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V zářijovém čísle si připomínáme tři 
výstavní akce.  V prostorách výstaviště 
Agrokomplex v Nitře se konala kontraktač-
ně-prodejní výstava COOEXPO. Brněnské 
výstaviště otevřelo brány veletrhu STYL 
KABO, který nabídl aktuální novinky ze 
světa módy a nabídl tak prodejcům široký 
sortiment módního oblečení, prádla, obuvi 
a kožené galanterie. Koncem srpna se ko-
nal mezinárodní agrosalón Země živitelka, 
který se těšil jako vždy velké návštěvnosti. 

Součástí výstavy Země živitelka byl 
Družstevní den, a to na téma Český výro-
bek na český trh. Diskutovalo se o součas-
ných podmínkách a možnostech, zmíněna 
byla i značka KLASA. Příspěvky přednesli 
mimo jiné předsedové výrobních družstev 
Jana Malá (Moravská ústředna Brno) 
a Ing. Leo Doseděl (Moděva Konice).

Na reportáž jsme tentokrát vyrazili 
právě do druhého jmenovaného družstva. 
Přinášíme vám informace přímo z dílen 
družstva Moděva a současně nový český 
výrobek – business kostým. Více informací 
naleznete v reportáži a současně i v člán-
cích z veletrhu STYL KABO, kde si můžete 
prohlédnout fotografie variant kostýmů, 
a z Družstevního dne, kde předseda druž-
stva hovořil mimo jiné o tomto výrobním 
programu.

Obálka tohoto čísla časopisu ukazuje 
na ojedinělou akci – družstvo Moravská 
ústředna v Brně navštívil americký kosmo-
naut Andrew Feustel s rodinou. Mohl tak 
na vlastní oči vidět místo, kde byl ušit krte-
ček, který s ním strávil nějaký čas v kosmu 
v souvislosti s misí NASA STS-134.

 Přeji vám příjemné prožití měsíce září 
a za měsíc  se zde opět setkáme 

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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MODĚVA oděvní družstvo Konice
BUSINESS KOSTÝM
Družstvo Moděva Konice je známo svou tradiční výrobou dámského kvalitního oblečení. Nyní uvádí na 
trh nový program - Business kostým. Oficiální představení kostýmů proběhlo v rámci letošních módních 
veletrhů STYL KABO, které se konaly ve dnech 21. – 23. srpna v brněnském výstavním areálu. Ženy 
se tak mohly  seznámit s jejich různými barevnými a materiálovými variantami a jednotlivými součástmi. 
Bude možné také přijímat objednávky a zvolit si z nabízených materiálů. Pokud si nebudete vědět rady, 
pracovnice družstva Moděva Konice vám ochotně poradí.

Vlastnit business kostým je výhra. Zaměstnané 
ženy dnešní doby musí skloubit často řadu věcí, 
a to nejen mezi přechodem ze zaměstnání k sou-

kromým či rodinným aktivitám. Zejména ženy pohybu-
jící se v top managementu, ale třeba i v nejrůznějších 
kancelářských profesích, kde je nutný styk s veřejností, 
musí vypadat upraveně, elegantně a především seri-
ozně a důvěryhodně. Že šaty dělají člověka, víme již 
z legendární písně tria Ježek-Voskovec-Werichz filmu 
„U nás v Kocourkově“…  Však je to také pravda. Vždyť 
první lidský smysl, kterým člověk vnímá druhou stranu, 
je právě lidské oko. Žena, která je ve vyšší pracovní 
pozici, ale třeba i v kanceláři, kde jedná s kolegy nebo 
klienty,  musí působit tak, aby s ní chtěla druhá stra-
na komunikovat. Pokud kromě věcných znalostí současně nepůsobí 
upraveně, její šance na úspěch jsou omezené. 

Jsou určité pozice, které navíc striktně dodržují předepsaný oděv 
do zaměstnání a na vybraná pracoviště ho některé firmy dokonce 
svým zaměstnancům pořizují, ať již se jedná o hotely, banky, recepce 
či větší instituce. Módní trendy neustále zvyšují pomyslný level  této 
fashion hry – žena kromě serióznosti chce vypadat sice upraveně, 
ale i přitažlivě. Vždyť spoustu jednání proběhne s pozitivním výsled-
kem právě z důvodu, že byla zvolena komunikace ženy a muže, kdy 
přece jen vzniká určitá vazba, určitý prostor pro komunikaci,kde jde 
vše snadněji. Módní tvůrci přesto nezaujmou ženy oděvem připomí-
nající pánskou striktní módu, ve kterém budou působit, jako když ho 
zdědily po tatínkovi či starším bratrovi. Dnešní ženy si žádají oblek 
seriózní, avšak současně přitažlivý, zdůrazňující jejich ladné křivky 
a naopak zakrývající ty proporce jejich postavy, které jednoduše 
schovat potřebují.

Když byl kdysi představen první dámský oblek v souvislos-
ti s koňskými dostihy, jistě si společnost  nedovedla představit, jak 

obrovského rozmachu později dosáhne. Varianty 
jeho verzí dobývají každoročně světové módní 
přehlídky a lámou rekordy v úspěšnosti prodeje. 
Žena přestala být jen pouhou součástí domácnosti, 
uklízečkou, pradlenou a kuchařkou či v nejlepším 
případě společnicí, ale byla společností více vnímá-
na i jako žena pracující, kdy její práce nemusí být 
jen pomocná, ale může zastávat vyšší postavení ve 
firmě, ne-li to úplně nejvyšší. 

Čeští tvůrci dostali větší šanci i v souvislosti 
s pádem totality. Nová státní forma dala ženám 
další šanci – zakládat či spoluzakládat vlastní fir-
my. A módní tvůrci mohli opět ukázat, co dovedou, 
protože tyto ženy potřebovaly být pěkně oblečené 

a současně si dovedly vybrat, co potřebují… Což byla výzva pro 
módní návrháře. 

Dámský kostým a současnost
Dnešní ženy vyžadující kostým do kanceláře preferují kromě sluš-

ného zevnějšku především jeho praktičnost, kombinovatelnost, volí 
pohodlné střihy s módní siluetou, ve kterých se cítí příjemně. Nemalý 
důraz je kladen také na vhodný výběr látky – kvalitní látka by měla 
mít kromě předpokládaných vzhledových vlastností také vlastnosti 
jako prodyšnost, nemačkavost, materiál by měl být též odolný proti 
oděru. Tyto vlastnosti splňují například směsové materiály s obsahem 
viskozy, lycry a dalších moderních vláken.

Nápad jde od veletrhu k veletrhu
Jak nás informoval předseda družstva Ing. Leo Doseděl, myšlen-

ka vzniku business kostýmu vznikla v únoru 2011 na veletrhu STYL 
KABO v souvislosti s návštěvou paní Livie Klausové, která je vždy 
čestným hostem družstevní expozice Moděvy Konice a má od to-



4 

zá
ří 

20
11

výrobní družstevnictví

hoto družstevního výrobce ve svém šatníku pláště a peleríny. „Bavili 
jsme se o tom, zda neoslovit výrobky konkrétní cílovou skupinu – 
manažerku či další pracovnici z business prostředí. Děláme obleky 
a kostýmy, ale více jsme známi jako výrobci plášťů, bund a pelerín,“ 
informoval nás předseda družstva Ing. Leo Doseděl. Jak dále řekl, 
snahou bylo vyzkoušet úspěšnost tohoto nápadu a představení busi-
ness kostýmu zrealizovat právě na srpnovém veletrhu.

V současné době tvoří program business kostýmu několik typů 
kostýmů z různých materiálů a barev. „Chceme oslovit odbornou 
veřejnost,“ upřesňuje Ing. Doseděl. Jak dále prozradil, cílovou sku-
pinu tvoří manažerky, pracovnice bank atd. „Na základě podnětu 
hejtmana Olomouckého kraje jsme prezentovali výrobky na setkání 
se starostkami,“ říká Ing. Doseděl. Akce měla podle jeho slov velmi 
dobrý ohlas.

Co Moděva chystá
Družstvo Moděva plánuje přestavení tohoto programu širší ve-

řejnosti. Ve vybraných institucích a firmách bude představen přímo 
zákaznicím, kde bude současně dána možnost si ho přímo koupit 
nebo objednat. Kdo si nebude objednávkou jistý, může kontaktovat 
později pracovnice Moděvy a kostým si objednat dodatečně. Mo-
děva se snaží svým zákazníkům vyjít vstříc tím, že zákaznice mají 

možnost si říci své požadavky při individuální objednávce business 
kostýmu. Zadají své míry a kostým bude uzpůsoben na jejich posta-
vu. Tento business kostým by tak mohl proniknout na trh mimo jiné 
také pro cílovou skupinu, která nemá standardní postavu odpovída-
jící rozměrům běžných velikostí.

Prodej tak bude uskutečňován formou přímého oslovení klientely 
a dále prostřednictvím internetových stránek. Současně jeho prodej 
podpoří firemní obchodníci ve svých prodejních regionech.
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Vývoj business kostýmu
Tým pracovnic podílejících se na vývoji programu business kostý-

mů tvoří vedoucí projektu Bc. Markéta Bořilová, vedoucí obchodní-
ho oddělení Ing. Iveta Lužná, referentka obchodního oddělení Blan-
ka Šmídová, a vedoucí technologického oddělení (modelárny) Eva 
Pečová. Společně vybírají vhodné materiály, tipují barvy a vytváří 
tak v pracovním týmu konečnou podobu výrobku. Vznikly zde ná-
vrhy kostýmu a následně i střihové dokumentace. V materiálech se 
pracovní tým snaží hledat vyváženost mezi pohodlností a vzhledem, 
respektive potřebou působit reprezentativně.

 „Připravujeme business kolekci kostýmů, zaměřenou na mana-
žerky, bankéřky, úřednice  či ženy zaměstnané ve firmách, které vy-
žadují dress code,“ uvedla vedoucí projektu Markéta Bořilová. Star-
tující kolekce je barevně laděna v módní  tmavomodré s kombinaci 
béžovou dále pak v černé a šedé barvě. Klasické kostýmy jsou oz-
vláštněny zajímavý-
mi detaily a doplň-
ky. Je to například 
kontrastní lemování 
nebo jemné lurexo-
vé vlákno.  Zákla-
dem jsou zde kvalitní 
materiály a důraz je 
kladen na špičkové 
krejčovské zpraco-
vání. Kolekce je vo-
lena pro variabilní 
použití pro pracovní 
den i pro večerní 
akce. „Budou vytvo-
řeny fazonové listy, 
kde si zákaznice 
vyberou typ kalhot, 
sukně, saka, ale i typ 
materiálu či knoflí-
ků,“ doplnila s tím, 
že výrobek sice ne-
bude typickou mě-
řenkou, avšak lze 
zákaznici přímo při 
objednávce přemě-
řit a provést tak při 
zhotovování kostýmu 
drobnější úpravy. Je 
jistě zajímavé zmínit, 
že firemní prodejna 
družstva Moděva  
nabízí služby zákaz-
níkům například od-
borné poradenství 
při výběru modelů, 
doplnění celkového 
outfitu doplňky - šály, 
řemeny a bižuterie, 
úpravy oděvů, tak-
že zákaznice může 
odejít s kompletním 
oděvem včetně do-
plňků, uvedla Mar-
kéta Bořilová.

Předseda druž-
stva Moděva Ing. 
Doseděl naopak 

zmínil, že nyní představili první řadu business kostýmů, ale k vývoji 
a konečné podobě dojde až po kontaktu se zákaznicemi. „Budeme 
kolekci budovat dále, abychom vyšli vstříc požadavkům zákaznic,“ 
řekl. „Toto může být náš pohled, protože sledujeme módní trendy.  
Ale pokud budeme pracovat s klientelou, budeme tak vnášet do vý-
robků také jejich požadavky, ale i například požadavky zaměstna-
vatelů, kteří pro určitou pracovní činnosti kostým stanoví. Vytváření 
vzájemné vazby je velmi důležité,“ dodal.

Důležitou roli ve vývoji business kostýmů má vývojové pracoviš-
tě družstva. Poté, co je navrhnut kostým, začíná modelová příprava 
jednotlivých součástí  oděvu. Pracovnice modelárny ověřují materiál 
a jeho srážlivost a parametry zpracování, stanoví technologický po-
stup a vytváří střih, tak až vznikne ideální vzor pro jednotlivé díly. 
Jak nás informovala vedoucí technologie Eva Pečová, současně zde 
vznikají také normy, vyrábějí se základní kompletní střihy pro oděv. 
Poté dojde ke zhotovení vzorového výrobku a střih se vystupňuje 
pomocí speciálního softwarového programu do požadovaných veli-
kostí. Některé modely vznikají až do velikosti číslo 60. Všechny ušité 
modely se zkouší na skutečných postavách, aby si návrháři a zho-
tovovatelé kostýmu ověřili, že konkrétní model bude vypadat dobře 
též ve větší velikosti. Na tomto pracovišti vzniká kromě samotného 
střihu a modelu i norma pro výběr materiálů použitých pro konkrétní 
výrobek – kromě základní látky se jedná také o podšívku, fixační 
materiály, knoflíky atd. 

Podpora českého výroku a jeho prosazení se na českém trhu
Business kostým bude zařazen na internetové stránky  

www.modeva.cz, kde bude možno získat všechny potřebné 
informace a bude také možné prostřednictvím těchto stránek si vý-
robek objednat.

Výrobek byl představen v rámci módních veletrhů STYL KABO, 
konaných ve dnech 21. – 23. srpna na brněnském výstavišti. Kromě 
toho proběhl v rámci letošní výstavy Země živitelka Družstevní den 
věnovaný postavení českého výrobku na českém trhu, kde své pří-
spěvky přednesly předsedkyně družstva Moravská Ústředna Brno 
Jana Malá a předseda oděvního družstva Moděva Konice Ing. Leo 
Doseděl. „Družstevnictví považuji za jeden segment našeho hospo-
dářství, kde právě české výrobky vznikají,“ řekl. „Máme řadu výrob-
ků z produkce našich výrobních družstev, které jsou opravdu konku-
renceschopné a můžeme se jimi prezentovat. Je ale potřeba v rámci 
solidarity podpořit i další výrobky,“ dodal.

Moděva a vývoz
Družstvo Moděva je typickým  představitelem exportní firmy. Po-

díl exportu za 1. pololetí roku 2011 činí 99 %. Sortiment dodávaný 
převážně do Německa tvoří velké programy profesního ošacení pro 
leteckou společnost LUFTHANSA a německou železnici DB. Ročně 
dodá družstvo více než 100 tisíc kusů těchto výrobků, které jsou 
převážně vyráběny ve spolupráci s kooperujícími firmami v Česku  



6 

zá
ří 

20
11

výrobní družstevnictví

Když zavítáme do  historie, první dámský kostým měl svou spe-
ciální roli – stal se užitečným pro ženy, které propadly jízdě na koni. 
První dámský kostým byl totiž jezdecký. Vyjížďky na koni se staly 
mezi dobře situovanými dámami v polovině minulého století velkou 
módou a totéž platilo i pro sportovní kostým. Obsah tohoto označení 
se ovšem značně liší od naší současné představy sportovně orientova-
ného oděvu. Nutno ovšem poznamenat, že ve srovnání s tehdejšími 
vycházkovými, tj. velmi přezdobenými a nepraktickými ženskými šaty 
už kostým té doby k jisté praktičnosti přece jen inklinuje. Jezdecký 
kostým byl kombinací dámských a pánských prvků. Pod kabátkem 
nosily dámy pánskou bílou vestu a kravatu, ale dlouhá široká suk-
ně byla čistě ženská záležitost. Také pánský cylindr si dámy zdobily 
dlouhým závojem. Moc praktické a sportovní to sice nebylo, ale tato 
rafinovaná kombinace působila na pány, kteří dámy na vyjížďkách 
doprovázeli, velmi přitažlivě.

19. století představovalo ženskou nohu poodhalenou několik 
centimetrů nad kotníkem. Sukně končily těsně nad zemí a tato délka 
zůstala závazná i v době, kdy svět vstupoval do století 20. „věku 
zázraků“. Také móda byla zcela ve znamení nastupujícího nového 
stylu – secese. Nastala ta pravá doba pro ocenění kostýmu. Secesní 
kostým si ponechal dlouhou sukni, i když se její šířka zúžila. Kabátky 
s jednořadovým zapínáním nad pasem měly široce rozevřené přední 
díly. Pod vlivem anglické módy, která nacházela stále větší uplatnění 
i v dámském šatníku, bylo tvarové řešení kostýmů poměrně jedno-
duché, až strohé. O to žensky rafinovanější byly detaily a doplňky. 
Halenkám se věnovala náležitá pozornost, neboť „halenky poskytují 
tu výhodu, že se dá měniti oblek vkusným způsobem“ – jak upozor-
ňoval časopis Módní svět.

Možnost variability byla jistě významným důvodem pro obli-
bu kostýmů. Kostým se proto stal už na počátku 20. století pevnou 
součástí dámského šatníku. Módní návrháři v Paříži, Londýně nebo 
Vídni přicházeli každou sezónu s něčím novým, co bylo švadlenka-
mi i konfekcí rychle napodobováno. Každá žena totiž toužila přivítat 
jaro v novém kostýmku. Také další doplňky byly nezbytné: rukavice, 
kabelka, v létě slunečník, v zimě boa kožešiny a rozměrný rukávník.

I když byly ženy v době secese svázány konvencemi a přísnou 
etiketou, snaha po uplatnění vlastní osobnosti rostla. Emancipaci, 
o kterou ženy předtím marně usilovaly, výrazně uspíšila první světová 
válka. Ženy musely nastoupit na místa odvedených mužů a změna 

jejich životního stylu se odrazila i v oděvu. Více nežli na prezentaci se 
začalo dbát na praktičnost, hygieničnost a pohodlí. Opět tedy vítězí 
kostým. Ovšem ono pomyslné „bojiště?, kde dívky a dámy usilova-
ly o přízeň mužů, vystřídalo bojiště skutečné. S kostýmem se už ne- 
setkáváme pouze na městském korze, ale i v místech, kde bychom 
ho patrně nečekali: ve vojenských lazaretech. Tam totiž ženy praco-
valy jako ošetřovatelky a jejich oděv musel být praktický a teplý. Kos-
tým ošetřovatelek měl polopřiléhavý kabátek, dvouřadové zapínání 
umožňovalo uzavřít jej až ke krku. Sukně byla kratší, propínací. Dala 
se podle potřeby odložit, protože pod ní byly kalhoty ke kolenům – 
samozřejmě ze stejného materiálu. Tím bylo „štikově modré sukno“, 
stejné jako měly uniformy rakousko-uherské armády. Praktické doplň-
ky tvořily kožené kamaše, nízké nepromokavé boty a kulatá čapka 
se štítkem.

První světová válka proměnila svět, společnost a samozřejmě i šat-
ník. Emancipace pokračovala a ženy se svých práv i nového životní-
ho stylu nemínily vzdát. Stejně tak se nemínily vrátit k nepraktickému 
a složitému odívání. Proto i v šatníku moderní ženy zůstal kostým, tře-
baže trochu pozměněný. Nejvýraznější změnou prošla sukně. Jestliže 
na počátku 20. století sahala ještě ke kotníkům, každým rokem se její 
lem posouval o kousek výš, takže v roce 1925 již jen stěží zakrývala 
kolena. Prý to byl tehdy odvážnější čin nežli později první minisukně. 
Emancipace proměnila i módní siluetu. Ideálem moderní ženy se stala 
dívka chlapeckého vzhledu, zvítězila rovná, štíhlá linie s nízko posa-
zeným pasem, halenky podobné košilím, někdy doplněné vázankou. 

Moderní podobě ženy i jejímu novému společenskému postavení 
dala jasný, viditelný výraz Gabrielle Chanel. Svými názory ovlivnila 
meziválečnou módu – a nejen tu. Svědčí o tom i její vítězný návrat 
na scénu haute couture v roce 1953 a její neméně vítězný kostým. 
Kostýmy Chanel přežily svoji tvůrkyni a nosí se dodnes. V čem byl 
styl Chanel tak avantgardní a nadčasový? Především v tvorbě pro-
myšlených a vzájemně kombinovatelných souborů. Kabátek, sukně, 
kalhoty, vesta – to, co nabídla ženám Coco Chanel, tvoří základní 
kameny moderního kostýmu dodnes. Kostým se stal univerzálním den-
ním oblečením. Módní časopis Eva 1931 doporučil ženám, které mají 
málo peněz, koupit si nejlepší kostým a k němu nejlepší doplňky jako 
jediný, univerzální oděv. „Neboť je lepší mít jeden oběv dokonalý, se 
všemi doplňky, než několikatery špatné šaty ze špatného materiálu 
a trpět stálým nedostatkem vhodných doplňků“. 

V pátek 26. srpna se V rámci VýstaVy Země žiVitelka konal DružsteVní Den, jehož obsahem byl seminář „Český Výrobek na 
Český trh“. přeDseDa DružstVa ing. leo DoseDěl přeDnesl V rámci semináře příspěVek, Ve kterém mimo jiné Zmínil VýVoj business 
kostýmu. Další informace naleZnete na str. 18 – 19.

na  Slovensku a na Ukrajině. Ve svých 
výrobních dílnách zhotovuje družstvo 
již více jak 20 let prestižní zakázky 
a luxusní modely pro značku BOG-
NER. Mnohdy se jedná o technolo-
gicky nejnáročnější a tím i nejdražší 
modely této firmy. Modely firmy 
BOGNER jsou zpracovány z velmi 
kvalitních a drahých materiálů, dopl-
něných přírodní kožešinou, výšivkami 
a ozdobami, modely zimní kolekce 
tvoří převážně péřové bundy. V někte-
rých případech se jedná o velmi za-
jímavou spolupráci (model viz. foto). 
„Materiál je nastříhán v Německu, 
potom je odeslán do Indie, kde jsou 

jednotlivé díly modelu opatřeny výšivkami a dalšími ozdobami. U nás 
dochází k samotnému technologickému zpracování výrobku “ říká 
Ing. Doseděl. Jak dodává, jedná se o velmi precizní práci –  pokud 
při sešívání jednotlivých dílů brání ozdoba či výšivka, musí se nejdříve 
vypárat, díly se sešijí a pak dojde opět k dotvoření původního orma-
mentu. „Tyto výrobky se prodávají řádově v tisících eur a jsou určeny 
pro vybranou klientelu a prodejny v atraktivně zajímavých a boha-
tých městech a lyžařských střediscích. Nejedná se o typickou lyžař-
skou výbavu, ale spíše o módní luxusní záležitost pro „top“  lyžařskou 
komunitu. Kdo by měl zájem výrobky zn. BOGNER si zakoupit, mají 
dvě prodejny – v Praze a ve Špindlerově Mlýně. „Kdo nemá něco od 
Bognera, není v kurzu,“ dodává s úsměvem Ing. Doseděl.

Text: Jana Henychová
Pro historii kostýmu použity informace  

z http://www.ds.pamatky.net (časopis Burda 3/2001).
www.modeva.cz	

Z historie dámského obleku
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STYL – Mezinárodní veletrh módy
KABO – Mezinárodní veletrh obuvi 
a koženého zboží 
Brno, 21. - 23. 8. 2011

Ve dnech 21. – 23. srpna se v prostorách Výstaviště Brno 
uskutečnil v pořadí již 38. ročník mezinárodních módních 
veletrhů STYL a KABO. Tyto veletrhy si zachovaly i letos  

kontraktační charakter a byly určeny především odborníkům 
a obchodníkům, včetně dalších profesí spojených s módou. Větši-
na návštěvníků na veletrhy zavítala s cílem navázat nové kontakty 
a podepsat kontrakty. Veletrh módy STYL se tak stal místem kon-
centrace poptávky a nabídky v módní branži pro Českou republi-
ku, Slovensko a země střední a východní Evropy. Vystavovatelům 
nabídl unikátní možnost prezentovat nové kolekce v atraktivním 
a exkluzivním prostředí moderních pavilonů v areálu brněnského 
výstaviště.

Veletrh módy STYL je obchodně komerčním vrcholem módní-
ho průmyslu pro trh České republiky, Slovenska  a zemí východní 
Evropy již od roku 1993. Vystavovatelé řádově ze dvou desítek 
zemí světa zde nabízejí a předvádějí obchodníkům a nákupčím 
nové kolekce na příští sezony v jednotlivých branžích (klasická 
móda, volnočasová móda, dětská a těhotenská móda, spodní 
prádlo/plavky). Součástí veletrhu STYL je nabídka bižuterie 
a oděvních doplňků. 

Módních veletrhů se tradičně zúčastnila také naše členská 
výrobní družstva. Na veletrhu STYL se v pavilonu V nacházela 
společná družstevní expozice včetně stánku SČMVD, kde bylo 
možno zhlédnout stánky družstev Integra Zlín, Modela Pardubce 
a Moděva Konice. Prezentované oděvy výrobních družstev byly 
jako vždy zpracovány tradiční krejčovskou technologií s důrazem 
na vysokou kvalitu. Veletrh KABO obsadil pavilon P, kde mohli 
zájemci zhlédnout expozici družstva Sněžka Náchod.                 

sTYL 2011 - spoLečná DružsTeVní  
expoZice V paViLonu V    

Integra, výrobní družstvo, Zlín
www.integrazlin.cz						

Pro sezónu podzim – zima 
2011 připravila Integra Zlín novou 
kolekci dámských oděvů, a to pře-
devším s důrazem na nadměrné 
velikosti.

Základní sortiment je vyráběn 
obvykle ve velikostní řadě 42 – 
64. Podle potřeb a přání odběra-
telů jsou však pracovníci družstva 
schopni dodat oděvy i ve větších 
velikostech.

Nabídka oděvů družstva Integ-
ra Zlín je pestrá. Z těžké konfekce 

jsou to hlavně prošívané zimní 
bundy a pláště, flaušové pláště 
a oděvy z imitace kůže.

Kolekce dále obsahuje saka, 
bundičky, parky, vesty, kalhoty, 
sukně, halenky, svetříky, tuniky – 
vše z příjemných směsových ma-
teriálů, jednobarevných nebo 
s tiskem. Díky střihové a materiá-
lové rozmanitosti najdou jistě „to 
své“ všechny dlouholeté i nové 
zákaznice.

Integra Zlín dodává své vý-
robky do maloobchodních pro-
dejen po celé České republice. 

  
Modela, výrobní družstvo Pardubice
www.modela.euweb.cz

     

NOVINKA
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MODELA předvedla na letošní 
sezonu podzim – zima 2011 novou 
nápaditou kolekci. 

Nabídka představovala zejména 
šaty, sukně, halenky, kalhoty a saka. 
Použité materily byly viskóza, krajka 
a polyester. Tyto materiály jsou zá-
kaznicemi oblíbené  pro snadnou 
údržbu a příjemné nošení. Prezento-

vané modely byly zhoto-
veny v módních barvách. 
Pro modely byly zvoleny 
jednoduché střihy, urče-
né pro denní nošení, ale 
i  na společenské akce.
Kolekce je kvalitní a za 
dostupnou cenu. 

Nabízené dámské 
oděvy jsou ve velikostech 
36 - 50. Dámy jistě oce-
ní i možnost kombinace 
sukní a kabátků. Pracov-
níci družstva jsou schop-
ni podle přání zákazníků 
ušít vše podle jejich před-
stav.

  
Moděva oděvní družstvo Konice
www.modeva.cz					

  
Výrobní program oděvního družstva Moděva Konice pro 

tuzemskou klientelu tvoří dámské a pánské zimní pláště, paleta 

a bundy, saka, kalhoty, vesty a sukně. Moděva zajišťuje produk-
ci profesního ošacení, zejména uniforem pro personál leteckých 
společností, automobilek, železnic a cestovních kanceláří. Pro za-
hraniční zákazníky navíc zhotovuje vysoce kvalitní volnočasové 
a sportovní bundy, tradiční bavorské kroje a speciální myslivecké 
ošacení. 

Na srpnový veletrh STYL družstvo připravilo novou kolekci 
business kostýmů. Jedná se o kolekci dámských kostýmů určených 
především pro manažerky, podnikatelky či bankéřky, tedy pro 
ženy zaměstnané ve firmách, které vyžadují „dress code“.  Kos-
týmy jsou zpracovány z kvalitních italských materiálů ve složení 
vlna, viskóza, polyester, elastan a jsou v různých variantách stři-
hů. Aktuální business kolekce je barevně laděna v módní tmavo-
modré s kombinací s béžovou, dále pak v černé a šedé barvě. 
Nabízená kolekce je součástí nově připravovaného projektu 
business kostýmů pro uvedenou cílovou skupinu. Prezentací na 

veletrhu Styl si pracovníci 
družstva chtěli především 
ověřit zájem eventuálně 
využít další podněty a po-
žadavky zákazníků k roz-
šíření nabízené kolekce. 
Moděva Konice využívá 
i internetové prezentace, 
popř. internetového ob-
chodu. Klasická velikost-
ní řada bude doplněna 
i o měřenkový program, 
tzn. možnost individuální-
ho přístupu ke každé zá-
kaznici, popř. zhotovení 
i nadměrné velikosti.

 Tradičně je také nabí-
zena kolekce zimních vlně-

NOVINKA

NOVINKA
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Dita	Tábor	uspořádala		
v	Brně	kontraktační	akci

V prostorách sa-
lónku Klubovna 
hotelu Voroněž 
se 22. srpna, 
v době konání 

veletrhu sTYL, uskutečnila pre-
zentační a kontraktační akce pro obchodní zákazníky vý-
robního družstva invalidů Dita Tábor. na dané akci byly 
představeny známé a zavedené výrobky, především vý-
robky pro nadcházející zimní sezónu. Těmi jsou především 
multifunkční fusaky excLusiVe s využitým termoregulač-
ním materiálem ouTLasT, a zejména inovovaná novinka 
v oblasti fusaků – Q step.  Fusak obsahuje výhody mul-
tifunkčnosti (prodloužení/rozšíření) stejně jako pocit leh-
kosti  díky použitým materiálům. samozřejmostí je pak 
i požití termoregulačního materiálu ouTLasT. pro nad-
cházející podzim Dita Tábor představila bundy ve čtyřech 
barevných kombinacích a ve třech provedení softshellové 
bundy. V prezentaci novinek je třeba zdůraznit oblečení, 
které tým Dity připravil pro zimní sezónu 2011/2012. Ko-
lekci tvořily zimní bundy, kabátky a vesty pro městskou 
módu a nové funkční mikiny s materiálem ouTLasT.

ných plášťů, palet a pelerín. Zvláště peleríny oslovily v posledních 
letech celou řadu tuzemských i zahraničních zákazníků. Je to jeden 
z artiklů, se kterým se Moděva prosazuje i na trzích Evropské unie. 
Použité materiály jsou ve složení vlna, polyamid a kašmír. Modely 
jsou vhodné pro každodenní nošení. Pro zvláštní příležitosti jsou mo-
dely v luxusnějším pojetí doplněné přírodní kožešinou. 

 Více informací o vývoji business kostýmu naleznete v repor-
táži z družstva Moděva na straně 3 – 6  tohoto časopisu.

KaBo 2011 – paViLon p 

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
www.snezka-na.cz		

Výrobní program družstva 
je zaměřen především na šití 
kožené galanterie a výrobků 
pro automobilový průmysl.

Na veletrhu KABO se 
družstvo prezentovalo kolekcí 
obsahující nabídku pánských 
aktovek, kabelek a kufrů 
ze syntetiky, pod značkou  
SILVER CASE, dále pak kolekci 
VASCO, která obsahuje peně-
ženky, dámské kabelky, kufry 
a aktovky vyrobené naopak z kvalitní usně. Kromě hladkých materiálů 
bylo k výrobě použito i usní s dekorem krokodýla.

NOVINKA

Při příležitosti veletrhů STYL a KABO se v areálu BVV  
v pavilonu E uskutečnilo 3. zasedání představenstva SČMVD.  
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Země živitelka
České Budějovice, 25. – 30. 8. 2011

Prezident republiky v rámci zahájení agrosalónu Země ži-
vitelka současně otevřel nový pavilon T. Nové prostory 
představují 6050 metrů čtverečních. Jedná se o polyfunkční 

objekt, ve kterém se mimo jiné budou konat i kulturní a sportovní 
akce. Vznikem nového multifunkčnho objektu se kryté prostory 
výstaviště zdvojnásobí. Stavba byla zahájena v prosinci 2010 
a náklady představují 188 milionů korun.

Výrobci kvalitních produktů získali na Zemi živitelce certifiká-
ty národní značky Klasa a Český výrobek, uděleny byly i ceny 
za vědu a výzkum. Národních dožínek, které se konaly v sobotu 
27. srpna, se zúčastnil premiér Petr Nečas.

Agrosalón Země živitelka každým rokem představuje výrob-
ky a služby z oblastí zemědělská technika, rostlinná a živočišná 
výroba, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, za-
hradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, obnova a rozvoj 
venkova, tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické tech-
nologie a stavby, alternativní zdroje energie, bioprodukty a vý-
robní a zemědělská družstva. Celková výstavní plocha tvořila 
úctyhodných 36 315 metrů čtverečních. Své expozice předvedlo 
celkem 770 vystavovatelů a spoluvystavovatelů včetně zahranič-
ních. Výstaviště přivítalo navzdory tropickým prvním dnům výsta-
vy kolem 100 tisíc návštěvníků.

DružsTVa na agrosaLónu 
ZeMě žiViTeLKa

Družstevní expozici mohli návštěvníci zhlédnout 
tradičně v pavilonech e1, e5, T a na volné ploše u těch-
to pavilonů. V rámci Mezinárodní výstavy družstev-
nictví se v pavilonu Z v pátek dne 26. srpna, konal 
Družstevní den na téma „český výrobek na český 
trh“.

		Pavilon	E1
 Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Met.
 Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí 
 ELKO Nový Knín, výrobní družstvo
 KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo 
 KOVO DRUŽSTVO Olomouc    

Podané ruce, sociální družstvo, Zubří 
 STYL Plzeň, výrobní družstvo   
 Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
 TVAR výrobní družstvo Pardubice  
 VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 

		Volná	plocha	u	pavilonu	E1	
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha

 DUP Pelhřimov – pivovar Poutník
 JIHOKOV, výrobní družstvo, České Budějovice
 ORLÍK - KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová

		Pavilon	T
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

V pavilonu E5 bylo možné navštívit informační stánek Svazu 
českých a moravských výrobních družstev. Ve stejném pavilonu 
měla svou prezentaci také Družstevní Asociace ČR.

Návštěvníci našli v družstevním sektoru výstaviště velký pro-
stor pro svou inspiraci na vybavení bytu, zahrádky, ale i uspoko-
jení svých zájmů v oblasti hobby, módy a kosmetiky. Prezentaci 

Letošní již 38. ročník agrosalónu Země živitelka přiví-
tal návštěvníky výstaviště v Českých Budějovicích ve 
dnech 25. – 30. srpna. Slavnostní zahájení výstavy 
Země živitelka se uskutečnilo ve čtvrtek 25. srpna od 
10:00 hodin v Pivovarské zahradě za účastni prezi-
denta republiky Václava Klause, ministra zemědělství 
Ing. Ivana Fuksy,  prezidenta Agrární komory České 
republiky Ing. Jana Veleby a dalších osobností. Pro 
letošní rok bylo stanoveno motto výstavy „Budoucnost 
českého zemědělství a českého venkova“. 
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výrobních družstev zpestřila ochutnávka kvalitních odrůdových 
vín z družstva Templářské sklepy Čejkovice. 

Značná část výrobních družstev má na svých webových strán-
kách e-shop. Pokud návštěvníci agrosalónu z nějakého důvodu 
nenakoupili družstevní výrobky přímo na výstavě Země živitelka, 
mohou využít nákup z pohodlí svého domova.

Na volné ploše byl pro návštěvníky Země živitelky připra-
ven i oddechový koutek s živým vystoupením skupiny Synkopa 
z Pelhřimova, která hraje v družstevní expozici pivovaru Poutník 
k poslechu i k tanci již pět let a mezi návštěvníky získala značnou 
oblibu.

Templářské sklepy získaly ocenění Zlatý klas

Odborná porota v pátek 26. srpna ocenila vítězné exponáty 
prezentované na největší zemědělské výstavě v ČR Země živitel-
ka. Ocenění Zlatý klas v kategorii rostlinná výroba získalo vinař-
ské družstvo Templářské sklepy Čejkovice za víno z řady Sanctus 
Victoria odrůdy Tramín s přívlastkem výběr z hroznů. 

Toto víno bylo vyrobeno z nejvyšších partií hroznů ročníku 
2009.  Řada Sanctus Victoria byla uvedena na trh teprve v roce 
2010 a je určená vybraným zařízením v segmentu gastro. Pro 
novou řadu byla vyvinuta i speciální láhev s originální etiketou 
obsahující úryvky z dávných listin. „Sanctus Victoria v překladu 
znamená svaté vítězství. I na výstavě Země živitelka se potvrdilo, 
že tato řada si vítězství zaslouží“, uvedl Jakub Šamšula, somme-
lier Templářských sklepů. 

DružsTeVní expoZice                                   

Pavilon	E1

Detecha, chemické výrobní družstvo, 
Nové Město nad Metují

www.detecha.cz
www.reginakosmetika.cz

DETECHA, chemické výrobní družstvo je ryze českým výrob-
cem nátěrových hmot, které se vyznačují vysokou kvalitou, příz-
nivou cenou a výbornými užitnými vlastnostmi. Současný výrobní 
program navazuje na tradici a především na bohaté dlouholeté 
zkušenosti. Součástí sortimentu jsou nátěry na kov, dřevo, beton, 
podvozky a dutiny karoserií a v neposlední řadě také protiplísňo-
vé přípravky. 

noVinKY:
Detastop 0,5 kg nově v rozprašovači - rychlá a účin-

ná likvidace plísní a řas. Vhodný do obytných prostorů, neob-
sahuje anorganicky vázaný chlór, je bez zápachu, nemá bělicí 
účinky. Působí jako prevence před aplikací nátěrové hmoty nebo 
při obnově stávajícího nátěru.

epoxyban – epoxidová nátěrová hmota určená k ven-
kovním i vnitřním nátěrům 
betonových ploch a jiných 
savých materiálů. Natřené 
plochy se vyznačují vyso-
kou mechanickou odolností, 
vzdorují ropným produktům 
a většině běžných chemi-
kálií. Je použitelný jako litá 
podlahovina.

Kompletní sortiment vodou ředitelných nátěrů na dřevo značky 
ronseal, jehož je Detecha výhradním distributorem pro český trh.

Druhou část výrobního programu družstva tvoří značková 
kosmetika REGINA. Ta nabízí kvalitní a dostupnou péči o pleť, 
pokožku, vlasy i nehty. Na českém i zahraničním trhu působí již 
více než 50 let. Její unikátní, tradiční i zcela nové pečující i de-
korativní přípravky zná více než pět generací žen a jejich rodin. 

Tramín, výběr z hroznů 2009

Víno barvy bílého zlata s medovými 
odlesky. Vůně je těžká, hutná s dominancí 
odkvétajících bílých růží, vyniká nazrálostí, 
v závěru s výrazem medového koláče 
s rozinkami. Chuť je elegantní, výrazně 
kořenitá, perzistentní s cibébovou dochutí. 
Doporučit ji lze k tvarohovému dortu, 
jablečnému závinu, kuřecímu steaku 
zapečenému uzeným sýrem.

Ing. Pavel Pastorek přebírá ocenění Zlatý klas
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Světovou proslulostí se honosí 
Jelení lůj, který je registrova-
nou značkou společnosti. 

Novinkou tohoto roku 
je rozšíření opalovací řady 
o opalovací mléko oF 
20 a oF 30 s konopným ole-
jem. Tato řada výrobků obsa-
huje kromě konopného oleje 

také Beta-karoten, vitamín E a D- panthenol. Všechny tyto složky 
působí blahodárně na pokožku a poskytují dokonalou ochranu 
díky moderním UVA/UVB filtrům.

Další novinkou roku 2011 je sprchový gel se solí z Mrt-
vého moře, který doplňuje již zavedený a oblíbený produkt 
Šampón se solí z Mrtvého moře.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí 

www.drevotvar.cz

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí patří mezi největší vý-
robce kuchyňského náčiní v Evropě. Všechny výrobky jsou zhoto-
veny z kvalitního bukového dřeva. Od roku 1997 je Dřevotvar také 
držitelem certifikátu FSC, který zaručuje používání dřeva z šetrně 
obhospodařovaných lesů, a tím přispívá ke zlepšování životního pro-

středí.
Kromě široké 

řady svých vlast-
ních značkových 
výrobků zhotovuje 
kuchyňské dřevě-
né potřeby, mlýnky 
na koření a další 
dřevěné produkty 
podle návrhů zá-
kazníků. 

V tuzemsku 
jsou největšími od-
běrateli velkoob-
chody domácích 
potřeb, které záso-
bují menší prodej-
ny, ale i obchodní 
řetězce.

Ve Dřevotvaru 
se vyrábí také ná-
bytek pro tuzem-
sko - solitéry, před-
síňový program, dětský nábytek a nábytek na zakázku, např. pro 
Rakouskou nábytkářskou společnost XXXLutz.

Na výstavě Země živitelka družstvo Dřevotvar Jablonné na-
bídlo mlýnky na koření s keramickým mlecím mechanismem, sady 
kuchyňských potřeb, dřevěné bloky i s kvalitními noži, a mnoho 
dalších výrobků. 

Zajímavý design a vysokou kvalitu jistě ocení i ti nejnáročnější 
zákazníci.

  

ELKO Nový Knín, 
výrobní družstvo

www.elkonk.cz

ELKO Nový Knín 
je dodavatelem liso-
vaných, svařovaných 
a lakovaných dílů pro 
automobilový průmysl. 
Mezi hlavní odběratele 
patří Škoda-Auto a.s. 
s díly pro modely Fabia, 
Octavia, Superb a Ro-
omster, Volkswagen pro 
modely Golf, Passat 
a Transporter, Seat pro 
modely Ibiza a Cordo-
ba či Bentley pro Conti-
nental. Velký rozvoj byl 
zaznamenán v oblasti 
dodávek komponentů pro výfukové systémy, kde bylo podstatně in-

vestováno do roboti-
zovaných svářecích 
pracovišť.

Z mimoautomo-
bilových oblastí se 
výroba zaměřuje na 
tradiční hobby vý-
robky jako skládací 
schůdky, stavební 
kozy či brusky. Vý-
robky jsou z více 
než poloviny expor-
továny do zemí EU 
a Švýcarska a byly 
testovány v renomo-
vaných zkušebnách 
a certifikovány dle 
nejnovějších stan-
dardů.
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KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo 

www.kds.cz

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zboží, nabízí 
v této oblasti široký sortiment kvalitních výrobků - kuchyňské, 
řeznické a kuchařské nože, řeznické náčiní, zahradnické nůžky, 
nůžky pro domácnost i kancelářské, hygienické náčiní a řezné 
díly do masových strojků.

Součástí nabídky KDS Sedlčany je i výrobková řada nožů 
pod označením TREND ROYAL a speciálně upravená vidlička, 
sloužící především pro servírování a podávání pokrmů bez dote-
ku lidské ruky, o kterou v loňském roce byl ze strany zákazníků 
veliký zájem.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
 

www.kovoolomouc.cz

Hlavní náplní 
družstva je výroba 
lapacího zařízení 
na malou a velkou 
škodnou zvěř. Jed-
ná se o dřevěné 
a kovové pasti, které 
jsou exportovány do 
mnoha zemí Evropy, 
jako například do 
Polska, Ruska, Finska, 
na Nový Zéland, ale 
i dalších světadílů.

Družstvo na vý-
stavě rovněž nabídlo 

další své produkty - zahradní nářadí, ocelové radiátory a jejich 
příslušenství.

Volné výrobní kapacity Kovo Družstva jsou využívány pro za-
kázkovou výrobu a kooperace s jinými zadavateli.

Podané ruce, sociální družstvo, Zubří

www.podane-ruce.cz

Jednou z vý-
robních činnos-
tí družstva je 
zpracování plo-
chého skla.

Prezentova-
né výrobky jsou 
unikátní, každý 
kus je originál. 
Družstvo se za-
bývá zpracová-
ním plochého 
skla tiffany tech-
nikou a spéká-
ním skla. Vyrábí 
šperky, lampy, 
vitrážky, ale 
také mísy, ho-
diny, paravány 
a jiné doplňky 
do interiéru. 

V nabíze-
ném sortimentu nechybí ani skleněné kosmetické pilníčky, které 
si firmy objednávají jako oblíbené propagační předměty. Pra-
covníci družstva na zakázku na pilníku umístí logo objednávající 
firmy. 

Družstvo provádí tvrzení, matování a leptání skla, především 
lahví a flakonů pro kosmetický průmysl, výrobce vín a alkoholu. 

noVinKY
- skleněná pemza na pedikúru
- skleněný pilník na pedikúru
- láhvové hodiny stojaté
- sklo-mramorové mísy na ovoce
- skleněné parapetní desky na okna.
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STYL Plzeň, výrobní družstvo

www.styl-plzen.cz

Na agrosaló-
nu Země živitelka 
družstvo prezen-
tovalo následující 
výrobky a služby:
l  dámskou, pán-

skou a spor-
tovní konfekci 
a různé textilní 
doplňky 

l  ploché těs-
nění a těsní-
cí kroužky 
z fíbru, mědi 
a hliníku pro 
stroje a zaří-
zení, výrobu 
zakázkového 
těsnění podle 
přání zákazní-
ka i na starší 
au tomobi ly, 
atypické stroje a zařízení v různém provedení

l  výrobu kabelové a drátové konfekce, kabelových svazků
l  knihařskou výrobu, výrobu kancelářských potřeb a svařo-

vaných PVC obalů, kartonážní výrobu a různé kompletační 
a kooperační práce.

Mezi vyhledávané služby družstva Styl Plzeň patří knihařství, 
včetně široké nabídky provedení vazeb, kartonáže, obalů z PVC 
a dalších výrobků.

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

www.templarske-sklepy.cz

Na agrosalónu se družstvo prezentovalo kolekcí bio vína  
a jakostních odrůdových vín plněných do lahví typu Komtur Ekko. 
Současně se zúčastnilo soutěže o „Zlatý klas“ se dvěma víny 
z nejnovější exkluzívní řady - Sanctus Victoria, konkrétně s odrů-
dami Frankovka a Tramín, obě v kvalitě přívlastkových vín, a to 
Tramín jako výběr hroznů a Frankovka jako pozdní sběr. 

Kolekci jakostních odrůdových vín zástupci družstva zvolili 
především z důvodu cenové dostupnosti nejširší skupině návštěv-
níků, a tím i potencionálních kupujících, protože jinak se s těmito 
víny lze setkat v gastronomických provozech. Jedná se o vybrané 
nejlepší partie jakostních vín jednotlivých odrůd, které v dané ce-
nové relaci mají velmi dobrý vztah  kvality a ceny.

novinky - koncem minulého roku Templářské sklepy uvedly 
na trh novou řadu přívlastkových vín s názvem Sanctus Victoria. 
Jedná se o kolekci dnes osmi druhů vín, vybraných sklepmistry 
Templářských sklepů jako TOP vína z produkce vinařského druž-
stva. Počet vyrobených lahví každé odrůdy je limitován - pohy-
buje se v rozmezí čtyř až šesti tisíc lahví (v závislosti na velikosti 
dané partie). Výjimečnost je zvýrazněna i typem láhve a adjustá-
ží - etiketou, která je opět z ručního papíru, ale má čtyři stránky, 
které se čtenáři otevřou po odstranění dvou originálních pečetí. 
Zde se konzument dozví nejen něco o templářích, ale především 
o víně, jímž je daná láhev naplněna, včetně pořadového čísla 
láhve. Navíc lze na interneto-
vých stránkách Templářských 
sklepů zjistit, kolik lahví této 
odrůdy zbývá ještě k prodeji.

Víno této řady je určeno 
především nejnáročnějším mi-
lovníkům vína, kterým Templář-
ské sklepy Čejkovice tímto daly 
jasnou informaci, že nejsou 
pouze výrobcem velkých partií vín pro obchodní sítě, ale že umí 
připravit i  naprosto špičková vína. 

Velikost úrody  hroznů  v minulém roce byla nejmenší za posled-
ních 25 let, což se negativně  projevilo i v produkci družstva. Proto 
se pracovníci družstva rozhodli, že  jakostní odrůdová vína budou 
připravovat hlavně pro uspokojení zákazníků v období předvánoční-
ho trhu. Co se týká vín s přívlastkem ze sklizně minulého roku, tak se 
Templářským sklepům podařilo zajistit dostatečně velký objem těch-
to vín, aby náročnému trhu  před koncem roku mohly nabídnout to, 
na co je od Templářských sklepů navyklý.

 
TVAR výrobní družstvo Pardubice  

www.tvar.cz

TVAR výrobní družstvo Pardubice představila na Zemi živi-
telce širokou paletu svých tradičních plastových výrobků. Pro 
hospodyňky pracovníci družstva připravili z výrobního sortimen-
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tu čítajícího přes 300 druhů položek prodej zboží pro domác-
nost v mnoha barevných odstínech, a to za velmi atraktivní ceny.  
Rybáře jistě potěšil široký sortiment laminátových kádí, vaniček 
a skluzů na ryby. Pro lesní dělníky byly připraveny tři druhy dře-
vorubeckých klínů. Pestrá byla i nabídka plastových obalů a tech-
nických výlisků.  Zákazníkům TVAR poskytuje široký sortiment slu-
žeb, od vývoje a výroby nástrojů až po samotnou výrobu zboží 
včetně potisku a dopravy do sídla obchodního partnera.

Družstvo TVAR je schopno klientům v tuzemsku i v zahraničí 
zajistit ty nejlepší služby a poskytnout jim zboží těch nejvyšších 
kvalit za dostupnou cenu.

     

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary 

www.vridlo.cz

Hlavní činností 
družstva je výroba kos-
metiky a respirátorů, 
kooperační činnosti 
a jednoduché koope-
rační práce. Z výrobní-
ho programu prezen-
tovaného na veletrhu 

zde byly zastoupeny přípravky pro hygienu ústní dutiny - zubní 

pasty a ústní vody, 
krémy k ošetření těla, 
rukou a nohou. Nechy-
běly ani oblíbené kou-
pelové soli pro koupel 
nohou a celého těla. 
Na stánku bylo možné 
vidět také celou řadu 
dámských a pánských 
kolínských vod a parfé-
mů. Součástí prezento-
vané kolekce byly také 
ochranné respirátory 
- filtrační polomasky. 

Vřídlo nabídlo zá-
kazníkům mimo jiné 
oblíbené Karlovarské 
koupelové soli „Origi-
nál“ s obsahem pravé karlovarské vřídelní soli a rostlinných silic. 

Čisticí a pracovní drogerie je prezentována čisticí pastou na 
ruce, řadou speciálních pracovních krémů a čisticího gelu na 
ruce.

VoLná pLocha u paViLonu e1:

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, 
Praha

www.druchema.cz

Prezentované výrobky na agrosalónu - řada Bio golem & 
Kompostér:

Bio goLeM p -  přípravek pro čištění odpadních 
potrubí - biologický, vysoce účinný bio enzymatický prostře-
dek. Uvolňuje zanesené odpadní potrubí a omezuje tvorbu zá-
pachu. Podporuje biologickou aktivitu septiků, odpadních jímek, 
lapačů tuků atd. 

Obsahuje nezávadné bakterie, které rozkládají organické 
látky usazené v potrubí, nenarušuje potrubí.

Bio goLeM s - přípravek pro septiky a suché zácho-
dy se zvýšeným obsahem mikroorganismů - biologicky 
aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických 
látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domov-
ních ČOV. Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošet-
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řovaných odpadních systémech 
k množení bakterií rozkládajících 
organické látky, takže probíhá 
nepřetržité čištění systému.

Výsledkem působení pří-
pravku je účinný rozklad or-
ganického odpadu na tekutý 
a omezení tvorby zápachu. 
Odpady ze septiků, žump a su-
chých záchodů po aplikaci Bio 
Golemu S jsou vhodné na hno-
jivou zálivku rovnoměrným po-
střikem na vlastním pozemku.

Bio KoMposTÉr - 
urychlovač zrání kom-
postu -  biologicky aktivní, 
ekologicky nezávadný přípravek 

k rozkladu organických látek v zahradních kompostech. Podstatou 
tohoto vysoce účinného biologického přípravku je směs bakteriál-
ních kultur, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganizmů. Vý-
sledkem působení přípravku je urychlení rozkladu organických látek 
v zahradních kompostech.

DUP Pelhřimov – pivovar Poutník

www.dup.cz,	www.pivovarpoutnik.cz

Již tradičně mohou návštěvníci agrosalónu ochutnat točené 
pivo z pivovaru Poutník.   
Prezentovány byly tyto druhy piva: 
l  světlé výčepní
l  světlý ležák
l  kvasnicový ležák.  
V současné době pivovar vaří piva spodně kvašená v následují-
cím sortimentu: 
l  Poutník světlé výčepní pivo 10%, hodnota alkoholu 4 % obje-

mových
l  Poutník světlý ležák prémium 12%, hodnota alkoholu 5% ob-

jemových
l  Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8% objemových. Je 

vyráběn pouze na 
Vánoce, Velikonoce 
a pro speciální příle-
žitost.
K výrobě piva se 

používá nejen kvalitních 
surovin, ale i klasická 
technologie. Všechny 
druhy piv vyráběných 
v pivovaru Poutník, ať už 
se jedná o výčepní piva, 
ležáky nebo speciály, 
jsou vyráběny shodným 
technologickým postupem vyznačujícím se zejména dekokčním způ-
sobem vaření a následným dlouhodobým zráním při nízkých teplo-
tách okolo 2 °C. Pro zájemce nabízí pivovar Poutník exkurze.

JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice

www.jihokov.cz

Družstvo je tradičním vý-
robcem potřeb pro domác-
nost, jedná se o strojky na 
strouhanku, které jsou vhodné 
i na strouhání oříšků, tvrdých 
sýrů, brambor a zeleniny. 
Dále vyrábí mlýnky na mák, 
strojek na strouhání syrových 
brambor, madla, věšáky a ko-
vová obouvadla.

Další část výrobního sorti-
mentu tvoří kempinkový náby-
tek. Jsou to zahradní a rybář-
ské sedačky, lehátka, křesílka 
a stolky.

Jihokov je též výrobcem ko-
mínové hlavice, která je určena 
pro vyřešení problémů komínů, 
které jsou tzv. utopené (umístě-
ny u obvodových zdí, daleko 
od hřebenu střechy, blízko vyš-
ších domů nebo stromů) a u níz-
kých objektů, kde komín musí 
mít vzhledem k použitému spotřebiči určitou účinnou výšku, výrazně 
převyšující objekt. Hlavice je vhodná pro odvod spalin ze všech typů 
spotřebičů. Je odolná vůči vlhkosti, což umožňuje suchý i mokrý pro-
voz spotřebičů. Použití je vhodné jak u novostaveb, tak i při rekon-
strukcích. Komínová hlavice je celá z nerezu.
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noVinKY na agrosaLónu:  
l  kolostavy – kovové stojany pro čtyři kola, počet je možno 

změnit dle dohody, stojany jsou určeny pro všechny typy kol, 
součástí kolostru může být i deska pro umístění reklamy nebo 
různých informací

l  reklamní tabule stojanové, které jsou určeny do interiéru i ex-
teriéru. 

ORLÍK - KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová

www.orlik.cz

Družstvo tradičně prezentovalo široký sortiment pístových kom-
presorů, pneumatického nářadí a elektrocentrál a dále příslušenství 
pro úpravu a rozvody stlačeného vzduchu. Návštěvníci si zde mohli 
prohlédnout i špičkové nářadí japonské výroby od firmy VESSEL, kte-
rou Orlík na českém trhu zastupuje.

Představen byl 
i bezmazný písto-
vý kompresor řady 
9 (9 m3/hod), kte-
rý byl vyvinut na 
základě požadav-
ku dlouholetého 
obchodního part-
nera firmy Plzeň-
ský prazdroj, a.s. 
Tento kompresor 
nachází uplatnění mimo potravinářský průmysl i ve zdravotnictví.

Veškerý vystavený sortiment bylo možno na výstavě zakoupit, 
případně objednat, za veletržní ceny.

Družstvo 1. června spustilo internetový obchod eshop.orlik.
cz, což jistě potěší všechny kutily. 

Pavilon	T:

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

www.kovobel.cz

KOVOBEL je strojírenskou firmou, která se zabývá vývojem, 
výrobou a prodejem technologických zařízení pro chov drůbeže 
a skládací – skladovací kontejnery.

prezentované výrobky na Zemi živitelce:
Klecové technologické zařízení pro chov nosnic SKN-O 30-60 

je víceetážové technologické zařízení pro chov nosnic v klecích. 
V kleci je instalováno hnízdo, popeliště, hřady a prostředky pro 

zkracování drápů. 
Zařízení je vyro-
beno z odporově 
svařovaného pletiva 
a pozinkovaného 
plechu. Počet etáží 
a délka technologie 
se vyrábí podle přá-
ní zákazníka. Krmi-
vo je dopravováno 
pomocí krmného ře-
tězu nebo krmného 
vozíku. Systém dále 

obsahuje niplové napájecí linie, pásový odkliz trusu a automatický 
sběr vajec čelním elevátorem nebo liftem. Klec má rozměry 120 x 
63 x 45 cm, do jedné klece lze umístit 10 nosnic.

Klecové technologické zařízení pro chov nosnic SKN-O 30-180 
je víceetážové technologické zařízení pro chov nosnic v klecích. Kle-
ce jsou vybaveny stejně jako u SKN-O 30-60. Na rozdíl od ní je 
krmení pomocí krmným řetězem instalováno přímo v prostoru klece. 
Rozměry klece jsou 120 x 90 x 45 cm. Do jedné klece lze umístit 
14 nosnic.

Voliéra s integrovaným hnízdem – vícepodlažní technologické zaří-
zení „Voliéra - Kovobel“ představuje ve spojení s automatickými snáško-
vými hnízdy alternativu vůči klasickým klecovým chovům a je určeno pro 
intenzivní chov nosnic. Snáškové hnízdo je v tomto případě instalováno 
přímo v prostoru voliéry.

Laminátové silo – Agritech je s podpůrným prstencem o objemu 
6 m3.

noVinKou letošního roku je technologické zařízení pro chov 
nosnic SKN-O 30-180. Systém je rovněž možné kombinovat s typem 
SKN-O 30-60 s cílem dosáhnout co možná nejefektivnějšího využití 
prostoru haly. 

Zcela novou technologií je také voliérový systém s integro-
vaným hnízdem.  

     Autoři textu + foto: Michaela Vostálová, Jana Henychová
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Podle shodných názorů  DA ČR a SČMVD je nutná zřetelná 
identifikace výrobku. Té lze dosáhnout například jednot-
ným logem označujícím české výrobky a je současně nutné 

stanovit jasná pravidla pro jeho udělování. Neodmyslitelnou roli 
mezi domácími výrobci hrají družstva, která jsou klasickým před-
stavitelem domácích produktů. Umísťování družstevních, resp. 
českých výrobků, na domácí trh je jednou z priorit, které před-
stavitelé českého družstevnictví věnují mimořádnou pozornost. 
Týká se to nejen spolupráce v rámci družstevního sektoru, ale 
i spolupráce družstevních výrobců a producentů s celým českým 
obchodním sektorem včetně zahraničních řetězců

Z vystoupení účastníků…

ing. Tomáš Kreutzer  
ředitel úřadu potravinářské 
komory čr    

Informoval o činnosti Potravinářské 
komory ČR. Zmínil v prvé řadě 
zastupování zájmů potravinářského 
průmyslu a zpracovatelů zemědělské 
produkce aktivně působících na 
území České republiky vůči orgánům 

státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům 
a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí 
se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu. Mezi 
další činnosti patří potravinářské odborné a technologické 
poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, 

nápojů a výroby potravin, spolupráce s ostatními oborovými 
svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství 
vztah a nebo navazují na jeho činnost, soustředění se na 
provádění vzdělávacích a školících činnosti či podporu 
vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií 
a know-how.výzkumu. Mezi další činnosti patří například 
zajišťování publikační a propagační činnosti či provozování 
potravinářského informačního systému.

Ing. Kreutzer dále připomněl, že od roku 2003 uděluje ministr 
zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským 
výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku 
spravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Značka 
kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší 
orientaci při identifikaci kvalitních produktů na českém trhu. 
V současné době je touto značkou oceněno 1340 produktů 
od 234 výrobců. Ing. Kreutzer zmínil důležitost povědomí této 
značky související s propagací kvalitních potravin. Jakékoliv 
označení či zdůraznění domácího původu výrobku či jeho 
zvýšené kvality poskytuje spotřebiteli vodítko a možnost lepší 
orientace v nabídce obchodníků. Logo je určeno pro české 
výrobky, pocházející z českých surovin dle podmínek, na kterých 
spolupracovali příslušné svazy a asociace.

Zdeněk houška 
předseda Družstevní rady 
a místopředseda Zs čr

Mimo jiné poukázal na riziko zániku 
kvalitních produktů, např. mléčných 
a masových produktů. „Je to situace, která 
nastala. Nepotřebujeme mléko proto, 
abychom vyrobili mléčné výrobky nebo 
maso, abychom dokázali vyrobit uzeniny. Nepotřebujeme obilí, 
abychom vyrobili pekařský výrobek,“ řekl. 

„S plnou zodpovědností mohu říct to, že český zemědělec 
dokáže vyrobit nejkvalitnější výrobek z pozice mléka a masa, 
protože používáme nejmenší množství pesticidů a čistých živin na 
zemědělský hektar zemědělský půdy,“ řekl dále s tím, že právě 
tyto skutečnosti je potřeba dostat mezi lidi v souvislosti s logem 
prezentujícím český výrobek. 

„Dostali jsme se do situace, že nejsme v žádné komoditě 
soběstační, vše dovážíme,“ pokračoval. Jak dodal, pokud se 
nezačne něco dít, staneme se výhradními dovozci potravin 
a zbavíme se tím soběstačnosti, což může mít velice negativní 
dopady.

Družstevní den
Český výrobek na český trh
V pátek 26. srpna se v rámci mezinárodního agrosalónu Země živitelka uskutečnil v pavilonu Z budějovic-
kého výstaviště seminář na téma Český výrobek na český trh. Konal se ve spolupráci Družstevní asociace 
ČR, Svazu českých a moravských výrobních družstev a Zemědělského svazu ČR. Cílem akce bylo podnítit 
odbornou diskusi o postavení, perspektivách a kvalitě českých výrobků na domácím trhu a jejich konkuren-
ceschopnosti vůči dováženým výrobkům. Volně tak navázal na konferenci, která před dvěma roky proběhla 
v rámci tehdejšího Družstevního dne na výstavě Země živitelka a zabývala se též problematikou českého 
výrobku na domácím, tedy českém trhu. Konference se zabývala českým výrobkem a jeho uplatněním na 
českém trhu v obecné poloze, ale také z hlediska zlepšení spolupráce mezi družstevními svazy 
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ing. Jaroslav Vaňous 
ředitel Zemědělského družstva 
Dolní sloupnice

Zmínil svoje zkušenosti z praxe z oblasti 
zemědělské prvovýroby v návaznosti na 
odbyt výrobků. Zemědělské družstvo se 
sídlem v Dolní Sloupnici si vytvořilo vlastní 
potravinářskou základnu – odkoupilo 
místní masný závod, který dobře znali, 

a vytvořili vlastní produkci masa. To je dále zpracováváno na 
konečnou podobu výrobku. 

„Hospodaříme na třech tisících hektarech od 330 do 550 
metrů nad mořem, jsme poměrně významným producentem 
mléka, produkujeme 550 tun vepřového a 330 tun drůbežího 
masa ročně,“ informoval účastníky semináře Ing. Vaňous. Jak 
upřesnil, družstvo se zabývá službami, ale i například servisem 
zemědělské techniky. Podnik modernizovali, neboť si uvědomují, 
že kvalitní výrobek je nutnost.

Družstvo současně dodává své vlastní výrobky do obchodní 
sítě přímo svým odběratelům. Tím dosáhlo určité nezávislosti na 
dalších partnerech a vybudovalo výrobní a distribuční vazby, 
které mohou díky nezávislosti fungovat a udržet tak družstvo na 
dobré hospodářské úrovni.

Jana Malá 
předsedkyně Moravská ústředna 
Brno, družstvo umělecké výroby

Představila činnost družstva, 
zdůraznila že družstvo existuje již 102 
let. Připomněla, že před cca dvaceti lety 
družstvo hledalo směr, jakým se bude 
nově ubírat. V souvislosti s přísunem 
dovozových hraček převážně z Číny 
nastala tvrdá konkurence, rozpadaly se řetězce. 

„Vedení družstva se rozdělilo v té době názorově na 
dva tábory,“ uvedla předsedkyně Jana Malá. První z nich 
měl názor, že zboží by se mělo zlevnit, aby družstvo bylo 
konkurenceschopné. Druhý názor byl, že by družstvo mělo přežít 
přechodné problémy a zůstat věrni výrobě českých hraček. 
„Protože jsme měli už nějakou zkušenost s licenční výrobou, tak 
jsme od roku 1984 na základě řádné licenční smlouvy začali 
vyrábět krtečka. Postupně jsme rozšířili výrobu o další populární 
večerníčkové postavičky,“ upřesnila předsedkyně. Jak dále řekla, 
tento záměr byl sice příznivý, ale nebylo možno zajistit práci 
pro všechny zaměstnance. Musely se tedy hledat další cesty. 
Například formou vývozu. „Původně 90 procent naší výroby 
šlo na tuzemský trh a 10 procent na vývoz. Došlo ke změně -  
80 procent jsme vyváželi a pouze 20 procent bylo určeno pro 
Českou republiku,“ řekla.

„V našem oboru je spotřebitel útočen médii. Podpora těchto 
českých postavičky není až tak vysoká, nebyly bychom schopni 
přežívat,“ pokračovala. Zmínila dále oblast jednání s obchodními 
řetězci a fakt, že preferován je především Krteček, mimo jiné že 
je mezinárodně velice známý, k čemuž dopomohly i aktivity 
posledních měsíců. „O ostatní výroby je menší zájem, neboť by 
neměly finanční efekt,“ dodala.

Infornovala dále o rozšíření zakázkové výroby i do zahraničí 
a současně vyjádřila optimismus, neboť v posledních dvou letech 
je cítit obrat k lepšímu. Zákazníci, především Němci a Francouzi, 
začínají přesouvat výrobu z Číny a dálného východu do Evropy. 
„Jedním z důvodů je, že na dálném východě se zvyšují náklady, 
což má vliv i na zvýšení cen produktů. Druhým důvodem je, 
že spotřebitelé v těchto zemích začínají preferovat výrobky 

z Evropské unie. Současně zmínila, že jeden zahraniční zákazník 
MU Brno si klade za čest, že hračka byla vyrobena právě v České 
republice.

ing. Leo Doseděl 
předseda MoDěVa oděvní 
družstvo Konice

Předseda oděvního družstva Moděva 
Konice informoval účastníky semináře 
o činnosti družstva. „Družstvo zaměstnává 
cca 170 pracovníků kmenových a cca 500 
kooperačních. Rozsah našich zakázek je 
tak velký, že nejsme schopni výrobu sami 
zajistit,“ řekl. Zmínil období dvou desítek let zpět, kdy družstvo 
v té době vyrábělo 99 procent zboží pro tuzemský trh a pouhé 
1 procento na vývoz. „Za 21 let je to přesně naopak,“ řekl. 
Současně upřesnil, že se družstvo snaží prezentovat se na českém 
trhu. Podle jeho slov jsou české výrobky velmi kvalitní a družstvo 
Moděva si chce též udržet tuto pověst. „Nadále držíme vývojové 
pracoviště a modelárnu, každý rok přinášíme na veletrh STYL 
a KABO minimálně dvě nové kolekce,“ řekl. 

Předmětem činnosti družstva je kvalitní výroba pro renomované 
světové firmy a zejména profesní program pro řadu zahraničních 
významných firem. Jelikož družstvo má zájem vyrábět pro 
český trh, zúčastňují se též konkurzů pro výrobce – vždy však 
rozhoduje cena, vychází to z daných podmínek, kdy zpravidla 
družstvo neobstojí, pokud chce vyrábět kvalitní produkty. „Stálo 
by za úvahu přizpůsobit legislativu, která není pro české výrobce 
příznivá,“ řekl s tím, že zákony by se měli sjednotit alespoň ve 
státech EU a současně by se měly srovnat možnosti a podmínky 
pro výrobu.

Zmínil také postřehy z módního veletrhu STYL a KABO, který 
patří stále k jedné z nejlepších možností, kde se prezentovat. 
Letošní veletrh byl současně přehlídkou, jak to v naší branži 
vypadá, kolik je tam vystavovatelů i návštěvníků. Dříve byla 
tendence rozšiřovat pavilony, neboť byl přebytek vystavovatelů. 
Dnes je problém pavilony obsadit,“ dodal s tím, že současně 
dochází k úbytku objednávek zboží atd.

„Cestu vidíme v oslovování cílových skupin přímo, přicházíme 
s novou řadou business kostýmů. Budeme v této souvislosti vyvíjet 
úsilí, i prostřednictvím SČMVD, řekl. Další možnosti vidí v e-shopu 
a dále ve vybudování centra služeb servisu. Další cestou je pak 
podpora družstevnictví jako celku. „Pro to lze využít možností 
v rámci SČMVD,“ řekl a zmínil současně využití možnosti 
prezentovat se například na obchodních dnech SČMVD. Další 
možnosti je pak využití regionálních institucí a dalších úřadů, kdy 
při prezentování výrobků konkrétní cílové skupině lze současně 
prezentovat i SČMVD.

JuDr. rostislav Dvořák 
předseda sčMVD

V závěru semináře mj. připomněl, že 
Organizace spojených národů vyhlásila 
rok 2012  Mezinárodním rokem družstev. 
Tématem Mezinárodního roku družstev je 
„Družstva pomáhají budovat lepší svět“.

Téma upozorňuje na důležitou roli 
družstev v podpoře a prosazování 

sociálního a hospodářského rozvoje  a současně zdůrazňuje 
podnikatelský charakter družstev. Více informací si můžete přečíst 
v časopisu Výrobní družstevnictví č. 2/2011.

Autor textu: Jana Henychová
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COOPEXPO 2011
 Nitra, 18. – 21. 8. 2011
Ve dnech 18. – 21. srpna se v prostorách výstaviště Agrokomplex v Nitře konal 18. ročník mezinárodní 
družstevní a kontraktačně-prodejní výstavy COOPEXPO. Tato výstava je již tradičně několik let součástí 
mezinárodního zemědělského veletrhu AGROKOMPLEX.

V letošním roce se v pavilonu M3 na ploše 680 metrů 
čtverečních prezentovalo celkem 44 vystavovatelů, 
z čehož bylo 30 slovenských výrobních družstev sdru-

žených v COOP PRODUCT Slovensko, 11 výrobních družstev 
v samostatných expozicích, Jednota Slovensko a jediný zahranič-
ní účastník Svaz českých a moravských výrobních družstev.

SČMVD je již více než 12 let tradičním účastníkem této vý-
stavy a nejinak tomu bylo i letos. V rámci společné expozice 
se výstavy zúčastnila členská výrobní družstva Detecha Nové 
Město nad Metují, Tvar Pardubice, KDS Sedlčany a Dílo Svra-
touch (pod hlavičkou velkoobchodu AZM Bratislava). Ve formě 
vitriny se pak prezentovala výrobní družstva Čoko Klasik Česká 
Třebová, Důbrava Valašské Klobouky, DUP Pelhřimov – pivovar 
Poutník a Templářské sklepy Čejkovice. V expozici SČMVD se 

tak návštěvníci výstavy mohli seznámit se zajímavými výrobky 
a prezentací služeb.

Mezinárodní veletrh Agrokomplex zahájila předsedkyně vlády 
SR Iveta Radičová, která si v doprovodu předsedkyně COOP Pro-
dukt Slovensko Ing. Chmelové, předsedy SČMVD JUDr. Rostislava 
Dvořáka, čestného předsedy SČMVD Jana Wiesnera a dalších 
hostů prohlédla družstevní expozici a ocenila výrobky českých 
a slovenských výrobních družstev.

Výstava COOPEXPO je především prodejní výstava, lze ji 
porovnat s naší zemědělskou výstavou Země živitelka v Českých 
Budějovicích. U slovenské laické i odborné veřejnosti mají výrobky 
českých výrobních družstev velice dobrý zvuk a dokladem toho je 
pravidelná účast našich vybraných výrobních družstev na této vý-

stavě a také úspěšný prodej jejich výrobků. Podle ohlasů 
a výsledků prodeje byla výstava COOPEXPO pro naše 
družstva úspěšná a zvlášť během Dožínkových dnů byl 
vidět nárůst návštěvníků a zájem o naše výrobky. 

Organizátoři výstavy však nespoléhali jen na pou-
hou návštěvnost, ale vytvořili velice zdařilý doprovodný 
program, ve kterém své kadeřnické, řezbářské, číšnické 
a kuchařské ukázky předvedli žáci Soukromé střední 
odborné školy v Popradu a Bardějově a pak zde probí-
haly pravidelné ukázky vizážistky z VD Detecha a výro-
ba šperků ze sociálního družstva Podané ruce Zubří. 

Závěrem je nutné podotknout, že vztahy mezi SČM-
VD a COOP Produkt Slovensko jsou na velice dobré, 
dá se říci nadstandardní úrovni a dokladem toho jsou 
plánované společné expozice slovenských výrobních 
družstev na vybraných akcích v ČR a ocenění SČMVD 
v závěru výstavy.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka
Foto:  Ing. Barbara Zitková
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Templářské sklepy Čejkovice Čoko Klasik Česká Třebová Detecha Nové Město nad Metují

Dílo Svratouch

DUP Pelhřimov – Pivovar Poutník Důbrava Valašské Klobouky Tvar Pardubice

Podané ruce Zubří
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Soutěže Hospodářských novin  - Vodafone Firma roku 
2011 a Era Živnostník roku 2011 jsou určené všem malým 
a středním podnikatelům a živnostníkům v České republice 

s obratem do 1,4 mld. Kč.  Cílem soutěží je  poukázat a ocenit 
nejlepší firmy a živnostníky a pomoci jim ke zviditelnění v médiích 
a získání nových obchodních příležitostí. Do soutěží, jejichž 
odborným garantem je hospodářská komora, se le-
tos  přihlásilo 5857 podnikatelů, což je oproti loňské-
mu roku nárůst o 42 procent.  Svaz českých a moravských 
výrobních družstev spolupracuje s pořadateli těchto soutěží. 
V letošním roce se přihlásilo do těchto soutěží  12 vý-
robních družstev – členů  sčMVD. od začátku září do 
poloviny října budou probíhat krajská kola, jejichž 
vítězové postoupí do celostátního finále. Vyhlášení 
krajských vítězů se zúčastní zástupci municipalit, obo-
rových svazů a další významné osobnosti podnikatel-

ského života. Také porotci z řad výrobních družstev 
– členů sčMVD budou přizváni do porot v krajských 
kolech. o výsledcích krajských kol Vás budeme prů-
běžně informovat. 

Podpůrným projektem podnikatelských soutěží, který má za 
cíl upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti, které 
ukládají úřady podnikatelům, a iniciovat jejich odstranění,  je sou-
těž Absurdita roku.  Podnikatelé i veřejnost od května nominují své 
návrhy na nejabsurdnější úřední nařízení, z nichž se v září vybere 
7 kandidátů, mezi nimiž veřejnost hlasuje na 

www.firmaroku.cz/absurdita.	

Povinnost, která získá nejvíce hlasů, získává anticenu  Absur-
dita roku. 

SOUTĚŽE O CENY 
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN 
VODAFONE FIRMA ROKU 2011 
A ERA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2011 
A PROJEKT ABSURDITA ROKU

naVŠTiVTe spoLečnou expoZici sčMVD, KDe 

na pLoŠe 100 MeTrů čTVerečních V haLe č. 1 

V seKToru D1 BuDou VYsTaVoVaT čLensKá 

VýroBní DružsTVa eKoprag praha,  

DřeVoJas sViTaVY, DeTecha noVÉ MěsTo naD 

MeTuJí, KooperaTiVa uhLířsKÉ JanoVice  

a DružsTVo ceMenTářů praha, 

VčeTně sTaVeBního KLasTru eKogen.
FA_11_210x275.indd   1 18.8.11   12:46
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Karbolineum extra je venkovní impregnační přípravek slou-
žící k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním 
a hnilobě. Dřevo chrání před působením nepříznivých 

povětrnostních vlivů včetně UV záření. Výrobek též zaručuje 
preventivní ochranu proti dřevokaznému hmyzu. Nátěr obsahu-
je speciální látky, pigmenty které hloubkově pronikají do dřeva 
a dodávají mu dlouhodobou ochranu a stabilní vybarvení. 

Přípravek je vhodný k nátěrům stavebních prvků a dílců, např. 
střešních konstrukcí, pergol, dřevěného obložení, zahradního ná-
bytku, zábradlí, plotů apod. Vzhledem k minimálnímu zápachu 
po zaschnutí přípravku, je možno jej použít i v interiéru. Konečný 
nátěr je po zaschnutí zcela bez zápachu.

Přípravek nelze použít k ochraně dětských hraček a dřevě-
ných předmětů, přicházejících do styku s potravinami, krmivy 
a pitnou vodou. 

Příprava k podkladu:
Nanáší se na dobře proschlé dřevo zbavené všech mecha-

nických nečistot a dobře očištěné od předchozích nátěrů. Prys-
kyřičná místa na povrchu dřeva je třeba vymýt rozpouštědlem. 

Staré nátěry a zasmolená místa brání kvalitní penetraci do dřeva 
a mohou způsobit nerovnoměrné vybarvení povrchu. 

Nanáší se štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo máčením 
v jedné i více vrstvách (dle požadavků na účinnost impregna-
ce a její životnost, případně na sytost odstínu), vždy po vsáknu-
tí předchozí vrstvy. Doba zasychání závisí na teplotě vzduchu 
a kvalitě a savosti upravovaného dřeva. Za obvyklých podmínek 
se pohybuje kolem 24 hodin. Nestejnoměrná savost podkladu 
se může projevit částečnými diferencemi v odstínu nátěru. Před 
použitím je nutno obsah plechovky důkladně rozmíchat. 

odstíny: 
pinie, dub, ořech, mahagon,  
palisandr, jedle, jantar

balení: 
0,7 kg, 3,5 kg, 8 kg, 160 kg sud

spotřeba cca 150g/m2 dle savosti dřeva

Detecha,
chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují

Sháníte kvalitní nátěr na dřevo? Pak máme pro vás tip – zkuste výrobek 
družstva Detecha Nové Město nad Metují – Karbolineum extra. Tato ná-
těrová hmota má širokou škálu použití. Nejvhodnější je však její použití  
v exteriéru.

www.detecha.cz

Novostavba 
rodinného domu 
v Čepí. Obložení 
domu je natřeno 
nátěrem Karbolineum 
extra, odstín 
mahagon.

Detail šindelové 
střechy  
v Krkonoších. 
Ošetřené nátěrem 
Karbolineum  
v přírodním odstínu 
jantar.

Tuto pergolu  
a pozesení naleznete 

v restauraci 
Beseda ve Veselí 

nad Lužnicí. Vše je 
natřeno nátěrem 

Karbolineum, 
odstínem ořech.

Hájenka  
v Krkonoších. 
Šindelová 
střecha je 
ošetřena 
nátěrem 
Karbolineum 
extra, odstín 
jantar.
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Andrew Feustel 
navštívil Moravskou ústřednu Brno

Pozvání obchodního ředitele MU Brno Blahoslava Dobeše přijali 
mimo jiné Pavel Suchan (Astronomický ústav AV ČR) a Miroslav 
Konvalina (ředitel Amerického centra velvyslanectví USA).

Zatímco se Feustel  na začátku pobytu setkal s „otcem“ Krtečka 
výtvarníkem Zdeňkem Milerem, na konci jeho návštěvy v České re-
publice se ocitl přímo ve výrobě těchto velkých i malých plyšových 
hraček. Přivítání bylo ryze moravské – spolu s pracovníky firmy mohli 
Feustelovi ochutnat slivovici a koláčky a obdivovat také lidové kroje.

První cesta vedla do výrobních prostor kde se kosmonaut s rodi-
nou mohl podívat na materiál, ze kterého vzniká „kožíšek“ krtka. Vel-
ká role látky se pomocí zručných pracovnic přeměnila na rozloženou 
látku položenou ve vrstvách na sebe, ze kterých pak vznikají pomocí 

speciálního řezacího zařízení v rukou zručné pracovnice jednotlivé 
části kožíšku krtka. V jiných částech provozu se zase Feustelovi mohli 
seznámit se sešíváním jednotlivých částí a také jejich vycpáváním do 
podoby plyšové hračky. 

Feustelovi postupně prošli místnosti, kde sedí designéři, šičky 
a další zaměstnanci, setkali se i s pracovnicí družstva MU Brno Mar-
celou Vidlákovou, která vyrobila přímo vesmírného Krtka. „Muselo to 
být hotové celkem rychle, dokonce do dvou hodin, protože to strašně 
spěchalo, takže to bylo dost náročné,“ uvedla Marcela Vidláková, 
která navrhuje a vyrábí plyšové postavičky už přes 30 let. Jindy jí 
návrh nového plyšáka trvá celý měsíc. Krtečka pro NASA ale stihla 
ručně ušít prakticky ve svém volném čase. „Honem, rychle, místo obě-
da,“ dodala s úsměvem. 

Jak nás informoval obchodní ředitel družstva Moravská ústředna 
Brno Blahoslav Dobeš, krtek byl vyroben z nehořlavého materiálu. 
„Krtek kosmonaut je opravdu jedinečný -  varianta pro pana Feustela, 
která byla oficiálně na palubě a všude je vidět, je verze, která vznikla 
jen pro něho. Pro NASA jsme museli potvrdit, že tento produkt nebude 
nikdy komerčně využíván a vyráběn,“ dodal.

Feustelovi během své návštěvy měli možnost seznámit se se všemi 
hlavními provozy, kde se postupně vyfotografovali společně s přítom-
nými pracovníky, či spíše pracovnicemi, které tvoří podstatnou část 
zaměstnanců MU Brno.  Exkurze byla pro ně zajímavým zpestřením 
jejich pracovně nabitého programu, který obsahoval řadu měst po 
celé naší republice v rámci besed s veřejností. 

Závěr návštěvy Feustelových patřil besedě se zaměstnanci. Kaž-
dý mohl položit na adresu kosmonauta či jeho choti otázku na téma 
akce „Do kosmu s krtkem“. Padaly nejrůznější  dotazy a Feustelovi 
ochotně odpovídali. Zaměstnanci MU Brno se tak mohli dozvědět 
spoustu zajímavých informací, počínaje vystoupením Feustela do vol-
ného prostoru a konče běžnými činnostmi kosmonauta ve vesmíru, 
jako je komunikace, hygiena atd.

Andrew Feustel a jeho rodina poděkovali před svým odletem do 
Spojených států všem organizátorům v sedmi městech (Praha, Český 
Krumlov, České Budějovice, Pardubice, Zlín, Valašské Meziříčí a Brno) 

Pohádkový Krtek se poslední měsíce proslavil na mezinárodní úrovni – v podobě plyšové hračky, jejímž 
výrobcem je družstvo umělecké výroby Moravská ústředna Brno, odstartoval v raketoplánu Endeavour 
v rámci jeho poslední mise NASA - STS-134 do kosmu po vzoru své kreslené předlohy knihy a stejno-
jmenného filmu „Krtek a raketa“. Iniciátorem akce byl jeden ze členů posádky – americký kosmonaut 
Andrew Feustel. Společně se svou ženou Indirou Feustel  vybrali tuto figurku jako představitele České 
republiky. V pondělí  8. srpna v dopoledních hodinách zažilo vedení družstva MU Brno i zaměstnanci 
svátek – americký kosmonaut Feustel společně s chotí Indirou a syny Ari a Adenem družstvo navštívil.  
V rámci návštěvy si prohlédl jednotlivé provozy družstva a mohl tak na vlastní oči vidět, jak oblíbená 
dětská postavička vzniká.
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za vřelá přijetí a desítky darů, které na své cestě po České republice 
dostali — od obřích perníků z Pardubic po slivovici z Valašského Me-
ziříčí. Andrew Feustel si velice váží nejvyššího ocenění Akademie věd 
ČR, planetky Feustel, kterou po něm pojmenovali v českobudějovické 
hvězdárně, a hvězdného doktorátu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlí-
ně.

Odpoledne manželé Feustelovi zamířili na brněnskou Novou rad-
nici, kde na ně čekal sál plný dětí, které astronauta zahrnuly otázkami. 
Co děláte, když má raketoplán poruchu? Jak dlouho se musíte učit, 
abyste byl astronaut? Jaké jídlo ve vesmíru jíte? A Andrew Feustel trpě-
livě odpovídal: „Snažíme se, abychom neměli poruchy. A když jsou, 
vždy máme nějaký záložní plán. Učit se musím mnoho let, samotná 
příprava na misi pak trvá tři roky. Jídlo v raketoplánu není moc dobré. 
To české je určitě lepší.“

Na Andrewa Feustela a misi STS-134 s Krtečkem na palubě 
zůstane v Česku vzpomínka v podobě Krtka, který letěl do vesmíru. 
Krteček zůstane v České republice,  Andrew  obdržel jeho věrnou 
kopii. Jak nás informoval Mirek Konvalina z Amerického centra v Pra-
ze, Vesmírný krtek bude k vidění od 13 do 16 hodin každý 
den, kromě pátku, veřejnosti v Americkém centru. Postavička 
bude používána v České republice při osvětových programech 
Astronomického ústavu AV ČR a České kosmické kanceláře. 
Trvale bude od září 2011 vystavena v Americkém centru v Pra-
ze. Půjčovat si ho budou astronomové, aby jim pomohl propagovat 
vědu mezi dětmi.

Co jste možná nevěděli…
• Pokud byli kosmonauti ve vesmíru, během jednoho běžného dne 

viděli střídání dne a noci celkem 16x.
• Jaký byl nejhorší zážitek Feustela před startem a před přistáním? 

Před startem to bylo ležení na zádech po dobu tří hodin.. „Po 
přistání jsem se asi tři dny cítil jako opilý,“ řekl Feustel.

• Feustel si krtka vylepšil – přidělal si na spodní část jeho nožiček 
suchý zip. Díky tomu mu nejspíš krtek nepoletoval v kabině jak se 
mu zachce a neužíval si tak stavu beztíže víc, než by bylo záhod-
no. Jak Feustel humorně řekl, MU by tento zlepšovák mohla využit 
při budoucí výrobě.

• Jak uvedl Feustel na besedě v Moravské ústředně Brno, kosmu 
létá spousta odpadu, který zanechává na plášti mezinárodní ves-
mírné stanice oděrky a další drobná poškození. Připomeňme si, 
že mimo jiné létá v kosmu například celá brašna s nářadím, kte-
rá kdysi uplavala astronautce Heidemarie Stefanyshyn-Piperové, 
v rámci jedné z předchozích misí raketoplánu Endeavour. 

• Když přistává raketoplán, oproti běžnému letadlu klesá strmě  
přední části k zemi a těsně nad ní zvolí rovnoběžnou dráhu se 
zemi – raketoplán není nic jiného než velký těžký kluzák, přistáva-
jící ovšem dvojnásobnou rychlostí oproti běžnému letadlu.

• Jak se seznámili rodiče jeho ženy? Tatínek Indiry Feustelové šel 
jednoho dne na poštu a tam se seznámil s její maminkou, která 
tam pracovala. Mezi Indem a Češkou vznikla láska na první po-
hled, vzali se a jejich dcera Indira byla nyní hlavní iniciátorkou 
výběru Krtka na palubu raketoplánu.

• Krtky vyrábí Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, 
již 26 let. Krtek, který se ocitl díky Feustelovi ve stavu beztíže, byl 

vyrobený speciálně pro NASA. Jelikož se musel vejít do osobního 
balíčku kosmonauta o délce 20 cm, byl vysoký 19 cm, byl vyro-
ben z nehořlavého materiálu a měl podobu maňáska. 

• Auto Astronomického ústavu AV ČR najezdilo s Andrew Feu-
stelem a jeho rodinou po České republice 2321 km. S Andrew 
Feustelem se osobně potkalo na tři tisíce lidí a statisíce pak pro-
střednictvím televizí, rádií a novin. Jen pořad České televize Čes-
ká stopa ve vesmíru sledovalo 200 tisíc lidí,“ uvedl Pavel Suchan 
z Astronomického ústavu AV ČR, který Andrewa Feustela v České 
republice doprovázel. 

• Poslední zastavení Andrewa Feustela s rodinou v České republice 
bylo 9. srpna u prezidenta Václava Havla na Hrádečku u Trutno-
va. Hovořili spolu o vesmíru a Václav Havel  zavzpomínal na svá 
setkání s dalšími astronauty. Eugene Cernan, astronaut českoslo-
venského původu a velitel kosmické lodi Apollo 17, daroval prý 
Havlovi náramkové hodinky, které bývalý prezident nosí dodnes.

• V České republice Andrewa Feustela s rodinou doprovázel Pavel 
Suchan z Astronomického ústavu AV ČR, který je současně provo-
zovatelem hvězdárny Ondřejov.

• Raketoplán Endeavour úspěšně přistál do tmy 1. června v 8:35 
hodin českého času na Kennedy Space Center. Krtek byl na výle-
tě s kosmonauty 16 dnů. Při plánovaném přistání měli v důsledku 
šestihodinového časového posunu astronauti na hodinkách 2:35 
po půlnoci. Pro Endeavour byla tato poslední mise zároveň jubi-
lejní s pořadovým číslem 25. Raketoplán tak celkem ve vesmíru 
strávil 299 dní a 4 671krát obletěl Zemi. Na „tachomteru“ má 
téměř 200 milionů kilometrů. Po jeho příletu byl přemístěn pomocí 
speciálního letounu do muzea v Los Angeles. Podrobnější infor-
mace o letu můžete dohledat v číslech 4 a 6 našeho časopisu.

www.mubrno.cz	
	www.dokosmuskrtkem.cz								

http://www.asu.cas.cz
Autor textu: Jana Henychová
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ASV výrobní družstvo, Solnice
uspořádalo sraz velorexů

Akce začala v 10:00 hodin příjezdem účastníků, kteří  se zú-
častnili „Soutěže s Velorexem“. Soutěžilo se v jízdě zručnosti 
s Velorexem (slalom a jízda přes lávku), kde soutěžící mohli 

získat diplomy, upomínkové předměty a další zajímavé odměny. Od 
11:00 hodin se konal Den otevřených dveří bývalého Velodružstva. 
Zájemci mohli vidět ukázky CNC strojů, RC modelů a vidět také nová 
vozidla značky Škoda či si vyzkoušet jízdu na vozítkách SEGWAY.

Součástí akce byl doprovodný program. Zájemci si mohli během 

akce zakoupit upomínkové předměty s motivem Velorexu. V 16:30 
hodin se konalo vyhlášení vítězů soutěže. Od 15:00 hodin pak ná-
sledovala slavnostní jízda Velorexů ze Solnice do Rychnova nad 
kněžnou, kde se dříve vyráběly čtyřkolové Velorexy. 

Večerní program pak patřil příjemnému posezení spojenému 
s grilováním.

www.asv-solnice.cz	

Družstvo ASV zorganizovalo zajímavou společenskou událost – 1. Sraz velorexů. Konal se v sobotu 18. 
června v Solnici. Partnerem organizátora byl  mimo jiné Svaz českých a moravských výrobních družstev. 
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Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: 
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská 
se nesmí nudit!“ 

ČOKO KLASIK družstvo, 
Česká Třebová
SÓJOVÝ SUK,  jeden z partnerů filmu  
MUŽI V NADĚJI, Vás zve do kina…

Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každoden-
ní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého 
šedesátníka závidění hodný. O to více pak nechápe naivitu 

svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svě-
domité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena 
Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf 
proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do 
skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde o ro-
dinné štěstí jeho jediné dcery.

Z nudného „slušňáka“ Ondřeje se pak díky románku s krás-
nou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletova-

ný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to sice 
krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými 
pány tvorstva jsou pochopitelně ženy.

Ondřeje čeká smršť komediálních situací, kterým čelí s od-
zbrojující kombinací typicky mužských vlastností - hravou vynalé-
zavostí a nezničitelnou nadějí, že všechno dobře dopadne.

„Zjednodušeně řečeno, „Muži v naději“ pojednávají o ne-
věře a jejím blahodárném vlivu na manželství a veškeré ostatní 
milostné vztahy,“ charakterizuje příběh scenárista a režisér Jiří 
Vejdělek.

Film režiséra Jiřího Vejdělka „Muži v naději“ měl premiéru 25. srpna 2011. Jedním z partnerů je čoKo 
KLasiK družstvo, česká Třebová. upoutávku na film můžete sledovat na odkazu Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=LvjFdqspjVi . 
Více o filmu naleznete na  www.muzivnadeji.cz .

sójové suky (celkem 4 druhy ) najdete v těchto obchodních sítích : coop, globus, Tesco, Kaufland, inter-
spar, Makro, hruška a v nezávislých obchodech.

www.cokoklasik.cz
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DoTaZ:

BuDe VYhLáŠena aViZoVaná VýZVa V ráMci prograMu eDuca, 
přípaDně KDY??O

tá

zk
y a odpov

ěd
i

oDpoVěď: 
Podle nejnovějších informací z CzechInvestu bude výzva do pro-
gramu eDuca vyhlášena na podzim s tím, že žádosti se za-
čnou přijímat na počátku roku 2012. Bude to výzva v tomto 
rozpočtovém období poslední. Program EDUCA je zaměřen na 
specifické, tedy nepřenositelné, případně obtížně 
přenositelné vzdělávání. Žádat mohou podnikatelé bez 

rozdílu velikosti, vzdělávání zaměstnanců musí být směřová-
no mimo hlavní město praha. Jakmile budou známy bližší 
podmínky připravované výzvy, budeme zájemce z řad členských 
výrobních družstev informovat prostřednictvím mailu a Informač-
ního přehledu.  

Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD

• Podzimní celorepubliková porada SČMVD se uskuteční 
11. 11. 2011 v pražském TOP HOTELU.

• Chystají se regionální setkání s představiteli členských 
výrobních družstev, v jejichž rámci budou zmapovány 
konkrétní potřeby družstev, jako podnět ke zlepšování 
služeb a činnosti svazu. 

• SČMVD se zúčastnil zahájení provozu rehacentra v Par-
dubicích (abilympijská asociace).

• Uskutečnila se řada expertních jednání k daňové refor-
mě a vytvoření jednotného inkasního místa (pracovní 
týmy RHSD při MF a MPSV, jednání daňových skupin 
KZPs, HK ČR a Spad) . 

Aktuální informace 
• Ve dnech 21. - 25.9.2011 se na výstavišti pVa v pra-

ze Letňanech koná prestižní 22. ročník mezinárodní-
ho stavebního veletrhu For arch a souběžně s ním 
pak veletrhy For TherM, For eLeKTro, For WooD, 
sporT Tech. sčMVD se veletrhu účastní na ploše 100 
metrů čtverečních ve společné expozici v hale 1 sektor 
D14 spolu s výrobními družstvy Dřevojas svitavy (kou-
pelnový nábytek), Detecha nové Město nad Metují 
(barvy), Družstvo cementářů praha (stavební prvky), 
Kooperativa uhlířské Janovice (zárubně a stožáry) a 
stavebním klastrem klastr ekogen. 

• Ve dnech 22. – 25. září 2011 se na Výstavišti v praze 
– holešovicích koná 20. ročník mezinárodní speciali-
zované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných 
šperků hodiny a klenoty, jejímž pořadatelem je inche-
ba praha. na této výstavě se budou prezentovat člen-
ská výrobní družstva granát Turnov, tradiční výrobce 
zlatých a stříbrných šperků s českými granáty, Karat 
Brno, výrobce zlatých a stříbrných šperků a Mechanika 
prostějov 97 s nabídkou mincí, odznaků, plaket a me-
dailí. 

• Veletrh MeDicaL Fair Brno/rehaproTex se usku-
teční ve dnech 18. – 21. října. Je tradičně významným 
místem setkání domácích i zahraničních dodavatelů s 
poskytovateli zdravotní, rehabilitační a sociální péče. 
Veletrh je součástí Medical summit Brno – Týdne zdra-
votnictví v Brně, v jehož rámci se konají desítky kon-
ferencí, kongresů a seminářů na nejrůznější odborná 
témata. Je jedním ze zdravotnických veletrhů ve světo-
vém řetězci MeDica group s vysokou pečetí kvality, 
kterou tomuto řetězci zaručuje mateřská firma - vele-
tržní společnost Messe Düsseldorf. Veletrhy se konají 
pod společným logem na třech světových kontinentech 
v evropě, asii a americe. rehaproTex představuje 
široký sortiment kompenzačních, protetických, orto-
pedických a rehabilitačních pomůcek, služeb v oblasti 
wellness, nabídky pro seniory a prezentaci poskyto-
vatelů sociálních služeb, nemá ve středoevropském 
prostoru konkurenci. na veletrhu bude uspořádána 
družstevní expozice, podrobnější informace přineseme 
v dalším čísle našeho časopisu.

Výstavy a veletrhy

Informace	z	redakce		
Výrobního	družstevnictví

n SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci  je-
jich výrobků a služeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kro-
mě externích možností, které družstvům zprostředkovává od-
bor podnikatelských služeb, mají VD možnost prezentovat se 
v našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví 
mohou využít zdarma všechna členská výrobní družstva pro 
PR aktivity, případně plošnou inzerci. Neváhejte nás kontak-
tovat, pokud potřebujete pomoci s propagací, návrhem inzer-
ce atd či upoutávky na Váš výrobek či službu.

n Pokud některé členské družstvo má zájem o reportáž, rozho-
vor atd., prosím kontaktujte nás.

e-mail	redakce@scmvd.cz,	

tel.	224109352.
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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 



30 

zá
ří 

20
11

výrobní družstevnictví

ECO/292

rozpočtová politika: růst 
a konsolidace rozpočtu

Dnešní nutnost oprostit veřejné 
rozpočty o náklady plynoucí cel-
kově z různých plánů hospodář-
ské obnovy, pomoci bankám – jak 
k tomu došlo v některých člen-
ských státech – a slabého růstu, jenž v době před krizí 
nebyl dostatečně zohledněn v hospodářských politikách, 
vede řadu členských států k omezení veřejných výdajů. 
U této volby hrozí, že státy poruší svůj závazek týkající se 
přerozdělení v rámci systémů kolektivní solidarity, ať už 
se jedná o sociální ochranu nebo o veřejné služby.

Tento způsob rychlého návratu k rovnováze kromě 
výrazných sociálních nákladů, které s sebou nese, může 
také způsobit dlouhodobě mdlý růst zejména z důvodu 
sterilizace poptávky, což prohloubí rozpočtové deficity. 
Ty pak omezí poptávku, následkem čehož může evropská 
ekonomika efektem sněhové koule upadnout do nekoneč-
né spirály.

Tuto spirálu je třeba přetnout pomocí inteligentní 
fiskální politiky.

udržitelný růst tedy musí být jedním z prio-
ritních cílů eu. K tomu budou zapotřebí přede-
vším následující kroky:

 – zavedení ambicióznější a úplnější regulace finančních 
trhů s cílem zabrzdit spekulace. Jejich pokračování by 
totiž nulovalo veškeré úsilí o „inteligentní fiskální kon-
solidaci“;

 – provádění fiskální politiky ve prospěch růstu:

 • zavedením evropského dluhopisu s cílem finan-
covat projekty v oblasti infrastruktury mobilizací 
úspor,

 • vytvořením eurobondů umožňujících snížit zejména 
náklady na refinancování států eurozóny, které se 
potýkají s potížemi,

 – orientace fiskální politiky na růst:

 • posílením koordinace fiskálních politik členských 
států v souladu s evropskými smlouvami,

 • zlepšováním spolupráce v oblasti boje proti daňo-
vým únikům optimálním využitím sítě Eurofisc,

 
 

 • přesunutím daňového zatížení díky novým zdrojům 
příjmů, jako je zdanění finančních transakcí, zda-
nění energie, odvody pro finanční instituce, zdaně-
ní emisí CO2 současně s novým uspořádáním trhu 
s povolenkami atp.;

 – zajištění růstu zítřka:

 • prováděním strategie Evropa 2020, jejímž cílem je 
zejména rozvíjení udržitelného růstu podporující-
ho začlenění, pomocí lepší koordinace hospodář-
ských politik a odstranění hlavních překážek růstu 
včetně těch, jež brání fungování vnitřního trhu,

 • definováním a prováděním cílevědomé a efektivní 
průmyslové politiky, jež by se přednostně zaměřila 
na odvětví s vysokou přidanou hodnotou, pokroči-
lé technologie a nositele potenciálně silného růstu 
jak průmyslu, tak služeb,

 • vytvořením skutečného „Small Business Act pro Ev-
ropu“,

 – sázkou na „magický trojúhelník“ růstu, jejž tvoří vzdě-
lávání, výzkum a inovace. K tomu je zapotřebí:

 n nadále provádět a posílit investice do vzdělává-
ní a výzkumu a vývoje bez ohledu na rozpočtová 
omezení, nemá-li dojít k nevyhnutelnému zchudnutí 
EU,

 n dbát na to, aby poskytované vzdělávací programy 
a kvalifikace odpovídaly potřebám trhu práce,

 n přizpůsobit daňové předpisy tak, aby podněcova-
ly průmysl k větším investicím do výzkumu, vývoje 
a inovací,

 n usnadnit práci a spolupráci výzkumných pra-
covníků a inovátorů na celém území EU a zajis-
tit úspěšné dokončení „Evropského výzkumného 
prostoru“,

 n zmírnit nebo zcela vyřešit řadu překážek: přístup 
malých a středních podniků k financování, náklady 
na práva duševního vlastnictví, mimořádně naléha-
vé vyřešení dohody o provádění evropského pa-
tentu na základě posílené spolupráce,

Aktuálně z Bruselu

E-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	EU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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 n dát větší prostor, více prostředků a více úkolů kon-
kurenceschopným uskupením. K nastolení lepší vaz-
by mezi výzkumem a inovacemi by mohlo pomoci 
vytvoření evropské sítě.

eVropská komise ZVeřejnila VýsleDky Veřejné konZulta-
ce  o  plánoVaném  přepracoVání  směrnice  o  tabákoVých 
Výrobcích. V jejím průběhu bylo shromážDěno 85 000 
reakcí – tolik responDentů se DosuD žáDné Veřejné kon-
Zultace neZúČastnilo. přeVážná Část poDnětů přišla oD 
jeDnotliVých obČanů. ukáZalo se teDy, že politika boje 
proti kouření VZbuZuje V eu ZnaČný Zájem. Další ohla-
sy  Zaslali  Zástupci  průmyslu,  neVláDních  organiZací, 
státní spráVy a Veřejných orgánů. 

Tabák je v Evropské unii nejčastější příčinou onemoc-
nění, jimž lze předejít, a předpokládanou příčinou úmrtí 
více než 650 tisíc osob ročně. Podle Světové zdravotnické 
organizace (WHO) zapříčiní tabák jen v letošním roce 
na celosvětové úrovni smrt téměř šesti milionů osob. Do 
roku 2030 se počet obětí tabáku může vyšplhat až na 
osm milionů, pokud nepřijmeme opatření, jež by tento ne-
blahý trend zvrátila. Je celkem jasné, že Unie musí v této 
věci něco podniknout. Veřejná konzultace o přepracování 
směrnice o tabákových výrobcích byla zahájena na pod-
zim a respondenti měli možnost se vyjádřit k řadě mož-
ných strategií, jako jsou:

• povinná zdravotní varování ve formě obrázku či grafic-
kého znázornění na balení tabákových výrobků,

• jednotné nebo generické balení,
• regulace škodlivých látek a příchutí v tabákových vý-

robcích,
• omezení či zákaz prodeje tabákových výrobků přes 

internet a v prodejních automatech. 

Reakce byly velmi rozdílné. Respondenti vyjadřující se 
pro povinné zdravotní varování ve formě obrázku a jed-
notné balení zdůrazňovali, že by tato opatření značně 
oslabila reklamní účinky balení a poskytla by občanům 
EU rovnocennou ochranu. Oponenti naopak upozornili 
na právní důsledky a uváděli, že by taková opatření měla 
zanedbatelný nebo vůbec žádný vliv na prevenci kouře-
ní.

Zastánci regulace přísad uváděli, že zákaz některých 
přísad, jako jsou sladké, ovocné, květinové či cukrovinkové 
příchutě, by mohl mladé lidi od kouření odradit a usnadnil 
by obchod uvnitř EU díky sjednocení stávajících vnitrostát-
ních předpisů o přísadách. Odpůrci namítali, že regulace 
složek a přísad mladé lidi od kouření neodradí a že by 
mohla vést k diskriminaci některých druhů a značek tabá-
kových výrobků.

„Rád bych poděkoval všem účastníkům konzultace. 
Výsledky této široké veřejné debaty nám pomohou lépe 
zaměřit naši práci, jejímž cílem je boj proti škodlivým 
účinkům tabáku a zejména prevence kouření zaměřená 
na mladé lidi,“ uvedl evropský komisař pro politiku zdraví 
a ochrany spotřebitele John Dalli.

Zprávu zveřejnilo Generální ředitelství Evropské ko-
mise pro zdraví a spotřebitele. Výsledky konzultace se 
odrazí v nyní zpracovávaném posouzení dopadů, jež se 
zabývá hospodářskými, sociálními a zdravotními dopa-
dy a také proveditelností jednotlivých možných politik. 
Výsledky posouzení dopadů budou zveřejněny příští rok 
společně s plánovaným legislativním návrhem. 

souhrn

Kouření je v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí, 
jimž lze předejít; zaviní přibližně 650 tisíc předčasných 
úmrtí ročně.

Stávající směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/
ES) je z roku 2001. Od té doby došlo k významnému 
vědeckému pokroku a vývoji na mezinárodní scéně. EU 
a 26 jejích členských států se staly stranami Rámcové 
úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabá-
ku (FCTC), jež vstoupila v platnost v únoru 2005.

To jsou hlavní důvody pro přepracování směrnice o ta-
bákových výrobcích. Některá ustanovení směrnice jsou již 
zastaralá, což má za důsledek značné rozdíly mezi práv-
ními předpisy členských států týkajícími se výroby, prezen-
tace a prodeje tabákových výrobků.

Po přepracování směrnice volá rovněž Evropský parla-
ment a Rada, ale také zpráva samotné Komise o uplatňo-
vání směrnice o tabákových výrobcích z listopadu 2007, 
v níž byla načrtnuta možná zlepšení.

Veřejná konzultace trvala od 24. září 2010 do 17. 
prosince 2010. Účastníci se měli vyjádřit k možnostem 
strategie a k jejím šesti klíčovým aspektům: 

• rozsah regulace, 
• tabákové výrobky, které neprodukují kouř.
• informace pro spotřebitele
• uvádění přísad
• regulace přísad 
• dostupnost tabákových výrobků.

co bude následovat?

Výsledky veřejné konzultace jsou cenným přínosem 
pro probíhající revizi směrnice o tabákových výrobcích.

Mnoho účastníků poskytlo velmi podrobné příspěvky, 
přičemž některé z nich byly zdrojem nových informací. 
Mnohé z příspěvků se odrazí v nyní zpracovávaném po-
souzení dopadů, jež se zabývá hospodářskými, sociální-
mi a zdravotními dopady a právní přípustností různých 
možností politiky. Výsledky této analýzy budou předsta-
veny společně s legislativním návrhem, jenž se očekává 
během příštího roku.
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