchodu a inovace a inovace a cesty prodeje na internetu“

miroslav Hošek (advanced Food products)
inovace ve smyslu investice do budoucnosti způsobující kvalitativní změ-

nu ve vztazích mezi subjekty na trhu je stále více potlačována ve prospěch 
její role jakožto okamžitého silného zdroje vyššího zisku. na trhu se zřetelně 
objevují nové moderní inovační trendy. výrobky vznikající na základě takové-
to moderní metody řízení inovací mají lepší šanci na dlouhodobý úspěch.

inovace není ale fenoménem dneška, má platnost u všech obchodních 
subjektů, o výrobních družstvech to platí dvojnásob. 

výrobní družstvo, které již dříve své výrobky, nebo ale jejich stěžejní 
část, neinovovalo, nemůže v konkurenci uspět. platí to obecně, ale v mnoha 
našich výrobních družstvech je to velice zřetelné. 

otázka pružně reagovat na trhu, nebát se investovat, zkusit zariskovat, 
to je trend, který se mnoha firmám vyplácí. Je zřejmé, že ruku v ruce takové 
trendy vyžadují finanční prostředky a nemalé, ale konkurence je neúprosná 
a každý rok zdržení se může velice vymstít.

pokud mluvíme o inovacích, je nutné se zmínit o internetu, jako nejino-
vativnějším obchodním kanálu posledních let. ale i na internetu jsou patrné 
velké rozdíly mezi obchodníky v pohledu na inovace. lze konstatovat, že 
inovace je nejlevnější cesta ke konkurenční výhodě a často nahrazuje kapi-
tál, který většina internetových obchodníků nemá nebo neměla. lapidárně 
se dá říci, že konkurence je vzdálená přesně jeden klik myší – kdo neino-
vuje, zkrachuje.

tady je další problém, na který by se měla družstva zaměřit. Je příjemné 
si kliknout na vd, která mají profesionálně udělané webové stránky, funguje 
on-line prodej a zákazníci nemusí mít strach, že výrobek nedostanou.

Řada výrobních družstev ale řeší opačný problém, nejen, že se o výrob-
cích často nedozvíme, ale i profil firmy je v řadě případů velice diskutabilní, 
nevypovídající, neaktuální. to vše sráží kredit podniku.

samozřejmě výrobní družstva nemají jednoduchý život, musí se potýkat 
nejen s výrobní, ale i odbytovou, zásobovací, či logistickou činností. nové 
vývojové trendy v oblasti technologií, designu apod. však nelze opomíjet. 

a právě konference retail summit v mnoha případech a s velice pro-
fesionálními odborníky ukázala cestu, kudy se ubírat. není to jen setkání 

rEtail summit 2011: 
Jak pŘEžÍt na nÁročnÉm trHu? inovovat!
Retail Summit se konal v prostorách pražského TOP HOTELU ve dnech 1. – 2. února. Zažil další úspěšný 
ročník ve své sedmnáctileté historii. Více než 850 účastníků diskutovalo, jak uspět na trhu, který sice již 
překonal hlavní vlnu globální ekonomické recese, potýká se však s řadou výzev na poptávkové i nabíd-
kové straně. Jedním z partnerů Retail Summitu byl také Svaz českých a moravských výrobních družstev. 

EXPOZICE SČMVD… zleva: M. Vostálová (SČMVD), 
 Ing. Klánová (šéfredaktorka e-časopisu Retail Plus)
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špičkových odborníků, ale hledání optimální cesty k zákazníkovi na evrop-
ské i světové úrovni.

a to je asi hlavní přínos této konference.
l Jak v úvodu summitu uvedl prezident svazu obchodu a cestovní-

ho ruchu čr Zdeněk Juračka, inovace je v obchodu nezbytností, 
a to jak pro velké, tak i střední a malé firmy. 

l „česká republika se s globálním ekonomickým propadem vyrovnává 
velmi dobře. nyní, kdy krize pomalu doznívá, se ukazuje, že jsme z ní 
vyšli jako silná a stabilní země, která za sebou růstem svého hrubého 
domácího produktu nechává většinu zemí Evropské unie“, řekl ministr 
průmyslu a obchodu Martin kocourek. růst Hdp se pozitivně 
projevil i na tržbách v maloobchodě, které se po výrazném propadu 
z roku 2009 v průběhu loňského roku postupně vrátily alespoň do mír-
ného vzestupu. 

l očekávání zákazníků jsou ovšem stále poměrně opatrná, čímž se český 
trh nijak výrazně neliší od globálních trendů, které prezentovala kathy 
sheehan z Gfk custom research north America. výrobci i ob-
chodníci proto musí predikovat budoucí poptávku a udělat maximum pro 
to, aby pochopili, jak se spotřebitelé cítí a jak se v souvislosti s tím chova-
jí. nelze bohužel očekávat, že by se spotřebitelská poptávka vrátila do 
„normálu“. Za klíčový moment je na základě výzkumů Gfk třeba pova-
žovat fakt, že zákazníci se v době krize stali ještě citlivější na to, aby za 
svoje peníze dostávali správnou hodnotu. Je rovněž třeba počítat s tím, 
že spotřebitelé jsou nyní obecně opatrnější a řadu nákupních rozhodnutí 
zvažují déle. i nadále však platí, že chybu neudělá ten, kdo svoji nabídku 
založí na předpokladech, že spotřebitelé požadují nejen cenové výhody, 
ale potřebují si i udělat radost a odreagovat se od každodenního stresu. 
inovace na maloobchodním trhu proto musí být orientovány na zákazníka 
a přinášet mu prospěch v nejširším slova smyslu, to znamená nejen nové 
funkční benefity, ale i požitky a zážitky méně racionální a více emoční.

l výzkumy trhu současně prokazují, že stále roste podíl spotřebitelů, kteří 
poptávají celkově vyšší kvalitu života a zajímají se nejen o to, kolik za-
platí za nákup oni sami, ale i celá společnost. není proto náhodou, že 
na summitu ve vystoupení volkerta engelsmana z eosta zaznělo 
i nové, velmi silné téma udržitelnosti podnikání jako strategické inovace 
a nové konkurenční výhody.

l klíčový řečník retail summitu 2011 thomas Bruch z Globusu správ-
nost této teoretické poučky beze zbytku dokázal na příkladu své vlastní 
firmy, která neustále hledá lepší cestu a je skutečnou laboratoří inovací. 
Globus má unikátní firemní kulturu, která je založena na sdílení podni-
katelského ducha nejen mezi manažery, ale všemi spolupracovníky. ti 
všichni mají možnost samostatně rozpoznávat problémy a příležitosti, 
a to vždy na základě jejich hlubokého pochopení. Firemní kultura je po-
stavena na principu neustále se učící firmy. chyby jsou dovoleny, ale musí 
z nich být vždy vyvozeno příslušné ponaučení. to vytváří ideální prostor 
pro nápady, samostatnou iniciativu a vede ke každodennímu zlepšování 
nabídky pro zákazníky i souvisejícím organizačním inovacím.

vystoupení jednotlivých řečníků a panelistů retail summitu 2011 jasně 
ukázalo, že inovace nelze zužovat na otázku vývoje nových výrobků a je-
jich uvádění na trh. Jde spíše o systematické inovování celkové činnosti firmy, 
jejích procesů i jednotlivých složek marketingového mixu. 

  
rEtail summit dopadl podle spontánních reakcí účastníků i na zá-

kladě ankety mezi účastníky velmi úspěšně. reprezentativní výzkum, na kte-
rém aktivně participoval každý třetí účastník, ukázal, že letošní summit byl 
oceněn pro vysokou informační hodnotu a nejlepší úroveň diskusních sekcí 
v historii. 

vystoupení řečníků v plénu bylo v průměru hodnoceno školní známkou 
2,07 – tedy obdobně příznivě jako během posledních dvou ročníků. po-
zitivní novinkou však je, že velmi dobré hodnocení získali všichni referující 
a ke kvalitě programu tak podle názoru účastníků přispěla i jeho vzácná 
vyrovnanost. 

k vysoké informační hodnotě summitu přispěly podle názoru dotazo-
vaných účastníků v letošním roce velmi podstatnou měrou i diskusní sekce. 
ty dokonce získaly vůbec nejlepší hodnocení v dějinách konference (v prů-
měru 1,72). 

Řada respondentů doplnila odpovědi na jednotlivé otázky v dotazníku 
i závěrečným spontánním komentářem. Za všechny lze citovat alespoň tyto 
příklady: 
l „ti, kdo se konference zúčastnili, si mohli o inovacích jako nástroji „jak 

ven z krize“ udělat svoje závěry. uvědomit si, o čem to vlastně je a hlav-
ně, zamyslet se, jaká je vlastně jejich role ve stávající hře s názvem glo-
bální, trvale udržitelný business.

l „Je velmi potřebné, aby byly takovéto akce, které posouvají vývoj dále 
a dávají lidi dohromady. konference podle mě splnila očekávání, pro-
gram byl sestaven účelně, kvalita řečníků byla dobrá a každý si mohl 
vybrat zajímavá témata dle libosti.“ 
dotazování mezi účastníky dalo řadu dalších velmi silných podmětů, co 

funguje a co je třeba v dalším ročníku zlepšit. organizátoři je budou brát 
velmi vážně v úvahu při přípravách 18. ročníku. ten se uskuteční ve dnech  
31. ledna – 1. února 2012. 

více informací o akci naleznete na
 www.retail21.cz/summit.

Autoři textu: Michaela Vostálová, 
Ing. Jiří Viselka, Jana Henychová

záklaDnÍ ÚDaJe o Retail summitu 2011

n retail summit 2011, připravený svazem obchodu a cestovního ruchu 
čr, vŠE praha a společností Blue Events, navázal na předchozích 16 
ročníků tradiční konference o rozvoji obchodu. Zachoval své zacílení 
na český trh, udržel si však současně svůj mezinárodní charakter. 

n letošní 17. ročník summitu zaznamenal účast srovnatelnou s loňským, 
historicky nejúspěšnějším ročníkem.  na všech setkáních organizova-
ných v průběhu 2 dní se tak dohromady sešlo více než 850 účastníků, 
reprezentujících zejména obchod (30%) a výrobu spotřebního zboží 
(27%). další účastníci byli z řad dodavatelů informačních a komu-
nikačních technologií, marketingových služeb, orgánů státní správy, 
bank, škol a dalších expertních institucí a médií. 

n 57% účastníků reprezentovalo top management firem, více než 200 
z nich byli manažeři s vizitkou cEo, předseda představenstva či jed-
natel.
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„do letošního 18. ročníku bylo no-
minováno 159 manažerů 
a 29 manažerek z celé čr,“ 

hodnotí účast den po ukončení nominací organizátor soutěže, 
rastislav lukovič z manažerského svazového fondu. „nejvíce 
zastoupená jsou tentokrát odvětví výroba strojů a zařízení, vzdě-
lávání, zdravotní a sociální péče. odhaduji podle dosavadních 
zkušeností a zejména podle nastavené náročnosti soutěže, že 
přibližně jen třetina nominovaných má šanci postoupit do dal-
ších stupňů hodnocení a pak až do finále na žofín. tito finalisté 
budou představovat elitní skupinu opravdu skvělých manažerů,“ 
doplňuje lukovič. 

cílem soutěže je systematicky vyhledávat, popularizovat 
a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednos-

ti, moderní metody řízení, originalitu, přínos k výkonnosti firmy 
i profesní i morální postoje. společenským a etickým posláním 
akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. 

„předpokládali jsme, že v období krize a v postkrizovém 
čase bude zájem manažerů o účast v soutěži, kde musejí do-
slova nést svou kůži na trh, jsou podrobeni auditům a kde  jsou 
podrobně analyzovány jejich postupy i výsledky za poslední 
tři roky, spíše klesat. skutečnost je ale opačná. v posledních 
dvou ročnících zájem rapidně stoupá a my vidíme, že do po-
myslné „arény“ s chutí utkat se stejně kvalitními, odvážnými 
a zodpovědnými „soupeři“ jde stále více kapitánů české eko-
nomiky. našim manažerům odvaha, suverenita a odpověd-
nost nechybí,“ dodává lukovič.

Za vysokým renomé soutěže stojí dlouhodobě tým erudova-
ných odborníků, spolupracovníků a partnerů. předsedou národ-
ní komise je ing. pavel kafka, předsedou Hodnotitelské komise 
je ing. Jan preclík, předsedou Řídícího výboru je ing. ladislav 
macka. na regulérnost soutěže dohlížejí také sami vyhlašovate-
lé soutěže - svaz průmyslu a dopravy čr, konfederace zaměst-
navatelských a podnikatelských svazů čr a česká manažerská 
asociace. a samozřejmě společensky i ekonomicky etablovaní 
partneři soutěže, kterým záleží na rozvoji a podpoře silných 
manažerských osobností, jejich schopností a společenské odpo-
vědnosti. Záštitu nad soutěží převzal předseda vlády čr a již 
tradičně je soutěž podporovaná programem národní politiky 
kvality čr. 

ocenění manažEr roku je v podstatě značkou kvality  
manažerských schopností.

nominace skončily,
hodnocení vrcholí

V letošním roce vstoupila celostátní manažerská soutěž osobností MANAŽER ROKU do své 
plnoletosti. Za dobu své existence nabídla české ekonomice a českému managementu velký 
počet zvučných jmen – nejlepších profesionálů v řízení firem, kteří své odborné kvality proká-
zali nejen na kolbišti české, ale i evropské a světové ekonomiky. 

cesta manažerů k úspěchu v soutěži není jednoduchá. dne 
15. února skončilo období nominací a naplno se rozjíž-
dí fáze hodnocení. Účastníci samozřejmě vědí, že manažEr 
roku není anketa, ale velmi náročné, objektivní, mnohastupňo-
vé hodnocení, do kterého jsou zapojeny špičky ekonomických 
i vědních oborů z teorie i praxe. 

soutěž manažEr roku je nejen o metodách a výsledcích, 
ale hlavně o lidech - o jejich profesionalitě, odborných znalos-

tech, o vůdcovství, rozhodnosti i od-
povědnosti, morálce, společenské 
odpovědnosti, obětavosti, disciplíně 
a mimo jiné také o naději.

18. ročník soutěže vyvrcholí 14. dubna 2011 v paláci 
žofín slavnostním vyhlášením výsledků. tento den je odbornou 
veřejností již tradičně vnímán jako den ÚsPĚŠnÝch MA-
nAžerŮ A FireM.

kontakt:
phDr. lýdie procházková
tisková mluvčí mR
manažerský svazový fond
podolská 50
147 00 praha 4
 
tel./Fax.: 241 431 626
m: 606 812 090
e: l.prochazkova@msf.cz  msf@msf.cz
www.manazerroku.cz  www.msf.cz

letos budou vyhlašovány tyto kategorie:   
  

manažeR Roku
manažeRka Roku
top 10
Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců)
Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)
mladý manažerský talent 
do 35 let
manažeři odvětví
uvedení do síně slávy
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Bylo ustaveno čestné předsednictvo, ve kterém přijali členství 
tyto významné osobnosti ekonomického a akademického 
světa (abecedně): Bedřich danda, náměstek ministra prů-

myslu a obchodu, sekce podnikání petr kužel, mBa, prezident 
Hospodářské komory čr ing.Zdeněk Juračka, prezident svazu 
obchodu a cestovního ruchu prof.ing.václav Havlíček,csc., rek-
tor čvut prof.ing.richard Hindls, csc.,dr.h.c., rektor vŠE. 

Organizátoři obdrželi také již první přihlášky  
do soutěže. Připomínáme, že přihlášky lze podávat 
do 23. dubna 2011. 

v loňském ročníku soutěže marketér roku 2009 se úspěšně 
zúčastnili zástupci výrobních  družstev nominovaní představen-
stvem svazu  českých a moravských výrobních družstev s násle-
dujícím výsledkem:

l  byl oceněn laureát ing. lubor Švorčík – tvar klatovy (malý 
delfín),

l  diplomy za nominaci obdrželi ing. Jiří Řídký – předseda dře-
vozpracujícího družstva Jaroměřice n. rokytnou  a  ing. milu-
še valdová - obchodní ředitelka druchema ch. v. d. 

I do letošního ročníku Marketér roku 2010   
nominovalo  představenstvo Svazu českých  
a moravských výrobních družstev tři kandidáty 
z řad výrobních družstev, kteří  se podílejí na 
úspěšném rozvoji marketingu  výrobního družstva  
i marketingu obecně. 

další informace o soutěži naleznete na 

www.cms-cma.cz 

 
 

 přípravy soutěže 
 marketér roku 2010 pokračují 

Přípravy soutěže Marketér roku 2010, nad kterou převzal záštitu guru světového stra-
tegického marketingu prof. Philip Kotler, jsou v plném proudu. Česká marketingová 
společnost, pořadatel soutěže, již uskutečnila řadu úspěšných jednání s partnery, me-
diálními partnery i sponzory soutěže.

Ph.Dr. Jitka Vysekalová Ph.D.
prezidentka České marketingové společnosti
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 výrobní družstva na veletrhu
 HannovEr mEssE 2011 

Mezinárodní technologický veletrh HANNOVER MESSE 2011 se uskuteční v 
Hannoveru 4. – 8. dubna 2011. Veletrh HANNOVER MESSE 2011 je spoje-
ním třinácti předních veletrhů na jednom místě. 

Hlavními tématy veletrhu HannovEr mEssE 2011 jsou prů-
myslová automatizace, energetická technika, technologie poho-
nu, průmyslové subdodávky a služby, technologie budoucnosti. 
partnerskou zemí veletrhu HannovEr mEssE 2011 je Francie. 

na veletrhu hAnnOver Messe budou v hale 12 
podle příslušnosti komodity vystavovat samostatně 
dvě členská výrobní družstva Obzor Zlín a elektro Be-
čov nad teplou. 

Elektro Bečov

ElEktro, v.d. v Bečově nad teplou bude prezentovat 
v oborově zaměřené hale Energo zejména svůj hlavní výrobní 
program – elektrotechnický spojovací materiál (řadové svor-
ky, zemnicí svorky, ekvipotenciální a odbočovací svorkovnice 
apod.). mezi širokou řadou jejich konkurentů z celého světa 
se bude chtít odlišit zejména tím, čím jsou jejich výrobky právě 
oproti konkurenci odlišné (užitné vlastnosti, přidaná hodnota 
atd.). cílem družstva je nalézt nové zákazníky z různých částí 
světa a rozšířit tak své aktuální exportní teritoria, mezi, které 
patří již nyní např. i exotická sýrie či thajsko. kromě prezen-
tace na vlastním stánku bude družstvo využívat i bohaté do-
provodné služby a v rámci matchmakingu bude dalším cílem 
nalézt kooperační partnery, kteří by v budoucnu mohli rozší-
řit skupinu dlouhodobě kooperujících partnerů a to zejména 
v oblasti elektrotechnického průmyslu. Finančně je účast za-
jištěna zčásti z vlastních zdrojů a zčásti z dotace fondů EÚ 
v rámci operačního programu podnikání a inovace – Zahra-
niční veletrhy v Evropě. 

obzor Zlín

družstvo představí nabídku výrobků a služeb, zejména vačko-
vé spínače v provedení vsn a vsr, dále domovní spínače a zá-
suvky řady ElEGant, variant a dEcEntE. současně bude 
prezentována nabídka možnosti kooperací v oblasti kabeláže, 
nástrojařské práce a montáže v elektrotechnickém průmyslu.

společné téma veletrhu HannovEr mEssE 2011 zní  
„smart Efficiency“. pod tímto heslem představí podniky na všech 
13 předních mezinárodních veletrzích  klíčové technologie svě-
tového průmyslu. „Efektivita v různých oborech je v průmyslu už 
léta téma, o kterém se hovoří nejvíce. při tvorbě průmyslových 
procesů je toho však ve hře víc: Jde o inteligentní spojení a vyu-
žívání jednotlivých potenciálů účinnosti. téma smart Efficiency je 

společné pro oblasti efektivity nákladů, procesů a zdrojů. teprve 
jejich inteligentní souhra umožňuje podnikům dlouhodobě ob-
stát na trhu a zachovat si konkurenceschopnost v mezinárodním 
měřítku,“ říká dr. Wolfram von Fritsch, předseda představenstva 
veletržní správy deutsche messe aG. „konkrétně to znamená 
využívat materiály a energii s ohledem na úsporu zdrojů, optima-
lizovat výrobní procesy a zavést efektivní řízení nákladů,“ dopl-
ňuje W. von Fritsch.

Z tiskOvé kOnFerence…
na tiskové konferenci k veletrhu HannovEr mEssE 

2011, která se konala 2. února v pražském hotelu Yasmin, 
byli přítomni manfred kutzinski (ředitel, HannovEr mEssE 
– mda, deutsche messe aG, Hannover), daniel Gallissaires 
(ředitel, Francouzská ekonomická mise v čr – uBiFrancE), 
doc. ing. pavel Švejda, csc., Feng (generální sekretář, asoci-
ace inovačního podnikání čr) a Eva  václavíková (výhradní 
zastoupení deutsche messe aG v čr), kteří seznámili novináře 
s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se veletrhu.

Jak bylo během tiskové konference mimo jiné zdůrazněno, 
zajímavým přínosem pro vystavovatele je finanční podpora 
Hospodářské komory v rámci projektu „Zajištění společné 
účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletr-
zích v období 2010 - 2012“. pokud firma splnila podmínky 
pro poskytnutí dotace, mohla získat podporu až 120 tisíc ko-
run. projekt odstartoval začátkem letošního roku. Jeho cílem 
je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem 
na zahraničních trzích. Je zaměřen na oborovou prezentaci 
prostřednictvím společné účasti profesních organizací a indivi-
duálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných 
specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Hospo-
dářská komora navíc vystavovatelům zajistí marketingovou 
a komunikační podporu v místě konání veletrhu a komplexně 
vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní 
akci a žádostí o podporu. díky své celorepublikové působnosti 
bude Hk čr poskytovat zájemcům také poradenství a konzul-
tace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti 
na veletrhu. více informací včetně seznamu všech podporova-
ných veletrhů je k dispozici na stránkách Hospodářské komo-
ry, konkrétně na adrese 

www.komora.cz/veletrhy.
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nejdůležitější technologie průmyslového řetězce tvorby hod-
not společně prezentuje jen veletrh HannovEr mEssE. Jde 
zde především o inovace, nové technologie a produkty, účinné 
procesy a efektivní využívání materiálů. svými stěžejními téma-
ty průmyslová automatizace, energetická technika, subdodávky 
a služby, technika pohonu a fluidní technika je veletrh   Han-
novEr mEssE odrazem hlavních trendů zúčastněných průmys-
lových odvětví.

v rámci hAnnOver Messe se v roce 2011 představí 
následující odborné veletrhy:

l industrial automation (mezinárodní veletrh pro automatizaci 
nespojité výroby, automatizaci spojitých technologických pro-
cesů a propojených systémů pro automatizaci budov a výro-
by)

l mda (mezinárodní veletrh pohonů a fluidní techniky)
l Energy (mezinárodní veletrh výroby obnovitelné a konvenční 

energie, zásobování, přenosu energie a distribuce)
l power plant technology (mezinárodní veletrh plánování, 

stavby, provozu a údržby elektráren)
l Wind (mezinárodní veletrh zařízení, služeb a součástí pro 

větrné elektrárny)
l mobilitec (mezinárodní veletrh hybridních a elektrických 

technik pohonů, mobilních zásobníků energií a alternativních 
mobilních řešení v průmyslu)

l digital Factory (mezinárodní veletrh pro integrované procesy 
a it řešení)

l comvac (mezinárodní veletrh pro techniku stlačeného vzdu-
chu a vakuovou techniku) 

l industrial supply (mezinárodní veletrh průmyslových subdo-
dávek a lehkých konstrukcí) 

l coiltechnica (mezinárodní veletrh výroby cívek, elektromoto-
rů, generátorů a transformátorů)

l surface technology (mezinárodní veletrh techniky povrcho-
vých úprav)

l micronanotec (mezinárodní veletrh aplikované mikrosysté-
mové techniky,  nanotechnologie a laseru) 

l research & technology (mezinárodní veletrh výzkumu, vývo-
je a přenosu technologií)

www.hf-czechrepublic.com  
   

www.hannovermesse.de

náŠ tiP:

autobusový zájezd na veletrh HannovEr mEssE 2011 
organizuje cestovní kancelář Fractal. můžete využít násle-
dujícího odkazu:

http://www.expoinfo.cz/index.aspx?
ucid=10&vid=804

nabízíme pronájem 
jednacích místností

uprostřed Václavského náměstí  
v těsné blízkosti metra

sVaz českých a moraVských 
Výrobních družsteV

Václavské náměstí 21, Praha 1

 tel.: 224 109 253
 224 109 250
 fax: 224 228 399

e.mail: zasedacky@scmvd.cz

www.zasedacky.scmvd.cz
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l cEBrE – na základě jednání s vládou byla prodloužena 
činnost této české podnikatelské reprezentace při Eu v Bru-
selu o další dva roky. připomínáme informace zveřejňova-
né na extranetu a na možnost využívání pracovníků cEBrE 
mgr. kadery a ing. vlačihové pro potřeby družstev. 

l cEBrE vydává elektronický newsletter cBt (czech Busi-
ness today). Jeho primární cílovou skupinou jsou zástupci 
institucí Eu. vychází 8 x ročně v elektronické podobě, v re-
dakční radě jsou kromě dvou zástupců cEBrE i pracovníci 
sp čr, Hk čr a kZps čr - zastoupené dr. Zikešem. cBt je 
vydáván od roku 2002, z počátku jako tištěný bulletin, od 
února 2010 převážně jako elektronický newsletter s mož-
ností výtisku v pdf. pro lepší zpřístupnění cBt veřejnosti 
byla zřízena webová stránka 

www.czechbusinesstoday.eu.

l rHsd – mimořádné jednání tripartity 13.  ledna, se zabý-
valo důchodovou reformou. Z průběhu, v jehož rámci zá-
stupci jednotlivých zúčastněných subjektů prezentovali svá 
stanoviska, vyplynula potřeba dalších politických jednání 
zohledňujících i stanoviska nErv aj. 

l mpsv čr – zákon o zaměstnanosti, dotační politika a dal-
ší témata relevantní především pro vdi byla předmětem 
jednání v budově svazu, které proběhlo za účasti nám. mi-
nistra práce a sociálních věcí ing. kafky. vzhledem k sou-
časným tendencím přijímání změn s negativním dopadem 
na vdi budou aktuální témata zařazena i na program jed-
nání vládního výboru pro zdravotně postižené. 

l rHsd – vzhledem k tomu, že přes svolávání tripartity není 
brán dostatečný zřetel na realizaci potřeb prosazova-
ných zástupci podnikatelské sféry, bude mezi sp čr, Hk 
čr a kZps čr uzavřena dohoda o posílení medializace 
a získávání přímé podpory v jednotlivých výborech ps par-
lamentu čr. předseda v této souvislosti připomněl dlouho-
době neřešenou otázku náhradního plnění a vyzval členy 
představenstva k působení na poslance v jednotlivých re-
gionech. 

l národní program reforem bude dle dohody s premiérem 
vypracován v tezích zohledňujících vazby mezi jednotlivý-
mi ministerstvy (mZv čr x mpo čr apod.) a podnikatel-
skou sférou se zastoupením svazu. 

l 20. ledna se konalo připomínkové řízení na mpsv k nove-
le zákona o důchodovém pojištění - řešení nálezu ústavní-
ho soudu.

l 24. ledna proběhla pracovní snídaně Úřadu vlády k pří-
pravě národního programu reforem – téma národní cíl 
v oblasti sociální inkluze a snižování chudoby, důchodová 
reforma.

l 26. ledna se uskutečnilo zasedání sdružení vd kartonáž 
a balení – capa, byl schválen plán práce a rozpočet na 
rok 2011.

l 15. února byly vyhlášeny ceny motoristického sportu Zlatý 
volant, Zlatá řídítka a Zlaté oko, za účasti prezentace vd.

l 22. února proběhl národní kongres o bezpečnosti securi-
ty and safety 2011 praha. Byl zde prezentován bezplatně 
sčmvd, v případě účasti vd jako posluchačů pak sleva 
na účastnickém poplatku.

l v rámci rekodifikace soukromého práva bylo ukončeno 
meziresortní připomínkové řízení k návrhu občanského 
zákoníku (sčmvd byl garantem za kZps). svaz je účast-
níkem též meziresortního připomínkového řízení k návrhu 
zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

l 15. února se na pozvání předsedy svazu a předsedů vdi 
obzor plzeň a styl plzeň uskutečnila návštěva ministra prá-
ce a sociálních věcí dr. ing. drábka v těchto družstvech. po 
prohlídce chráněných pracovišť byla uskutečněna beseda 
ministra s představiteli těchto družstev za účasti zástup-
ců Úřadu práce. ministrovi byly předány základní údaje 
o obou družstvech, připomínky k připravované změně le-
gislativy ve vazbě na zaměstnávání Zp a možné negativní 
dopady z těchto opatření vyplývající.

l 16. února byl předseda sčmvd pozván ministrem mpo 
ing. martinem kocourkem na projednání úvodního mate-
riálu ke konkurenceschopnosti čr, ke kterému svaz zpra-
covával připomínky z pozice našich členských družstev, 
které byly do materiálu zapracovány. celá oblast konku-
renceschopnosti české ekonomiky bude připomínkována 
a projednána s dalšími ministerstvy, neboť všechna opat-
ření musí být vzájemně provázána.

dOtAZ:

v MinulÝch letech PrOBíhAly seMináře PrO ZástuPce AutOdružstev, 
které MĚly ZnAčnÝ OhlAs A kde PreZentOvAli Aktuální dOPrAvní 
teMAtiku ŠPičkOví OdBOrníci. POčítá se OPĚt s tAkOvÝM seMinářeM 
v BlíZké dOBĚ??O

tá

zk
y a odpov

ěd
i

Aktuální informace 

OdPOvĚď: 
ano, podobný seminář opět po dvou letech plánujeme uskutečnit. seminář by se měl uskutečnit koncem květ-
na. náplní semináře by měly být  např. informace o použití plynu v dopravě, přestavba vozidel na cnG, 
přehled rozvoje prodeje vozidel a náhradních dílů, perspektivy elektromobilů apod.  Ing.Jiří Viselka, 
 odbor podnikatelských služeb SČMVD
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v minulém dílu jsme si povídali o tom, jak konkrétně napsat 

tiskovou zprávu. pojďme se nyní k tématu vrátit, a sice, seznámit se 

s důvody, které vedou k jejímu vydání. obecně se dá říci, že vydat 

tiskovou zprávu je třeba tehdy, jestliže se ve vaší firmě děje něco 

nového, a to něco může podpořit buď prodej vašich výrobků či 

služeb přímo (například uvedení nového produktu na trh), aneb 

nepřímo, kdy se víceméně využije jakákoliv příležitost, jak dát o 

sobě vědět.
Je potřeba také zmínit, že ti, kdo čtou tiskové zprávy, nebýva-

jí pouze novináři, kteří zprávu vydají na nějakém serveru či v tisku.  

vaše „publikum“ je tvořeno zástupy lidí s internetovými připojeními, 

lidmi čtoucími časopisy a noviny. Je proto dobré, abyste vaši zprávu 

naformulovali tak, aby byla srozumitelná pro co nejširší cílovou sku-

pinu.  vydáním tiskové zprávy můžete dosáhnout přímého „zásahu“ 

kupujícího… Zde máme pro vás několik konkrétních tipů:
l nevydávejte zprávy pouze, když jde o „velkou věc“,  najděte 

si dobrý důvod vydávat tiskové zprávy průběžně.
l nezaměřte se pouze na malou cílovou skupinu novinářů, ale 

vytvořte zprávy tak, aby apelovaly přímo na vaše zákazníky.
l pište zprávy tak, aby obsahovaly co nejvíce významných klí-

čových slov – tato slova mohou později  ovlivnit internetové 

vyhledavače.
l ve zprávě uveďte nabídky, které přimějí čtenáře zprávy pře-

měnit se na spotřebitele vašich výrobků a služeb, aby něja-

kým způsobem na vaši zprávu zareagovali. 
l do zpráv umístěte odkazy, abyste získali potenciální zákazní-

ky pro vstupní stránky na vaší webové prezentaci.

nejdůležitější věcí, na kterou byste měli myslet, je nutnost psát 

pro vaše kupující.  přímo se nabízí využít k tomu informace, které 

jste získali zkoumáním vašich stávajících klientů, resp. výzkumem 

osobnosti  kupujícího.  vaši  zákazníci potřebují informace, díky 

nimž naleznou vaši organizaci na internetu a pak se o ní mohou 

také více dozvědět.  nečekejte tedy na zprávy, které budou „vel-

kou rybou“, ale spíše hledejte možnosti psát o čemkoliv, co se týká 

vaší firmy a může to novináře, potažmo čtenáře a vaše zákazníky, 

zaujmout.  Jak jsme již zmiňovali v předchozích dílech, i když není 

zpráva vysloveně informačním trhákem, můžete dosáhnout svého, 

pokud je napsána zajímavě a především vydaná včas. kdy tedy 

můžete napsat zprávu? pojďme si uvést několik příkladů:
l máte novou službu či výrobek – ano, to je ten zásadní a zá-

kladní důvod, kdy vydat tiskovou zprávu. vy ale můžete psát 

například také, když…
l máte nové stanovisko ke starému problému.
l když máte nové zajímavé informace týkající se vašeho výrob-

ku – například aktuální problémy, které právě váš výrobek 

může vyřešit.
l když jste inovovali starý výrobek, ať již se to jedná užitné 

hodnoty či redesignu.
l když vaše firma či šéf získal významné ocenění na poli pod-

nikatelské sféry.
l když došlo ke spojení vaší firmy s nějakým významným part-

nerem.
l pokud jste získali významného zákazníka, můžete si dát tuto 

informaci také do referencí na vaše webové stránky. s tím-

to je ale třeba zacházet opatrně a činit tak pouze, když jste 

si vašim zákazníkem stoprocentně jisti (tedy že zveřejněním 

této informace nedáte konkurenci tip, koho vám má přetáh-

nout nižší cenovou nabídkou). nicméně pokud provozujete 

bezkonkurenční činnost, pak významný klient je jakousi vaší 

zárukou kvality – tento klient by jistě nejednal s neseriózním 

partnerem…
věnujte pozornost umísťování odkazu, jak jsme již zmíni-

li výše. Jednou z nesporných výhod je zvýšení pozice stránek. 

Jednoduše řečeno, pokud se vaše zpráva objeví jako vydaná na 

nějakém zpravodajském serveru či jiných stránkách, a v textu je 

odkaz na vaši firmu (url), vyhledavače automaticky zvýší pozici 

stránky, kam url směřuje. posíláním zpráv, které obsahují odkazy 

na vaši firmu tak zvyšujete umístění vaší vlastní webové stránky ve 

vyhledavačích. dopomoci větší čtenosti vaší zprávy můžete také 

používáním klíčových slov a frází, které používají vaši kupující. 

přemýšlejte nad tím, jakým způsobem vyhledávají lidé, které chce-

te oslovit. to vše dopomůže k větší čtenosti vašich zpráv.

PR v praxi   (5, 6)

Zasáhněte kupujícího do středu terče 

vybudujte si mediální místnost
tiskové zprávy je dobré vkládat na vaše internetové stránky 

do zvláštní sekce nazvané například prEss. nazvěme to pro tyto 

účely mediální místností. pokud máte stránky v php a máte regis-

trované uživatele, pak můžete mít možnost též využití newsletteru, 

který buď dojde uživatelům automaticky nebo ho můžete rozeslat 

– a upozornit vaše registrované uživatele, že nová zpráva je umís-

těna na vašich stránkách, případně jim  ji rovnou zaslat.  pokud se 

bude na vaší prEss stránce často aktualizovat a vydávat aktuál-

ní téma, pak se jistě v budoucnu dočkáte toho, že novináři sami 

začnou chodit na vaše stránky a hledat informace ke zveřejnění 

– novináři totiž navštěvují zajímavé stránky a kolikrát obcházejí co 

se dá, neboť i oni musí v zaměstnání vykazovat aktivity a pokud 

navíc vědí, že právě na vaší stránce naleznou účelně a věcně 

správně vyhotovenou tiskovou zprávu, budou se k vám vracet. 

vaši prEss sekci neomezte pouze na jakýsi seznam tiskových 

zpráv, ale vyrobte praktickou stránku, kde novinář ale i běžný ná-

vštěvník najde co potřebuje. tuto sekci je dobré obohatit o prvky 

jako historie firmy, fotografie firmy, šéfa podniku a nejdůležitějších 

výrobků, profily významných členů vedení firmy, aby jednoduše 

ten, kdo na vaši stránku přijde a chce najít informace, které chce 

dále šířit, vše našel na jednom místě. tuto stránku nechte jako vol-

ně přístupnou – není nic horšího, když nějaká firma udělá přístup 

prostřednictvím hesla. v době časté registrace kamkoliv si často 

novinář či jiný zájemce nevzpomeneme na přihlašovací údaje a 

má to jenom pouze ten následek, že takový člověk již na vaše 

stránky v budoucnu nepřijde.
důležitost shromáždění vašich tiskových zpráv na vašem we-

bovém prostoru v mediální místnosti je více než maximální. pokud 

zpráva vyjde v tisku a časopisu, za několik dnů o ní nikdo neví. 

pokud vyjde na internetu, je zde větší šance jejího zachování mi-

nimálně po dobu několika měsíců, kdy ji vyhledavače naleznou. 

nicméně nemůžeme ovlivnit, jak dlouho budou zpravodajské ser-
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very uchovávat své archivy zpráv a jediná možnost, jak zprávu 
učinit „nesmrtelnou“, je umístit ji trvale na vaše stránky. nejen 
zákazníci totiž mohou mít i později potřebu si zprávu přečíst ane-
bo snaží se vyhledat pomocí vyhledavačů téma, které je zajímá. 
pokud se budete zabývat např. činností, která je ojedinělá, pak 
máte více než maximální pravděpodobnost, že potenciální klient 
nalezne i po několika měsících či letech právě vaši zprávu. 

tiskové zprávy je dobré řadit na stránky podle data, takže 
nahoře je vždy vidět nejnovější a staré ustupují níže do archivu. 
když návštěvník přijde do vaší mediální místnosti a nenajde tam 
žádné nové zprávy, může se domnívat, že nejste pro něj důvě-

ryhodným zdrojem, na který se mohou obracet. pokud je ale 
tento váš prostor aktualizován a obsahuje zajímavý a pravdivý 
obsah, pak z novinářů učiní zaujaté pisatele – a z těch druhých 
v budoucnu vaše zákazníky. vaším úkolem je jednoduše připravit 
jakýsi kufřík informací, který dopomůže novináři napsat článek 
anebo zprávu od vás jednoduše opsat, a ty ostatní, kteří vaše 
stránky navštíví s cílem v budoucnu si třeba něco koupit, informuje 
pravdivě o všem, co chtějí vědět. vždy totiž platí základní pravi-
dlo – na jedné straně je ten, kdo chce něco sdělit, a na druhé pak 
ten, kdo sděluje. Je ovšem potřeba najít cestu, aby se tito dva našli 
a vy jako firma musíte získat jejich důvěru.

PR v praxi   (6, 7)
vybudujte si mediální místnosti

tisková konference
tisková konference je jednou z forem šíření tiskové zprávy. 

vyplatí se ji uspořádat při významných zprávách. pokud nasa-
zujete nový výrobek či službu a máte na to dostatek finančních 
prostředků, pak je zcela jistě praktické, jestliže si na svolání tis-
kové konference najmete profesionální firmu, která zařídí vše od 
a až do Z. my si tu ale povídáme o podpoře převážně vlastní 
svépomocí a není určitě velkým problémem uspořádat tiskovou 
konferenci i sami. 

důležité je, abyste dodrželi několik základních věcí. první a zá-
kladní z nich je kvalitní informace, pro kterou se vyplatí tiskovou kon-
ferenci organizovat. pokud se vaše tisková konference týká uvedení 
nového výrobku či služby na trh, je potřeba, abyste dovedli o novém 
produktu říct vše podstatné a to podstatné připravili zároveň do tis-
kové zprávy.  tisková zpráva je pak představena v ústním podání na 
tiskové konferenci. tuto tiskovou zprávu je dobré rozdat účastníkům 
po odchodu z konference anebo ji mít připravenou na konkrétních 
místech, kam se rozhodnete novináře a další účastníky tk posadit 
(například na stoly či sedadla). Je dobré na tiskové konferenci opatřit 
tiskovou zprávu též bločkem a tužkou, protože ne každý může mít 
tyto zdánlivé maličkosti u sebe a pokud se na tk dozví něco zajíma-
vého, má zájem si to poznamenat. pro řadu novinářů je pak velmi 
příznivé (a pro vás větší šance na otištění v médiích, kam píšou), po-
kud dostane vaši zprávu v elektronické podobě, tedy buď je dobré 
mít spolu s vytištěnou verzí materiály na cd, které si novinář z tiskové 
konference odnese, anebo si vzít od všech kontakty a během krátké 
chvíle po konferenci jim zaslat data v elektronické podobě. tato dru-
há varianta se  zdá být praktičtější, jednak nemusíte vyrábět několik 
desítek cd, a jednak získáte kontakty na ty, jež vaše téma zajímalo 
natolik, že na vaši tiskovou konferenci přišli a tedy je můžete příště 
pozvat znovu.

konferenci by měl vést někdo, kdo je nějakým způsobem spo-
jen s firmou a dovede dobře komunikovat. pokud máte vlastního 
pr pracovníka, pak není co řešit. může to být ale také pracovník 
marketingu či jiný pracovník, kterému nečiní problémy komunika-
ce na veřejnosti. na tiskové konferenci by měl být dále přítomen 
mezi přednášejícími šéf firmy a dále další odborný pracovník, kte-
rý je schopen odpovídat na další dotazy novinářů.

Je dobré nejdříve produkt či službu představit, ale vždy dbát 
na to, aby se novinář na tiskové konferenci dozvěděl více infor-
mací, než se dočte z tiskové zprávy. příště by totiž nemusel přijít a 

čekat pouze, že mu automaticky tiskovou zprávu zašlete po akci. 
ano, i to můžete udělat. ovšem novinář, který pracuje v důležité 
tiskové agentuře či celonárodním deníku, přímo jde po informacích 
odlišných od konkurence a tak se nechce spokojit pouze s tím, co 
má ten druhý. takový top novinář si nemůže dovolit ani udělat to, 
co dělá řada méně významných webů či deníků – počkat si na 
to, až zprávu vydá například čtk a pak to od nich s obměnami 
opsat. on musí mít něco, s čím vybočí oproti konkurenci. musíte 
ho proto přimět, aby na vaše tiskové konference chodil rád, v ide-
álním případě aby je preferoval v případě, že se mu dvě akce 
zkříží, a pokud se tam již z nějakého důvodu nemůže dostavit, 
aby věděl, že má alespoň komu zavolat a doplňující informace 
získat po telefonu. Z toho současně vyplývá, že s významnými 
pracovníky tisku a médií je potřeba udržovat osobní kontakt.

druhá část tiskové konference pak zpravidla patří dotazům 
přítomných. Buďte proto připraveni na nejrůznější dotazy, aby 
byli ti, kteří jsou přítomni za firmu, schopni a kompetentní k tomu 
odpovědět na ty nejzáludnější dotazy. pokud již dojde k tomu, že 
na dotaz, který dostanete, nejste schopni na místě hned odpově-
dět, existuje jednoduchý návod – vezměte si na tazatele kontakt 
s tím, že informaci zjistíte a zavoláte mu. to pak učiňte co nejdří-
ve, aby věděl, že se na vás v budoucnu vždy může obrátit.

pokud vaše firma disponuje reklamními předměty, pak je dob-
ré tiskovou zprávu dát např. do tašky v deskách spolu s reklamním 
předmětem. současně je motivující uspořádat pro přítomné ob-
čerstvení. pokud nedisponujete pro tyto účely financemi, a vaším 
zájmem je uspořádání tiskové konference za co nejmenší finanční 
náklady, investujte alespoň do nákupu nealkoholických nápojů, 
kávy a čaje, atd. počítejte s tím, že vaše tisková konference ne-
musí být první, kterou ten den novinář navštívil, a vaším zájmem 
je pozitivně ho naladit, aby z vaší tiskové konference odcházel 
a napsal o vašich produktech tak, aby to bylo pro vaši firmu pří-
nosem. pokud naopak disponujete finančními prostředky na tyto 
účely, vyplatí se tiskovou konferenci naplánovat tak, abyste účast-
níky konference pozvali třeba na menší oběd. láska prochází ža-
ludkem, toto staré pořekadlo platí v manželství, v tomto případě 
může „láska“ k vaší firmě směrem od novináře významně posílit 
vaše marketingové strategie, pokud vám bude novinářská obec 
nakloněna.

Autor textu: Jana Henychová
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„velice vítám zavádění nových nabíječek pro mobilní te-
lefony na základě nové normy Eu. Je to jednoznačně 
dobrá zpráva pro evropské spotřebitele. nyní čeká-

me, až nové nabíječky a kompatibilní mobilní telefony dorazí na 
pulty obchodů. vyzývám výrobce, aby urychlili jejich uvedení na 
trh, a umožnili tak občanům v celé Evropě využívat výhod, které 
společná nabíječka přináší, co nejdříve,“ uvedl místopředseda 
tajani, který má na starosti průmysl a podnikání.

Dneškem začíná zavádění nové nabíječky, které 
odstartovala Evropská komise. 

právě díky podpoře komise byli výrobci schopni nabídnout ev-
ropským spotřebitelům výhody, které společná nabíječka představu-
je, v relativně krátké době. Eu se podařilo díky zdravému rozumu 
najít společné řešení pro nabíjení mobilních telefonů výhodné pro 
všechny, aniž bylo potřeba přijímat jakékoli nové předpisy. Evropská 
komise bude s výrobci spolupracovat na tom, aby spotřebitelé v Eu 
mohli začít využívat výhod nové nabíječky co nejdříve.

díky zveřejnění nových norem v prosinci 2010 mohou výrob-
ci přistoupit k potřebným změnám v provedení a zkoušení na-
bíječek, a zajistit tak, aby kompatibilní telefony byly bezpečné 
a interoperabilní. kompatibilní mobilní telefony různých značek 
s možností přenosu dat budou nyní fungovat se stejnou nabíječ-
kou, což pro jejich uživatele znamená velký pokrok. čtrnáct vý-
robců se dohodlo na tom, že novou společnou nabíječku mobil-
ních telefonů uvedou na evropský trh během roku 2011.

Společná nabíječka je hmatatelným důkazem toho, 
jak mohou standardní normy usnadnit Evropanům 
život. Jedná se o jeden z hlavních prvků, které 
Komise prosazuje s cílem využít potenciál jednotné-
ho trhu, jak se předpokládá v Roční analýze růstu 
z ledna 2011.

souvislosti

nekompatibilita nabíječek mobilních telefonů není pouze ne-
praktická pro uživatele, ale představuje rovněž velkou zátěž pro 
životní prostředí v Eu. uživatelé, kteří si chtějí pořídit nový telefon, 
si často musí koupit i novou nabíječku, ačkoli je jejich původní 
nabíječka stále funkční.

Na základě žádosti Evropské komise se čtrnáct 
předních výrobců mobilních telefonů dohodlo na 
podpisu memoranda o porozumění s cílem harmo-
nizovat nabíječky pro mobilní telefony s možností 
přenosu dat prodávané v EU. 

mezi těmi, kdo memorandum podepsali, jsou společnosti 
apple, Emblaze mobile, Huawei technologies, lGE, motorola 
mobility, nEc, nokia, Qualcomm, research in motion (rim), 
samsung, sony Ericsson, tct mobile (mobilní telefony alcatEl), 
texas instruments a atmel. 

na základě pověření od Evropské komise vydaly evropské 
normalizační orgány cEn-cEnElEc a Etsi harmonizované nor-
my, které budou pro mobilní telefony s možností přenosu dat kom-
patibilní s novou společnou nabíječkou platit od roku 2011. 

Nová nabíječka bude fungovat na principu  
mikro-USB konektoru. Pro telefony, které nemají 
mikro-USB rozhraní, počítá memorandum s využitím 
adaptéru.

dohoda výrobců se týká mobilních telefonů s možností pře-
nosu dat, tj. takových, které lze připojit k počítači a sdílet např. 
fotografie, soubory nebo hudbu. mobilní telefony s možností pře-
nosu dat již na trhu převažují. Jedním z typů těchto telefonů jsou 
tzv. chytré telefony (smartphones).

více informací lze najít na následujících odkazech:

http://www.onechargerforall.eu/en 
http://www.youtube.com/watch?v=jiyo29-

pjgDi&feature=player_profilepage

 výrobci představili
 společnou nabíječku pro mobilní telefony 
Stalo se Vám někdy, že jste si nemohli od kamaráda či kolegyně půjčit nabíječku, protože nebyla kompa-
tibilní s Vaším mobiním telefonem? Tomu už bude brzy konec. Společná nabíječka pro mobilní telefony 
všech značek je jednoduchý nápad, který Komise prosazuje řadu let. Díky spolupráci čtrnácti společnos-
tí a Evropské komise je tady řešení: onechargerforall.eu. Dne 29. prosince 2010 byly zveřejněny nové 
technické normy pro mobilní telefony s možností přenosu dat. Dnes dostal místopředseda Evropské komi-
se Antonio Tajani od generální ředitelky největšího sdružení evropského průmyslu digitálních technologií 
DIGITALEUROPE Bridget Cosgravové exemplář kompatibilní společné nabíječky. 
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v rámci doprovodného programu mohli návštěv-
níci plesu zhlédnout folklorní tematiku v podo-
bě výstav, videoprojekcí, ukázek řemeslného 

umění i nabídky regionálních specialit. k vidění byla 
například drátovaná keramika z litovle, paličkování 
z přerova, či výstava Folklorního sdružení čr  obsahu-
jící fotografie s lidovými tradicemi. tradice slovácka 
– muzeum Blatnička předvedlo ukázky výroby krojů 
a současně bylo možno si zakoupit některé krojové 
součásti. Ze zajímavostí jistě návštěvníkům neunikl 
pozornosti multimediální kiosek druhé generace. ve 
spolupráci s Folklorním sdružením čr  vzniklo více 
než 170 multimediálních projektů na záchranu ná-
rodních tradic a zájemci si mohli vyzkoušet jeho užití 
v praxi.

součástí plesového programu byla také mód-
ní přehlídka s názvem „čtrnáct klenotů v srdci Evropy“, kdy 
z každého kraje čr byla vybrána jedna odborná škola 

nebo učiliště, které dostaly za úkol vytvořit výpravný večer-
ní model, inspirovaný charakterem svého kraje.

top HotEl praha zařadil pro 
plesový večer do nabídky krajové 
speciality z regionu Haná. v za-
hradě hotelu se odehrála pravá 
moravská zabijačka.

více informací naleznete na 

www.folklornisdruzeni.cz 
a 

www.krojovyples.cz .

25. ledna se v budově sčm-
vd konala tisková konference 
Folklorního sdružení, kde předse-
da Fsčr Zdeněk pšenica společ-
ně s dalšími účastníky představil 
kromě národního krojového ple-
su také další významné folklorní 
akce.

 Xiii. národní krojový ples 
V sobotu 5. února se v TOP HOTELU Praha konal XIII. Národní krojový ples 
Folklorního sdružení ČR. Nabídl návštěvníkům program ve čtyřech společen-
ských sálech hotelu.  Ples se konal pod záštitou předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase, 
předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška a primátora hl. m. Prahy Bohu-
slava Svobody. Jedním ze spolupořadatelů byl Svaz Českých a moravských 
výrobních družstev.

29. – 30. 4. Festival Poodří Františka lýska (ostrava – Proskovice)
 6. –   8. 5. Středočeský folklorní festival (tuchlovice)
20. – 21. 5. HF Setkání CM valašského království (Frenštát pod Radhoštěm)
27. – 28. 5. Horácko zpívá a tančí (Světlá nad Sázavou)

tipy na další folklorní slavnosti
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Festival zahájí kapela, kterou si mohou fanoušci 
vyhlasovat na internetových stránkách festivalu.  
dále vystoupí skupiny starej matyas,  česká ky-

tarová legenda miloš dodo doležal se svou skupinou, 
dívčí rockové dámy k2, nestárnoucí katapult a dále 
kapely  ac/dc revival Špejbls Helprs  a starej pejr.

 poutnÍk FEst 2011
V pořadí již 9. ročník tradičního festivalu POUTNÍK FEST se uskuteční v sobotu 21. května od 15:00 
hodin ve dvoře pivovaru Poutník Pelhřimov, Pivovarská 856, Pelhřimov. Očekávaná návštěvnost je kolem 
3000 lidí z blízkého i dalekého okolí Pelhřimova. Akci pořádá kulturní zařízení města Pelhřimova, partne-
rem je mj. DUP - družstvo Pelhřimov.

Začátek Hudební skupina

15,00 Podle hlasování fanoušků na 
stránkách http://www.creation.cz/
poutnikfest/

16,00 starej MatYaS

17,00 DoDo DolEŽal 

18,30 K2

20,00 KataPUlt 

22,00 aC-DC revival 

23,30 StaREJ PEJR

časový rozpis festivalu

cena vstupenek v předprodeji je 160 kč, cena na místě 190 
kč. osoby do 140 cm výšky mají vstup zdarma.  předprodej 
vstupenek bude probíhat měsíc předem v turistickém informač-
ním centru, masarykovo nám. 10, 393 01  pelhřimov, tel: 565 
326 924, e-mail: 

ic@kzpe.cz.

více informací naleznete na odkazu 

www.poutnikfest.cz .

informace o vd dup a pivovaru poutnÍk lze nalézt na 

www.dup.cz 
a 

www.pivovarpoutnik.cz. 
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