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Únorové číslo přináší článek o českém 
výrobci pánských obleků - oděvním druž-
stvu VÝVOJ v Třešti. Můžete si přečíst roz-
hovor s předsedou družstva a s obchodním 
ředitelem a seznámit se tak s nabídkou ob-
leků vyráběných tzv. měřenkou. Mezi cílo-
vou skupinu patří manažeři, politici a další 
významné profese. 

Nabídky výrobků představujeme také 
z VD Obzor Zlín, Detecha Nové Město nad 
Metují Druchema, Brisk či Lidová tvorba. 
Kdo má malé děti, jistě uvítá nabídku VD 
Dita Tábor a jejich textilu vyráběného pod 
značkou LittleAngel®. Pro větší děti máme 
zase návod,jak si v tomto mrazivém měsíci 
vyrobit v teple domova sněhuláka a sou-
časně si zasoutěžit. Soutěže máme pro vás 
v tomto čísle hned dvě.

Připomínáme veletrh Embax, kde budou 
v pavilonu F vystavovat čtyři členská výrobní 
družstva. Nenechte si proto ujít expozice 
družstev Brisk Ježov u Kyjova, Tvar Pardubice, 
Důbrava Valašské Klobouky a Irisa Vsetín.

Navštívili jsme veletrh FOR FISHING, 
kde mělo expozici také družstvo SONA ze 
Žďáru nad Sázavou.

Přeji vám, abyste mrazivé počasí pře-
čkali v příjemném prostředí někde v teple  
a za měsíc zase na tomto místě… 

Jana Henychová
šéfredaktorka
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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Máte osobního bankéře, zubaře a opraváře vozu?
Mějte i svého krejčího!

Řada mužů má navíc přímo 
hrůzu z toho, vejít do obchodu 
s představou, že se jich bude 

prodavačka na něco ptát, neboť 
i stejně jako ženy také „muži mají své 
dny“ a spolu s počítáním vlasů čas-
to v zrcadle sledují i ubývající svaly 
i štíhlost postavy. Fakt, že nabídnutý 
model jim třeba po vyzkoušení veli-
kostně nebude, dále prohlubuje oba-
vu, že se v obchodě objeví další zá-
kazníci, či ještě hůře někdo známý, 
takže raději buď koupí první nabíd-
nutou věc, anebo rovnou odejdou 
z obchodu a nic nekoupí.

Ale vy chcete víc. Kvalitu, doko-
nalost, luxus.

Že není další možnost? Ale ano! Existuje totiž služba tzv.  
měřenek. Váš oblek je připraven podle vašeho přání.

Pánská móda prochází Vývojem

Ano, pánská móda se za staletí skutečně vyvinula až do současné 
elegantní a praktické podoby. 

Ne, nejedná se o chybu v našem článku – skutečně tam patří vel-
ké V. Módu, se kterou vás chceme seznámit, totiž „vyvíjí“ oděvní druž-
stvo Vývoj se sídlem v Třešti. Lety zaběhlá továrna na výrobu oděvů 

z kvalitních látek za použití klasických krejčovských technik ve spojení 
s nejnovějšími technologickými postupy a technikou tak dává vznik-
nout prostoru pro design dokonalého současného muže. Firma má 
navíc vlastní designové vývojáře, kteří se postarají o vaši dokonalou 
image.

Představujeme vám výrobce prioritně pánských obleků. Ať jste 
již šéfem firmy, kongresmanem, ředitelem menší firmy, politikem, či 
jednoduše tím, kdo chce být dobře oblečen, kdo chce, aby ho okolí 
bralo jako seriózního 
partnera, může být 
družstvo Vývoj vaším 
módním partnerem.

Jak by se vám 
líbilo, kdyby za vámi 
přijel někdo do firmy 
či domů a v soukro-
mí vám nabídl služ-
bu, zjistil vaše tělesné 
míry a za čtyři týd-
ny se objevil znovu 
s oblekem zhotove-
ným na míru?  Ten 
oblek by byl z ma-
teriálu, který jste si 
měl možnost u sebe 
vybrat, barevně 
vyladěn k vašemu 

Sehnat skvěle padnoucí pánský oblek a další doplňky není vůbec lehká věc. Znáte ten pocit, když ve-
jdete do obchodu a prodavačka po několika minutách hledání řekne tu nepotěšující zprávu, že „na vás 
nic nemá?“ Věřím, že řada mužů tento, dá se říci degradující, pocit někdy zažila a kolikrát to bohužel 
nevyjde, ani když jste ochotni investovat nemalou finanční částku, abyste vyřešili váš problém. 
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typu pleti, materiálově i stři-
hem by splňoval aktuální 
trendy světové módy. Po-
hodlně by se nosil a přede-
vším by vám neuvěřitelně 
„padl,“ takže byste nemu-
sel následně řešit, kdo vám 
po nákupu obleku zkrátí 
rukávy, kalhoty či zda se 
nebudete bát na jednání 
pohnout, že vám z obleku 
vyleze táhnoucí se podšív-
ka či vám neupadne někde 
knoflík, když se opřete ráz-
něji o stůl. Nebudete muset 
na poradě sedět v nakrče-
ném obleku nebo sledovat 
lehce úsměvné pohledy 

kolegů všímajících si nedostatků vašeho nepadnoucího saka. Vaše do 
detailů přesné oblečení současně pozvedne vaše sebevědomí, kdy 
se budete moci nadále soustředit jen na důležitou pracovní činnost 
a neřešit, co máte na sobě.

Věřím, že varianta, kdy máte možnost navrhnout společně s de-
signérem váš přesně střižený oblek, který vzhledem i funkčností pou-
žitých materiálů odpovídá tomu, pro jakou příležitost je oblek určen, 
a zároveň s ním jsou kompletně vyřešeny i doplňky jako košile, krava-
ta, atd. je přesně to, co zde na českém trhu doposud chybí. V právě 
obdrženém obleku se můžete rovnou vydat na letiště, a poté v zahra-
ničí např. přednášet na prestižním kongresu, či se setkat s významným 
partnerem, aniž byste měli pocit, že něco není s vaší image v pořádku.  
Módní odborníci z Třešti jsou právě pro vás tím nejlepším řešením, jak 
v pohodlí s odbornou radou a s pocitem osobní starostlivosti vylepšit 
svoji společenskou prestiž a věřte, že nebudete litovat.

Od pradávna platí, že „šaty dělají člověka“ a váš vzhled je výraz-
ným prostředkem, jak kromě věcných argumentů přesvědčíte druhou 
stranu o své serióznosti pro daný účel.

Pane	 předsedo,	 můžete	
přiblížit	 našim	 čtenářům	
vaši	 činnost	 a	 popsat	 na	
jaké	 oblasti	 se	 prioritně	
zaměřujete?

V současné době jdeme 
dvěma směry – první je klasická 
pánská konfekce od obleků, sak, 
kalhot přes doplňky, ale i speciální 
součásti obleků, jako je smoking či 
frak. K tomu lze zakoupit i pánský 

plášť a dále měřenkovou nebo klasickou košili včetně dalších doplň-
ků tak, aby náš zákazník mohl od nás odejít kompletně a precizně 
oblečen. Pokud je to přáním zákazníka, tak veškeré jeho požadavky 
spojené s jeho kompletním společenským oblečením zajistíme my 
a dodáme mu je i na místo, kam si bude přát.

Jak	dalece	může	zákazník	ovlivnit	vzhled	obleku?
Pokud se ptáte na výrobu obleků tzv. „měřenkovou metodou“ 

nejde jen o výrobek ale i o zajištění servisu a pohodlí zákazníka. 
Naším cílem je, aby náš zákazník obdržel oblek nejen podle po-
sledních trendů, důležité je aby mu také správně padnul a nemusel 
následně využít služeb krejčího nebo ho trápil pocit, že mu společen-
ské oblečení přesně nesedí nebo neladí. Tuto službu mu poskytne-
me v místě dle jeho přání. Zjistíme jeho míry, zajistíme vše potřebné 
a on si může vybrat materiál, fazónu, střih, technologii popř. vhodné 
doplňky, jako např. košili a to ve standardním nebo měřenkovém 
provedení. Může si přitom vybrat ze široké škály materiálů, přičemž 
používáme materiály převážně ze zemí západní Evropy. Orientuje-

me se na materiály, které jsou trendové a současně to nejlepší, co je 
v daném období na trhu.

Pracujete	také	s	českými	materiály?
České materiály nepoužíváme, protože zatím jsme se nesetkali 

s českým výrobcem, který by vyrobil látku podle našich představ. 
Důraz klademe na vysoce kvalitní přírodní materiály z vlny, hedvábí, 
kašmíru a také z jejich směsí.  Proto materiály dovážíme především 
z Anglie, Francie a z Itálie.

Která	skupina	mužů	patří	mezi	vaše	zákazníky?
Naše služba měřenek není na českém trhu zatím tak v povědomí 

široké veřejnosti, ale máme řadu zajímavých zákazníků. Mezi ně pa-
tří hejtmani, lidé z politické sféry, šéfové firem, ale i bankéři, úředníci 
na úřadech, vyšší a střední management, atd. Přáli bychom si v této 
oblasti ještě více rozšířit svou působnost.

Většina českých zákazníků jde po ceně a tito zákazníci víceméně 
volí dvě cesty. Jedna je cestou známějších značek a vlastní prodejní 
sítě (například Pietro Filipi či Blažek), jejichž výrobky vznikají zpra-
vidla v Asii a mimo evropskou unii. Zákazníci využívající tuto cestu 
požadují přijatelnou kvalitu, avšak nejsou ochotni zaplatit vyšší část-
ky za přesnost v detailu, vyšší komfort a servis např. v zakázkovém 
krejčovství nebo o naší nabídce ještě nevědí. Druhou skupinu lidí tvo-
ří zájemci o příležitostnou koupi v supermarketech, ve slevách atd. 
a cena je pro ně hlavní kritériem bez ohledu na kvalitu. Mimo tyto 
dvě hlavní skupiny třetí tvoří excelentní manažeři nakupující si u pres-
tižních značek v zahraničí nebo v luxusních zakázkových krejčovství 
a pro ně cena nehraje žádnou roli. Z první a třetí skupiny máme již 
své zákazníky a je v nich i největší potenciál pro náš rozvoj. 

Zeptali	jsme	se…
Ing. Josef Prášek 
předseda družstva VÝVOJ
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Naším záměrem a mottem je obléknout každého muže, který nás 
požádá a chce mít oblek nejvyšší kvality, dle poslední módy, společen-
ských konvencí a individuálního stylu, přesně na jeho postavu. Zákazník 
potom nemusí trávit zbytečně čas po obchodech s konfekcí a provádět 
na zakoupeném oblečení dodatečné úpravy. Náš oblek by měl co do 
kvality splňovat vysokou společenskou prestiž jeho nositele a není již jen 
pouhým zbožím, ale komplexní službou danému zákazníkovi. 

Oděvní	průmysl	nejen	v	České	republice	se	stává	již	
pomalu	ohroženým	druhem.	Narazit	na	výrobek,	na	
kterém	není	štítek	Made	in	China,	se	již	téměř	stává	
zázrakem.	Proč	tomu	tak	je?

Protože se západní svět snaží svojí slepou hospodářskou politi-
kou z důvodu honby za krátkodobým maximálním ziskem o sebezni-
čení. Na jedné straně se v Evropě zavádějí stále nové mnohdy zcela 
zbytečné normy a pravidla komplikující či znemožňující podnikání 
a konkurenceschopnost a zdražují se nesmyslnou politikou náklado-
vé vstupy. Na druhé straně se dovážejí z Asie a Afriky oděvy a další 
výrobky, které jsou vyráběny za podmínek, které jsou v Evropě již 
dávno po právu trestným činem a nejsou při jejich výrobě respekto-
vány základní práva dětských i dospělých zaměstnanců. 

V globálním světě mezi jednotlivými světadíly tím bylo vytvořeno 
pseudokonkurenční prostředí a jejím výsledkem je, že se západní 
svět bude mnohem hůře vyrovnávat s krizemi než v minulých stole-
tích, obyvatelé Evropy budou chudnout a většina tvorby bohatství se 
postupně přesune, což se nyní již děje, na Asijský kontinent. 

Vaše	firma	se	zabývá	také	profesním	oblečením	–	
můžete	nám	to	čtenářům	více	přiblížit?

Další podstatnou část naší výroby tvoří profesní konfekce typu 
high technology např. z materiálů typu „Goretex“. V tomto programu 
šijeme pro sféru armády, policie, hasičů a pro firmy, jejichž pracovní 
oděv musí splňovat vysoké nároky na ochranu zdraví a bezpečnosti 
jeho nositele. Výrobky jsou vyráběny z tzv. klimamembrán. Těchto 
materiálů je několik druhů a každé profesi zabezpečuje specifické 
vlastnosti. Například obleky pro hasiče zabezpečují mimo jiné, že 
pokud se dostanou do přímého kontaktu s ohněm, jejich oblek ne-
začne hned hořet, ale plameny naopak zachytí a je schopen až 
17 vteřin plamen udržet. Pokud se tedy hasič dostane do přímého 
zásahu ohněm, pak buď za tuto dobu stačí z centra ohně utéct, ane-
bo pokud na něj například spadne hořící část budovy, jiný hasič je 
schopen jej vytáhnout. 

Jak	takové	obleky	vznikají?
Jejich zhotovení vyžaduje speciální stroje a technologii. Oděvy 

jsou určeny do extrémních podmínek a chrání jejich nositele proti 
vodě, mrazu, prachu, větru, bakteriím, mají maskovací krytí v krajině, 
v poušti a v infračerveném záření. Jsou vodotěsné a přitom prodyšné, 
lehké a skladné s vysokou životností. Materiál prochází zkušebnami 
a musí být zhotoven v souladu s technickými normami. Například nitě 
u některých druhů musí být z nehořlavého materiálu a ještě se speci-
ální technologií svařují švy. Vývoj profesního oděvu je velice náročný 
na peníze. Tyto oděvy se vyvíjí i několik let, poté dojde ke schválení 
průmyslového vzoru a pak se oblek dodává na trh do doby, než je 
objeven materiál nebo technologie novější – neustále totiž probíhá 
výzkum na zlepšení vlastností materiálů, mimo jiné například na jeho 
zlehčení nebo zlepšení jeho užitných vlastností. Pokud se spolupráce 
se zadavatelem podaří, v rámci zkušebních sérií budou přímo v terénu 
získány pozitivní zkušenosti a dojde k odsouhlasení všeho potřebné-
ho, pak se může oblek začít vyrábět. Na jednu stranu je to složitá, 
časově a finančně náročná činnost, ale na druhou také určitá konku-
renční výhoda – nemůže to dělat každý. A navíc musíte být schopni 
promptně reagovat na jakýkoliv požadavek zákazníka.

Jak	se	vůbec	získá	klient	jako	je	armáda	či	hasiči?
U naší firmy je to otázka soutěží a specializace na složitou vý-

robu. Určitou konkurenční výhodou je, že pokud má firma dostatek 
kvalifikovaných odborných pracovníků, je schopna výrobu technolo-
gicky zajistit a má potřebné licence, tak má i velkou šanci zakázku 
získat. Navíc výroba těchto zakázek vyžaduje speciální stroje, in-
vestici do vývoje a dodržování přísných technických norem, což je 
jedním ze základních předpokladů pro tuto činnost.

Vyvážíte	také	do	zahraničí	–	můžete	tuto	spolupráci	
přiblížit?

Spolupracujeme s velkými firmami a známými značkami zá-
padní Evropy. Za významný úspěch působení firmy považuji 
kromě každého spokojeného zákazníka zejména skutečnost, že 
si nás vybraly pro spolupráci takové firmy jako je např. firma 
Hugo Boss nebo americká firma Gore. Tyto celosvětové firmy 
si firmy pro spolupráci velmi pečlivě vybírají a mají dva typy 
požadavků. První z nich představuje výrobu větších sérií, které 
zpracovávají mimo vybraných firem v rozvojovém světě i někte-
ré dílny v České republice. Jsou to víceméně šicí prostory s děl-
níky a jedním mistrem, který je zpravidla také ředitel a obchod-
ní manažer firmy. Šijí zde jen jedinou součást oděvu, například 
kalhoty nebo jiné součásti oblečení, zaměřují se na výkon, ale 
nejsou schopni pružně reagovat na požadavky zákazníka. Na 
druhou stranu jsou schopni dostat se na minimální náklady, 
a tím jsou pro zahraničního partnera zajímaví. Druhý typ po-
žadavků je typ zakázek menších a složitých sérií, se kterými se 
obrací na naši firmu. Jsme schopni jako jedni z mála v České 
republice a Evropské unii vyrábět svým způsobem jakoukoliv 
zakázku z hlediska velikosti a složitosti. Na to je potřeba kvali-
fikovaný personál, výrobní prostory i technologie a celá taková 
spolupráce je obrovsky náročná. Jedná se o zakázky oblečení 
v počtu řádově  10 – 300 kusů, ale ty jsou natolik žádané 
a ve vysokých cenových relacích, že se velkým firmám vypla-
tí je vyrábět i v Evropě. Zejména na tyto zakázky je potřeba 
být schopen reagovat pružně, dokázat přeorganizovat výrobu 
z jednoho výrobku na druhý, zvládat příslušné technologie. 

Co	 jsou	 podle	 vás	 důvody	 slabé	 konkurenceschop-
nosti	oděvních	českých	firem	oproti	zahraničním	vý-
robcům?

Levné bundy vznikají na Balkánu, v Africe a v Asii. Tam mají 
proti nám jednu obrovskou výhodu – nemusí hradit tak vysoké mzdo-
vé náklady jako my. V dělnických profesích v oděvní výrobě v ČR 
dosahuje průměrný plat necelých 11 tisíc korun – my jsme schopni 
našim pracovníkům zajistit mzdu o 2 - 3 tisíce vyšší. Proti nám ale stojí 
konkurence jako Moldavie, Makedonie, Ukrajina, Maroko, Dálný 
Východ, kde náklady na mzdu dosahují 6 tisíc korun i méně. Tím 
se dostáváme na dvojnásobek nákladů a tak nejsme schopni levné 
a hromadné výrobě konkurovat, ačkoliv by pro nás byla bezproblé-
movou. Spolu se mzdami nejen naši firmu zasahují i vysoké náklady 
na energie a naftu, a nutno dodat, že právě náklady na energie 
a další současné podmínky pro firmy ničí nejen oděvní, ale i celý 
český průmysl.

Co	byste	řekl	našim	čtenářům	závěrem,	na	co	byste	
je	nalákal,	aby	si	koupili	oblek	právě	u	vás?

Naše motto je: My nabízíme komplexní službu. Nabízíme od-
borníky, kteří budou myslet za vás. Budeme se o vás starat a bu-
deme při ruce, schopni vám poradit, a to hned, kdykoliv to budete 
potřebovat.  Máme také vizi v blízké budoucnosti rozšířit nabídku 
služeb o speciální software umožňující zákazníka virtuálně obléci. 
Společně chceme řešit Vaše přání včetně atypických představ.
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Jaké	 jsou	 vaše	 nejbližší	
záměry?

V současné době pracujeme 
na tom, aby vznikla síť partnerů 
prodávajících naše zboží. Sou-
časně je naším záměrem, aby 
tato síť partnerů zajišťovala mě-
řenkové služby. Rádi bychom po-
kryli v největších městech celou 
Českou republiku.

Slyšela	 jsem,	 že	 kromě	 měřenky	 provádíte	 šití	
také	klasickou	krejčovskou	metodou.	Mohl	byste	
našim	čtenářům	přiblížit	rozdíl	mezi	oběma	způso-
by	zhotovování	obleků?

Měřenka je služba pro muže, kteří chtějí oděv špičkové 
kvality za dobrou cenu a chtějí ušetřit čas. S měřenkovým pro-
gramem se muži mohou kvalitně oblékat z pohodlí svého do-
mova nebo kanceláře. Přijedeme za nimi, zjistíme jejich míry, 
vyberou si z široké nabídky materiálů předních evropských 
výrobců, včetně odpovídající střihové konstrukce. Jejich míry 
zůstanou uloženy v našem systému, takže kdykoliv příště stačí 
nás kontaktovat telefonicky, mailem nebo poštou a vybrat si 
nové materiály pro daný výrobek a danou příležitost. Hotový 
oděv pak dodáme do čtyř týdnů na dohodnuté místo. V měřen-
kovém programu nabízíme zhotovení sak, kalhot, obleků, košil, 
smokingů, fraků a plášťů. 

Jak	se	liší	výroba	na	zakázku?
Při zpracování oděvu na zakázku v našem zakázkovém 

salonu v Třešti je zachováno tradiční krejčovské zpracování 
a individuální střih ve všech detailech a specifikách postavy. 
Při tvorbě oděvů je třeba více zkoušek a ruční řemeslné prá-
ce. Celý oblek se stříhá ručně klasickými krejčovskými postupy. 
Na obleku je vidět ruční práce, jedná se prostě o klasickou 
krejčovinu, což se v dnešní době už málokdy a málokde vidí. 
Výsledek zpracování pak bývá velice zajímavý. Tato služba 
je určena klientům, kteří jsou velmi nároční na detail nebo řeší 
svoji atypickou postavu. Řady našich zákazníků tvoří mimo jiné 
vídeňská klientela, hradní stráž, zajímavostí je i výroba klerik 
pro kněžský seminář. 

Spolupracujete	 při	 výrobě	 obleků	 také	 s	 výrobci	
knoflíků?	

Knoflíky odebíráme od výrobního družstva Styl Studená, ale 
spolupracujeme i s dalšími dodavateli. Jedním z důvodů je na-
příklad přání zákazníka mít na knoflíku speciální monogram či 
jinou značku, kdy výrobce tento design vytváří pomocí laserové 
aplikace. Spolupracujeme s tím, kdo je schopen vyrobit pro nás, 
co potřebujeme.

Jakým	způsobem	obleky	navrhujete?
Máme vlastní vývoj – vlastní modelárnu, vlastního designéra, 

který vytváří modely podle posledních módních trendů, načerpá-
vá inspiraci v zahraničí, abychom měli přehled, jakým směrem se 
móda ubírá. Přání zákazníků pak dovedeme odpovědně splnit, 
neboť na to máme tým schopných lidí.   

Do návrhu vlastních oděvů dáváme nemalé prostředky a naši 
návrháři získali v předešlých letech několik nejvyšších prestižních 
ocenění za nejlepší design v soutěžích pořádaných státními a zá-
jmovými institucemi ČR. Rovněž rozvíjíme spolupráci s mladými 

tvůrci např. zapojením do projektu Tvůrčí dílna Liběny Rochové, 
ve které své síly spojili mladí návrháři s naší firmou. Také nárazo-
vě spolupracujeme se Středními nebo vysokými školami majícími 
vztah k našemu oboru. 

Kde	se	zákazníci	mohou	s	vašimi	oděvy	setkat?	
Většina naší produkce jde na západní trhy, český trh se bohu-

žel ve většině případů spíše orientuje na laciné oděvy vyrobené 
na Východě a opravdové kvalitě dává přednost menší procento 
zákazníků. Naši zákazníci si přesto mohou koupit oděvy značky 
ChairmanStyle v Třešti a na maloobchodních místech v Praze, 
Pardubicích, Žďáru nad Sázavou, Valašském Meziříčí, Zábřehu 
na Moravě a Třeboni. Měřenková a zakázková služba je využí-
vána především zákazníky z řad bankéřů, manažerů firem, lidí 
známých z veřejného a politického života. Dodáváme obleky 
i pro Kancelář prezidenta republiky, respektive pro prezidenta 
Václava Klause.

Má	družstvo	Vývoj	podnikovou	prodejnu?
Ano, nachází se v budově družstva Vývoj v Třešti.  Lze v ní 

zakoupit kromě obleků i pánské kabáty, košile, kravaty, opasky 
a další pánské doplňky. V budoucnu bychom rádi vyčlenili část 
prodejny pro dámskou konfekci, protože převážně ženy přijíž-
dějí s muži pro jejich obleky. Zatímco by se muž věnoval své-
mu obleku, jeho doprovod by měl možnost si též nakoupit něco 
sám pro sebe a udělat si radost například pěkným kostýmkem 
či pláštěm nebo alespoň nějakým doplňkem. Vzhledem k tomu, 
že máme hodně zákazníků mimotřešťských, váží k nám dalekou 
cestu a proto bychom tuto nabídku služeb rádi rozšířili v co nej-
bližší době.

Kam	vaše	výrobky	směřují?
Hlavní část výroby je určena na export. Část exportu tvoří též 

měřenky, které vyrábíme podle požadavků zákazníka. Zákazník 
provede měření zákazníka, pošle nám míry a my podle toho vy-
robíme oblek na základě požadavků našeho partnera. 

V	 oblasti	 oděvů	 máte	 široké	 pole	 působnosti.	
Od	 pánských	 společenských	 oděvů	 až	 po	 výrobu	
ochranných	 oděvů	 do	 extrémních	 podmínek.	 Ko-
lik	kusů	oděvů	ročně	z	Vývoje	vyjede	a	do	jakých	
zemí?	

Roční výroba představuje zhruba 150 tisíc kusů oděvů a kro-
mě Česka exportujeme výrobky zejména do Švýcarska, Anglie, 
Rakouska, Německa nebo v minulých letech i do zajímavých 
zemí jako je Kuvajt nebo Vatikán. 

Mají	exportní	země	různé	požadavky?
Samozřejmě. Rozdíly jsou jak v módních trendech, tak 

i v použitých materiálech. Směr v módě udává především Itá-
lie a Francie. Naopak Švýcarsko a Anglie jako konzervativní 
země upřednostňují klasické tmavé nebo šedé barvy, ovšem 
z prvotřídních materiálů a v perfektním zpracování. Různé 
požadavky mají ale i jednotliví zákazníci. Někteří chtějí být 
o všech technologických procesech dohodnuté výroby infor-
mováni, jiní sdělí svoji představu a očekávají, že technologii 
výroby vyřešíme komplexně sami a jim předložíme konečný 
výrobek. Naší velkou výhodou oproti konkurenci z nákladově 
levných zemí je velká flexibilita a schopnost reagovat, dá se 
říci, na každé přání při nejvyšší kvalitě výroby i servisu. To je 
základ naší schopnosti obstát v tomto oboru. 

Radek Chládek 
obchodní ředitel
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Výrobní	 družstvo	 VÝVOJ	 bylo	 založeno	
v	roce		1931.	V	současné	době	je	největší	
oděvní	firmou,	která	svou	produkci	vyrábí	
výhradně	 v	 České	 republice	 a	 patří	 mezi	
přední	 výrobce	 v	 rámci	 zemí	 evropské	
unie.	Ročně	je	zde	vyrobeno	více	než	150	
tisíc	kusů	oděvních	výrobků,	z	nich	75	pro-
cent	jde	na	export	zejména	do	švýcarska,	
Anglie,	Skotska,	Rakouska,	Německa,	ale	
také	 do	 Kuvajtu	 nebo	 Vatikánu.	 Ve	 fir-
mě	 pracuje	 230	 pracovníků,	 kteří	 rozvíjí	
dva	základní	výrobní	programy	–	výrobu	
pánských	 společenských	 oděvů	 nejvyšší	
kvality,	kam	patří	fraky,	smokingy,	oble-
ky,	saka,	kalhoty,	pláště	a	to	i	v	detailech	
uzpůsobené	 potřebám	 zákazníků	 a	 vý-
robu	 ochranných	 oděvů	 do	 extrémních		
podmínek	v	Hi-tech	technologiích	pro	pro-
fesionální	 hasiče,	 vojska	 NATO,	 policii,	
železniční	 a	 silniční	 dopravu,	 horolezce,	
apod.

Vývoj,	oděvní	družstvo	v	Třešti

Franze	Kafky	341/13
589	13	Třešť
Česká	republika
www.vyvoj.cz
tel.:	+420	567	214	114
fax:	+420	567	214	042
firemní	prodejna:	Franze	Kafky	13,	Třešť,	
p.	Bartošová	567215221
měřenková	výroba:	ing.	Vítězslav	šalanda,	
salanda@vyvoj.cz,	tel:	731	495	883	
zakázková	výroba:	Jaromír	Tuma,	
tuma@vyvoj.cz,	tel:	608	25	54	68
www.vyvoj.cz

 Investujete	 do	 reklamy	 například	 v	 nějakém	
specializovaném	 časopisu?	 Měla	 případně	 něja-
kou	odezvu?

Ano, inzerovali jsme a dělali prezentace našich výrobků a slu-
žeb. Ale výsledky této činnosti jsou nezměřitelné. Momentálně je 
naším záměrem a nejdůležitějším úkolem dostat se na co nejširší 
masu lidí. Snažíme se expandovat na český trh – v té souvislosti 
připravujeme materiály pro PR aktivity a v České republice zatím 
zcela nový projekt nabídky pánské konfekce. 

Co	byste	našim	čtenářům	sdělil	závěrem?
Krejčovina je krásné povolání, práce s materiály se střihem, 

s lidmi. Toto zaměstnání je zajímavé hlavně v tom, že je velmi 
kreativní stálé hledání něčeho nového, něco nového se vytváří… 
Nedá se to udělat jako třeba součástka do automobilu, techno-
logie vyžaduje osobní přístup a přesnost. V případě měřenkové 
výroby je maximálně dodržen individuální přístup. Zákazník ob-
drží něco jiného, odlišujícího se od ostatních, ale přitom za cenu 
konfekce u konkurence v obchodních centrech.

PODNIKOVá	PRODeJNA
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STYL výrobní družstvo knoflíkářů, 
Studená

V současné době jsme obklopeni širokou nabídkou výrobců 
textilu a není proto těžké vybrat si to, co se nám líbí a je pro 
nás cenově dostupné. I tak má ale řada žen stále zajímavé-
ho koníčka – šití. To může být zábavou, ale někdy i nutností 
v případě nestandardních tělesných proporcí. Možná, že se 
domácím švadlenkám občas nepovede ušít oblečení tak, jak 
by chtěly, ale jedno je jisté – je to určitě zajímavý a tvůrčí 
koníček, při kterém vzniká něco nového a originálního, a je 
minimálně provázeno zvědavostí, jak výsledek dopadne. Už 
jen pocit, že budou mít například šaty, které nepotkají stejné 
na jiné ženě, je často inspirativní pro pokusy o tvorbu vlast-
ních modelů. 

Jednou z možností, jak oblečení odlišit od ostatních, jsou knof-
líky. Někým může být knoflík chápán jako malý a nevýrazný 
doplněk, jiným naopak to, co dodává modelu směr a styl. 

Pro jednoho bezvýznamný knoflík, znamenající pouhý prostře-
dek k zapnutí košile či kabátu, pro jiného hlavní zdobící prvek. 
Je až s podivem, kolik druhů takových knoflíků je možné vyrobit. 
Knoflík je na první pohled bezvýznamná věc, která nás bez nad-
sázky provází celý život a bez níž bychom si nedokázali své ob-
lečení představit. Knoflíky jdeme zcela jistě zakoupit, pokud se 
nám na oblečení například jeden utrhne, ztratíme ho a nemáme 
náhradní… Stejně tak jím ale lze, kromě použití na vlastnoruč-
ně ušité modely, oživit i zakoupené hotové oblečení. Někdy je 
knoflík tím, co může oblečení pozvednout – a někdy nevkusnou 
kombinací látky a knoflíku také znehodnotit. Obecně by mělo 
platit, že na pestrobarevnou látku či odvážnější vzory by se měl 
použít vždy knoflík jednobarevný a spíše nenápadný. Na jed-
nobarevné modely lze naopak použít knoflíky odvážnější. Když 
jdete knoflíky kupovat, vezměte si sebou kousek látky – pokud 
i tak váháte s výběrem a koupíte více druhů, je dobré položit 
vždy knoflíky na látku a v klidu se rozhodnout. Důležité také je, 
pro jaký účel a pro koho je oblečení zhotoveno a pokud si nejste 
jisti, je lépe zvolit jednodušší a elegantnější variantu s víceúčelo-
vým použitím.

Máme pro vás tip – českého výrobce, výrobní družstvo STYL 
Studená. Výrobky družstva si můžete zakoupit například v Praze 
v obchodním domě Kotva. Další informace můžete najít na inter-
netových stránkách družstva STYL.

www.buttons.cz

5
LET
100 000 km
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Zapomínáte na správné a včasné užití medikamentů?
Řešením jsou dávkovače léků, které zůstávají jedinou bez-

pečnou a efektivní cestou ke správnému užívání medikamentů 
ve stanovenou denní dobu jak doma, tak na cestách. Jsou 
efektivním pomocníkem pro mladší generaci usnad-
ňující dávkování léků či vitamínů v hek-
tickém způsobu života, tak zvláště 
starším lidem ulehčují správné užití 
kombinace léků s možností jejich 
přípravy i na delší interval, například 
týdenní několikrát denně. Je nutno po-
dotknout, že přesné dávkování je velmi 
významné pro efektivní léčbu akutních  
a udržení chronických nemocí či zabránění 
fatálním důsledkům z nesprávného užití.

dávkovače lékŮ (obrázek MIX)
l přehledné a spolehlivé dávkování léků doma 

i na cestách 
l různé velikosti, tvary, moderní design
l denní, kapesní, týdenní 
l různá barevná provedení
l 2 až 4 přihrádky na 1 den
l jednoduché popisky či ikony značící denní dobu
l vyráběny ze zdravotně nezávadného materiálu
l testovány Státním zdravotním ústavem Praha
l možnost jednobarevného potisku (např. logem Vaší 

společnosti) 
l možno využít k propagačním a reklamním účelům
l vhodné jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální 

zařízení
l kapesní dávkovač oceněný v kategorii DESIGN a INOVACE 

VD v roce 2010

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
OBZOR, výrobní družstvo Zlín je ryze česká firma s více jak 45letou tradicí. Své výrobky dodává nejen 
koncovým zákazníkům, ale i velkým nadnárodním společnostem. Firma je zaměřena na výrobu  a distribuci 
vačkových spínačů, domovních vypínačů a zásuvek, drobných elektromechanických výrobků, dílů pro 
automobilový průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění. Nabízí kompletní služby komerční 
spisovny v oblasti zpracování, archivace a skartace spisového materiálu. Od roku 2011 naleznete v 
sortimentu také LED osvětlení pro domácnost i průmyslové aplikace. Pozadu nezůstává ani sortiment 
zdravotnických potřeb, v jehož oblasti si družstvo za tuto dobu vybudovalo stabilní postavení na trhu. Již 
tradiční týdenní dávkovače léků vhodně doplňuje neustále se rozšiřující sortiment dávkovačů 
denních spolu s dentální dózou určenou k čištění a odkládání zubních protéz a dětských rovnátek 
a nahřívací poduškou THerMOIONT, která slouží k prohřátí bolavých kloubů a zad.

Adresa: Kontakt na prodejní oddělení:      
OBZOR, výrobní družstvo Zlín  Tel.: +420 577 195 151,103  
Na Slanici 378, 764 13 ZLÍN  Fax: +420 577 195 152  
Česká republika e-mail: odbyt@obzor.cz

Uložení a organizace léků pomocí dávkovačů nebyla nikdy snazší. Více informací o jednotlivých typech dávkovačů na webových 
stránkách 

www.obzor.cz.
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Výrobek je účinný prostředek k ošetření, zjemnění, zvláčnění 
a uklidnění suché pleti. 

Mandlový olej patří mezi nejdražší a nejvzácnější nevysy-
chavé oleje a spolu s vitamínem E a D-panthenolem podporu-

je regeneraci kožních buněk a chrání plet před předčasným 
stárnutím.

Vyrábí Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město 
nad Metují.

Mandlový krém Originál

www.detecha.cz
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V kojeneckém textilu jsou jediná firma v České republice, kte-
rá má licenci na používání materiálu Outlast®. Vyrábí z tohoto 
materiálu přikrývky a polštáře pro děti i dospělé, zavinovačky, 
fusaky, podložky do kočárů, bundy, zimní kombinézy, mikiny, 
kalhoty, ponožky, atd. Tento materiál je zajímavý napomáhá-
ním udržovat teplotní rovnováhu, a zabraňuje pocení až o 40 
procent. Dita dbá na kvalitu a nezávadnost výrobků. Výrobky 
značky LittleAngel® a použité materiály jsou atestovány akredi-
tovanou laboratoří a schváleny pro kojence a děti do tří let .
Novorozená miminka, batolata a hlavně jejich maminky si dět-

ský textil s vrstvou Outlast® nemohou vynachválit. Proč?

S miminkem z tepla do zimy 
bez obav z nemocí
DITA výrobní družstvo invalidů 
vyrábí dětský textil pod značkou LittleAngel®

Optimální podmínky pro dítě

Děti jsou stále v teple, přitom však nehrozí jejich pře-
hřátí. Thermocules® ve vrstvě Outlast® totiž pracují stejně 
spolehlivě jako u přikrývek pro dospělé. Mezi tělíčkem miminka 
a přikrývkou, dusákem, zavinovačkou nebo jinou vrstvou s Out-
lastem® se vytvoří mikroklima, které si zachovává stabilní 
optimální teplotu. Na nadměrné teplo nebo přílišné ochlaze-
ní Outlast® reaguje a vyrovnává teplotu mikroklima-
tu. Dětský spánek je tak klidný a posilující.

Do kočárku

Kromě spánku je Out-
last® skvělý také pro ak-
tivní maminky, které 
toho hodně najezdí během 
dne s kočárkem. Změna 
počasí je s Outlastem® 
již nepřekvapí, bez obav 
z přehřátí miminka se mo-
hou vydat třeba do nákup-

ního centra. Zatímco s obyčejným fusakem, dečkou, bodýčkem, 
kombinézou budete muset myslet na to, aby miminku nebyla ven-
ku zima a uvnitř se nepřehřálo, s Outlastem® to bude jednodušší. 
Vrstva se schopností akumulace tepla opět vyrovná mikroklima 
tak, aby se dítě nepotilo.

Do auta

Outlast® také oce-
ňují maminky, které 
často jezdí autem. 
Kombinací podložky do 
autosedačky a přikrývky 
s Outlast® zajistíte dítěti 
tepelnou pohodu, i když 
bude v autě zima, nebo 
přetopeno.

Ať bude zima 
nebo horko, Vaše-
mu miminku bude 
pořád skvěle. 



13 

ún
or

 2
01

2

výrobní družstevnictví

SONA, 
výrobní družstvo, Žďár nad Sázavou
na veletrhu

SONA v.d. je český výrobce s dlouholetou tradicí, zabývající se výrobou rybářských po-
třeb již od roku 1959. Původní výrobní sortiment firmy – laminátové rybářské pruty byl 
postupně rozšiřován a dnes Sona mimo jiné nabízí: vidličky, podběráky, stojánky, stojany, 
tašky, obaly, křesílka, sedačky, vozíky, lehátka a aluminiové boxy s veškerým příslušenstvím 

nejen pro komfortní rekreační, ale i pro vrcholový závodní rybolov. V posledním desetiletí Sona v.d. do-
dává na naše i zahraniční trhy campingové vybavení pro nejnáročnější spotřebitele. K samozřejmostem 
patří stoprocentní záruční i pozáruční servis.

Mezi výrobky, které druž-
stvo SONA nabídlo na 
veletrhu FOR FISHING, 

mohli návštěvníci vidět rybářské se-
dačky, vyrobené z kvalitních ocelo-
vých trubek, povrchově upravených 
vypalovací barvou. Potahy sedaček 
jsou zhotoveny z polystyrenového 
materiálu s vodoodpudivou úpravou. 
Dalším zajímavým výrobkem byly 
rybářské skládací stolky a křesílka. 
Křesílka a lehátka se vyznačují vyso-
kou kvalitou, pevností a dokonalým 
provedením. Jejich kvalita splňuje parametry evropských norem. Kon-
strukce z lehkých ocelových materiálů mají speciální povrchovou úpravu 
vypalovací barvou. Nohy jsou výsuvné a stavitelné v několika polohách. 
Komfortní modely mají speciální patentovaný výsuvný systém a bezpeč-
nostní a tepelně izolační výplň. V nabídce byly dále rybářské vidličky, 
stojany a další příslušenství. 

Družstvo vystavovalo také několik velikostí podběráků a dále sedač-
ky na plavanou. Ty jsou charakterizovány vysokou funkčností a profesio-
nalitou provedení a splňují nejnáročnější požadavky na rybáře. Zaručují 
plný komfort při dlouhodobém závodním i rekreačním rybaření. Sedač-
ky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní ultralehké hliníkové slitiny, která dovo-
luje nejvyšší zatížení. Dalšími přednostmi sedaček jsou speciální systém 
proti šroubovému otlačení teleskopických nohou, západkové zámky 
z ABS hmoty, umožňující přístup do boxu z obou stran a prostorné zá-
suvky držené magnety. Jednotlivé modely se od sebe liší počtem kazet.

Mezi zajímavostmi vystavovanými na veletrhu FOR FISHING 
zmiňme alespoň ještě z nabídky družstva SONA kolekci rybářských 
tašek a obalů. Prakticky zpracovaná pouzdra jsou zhotovena z velmi 
odolného, vodoodpudivého materiálu. Oddělené komory, uzavíratelné 
kvalitními zipy, dokonale chrání nářadí a poskytují dostatek prostoru 
i pro kompletně sestavené pruty. Tašky jsou vybaveny postranními kap-
sami pro podběrák, vidličky a další rybářské nářadí. Pohodlné popruhy 
usnadňují nošení v ruce i za zádech.

	

www.sona.cz

Třetí ročník veletrhu FOR FISHING se konal ve dnech 26. – 29. 
ledna 2012 v prostorách letňanského areálu PVA. Veletrh představil 
nové trendy v oblasti rybaření. Mimo jiné mohli milovníci rybaření vidět 
prezentaci jednotlivých rybolovných technik včetně mořského rybolovu 
včetně novinek pro rok 2012. Cílem organizátorů bylo soustředění te-
matiky všem, co propadli rybolovu, a stejně tak vytvoření obchodního 
prostředí pro vystavovatele v ekonomicky nejsilnějším regionu České 
republiky. Součástí veletrhu byla také propagace péče o životní pro-
středí a čistotu vod a dále bohatý doprovodný program. Pořadatelem 
veletrhu je tradičně společnost ABF,který v uplynulých dvou letech za-
znamenala návštěvnost více než 20 tisíc návštěvníků. Významně k ná-
vštěvnosti všech veletrhů v areálu PVA přispívá skutečnost, že areál je 
dobře dostupný pro cestující MHD (stanice metra Letňany je vzdálena 
cca 200 metrů). Parkovacích míst se v bezprostřední blízkosti areálu 
nachází kolem tří tisíc.

Mezi veletržní nomenklaturu patřila kaprařina, tedy kaprové pruty 

dvoudílné, trojdílné, teleskopické či stavěné na míru, dále kaprové navi-
jáky, háčky, vlasce, krmítka, karabinky, zátěže z olova či plastu a vna-
dící systémy, dále přívlačové pruty, navijáky, umělé nástrahy, vláčecí 
program. Rybáři preferující tzv. plavanou zase mohli vybírat z široké na-
bídky prutů, navijáků, a dalších rybářských potřeb. Tzv. plavačkový pro-
gram zase nabídl splávky, olova, plavačkové bedny, háčky, monofilní 
a fluokarbonové vlasce, kbelíky a další rybářské příslušenství. V oblasti 
sumcařiny mohli zájemci vybírat z prutů, navijáků, multiplikátorů, háčků 
a vábícího sortimentu a stejně tak si na své přišli i milovníci muškařiny, 
kde vystavovatelé nabídli široký sortiment. Veletrh myslel i na pohodlí 
rybářů a tak zájemci mohli obhlížet nabídku křesel, sedaček a lehátek, 
spacáků, ale i stolků, jídelních setů a široké nabídky oblečení včetně 
obuvi. Většina rybářů se samozřejmě neobejde bez lodě, takže i v tom-
to smyslu veletrh nabídl širší sortiment v podobě lodí a nafukovacích 
člunů včetně příslušenství (motory, elektromotory, sonary, svítilny atd.). 
Součástí nabídky byly také potřeby pro mořský rybolov. 
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Druchema, družstvo pro chemickou 
výrobu a služby, Praha
Rozviňte fantazii dětí… 
Vymodelujte si s dětmi sněhuláka!

Když je venku zima, nechce se zpravidla nikomu 
ven… Jak zabavit děti doma v mrazivých dnech? 
Jak jinak než hrou. Poslední dobou bohužel rodi-
če často preferují hračky, které slouží ke hraní, ale 
nic nového při nich nevzniká. Pojďme si společně 
hrát s modelovací hmotou MODELIT, která rozvíjí 
u dětí tvořivost, motoriku, představivost i fantazii… 
Vyrobme si s dětmi sněhuláka.

Tělo sněhuláka tvoří, stejně jako ze sněhu, tři různě velké kou-
le. Aby se vám koule nelepily a neměly zdeformovaný tvar, 
finální uhlazení lze provést navlhčenýma rukama.

Nejprve vymodelujte největší kouli a posaďte ji na podlož-
ku či do kastrolku, kam se celý sněhulák vejde na výšku včetně 
vody. Tuto čtyřcentimetrovou kouli lehce zatlačte na dno, aby 
ve spodní části sněhuláka vznikla menší ploška a sněhulák 
mohl stát. Poté vymodelujte kouli o průměru 3 centimetry a po-
ložte ji opatrně na větší kouli a lehce přitlačte. Podobně vy-
modelujte nejmenší dvoucentimetrovou kouličku, položte ji na 
střední kouli a opět lehce přitlačte. Pokud se bojíte, že se vám 

sněhulák od sebe 
rozpadne, můžete 
do spodní vymode-
lované koule zastrčit 
kolmo špejli o délce 
cca o 1 cm kratší, 
než bude finální výš-
ka sněhuláka, tedy 
cca 6,6 cm dlouhou. 
Poté vymodelujte 
dvě malé kouličky 
o průměru necelý 1 
centimetr a připevně-
te do míst rukou (ty 
se dají též zafixovat 
párátky – kousek pá-
rátka zapíchnete do 
koule a na něj pak 
napojíte malou kouli 

tvořící ruku sněhuláka. Doporučujeme je připevnit do vrchní 
části střední koule blíže „ke krku“, aby lépe držely.

Každý sněhulák musí mít nos, hrnec jako klobouk a knoflíky. 
Na našeho sněhuláčka jsme použili korálky. Jedním korálkem 
opatrně vymáčkněte menší důlky, do míst, kde budou oči a knof-
líky. Poté vymodelujte nos z malého kousku Modelitu ve tvaru 
mrkvičky. Aby nos nepadal, doporučuji použít opět párátko, na 

které zapíchnete malinký kousek Modelitu a poté ho vytvarujte 
do tvaru malinkého válečku, který vlhkými prsty na krajích vytva-
rujte do špičky, tedy do tvaru malé mrkvičky. Poté párátko zapích-
něte do hlavy sněhuláka v místech nosu. 

Sněhuláka teplem zafixujte podle návodu na krabičce. Aby 
se sněhulák nerozpadl od sebe, opatrně kolem něj nalijte vodu 
tak, aby nedošlo ke zdeformování. Vodu uveďte do mírného varu 
a vytvrďte podle návodu. TIP: náš sněhulák byl zpevněn v par-
ním hrnci, čímž byl maximálně zachován původní tvar a přitom 
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nedošlo ke změně barvy, jako by se stalo například při pečení 
figurky v troubě.

Po vytvrzení sněhuláka nechte vychladnout a nastává 
konečné zdobení. Vteřinovým lepidlem do vymáčknutých 
dírek přilepte korálky jako oči a knoflíky. Na našeho sně-
huláka jsme použili černé korálky na oči a modré třpytivé 
na knoflíky. Nos natřete oranžovou temperou nebo vodov-
kami a po zaschnutí přetřete průhledným lakem. Pokud vám 
nebude barva dobře chytat, doporučujeme štěteček trochu 
namydlit mýdlem či jarem na nádobí a poté nanést barvu. 
(či se dá použít i lak na nehty nebo lak pro modeláře). My 
jsme našemu sněhulákovi vyrobili nos z opravdové mrkve, 
ale tato „piplačka“ je spíše pro šikovné rodiče a bohužel 
dlouho nevydrží.

Zapomněli jsme na hrnec – ten může být též vyroben z Mo-
delitu, ale i z tvrdšího papíru. Náš sněhulák má na hlavě obar-
vený keramický kalíšek původně určený pro malé vonné tyčinky. 
Může to být ale stejně tak například plastový špunt od nápoje 
či víčko od nějaké menší krabičky. Koneckonců, proč by i váš 
sněhulák nemohl sledovat módní trendy a tak tuto kreativitu po-
nechme dětem, jaký klobouk mu vyrobí… Pokud bude vyrobený 
z Modelitu, musí být upevněn na hlavu ještě před varem. Ostatní 
klobouky můžete připevnit vteřinovým lepidlem, nebo jednoduše 
hrnec vtisknout lehce do hlavy sněhuláka, čímž vznikne drážka 
a po uvaření na ní bude klobouk dobře sedět a lépe půjde i přile-
pit..Z bezpečnostních důvodů doporučujeme veškeré práce s le-
pidlem a korálky provádět pouze větším dětem za rodičovského 
dozoru.

Tip pro menší děti:
Sněhuláka lze vyrobit i bez použití korálků, které dopo-

ručujeme použít pouze, když modelujeme se staršími dětmi 
a vždy za dozoru rodičů, aby nedošlo ke vdechnutí či spolk-
nutí korálku. Místo korálků lze ještě před pečením vytisknout 
v místech očí hrotem tužky dvě dírky jako oči a knoflíky lze 
udělat podobě. Zručnější děti mohou místo dírek vyrobit oči 
a knoflíky pomocí malinkých kuliček z Modelitu, které se leh-
ce přitlačí na tělíčko sněhuláka. Po vytvrzení knoflíky přetře-
te černou či jinou barvou.

Rozsah	použití:	bílá teplem tvrditelná modelovací hmo-
ta, vhodná pro děti. Přípravek je atestován a je zdravotně a 
ekologicky nezávadný.
Návod k použití: tuhost výrobku není na závadu. Blok Mo-
delitu rozkrájejte na cca 1 cm silné proužky a hnětením 
upravte na potřebnou tvárnost. Prohnětením hmota měkne, 
odležením tuhne. Hmotu můžete tvarovat ručně nebo po-
mocí různých forem. Formy není třeba separovat. Při pocitu 
lepivosti navlhčete ruce a nástroje vodou.

Vytvrzení	Modelitu:	vytvarovaný Modelit lze vytvrdit 
varem (hmota nezmění barvu) anebo teplem (hmota mění 
barvu od růžové až po hnědou). Vytvrzení varem: před-
mět ponořte do vlažné vody, kterou pozvolna zahřívejte na 
100°C. Předmět povařte. Na 1 cm tloušťky trvá vytvrzo-
vání cca 15 min. Vytvrzení teplem (např. v troubě): vložte 
předmět do studené trouby, kterou postupně zahřívejte až 
na cca 120°C. Na 1 cm tloušťky trvá vytvrzování cca 30 
minut. Dobou tvrzení ovlivníte také požadovaný odstín vy-
barvení.

Barvení	Modelitu,	finální	úprava:	Modelit je mož-
no probarvit práškovými pigmenty ve hmotě při modelová-
ní, resp. hnětení hmoty. Hotové výrobky z Modelitu můžete 
po vytvrzení barvit acetonovými, temperovými barvami, lze 
také použít mořidla a předměty finálně lakovat.

www.druchema.cz

sOuTěž:
VyrObTe A VyfOťTe sNěHulákA Z MOdelITu A POŠleTe NáM fOTO  
NA Adresu redAkce@scMVd.cZ  
NejPOZdějI dO 15. břeZNA 2012. NejlePŠí 3 sNěHuláky ZVeřejNíMe sPOlu  
se jMéNeM jejIcH TVŮrcŮ, kTeří Od Nás Obdrží MAlOu POZOrNOsT.

MODeLIT	500	g
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Ve dnech 23. – 27. dubna se usku-
teční v německém Hannoveru me-
zinárodní technologický veletrh 
HANNOVER MESSE 2012. Na 
osmi předních odborných veletrzích 
s účastí vystavovatelů a odborných 
návštěvníků z celého světa bude pre-
zentována řada světových novinek 
a komplexních řešení. Během pěti 
veletržních dnů budou od 23. do 
27. dubna 2012 v centru pozornosti 
inovace výroby, průmyslové trendy 
a aktuální vědecké výsledky.

HANNOVer Messe 2012 představuje tyto odborné 
veletrhy:

Industrial Automation – haly č. 7 - 9, 11, 14 - 17
Energy, haly č. 11 - 13, 27, volné prostranství
MobiliTec, hala č. 25, volné prostranství
Digital Factory – nový stánek v hale č. 7
Industrial  Supply, haly č. 3 - 6
CoilTechnica, hala č. 25
IndustrialGreenTec, hala č. 26
Research & Technology, hala č. 2

Veletrhu se zúčastní mimo jiné členské výrobní družstvo 
Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou. Další zá-
jemci se mohou stále přihlásit. Informace lze získat u pí. 
Ing. Lenky Bartoničkové, e-mail bartonickova@scmvd.cz.

Match&Meet - je nástrojem, který na základě zadaných 
profilů firem identifikuje a spojuje nabídku s poptávkou.

Registraci lze provést bezplatně a vytvořit si tak svůj profil na 
internetu, na základě kterého Vás mohou vyhledat partneři.

Aktivní vyhledávání obchodních kontaktů v databázi je zpo-
platněno, tato služba stojí vystavovatele EUR 300, návštěvníky 
EUR 600 a je k dispozici celoročně. Testovací balíček na 3 dny 
vyjde na EUR 99.

www.messe.de		

Předprodej vstupenek v zastoupení Deutsche Messe AG 
v Praze:

Jednodenní vstupenka – Kč 630,-
Permanentní vstupenka – Kč 1 460,-

Tip: Členové odborných svazů nebo Hospodářské  
komory mají možnost získat bezplatné vstupenky pro české 
návštěvníky podléhající registraci přes internetovou stránku  
www.hannovermesse.de. 
Kontakt: Eva Václavíková, David Václavík  
tel. a fax 220 510 057 
e-mail: info@hf-czechrepublic.com  

HANNOVER MESSE 2012

   

   

   

hannovermesse.com

NEW TECHNOLOGY FIRST
23–27 April 2012 � Hannover � Germany

THINK TECH,
ENGINEER
SUCCESS
New technologies 
New solutions 
New networks

23.– 27. dubna 2012

CZ_CZ_hm_Ind_Auto_210x145_5555.indd   1 01.12.11   17:55

12. ledna se pražském hotelu  
yasmin uskutečnila tisková konfe-
rece k veletrhu. 
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Slavnostní vyhlášení 19. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 
bude poprvé ve své historii doplněno o intelektuální náboj 
v podobě mezinárodní konference s velmi silným obsazením. 

Stěžejním tématem manažerského dne se stane kultivace tržního 
prostředí a postavení manažera v něm. Jedním z hlavních 
řečníků bude President of World Council for Sustainable Develop-
ment (prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj), 
Peter bakker. Českou líheň světově uznávaných manažerů na 
konferenci zastoupí např. Jan Mühlfeit z Microsoft Corporation, Jiří 
Ciencala z Třineckých železáren, Zbyněk Frolík z Linetu či Senta 
Čermáková z Hewlett-Packard (všichni laureáti ceny MANAŽER 
ROKU). 

Hodně také napoví následná panelová diskuze s politiky, kte-
rá je koncipována jako tematické i pragmatické vyústění předchozí 
konference. Právě na ní budou hlavní témata diskutována v kontextu 
konkrétních českých podmínek.

Kultivace tržního prostředí a postavení manažera v něm
Dopolední mezinárodní konference přinese dvě hlavní téma-

ta: kultivace tržního prostředí a postavení manažera 
v něm a Manažer ve svém sociálním prostředí. Oba bloky 
nám přibližuje prezident České manažerské asociace, Pavel Kafka: 
„Manažer se dnes nachází v pivotální roli, v trojúhelníku složitých 
vztahů: zaměstnanci -  zákazníci – vlastníci. Jeho úkolem je dosa-
hovat co nejvyšší efektivity v těchto vztazích, což je v současných 
ekonomických podmínkách opravdu složité. Chce-li manažer uspět, 
musí spolupracovat na mnoha úrovních a napříč různými spektry. 
My chceme také diskutovat kvalitu našeho institucionálního prostře-
dí, ve kterém musí manažer svou náročnou roli realizovat. Na celou 
problematiku nahlížíme v kontextu strategie konkurenceschopnosti 
nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Chceme odpovědět na 
otázky, jak se manažerům v nastaveném institucionálním prostředí 
pracuje. Zarážející je totiž fakt, že v nedávném mezinárodním srov-
nání je celková pozice České republiky v konkurenceschopnosti na 
38. místě, ale pozice našich institucí v konkurenceschopnosti sklouz-
la až do osmé desítky. Naši manažeři firem již snesou mezinárodní 
srovnání, o těch, kteří uspěli v soutěži MANAŽER ROKU, není třeba 
pochybovat. Nyní bychom se měli zaměřit na management státní 
správy – hlavně proto, aby přestala být brzdou dalšího rozvoje eko-
nomiky. Velkým nedostatkem státní správy je silný resortismus, ovšem 
nejzávažnější problémy dneška jsou průřezové, nadresortní. V tomto 
směru má management státní správy systematicky a strategicky ještě 
co řešit. 

Podmínkou úspěchu jsou také manažerské techniky a zvládnutí 
sociálních rolí. Představíme proto společenskou a sociální roli ma-
nažerů na konkrétních příkladech, ve společenském kontextu. Firmy 
jsou totiž silné společenské organismy a jejich lídři na sebe berou 

CHCETE-LI USPĚT, SPOLUPRACUJTE!

INSTITUCE – INOVACE – INFRASTRUKTURA

MANAŽER ROKU 2011
19. ročník soutěže manažerských osobností

Při	vyhlašování	výsledků	soutěže	MANAŽeR	ROKU	dojde		
i	na	KULTIVACI	TRŽNÍ	eKONOMIKY	V	ČeCHáCH
Den úspěšných manažerů a firem, jehož součástí je i slavnostní vyhlášení výsledků nejprestižnější mana-
žerské soutěže MANAŽER ROKU, doprovodí 26. dubna mezinárodní konference i panelová diskuze 
s politiky.

velkou společenskou 
odpovědnost.“

Jeden den nestačí
Zájem o témata, 

která ovlivňují směr 
a rozvoj budoucnosti, 
je obrovský. V minulosti 
bylo vyhlášení výsled-
ků soutěže MANAŽER 
ROKU součástí DNE 
ÚSPĚŠNÝCH MANA-
ŽERŮ A FIREM. Nyní 
se ukazuje, že jeden 
manažerský den ne-
stačí. Témat a impulzů 
je tolik, že by vydaly 
na celý týden. „Ukazuje se,“ hodnotí Pavel Kafka, „že bude účelné 
spojit síly s dalšími partnery a vytvořit koncentrovanou akci k rozvoji 
managementu. Řekl bych, že jsme letos v tomto směru zdárně nakro-
čili. V předvečer našeho dNe ÚsPěŠNÝcH MANAžerŮ A fI-
reM se koná 4. mezinárodní konference o podnikání a vzdělávání 
PrOMěNy eVrOPy 2012, kterou na Novotného Lávce tradič-
ně organizuje Dům techniky Ostrava ve spolupráci s Radou kvality 
ČR. Prestižní česká manažerská škola CMC Graduate School of 
Business Čelákovice připravuje v tomto termínu společenský večer 
s mezinárodní účastí odborníků v oblasti vzdělání, managementu 
i marketingu. V souvislosti s návštěvou prezidenta Světové podnika-
telské rady pro udržitelný rozvoj, Petera Bekkera, je také na 26. dub-
na plánováno založení české pobočky této uznávané organizace. 
Společně s naším DNEM ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM tak 
bude mít česká manažerská obec k dispozici v jednom městě v roz-
mezí dvou-tří dnů ty nejlepší a nejuznávanější kapacity.“

Soutěž MANAŽER ROKU je dnes nejprestižnější a systematicky 
nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, 
objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější 
osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem 
a celé ekonomiky.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Kon-
federace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká 
manažerská asociace. Do soutěže mohou být nominováni mana-
žeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří pracují na manažerské 
pozici ve firmách na území ČR nejméně po dobu tři let. Další po-
drobnosti získáte na tel. čísle 241 087 325 nebo 322.

www.manazerroku.cz		www.cma.cz
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• Od 11. do 19. ledna probíhají kulaté stoly k různým tématům za 
účelem aktualizace Národního plánu reforem, za účasti zástupců 
SČMVD.

• Byly zpracovány a zveřejněny komplexní metodické podklady ke 
změnám podpory VDI v roce 2012.

• Proběhlo zahájení prací na komplexní aktualizaci webu  
www.nahradniplneni.cz, včetně aktualizace nabídky VDI a dal-
ších přihlášených ZZP.

• V průběhu února a března je dán prostor neformálním schůzkám 
VDI  a dalších členů AZZP ČR s krajskými pobočkami ÚP. Cílem je 
především obnovení vzájemných kontaktů a důvěry, pochopení 
organizačních problémů sítě ÚP a vývoje podnikatelského pro-
středí ZZP.

• V pondělí 30. ledna proběhla v prostorách Evropského domu 
v pražské Jungmannově ulici debata na téma „Kam směřuje 
společenská odpovědnost firem?“. Evropská komise publikovala 
koncem roku 2011 po dlouhém očekávání „balíček k CSR“, který 
obsahuje sdělení k obnovené strategii EU pro společenskou od-
povědnost podniků na léta 2011 - 2014 a sdělení o iniciativách 
podniků operujících v sociální ekonomice, které přináší návrhy 
konkrétních iniciativ pro evropské instituce, členské státy i samotné 
firmy. Do dnešního dne bohužel přijalo národní strategie v oblasti 
CSR jen 15 z 27 členských států. Je tedy správný čas pro stra-
tegičtější a lépe koordinovaný přístup k CSR? Koncept CSR by 
měl být dobrovolný a měl by podporovat flexibilitu firem co do 
individuálního a strategického přístupu k CSR. Co plánu Komise 
říkají české firmy a jejich asociace? A jak se k nim staví neziskový 
sektor? Podařilo se evropské strategii pojmenovat hlavní výzvy v 
oblasti CS? Na tyto otázky hovořili řečníci reprezentující široké 
spektrum pohledů a názorů. Akci moderoval ředitel CEBRE Mi-
chal Kadera.

• Na základě požadavku družstev se 3. ledna konal seminář na 
téma „Vybrané věcné změny zákoníku práce k 1. 1. 2012“ . Se-
mináře se zúčastnilo 108 osob.

• 1.února v Praze a 2. února v Brně se uskutečnil seminář k roční 
účetní závěrce.

• V oblasti rekodifikace soukromého práva byl postoupen návrh zá-
kona o obchodních korporacích z PS P ČR do Senátu ČR, situace 
je nadále sledována.

• Počínaje lednem 2012 SČMVD převzal kompletní distribuci časo-
pisu. 

• Intergram nebude vybírat poplatky za autorádia ve 
služebních vozech

 Kolektivní správce zastupující umělce a výrobce podlehl tlaku 
podnikatelské veřejnosti spojený s ministerstvem kultury a ustoupil 
od svého záměru. Vybrané odměny podnikatelům vrátí.  Ve svém 
stanovisku Intergram mimo jiné uvádí, že se sice neztotožňuje s 
právním názorem Ministerstva kultury ČR, ale bude se jím ve věci 
služebních vozů řídit a nebude z uvedeného druhu užití poža-
dovat odměny, a to do doby, než bude tato otázka rozhodnuta 
soudy ČR, nebo Evropským soudním dvorem, popř. jinak řešena 
v rámci komunitárního práva EU. “Intergram chce tímto rozhodnu-
tím přispět ke zklidnění situace a reagovat tak na negativní postoj 
veřejnosti ke kolektivní správě autorských a příbuzných práv,“ 
uvedl doslovně v prohlášení. Intergram také slíbil, že se obrátí na 
ty podnikatelské subjekty, kteří již zaplatily, a neprodleně s nimi 
zahájí jednání o vrácení odměn vybraných za služební vozy, pří-
padně o započtení těchto plateb vůči odměnám za rok 2012. 
Intergram současně zdůrazňuje, že výše uvedený přístup se ne-
vztahuje na jakékoliv jiné dopravní prostředky. Nadále tak bude 
trvat na dodržování autorského zákona a tedy povinnosti sub-
jektů uzavřít licenční smlouvy s nositeli práv v případech jako je 
přeprava dalších osob (taxislužba, hromadná doprava, půjčovny 
vozů apod.). Zdroj: Hk Čr

Aktuální informace 

V sídle předsedy vlády ČR se ve čtvrtek 12. ledna 2012 
uskutečnilo pravidelné jednání mezi premiérem České repub-
liky Petrem Nečasem a prezidentem Hospodářské komory 
České republiky Petrem Kuželem. Předmětem jejich rozhovo-
ru byly aktuální ekonomické otázky a konkrétní kroky vlády, 
které činí nebo chystá na podporu podnikání a na podporu 
ekonomického růstu České republiky. Prezident HK ČR na 
tomto jednání vyjádřil stanoviska podnikatelské sféry k těmto 
otázkám. 

Petr Nečas a Petr Kužel při jednání hovořili o proexportní 
strategii, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR. Prezident HK ČR v této souvislosti informoval premiéra 
o přístupu podnikatelské sféry k této téměř hotové strategii a 
vyjádřil stanovisko, že bude velmi důležité, aby Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR našlo odvahu mít pochopení pro export 
a pro podporu podnikatelské sféry. 

V diskuzi oba představitelé hovořili o vývoji hospodářství 
v roce 2012 a v této souvislosti Petr Kužel seznámil premiéra 
Nečase s prognózou HK ČR, že HDP v letošním roce může 
klesnout o 0,8 %. Dále oba představitelé hovořili o možnos-

tech a konkrétních krocích, jimiž vláda může a bude podpo-
rovat podnikání. Při diskuzi o hospodářské situaci České re-
publiky a Evropské unie se oba představitelé snažili společně 
najít možná řešení a opatření, jimiž bude možné čelit poklesu 
hospodářství. V této souvislosti konstatovali, že ekonomika 
České republiky si v porovnání s dalšími státy EU vede velmi 
dobře. Prezident HK ČR při jednání ocenil české podnikate-
le a firmy, když konstatoval, že v podnikání zatím nenastala 
stagnace a nenaplnily se černé prognózy, které se objevovaly 
v závěru loňského roku. 

Prezident HK ČR Petr Kužel při jednání vyjádřil podporu 
stanovisku předsedy vlády, že nebude podporovat snížení 
výdajových paušálů. Ocenil rovněž program snižování admi-
nistrativní a byrokratické zátěže. Při diskuzi o zjednodušení 
administrativy položil prezident HK ČR akcent na využití e-go-
vernementu, tedy na vyšší zapojení elektronické státní správy, 
a také o potřebě dále zrychlit zápis do obchodního rejstříku. 
Pozornost věnovali oba představitelé rovněž problematice 
energetické a surovinové politiky státu a dalším otázkám.

www.komora.cz

Jednání	prezidenta	HK	ČR	s	předsedou	vlády	

Ve dnech 28. února až 3. března se v prostorách výstav-
ního areálu brno – Výstaviště uskuteční 27. Mezinárodní 

veletrh obalů a obalové techniky eMbAX. 
Ve společné družstevní expozici, kterou ná-
vštěvníci mohou najít v pavilonu f, předsta-
ví své výrobky družstva brisk ježov u ky-
jova (stánek č. 26), Tvar Pardubice (stánek 
č. 18) důbrava Valašské klobouky a Irisa 
Vsetín (stánek č. 17).
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dOTAZ:

V kanceláři (vlastně i doma) používáme pro připojení do počítačové sítě a k internetu bez-
drátové Wifi. je toto připojení dostatečně bezpečné? slyšel jsem, že je možné se k Wifi síti 
poměrně snadno pirátsky připojit.?O

tá
zk

y a odpov
ěd

i

OdPOVěď: 
Z pohledu bezpečnosti a fyzikálního principu je zřejmé, že 

připojení kabelem bude patrně vždy bezpečnější, než připo-
jení bezdrátové a to z jednoho prostého důvodu - ke kabelu 
se musíme připojit fyzicky, musíme se k němu dostat do budo-
vy, do kanceláře a tady lze předpokládat, že nám není zcela 
lhostejné, kdo se v našich prostorách pohybuje, máme prostor 
určitým způsobem pod kontrolou. Naproti tomu bezdrátové 
připojení je realizováno rádiovými vlnami a i když WiFi ne-
vysílá příliš velkým výkonem, je zde určitá propustnost skrze 
zdi, signál se tak šíří i mimo naše prostory a v závislosti na 
použitých anténách můžeme signál zachytit až stovky metrů 
od místa, kde je WiFi access point instalován (můžeme zmí-
nit, že se směrovými anténami lze se standardními zařízeními 
realizovat WiFi spoje až na vzdálenost několika desítek kilo-
metrů). K signálu se tak může dostat jakákoliv osoba i mimo 
naše prostory.

 
Jediným způsobem, jak WiFi připojení chránit je tedy za-

vést šifrování přenášených dat a veškeré spojení chránit přístu-
povýni hesly. Na to samozřejmě tvůrci WiFi zařízení mysleli 
a všechna zařízení od začátku měla implementovaný systém 
ochrany WEP, který v době svého zavedení chránil sítě při-
stupovými klíči a šifrováním přenášených dat. Poměrně brzy 
však došlo k prolomení této ochrany a dnes jsou na internetu 
volně dostupné programy, které se do takto málo chráněných 
WiFi sítí v závislosti na množství provozu probourají za ně-
kolik desítek vteřin až jednotek minut. Jako reakce na tento 
problém byl zaveden dočasně systém WPA a o dva roky poz-
ději (2004) nyní standardní WPA2, které poskytuje mnohem 
větší bezpečnost, zavádí silnější šifrování a lépe implementují 
šifrovací mechanismy. Maximálního stupně zabezpečení lze 
dosáhnout ještě nasazením serveru RADIUS (tedy kombinace 
WPA2 + autentizace Radius), to už ovšem předpokládá jisté 
finanční náklady navíc.

 
Jaké je tedy naše minimální doporučení? Především je 

potřeba věnovat pár minut nastavení WiFi zařízení a nena-
sazovat jej do provozu ve stavu, v jakém jste jej přinesli od 
prodejce. Prakticky všechna WiFi zařízení se nastavují pro-
střednictvím webového prohlížeče, výrobců a zařízení je mno-
ho, ale nastavení je podobné, v nastavení bezdrátové části 
(wireless) nastavte minimálně toto zabezpečení:

n autentizaci WPA2 (vyhněte se WEP a WPA)
n nastavte šifrování TKIP nebo AES
n nastavte silný klíč (pre-shared key), 8 až 63 znaků,  

kombinujte malá/velká písmena, číslice, speciální znaky  
(@, #, $, !, ...)

n vypněte podporu WPS (připojení zařízení „tlačítkem“)

Nevíte-li si s nastavením vašeho WiFi zařízení rady, obrať-
te se na některého znalého uživatele, který Vám s nastavením 
pomůže. Celé nastavení zabere jenom pár minut a vy budete 
mít zabezpečení své WiFi sítě na dostatečné úrovni.

 V posledním bodu bylo doporučeno vypnout WPS, což je 
funkce, která byla na WiFi zařízeních zavedena v poměrně 
nedávné době a z důvodu velmi čerstvých zjištění ohledně její-
ho bezpečnostního prolomení je to funkce přímo nebezpečná. 
Tato funkce byla zavedena k tomu, aby uživatelům zjednodu-
šila propojování WiFi přístupových bodů (access point) a Wifi 
koncových zařízení (PC, mobil, ...), aby se uživatelé nemuseli 
zabývat složitějším nastavováním zařízení. Velmi zjednoduše-
ně se dá funkce přirovnat k párování zařízení Bluetooth, kde 
dojde k propojení po zadání PIN, nic víc není třeba nasta-
vovat. Podobně to funguje u WiFi zařízení s podporou WPS, 
kde vyvoláme automatizované propojení a jsme pouze požá-
dáni o zadání PIN (to je obvykle vespod WiFi přístupového 
bodu na štítku). Vzhledem k délce PINu (8 znaků) se množství 
kombinací zdálo obrovské a forma brutálního útoku (postupné 
zkoušení všech kombinací) neskutečně dlouhá, prakticky tedy 
nepoužitelná a tak se zabezpečení zdálo dostatečné. Bohužel 
se v implementaci funkce objevila chyba, která umožní pomocí 
WPS získat přístupový klíč k WiFi zařízení během pár hodin... 
Programy na jeho získání jsou již běžne zdarma dostupné na 
internetu.

Přeji Vám dobře nastavená WiFi, silný signál a minimum 
hackerů v okolí.

Daniel Smrtka, Správa It SČMVD
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28. 2. – 2. 3. 2012
Brno – Výstaviště

27. mezinárodní veletrh obalů 
a obalové techniky

Konáno souběžně s:

www.embax.cz

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 398
fax: +420 541 153 042
e-mail:  mhrubalova@bvv.cz
www.embax.cz
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Součástí veletrhu je Packaging Live 
– balicí linka v provozu!
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Vzdělávání pracovníků ostrahy 

Cílem projektu je proškolení 897 pracovníků ostrahy k vy-
konání zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci 
„Strážný“ - č. 68-008-E a dále ověření odborné způsobi-

losti absolventů školení zkouškou podle zákona č. 179/2008 Sb. 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Do projektu jsou zapojena tato výrobní družstva:
Integra, výrobní družstvo, Zlín
služba, výrobní družstvo, České budějovice
dIOl družstvo, Olomouc
družstvo Hls, výrobní družstvo Plzeň

V 1. pololetí 2011 proběhlo na SČMVD výběrové řízení na 
dodavatele vzdělávání. Tím se stala společnost CANA s.r.o.

Od června 2011 probíhají vlastní školení a zkoušky, a to v regi-
onech zapojených družstev – především v kraji Jihočeském, Plzeň-
ském, Zlínském a Olomouckém. Konkrétně se jednalo o tato místa: 
Zlín, Olomouc, Uherské Hradiště, Klatovy, Plzeň, České Budějovi-
ce, Jindřichův Hradec, Praha. 

Celkem bylo v roce 2011 proškoleno 505 pracovníků, zkoušku 
úspěšně složilo 480 z nich, což přestavuje 95% úspěšnost u zkou-
šek. Úspěšným absolventům je autorizovanou osobou vydáváno 
osvědčení o získání dílčí kvalifikace Strážný. Bez této kvalifikace 
by nemohli pokračovat po 31. 7. 2012 ve výkonu své práce na 

pozici pracovníka ostrahy – od tohoto data totiž vstupují v platnost 
požadavky na odbornou způsobilost.

Projekt podporuje oblast ostrahy osob a majetku - odvětví hos-
podářství, které zaměstnává významné procento zdravotně postiže-
ných – 72 % účastníků školení za rok 2011 je zdravotně znevýhod-
něných. Dalším specifikem je věková struktura zaměstnanců v tomto 
oboru – 46 % účastníků školení za rok 2011 je starších 55 let. 

Projekt bude pokračovat ještě celý letošní rok a podle potřeby 
zapojených družstev i v roce příštím. 

Za realizační tým projektu: Ing. Lenka Bartoničková

Jak jsme Vás již informovali ve Výrobním družstevnictví č. 7/2011, od 1. 1. 2011 realizujeme  
projekt „Vzdělávání pracovníků ostrahy ve výrobních družstvech zaměstnávajících zdravotně postižené“  
(reg. č. projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00048).

podporujeme 
vaši budoucnost
www.esfrc.cz

Vzdělávání pracovníků ostrahy 
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Občanská spOlečnOst 
partnerem dánskéhO 
předsednictví eU

Nadcházející půlrok nebude pro 
Evropskou unii lehký. Od ledna do 
července 2012 se jejího předsednictví 
ujímá Dánsko, které bude mít náročný 
úkol nasměrovat Evropu zpětk růstu 
a stabilitě.

„Za pravděpodobně nejhorší hospodářské, sociální, po-
litické a institucionální krize, jež Evropu kdy zasáhla, bude 
důrazné dánské vedení rozhodující,“ zdůraznil předseda 
Evropského hospodářského a sociálního výboru Staffan 
Nilsson. EHSV se zavázal, že předsednictví aktivně podpoří 
činností, do níž bude úzce zapojena evropská občanská 
společnost a jejímž účelem bude povzbudit a propagovat 
environmentální, hospodářský a společenský pokrok.

K překonání krize jsou sice zapotřebí krátkodobá opat-
ření, je však důležité držet se i dlouhodobé vize pro vytvoře-
ní co nejlepších sociálních podmínek pro budoucí evropské 
generace.

Hospodářství bude v roce 2012 jednoznačně hlavním 
bodem programu. Bude se projednávat dlouhodobý finanč-
ní rámec EU na období po roce 2013 a řešit bezprostřed-
nější dluhová krize. 

Důvěra spotřebitelů
Rok 2012 je 20. výročím spuštění vnitřního trhu, nepo-

chybně jednoho z nejvýraznějších úspěchů EU, který pomohl 
vytvořit pracovní místa a růst. růst čeho??? Jednou z priorit 

předsednictví je modernizovat jednot-
ný trh, a učinit Evropu dynamičtější. 
EHSV zhodnotí svou odbornost v ob-
lasti ochrany spotřebitele na výročním 
Evropském dni spotřebitelů, jejž uspo-

řádá v březnu 2012 v Kodani. 
Environmentální a klimatické otázky měly vždy v agen-

dě Dánska vysokou prioritu a Dánsko bude pracovat na 
dlouhodobé strategii od současnosti do roku 2050. Čtvrtou 
prioritou Dánska je vytvořit bezpečnou Evropu. V kontextu 
migrační politiky se již EHSV aktivně podílí na podpoře so-
ciální soudržnosti.

Naslouchání mladým a starším občanům
V nadcházejících měsících nesmíme zapomínat na so- 

ciální dopad krize. „Největším evropských problémem je ne-
zaměstnanost, a to nejen u mladých lidí,“ řekla členka EHSV 
Marie-Louise Knuppertová zastupující dánskou Konfederaci 
odborových svazů. Vyzvala k předložení nových návrhů, jak 
pomoci mladým lidem hledajícím zaměstnání integrovat se 
na trh práce. 

Dánské předsednictví rovněž probíhá první půlrok Ev-
ropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
2012. EHSV zřídil vlastní koordinační skupinu na podporu 
aktivit spojených s tímto rokem a členové se budou účastnit 
různých akcí probíhajících po celé EU s cílem podpořit  také 
starší lidi v Evropě.

Aktuálně z Bruselu

e-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	eU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

Klíč	mistrů	
Poprvé v České republice vychází 

originální překlad knihy klíč mistrů 
(The Master key system). Proč lidé 
jako bill Gates, Petr kellner nebo 
Warren buffet mají úspěch? Víte, 
kde se skrývá jeho podstata? jaké 
cesty k němu vedou? Věříte na sílu 
myšlenky? Na to, jak obrovskou 
tvůrčí sílu má? Víte, jak tyto vnitřní 

tvůrčí síly v sobě probudit a aktivovat? A můžete 
se během 24 týdnů naučit, jak si splnit všechny své 
životní cíle? 

Úspěch a všechny cesty, které k němu vedou, leží přímo 
uvnitř vás. Ve vaší mysli. Stačí jen najít klíč, který vám pootevře 
dvířka k mistrovskému ovládání mysli.  Ptáte se jak? Odpověď 

naleznete v knize klíč mistrů (The Master Key System), která 
právě vychází na českém trhu.
Návod na použití síly

Přestože kniha, kterou vám nyní předkládá nakladatelství Mladá 
fronta, spatřila poprvé světlo světa před sto lety – přesně v roce 1912, její 
poslání je nadčasové. Kniha čtenáře podrobně seznamuje s metodou 
o tvůrčí síle myšlení The Master Key System, kterou poprvé představil světu 
úspěšný podnikatel, vizionář, filozof a vůdce, „Otec osobního rozvoje“ 
Charles F. Haanel. Tato metoda naučí všechny, kteří touží po úspěchu, 
podstatným principům, příčinám, následkům a zákonům, 
které jsou základem splnění všech cílů.  Jednoduše řečeno, 
jedná se o „návod k použití“ síly, která se skrývá v nitru každého 
z nás. „klíč mistrů“ je jedním ze základních děl bestselleru 
»The secret – Tajemství« a pravděpodobně jednou 
z nejúčinnějších a nepraktičtějších nauk pro naplněný 
život.   www.klicmistru.cz

Ve kterém roce vyšla poprvé tato kniha?
a)  1912               b) 1947                c) 1856
Odpovědi	zasílejte	nejpozději	do	25.	února	2012	na	adresu	redakce@scmvd.cz.	

SOUTĚŽ3x 
KNIHA
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BRISK,	výrobní	družstvo,	Ježov	u	Kyjova,	696	48	Ježov	9

IČO:	65279280,	tel.fax:	518	626	503,	tel	:	518	626	112
e-mail:	info@briskvd.cz,	www.briskvd.cz
Zapsáno	v	OR	KOS	Brno,	oddíl	Dr,	vložka	2739

BRISK, 
výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
NOVá řAdA PeT lAHVIČek se ZáVITeM PcO 28 MM :     

35 - 50 – 100 – 150 – 200 – 250 Ml  

TyTO ObAly se Vyrábějí V rŮZNéM bAreVNéM PrOVedeNí A  MAjí ŠIrOké uPlATNěNí 
PřI bAleNí TekuTÝcH, syPkÝcH A GrANulOVANÝcH láTek.

PeT lAHVIČky VyHOVují POžAdAVkŮM VyHláŠky MINIsTersTVA ZdrAVOTNIcTVí   
Č. 38/2001 sb .

POZVáNKA	NA	eMBAX	28.2	–	2.3.2012
Pavilon	F	stánek	26

BRISK, výrobní družstvo, vyrábí potahované kartonáže, reklamní výseky a expediční kartony včetně potisku (sítotisk i ofset). 
V oblasti plastikářské výroby se zaměřuje na PET lahve o objemu 0,25-2 litry a PET kanystry o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů. 

Novinkou jsou výrobky PET vyráběné technologií vstřikovyfukováním, kdy je možné vyrábět lahvičky o malém objemu, tj. 
od 10 ml a složitějších tvarů, než umožňuje klasická výroba z preforem. Výrobky jsou určeny zejména pro kosmetiku, farmacii, 
zdravotnictví a výrobky větších objemů pro potravinářství, bytovou chemii, autokosmetiku apod. 

Družstvo má v současné době 28 zaměstnanců z toho 18 osob se zdravotním postižením, čímž splňuje podmínku 
podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. pro „náhradní plnění“. V roce 2004 získalo družstvo certifikát na  
ISO 9001 a ISO 14001. V roce 2007 proběhl úspěšný reaudit obou certifikátů.
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