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Duben je tu a my se opět potkáváme, na
stránkách našeho časopisu. V tomto měsíci
se můžeme těšit na oslavu velikonočních
svátků a co by byly velikonoce bez
barvení vajíček – nenechte si ujít širokou
nabídku VD Druchema Praha či velikonoční dekorace z Ergotepu Proseč u Skutče.
Přinášíme vám hned dva rozhovory
s předsedy družstev Horácké kovodružstvo Třebíč a Vývoj Třešť. V prvním
případě se s námi můžete podívat do
provozu, kde se vyrábějí nejrůznější kovové komponenty. Ve druhém případě zas
můžeme vidět krásné modely na krásných
ženách. Přečíst si můžete také o našich
členských VD Jihokov České Budějovice,
Kovoplast Hluk a Brněnská Drutěva.
Navzdory dlouho přetrvávající zimě je
jaro konečně tu a s ním jarní práce na
zahradě. Podívejte se s námi na nabídku
zahradní techniky VD Drupol Praha.
Pokud váš zahradní nábytek potřebuje
regeneraci, nenechte si ujít ani nabídku
Detechy z Nového Města nad Metují,
která nabízí velmi kvalitní nátěry na dřevo
všeho druhu.
Jedním z hlavních hrdinů posledních týdnů
je česká pohádková postavička – Krtek.
Její výhradní výrobce Moravská ústředna
Brno se může pyšnit hned dvěma velkými
úspěchy – jako parťáka si českého Krtka
vybral americký kosmonaut Andrew J.
Feustel na svůj let v raketoplánu ENDEAVOUR STS-134. Krtek bude tak sedmým
„astronautem“, který 20. dubna našeho
času vyrazí na téměř čtrnáctidenní výlet
mimo Zemi a tím dokáže, že si svůj dřívější
pohádkový příběh Krtek a raketa plně
zaslouží. Krtek se stal také vyslancem
mládeže EU a čínské mládeže.

26

Manažer roku 2010
součástí časopisu je brožura s finalisty soutěže

Jana Henychová
šéfredaktorka

27-28

PR v praxi (8.)

29

ERGOTEP,
družstvo invalidů Proseč u Skutče
velikonoční dekorace

30-31

VELIKONOCE - Druchema,
družstvo pro chemickou výrobu a služby
Nechte děti, aby se při zdobení vajec vyřádily

12-13 	Odborný seminář v ERGOTEPU
		
14
Družstvo Model Praha
15

Krtek se stal vyslancem mládeže EU

16-17

Krtek letí do vesmíru

	DETECHA, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Jak ošetřit dřevěný venkovní nábytek,
18
pergoly a přístřešky

19

DRUPOL, výrobní družstvo, Praha
Nabídka zahradní techniky, soutěž o ceny,
dárek pro čtenáře VD: slevový kupon

20

Historicky první setkání Čechů
z Evropského parlamentu a EHSV

ICA Expo Manchester 2012
21	Světová družstevní výstava

duben 2011

	Enterprise Europe Network
22
– možnosti spolupráce

2

Adresa redakce:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1

Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz
Tel.: +420 224 109 352
Tel./fax: +420 224 230 050
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:
inzerce@scmvd.cz

výrobní družstevnictví

Horácké kovodružstvo Třebíč
Rozhovor s předsedou družstva
Antonínem Chromým

Zabýváte se také zakázkovou výrobou?
Zakázkovou výrobu děláme. Pokud si zákazník objedná
konkrétní věc a dodá nám příslušnou dokumentaci, jsme schopni
to vyrobit. Družstvo má uzavřený smluvní vztah se zahraničním
partnerem z Německa. Jedná se o výrobu kovových konstrukcí
na NC stroje různých typů. Vše je zpracováváno dle zaslané
originální dokumentace.
Máte také nějaké vlastní výrobky,
kromě komponentů pro konkrétního klienta?

Horácké kovodružstvo se v současné době zabývá kovovýrobou, oproti původnímu předmětu činnosti, kterým byla i oblast
automobilového průmyslu. Družstvo bylo založeno bylo v roce
1951. Postupným vývojem a organizačními změnami a delimitacemi družstvo vyústilo do současného stavu. V roce 1992 proběhla transformace družstva. V  současné době máme 101 zaměstnanců. Roční obrat činí v průměru 90 milionů korun. Výrobní
činnost je podřízena systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO
9001:2009 certifikovaným společností TÜV International.
Kolik má družstvo provozoven?
Řídící, ekonomická, obchodní a technická činnost je soustředěna na správě družstva v Třebíči, stěžejní zmodernizované výrobní provozy jsou v nedalekých obcích v Rokytnici nad Rokytnou
a Mohelně.V obou provozovnách se zabýváme kovovýrobou.

Jaké možnosti technologie nabízíte pro zpracování vašich výrobků podle přání klientů?
Disponujeme mj. ohraňovacím strojovým
parkem a laserovou
technikou pro přesný
výřez nejrůznějších komponentů dle přání
zákazníka, dále
pak svařovací
technikou, která je neméně
důležitá co do
rozsahu činností. Provozujeme
také linky na
povrchovou
úpravu, a to pomocí práškové
i mokré technologie. V současné době očekáváme dodání
nového laseru.
Stroj vyrábí japonská firma
Amadi. Podle technické dokumentace má paprsek proříznout kovový materiál až do tloušťky 20 miilimetrů. Jen máme nyní trochu
obavy, aby momentální situace v Japonsku díky vlně tsunami neohrozila dodávku tohoto stroje. Pokud vše proběhne jak má, laser by
k nám měl dorazit v červnu tohoto roku.
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Pane předsedo, co je předmětem činnosti
vašeho družstva?

Jmenoval bych alespoň zahradnické náčiní – například vypichovák plevele, ale třeba i síta, včetně sít pro „velký“ průmysl.
Naší prioritou je ale výroba komponentů z plechu pro klienta na
zakázku.
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Patříte mezi zastánce
zdravého
životního stylu
a přírodních surovin?
Pak si pořiď elektrický domácí
mlýnek na mouku z produkce VD
Horácké Kovodružstvo Třebíč.
Umlít na něm můžete mouku
pšeničnou, žitnou, ale i třeba jáhly
a další suroviny, a upéct si tak své
oblíbené pečivo. Veškeré mlecí
součásti jsou vyrobeny z kvalitního
a odolného materiálu.
Mlýnek se vyrábí ve dvou
provedeních
– v keramickém designu
či celodřevěný,
takže se stane současně
zajímavou dekorací
vaší kuchyně.

Takový stroj stojí jistě hodně peněz…
Ano, stroj byl finančně velmi nákladný. Měli jsme šanci si ho
zakoupit díky výhodnému úvěru, který SČMVD poskytl našemu
družstvu. Kvalitní stroje jsou dnes nutností. Pokud zákazník mění
ze dne na den své požadavky, tak kdybychom neměli tuto moderní technologii, nebudeme konkurenceschopní.
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Můžete přiblížit technologii povrchové úpravy a jak
dalece je důležitá?
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Každá povrchová úprava je důležitá. To co zákazník vidí vizuálně, může ovlivnit jeho výběr. My používáme především práškovou lakovnu. Výrobek se odmastí, osuší, provede se oplach pomocí fosfátování speciální přípravou, kdy dojde ke zdrsnění povrchu.
Vyrobené součásti se na povrchu vyrovnají speciálním kytem, následně zbrousí a pomocí elektrostatiky se na povrch nanese stříkací
pistolí barvicí prášek. Materiál si vezme pouze tolik, kolik je potřeba, zbylou barvu lze použít pro další lakování. Nakonec dojde
k vytvrzení barvy při určité teplotě ve vytvrzovací peci.
Ve vaší nabídce je jeden ojedinělý výrobek a sice
– elektrický domácí mlýnek na mouku. Můžete
nám o něm povědět více?

Mlýnek se vyrábí ve dvou provedeních – ve dřevěném a keramickém. Uvnitř jsou kovové hliníkové misky a mlecí kameny, kde
probíhá mletí a konečným produktem je celozrnná mouka.
Kde si mohou zájemci vaše výrobky zakoupit?
Máte podnikovou prodejnu?
Výrobky se dají koupit u nás v družstvu. Máme také vlastní
zásilkový obchod. K distribuci našich výrobků využíváme i vybrané obchodní společnosti.
Co se týče spolupráce se SČMVD, účastníte se veletrhů?
Rádi se zúčastňujeme společných družstevních expozic, především veletrhů Hobby a Země Živitelka.
Děkuji za rozhovor…
Rozhovor připravila: Jana Henychová
www.hkdtrebic.cz
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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
ROZHOVOR s předsedou družstva
JUDr. Rostislavem Dvořákem

Výrobní družstvo Vývoj Třešť nabízí v posledních týdnech a měsících své výrobky
a služby na řadě prezentačních akcí a módních přehlídek. Zeptali jsme se předsedy
družstva JUDr. Rostislava Dvořáka…

Které firemní propagační akce považujete v poslední době za zdařilé a které naopak?
Velmi hezkou a profesionálně udělanou akcí byla přehlídka společenských oděvů, kterou jsme společně s návrhářkou Natali Ruden
a naším návrhářem Michalem Přibylem předvedli ve Smetanově síni

Obecního domu v Praze. Přehlídku mělo možnost shlédnout stovky
našich potenciálních, ale i stávajících zákazníků, kterými jsou předsedové výrobních družstev, ředitelé a reprezentace firem a podnikatelských institucí, členové vlády, státní správy, parlamentu a místní
samosprávy. Všechny dámské i pánské modely reprezentovaly společenskou špičku a provedení přehlídky včetně dekorace, osvětlení
a hudby mělo velmi dobrou úroveň. (pozn. redakce: z přehlídky
v Obecním domě v Praze uvádíme několik fotografií)
Protipólem byly negativní výsledky veletrhu Styl-Kabo v Brně.
Opět se projevila rok od roku horší úroveň účasti jak vystavovatelů,
tak zejména zákazníků. Prázdná místa v pavilonech, stánky pokoutních prodejců, výstavní
stánky nejjednodušších konstrukcí a ty jednodušší stánky jsou snad jediné, co je omluvitelné
z důvodu úspor. Naše družstvo přišlo i tento rok
s novou individuální expozicí a novými kolekcemi výrobků a náklady s tím spojené bereme jako
reklamu pro image firmy. Obchody se na Stylu
nedělaly v minulosti velké, ale dnes se nedělají
žádné. Obchodně byla výstava Styl pokračující
katastrofou a přestávají ji pomalu navštěvovat
prodejci z maloobchodu, což je to nejhorší zjištění. Mění se trh, musíme na to vhodně reagovat.
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Jak hodnotíte pane předsedo na konci I/IV výsledky
družstva Vývoj Třešť a co nového chystáte?
Rok 2009 byl pro nás ekonomicky velmi těžkým rokem a docílit
kladného hospodářského výsledku nás stálo hodně úsilí. Podařilo se
to a podařilo se také udržet plnou zaměstnanost. Třešť je malé město
a naše družstvo se tady stalo postupem let největším zaměstnavatelem a proto vnímám udržení zaměstnanosti jako prioritu. V nástupu
do nového roku 2011 vítám, že se situace zlepšuje a podařilo se
uzavřít významné kontrakty v Anglii, Německu a ve Švýcarsku. Negativně ale hodnotím růst našeho exportu, protože jsme se ve Vývoji
dostali přes hranici 90 procent a přes vyšší a vyšší kvalitu je menší
a menší tuzemský prodej. Klasický maloobchod s konfekcí zaniká
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a v České republice rostou řetězcové prodeje. Nemyslím tím Tesco
nebo Makro, ale české malé firmy, které si nechávají doslova vše vyrábět na východě, strategicky se tváří jako výrobci a otevírají desítky
prodejen, jejichž cenám nejde úspěšně konkurovat. Rozdíly v kvalitě
český spotřebitel zatím nebere, neumí a často nemůže brát jako podstatný faktor a zajímá jej výhodnější cena. Je to sice pro evropské
a naše hospodářství cesta do pekel, ale zatím se to někomu vyplácí
a co bude za dvacet let nikoho, skutečně nikoho, nezajímá. Nicméně první tři měsíce roku máme v družstvu výsledky velmi dobré.

Ta slova „bude hůř“ znějí děsivě pane předsedo!?
Jsem optimista, ale přece nejde nevidět co se v naší zemi děje.
Chápu ekonomické zákonitosti, respektuji je a pracuji tak, abych se
s nimi vypořádal a má práce měla smysl a dobré výsledky.
Vypořádat se ale s důsledky neprofesionální práce vlády, parlamentu a státních institucí, to neumím. Skutečností například je, že už
téměž všechny ceny v České republice jsou vyšší než v západní Evropě a jednou z hlavních příčin jsou zejména vážné chyby a absolutně špatné hospodaření a rozhodování státních a politických institucí. Musíme zaplatit to, co vláda a stát pokazili a kazí - předražené
nekvalitní silnice, drahou sluneční energii, drahá paliva, zmanipulované tendry k financování stran, prohrané arbitráže, nestabilní daňové prostředí, růst nákladů na provoz státu a z toho permanentně

rostoucí sociální nejistoty. To vše nám zhoršuje podnikatelské a konkurenční podmínky a je to pro nás pro všechny zbytečné obrovské
břemeno. Naše státní sféra se propracovala k hektické, ji samotnou
a všechny ostatní zatěžující práci bez výsledků, tedy lépe řečeno
bez dobrých a potřebných výsledků a to musíme změnit. Jak vidíte
jsem optimista, protože věřím, že to je ještě možné. Ale zeptejte se
na něco veselejšího.
Když vás tak poslouchám, jak vypadá váš pracovní
den?
(Smích) Jako každého jiného předsedy družstva, ráno v 6:00
vstanu, v 7:00 jsem na družstvu a jsem rád když v 19:00 stihnu
doma televizní noviny, při kterých se obvykle rozčílím a ve 23:00
jdu spát, no a v 6 ráno vstanu…
www.vyvoj.cz

Rozhovor připravila: Jana Henychová
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Co považujete za nejlepší výsledek posledního měsíce?
Před třemi týdny jsme spustili novou výměníkovou kotelnu na
zbytkové teplo. Teplo nakupujeme, ceny jsou nehorázné a protože
bude hůř, tak jsme si vyprojektovali a postavili svépomocí kotelnu, ve
které se plně využívá zbytkové teplo. Snížili jsme náklady na topení
v celém areálu pro 300 zaměstnanců o 80 procent při návratnosti
investice za tři roky.
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Brněnská Drutěva,
výrobní družstvo
Historie…

P

očátky vývoje družstva spadají do roku 1945, kdy absolventi Královopolského ústavu sdružených ve spolku JETĚVA (Jednota tělesně postižených) zahájili drobnou výrobní
činnost. Zásadními změnami v organizování osob se změněnou
pracovní schopností došlo k utvoření prvního
družstva invalidů v republice již v roce 1949.
Delimitací závodů z tohoto prvního družstva
invalidů vzniklo na ustavující valné hromadě
29. prosince 1953 výrobní družstvo Brněnská
Drutěva s pěti výrobními závody umístěnými na
různých místech Brna s 534 členy. Družstvo
zabezpečovalo výrobu kartáčnickou a košíkářskou, brašnářství, oděvní výrobu, kartonáž,
výrobu tkaných odporů a sítí a od roku 1954
výrobu umělých květin.

Na základě zákona 42/91 Sb. o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech byla Brněnská
Drutěva přetransformována na družstvo vlastníků. V r.1995 byla
založena dceřiná společnost BD TOVA s. r. o., jejímž hlavním
předmětem činnosti je výroba dekorativních předmětů (dřívější
umělé květiny).
Současnost…
Výrobní činnost družstva je velmi různorodá, skladba oborů
respektuje požadavky trhu, ale i zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Sídlo družstva je na Bohunické ul. v Brně v blízkosti dálničního tahu. Další provozovna je na ulici Sochorova
v Brně – Žabovřeskách. V současné době družstvo zaměstnává
190 zaměstnanců, 70 procent tvoří osoby se zdravotním postižením.
Družstvo prezentuje výrobky a nabízí své služby na internetové stránce www.druteva.cz. Tato stránka získala ocenění Web
roku 2010 - v rámci soutěže Zlaté stránky Živnostník roku 2010 a
Vodafone Firma roku 2010.
Družstvo je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 od roku
2005
Výrobní zaměření družstva:
•	Chráněná dílna (kartáčnické výrobky, kooperační práce, ruční montážní práce)
•	Šití a výroba konfekce (dámská a pánská
konfekce, pracovní oděvy, oděvní doplňky
sloužící k reklamním účelům)
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•	Kartonáž, knihaři a chráněná dílna (papírenská výroba, knižní vazby, kancelářské
a školní potřeby, luxusní potahovaná kartonáž, kartonáž – obaly)
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V  roce 1961 byla dokončena výstavba provozovny v Horních Heršpicích, kam se přestěhovala výroba oděvů a kartonáže.
V roce 1980 došlo k rozšíření činnosti družstva o knihařství a to
v důsledku sloučení družstva s VD Knihařů, které bylo založeno
již před 65 lety. Počet členů v tomto období činil cca 1000 osob,
převážně se změněnou pracovní schopností. Družstvo mělo dále
sedm maloobchodních prodejen, které navazovaly na výrobní
program závodů. Vlastní bezbariérový rekreační objekt na Bílém
potoce, chatu na brněnské přehradě, v pronájmu rekreační zařízení v Čalově na Slovensku a v Tatranské Štrbě, závodní klub
v Brně a ubytovnu na Fišové ul. v Brně.
V letech 1985 - 1988 byla realizována výstavba tří nových
objektů v areálu na Bohunické ulici v Horních Heršpicích - výrobní
budova, rehabilitační zařízení a stravovací zařízení.

•	Chráněná dílna – výroba elektro a kovo
výroba (regulátory teploty, k plynovým kotlům, laboratorní topná hnízda, topné sítě a
pásy).
Po provedené transformaci
prošlo družstvo po stránce ekonomické poměrně složitým vývojem, který vyplýval zejména z podstatně se měnící situace na
tuzemských i zahraničních trzích. Ve velkém
rozsahu postupně ubývalo jednodušších kooperačních prací, ale také odbyt u ostatních
oborů, což mělo dopad na pokles stavu
pracovníků a celkového obratu. Nejhorší
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V současné době má družstvo v provozu tři pracoviště se statutem chráněné dílny, v nichž pracují pracovníci se změněnou
pracovní schopností a těžkým zdravotním postižením. Zde je
z hlediska pracovní náplně a výsledného efektu situace nejsložitější. Po stránce finanční situaci ani nemůže řešit příspěvek na
provoz od Úřadu práce.
Zmíníme alespoň některé úspěšné výrobky Brněnské Drutěvy…
Družstvo vyrábí výškově nastavitelné lehátko pro vybavení
lékařských ordinací a masérských salónů. Polohu lze nastavit
ovládacím tlačítkem na boku lehátka nebo nožním nášlapovým
ovladačem. Lehátka jsou nabízena v různých variantách. Např.
s naklápěcím podhlavníkem, případně s naklápěním nožní části. Naklápění polohovacího podhlavníku či nožní části je možné
pod úhly 0 až 45 stupňů, nebo – 15 stupňů až + 15 stupňů.
Z dalších výrobků jmenujme alespoň pojízdné kovové stolky
vhodné pro přístroj na kompresivní drenáže, židle, kosmetické

křeslo polohovatelné na ruční ovládání či s el. motorem, lupu 3
dioptrie s osvětlením, pedikérské podložky či veterinární stoly.
Dále družstvo nabízí možnost zhotovení výrobků na přání zákazníka.
Mezi zajímavosti z nabídky družstva bezesporu patří přístroj
na harmonizaci čaker světelnou rampou. Jedná se o stojan obsahující sérii barevných lamp, z nichž každá reprezentuje jednu
čakru. Čakry jsou energetická centra lidského těla – vychází se
zde z čínské medicíny. Každá z čaker je spojena s určitou částí
těla a orgány, od temene hlavy (fialová, tmavě modrá a světle
modrá) přes trup (zelená a žlutá) až po konec páteře (oranžová
a červená). Přístroj slouží k harmonizaci a pozitivní stimulaci organismu. Výrobek je dodáván s náhradní sadou žárovek.
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
Bohunická 81, 639 13 Brno
www.druteva.cz
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byl z tohoto pohledu zejména rok 1996, kdy se značný pokles
odbytu projevil zejména u kartonáže a v důsledku toho vykázalo
družstvo po několika letech ztrátu. Kritické období však družstvo
postupně překonalo. Po ztrátových letech 2008 a 2009 se dostalo družstvo minulý rok 2010 opět do zisku.
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Kovoplast,

výrobní družstvo, Hluk
dvojčinných mechanických rozprašovačů. Jedná se o kvalitní
český výrobek, který se od ostatních postřikovačů liší tím, že
umožňuje rozprach jak při stlačení, tak při puštění ovládací páky.
Rozprašovače je možné si prohlédnout a také objednat v e-shopu na www.kovoplastvd.4shop.cz V  dubnu a květnu
mohou zákazníci využít velikonoční slevu 10 % na rozprašovač
ROSA a navíc obdrží ke každé objednávce přes e-shop ramínko
na kravaty a šátky zdarma.
www.kovoplastvd.cz

D

ružstvo KOVOPLAST vzniklo v roce 1994. Dnes patří
Kovoplast k nejvýznamnějším firmám v regionu, které
zaměstnávají více než 50 procent pracovníků se zdravotním postižením. Družstvo prošlo v posledních letech několika
zásadními změnami. Hlavním rozhodnutím, které vedlo k rozvoji
firmy, je soustředění výroby na dodávky a subdodávky přesných plastových a kovových výlisků pro automobilový průmysl,
elektrotechniku a spotřební průmysl, jejichž kvalita je zajištěna
dlouholetým používáním systémů řízení jakosti ISO 9001 a ISO
TS 16 949. Dále rozšířilo nabídku různých typů kotevních želez,
které slouží pro upevnění plastových, dřevěných a hliníkových
oken do zdiva.
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V  loňském roce byla také
dokončena rekonstrukce budov
v areálu družstva. Tento vývoj
měl kladný vliv na chod a hospodaření firmy, o čemž svědčí
spokojenost stávajících zákazníků a získání nových partnerů jak
na domácím, tak na zahraničním
trhu.
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Ve dnech 1. – 4. března
2011 se zástupci výrobního družstva Kovoplast zúčastnili mezinárodního veletrhu subdodávek
Z-Messe v Lipsku. Družstvo zde
mělo prezentační výstavní stánek,
kde představilo vlastní vyráběné plastové a kovové výlisky. Účast
českých firem spolufinancovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, osobně se akce zúčastnil i ministr Kocourek.
Družstvo velmi oceňuje také příspěvek od
SČMVD na tuto akci,
která družstvu umožnila zviditelnění se na
mezinárodní úrovni.
Výrobní družstvo
Kovoplast je dlouholetým dodavatelem

výrobní družstevnictví

Kuchyňské strojky
mají u nás tradici

J

ihokov v.d. České Budějovice vyrábí v provozovně v Prachaticích vedle tradičních strojků na strouhanku, sýr a zeleninu
také mlýnky na mák. Vývoj započal již v roce 2002 a po
roce, kdy se vyvíjel design, složení nerezové litiny a byla zadána
výroba forem na lití, bylo započato s jeho výrobou. Na trh byl
uveden v roce 2003 v novém obalu jak pro tuzemsko, tak pro
zahraničí. Jedná se o kvalitní výrobek, který je z nerezové oceli,
s čímž souvisí vyšší cena než u makomlýnku z černé litiny. Ale i
zde platí známé pořekadlo že nejsme tak bohatí, abychom mohli
kupovat levné věci.
Firma ročně expeduje kolem deseti tisíc kusů těchto mlýnků

převážně do Německa a Rakouska, ale i na tuzemský trh, kde
mezi odběrateli družstva patří velkoobchody, jako například
Včas Benátky nad Jizerou, Unimoplast Babylon, či Plastimex
Prostějov.
Mlýnek se vyrábí ve dvou provedeních – se šroubem a s přísavkou.
Mlýnek je možno zakoupit přímo v provozovně družstva Jihokov nebo prostřednictvím e-mailu prachatice@jihokov.cz nebo
ho zakoupit v jejich podnikové prodejně.
www.jihokov.cz

Náš tip ze strouhaných brambor

Bramborák

Suroviny: Suroviny: 1 kg syrových brambor, 1 hlavička česneku, 350 dkg hladké mouky,
3 dcl mléka, 1 vajíčko, majoránka, mletý pepř, sůl, olej na smažení
Brambory rozstrouháme společně s oloupaným česnekem, přidáme zbylé suroviny a důkladně promícháme. Do těsta můžeme přidat též nakrájenou klobásu. Na větší pánvi rozehřejeme olej a naběračkou tvoříme placky, které smažíme z obou stran. Po vyndání z pánve doporučujeme nechat okapat
na sítu.
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prkénko: Dipro Proseč u Skutče, škrabka: KDS Sedlčany, mísa a talíř: Keramo Kožlany
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Odborný seminář v Ergotepu
netradičně

Seminář v Ergotepu k elektronickému obchodování a spolupráci
s centrálními nákupy velkých firem
výkonný manažer nákupu speciálních služeb ČSOB a Petr Vondráček,
senior manažer Poštovní spořitelny.
Netradiční formou zdůraznili
hlavní odlišnosti centrálního nákupu
od klasického modelu obchodování,
v diskusi se vyjádřili i zástupci zaměstnavatelů včetně VDI. Sociální
přidaná hodnota nemůže nahradit
parametry kvality a ceny, avšak
může eliminovat například některé
subjektivní projevy chování nákupčích. Nabídky zejména v prvním kontaktu je nutno velmi pečlivě připravit,
opřít nejen o vlastní silné stránky, ale
i o znalost oslované společnosti, jejích priorit a potřeb.

S

polečnou iniciativou družstva, jeho obchodních partnerů,
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání OZP a SČMVD se v družstvu invalidů ERGOTEP uskutečnil 10. března
praktický seminář. Cílem semináře bylo předání praktických zkušeností v rámci obchodních vztahů se zaměstnavateli zdravotně
postižených, týmem ČSOB a Poštovní spořitelny a představení
nutných elektronických procesů, které by měla rozvíjet každá firma, která se snaží o trvalý růst a dbá na kvalitu svých výrobků
či poskytovaných služeb. Závěr semináře byl věnován připravovaným novinkám v české legislativě týkajících se zaměstnávání
zdravotně postižených. Záštitu převzali společně poslankyně
Lenka Kohoutová a předseda svazu Jan Wiesner. Zúčastnilo se
mimo jiné 13 zástupců členských VDI svazu.
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V úvodu programu vystoupil Martin Kovář, ředitel rozvoje
péče o klienta a ombudsman Poštovní spořitelny, který se zabýval pojetím sociální odpovědnosti firem a způsoby, jakými je
možno jich využít ze strany sociálních podniků – zaměstnavatelů OZP. Za základ považuje porozumění potřebám a způsobu
myšlení potenciálních zákazníků, více než o zakázky usilovat
o dlouhodobé partnerství. Připomněl, že řada zaměstnavatelů
OZP nedokáže řádně zmapovat potřeby svých potenciálních zákazníků a neumí nabídnout své silné stránky, kterými může být i
sociální aspekt jejich podnikání.
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Jak toto napravit, například prostřednictvím elektronických
obchodních systémů a webových prezentací, představili na reálných příkladech Stanislav Piskač a Marek Lustyk z družstva
ERGOTEP.
Vysvětlit pravidla chování centrálních nákupů u velkých společností a ukázat možnosti, jak prorazit do těchto korporací jako
sociální podnikatel, přijeli do Proseče představit Robert Drozd,

Na závěr semináře vystoupili
společně poslankyně PSP ČR Lenka
Kohoutová, Karel Rychtář, ředitel odboru VDI v SČMVD, kteří
představili aktuální stav jednání k navrhovaným legislativním
změnám týkajícím se zaměstnávání OZP a také činnosti Charty
sociálního podnikání, která vznikla společnou iniciativou SČMVD, AZZP ČR a NFOZP právě s cílem využít sociální reformy
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a dosáhnout komplexního řešení systému podpory zaměstávání
osob se zdravotním postižením.
Semináře, který moderovala Hana Potměšilová – ředitelka
NFOZP, se zúčastnily více jak tři desítky zaměstnavatelů zdravotně postižených z celé České republiky a zástupci státní správy a
samosprávy, mezi něž patřili například starosta obce Proseč Jan
Macháček a další hosté.
S další podobnou akcí zaměřenou na výměnu zkušeností v
obchodní oblasti práce VDI a dalších sociálních podnikatelů počítáme v září, organizátorem tentokrát bude SČMVD.
www.ergotep.cz
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Autor textu: Ing. Karel Rychtář
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Nudí se váš pes, když si vybíráte klobouk

?

Pak neváhejte a kupte mu ho také…

… Navštivte prodejnu výrobního družstva
MODEL PRAHA

duben 2011

info@modelpraha.cz
www.modelpraha.cz
tel.: +420 233 373 011, +420 606 592 028
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Krtek se stal vyslancem mládeže EU
v rámci Roku mládeže Evropské unie
a Čínské lidové republiky

Akce byla zahájena v Pekingu 23. února premiérem ČLR Wen Jiabaem. Předcházelo ji zahájení čínskounijního roku mládeže předsedou EK J. M. Barossem.

straně je Rok mládeže Evropské unie a Čínské lidové republiky
spojen s představou méně formálních, živých a pro mladé skutečně atraktivních akcí a diskusí. Pekingský zahajovací ceremoniál
a exkurze uspořádané čínskou stranou pro evropské mladé delegáty z řad studentů zatím svědčily o nadstandardní formálnosti
na čínské straně. Právě neformálnější elementy, jako český Krtek,
by měly dopomoci při dalších akcích uvolnění dialogu a k nenucené výměně názorů. Jen ty mohou vést ke skutečnému poznání
a sblížení mezi těmi, na kom budou vztahy jedněch z nejvýznamnějších světových politických hráčů i trhů – Číny a EU - již brzy
plně záviset.
www.mubrno.cz
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Symbolem „mládežnického
vyslance“ se stal Krteček – postavička z animovaného seriálu
výtvarníka Zdeňka Milera, který
ve stejnou dobu shodou okolností slavil nádherných 90 let.
Krteček byl nominován a na ceremoniálu představen jako jeden
z pěti unijních mládežnických
vyslanců – umělců, sportovců či,
v Krtkově případě, populárních
uměleckých hrdinů, v Číně široce
známých a mezi mládeží oblíbených.
Filmy i nejrůznější hračky
„běhají“ k radosti čínského publika všech generací po ČLR
celá desetiletí, ne vždy se zcela
korektně vyřízenými náležitostmi na ochranu práv duševního
vlastnictví (o čemž zahájí právní
zástupci Zdeňka Milera za pomoci velvyslanectví v Pekingu v následujících měsících seminář
a jednání). Kostým Krtka pro daný ceremoniál a další akce Roku
mládeže zapůjčilo se souhlasem pana Milera velvyslanectví ČR
v Pekingu zdarma družstvo umělecké výroby Moravská ústředna
Brno. Přes metr a půl vysoký Krtek tak přicestoval z České republiky do Číny, k velké radosti všech zúčastněných.
Hlavním cílem čínsko-unijního Roku mládeže má být podpora
mezikulturního dialogu a vzájemné lepší poznání a porozumění
mezi evropskou a čínskou mládeží. Vždyť dnešní mladí lidé, tedy
osoby ve věku zhruba 16 – 30 let, budou nositeli a realizátory
strategického partnerství mezi ČLR a EU v budoucích desetiletích. Jejich vzájemná důvěra a odstranění předsudků leží na srdci dnešním politickým vůdcům na obou stranách. Na evropské
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Krtek letí do vesmíru
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby vyrobila plyšového Krtečka pro
NASA. Oblíbenou legendární plyšovou hračku si vybral americký kosmonaut Andrew
J. Feustel jako maskota do raketoplánu ENDEAVOUR STS-134.
teček nebude na palubě vesmírné lodi samoúčelně. Jeho mise
má propagovat vědu a vesmírný výzkum nejen u českých dětí.
Americká ambasáda v Praze proto spolu s Astronomickým ústavem AV ČR a Českou astronomickou kanceláří připravila řadu
doprovodných programů.

K

rteček startuje kromě Feustela s dalšími pěti astronauty 20.
dubna v 1.48 hod. našeho času. Návrat zpět je plánován
na 3. května ve 20.38 hod. Spolu s Krtečkem a Feustelem
startují také astronauté Mark E. Kelly (velitel), Gregory H. Johnson (pilot), Edward M. Fincke, Gregory E. Chamitoff a Roberto
Vittori. Jedná se o Feustelův druhý start – poprvé si vzal sebou do
kosmu verše – Písně kosmické Jana Nerudy.

To, že Krteček koketoval
s vesmírem, je všeobecně známo - pohádkový díl Krtek a raketa vznikl ve filmové podobě
již v roce 1965 a je autorským
filmem výtvarníka Zdeňka Milera, který kromě obrázků také
vytvořil námět, scénář a film i režíroval. Autora tehdy ani nenapadlo, že o 46 let později poletí
plyšový Krteček do vesmíru doopravdy. Podle filmového příběhu nakreslil Miler následně i knížku, která vyšla ve stejném roce,
a je to jediný knižní titul s postavičkou Krtka, ke kterému autor
napsal také text.
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V  raketoplánu ENDAVIOUR sice Krteček nebude spouštět
oranžovým tlačítkem start rakety jako v oblíbeném kresleném večerníčku, protože celý start i let bude řízen počítači, ale zato má
již nyní čestné místo na trenažeru paluby raketoplánu.
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Plyšové Krtečky vyrábí Moravská ústředna Brno již 26 let.
Jeden den byl ale pro družstvo významným – jednoho dne obdrželi telefonát z Velvyslanectví Spojených států v Praze, potažmo
Astronomického ústavu AV ČR. Dva pánové – Miroslav Konvalina a Pavel Suchan hledali, kde se vyrábí český plyšový Krteček
podle originální předlohy Zdeňka Milera. Tuto hračku si totiž
vybrala rodina amerického astronauta s českými kořeny Andrewa J. Feustela. Shodli se na tom, že ho považují za nejlepšího
vyslance České republiky pro historicky poslední let raketoplánu
ENDEAVOUR. Feustel si ho vezme na oběžnou dráhu do osobního balíčku astronauta. Krteček má přinést jeho misi štěstí, ale
zejména ji propojit s českými dětmi a lidmi z České republiky
jako poděkování za krásné přijetí, které se Feustelovým dostalo
při jejich poslední návštěvě v České republice v roce 2009. Kr-
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Na to, že Krtkovi bude v závěru letošního roku 55 let, je vcelku čipera. Poletí do kosmu a přitom nemůže být jen tak obyčejným krtkem - musel totiž vyhovět speciálním požadavkům NASA.
Hlavními požadavky pro výrobce bylo, že krtek musí být vyroben
z nehořlavého materiálu a musí mít placatý tvar a velikost do
dvaceti centimetrů. A  to se stalo pro MU Brno výzvou, která
se nedala odmítnout, ačkoliv vyrobit plochou hračku a současně
dodržet klasické tvary postavičky, striktně hlídanou autorem, nebylo zrovna lehkým úkolem a tak volba padla na krtka v podobě
maňáska. Současně bylo nutné provést na krtkovi nějaké vizuelní změny, takže nyní vyhovuje americkým požadavkům – má
větší oči, směje se a připomíná tak postavičku z legendárního
Disneylandu. Bylo nutné získat souhlas Zdeňka Milera s těmito
úpravami a pak také dořešit licenční práva – při uzavírání licenč-

Zajímavosti:

ní smlouvy nebylo například zmíněno, že Krtek bude létat po
oběžné dráze. Vše se ale stihlo, včetně následných korektur upraveného krtečka, a mohla začít vlastní výroba vzorku. 12. listopadu odcestoval Krtek do Prahy k „předletové přípravě“ na cestu
do USA. „Za několik dní už nám pánové Konvalina a Suchan
poslali první fotografii Krtečka, jak se na americké astronauty
usmívá z paluby trenažéru raketoplánu v Houstonu. Věříme, že
vše dobře dopadne a splní se tak možná část jednoho z prvních
příběhů pana Milera o Krtečkovi a raketě,“ říká Blahoslav Dobeš
z Moravské ústředny Brno.
www.mubrno.cz
Let Krtečka do kosmu byl oficiálně představen na tiskové konferenci
22. března za účasti
amerického
velvyslance
Normana Eisena.

•	Velitelem mise je Mark E. Kelly, který je
manželem americké kongresmanky Gabrielly Giffordsové. Tu počátkem ledna postřelil
v arizonském Tucsonu atentátník do hlavy.
•	Expedice ENDEAVOUR STS-134 je druhým
kosmickým letem amerického astronauta Andrewa Feustela. Jedná se o zásobovací a montážní let k ISS. Hlavním vynášeným nákladem
je Alpha Magnetic Spectrometer AMS-02.
Jedná se o experimentální částicový detektor
pro studium primárních částic kosmického záření,hledání antihmoty a detekci částic jemné
hmoty. Byl vyvinutý v Evropském středisku jadernému výzkumu CERN.
• Andref Feustel opustí celkem třikrát raketoplán do volného kosmu za účelem montážních výstupů.
•	V  rámci doprovodných programů vyhlásili
Česká kosmická kancelář a Americké centrum
Velvyslanectví USA v Praze výtvarnou soutěž
pro děti s názvem „Do kosmu s Krtečkem“.
Děti mohou kreslit obrázky s tematikou Krtečka ve vesmíru, raketoplánu či další vesmírnou
tematikou. Počet soutěžních prací není omezen. Soutěžní práce je možné zasílat do 31.
května 2011 na adresu halousek@czechspace.
cz. Více informací lze nalézt na internetových
stránkách www.dokosmuskrtkem.cz.
• Aktivity kolem Krtečka ve vesmíru můžete
sledovat na následujících odkazech:
www.dokosmuskrtkem.cz
http://www.facebook.com/profile.
php?id=1660404223#!/DokosmusKrtkem
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Velvyslanec USA Norman Eisen si podává ruku s Krtečkem.
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Jak ošetřit dřevěný venkovní nábytek, pergoly a přístřešky
Přestože nastupující jaro se většině z nás pojí především se zahrádkářskými radostmi a starostmi, kdo
chce mít svůj dům a jeho nebližší okolí skutečně v pořádku, nemůže se věnovat pouze zeleni. Mimo jiné
je třeba se porozhlédnout v jakém stavu se nachází povrch dřevěného nábytku, pergol a dalších komponent na zahradě. V případě, že volají po novém kabátu či ošetření, nezbývá než vzít štětec do ruky
a pustit se do práce…

duben 2011

D
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nešní nabídka nátěrů
na venkovní nábytek,
pergoly a obložení je
opravdu široká. Pokud chcete
poskytnout Vašemu zahradnímu
nábytku opravdu kvalitní ošetření doporučujeme výrobky od
předního anglického výrobce
barev, laků a tmelů značky Ronseal. Z široké nabídky přípravků
na ošetření dřeva jak v exteriéru,
tak interiéru si jistě vyberete to,
co právě potřebujete (výhradním distributorem těchto barev pro ČR je Detecha, chemické výrobní družstvo).
Pro dokonalé ošetření zahradního nábytku doporučujeme
použít Hardwood Garden Furniture Oil – olej na údržbu
a ochranu zahradního nábytku. Výrobek lze použít na nové dřevo,
popřípadě na dřevo již dříve podobným přípravkem ošetřované.
Nelze jej doporučit pro aplikaci na měkké dřevo. Jedná se o směs
přírodních olejů a pryskyřic. Nahrazuje esenciální oleje, které zamezují vysychání dřeva. Vytváří elastický voděodolný a trvanlivý
nátěr pro kvalitní zahradní nábytek z tvrdého dřeva. Olej se nanáší
pomocí měkkého, suchého, bezprašného hadříku. Před aplikací odstraňte všechny předchozí nátěry. Lehce obruste brusným papírem.
Prach, nečistoty a mastnotu setřete hadříkem smočeným v lakovém
benzínu. Nátěr oleje si vždycky vyzkoušejte na skryté plošce ošetřovaného dřeva. Povrch musí být suchý, zbavený všech nečistot. Pomocí měkké suché tkaniny olej lehce vetřete do dřeva a případný
přebytek setřete. Po vyschnutí je možno dle potřeby postup zopakovat. Dostatečnou ochranu poskytnou tři vrstvy nanesené vždy po 6
hodinách. Pro pravidelnou údržbu naneste další vrstvu oleje vždy
po šesti měsících. Nábytku tak zajistíte trvalou ochranu.
Pokud potřebujete opatřit novým lakem dřevěná obložení, okna
a dveře, pak ideálním nátěrem je venkovní lak Outdoor
Varnish. Jedná se o jedinečný, vysoce trvanlivý a extrémně pružný transparentní lak vyrobený z flexibilní alkydové
pryskyřice. Je určený k venkovním nátěrům oken, dveří,
obložení a dalších výrobků z měkkého i tvrdého dřeva. Je
rovněž vhodný na již lazurované dřevo, kterému poskytuje
další ochranu. Lak působí velmi dobře proti povětrnostním
vlivům. Pro zajištění kvalitní UV ochrany má lak lehce barevný (medový) nádech. Pro dostatečnou ochranu jsou zapotřebí 2-3 nátěry. Čisté a suché dřevo je třeba před nátěrem
lehce obrousit a otřít lakovým benzínem. Staré nesoudržné
nátěry musí být před nanášením laku zcela odstraněny. Před

použitím a během něj výrobek dobře promíchávejte. Nanášejte
rovnoměrnou vrstvu laku a roztírejte po směru dřevních vláken. Na
neošetřené venkovní dřevo naneste alespoň tři vrstvy a na již dříve
lakované či lazurované dvě vrstvy s časovým odstupem 6 hodin. Při
nanášení na neuzavřené tvrdé dřevo nařeďte první nátěr max. 15
% lakového benzínu. Nenanášejte na přímém slunci. Na dřevu některých tropických stromů, např. týku, iroka atd., může lak schnout
déle a může mít horší přilnavost. Výrobek vždy vyzkoušejte nejprve
na malé ploše.
Pro zajištění ochrany neopracovaného dřeva doporučujeme
použít One Coat Fencelife - vodou ředitelný tónovaný, vysoce
účinný prostředek pro dekoraci a ochranu dřevěných konstrukcí z neopracovaného dřeva v exteriéru. Vyniká barevnou stálostí
s vysokou ochranou proti UV záření. Emulze ze speciálních vosků
a pryskyřic poskytuje dřevu voděodolnost, přičemž mu umožňuje
dýchat a zároveň zabraňuje praskání a šupinatění. Vhodný k nátěrům plotů, zahradních domků, kůlen apod. Je obzvlášť vhodný na
hrubě opracované dřevo. K dosažení maximálního účinku postačí
1-2 nátěry. Nedoporučujeme jej používat na příliš hladce opracované dřevo. Před nanášením se ujistěte se, že je dřevo čisté a suché.
Pomocí tvrdého kartáče a brusného papíru odstraňte veškeré nečistoty, mech, plíseň a lišejníky. Před použitím a během něj barvu
dobře promíchávejte. Nanášejte štětcem rovnoměrnou vrstvu. One
Coat Fencelife není vhodný k nanášení stříkáním.
Pokud ošetříte Váš dřevěný nábytek, pergoly a obložení výše
uvedenými výrobky můžete si být jisti, že jste poskytli dřevu tu nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy, sluncem a lehkým mechanickým poškozením. Při letních zahradních slavnostech, grilování
a rožnění si můžete být jisti, že Vaše venkovní posezení bude působit dokonalým dojmem.
Více
informací
o produktech Ronseal
naleznete na
www.ronseal.cz.

DETECHA, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují, je distributorem nátěrových hmot
značky Ronseal. Více o družstvu naleznete na odkazu www.detecha.cz.
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Prodej a servis
zahradní a lesní techniky

motorová sekačka
A 510 WSHX

http://drupol.kostelecnl.cz

SOUTĚŽ O CENY
………. Soutěží se o 30 poukázek na slevu!!!
Vyhrát můžete:
1x poukázku na slevu 5000 Kč při nákupu nad 15 000 Kč,
2x poukázku 3000 Kč při nákupu nad 12 000 Kč,
2x poukázku na 1500 Kč při nákupu nad 7000 Kč
25x poukázku na 1000 Kč při nákupu nad 5000 Kč.

křovinořez
CB 43 DSX

Odpovědi zasílejte nejpozději do 31. 5. 2011. Ze správných odpovědí vylosujeme vítěze,
kteří obdrží slevové poukázky. Účast v soutěži je podmíněna uvedením níže uvedených údajů.

Soutěžní otázka:
Jmenujte alespoň 3 výrobky zahradní techniky, které nabízí VD DRUPOL PRAHA.
Odpověd:
1. . ...................................................................................................................................................
		2. ....................................................................................................................................................
		3. ....................................................................................................................................................
SOUTĚŽÍCI:
Jméno: ................................................. Příjmení . ...................................................................................
Ulice, č.: .............................................. Město: ...................................... PSČ: .......................................
e-mail: .............................................................................. tel.: …...........................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem soutěže a zasílání novinek VD Drupol.

V Praze dne: ………………………………..
motorová
pila
CASTORCP422S

Podpis: ……………………………….

Vyplněný kupon odešlete na poštovní adresu DRUPOL, výrobní družstvo, V Předním Hloubětíně 8,
190 00 Praha 9. Kupon můžete také naskenovat a odeslat mailem na e-mail info@drupol.cz. Vítězové budou
informování o výhře pouze e-mailem, doporučujeme vám proto uvádět správnou e-mailovou adresu.

Navštivte náš e-shop na www.drupol.cz !

SLEVA VE VÝŠI 10 %
DÁREK PRO ČTENÁŘE VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ

elektrická
sekačka
A 390

Sleva platí při nákupu zahradní techniky z nabídky VD Drupol Praha nad 2000 Kč
(platí i pro více výrobků na jeden paragon).
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V Praze dne: ......................................... Podpis: ...........................................................................
Vyplněný kupon odevzdáte u pokladny při placení zboží a sleva vám bude odečtena z nákupu.
Kupon lze uplatnit nejpozději do 31. 12. 2011. Tuto slevu nelze slučovat s jinými slevami.
www.drupol.cz

duben 2011

Poskytnutí slevy je podmíněno vyplněním následujících údajů:
Jméno: ................................................. Příjmení . ..........................................................................
Ulice, č.: .............................................. Město: ...................................... PSČ: ..............................
e-mail: ................................................ tel.: …................................................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání novinek VD Drupol.
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Historicky první setkání Čechů
z Evropského parlamentu a EHSV

15. března se uskutečnilo na půdě Evropského parlamentu v Bruselu pracovní setkání českých europoslanců s českými zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV). Schůzku zaštítil místopředseda
EP Libor Rouček (ČSSD), který ji s poukazem na nový smluvní rámec EU
označil za „historickou“. Lisabonská smlouva totiž Evropskému parlamentu
ukládá úzce koordinovat svou legislativní práci s poradními institucemi EU.
Jednou z nich je právě EHSV, v němž jsou na evropské úrovni reprezentovány tři hlavní zájmové skupiny:
zaměstnavatelé, zaměstnanci (odbory) a zástupci občanské společnosti a neziskového sektoru.

Z

a EHSV se jednání zúčastnili Ing. Vladimíra Drbalová ze
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Marie Zvolská ze Svazu
českých a moravských výrobních družstev, Ivan Voleš
z Hospodářské komory ČR, Ludvík Jírovec z Agrární komory
ČR, Roman Haken z Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, Pavel Trantina z České rady dětí a mládeže, Jaroslav
Němec z České rady humanitárních organizací, Lucie Studničná
z Odborového svazu KOVO a také tři zástupci Českomoravské
konfederace odborových svazů - Helena Čornejová, Zdeněk Málek a Dana Štěchová. Z českých europoslanců se vedle Libora
Roučka zúčastnili ještě Milan Cabrnoch z ODS, Vladimír Remek
z KSČM, Jan Březina z KDU-ČSL a dva Roučkovi kolegové ze
sociální demokracie - Richard Falbr a Olga Sehnalová.

Předmětem diskuse byla zejména otázka
zintenzivnění a zefektivnění spolupráce českých
zástupců v Bruselu a jejich pohled na situaci
občanské společnosti a kvalitu participativní
demokracie v EU a zvláště pak
v České republice.
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Richard Falbr v této souvislosti poukázal na bohatou tradici
fungování občanské společnosti za první republiky, kdy v každém menším městě působily desítky různých spolků a zájmových
sdružení. Falbr rovněž kritizoval opakované útoky prezidenta
Václava Klause proti občanské společnosti a neziskovému sektoru v České republice: „Klausovy výroky o nebezpečí ´NGOizmu´ jsou škodlivé. Stát přece netvoří jen politické strany“, řekl.
Mimo jiné si také posteskl nad arogantním přístupem současné
vlády k tripartitě a její roli ve společnosti.
Účastníci setkání shodně ocenili aktivity, které se v rámci podpory občanské společnosti odehrávají na úrovni Evropské unie.
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Vedle letošního Evropského roku dobrovolnictví
vyhlásila EU příští rok rokem aktivního stárnutí
a rok přespříští rokem občanské společnosti.
Jaroslav Němec z České rady humanitárních organizací pak
vyzdvihl i projekt AGORA občanů, jež za Evropský parlament
koordinuje právě místopředseda EP Libor Rouček.

Představitelé EHSV varovali před rostoucí skepsí
v české společnosti vyplývající z přesvědčení
občanů, že jejich vliv na politiku je velmi malý.
Z toho pak podle jejich názoru
pramení pasivita, lhostejnost a nezájem se angažovat ve veřejném
životě. V  této souvislosti europoslanec Rouček uvedl zkušenosti ze sousedních zemí Německa a Rakouska,
kde je politické vzdělávání součástí
školních osnov. „To se pak odráží
v úrovni politické kultury a kultivovanosti dialogu ve společnosti, která je u našich západních a jižních
sousedů neporovnatelně lepší“, řekl Rouček.
Účastníci setkání se v závěru dotkli i dalších evropských témat, jako je například aktuálně debatovaný pakt konkurenceschopnosti EU. Europoslanci a jejich kolegové z Evropského hospodářského a sociálního výboru se dohodli na tom, že v těchto
výměnách názorů budou pokračovat i v budoucnosti.
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Významná akce
Mezinárodního roku družstev
Světová družstevní výstava
ICA Expo Manchester 2012

Světová družstevní výstava ICA Expo se koná pravidelně každé
2 roky. Další ročník se bude konat v roce 2012, který byl vyhlášen
Organizací spojených národů Mezinárodním rokem družstev. Mezinárodní družstevní aliance (ICA) vybrala symbolicky jako místo
pořádání veletrhu ICA EXPO Manchester ve Spojeném království,
který je místem zrodu družstevního hnutí.
line přípravného školení ICA ExpoCoop,zahrnutí do oficiálního
katalogu ICA ExpoCoop a základní pojištění. Pronájem plochy
činí £ 180 /m2, základní montáž stánku £ 60.00/m2. Na uvedené ceny je možné poskytnout slevy.
Základní typ stánku
Základní modul (9 m2) je vysoký 250 cm, na počtu pronajatých modulů závisí vybavení nábytkem (např. 2 moduly (18 m2)
– 1 stůl a 2 židle, 3 moduly (27 m2) – 1 stůl a 4 židle, 4 moduly
(36 m2) – 2 stoly a 8 židlí.
V případě zájmu výrobních družstev může SČMVD organizovat společnou účast družstev na tomto veletrhu ve smyslu Zásad
poskytování příspěvků na společné výstavní a veletržní akce výrobních družstev z prostředků SČMVD v roce 2011.
Kontakt: odbor podnikatelských služeb
marketing@scmvd.cz ,
tel.: 224 109 422  
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S

větová družstevní výstava ICA EXPO 2012 se koná v termínu od 31. října do 2. listopadu a je považována za jednu z nejvýznamnějších akcí Mezinárodního roku družstev.
Během veletrhu se bude konat mezinárodní družstevní fórum,
uskuteční se série workshopů, zasedání výboru Mezinárodní družstevní aliance a mnoho dalších
doprovodných akcí na počest Mezinárodního roku družstev.
Největší spotřební družstvo ve
Velké Británii Co-operative Group
přizve na tento veletrh potencionální kupující s cílem zajistit vystavovatelům nové obchodní kontakty.
ICA Expo představuje platformu pro mnohostrannou výměnu zkušeností a kontaktů v oblasti
družstevního sektoru. Očekává se návštěvnost 15 tisíc návštěvníků z družstevní oblasti.
Mezinárodní družstevní aliance vyzývá družstva, aby zde prezentovala vynikající kvalitu družstevních výrobků a ve smyslu jednoho z hlavních cílů Mezinárodního roku družstev napomáhala
zviditelnění družstevního sektoru a zvyšování povědomí veřejnosti
o družstvech.
Jednorázový registrační poplatek pro vystavovatele je £ 850
a zahrnuje účast na deseti obchodních setkáních, přístup do on-
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Možnosti spolupráce

s Enterprise Europe Network (EEN)
V nedávné době začal SČMVD spolupracovat s Enterprise Europe Network (EEN),
kde je zastoupen v řídicí komisi. Síť Enterprise Europe Network je největší mezinárodní sítí na podporu podnikání a působí v České republice již 3 roky. Služby EEN jsou
především určeny pro malé a střední podniky. Síť Enterprise Europe Network v České republice zahrnuje 11 partnerských organizací v Praze, Brně, Plzni, Mostě, Liberci, Ostravě a Pardubicích. Jejich aktivity jsou koordinovány Technologickým centrem
Akademie věd České republiky. Každý z partnerů je významnou organizací poskytující služby zájemcům
ve svém regionu. Pomáhají vyhledávat nové obchodní partnery, poskytují poradenství v oblasti legislativy
týkající se jednotného trhu, Evropských fondů a ochrany duševního vlastnictví a pomáhají také navázat
mezinárodní kontakty – jak technologické, tak i projektové. Služby EEN jsou poskytovány zdarma. Dotázali jsme se pracovníků pražské centrály Enterprise Europe Network, jaké jsou možnosti spolupráce.
O jaké služby Enterprise Europe Network je největší zájem ?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Záleží to na jednotlivém podniku. Všeobecně nejčastější požadavky se týkají
navázání obchodních kontaktů v zahraničí.Především k tomu
přispěla finanční krize, která na firmy dopadla a firmám teď přebývají výrobní i personální kapacity. S tím pak souvisí i poptávka
po nových technologiích, které firmě přinesou zlevnění a zefektivnění výroby. Většina telefonických konzultací je zaměřena na
poradenství o evropské legislativě a v současné době hlavně na
tzv. CE marking.
Jaké zajímavé akce připravuje Enterprise Europe
Network pro r. 2011 ?
Pro letošní rok chystáme především velké kooperační setkání v rámci veletrhu Ampér v Brně. Ze zahraničních akcí to bude

již tradiční mise firem na veletrh InterSolar orientovaný na alternativní energie. Takovou malou perličkou bude v červnu 5
denní mise firem do Číny, kde se uskuteční hned 3 kooperační
setkání s velkou mezinárodní účastí. Kromě toho probíhá řada
odborných školení, které účastníkům přináší vždy aktuální a
věcné informace. Všechny naše akce najdou zájemci na našich stránkách
www.een.cz.
Jaké hlavní benefity přináší spolupráce s Enterprise Europe Network podnikatelům?
Enterprise Europe Network má obrovský potenciál ve své velikosti. V současné době asi žádná jiná organizace nemůže nabídnout možnost využít více jak 600 poboček v padesáti zemích
světa k navazování kontaktů v zahraničí s individuálním přístupem odborníků jak v oblasti technologií , tak v oblasti obchodní
spolupráce i legislativy. Naší výhodou je i celostátní pokrytí.
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Co byste doporučili z nabídky produktů či služeb
Enterprise Europe Network ve vztahu k výrobním
družstvům?
Výrobní družstva by určitě mohla využít celou škálu našich
služeb. V praxi by to mohlo znamenat, že pro výrobní družstva
se můžeme pokusit vyhledat nové technologie výroby, zajistit dodavatele komponentů, nabídnout produkty výrobních družstev
do celého světa a poradit jim s právním a daňovým systémem ve
státě, do kterého by chtěla dodávat své zboží. Výrobním družstvům můžeme otevřít nové trhy v celém světě a přinést jim špičkové výrobní postupy a produkty.
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Jak Vás může podnikatel kontaktovat?
Optimální je navštívit naše webové stránky: www.een.cz, kde
je uveden seznam partnerů v České republice. Zde si zájemce
najde nejbližšího partnera ve své lokalitě i s kontakty. Je také
možné zavolat na telefon 234 006 156 nebo napsat na email
info.een@tc.cz, kde zájemcům rádi poradíme, na koho se obrátit
či přímo dotaz zodpovíme.
Rozhovor připravila Ing. Věra Řeháčková

výrobní družstevnictví

Národní zpráva

Eurobarometr 74 je ke stažení na internetu

Z

astoupení Evropská komise v ČR zveřejnilo „Národní zprávu Eurobarometr 74“. Jedná se o průzkum veřejného mínění přinášející přehled názorů občanů České republiky
na různé aspekty fungování Evropské unie a jejich vlastní život
a srovnání s průměrnými výsledky výzkumu v celé Evropské unii.
Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými
státy.

mezi 1024 občany České republiky v období
od 12. do 25. listopadu 2010.
Více o Evropské komisi v ČR na adrese:
http://www.evropska-unie.cz

Jedná se o třináctou zprávu od doby, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie. Výzkum
veřejného mínění, na jehož základě byla tato
zpráva zpracována, se uskutečnil
Plné znění národní zprávy Eurobarometer je k dispozici na adrese
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/20110223_eurobarometr_cs.htm.

nabízíme pronájem
jednacích místností
uprostřed Václavského náměstí
v těsné blízkosti metra

svaz českých a moravských
výrobních družstev
tel.: 224 109 253
224 109 250
fax: 224 228 399
e.mail: zasedacky@scmvd.cz

www.zasedacky.scmvd.cz

duben 2011

Václavské náměstí 21, Praha 1
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Aktuální informace
• Proběhlo jednání ke Konkurenceschopnosti ČR (materiálu
zpracovaném MPO) za účasti MPO, MF, NERV (shoda stanovisek NERV a zástupců podnikatelů). Materiál je stále
v jednání, jednotlivé návrhy na úpravy předseda předkládá
a jednání odborných skupin se specialisti SČMVD zúčastňují.
•	Uskutečnilo se jednání s ministrem Dobešem k potřebným
změnám zákonů ve vztahu k reformě školství. Připomínky
předložili zástupci odborových svazů a VŠ – v jednání se
bude ještě pokračovat.
• Předseda Svazu jednal se Svazem obchodu k jejich návrhu
na povinnou registraci podnikatelů k DPH .
•	Ve dnech 28. a 29. března se uskutečnilo zasedání CECOP
Brusel. Informace přineseme v dalším čísle našeho časopisu.
• Probíhají intenzivní jednání s partnery o koordinovaném postupu k novele zákona o zaměstnanosti
•	Konzultace na MPSV a s partnery v rámci charty, RHSD
i Vládním výborem pro zdravotně postižené občany nad
paragrafovaným zněním – připraveny návrhy, které byly ve
finále projednány s náměstkem Machotkou
•	HK vyhlásil soutěž pro podnikatele Patron 2010 aneb „My
zůstáváme“ – projekt navazuje na loňskou soutěž „Krizi navzdory“. Z vyhlášených témat:
Ekologický přínos
Nejlepší zaměstnavatel
		
a zaměstnavatel roku
n	Vzdělávání v oblasti učňovského školství
n
„Malá energetika“
Přihlášky začíná HK přijímat od 11.3.2011 a uzávěrka je
stanovena na 1. 6. 2011 .
n

•	RHSD – v rámci příprav podkladů pro EU se předsednictvo
tripartity v současnosti intenzivně zabývá národním programem reforem včetně potřeby harmonizace jednotlivých oblastí. V této souvislosti probíhá i řada dílších jednání k odborným
tématům s jednotlivými ministry, například s MŽP ČR k programu Zelená úsporám, s MPO ČR jednání k proexportní politice
v rámci pracovního týmu pro hospodářskou politiku aj.
•	S nově jmenovaným velvyslanecem ČR v Bulharsku proběhlo jednání předsedy SČMVD, jehož hlavním tématem byly
možnosti propagace výrobků členských družstev a pomoc
při jejich pronikání na trhny v Bulharsku.
•	V současné době probíhá připomínkovým řízením Zákoník
práce. SČMVD vypracoval obsáhlé stanovisko, které bude
v součinnosti se SP ČR, KZPS ČR a dalšími zástupci podnikatelské sféry, východiskem pro jednání o této klíčové problematice i v rámci dalších platforem.
• Důchodová reforma včetně návaznosti na navrhované
úpravy DPH je dalším tématem jednání v rámci řady platforem. Pracovníci svazu jsou v přípravě podkladů zapojení
především jako členové daňové komise HK ČR.
•	K  významným posunům v oblasti prosazování zájmů VDI
došlo v rámci jednání s ministrem práce a sociálních věcí
Dr. Drábkem i jeho náměstky Bc. Šiškou, JUDr. Šimerkou
a Mgr. Machotkou. Řada jednání včetně kulatých stolů přispěla k vyřešení projednávaných témat ve prospěch VDI,
další témata zůstávají nadále v jednání.

n

• 1. března - byla uspořádána na HK ČR tisková konference
ke sjednocení sazby DPH ve vazbě na důchodovou reformu. Stanovisko s návrhem navýšení daně na 17% včetně
podkladů a odůvodnění zpracovala daňová skupina.
• 4.března - účast na jednání Pracovní podskupiny resortní
koordinační skupiny MPSV pro otázky koordinace sociálního zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie.
Pravidelné měsíční projednávání problematiky spojené
s uplatňováním nařízení Evropského Parlamentu a Rady.
• 4. března se na MF ČR konalo jednání poradní expertní skupiny ustavené ministrem financí pro otázky daňové politiky.
Projednávána byla novela zákona o příjmových daních.
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• 8. března - účast na kulatém stole MPO k otázkám zaměstnávání cizinců.

24

• Proběhlo jednání předsedy SČMVD J. Wiesnera s ředitelem
COOP Morava, J. Čepem na téma optimalizace zalistovacích poplatků a dalších parametrů, které jsou předpokladem reálného rozšíření prodeje výrobků členských družstev
v síti COOP Morava. Následovalo jednání dne 31. března
s ředitelem COOP Centrum Praha Ing. Holubem, kde byla
projednána možnost zapojení výrobních družstev do prodejní sítě COOP Centrum a možnost umístění jejich výrobků
do letákových akcí COOP Centrum.

•	V současné době vrcholí přípravy rekodifikace soukromého
práva, tedy návrhu nového občanského zákoníku, návrhu
zákona o obchodních společnostech a družstvech, jakož
i návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. Součástí návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech je také nová právní úprava družstva. Celý proces
přípravy této rekodifikace je ze strany SČMVD i dalších
družstevních svazů sledován a jsou uplatňovány potřebné
připomínky (za družstevnictví bylo vzneseno více než 120
připomínek). Celkově lze konstatovat, že naše připomínky
byly v naprosté většině akceptovány. Jednotlivé návrhy by
měly být v nejbližší době předloženy k projednání ve vládě.
O dalším vývoji budeme informovat.
• Odbor podnikatelských služeb SČMV bude v 1. Pololetí 2011 pořádat další odborné semináře:
n
Školení v oblasti dopravní problematiky pro autodružstva - 21. - 22. 4. 2011
		 (Místo konání : Templářské sklepy Čejkovice)
n
Dvoudenní seminář pracovníků VD s cílem zlepšení
marketingových dovedností – 4. - 5. 5. 2011
		 (Místo konání: ve školicím středisku COOP
		 v Klánovicích )
n
Seminář Tvorba strategie – aplikační část 10. –
		 11. 5. 2011 nebo 11. – 12.5.2011
		 (Místo konání: ve školicím středisku COOP
		 v Klánovicích)
n
Seminář pro družstva vyrábějící oděvy a používající textil ve svých aplikacích (projekt KIT_TOP) - 2. polovina
června t.r. (budova SČMVD)
n
Novely zákonů a prováděcích předpisů o nakládání
s chemickými látkami a haváriích
	Termín: květen 2011
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Dotaz:
Existuje ucelený poradenský systém pro podnikatele, kde se
mohu dotázat na řešení podnikatelské problematiky v ČR
i zahraničí?

Odpověď:
Česká republika jako první v Evropské unii nabízí od začátku letošního roku podnikatelům jednotný poradenský systém pro
podnikání doma i v zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu
totiž sjednotilo poradenství pro začínající podnikatele, podporu
pro uvádění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím správních orgánů do jednoho celku. Všechny tři systémy: JKM (Jednotná kontaktní místa), ProCoP a Solvit v České
republice do konce roku 2010 pracovaly odděleně a přestože
fungovaly jen poměrně krátce, ročně dohromady vyřídily až
přes 3 000 dotazů.Dle informace MPO téměř tři čtvrtiny těchto
otázek bylo směrováno na JKM (Jednotná kontaktní místa) a týkaly se podnikání v sousedních zemích. Podnikatelé se nejvíce
ptali na oblast velkoobchodu a maloobchodu, řemesel, stravovacích služeb, sociálních služeb a zdravotnictví. Nejvytíženější
kontaktní místa byla v Praze, Ostravě, Brně, Zlíně a Plzni. Systém
ProCoP zodpovídal dotazy na legislativní požadavky na výrobky uváděné na trh v různých zemích Evropské unie. Podnikatel se
díky systému ProCoP dozvěděl, jestli musí svůj výrobek nějakým

způsobem registrovat a to, jak uvést své produkty na trh. ProCoP
se věnuje především zemím Evropské unie, včetně České republiky, ale pomáhá i se zjišťováním požadavků v jiných zemích
světa. SOLVIT je unijní síť poradenských center, která pomáhají
neformálně řešit problémy podnikatelů i občanů, pokud je poškodilo rozhodnutí úřadu učiněné v rozporu s evropským právem.
Základní ideou systému je nalezení řešení jinou než soudní cestou, zdarma a bez zbytečných formalit. Kontakty na tyto systémy
naleznete na webu MPO – www.mpo.cz. Příslušný dotaz také
můžete odeslat prostřednictvím portálu pro podnikání a export
BusinessInfo – www.businessinfo.cz. Na tomto odkazu můžete
kromě toho nalézt přehledně zpracovaný adresář poboček dalších informačních a poradenských sítí Evropské unie působících
na území ČR. Adresář je členěn na tři hlavní tematické oblasti:
Vzdělávání a kultura, Zaměstnanost a mobilita, Právní pomoc
a ochrana.
Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských
služeb SČMVD

Harmonogram regionálních porad s předsedy VD k účasti
na 20. valném shromáždění SČMVD 13. 6. 2011 v Nymburku
Místa a termíny konání:
15. dubna, pátek 8.00 hodin
Hradec Králové
Královéhradecký a Pardubický region
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, sál Harmonie, 14. patro,
18. dubna, pondělí 13.00 hodin
Ostrava
Moravskoslezský a Olomoucký region
zasedací místnost SČMVD ,
Spartakovců 3, Ostrava – Poruba

26. dubna, úterý 13.00 hodin
Ústí nad Labem
Ústecký a Liberecký region
zasedací místnost VD Karko, Lesní cesta 5
29. dubna, pátek 9.00 hodin
Praha
Praha a Středočeský region
velká zasedací místnost SČMVD, 3. patro, Václavské nám. 21

20. dubna, středa 8.00 hodin
Plzeň
Karlovarský a Plzeňský region
zasedací místnost VD Kovodružstvo,
Rokycanská 58
20. dubna, středa 14.00 hodin
České Budějovice
Jihočeský region
zasedací místnost VD Služba, Fr. Šrámka 2
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19. dubna, úterý 8.30 hodin
Brno
Jihomoravský, Vysočina, Zlínský region
Budova SČMVD, Kozí 4
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LIMITY JSOU NAŠÍ VÝZVOU
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PR v praxi (8)
Jak posílat tiskové zprávy
a objemné soubory

Vybudování adresářů je základním pilířem. Adresář nazvaný například media může obsahovat adresy na redakce
časopisů, novin, webových stránek, obecně pak všechna media, která se vám mohou hodit pro propagaci vašich produktů.
Pokud váš adresář obsahuje do cca 50 adres, nemá cenu ho
dále členit. Pokud se pohybujete v řádech stovek, někdy i tisíců adres, pak je lépe rovnou při tvorbě adresářů adresy třídit
podle kategorií, které budou tvořit větší počet adres. Zvláště je
dobré vybudovat si také adresář obsahující cílovou skupinu,
která má zájem o vaše produkty nebo se nějakým způsobem
zajímá o činnost vaší firmy. Mohou to být lidé, se kterými jste
přišli do kontaktu během vašich jednání, ale například i vaši
známí, příbuzní a jejich přátelé, někdo, komu se vaše výrobky
líbí, kdo si je třeba v minulosti koupil. Samozřejmostí by pak
měla být klientská databáze, kterou je třeba pečlivě budovat
a aktualizovat.

Podle platného zákona 480/2004 Sb. je třeba pro rozesílání obchodních sdělení získat předem prokazatelný souhlas
adresáta (toto neplatí v případě stávajících zákazníků, těm
můžeme obchodní sdělení zasílat rovnou, pokud to neodmítli –
novela 214/2006 Sb.), zároveň musíme adresátům poskytnout
možnost se ze seznamu jednoduše odhlásit. V tomto směru doporučuji prostudovat informace k této problematice na stránce
Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23..
Pokud máte větší počet mailových adres, může se stát, že
váš e-mailový klient má s rozesíláním potíže. Je dobré zaměřit
se na tuto oblast a najít vhodnější program, pomocí kterého lze
větší počet adres rozesílat. Po velmi dobrých zkušenostech lze
doporučit software MultiMail (cena 300 Kč), jehož volně šiři-

telnou verzi si můžete stáhnout na odkazu http://multimail.
malanik.net/. Má velmi jednoduché ovládání a máte možnost z jakéhokoliv běžně výkonného počítače odeslat velmi
velké množství mailů, adresáře mohou obsahovat i několik tisíc
adresátů. Oproti některým jiným mailovým klientům má navíc
nesporné výhody v tom, že si můžete vybrat odeslání jednak
v textovém formátu (nejméně zatěžujícím e-mailovou poštu adresáta), ale i v html formátu, kdy můžete zprávu pomocí jednoduchého editoru připomínající tlačítka programu Word, graficky upravit podle svého přání, včetně vložení obrázku přímo do
textu. Obrázek , ale i přílohu můžete uložit k mailu. Osobně ale
doporučuji, pokud již zvolíte graficky ztvárněný mail, abyste
vkládali přímo do textu pouze malé obrázky o velikosti max.
20 KB, a co se týče větších souborů, které chcete přiložit, tyto
soubory raději uložili na vaše webové stránky a do mailu na
tento soubor vložili pouze hypertextový odkaz a doplnili jej
velikostí souboru, tedy například: „Prezentaci o výrobku –nášsuper-výrobek- si můžete stáhnout na následujícím odkazu:
http:// www.vasevyr obnidr uzstvo /nazevsoubor u.
ppt - velikost 1 MB“. Tím dojde k minimálnímu zatížení mailové schránky adresáta a nestanete se pro něj obtížným. Musíme
brát v úvahu, že stále větší množství lidí používá počítače s mobilním připojením, i když se tato technologie rychle vyvíjí, stále
není až tak rychlá a tito uživatelé se pak často brání stahování
většího objemu dat.
Mailový program MultiMail je ve své volně šiřitelné verzi
plně funkční. Rozdíl mezi placenou a verzí zdarma je pouze
ten, že verze zdarma má v doručeném mailu dole uvedenu větu
o tom, že mail byl zaslán pomocí programu MultiMail. Adresář
je tvořen vlastním systémem a lze do něj adresy vkládat buď
ručně nebo je importovat ze souborů typu xls a csv (soubory
vytvářené pomocí programu Excel). Stejně tak lze z programu
data zase exportovat, pokud byste je potřebovali pro nějaký
jiný systém. Někdy je databázi třeba upravit a přeformátovat
– některé systémy vyžadují adresy v tabulce pod sebou, jiné
v jednom odstavci odděleny například středníkem, nicméně
s tím si poradí průměrně zdatný uživatel ovládající programy
Excel a Word, kde lze data třídit a nahrazovat znaky a mezery. Pokud máte potřebu posílat větší množství mailů najednou
a máte s rozesíláním problémy, určitě bych vám doporučila
tento program si stáhnout, vyzkoušet si ho a v případě, že s ním
budete spokojeni, zakoupit si placenou verzi, vzhledem k jeho
nízké ceně.
Vaši adresáti musí mít též vždy možnost se z rozesílání odhlásit – tato informace musí být uvedena vždy, například na
konci e-mailu pod Vaším podpisem. Ideální jsou pro tyto záležitosti aktivní systémy, které dovedou provést registraci uživatele
bez vašeho přičinění a současně se má možnost v rámci svého
profilu uživatel sám odhlásit či deaktivovat účet. Tyto systémy
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Dnes si povíme něco o tom, jak rozesílat tiskové zprávy
a další podklady, vyplývající z vašich PR aktivit. V  minulých
dílech jsme se zaměřili na zpracování tiskových zpráv a nyní si
povíme něco o tom, jak je nejúčelněji a nejrychleji rozeslat.
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současně umožňují rozesílání newsletterů, tedy v systému by
pak měly být pouze adresy uživatelů, kteří při registraci uvedli souhlas se zasíláním zpráv. Dalším nesporným přínosem je
pak skutečnost, že vám odpadá starost se sháněním odpovídajícího programu pro rozesílání hromadné pošty.
Pokud se jedná o významná media, jak jsme si již řekli
dříve, je dobré sledovat personální změny ve vedení, resp. na
pozici šéfredaktora či hlavního editora, a při změnách zkusit
oslovit redakce a další media znovu. Neboť nový šéf může
mít o posílání vašich tiskových zpráv zájem, ačkoliv jeho předchůdce si zasílání vašich novinek vysloveně nepřál.
Vaše firma potřebuje téměř vždy odeslat někomu objemné
množství dat. Pokud se pohybujeme v tématu PR, pak se téměř
vždy jedná o odeslání fotografií v tiskové kvalitě či inzerce v pdf.
V obou případech se snažíte poslat několik desítek až stovek MB
podkladů, jenže příloha se vám vrací a nemáte šanci adresátovi
pomocí mailu podklady doručit. Pokud je druhá strana počítačově zdatná, pak nejrychlejší a nejvýhodnější řešení je vzájemně
si sdělit přístup na ftp server a pomocí něho se dostat přímo na
server druhé strany, kam máte možnost podklady uložit stejně jednoduchým způsobem, jako byste činili například ve svém počítači.
Některé firmy, které jsou zvyklé s klienty takto komunikovat, jsou
na to již přizpůsobeny a na jejich stránkách často najdete tlačítko
k ftp přístupu. Jedná se zpravidla o tiskárny či grafická studia.
Nicméně pokud ho mají či nemají, příjemným je pro tyto účely
běžný program Total Commander (cena asi 750 Kč bez DPH), jehož pomocí si vytvoříte na základě sdělených přístupových údajů
přístup k ftp druhé strany a pak již můžete operativně komunikovat, kdy je potřeba. Tento systém je provozován zpravidla tehdy,
když se jedná o průběžnou spolupráci a především když se na
druhé straně nachází někdo, kdo umí s ftp přístupem zacházet.
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Pro ty, co potřebují jednorázově něco objemnějšího poslat, si
dovolím připomenout to, co většina z vás jistě zná, a sice využití
serveru www.uschovna.cz. Tento server vás navede jak na
to a odeslání souborů je opravdu jednoduché. Jen doporučuji,
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pokud například posíláte více fotografií, tyto fotografie nejdříve
zabalit do archivu například formátu zip či rar (komerční archivátory), případně poslední dobou také velmi populární 7zip (zdarma) a teprve pak je pomocí tohoto systému odeslat jako jeden
soubor. Je to jednodušší pro obě strany – pro vás jako odesílatele i pro adresáta, který nemusí fotografie zdlouhavě po jedné
ukládat, ale jedním kliknutím si vše stáhne k sobě do počítače
a fotografie si následně rozbalí. Minimálně zjednodušená verze archivátoru zip je dnes součástí všech nových verzí Windows
(Vista, 7). Pomocí zmíněné „Úschovny“ můžete zaslat až 300 MB
jedním odesláním zdarma, za vyšší objem je posílání zpoplatněno částkou 30 Kč. Podobně funguje též server www.leteckaposta.
cz, který nabízí odeslání až 160 MB. Oba systémy vygenerují
po odeslání mail, který obdrží váš adresát přímo do své mailové
schránky, s odkazem, na který klikne a fotografie (nebo jiné soubory) si stáhne.

Pokud potřebujete poslat opravdu velmi objemná data,
pak doporučím server, který je určen spíše pro sdílení filmů
a hudby, nicméně lze jeho pomocí úspěšně druhé straně za
několik minut odeslat velmi objemný soubor až do 2 GB, tedy
získáte rychlost a ušetříte peníze za nosič a kurýra. Jedná se
o server www.ulozto.cz – funguje na jiném principu než
www.uschovna.cz. Tento server je veřejně přístupný každému. Prioritně slouží pro uložení souborů natrvalo, s možností
všem si ho stáhnout. To ale není naším cílem a tak se dá využít
možnosti, který tento server dává – a sice, před dokončením
uložení souboru máte možnost zadat dobu, po kterou je soubor na serveru uložen. Současně máte možnost zadat heslo.
Po dokončení procesu se objeví na monitoru ikona s uloženým
souborem. To je pro vás informací, že soubor je v pořádku
nahrán na server a pak už zbývá jen nakopírovat odkaz, který
vidíte ve vašem prohlížeči, a poslat ho vašemu adresátovi (či
více adresátům) spolu s heslem, které jste do systému při ukládání souboru zadali. I v tomto případě je praktické nahrávat
zabalené soubory do námi doporučovaného formátu zip.
Autoři textu: Jana Henychová, Daniel Smrtka
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ERGOTEP, družstvo invalidů Proseč

nabízí

VELIKONOČNÍ DEKORACE
Blíží se čas největších křesťanských svátků, a protoVám nabízíme krásné velikonoční dekorace do Vašich květináčů, na sváteční stoly či jako ozdobu na vstupní dveře. Široký sortiment těchto výrobků objednávejte na našem e-shopu:

www.ctyrlistek.eu

Do kategorie velikonočních
dekorací se dostanete přímo
z úvodní stránky, kde je umístěn
odkaz
VELIKONOČNÍ DEKORACE.
Případně můžete využít telefonický kontakt našeho obchodního oddělení: 469 660 915.

ERGOTEP,
družstvo invalidů
Proseč u Skutče 119,
PSČ 539 44
www.ergotep.cz
tel: 469 321 079
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Přejeme Vám příjemné svátky
ozdobené spoustou milých drobností z našeho obchodu!
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Velikonoce
Nechte děti,
aby se při zdobení vajec vyřádily
Statistiky tvrdí, že alespoň jeden tradiční zvyk v době Velikonoc
dodržuje celých 90% českých rodin. Výzdobu domácnosti obvykle
tvoří naleštěná vejce z obchodů – drátovaná, s cibulkovým vzorem,
tradiční kraslice s voskovým reliéfem či gravírovaná. V košíkách koledníků pak končí vejce, při jejichž přípravě jste málem přišli o nervy.
Zpočátku to šlo – vykoupali jste vejce ve vařených slupkách od cibule a rozhodli se, že vzniklé mapy vypadají docela efektně. Pak už
to bylo horší – když jste vypotřebovali zásobu obtisků (většina z nich
skončila na prstech potomků) a nastrkali s námahou další příliš malá
nebo naopak příliš velká vejce do košilek univerzální velikosti, byli
jste zralí na blázinec. Veškeré tohle martyrium si však můžete ušetřit
a poměrně snadno vytvořit skutečně „trendy“ slepičí produkty na ozdobu i pro koledníky a přitom si ještě s dětmi užít spoustu legrace.
Kromě sáčků s pěti tekutými barvami (žlutá, červená, oranžová,
modrá a zelená) najdete v balení OVO efekt mramor i jeden pár
rukavic. Nejsou tam jen jako bonus. Právě s jejich pomocí totiž docílíte vajíček, která vám bude kdekdo závidět. A přitom je budete mít
hotové za chvilku a bez zbytečného zašpinění. Jak tedy na to?
Obsah sáčku s vybranou barvou rozpusťte v půl litru horké vody
(zhruba 70 stupňů Celsia) a přidejte 2 až 3 lžíce octa. Vyfouknutá,
omytá a odmaštěná nebo natvrdo uvařená vejce ponořte do připravené lázně a koupejte je zde asi 10 minut. Jakmile je vyjmete,
nastává ta pravá chvíle pro dětskou fantazii. Oblékněte potomkům
rukavice a nechte je, aby různě otáčely vajíčka v prstech. Právě doteky rukou vytvoří požadovaný mramorový efekt. Pomocí rukavic
můžete na části vajec nanášet i jiné barvy a tvořit nápadité, nezvyklé
a veselé mramorové kombina
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www.druchema.cz
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Překvapte koledníky vajíčky
s mramorovým efektem
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