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Květnové číslo přináší výsledky prestižní 
soutěže Manažer roku 2010. Vynikající 
umístění získal Ing. Emil Beber z VD 
Kovobel Domažlice. Blahopřejeme!

Koncem března se v sídle SČMVD 
uskutečnilo významné zasedání CECOP 
Evropské konfederace výrobních 
družstev. 

Minulý měsíc byl ve znamení veletrhů 
Reklama, Polygraf 2011, Amper  
a Mobitex, a připomeneme si také 
veletrh řemesel I.H.M. v Mnichově.

Nenechte si ujít představení nabídky  
VD Detecha Nové Město nad Metují, 
KNK Svratka či Brisk.

Květen je měsíc lásky – mějte se proto 
rádi, užívejte si příjemného počasí… 
Těšíme se na Vaše nápady a podněty….

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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Manažer roku 2010
zná již vítěze

Ve čtvrtek 14. dubna byli na pražském Žofíně slavnostně vyhlášeni nejlepší manažeři 
a manažerky v České republice. Po výběrech v zaměstnavatelských a podnikatel-
ských svazech, v ČMA, ve firmách a společnostech a nakonec v Hodnotitelské komisi 
soutěže postoupilo ze 188 nominovaných do finále 72 manažerů, o jejichž umístění 

rozhodla Národní komise. Bylo vyhlášeno celkem 23 Manažerů odvětví, Vynikající manažer malé firmy 
(do 50 zaměstnanců), Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců), Mladý manažerský ta-
lent, Manažer roku 2010 a TOP 10.

Skvělé umístění v TOP 10 získal před-
seda výrobního družstva KOVOBEL 
Domažlice Ing. Emil Beber. Součas-

ně získal titul Manažer odvětví „Výroba 
základních kovů a kovodělných výrobků“. 
Blahopřejeme!

Pod vedením předsedy Ing. Bebera si vý-
robní družstvo KOVOBEL vytvořilo stabilizo-
vaný výrobní program, založený na diver-
zifikované výrobě technologií pro drůbež 

a skladovacích kontejnerů. Významným stabilizujícím prvkem je 
i velmi široký teritoriální záběr. V rámci posílení obchodních akti-

vit družstvo založilo dceřiné společnosti na Slovensku a v Polsku. 
KOVOBEL si vybudoval  silnou pozici jak na domácím trhu, tak 
na  trzích evropských zemí v souvislosti s individuálním přístupem 
k jednotlivým zákazníkům. Značka KOVOBEL® byla vždy symbo-
lem pro kvalitu, serióznost a progresivní úspěch. 

Krédem Ing. Emila Bebera je plnit všechny dohody i ty, které byly 
uzavřeny ústně. Prosazovat se jako spolehlivý partner a zviditelňo-
vat ochrannou známku KOVOBEL®. Ve své prezentaci uvedl: „V po-

čátku uplynulého roku nás 
nejvíce brzdil nesoulad 
vlastních výrobních ka-
pacit s termíny dodávek. 
Odstranili jsme vše ope-
rativním nárůstem počtu 
výrobních sil. V posledním 
desetiletí jsem nemusel ani 
porušit ani přehodnotit 
své manažerské zásady 
a metody. A byla to těžká 
doba – např. po zveřejně-
ní směrnic Evropské komi-
se se stanovenými požadavky pro chov, nebo rok 2007, kdy se nás 
krize dotkla nejvíce.“.

NOmiNAce v sOutěži mANAžer rOku Zís-
kAli tAké titO mANAžeři Z řAd výrOb-
Ních družstev:

Ing. radek Brychta
manažer a předseda Klastru Českých 
nábytkářů 
 

Ing. Miloslav Čermák
generální ředitel a předseda představenstva 
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
 

rnDr. roman Hrnčíř, Csc.
předseda představenstva a ředitel
Severochema, družstvo pro chemickou 
výrobu, Liberec
 

Ing. Jiří nesvadba
předseda představenstva Integra, výrobní 
družstvo, Zlín
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Ing. václav valter
předseda představenstva KOVODRUŽSTVO, 
v.d. Strážov
 

vlastimil Zachoval
předseda Horáckého autodružstva Třebíč
 

Jak je již zmí-
něno výše, bylo 
vyhlášeno cel-
kem 23 Mana-
žerů odvětví. 

Titul Manažer 
odvětví „Služby 
pro podnikatele“ 
získal Ing. Tomáš 
Lukeš z Asociace 
českých nábyt-
kářů.

První místo, 
titul Manažera 

roku 2010, získala poprvé 
v historii žena - Ing. Senta 
Čermáková ze společnosti 
Hewlett-Packard, s. r. o., 
která současně získala titul 
Manažer odvětví „Infor-
mační a komunikační tech-
nologie“. Titul Manažerky 
roku 2010 proto udělen 
nebyl. 

Kompletní výsledky sou-
těže Manažer roku 2010 
lze získat na  

www.manazerroku.cz.

k soutěži Manažer roku 2010 mj. uvedli:

Jan Wiesner, předseda Koordinační rady KZPS 
a předseda SČMVD

„Považuji za potřebné, aby schopní manažeři spolu se svý-
mi týmy byli oceněni, skvělé výsledky zveřejněny. Tím se stávají 
vhodným příkladem pro ostatní. Naše sdělovací prostředky s ob-
libou preferují jen senzační negativní zprávy a to, myslím, působí 
na naše občany víc než nezdravě. A hlavně - vede to ke skepsi. 
Dobré příklady našich manažerů přispívají k pozitivnímu vnímá-
ní našich organizací a snad i podnítí snahu ostatních se s nimi 
vyrovnat. A to by mělo 
být hlavním přínosem 
soutěže o titul Mana-
žer roku,“ řekl.

Jaroslav Míl – pre-
zident Svazu prů-
myslu a dopravy 
ČR

„Zařadili se do rodi-
ny těch tuzemských ma-
nažerů, kteří prokazují 
svou kvalitu a vynikající 
výsledky. Jejich schopnosti, zejména v průmyslu, potvrdil i způ-
sob zvládnutí hospodářské recese. V této souvislost mi dovolte 
vyzdvihnout i ocenění vyplývající ze šetření Konfederace evrop-
ského podnikání (Business Europe), podle něhož se česká eko-
nomika dokázala dostat z dopadů této krize tak úspěšně, jako 
Německo, Rakousko či Dánsko. Co však náš byznys a manaže-
ry brzdí, a v posledních deseti letech je to stále viditelnější, je 
neefektivní veřejná a státní správa, malá transparentnost správy 
veřejných prostředků a narůstající podíl těch, jejichž životní úro-
veň závisí na čerpání peněz ze státního rozpočtu.  Je to hlavně 
o lidech, o jejich odpovědnosti, a chcete-li, o jejich schopnostech 
přesvědčit svůj tým ke sdílení jedné pro danou firmu sjednocující 
podnikatelské vize. Ostatně, jak naznačila manažerská vyznání 
více jak sedmi desítek finalistů letošní soutěže, valná část z nich 
považuje za svůj největší počin vytvoření kvalitního a motivova-
ného týmu. Bez něho se neobejdeme ani v byznysu, ani ve veřej-
né a státní správě či v politice…
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Ing. Pavel Kafka, předseda Národní komise
„Výsledky zkoumání konkurenceschopnosti jednotlivých zemí 

nejsou v některých ohledech pro ČR příznivé. O to více si vážíme 
špičkových manažerů a manažerek působících v České repub-
lice za výsledky, které dosahují v různých odvětvích a oborech 
podnikatelské sféry, i veřejné správy a služeb. Z podkladů víme, 
že všichni ve své každodenní praxi uplatňují moderní metody 
řízení, umožňující úspěšně se orientovat ve stále složitější eko-
nomické situaci, pracují s vysokým nasazením a invencí, hledají 
nové originální přístupy k řešení podnikatelských problémů. Oce-
ňujeme a vážíme si také přístupů a aktivit v oblasti  společenské 
odpovědnosti ve všech rovinách - ekonomické, sociální, enviro-
mentální i etické.“

dr. Rastislav Lukovič, Manažerský svazový fond
„Stát se FINALISTOU SOUTĚŽE je již samo o sobě velkou 

a zaslouženou poctou. Předpokládali jsme, že v postkrizovém 
čase bude zájem manažerů o účast v soutěži spíše klesat. Přece 
jenom, manažeři tu musejí doslova nést svou kůži na trh, jsou 
podrobeni auditům a jsou podrobně analyzovány jejich postupy 
i výsledky za poslední tři roky. Skutečnost je ale opačná. V po-
sledních dvou ročnících zájem o soutěž rapidně stoupá a my vi-
díme, že do pomyslné „arény“ s chutí utkat se se stejně kvalitními, 
odvážnými a zodpovědnými „soupeři“ jde stále více kapitánů 
české ekonomiky. Našim manažerům odvaha, suverenita a od-
povědnost nechybí.“

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu 
a obchodu ČR

„O kvalitě našich manažerů není pochyb. Jsou vynalézaví, 
nápadití a na věci mají nezřídka neotřelý pohled. Není divu, že 
po nich stále častěji sahá zahraničí. Mimořádně silní jsou tuzem-
ští zástupci v informačních technologiích, ve finančnictví i v řadě 
průmyslových oborů…“

FInaLIsTÉ - 72 nejlepších 
…překročili své limity…jací vlastně jsou?
Krédo finalistů nabízí velmi zajímavé a podnětné myšlenky, názo-
ry a zkušenosti, které mohou být velkou inspirací pro nás ostatní:

l Kdo nezná svůj cíl, nemůže najít cestu. Bude celý život běhat 
dokola – Milan Bláha

l Jen ten, kdo po cestě jezdí, ví, kde jsou výmoly hluboké – 
Miroslav Bukva

l Když chceš, tak můžeš – Senta Čermáková
l Čest těm, kde slovo a podání ruky je víc, než kus popsaného 

papíru – Václav Dědina
l Co není v hlavě, nohama člověk nedohoní – Erika Duchano-

vá
l Firemní organismus je pro leadera zrcadlo, proto by se ne-

měl zlobit, když mu ukáže obraz, který se mu nelíbí. Neboli, 
nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu – Martin Hau-
senblas

l Slušnost není slabost – Pavel Holubář
l Postarej se o své lidi, zbytek se o sebe postará sám – Olaf 

Körner
l Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody – Pa-

vel Makovský
l Kdo chce řídit, musí znát – Milan Novák
l Při práci nesportuji, při sportu nemiluji a při milování nepra-

cuji – Tomáš Pardubický
l Chceš-li od ostatních, musíš nejprve sám – Lubomír Pisk

l Držíme slovo – Pavel Pilát
l Spolupracovníci jsou největ-

ším bohatstvím firmy – Petr 
Sláčala

l Najdeš-li v životě cestu bez 
překážek, věz, že nikam neve-
de – David Svatoš

l Umět říct i ty nejnepříjemnější 
věci z očí do očí – Petr Žalu-
da

Letošní účastníci soutěže Mana-
žer roku 2010 byli organizátory 
osloveni, aby pod mottem Osobní 
manažerské vyznání odpověděli 
na pět otázek. Cílem bylo zjistit jejich názor na jejich největší ma-
nažerský počin, definovat poučení z hospodářské krize, odhalit 
největší brzdu/bariéru v jejich práci a v neposlední řadě obdržet 
odpověď na to, zda manažeři přehodnocovali za uplynulý rok 
své zásady či metody. Zjišťovalo se i životní krédo jednotlivých 
manažerů – i to byl lakmusový papírek jejich názorů a postojů. 
Ve srovnání s anketou mezi manažery roku 2009 došlo k posu-
nu pohledu na úspěšné metody. Většina finalistů za rok 2009 
zahrnula do opatření, které použila v době krize, snižování pro-
vozních a mzdových nákladů, úspory a omezování investičních 
projektů. Mezi vítězné metody zařadili i restrukturalizaci, revizi 
a optimalizaci firemních procesů, tlak na produktivitu práce, ino-
vace a sázka na kvalitu i tlak na posílení motivace zaměstnanců. 
V „Osobním manažerském vyznání za rok 2010“ dominovalo 
však již budování kvalitního a motivovaného týmu pracovníků, 
flexibilita, udržení či zvýšení kvality a inovace a zlepšení řízení 
firmy a změna či zefektivnění fungování vnitřní organizace. 

Soutěž byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hod-
nocení nejvýznamnějších a nejúspěšnějších manažerů v ČR. Re-
prezentuje moderní metody firemního řízení, jejich vývoj a trend. 
Umožňuje ocenit výrazné osobnosti managementu, prezentovat 
vynikající výsledky širší veřejnosti a poukázat na úlohu manaže-
rů v rozvoji české ekonomiky. Vyhlašovateli soutěže jsou Česká 
manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Soutěž MA-
NAŽER ROKU je nejen o metodách a výsledcích, ale hlavně 
o lidech - o jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůd-
covství, rozhodnosti, morálce, společenské odpovědnosti, oběta-
vosti, disciplíně a mimo jiné také o naději. 

www.manazerroku.cz 
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Na veletrhu se prezentovala 3 výrobní družstva. Již tra-
dičním vystavovatelem byl Granát turnov – jeho 
zástupci na veletrhu nabízeli stříbrné a pozlacené 

šperky s českými granáty a též výrobky ze skla zdobené čes-
kými granáty. Novými vystavovateli, kteří se této akce zúčastnili 
letos poprvé, byla výrobní družstva chodovia domažlice 
a druchema Praha. Chodovia Domažlice do Mnichova 
přivezla výrobky ze dřeva, bytové doplňky a dekorace, dár-
ky a suvenýry. Druchema Praha prezentovala barvy a obtisky  
na velikonoční vejce ze své řady OVO.

Z oficiálních údajů vyplývá, že tento ročník veletrhu I.H.M. 
a Garten München navštívilo 152 tisíc návštěvníků. Na veletrhu 
vystavovalo 1058 firem ze 26 zemí v šesti velkých výstavních 
halách. 

Souběžně se ve zkrácené době konaly výstavy metall Mün-
chen a Münchner AutoTage ve čtyřech dalších výstavních ha-
lách.

Informace o projektu „Zajištění společné účasti na specializo-
vaných zahraničních výstavách a veletrzích“ se stále více rozši-
řuje mezi české firmy, jejichž počet nebyl na veletrhu regulován, 
což mělo za následek skutečnost, že se veletrhu I. H. M. tentokrát 
zúčastnilo rekordních 42 českých firem.  Většina stánků českých 
vystavovatelů (celkem 31) se nacházela na společném místě 

Společná účast družstev 
na veletrhu řemesel v Mnichově
16. – 22. března 2011
S příchodem teplejších dnů, které jsou předzvěstí jara, nastává doba konání veletrhu řemesel I.H.M. 
v Mnichově. Veletrh byl pro letošní rok opět zařazen do projektu „Zajištění společné účasti na speciali-
zovaných zahraničních výstavách a veletrzích“, jehož realizátorem je Hospodářská komora ČR. Z pro-
středků Operačního programu Podnikání a inovace je v rámci tohoto projektu poskytována podpora až 
do výše 120 tisíc korun na přímé obchodní náklady spojené s veletržní expozicí. 

chodovia domažlice

Granát turnov
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druchema Praha

v hale A3 věnované kuchyni a kultuře. Letošní velký počet čes-
kých vystavovatelů představoval ohromnou nabídku řemeslných 
výrobků (především bižuterie, výrobků ze skla a keramiky, kraslic) 
a tím znamenal i velkou konkurenci mezi jednotlivými vystavova-
teli.  To se bohužel negativně promítlo do výše tržeb jednotlivých 
firem. Zákazníci navíc nebyli příliš ochotni nakupovat (chyběla 
motivace nakupovat dárky jako je tomu v předvánočním obdo-
bí) a spíše byla patrná jejich zdrženlivost při vydávání peněz za 
spotřební zboží. 

V letošním roce bude ještě dotovaná účast českých výrob-
ců na předvánoční prodejní výstavě Heim + Handwerk, která 
se koná v Mnichově v termínu 30. listopadu –  4. prosince 
Tato výstava je taktéž velmi navštěvovaná a lze předpoklá-
dat, že chuť návštěvníků utrácet bude před vánočními svátky 
větší. 

Autor textu:  Ing. Lenka Bartoničková

Templářské sklepy Čejkovice, jak je pro ně typické, vy-
bočily z linie spotřebitelských soutěží přesycených elektro-
nikou a automobily a pojaly soutěž pro své věrné konzu-
menty netradičně. Účastníky srdečně zvou do templářských 
sklepení ze 13. století a nabízí prohlídku s degustací zdarma 
pro všechny. „Důvodů pro volbu této odměny byla spousta. 
Chtěli jsme dát spotřebitelům možnost nasát atmosféru tem-
plářských sklepení ze 13. století, seznámit se s prostředím, 
kde se rodí vína, která směřují do jejich domovů. Zároveň 
je vybídnout k aktivitě, výletu do příjemné vinařské krajiny.“ 
vysvětluje obchodní a marketingový ředitel Lukáš Lukáš.

Tím odměňování účastníků soutěže ale zdaleka nekon-
čí. Nejbystřejší z nich se například může těšit na cestu po 

stopách templářů pro dvě osoby v hodnotě 50.000 Kč. 
Účast v soutěži si spotřebitelé zajistí doložením nákupu 
tří lahví vína z produkce Templářských sklepů Čejkovice 
na www.templari.cz/poklad, kde se také mohou sezná-
mit s podrobnými informacemi. Akce bude probíhat až 
do 31. srpna 2011.

Rozsáhlé vinné sklepy byly vybudovány templáři 
spolu s tvrzí v Čejkovicích začátkem 13. století. Tyto his-
torické sklepy jsou dosud využívány a aktuálně pojímají 
úctyhodných 350 tisíc litrů vín v dubových a barikových 
sudech. Dominantou sklepů je největší dosud používaný 
sud v ČR (obsah 20 250 litrů) vyrobený z tatranského 
dubu. 

Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice se v letošním roce bu-
dou dělit o své poklady. Rozhodly se projevit dík svým věrným spotře-
bitelům a každý bez výjimky je srdečně zván k prohlídce rozsáhlých 
historických sklepů ze 13. století a degustaci templářských vín, a to 
zcela zdarma. Na velký zájem a výrazné posílení pravidelných časů 
prohlídek sklepení jsou v Čejkovicích připraveni. 

soutěž l soutěž l soutěž l soutěž l soutěž
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Společná expozice výrobních družstev byla umístěna v pra-
vém křídle Průmyslového paláce. Vystavovala zde družstva 
zabývající se výrobou reklamních předmětů a obalů. Stá-

nek ve společné expozici měla členská výrobní družstva Brněnská 
Drutěva Brno, Napako Praha, Templářské sklepy Čejkovice, Tvar 

Pardubice, Znak Malá Skála a Sdru-
žení VD Kartonáž a balení - CAPA. Ve 
střední hale byla umístěna expozice 
družstva Cyklos Choltice. 

Veletrh má velmi dobré renomé. Vy-
stavující družstva byla spokojena s ná-
vštěvností  odborníků. Jedná se hlavně 
o reklamní agentury a pracovníky zabý-
vající se propagací a reklamou. Právě 

pro ty je určena široká a pestrá nabídka výrobních družstev. Re-
klamní předměty našich výrobců mají široké použití a většina lze 
potisknout potřebným kontaktem zákazníka, či je zde možnost 
použít jiný způsob úpravy jako např. ražbu či gravírování.

Výrobní družstva nabízejí kvalitní české produkty. Dle usku-
tečněných dotazů na návštěvníky veletrhu, čeští zákazníci dávají 
přednost českým propagačním předmětům, které jsou nápaditější 
a mají větší vypovídající hodnotu oproti dováženým produktům, 
které jsou předmětem nabídek katalogů různých reklamních 
agentur.

Brněnská Drutěva, 
výrobní družstvo, Brno       
www.druteva.cz

Družstvo vyrábí potahovanou karto-
náž, vysekávané skládačky, obaly na za-
sílání knih, prostorové obálky, knihařské 
práce (vazby knih od brožur až po pevné 
vazby), tubusy, šanony, spirálové vazby, 
aquarelové bloky a knihy. Dále nabízí 
práce v hodinové sazbě (řezání materiálu 
klienta, balení předmětů do fólie, svařová-
ní PVC plastů a obaly). Velmi žádané jsou 

dortové, zákuskové a potravinové krabice s průhledným víkem. 
Mezi použité materiály patří karton, papír, lepenky, knihařská 
plátna, koženky, satény, flokáž atd. Výrobky jsou určeny pro ši-
rokou klientelu od reklamních agentur po výrobní podniky, tiskár-
ny. Na veletrhu družstvo představilo mimo jiné nový design sady 
dárkových krabic a ukázky sortimentu.

naPakO, výrobní družstvo, Praha 
www.napako.cz

Družstvo je tradičním výrobcem bezpečnostních dveří. Současně 
zajišťuje montáž a servis u klienta. Dveře mají uvnitř trezorový me-
chanizmus se čtyřmi až deseti aktivními rozvorovými čepy, které se 
zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveřní otvor. Povrchově jsou 
upraveny jako klasické dveře podle přání zákazníka. Jsou určeny 
k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor. 

Družstvo je dále výrobcem reklamních klipových rámů a sto-
janů pro reklamní účely. Reklamní clip-rámy jsou určeny k rych-

Reklama, Polygraf 2011
18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů
Ve dnech 23. - 25.  března přivítalo pražské holešovické Výstaviště návštěvníky veletrhu  
Reklama, Polygraf 2011. 
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lé výměně informací v obchodech, 
na výstavách nebo v organizacích. 
Jsou vyrobené z hliníku, vrchní pro-
fil je eloxovaný a nebo podle přání 
zákazníka opatřen kvalitní koma-
xitovou barvou. Rámy se dodávají 
v základních rozměrech A5 až A0, 
dále dle domluvy. Jsou využívány 
hlavně v interiérech. 

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo 
www.templarske-sklepy.cz

Družstvo prezentovalo 
širokou nabídku odrůdových 
vín. Jednalo se především  o 
druhy, které lze použít jako 
dárkové balení. Sortiment 
doplnily propagační výrob-
ky s logem Templářských 
sklepů, jako např. oblíbené 
keramické poháry, džbány 
a jiné.  Víno Templářských 
sklepů známo jak kvalitou, 
tak i netypickými láhvemi 
a dalším obalovým desi-
gnem (kartonáž, pečeti, za-
jímavý design vinět), jedním 
z nejkvalitnějších na českém 
trhu. Stává se tak mimo jiné 
i vhodným dárkem za příznivou cenu i pro řadu zahraničních 
obchodních partnerů.

Tvar výrobní družstvo Pardubice 
www.tvar.cz

Družstvo vystavovalo ukázku z široké nabídky kvalitních 
plastových obalů a atraktivní řadu dóz na kosmetické krémy 
v objemu od  5 – 500 ml.  Předností plastových obalů je je-

jich dlouhodobá užitná 
hodnota, variabilita ba-
rev i potisků. Obaly lze 
potisknout nejenom logy. 
Plní tak i funkci propagač-
ní. Všechny použité mate-
riály jsou recyklovatelné. 

Znak Malá skála, družstvo hodinářské 
a umělecké výroby                               www.znakms.cz

Expozici produktů a činností tohoto družstva tvořily medai-
le, řády, vyznamenání, starostenské řetězy, odznaky, přívěsky, 
kravatové spony, knoflíky, brože, štítky, jmenovky, známky nebo 
třeba teploměry. Družstvo nabízelo i různé služby – jako sítotisk, 
tampontisk, eloxování hliníku, chemickou úpravu kovů, černění 
oceli, gravírování či strojní obrábění kovů.

V posledních dvou letech prošel reklamní trh mnoha změna-
mi, jejichž příčinou byla celosvětová finanční krize. Řada firem se 
opětovně nyní vrátila ke standardním marketingovým a komuni-
kačním nástrojům, protože si uvědomují důležitost propagace své 
nabídky. Reklama byla vždy vůdčím oborem, ve kterém se od-
rážel vývoj společnosti. Veletrh Reklama, Polygraf si kladl za cíl 
přispět k oživení oboru reklamy a polygrafie a nabídnout prostor 
pro tradiční setkání odborníků. Záměrem pořadatelů bylo zajistit 
obsahově kvalitní akci a nabídnout návštěvníkům moderní a ote-
vřený veletrh, jehož součástí bude samozřejmě bohatý doprovod-
ný program, za účasti osobností marketingové komunikace. 

V levém křídle Průmyslového paláce se nacházely expozice 
signmakingu a velkoplošného tisku a outdooru. Pravé křídlo na-
bídlo reklamní a dárkové předměty či reklamní služby. Ve střední 
hale mohli návštěvníci zhlédnout nabídku tiskáren, papírů a oba-
lů, prezentační techniky a designu. 

Autoři textu: Michaela Vostálová, Jana Henychová
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kOOPEraTIva, výrobně obchodní družstvo,  
uhlířské Janovice   www.kooperativa-vod.cz

Výrobce ocelových stožárů nejen pro veřejné osvětlení. V sor-
timentu výrobků naleznete kromě veřejného osvětlení také stožá-
ry dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, výškové a 
atypické ocelové stožáry včetně příslušenství jako jsou výložníky 
či stožárová výzbroj. Součástí nabídky pro kompletní řešení ve-
řejného osvětlení jsou také svítidla jak klasická tak LED. Družstvo 
bylo založeno roku 1969 a úspěšně působí nejen na trhu ČR 
více jak 42 let.

OBZOr, výrobní družstvo Zlín
www.obzor.cz             

Český výrobce domovních spínačů a zásuvek ELEGANT, VA-
RIANT, DECENTE, vačkových spínačů VSN, VSR 10 A – 150 A, 
mikrospínačů 10 A – 16 A, stěracích kartáčků k elektromagne-
tickým spojkám. Mezi jeho další činnosti patří vstřikování plastů, 

Organizátorem akce byla již tradičně veletržní správa 
Terinvest s.r.o.. V pavilonech P, F a G se představilo na 
580 firem z 23 zemí světa. Veletrh zhlédlo rekordních 

42,3 tisíce odborníků. Součástí výstavy byl bohatý doprovodný 
program, který navštívilo více než tisíc návštěvníků. Ve stejné 
době probíhal na BVV 2. Veletrh optické a fotonické techniky 
OPTONIKA.

Veletrhu se ve společné expozici SČMVD v pavilonu P na 
ploše 70 metrů čtverečních  představila výrobní družstva Koope-
rativa Uhlířské Janovice, Obzor Zlín a Otava Písek. Ve stejném 
pavilonu samostatně vystavovala výrobní družstva Lidokov Bos-
kovice a Elektro Bečov nad Teplou.

Vzhledem k tomu, že se v polovině dubna na výstavišti PVA 
v Praze – Letňanech konal konkurenční veletrh elektrotechniky 
Elektron, kterou pořádala správa ABF, a. s., tak všichni byli prá-
vem zvědavi, zda změna místa a konkurenční boj dvou veletrž-
ních správ neuškodí vystavovatelům. Nutno přiznat, že obavy se 
nenaplnily a dle hodnocení byla naše výrobní družstva spokoje-
na jak s organizací celého veletrhu, tak i s návštěvností a účastí 
svých obchodních partnerů. 

Během veletrhu se konala Kooperační burza, kterou pořáda-

la firma Enterprise Europe Network 
při Technologickém centru Praha. 
Mimo SČMVD se této burzy zúčast-
nila i VD Otava Písek a Obzor Zlín. 
Nutno dodat, že burza měla dob-
rou úroveň, kvalitní organizaci při 
zajišťování schůzek. Je škoda, že se 
burzy zúčastnilo minimum zahranič-
ních firem, nicméně pro naše výrobní 
družstva se rýsují zajímavé kontakty 
ze strany jiných firem.

Během veletrhu došlo mj. k jed-
náním o dalších možnostech spolu-
práce SČMVD a výrobních družstev,  
především na téma podpory druž-
stev při získávání nových partnerů 
a kontaktů.

Závěrem je třeba říci, že veletrh 
splnil své očekávání a vytvořil dobrý předpoklad pro budoucí 
ročníky veletrhu

Autor textu:   Ing. Jiří Viselka, Jana Henychová

Ve dnech 29. března – 1. dubna se poprvé ve své historii konal v pořadí již 19. mezinárodní veletrh 
elektrotechniky a elektroniky na výstavišti v Brně. 

 sPOlečNá exPOZice sčmvd

 Veletrh AMPER 2011
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kovolisování a kovoobrábění. 
Dále se zabývá prodejem 
spínačů Kraus & Naimer 6 A 
– 2400 A a LED svítidel pro 
domácnost, hal i pouličního 
osvětlení.

  

OTava, 
výrobní družstvo, 
Písek
www.vdiotava.cz

Družstvo nabízí kabe-
lové svazky pro auto-mo-
to, navíjení cívek – výrobu 
transformátorů. Dále je 
výrobcem bovdenů pro 
moto a malou zahradní 
techniku a provádí montá-
že dílů pro elektrotechnic-
ký průmysl.

 ELEkTrO, v. d. v Bečově nad Teplou 
 www.elektrobecov.cz

Elektrotechnický veletrh AMPER je pro ELEKTRO, v.d. v Bečo-
vě nad Teplou nejvýznamnější veletržní akcí. Tak jako jiné roky 
tak i letos byly na tomto veletrhu představeny novinky a inovace 
z oblasti hlavního výrobního programu – výroby elektrotechnic-
kého spojovacího materiálu. Největší zájem byl právě o novinky 
v sortimentu – zemnicí šrouby, a také o nové inovované provede-
ní řadových svornic RSA 6A a RSA 10A.

Elektro Bečov pojímá veletrh AMPER nejenom jako místo pro 
prezentaci novinek a inovací, ale i jako místo společenského se-
tkání se stávajícími zákazníky a to ze všech uživatelských seg-
mentů. V letošním roce byl z důvodu přemístění veletrhu do Brna 
nadstandardní zájem též ze strany návštěvníků a zákazníků ze 
Slovenské republiky, kteří ve velké míře využili snazší dostupnost 
a seznamovali se s nabídkou družstva, které má u našich východ-
ních sousedů vlastní obchodně-technickou kancelář se skladem a 
distribucí výrobků. O skutečnosti, že veletrh AMPER je skutečně 
mezinárodní záležitostí svědčí i velké množství nově navázaných 
kontaktů a to nejenom z Evropy.

Lidokov, výrobní družstvo, Boskovice
www.lidokov.cz

Družstvo je výrobcem rozvaděčů a rozvaděčové techniky. 
Více informací nabízeném sortimentu naleznete na jejich interne-
tových stránkách.

 sAmOstAtNé družstevNí exPOZice
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Dřevojas, výrobní družstvo, 
svitavy             www.drevojas.cz 

 Dřevojas Svitavy letos představil 
jednu velmi ojedinělou novinku, která na 
našem trhu zatím nikde k vidění není. Jde 
o koupelnový nábytek, kde převažují skle-
něné plochy, kvalitní keramická umyvadla 
a dokonalé osvětlení. Při vývoji tohoto 
nábytku pracovníci družstva spolupraco-
vali se svým zastoupením ve Švýcarsku, 
ze kterého podnět na výrobu tohoto typu 
nábytku vzešel. Hlavními znaky jsou skle-
něné čelní plochy, které jsou převážně 
bílé, doplněné různými barevnými motivy. 
V budoucnu si motiv bude moci zákazník 
vybrat přímo on sám, tedy bude zde kla-
den důraz na individualitu a originálnost 
každého kusu nábytku. Skleněné plochy 
podsvětlují led diody. Čelní plochy jsou 
v převážném základu bílé.

Další novinku prezentoval nový typ ke-
ramického umyvadla, které jistě získá na 
oblibě díky své velké praktické míse a ce-
listvému modernímu vzhledu. Doplněním 
pak budou novinky z velmi lesklých až 
zrcadlových materiálů.

    
nOvInka senosan 

Nový materiál Senosan je folie z mate-
riálu ABS, je na něm vrstva akrylátu, který 
má za následek vysoký stupeň lesku. Lesk 
je srovnatelný se sklem nebo vysokým stří-
kaným leskem, cenově je ovšem přijatel-
nější. Za pomoci speciálního přípravku se 
dá velmi lehce renovovat.

Z tohoto materiálu družstvo pro své 
zákazníky uvedlo na trh řady koupelnové-
ho nábytku Q MAX a ASTON.

knk CZ výrobně spotřební 
družstvo, svratka
www.knk.cz 

KNK CZ pro letošní ročník opět připra-
vilo kolekci nábytkového kování, ve které 
kromě již tradičně osvědčeného zboží, 
představilo svým zákazníkům některé no-
vinky ze své nabídky. Vedle nových typů 
nábytkových úchytek a věšáků se jedná 
především o systémy pro tlumené zavírání 

Svaz českých a moravských výrob-
ních družstev připravil společnou 
prezentaci členských VD v pavilonu 

G2 na brněnském výstavišti v rámci veletr-
hu MOBITEX, který přivítal návštěvníky ve 
dnech 12. – 16. dubna. 

Družstevní zakázkový nábytek vyka-
zuje kvalitní zpracování za použití nejno-
vějších technologií. Jedná se o nábytek 
s vyšší přidanou hodnotou, který splňuje 
všechny požadavky i na ekologii. Zájemci 
si mohou nábytek družstev prohlédnout 
i v jejich showroomech, na webových por-
tálech příslušných výrobců, ale i na tuzem-

ských a zahraničních veletrzích, jako byl 
právě letošní MOBITEX.

Nábytek výrobních družstev je proslu-
lý svou kvalitou a pro zákazníky je zají-
mavý i tím, že rovněž odráží designové 
trendy. Nabídka interiérového, ale i exte-
riérového nábytku je opravdu velmi pest-
rá. Jedná se převážně o zakázkovou vý-
robu. Návštěvníci na veletrhu mohli vidět 
bytové a firemní interiéry, ale i nábytkové 
kování. S družstevním nábytkem se setká-
váme na každém kroku, družstva vybavují 
svými výrobky hotely, kongresová centra, 
restaurace, divadla apod.

Veletrh MOBITEX představuje největ-
ší oborovou prezentaci nábytkářského 
průmyslu v České republice. MOBITEX 
a současně probíhající stavební veletrh 
IBF navštívilo 80 541 návštěvníků ze 22 
zemí. Celkem 105 firem vystavovalo na 
čisté výstavní ploše 5365 metrů čtvereč-
ních. Garanty veletrhu byl Svaz českých 
a moravských výrobních družstev, Asoci-
ace českých nábytkářů, Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR a Cech čalouníků. 
Více o veletrhu lze najít na internetových 
stránkách 

www.mobitex.cz.

Dle posledních průzkumů nábytkářů sdružených ve Svazu českých a moravských výrobních družstev se 
zákazníci stále více zajímají o cenově dražší, ale tím pádem kvalitnější výrobky. Ty odpovídají nejenom 
současným trendům, ale splňují i další kritéria. Výrobní družstva vycházejí svým obchodním partnerům vstříc  
a nabízejí kvalitní a bezpečný nábytek s propracovaným designem, který uspokojí i náročného zákazníka. 

Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX
Mezinárodní stavební veletrh IBF

   sPOlečNá exPOZice sčmvd:
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klastr českých nábytkářů pořádal 
workshop v rámci veletrhu MOBITEX

V rámci veletrhu MOBITEX se konal 12. 
dubna v prostorách Business Centra BVV work-
shop Klastru českých nábytkářů (KČN). Na 
programu jednání byla mimo jiné spolupráce 
s družstvy, se kterou účastníky workshopu se-
známil prezident Asociace českých nábytká-
řů (AČN) Ing. Martin Čudka.  O spolupráci 
s členskými družstvy SČMVD informovala také 
manažerka KČN Ing. Lucia Haraslínová, PhD. 
Mezi další témata jednání patřila prezentace 
aktualizované verze e-shopu KČN, informace 
o BVV a veletrhu MOBITEX a o projektech 
OPPI Spolupráce, Leonardo da Vinci, C-Plus. 

V neveřejné části, která byla určena pou-
ze pro zástupce členských výrobních druž-
stev SČMVD, pak proběhlo vyhodnocení 
dotazníku zaslaného členským nábytkářským 
družstvům SČMVD. Závěrečná diskuse byla o 
obnovení společných setkání družstev či spo-
lupráce mezi družstvy v rámci nábytkářského 
průmyslu. 

KČN je seskupením regionálně propo-
jených výrobních společností v oboru nábyt-
kářství a tvorby interiérů, poradenských firem 
v oblasti podpory domácího i mezinárodní-
ho výstavnictví a rozvoje firem, zájmových 
organizací, univerzity. Předmětem podnikání 
klastru je truhlářství, zprostředkování obchodu 
a velkoobchodu nábytkem, výzkum a vývoj 
v oblasti inovace nábytkářských výrobků, bez-
pečnost nábytku a kvalita života, organizační 
a ekonomické poradenství. Posláním KČN je 
přenos inovací do výroby jednotlivých firem, 
zvýšení konkurenceschopnosti členů, pomoci 
prosadit se na zahraničních trzích a přispět 
k rozvoji nábytkářství v České republice.

dvířek a zásuvek, ale nově budou návštěv-
níci expozice seznámeni i s nabídkou širo-
kého sortimentu kvalitních nábytkových ABS 
hran, české provenience.

Velice významnou součástí účasti na 
veletrhu je kromě představení nabídky širo-
ké veřejnosti a navázání kontaktů s novými 
odběrateli, rovněž bezprostřední setkání 
s lidmi, které po dlouholetých obchodních 
kontaktech již není možno považovat pou-
ze za zákazníky, ale za přátele.

Novinka - družstvo jako první v naší 
republice dodává antiseptické kliky. Jsou 
vhodné do ordinací, nemocnic apod.

Tvar, výrobní družstvo, klatovy
www.tvar-kt.cz 

TVAR v.d. Klatovy se od roku 1989 vel-
mi úzce specializuje na výrobu nábytku ur-
čeného jeslím, mateřským školám a jim po-
dobným zařízením. V široké nabídce firmy 
zákazníci naleznou kromě pěti ucelených 
skříňkových nábytkových programů, rov-
něž výrobky pro vybavení šaten, dětských 
ložnic a samozřejmě stohovatelné židle 
a stoly určené pro různé věkové kategorie 
dětí. Na veletrhu MOBITEX 2011 představil 
TVAR Klatovy novou kolekci nábytku MIKI 
ROLL vyvzorovanou v dekoru javor a ve 
variantách s jemně pastelovými barvami na 
dveřích nebo zásuvkách. Tato kolekce rea-
guje na nové požadavky zákazníků, kteří 
požadují světlý nábytek doplněný o paste-
lové barvy. Takový interiér působí mnohem 
světleji a umožňuje vyniknout dekorativním 
předmětům.

Další novinkou pro rok 2011 je nabídka 
hracích prvků pro mateřské školy. Jedná se 
o multifunkční prvky určené především pro 
zábavu dětí ve třídách a k nácviku moto-
rických dovedností. Všechny výrobky jsou 

plně certifikované dle evropských norem. 
Velký důraz při jejich konstrukci a výrobě 
je kladen zejména na bezpečnost dětí při 
hře. Díky kvalitě zpracování a nápaditosti 
řešení, nachází tento nábytek své uplatnění 
i při vybavování dětských pokojů pro děti ve 
věkové kategorii od 3 do 15 let. 

Detecha, 
chemické výrobní družstvo, 
nové Město n. Metují
www.detecha.cz 

Na mezinárodním stavebním veletrhu 
IBF se v pavilonu A1 Detecha prezentovala 
nátěrovými hmotami značky Detecha na kov, 
dřevo a beton společně s protiplísňovými pří-
pravky. Novinkou na trhu je vysoce odolný 
epoxydový syntetický nátěr na beton Epo-

xyban. Vyznačuje se vysokou mechanickou 
odolností, a lze jej použít na podlahy garáží, 
schodišť, skladů, bazénů, výrobních hal atd. 
Lze jej použít jako vnitřní i venkovní nátěr. 
Další novinkou je rozšíření balení protiplísňo-
vého přípravku Detastop o balení v lahvích 
s rozprašovačem. Rozprašovač umožňuje 
snadnou a rychlou aplikaci přípravku v místě 
výskytu plísní bez použití štětky či válečku.

Na výstavě Detecha vystavovala též ná-
těry na dřevo od anglického výrobce barev 
značky Ronseal, kterého je družstvo výhrad-
ním distributorem pro Českou republiku. Na 
veletrhu byla prezentována ukázka „fládro-
vání“ -  jedná se o speciální techniku naná-
šení barvy za pomocí tvořítek, které vytvoří 
imitaci dřena na téměř jakémkoli podkladu.

Autoři textu: Michaela Vostálová,  
Jana Henychová

nOvInkY:

Dekorace: Moravská ústředna Brno
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Kosmetické veletrhy každoročně lákají návštěvníky, ať již od-
bornou či laickou veřejnost, neboť se na jednom místě spojuje 
krása a zdraví. Na letošním ročníku byla k vidění široká škála 

dekorativní kosmetiky, přípravky pro nehtový design, ale i přístroje a 
preparáty pro kosmetickou péči.  V rámci doprovodného programu 
mohli návštěvníci vidět například Mistrovství ČR ve zdobení nehtů, 
make-upu či malování na tělo, nechat si vyšetřit mateřská znaménka 
či se podrobit samoopalovacímu nástřiku. 

Jedním z vystavovatelů bylo také VŘÍDLO, výrobní družstvo, 
Karlovy Vary. Nabídlo jako vždy tradiční nabídku karlovarské 
kosmetiky obsahující koupelové soli, pasty na zuby, ústní vody, 

pleťové, regenerační a masážní krémy, krémy na ruce, kolínské 
vody a spoustu dalších výrobků. Připomínáme, že kosmetika druž-
stva Vřídlo obsahuje extrakty z řady léčivých rostlin, mezi něž 
patří mimo jiné arnika horská, rozmarýn, řepík lékařský, tymián, 
dobromysl, šalvěj, eukalyptus, heřmánek, máta peprná, mentol 
a řada jiných. Léčivé rostliny byly, jsou a budou stále platným 
pomocníkem nejen v lékařství, ale i při výrobě kosmetiky. Některé 
VŘÍDLEM vyráběné výrobky obsahují velmi ceněnou karlovar-
skou minerální sůl. Karlovarská kosmetika splňuje nejnáročnější 
požadavky spotřebitelů jak z hlediska kvality, tak i z hlediska při-
jatelné cenové relace.

www.vridlo.cz
     

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 
vystavovalo na veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE 2011

První dva dubnové dny se konal v prostorách pražského Výstaviště v Holešovicích vele-
trh kosmetiky a kadeřnictví INTERBEAUTY PRAGUE.  Výstavní plocha veletrhu obsáhla 
7424 metrů čtverečních a vystavovalo na ní 151 firem. 

ŽIVOT JE MNOHEM SNADNĚJŠÍ, KDYŽ NOHY NEBOLÍ, ALE JE TŘEBA SE O NĚ TAKé POSTARAT.
Zima je již za námi a nastává opět jaro. S přechodem ročního období, kdy měníme zejména ob-
lečení a  obuv kolikrát zjistíme, že jsme cosi „zanedbali“ . Myslíme tím zejména různé problémy 
vznikající na ploskách nohou, patách, kolenou, ale třeba také na loktech a pokožce rukou. Proto je 
obzvláště nyní důležité napomoci naší kůži k jejímu  vylepšení, zhojení a hydrataci.
Vřídlo, v.d., karlovarská kosmetika® je již od roku 1954 výrobcem bylinné karlovarské kosmetiky. 
Tradičním pomocníkem k řešení podobných obtíží je výrobek KARLOVARSKÁ HERBIE , levandulo-
vý krém k ošetření ztvrdlé a poškozené kůže  (tzv. „ rozpraskaná kůže“).
Unikátní kombinace přírodního extraktu Levandule, Lecitinu a kyseliny mléčné podporuje regenera-
ci popraskané, mozolnaté a zhrublé pokožky. Tyto účinné složky aktivně působí na zrohovatělou 
kůži kterou zjemní a změkčí a zároveň dokonale hydratují.
Doporučujeme také v kom binaci s přípravkem OZAL - karlovarská koupel nohou.  Při pravidelném 
používání Vám ulehčí od obtíží, nebo dokonce tento problém i zcela odstraní. Doporučuje se pou-
žívat denně, zejména po koupeli a to hlavně na nohách, kolenou, chodidlech, ale také na loktech 
a rukách. Prostě všude tam, kde zmiňované problémy vznikají.
Tento výrobek vynikající a osvědčené kvality dodáváme do obchodních sítí supermarketů SPAR, 
ROSSMANN a TESCO. Objednat jej lze také na dobírku na emailové adrese: odbyt@vridlo.cz, 
případně na e-shop: www.ctyrlistek.eu.

užIJTE sI krásu PěsTěnýCH nOHOu!

Vyrábí: VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary • Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: 353 242 165 • Fax: 353 242 163 • www.vridlo.cz 

Mezi letošní novinky patřil ino-
vovaný obal karlovarská Her-
bie krém na změkčení a hyd-
rataci ztvrdlé kůže s obsahem 
levandule, lecithinu a dalších 
přísad.

s výrObkem  k A r  l O v A r s k á   h e r b i e  krém  k OŠetřeNí Ztvrdlé kůže bude vAŠe PrOcháZkA živOtem „měkčí“
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Objevte zázračnou sílu Mrtvého moře
….s kosmetikou REGINA

Regina nyní přichází na trh s novou řadou zdravotní kos-
metiky se solí z Mrtvého moře. Pravidelným používáním 
šampónu nebo sprchového gelu se solí z Mrtvého moře 

můžete výrazně zlepšit vzhled Vaší pokožky, zregenerovat ji 
a zklidnit. 

 REGINA Sprchový gel se solí z Mrtvého moře 

Sprchový gel má výborné revitalizační a hydratační účin-
ky. Aktivní substance mořské soli podporují výměnu minerál-
ních látek a navracejí pokožce přirozené pH. Sprchový gel 
je vyvinut pro časté používání, obsahuje složky pro pokožku 
vysoce šetrné. Je vhodný i pro osoby s velmi suchou pokožkou 
– nedráždí pokožku.

 REGINA Šampón se solí z Mrtvého moře

Aktivní substance solí z Mrtvého moře podporují výměnu mi-
nerálních látek a aktivizují funkce vlasové pokožky, na níž mají 
blahodárné účinky. Šampón posiluje a regeneruje vlasové kořín-
ky a vlasy, redukuje vlasové lupy, upravuje mastivost vlasů, čistí 
jemnou vlasovou pokožku a omezuje její případné svědění. Šam-
pón je vyvinut pro každodenní používání.

 Voda  a sůl z Mrtvého moře pomáhá při léčbě:

Alergií, lupénky, ekzémů, akné, krevního obrazu, látkové vý-
měny, zklidňuje nervový systém, pročišťuje pleť, zlepšuje elastici-
tu a vzhled pokožky.

www.reginakosmetika.cz
eshop.reginakosmetika.cz 

Mrtvé moře, přesto, že existuje více než pět tisíc let, zatím ukázalo lidstvu 
jen malou část svého tajemství… Již starověcí Římané si zde budovali lázně 
a využívali léčivých schopností vody a bahna. Mrtvé moře bylo a je využí-
váno k léčení, odpočinku a omlazování organizmu. I proto je považováno 

za nejstarší a největší přírodní lázně na světě. Jeho léčivé účinky jsou lékařsky potvrzeny. Složení minerálů 
a solí Mrtvého moře působí ozdravně na mnoho zdravotních problémů. 
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V pondělí 28. března proběhlo jednání představitelů druž-
stevních organizací střední a východní Evropy, k nimž se 
připojili zástupci Švédska a Velké Británie, aby projednali 

společné strategie a postupy. 

Následující den se sešlo představenstvo CECOP, které se 
na svém zasedání zabývalo dalšími postupy a možnostmi spo-
lupráce. Dalším bodem jednání byl plán aktivit pro letošní rok 
a příprava Mezinárodního roku družstevnictví 2012. Po krátkém 
představení oblasti evropského výrobního družstevnictví prezi-
dent CECOPu Rosanno Rimelli předal slovo ministru Drábkovi, 
který uvedl, že platforma družstevnictví není pro něj novinkou. 
„Družstevnictví má v naší zemi dlouhodobé tradice,“ řekl minis-
tr. „V jednání s vládou je právě SČMVD jedním ze základních 
partnerů a naše spolupráce je nastavena velmi korektně a inten-
zívně,“ upřesnil.

Ministr dále připomněl problematiku zaměstnávání zdravotně 
postižených občanů a snahu nalézt společné řešení ve prospěch 
lidí znevýhodněných na trhu práce.

Prostor pro otázky v následné diskusi využili představitelé 
více zemí – z Francie, Itálie, Polska, Bulharska a Švédska. Dis-
kutující se zajímali o politiku zaměstnanosti v České republice. 
Padla i otázka týkající se podpory většího zapojení družstev do 
programů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Ministr Drábek potvrdil, že národní a evropské programy 
jsou předmětem intenzívní komunikace, která probíhá na úrov-
ni zaměstnavatelů a v tripartitě. Současně probíhá přímý dialog 
s jednotlivými představiteli. Pokud jde o podporu sociální proble-
matiky, historický vývoj byl odlišný a česká společnost je jinak 

strukturovaná, takže tato činnost spadá do sféry neziskových 
organizací. Ministr Drábek zdůraznil, že stát podporuje zaměst-
návání zdravotně postižených, například ve formě chráněných 
dílen, a současně se chystají nové legislativní úpravy, jejichž pri-
márním cílem je podpora zaměstnanosti.

Diskusi uzavřel předseda SČMVD Jan Wiesner, který ocenil 
velmi dobrý průběh sociálního dialogu a vstřícnost při jednáních 
s ministerstvem práce a sociálních věcí při hledání vhodných ře-
šení. Závěrem je třeba zdůraznit, že podobné setkání může být 
příkladem pro mnohé další družstevní organizace, které řadu let 
deklarují dobré vztahy s představiteli státní správy, ale hlavně 
pro samotnou Evropskou konfederaci, která by zasedání svých 
orgánů mohla i v budoucnu organizovat za účastni významných 
politiků. Setkání v Praze toho bylo alespoň pozitivním důkazem.

            
www.cecop.coop   

Ve dnech 28. – 29. března se v Praze, v sídle Svazu českých a moravských výrobních družstev, usku-
tečnilo zasedání CECOP  Evropské konfederace výrobních družstev. Svaz českých a moravských vý-
robních družstev je členem CECOPu a pořadatelem evropského zasedání. Akce se zúčastnili zástupci 
České republiky, Slovenska, Itálie, Španělska, Švédska, Anglie, Polska, Rumunska a Francie. Významným 
hostem zasedání byl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Evropští zástupci družstev  
se sešli v Praze
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První díl, který byl věnovaný platebním kartám, odvysílala ČT 
14. dubna. Pořad představil producent pořadu Karel Arbes 
společně s Radovanem Dolejšem z České televize na tisko-

vé konferenci, která se konala 7. dubna v pražském kině MAT.

Zájmem tvůrců pořadu je vysvětlení základních principů fun-
gování jednotlivých finančních produktů a snaha předejít složitým 
životním situacím, do kterých se lidé dostávají a které nezřídka 
končí osobním bankrotem. Současně je zájmem pořadu snaha 
ukázat, jaké jsou výhody používání jednotlivých produktů a jak 
lze s penězi pracovat tak, aby přinášely příp. další zisk. V každém 
díle se diváci mohou seznámit se dvěma příběhy. 
Pořad bude vysílán každý čtvrtek od 21:00 ho-
din na programu ČT1, poté od 21:30 hod. bude 
následovat diskuse na programu ČT24.Tématem 
dalších dílů budou leasing, hypotéka, spotřebitel-
ský úvěr, bankovní poplatky, internetové bankov-
nictví, obchodní podmínky, DPH, životní pojiště-

ní, pojištění dítěte, pojištění domácnosti, penzijní připojištění vč. 
důchodové reformy a cestovní pojištění.

Tvůrčí štáb pořadu kromě producenta Arbese ze společnosti 
K. A. Production tvoří mimo jiné finanční odborníci Patrik Nacher 
a Tomáš Sedláček.  Všechny díly pořadu, fotky z natáčení, shrnutí 
rad a další rady odborníků k danému pořadu a diskuzi lze sledo-
vat na internetových stránkách 

www.sumasumarum.cz.

Autor textu: Jana Henychová

Česká televize 
vysílá nový pořad Suma Sumarum 

Česká televize je autorem nového televizního pořadu „Suma sumarum aneb Kde jsou mé peníze“. Tři-
náctidílný projekt je určen všem věkovým kategoriím a klade si za cíl naučit širokou veřejnost orientovat 
se v různých finančních produktech a službách. 
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• COOP Morava – jednání předsedy s ředitelem J. Čepem se 
soustředilo na optimalizaci zalistovacích poplatků a dalších 
parametrů, které jsou předpokladem reálného rozšíření pro-
deje výrobků členských družstev v síti COOP. Po dalším jed-
nání k tomuto tématu, které je domluveno s ředitelem COOP 
Praha Ing. Holubem, bude řešení problematiky uzavřeno 
s předsedou SČMSD Ing. Juračkou.

• RHSD - v rámci příprav podkladů pro EU se předsednic-
tvo tripartity v současnosti intenzivně zabývá národním 
programem reforem včetně potřeby harmonizace jednotli-
vých oblastí. V této souvislosti probíhá i řada dílčích jedná-
ní k odborným tématům s jednotlivými ministry (s MŽP ČR 
k programu Zelená úsporám, s nám. ministra zahraničních 
věcí T. Dubem k proexportní politice aj.). Předseda v této 
souvislosti opětovně zdůraznil potřebu harmonizace mezi 
MPO ČR a MZV ČR, a to nejen mezi ministry, ale i dalšími 
pracovníky obou institucí. 

• S nově jmenovaným velvyslancem ČR v Bulharsku proběh-
lo jednání předsedy, jehož hlavním tématem byly možnosti 
propagace výrobků členských družstev a pomoci při jejich 
pronikání na trhy v Bulharsku. Po seznámení nového velvy-
slance s teritoriem budou v podzimních měsících konkreti-
zovány možnosti spolupráce včetně prezentace členských 
družstev v Sofii za spolupráce Českého centra a CzechTra-
de.

• Důchodová reforma včetně návaznosti na navrhované 
úpravy DPH je dalším tématem jednání v rámci řady plat-
forem. Přes aktuální upuštění od záměru sjednocení DPH 
na 20% svaz plně nesdílí ani stanovisko předsedy HK ČR 
P. Kužela směřující k jednotné sazbě DPH ve výši 17.5% 

v roce 2013, a prostřednictvím svých zástupců je připraven 
k prosazování sazby nižší. Pracovníci svazu jsou v přípravě 
podkladů zapojeni především jako členové daňové komise 
HK ČR. Díky našim podkladovým materiálům bylo docíleno 
mnohých úprav. 

• 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 při-
spěla k vyřešení projednávaných témat ve prospěch VDI; 
otevřená zůstává otázka kategorie OZZ v zákonu o zaměst-
nanosti. Díky aktivním jednáním pracovníků svazu a zejmé-
na díky dobře zpracovaným podkladovým materiálům se 
podařilo docílit pozitivních změn. 

• Návrh Občanského zákoníku, k němuž svaz předložil 13 
stran připomínek, je v současné době předmětem připomín-
kového řízení. O jeho průběhu bude předseda informovat 
na dalších zasedáních představenstva.

• Předseda informoval o svém jednání s předsedou Senátu 
Parlamentu ČR M. Štěchem a místopředsedy Ing. Škroma-
chem a MUDr. Sobotkou, v jehož rámci byly kromě daňové 
reformy a legislativy týkající se VDI diskutovány i obecné 
otázky budoucí spolupráce. 

• V rámci jednání s premiérem Nečasem k realizaci reforem 
vystoupil předseda svazu s kritikou státní správy, a to zejmé-
na ve vztahu k vytváření podmínek pro podnikatelskou čin-
nost. Premiér Nečas se v rámci jednání ztotožnil s názorem 
na zachování alespoň jedné ekonomicky nezávislé státní 
zkušebny pro každý obor. 

Aktuální informace 

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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deklarace charty sociálního podnikání vyjadřuje 
společnou vůli jednat vůči zákonodárné a výkonné 
moci státu o řešení otázek sociálního podnikání a za-
městnávání osob se zdravotním postižením. v té věci 
zaslal předseda vlády české republiky Petr Nečas, 
který se s deklarací seznámil, dne 7. dubna 2011 sta-
novisko Josefu Šulcovi, předsedovi Asociace zaměst-
navatelů zdravotně postižených čr.
Předseda vlády čr se obrátil se žádostí o vyjádření 
na resort ministerstva práce a sociálních věcí, které 
má tuto problematiku ve své věcné působnosti. „byl 
jsem ujištěn, že oblasti zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením je věnována dlouhodobě zvýšená 
pozornost a se zástupci charty sociálního podnikání 
již proběhlo na úrovni náměstka ministra jednání,“ 
uvedl Nečas. současně byl informován o tom, že ná-
vrhy jednotlivých opatření v oblasti zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením budou nadále velmi 
intenzivně s asociací diskutovány.

Dne 30. března 2011 se konalo 16. valné shromáždě-
ní Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři 
rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní 
centrály. Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a země-
dělského družstevnictví na tomto zasedání projednali  otázky 
družstevního hnutí v České republice. 

Podle stanov Družstevní Asociace ČR účastníci valného 
shromáždění vzali na vědomí, že předsedou  představenstva 
Družstevní Asociace ČR bude na jednoleté funkční období Jan 
Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný 
předseda. Do funkcí místopředsedů představenstva Družstevní 
Asociace ČR byli, rovněž na jednoleté funkční období,  zvo-
leni  Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a morav-
ských spotřebních družstev a Ing. Vít Vaníček, předseda Svazu 
českých a moravských bytových družstev. 

Valné shromáždění  projednalo a schválilo hospodaření 
Družstevní Asociace ČR za rok 2010, Zprávu představenstva 
o činnosti za minulé období, včetně zprávy o plnění usnesení 
15. valného shromáždění a výhledu aktivit na rok  2011. Potvr-
dilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2011 a rovněž 
projednalo  otázky hospodaření a správy majetku.

   
V souvislosti s přípravou na rok 2012, který byl usnesením 

64. VS OSN prohlášen za Mezinárodní rok družstev a jehož 
jedním z hlavních cílů je zlepšování povědomí široké veřejnosti 
o družstevním podnikání, Valné shromáždění DA ČR uložilo 
představitelům Družstevní Asociace ČR zintensivnit úsilí o trva-
lé zvyšování prestiže českého družstevnictví při jednáních na 
úrovni vládních a zastupitelských orgánů. Součástí tohoto úsilí 
musí být i udržování stálých kontaktů s těmi poslanci České 
republiky, kteří v  Evropském parlamentu podporují myšlenku 

družstevnictví. I v roce 2011 zůstává důležitým úkolem usilovat 
o institucionalizaci družstevnictví v systému státní administra-
tivy. K plnění těchto úkolů přispívá skutečnost, že DA ČR je 
oficiálním připomínkovým místem v procesu příprav a pojed-
návání legislativních norem, jakož i fakt, že má své zástupce 
v některých komisích Legislativní rady vlády ČR.  

DELEGÁTI 16. VALNéHO SHROMÁŽDĚNÍ ZFORMULOVALI 
VE SVéM USNESENÍ úKOLY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ,  KTERé 
SE ORIENTUJÍ ZEJMéNA DO TĚCHTO OBLASTÍ:

• V oblasti mezinárodních styků půjde především o pokra-
čování úzké spolupráce s MDS s důrazem na členství a 
zastoupení DA ČR v orgánech DRUŽSTVA EVROPA. 

• Specifickým úkolem je zapojit se do aktivit MDS souvisejí-
cích s přípravami na Mezinárodní rok družstev v r. 2012. 

• Usnesení rovněž ukládá pokračovat ve sledování pro-
blematiky sociální ekonomiky na evropské i celosvětové 
úrovni, včetně aktivní účasti Družstevní Asociace ČR na ev-
ropských družstevních aktivitách (semináře, konference), 
s cílem podílet se na jejím formování, využívání poznatků 
a zkušeností v domácím prostředí. 

• V oblasti výchovně vzdělávací a osvětové práce 16. valné 
shromáždění položilo  v usnesení důraz na pokračování 
a rozvíjení spolupráce s teoretickou frontou a vysokými 
školami (zajišťování přednáškové činnosti, odborných kon-
sultací apod.), na rozvíjení propagace českého družstev-
nictví doma i v cizině (bulletin Czech Cooperator, webové 
stánky, výstavy) a  na průběžné doplňování sbírek  fondů 
Muzea družstevnictví.  

Autor textu: Mgr. Jiří Svoboda,  
výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR

www.dacr.cz 

Premiér Nečas vyjádřil podporu Deklaraci 
charty sociálního podnikání

Družstevní asociace české republiky

16. valné shromáždění

dOtAZ:

rádi bychOm vystAvO-
vAli NA letOŠNí výstAvě 
Země živitelkA. Je JeŠtě 
mOžNOst se Přihlásit??O

tá

zk
y a odpov

ěd
i

OdPOvěď: 

Ano, členská výrobní družstva mají možnost se na tuto vý-
stavu přihlásit až do 31. května. Společná družstevní expozice 
SČMVD se bude nacházet tradičně v pavilonech E1 a E5 a na 
přilehlé volné výstavní ploše. Členové SČMVD mají navíc oproti 
běžným výstavním nákladům zvýhodněné výstavní ceny za pro-
nájem plochy a realizaci stánku. Bližší informace a přihláška viz 
Informační přehled č.2/2011.

Kontakt:  Michaela Vostálová,  
odbor poradenských a podnikatelských služeb, 

e-mail: vostalova@scmvd.cz, tel.: 224 109 203.
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KNK Svratka
Váš spolehlivý dodavatel nábytkového kování

Výrobní družstvo KNK Svratka před-
stavuje novinku - soubor nábytko-
vých úchytek a klik pod označe-

ním „ANTISEPTIC“.

Jejich speciální povrchová úprava li-
kviduje bakterie, které se na tato inkrimi-
novaná místa mohou dostávat například 
z nemytých rukou uživatelů.

Tento program by snad měl být 
alespoň v České republice naprostou 
novinkou. Jeho využití se předpokládá 
převážně ve zdravotnických zařízeních, 
jídelnách a podobně.

Novinka byla představena na ve-
letrhu MOBITEX, který se uskutečnil ve 
dnech 12. – 16. dubna v areálu brněn-
ského výstaviště.

 
http://www.knk.cz 

nOvInkY

PET lahvička 150 ml
Závit 28 mm, výška 120 mm, průměr 51 mm, váha 22 g

Tímto novým výrobkem se rozšířila stávající řada objemů:
35 – 50 – 100 – 150 ml.

KONTAKT:  BRISK, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, 696 48  Ježov 9
Tel.: 518 626 112           e-mail: info@riskvd.cz           www.briskvd.cz

nOvInka

PET lahvička 150 ml
Závit 28 mm, výška 120 mm, průměr 51 mm, váha 22 g

Nové obaly mají široké uplatnění při 
balení tekutých, sypkých a granulova-
ných látek. 

PET lahvičky vyhovují požadavkům 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 
38/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, klade-
ných na výrobky z plastů, 

přicházejících do dlouhodobého 
kontaktu s potravinami.

 
www.briskvd.cz
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Dnes se opět vydáme po stopách reklamy a to s minimem 

finančních nákladů. Nevěříte? Pak je na místě si vysvětlit 

v praxi, co představuje slovo reciprocita, reciproční spolu-

práce či bártr. 

Reklama může být podle dohody zveřejněna zdarma, ať 

se již jedná o klasický PR článek, inzerci či článek nebo roz-

hovor vypracovaný redaktorem příslušného časopisu nebo 

novin.  Může být také placená podle ceníkem daným přísluš-

ným mediem, anebo formou speciálně sjednané finanční část-

ky. Může být ale také sjednána reciproční spolupráce – a tou 

mohou být Vámi nabízené služby či výrobky. Pojďme si o této 

možnosti reklamy napsat trochu více.

Je samozřejmě skvělé, pokud se vám podaří sjednat ta-

kovou spolupráci s nějakým časopisem, která jednoduše nic 

nestojí.  Jenže to nejde vždy uskutečnit a pravda je i taková, 

pokud druhé straně, v tomto případě novinám, časopisu, po-

skytnete něco protihodnotou, pak se stanete pro ně jedno-

duše partnerem i na další spolupráci… Dochází pak k jakési  

formě motivace druhé strany, aby s Vámi třeba i sama později 

navázala kontakt a nabídla Vám další možnosti v oblasti pro-

pagace vaší firmy.

Jedna z nejjednodušších forem reciprocity, kterou mů-

žete s někým sjednat, je vzájemná mediální podpora. Dá 

se říci, že žádné straně nevznikne žádný finanční náklad, 

nikoho jednoduše nic nestojí a oběma pomůže. Ideální je, 

pokud pro takovou spolupráci naleznete firmu, která má po-

dobnou cílovou skupinu jako vaše firma, avšak není sortimen-

tem výrobků či nabízených služeb vaším konkurentem. Jedno 

z nejčastěji používaných typů je vzájemná výměna reklam-

ního baneru na vašich internetových stránkách, zpravidla na 

internetové stránky té firmy, se kterou si reklamu vzájemně 

poskytujete. Banery mohou být libovolně veliké podle po-

vahy konkrétních stránek, mohou být buď statické či pohyb-

livé, zpravidla ve formátech GIF, anebo mohou být použity 

flashové animace. Některé internetové stránky, zpravidla na 

principu php, umožnují vkládat velké podlouhlé banery na 

top pozici stránky ve vrchní části. Pokud má taková firma 

více partnerů, pak se mohou tyto banery v určitých časových 

intervalech střídat. Nemusíte si vždy vyměnit jen baner za 

baner, ale jedna strana může například podpořit svého re-

klamního partnera ve svých podnikových časopisech či mai-

lingem na své zaměstnance. 

Dalším typem výměnné reklamy je například umístění fy-

zického loga na vašich pracovních či společenských akcích 

– reklama je pak buď fyzicky umístěna v sále, nebo je promí-

tána na monitorech během příslušné akce. A můžete si také 

umístit vzájemně například logo ve vašich firemních tiskovi-

nách.
Reciprocitu můžete využít především ve spolupráci s ča-

sopisy a dalšími medii. Je to jednoduché – tyto firmy vám po-

skytnou reklamní prostor pro vaši firmu v dohodnutém objemu 

a časovém intervalu. Tato reklama bývá zpravidla placená, 

ale pokud se dohodnete na reciprocitě, pak můžete místo 

peněz poskytnout věcnou protislužbu, zpravidla výrobky do 

nějaké soutěže. Tyto spolupráce bývají velmi citlivé na doha-

dování a je velmi důležité při jednání být dobrým diplomatem 

a zbytečně nenabízet více, než je třeba. Dobrým vodítkem 

vám může být základní fakt: časopis potřebuje mít o čem 

psát.  Když nebude mít o čem, nebude ho nikdo číst. Vy jim 

můžete nabídnout informaci, napsanou ve formě PR článku, 

dodat foto v tiskové kvalitě atd., jednoduše redakce má tyto 

služby bez práce. 

Tenká bariéra přechodu je ovšem mezi tím, co lze pova-

žovat za inzerci a co za běžný informativní článek. Nejdů-

ležitější pak je, o jaký časopis se jedná – některá redakce 

je ráda, že vůbec má co do časopisu dát a jistě zveřejní vše 

zdarma nebo za několik drobností do soutěže. Pokud se ale 

jedná o prestižní časopis, pak se laťka v jejich nárocích zvy-

šuje. 

Jak jste si jistě všimli, málokterá redakce zveřejní ve své 

části určené inzerentům oficiální ceník. Jejich obchodníci pak 

zkouší, co vše druhá strana „vydrží“ a podle okamžiku jed-

nání se pohybují ve svých nárocích v určitém cenovém roz-

pětí. Je proto dobré, pokud z nich nevyjde nějaký návrh ale 

ponechají to na vás, jako první nastřelit spíše menší finanční 

objem reciprocity, abyste pak měli volné ruce směrem naho-

ru, pokud budou chtít tlačit na pilu a dostat z vás víc. Pokud 

obchodník vycítí, že máte velký zájem právě o jejich časopis, 

nejspíš vám žádnou reciprocitu nebude chtít vůbec umožnit, 

ale naopak vám inzerci prodat za co nejvíce peněz.  

Při jednání si proto také předem a v klidu stanovte laťku 

kam, až s cenou nejdál půjdete, resp. kolik za otištění reklam-

ního článku budete chtít maximálně dát. Koneckonců vždy 

mějte na paměti, že vy bez nich budete vyrábět a prodávat 

svoje výrobky i nadále, ale pokud druhá strana neprodá dost 

časopisů a inzerce, nejspíš budou muset svůj časopis rozpus-

tit.  Ač to tak není na první dojem patrné, oni potřebují víc vás 

než vy je, a myslete na to, že vždy existuje dost jiných časo-

pisů, se kterými můžete navázat spolupráci, když vycítíte, že 

vás někdo tlačí tam, kam nechcete.

Náš tip zní – vybírejte si časopisy, které jsou na soutěže 

specializované. Jedná se zpravidla o časopisy s větším ob-

PR v praxi   (9)

reciprocita
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sahem soutěží a křížovek. Redaktoři se dost napracují, než 
najdou partnery pro tyto aktivity, a tak máte větší šanci na to 
sjednat pro vás zajímavé reciproční podmínky.

Reciprocitou může být z vaší strany váš výrobek, podle 
výše jeho ceny příslušný počet kusů, cca v objemu ceníku 
běžně hrazené inzerce konkrétního časopisu. Může to být 
také poukázka na službu, nebo slevový kupon při nákupu ur-
čitého zboží. Může to být i poukaz na službu zdarma, který 
vyhraje luštitel a obdrží ho od redakce jako svou výhru. Jed-
noduše poskytnete redakci časopisu možnost mít pro jejich 
čtenáře dárek či věcné ceny.

Slevové kupony mohou být například v menším počtu 
pouze pro výherce soutěže či luštitele křížovek. Mohou být 
ale otištěny volně v časopisu, aby si je mohli čtenáři vystřih-
nout a použít. Doporučuji vám udělat právě tuto variantu. 
V této záležitosti je třeba říci, že zejména v případě, že ča-
sopis souhlasí pouze se slevovým kuponem, můžete na tom 
jako firma podstatě vydělat. Spočítejte si slevu, kterou po-
skytnete tak, že i po nákupu se slevou, jste stále v zisku. Vy 
se jednoduše o svůj zisk rozdělíte se čtenářem – a dostanete 
navíc kromě reklamy variantu, že čtenář, který si například 
vystřihne, se pod vidinou levnějšího nákupu vydá minimálně 
do prodejen na vaše zboží podívat a pak už jen záleží na 
vás, zda mu nabídnete něco, co ho zaujme. No a jestli se tam 
i nevydá, minimálně vám v časopisu vyšla reklama s odka-
zem například na váš e-shop, internetové stránky či konkrétní 
výrobek. A to není zrovna málo.

Co se týče účetních záležitostí, zmínila bych ještě nut-
nost, zejména u většího objemu reciprocity, uzavřít reciproční 
smlouvu. Ve smlouvě bude konkrétně stanoveno, která strana 
co komu bezplatně poskytne. Smlouva obsahuje také infor-
maci o vystavení vzájemných recipročních faktur. Každá reci-
proční smlouva musí mít stanovený objem reklamy ve finanční 
částce a tato částka je pak vzájemně recipročně fakturována 
s tím, že na fakturách je uveden text „reciprocita – nehraď-
te“.

Líbili se vám naše tipy? Pak vytipujte vhodný časopis, vy-
berte něco ze svého sortimentu, co by se hodilo jako dárek 
pro čtenáře za účelem recipročních vztahů s redakcí a nevá-
hejte kontaktovat redakci. Lépe je vyhledat si v kontaktech 
přímo někoho, kdo se zabývá soutěžemi, sponzoringem kří-
žovek či jednoduše někoho z obchodního oddělení, a spolu-
práci s ním zkuste dohodnout.  Doporučuji ještě předtím, než 
budete redakci kontaktovat, abyste se seznámili s časopisem 
a objemem výher od druhých firem – budete tak mít zhruba 
představu, co se od vás bude očekávat co do objemu reci-
procity.

Pokud se jedná o vysloveně časopis se soutěžemi, např. 
pro luštitele křížovky, pak si sjednejte možnost, aby vám 
„v ceně“ poskytli také reklamní prostor pro PR článek. Tedy 

sponzorujte například výherce luštění křížovky 10 výrobky 
z vaší produkce, s tím, že u křížovky se objeví informace, že 
vaše firma věnovala do soutěže výhry, s kontaktem na vás, 
a současně si vymiňte při jednání s redakcí, aby vám nejlépe 
ve stejném čísle časopisu poskytli alespoň polovinu strany 
k umístění textu o vašich výrobcích a službách, v ideálním 
případě o výrobku, který nabízíte jako výhru. Pokud správně 
zaměříte na terč, tedy vyberete správný výrobek pro cílovou 
skupinu časopisu, pak se s největší pravděpodobností dočká-
te ovoce v podobě objednávek tohoto zboží od těch čtenářů, 
co ho nevyhráli. Pro větší úspěch je samozřejmostí zveřejnit 
kvalitní fotografie výrobku a jeho stručný popis – musíte čte-
náře jednoduše nalákat. Přeji hodně úspěchů při dojednává-
ní reciprocity a vzájemné spolupráce.

Autor textu: Jana Henychová             

C M Y K

www.reginakosmetika.cz

Jediný a jedinečný ...
 ORIGINÁL OD REGINY
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www.kovobel.cz

KOVOBEL, výrobní družstvo
Cihlářská 503
Domažlice
344 01

Tel: 379 724 441
Fax: 379 722 552
E-mail: kovobel@kovobel.cz

ŘEŠENÍ OCHRANY VAŠEHO MAJETKU  
A SKLADOVÁNÍ I NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
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