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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
opět se mi na začátku roku v počítači sešlo několik prognóz  
ekonomického vývoje, a to jak ve světě, tak v Evropě 
a v naší republice. Přílišným optimismem neoplývaly, 
ale vesměs se shodovaly v tom, že ekonomika v jižní čás-
ti Evropy bude dále stagnovat. Mírný růst je očekáván 
v Německu a mírné oživení se předpokládá v druhém 
pololetí i v naší ekonomice. Výraznější růst se očekává 
ve východní Evropě, Asii, Jižní Americe a Africe.

Je dobré tyto informace znát a pracovat s nimi. Žije-
me v globálním světě a musíme počítat s tím, že naše 
otevřená ekonomika je děním ve světě ovlivňována. 
Všem je nám ale jasné, že o úspěšnosti našeho podni-
kání se nerozhoduje na základě ekonomických pro-
gnóz, ale na základě práce v našich družstvech. Všichni 
jsme pod tlakem konkurence a v případě družstva  
ORLÍKU – KOMPRESORY je to konkurence asijská,  
konkrétně Čína a evropská je z Itálie, Německa a Švéd-
ska.

V Orlíku nechápeme konkurenci jako úhlavního nepří-
tele, ale jako zdroj informací o tom, kde se při srovná-
ní našich a konkurenčních výrobků nacházíme, a to jak 
v oblasti výkonových parametrů, tak v otázce cen. Byl 
bych samozřejmě velmi rád, kdyby ve většině družstev 
a podniků jako zdroj stlačeného vzduchu pracovaly 
kompresory Orlík, ale pak musí tyto výrobky být lepší 
než konkurence. Buď musí být levnější, nebo výkonnější, 
nebo budou mít delší životnost a spolehlivost. Nejlepší je, 
pokud jsou lepší ve všech výše uvedených parametrech.

Právě zlepšování výkonových parametrů a snižování 
cen se věnují naši technici a logistici nákupu. Ve spolu-
práci s našimi obchodníky zase pracujeme na rozšíření 

naší výrobkové základny. U pístových kompresorů se 
jedná o profesionální bezmazné pístové kompresory. 
Máme dvoustupňový pístový kompresor s výkonností 18 
metrů krychlových za hodinu při patnácti barech, máme 
i speciální kompresor pro zasněžování. V dlouhodobých 
zkouškách je i nízkotlaký pístový kompresor pro automo-
bilový trh. V oblasti šroubových kompresorů jsme zlepši-
li výkonnost řady 11 a 15 kW a představili jsme 11 a 15 kW 
kompresor řízený frekvenčním měničem. Pokud mluvím 
o dlouhodobých zkouškách, tak každý prototyp musí 
naběhat minimálně pět tisíc hodin v různých režimech 
a průběžně se měří parametry a kontroluje opotřebení 
dílců. Samozřejmě následují i dlouhodobé životnostní 
zkoušky a po vyhodnocení výsledků se pak rozhoduje 
o zavedení do sériové výroby.

V podstatě se držíme starého pravidla, že pokud se 
chceme udržet, musíme mít „nové výrobky a nové trhy“. 
O první části pravidla jsem se už zmínil a druhá se nese 
v duchu ekonomické prognózy, o které jsem psal na za-
čátku. V současné době hledáme sídlo pro naši dceřinou 
společnost v Polsku. Dále jsme navázali první kontakty 
a prodali první výrobky na Ukrajinu a máme první kon-
takty do Běloruska a do Kazachstánu. Víme, že nás čeká 
nelehká a ne nejlevnější cesta, ale naším cílem je zvýšit 
podíl exportu a zvýšit podíl přímého prodeje. Cenový 
tlak je neúprosný a na mezičlánky prodejců už není pro-
stor.

Na závěr bych nám všem družstevníkům popřál pevné 
zdraví a trochu toho podnikatelského štěstíčka.
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V nedávné době se na nás Komora SNS obrátila s infor-
mací, že v rámci programu delegace podnikatelů z Mol-
davské republiky jsou plánována nejen dvoustranná 
jednání s českými partnery, ale i návštěvy zajímavých 
firem. Vzhledem k tomu, že naše výrobní družstva mají 
ve světě tradici, došlo nakonec ve výrobním družstvu in-
validů DITA Tábor k návštěvě vrcholného managementu 
tří moldavských textilních firem, které se zabývají výro-
bou konfekce. 

VD Dita Tábor je družstvo s více jak padesátiletou his-
torií, které se mj. zaměřuje na výrobu bytového a dětské-
ho textilu, lehké konfekce a pracovních oděvů pro hotely 
a nemocnice.

Po příjezdu delegace se nás ujala předsedkyně VDI 
Ing. Samcová, která velice vstřícně hosty informovala 
o historii výrobního družstva, podrobně pak o jednot-
livých provozech a sortimentu. Hosté, kterými byli ře-
ditelé tří textilních závodů z různých míst Moldávie, se 

Uběhlo již 17 let, kdy Svaz českých a moravských výrobních družstev podal 
přihlášku do Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Toto rozhodnu-
tí bylo z větší částí vyvoláno nebývalým zájmem výrobních družstev o ruský 
trh a Komora SNS měla co nabídnout. Od té doby se svaz stal důležitým 
členem v této organizaci a za léta působení v Komoře SNS se naši členové –  
výrobní družstva – zúčastnila řady akcí, které Komora SNS pro své členy 
organizuje, jako např. účast ve vládních a podnikatelských misích do Rus-
ka a zemí SNS, konferencích, seminářů, kulatých stolů s významnými 
ruskými partnery a delegacemi či Business dnů při příležitostí konání 
veletrhů. Výrobní družstva při svých cestách do Ruska či zemí SNS mohla 
využít služby Komory SNS ohledně zajištění víz. Komora SNS také nabízí 
možnost výuky obchodní ruštiny. Toto je jen částečný výčet rozmanitých 
služeb, které Komora SNS nabízí, těch aktivit je daleko víc. Ale nešlo jen 
o ryze pracovní aktivity, členové se mohli zúčastnit např. česko-ruského 
podnikatelského plesu, na kterém se Komora SNS organizačně podílela. 
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zajímali o dění ve firmě, hledali možnosti spolupráce 
a nabídli výrobnímu družstvu možnost přesunout zakáz-
ky do jejich závodů. Poté si prohlédli jednotlivé provozy 
výrobního družstva, kde ocenili kvalitu a materiál vyrá-
běné produkce. 

Na závěr prohlídky navštívila delegace prodejnu druž-
stva, kde si se zájmem prohlédli výrobky družstva.

Hosté se pochvalně vyjádřili o tomto setkání, chtějí 
i v budoucnu s VD spolupracovat, vyměnit si nejen zku-
šenosti a nabídnout VD možnost využít jejich volných ka-
pacit, ale zároveň pozvali zástupce VD k návštěvě jejich 
firem. 

Celé setkání provázela přátelská atmosféra. Je žádoucí, 
aby se podobná setkání mohla realizovat i v jiných VD. 
Zástupce SČMVD předal členům delegace také tištěné 
materiály o jiných VD s tím, že prostudují i další sorti-
ment a zkusí pomocí svazu oslovit i jiná VD, která o spo-
lupráci projeví zájem.

Tex: Ing. Jiří Viselka, foto Jana Henychová

Návštěva moldavské delegace  
ve VDI Dita Tábor
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V pořadí již 4. rybářský veletrh FOR FISHING se konal ve dnech 24. – 27. ledna ve výstavním areálu PVA EXPO PRAHA  
v Letňanech. Mezi vystavovateli mohli návštěvníci zhlédnout expozici výrobního družstva SONA Žďár nad Sázavou. Mezi širo-
kou nabídkou výrobků bylo možno vidět několik novinek.
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Rybářské křeslo  
PARTNER SUMO  
a PARTNER SUMO 
S OPĚRKAMI 
Obě křesla jsou určena pro kor-
pulentní rybáře až do váhy 150 kg. 
Exkluzívní křesla jsou vyrobena ze 
zesílených ocelových materiálů, které 
zaručují vysokou pevnost a stabilitu. 
Křesla jsou konstruována pro nejvyš-
ší zatížení a pohodlí. Prodloužené 
nohy zajišťují vyšší umístění sedáku, 
což zaručuje komfort při dlouhém 
sezení. K tomu přispívá i vysoké opě-
radlo s možností opření hlavy o všitý 
polštářek. Thermoizolační matrace 
přináší příjemný pocit tepla a je 
umístěna v rámu na gumovém výple-
tu. Masivní podpěrky jsou přínosem 
pro snadnou změnu polohy.

Podběrák S 306
Když už jsme u velkých věcí, pak vás 
jistě zaujme nadstandardně velký 
podběrák typ S 306. Jedná se typ 
z řady extrémně velkých a pevných 
podběráků pro lovení velkých ryb, 
kde teleskopická tyč a ramena jsou 
vyrobena ze silného epoxidového 
sklolaminátu. Špičkové modely ob-
sahují kvalitní uhlík. Masivní vidlice 
je z hliníku. Nylonová síť s oky devět 
milimetrů je všita do textilního tu-
nelu. Šroubový mechanismus umož-
ňuje použití podběráku i v zasunuté 
poloze.

Rybářský stojan 
TRIPOD TRIUMPH INOX 
Výrobek je z nerezu, prodávaný, 
navíc za příznivou cenu. Zcela nový 
model splní požadavky nejnáročněj-
ších rybářů na vysokou kvalitu po-
užitých materiálů, jejich zpracování 
a designové provedení. Na ramena 
tripodu je možné umístit tři pruty 
a jejich polohu lze libovolně měnit. 
Tripod je dodáván v praktickém ne-
promokavém obalu, na přání zákaz-
níka s plastovými rohatinkami.

Text a foto: Jana Henychová

FOR FISHING – největší svého druhu v České republice. Návštěvníci veletrhu mohli vidět ukázky nových trendů na pre-
zentaci jednotlivých rybolovných technik a veškerý rybářský sortiment. Patronem veletrhu byl profesionální rybář Jakub Vágner, který zastřešil 
mimo jiné řadu přednášek o rybolovu v zahraničí a další doprovodný program. Na své si přišli jak profesionálové, tak lidé, pro které je rybaření 
koníčkem. Souběžně s veletrhem FOR FISHING probíhal také 2. myslivecký veletrh FOR HUNTING.

VD SONA Žďár nad Sázavou 
vystavovalo na veletrhu  

 FOR FISHING v Praze
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Od domácích potřeb k automobilům
ELKO Nový Knín sází na nový směr

ROZHOVOR 
Ing. Karel Novotný
ředitel a předseda představenstva
ELKO Nový Knín, v. d.

 Co vše družstvo ELKO vyrábí 
a v kolika provozech?
Máme celkem čtyři provozovny 
vzdálené od sebe 20 až 30 kilometrů. 
Ústředí je zde v Novém Kníně, kde 
je současně centrála řídící všechny 
provozovny. Přímo u nás probíhá vý-
roba hliníkových schůdků. Jedná se 
o klasické jednostranné a oboustran-
né schůdky, malé ocelové schůdky, 
vhodné běžně v domácnosti. Mezi 
výrobky pro domácnost jsou již 
tradicí kráječ knedlíků, mechanický 
zametač Chiron, ale třeba i oblíbený 
vysouvací sušák PRAKTIK na prá-
dlo. Pro kutily vyrábíme elektrické 
brusky, mezi další výrobky patří elek-
tronika (relé), ale i tlakoměry, které 
dodáváme do Tatrovky a Zetoru. Na-
ším výrobkem je i axiální ventilátor 
ELKO CLIMA, který se osazoval 
do panelákových koupelen, kuchyní, 
atd.

 V nabídce máte víceúčelový žebřík. 
Můžete ho našim čtenářům popsat?
Žebřík je poměrně žádaným artiklem –  
dodáváme ho ve velké míře do za-
hraničních řetězců. Přesný název 
je „víceúčelový žebřík“. Umožnuje 
rychlou a snadnou manipulací měnit 

vzájemnou polohu a vysunutí ramen, 
čímž lze dosáhnout tří různých způ-
sobů použití. Máme také „víceúčelo-
vý žebřík s pracovní plošinou“, kde 
je možné žebřík rozložit a přestavět 
na pracovní plošinu. Takovýto žeb-
řík s plošinou je samozřejmě možné 
použít i na schodech.

 Jako například?
Představte si, že natíráte zeď či opra-
vujete něco na schodech. Výška se 
dá navíc nastavovat libovolně po ur-
čitých délkových intervalech. Tím 
vznikne bezpečné provizorní praco-
viště pro domácnost či jinde všude 
tam, kam nelze dosáhnout a nelze 
tam umístit běžné štafle či žebřík. 
Obě ramena se dají navíc sestavit 
v jeden opěrný žebřík nebo dvojitý 
žebřík s proměnnou délkou ramen 
(což jsou v podstatě štafle, které mají 
na každé straně jinak vysoké „nohy“). 
Jedná se o velmi praktický výrobek, 
který vyvážíme ve větších objemech 
do zahraničí v rámci celé Evropy 
a dokonce se nám podařilo dostat se 
i do Austrálie.

 Co dalšího byste našim čtenářům 
přiblížil?
Vyrábíme dále například zámečky 
do domovních schránek. V Miličíně 
máme lakovnu, kde vyrábíme pro za-
hraničního partnera mj. konstrukce 
na žehlicí prkna. Mezi tradiční vý-

robky patří i ocelové kozy na řezání 
dřeva. Na kozu se upne dřevo, které 
pak lze pomocí motorové pily příčně 
dělit na požadovanou délku.

 Na loňské Zemi živitelce byl k vidě-
ní váš nový výrobek – sýrařská harfa. 
Můžete nám říct, k čemu slouží?
Jedná se o nový typ výrobku – je to 
v podstatě rám s držákem, na kterém 
jsou nataženy ocelové struny. Sýr 
vzniká z vysráženého mléka – hmotu 
je potřeba nakrájet na jemnější zrno. 
Čím jemněji se nakrájí, tím jemnější 
je pak sýr. Ve velkých mlékárnách 
na to mají technologii, ale menší 
farmičky tento výrobek rádi uvítají. 
Jedná se navíc o mechanický výro-
bek, tedy není potřeba k jeho pro-
vozu elektrický proud. Jednoduše se 
uchopí za držák a ponoří do nádoby 
s vysráženým mlékem. Tam se pohy-
by docílí rovnoměrného nakrájení 
na zrno. Výrobek je v podstatě zalo-
žen na jeho starším „bratrovi“ – krá-
ječi knedlíků. Je pravda, že sýrařská 
harfa sice naši firmu nespasí, ale 
jedná se o zajímavou a určitým okru-
hem odběratelů žádanou novinku.

 Vyrábíte také brusky… Pro jaký účel  
jsou určeny?
Jsou určeny pro běžné kutilství doma 
i ve firmách. Jedná se o tradiční a vel-
mi kvalitní výrobek, který doslova 
přežije člověka. Brusky jsou praktic-
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Družstvo ELKO patří k tradičním družstevním výrobcům. 
Jeho výrobky znají české hospodyňky již dlouhou řadu let 
po několik generací. Pokud patříte mezi mladší, zeptejte se vaší 
maminky či babičky, čím krájela knedlíky a pokud jí současně 

ukážete kráječ z družstva ELKO,  jistě bude překvapena, že vý-
robek zná. Stejně tak byste mohli pochodit při pohledu na me-
chanický zametač Chiron, kdy jistě vzpomene na tohoto kdysi 
velmi rozšířeného a oblíbeného domácího pomocníka.

Jenže družstvo ELKO dávno nevyrábí pouze kráječe na knedlíky a zame-
tače, tyto dva tradiční výrobky vycházejí z jeho výrobních hal už pouze 
jen jako nostalgické zboží. Je například výrobcem oblíbených skládacích 
schůdků a žebříků či kovové konstrukce pro řezání dřeva… Stejně tak 
znají kutilové jeho kvalitní elektrické brusky. V poslední době má ale vyšší 
vizi – vstoupit ještě v širším záběru na trh jako žádaný partner do automo-
bilového průmyslu. Jak dalece se mu to daří, jsme se zeptali předsedy před-
stavenstva Ing. Karla Novotného, který se stal současně naším průvodcem 
ve výrobním provozu.
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ky neporuchové. Slouží k univerzál-
nímu broušení menších předmětů, 
nářadí a nástrojů, například soustruž-
nických nožů, vrtáků, ručního nářa-
dí a podobně, včetně nástrojů s břity 
ze SK. Typ stolní brusky B – 150.02  
je spíše pro domácnost – elektromo-
tor je pro napětí 220 V. Typ B – 175.03 
má dvouobrátkové provedení s otáč-
kami 1400/2800 1/min., obvodová 
rychlost brusného kotouče je 13/26 
m/s. Elektromotor je určen pro 
napětí 380 V. K bruskám vyrábíme 
také náhradní díly a příslušenství.

 A co konkurence z Číny?
Ano, ta samozřejmě je – pokud vy-
razíme do hobbymarketů, můžeme 
vidět konkurenci z Číny, kde lze kou-
pit brusku i za 800 korun. Takové 
brusky nejsou v požadované kvalitě, 
přehřívají se, nemají tak silný motor, 
po čase bude nejspíš problém získat 
i náhradní díly atd. Konkurence je 
ale úplně ve všem, ať se jedná o brus-
ky či schůdky. Lidi nezajímá, že jim 
to vydrží rok a pak se spálí motor, 
kdežto u našich výrobků maximálně 
při běžném opotřebení vymění ko-
touč.

 Jak těžké je získat nějakou zajíma-
vou zakázku v  rámci poptávkového 
řízení?
Konkurence je velká, hlavně čínské 
výrobky jsou problém. Překupníci 
z Evropy nakupují kopie našich 
žebříků právě tam. Pokud vyrazíme 
do zahraničí, abychom si koupili 
konkurenční výrobek, zjistíme, že 
je to okopírovaný náš výrobek. I ná-
lepky kolikrát vypadají stejně. Jen 
při detailech jsou vidět rozdíly – na-
příklad u konkurence jsou některé 
části spojovány šrouby a matkami, 

my většinou vše spojujeme nýty. Je 
to už takový současný trend – nikdo 
nehledí na kvalitu, všechny zajímá 
pouze cena. Naše výrobky mají cer-
tifikaci, při testech, které před časem 
odvysílal jeden televizní pořad, jsme 
byli první co do kvality a bezpečnos-
ti. Zákazníka to ale nezajímá. My 
používáme kvalitní materiál i tech-
nologii. Nekvalitní materiál, šetření 
na bezpečnostních prvcích a špatná 
konstrukce může způsobit zranění 
zákazníka, tohle si prodejci v dnešní 
době neuvědomují. Tedy cena je roz-
hodující.

 Jakou mají vůbec schůdky nosnost?
Prodávají se s oficiální nosností 
do 150 kilo, ale výrobek je testován 
až do 265 kilo, kdy ani při tomto 
extrémním zatížení nedochází k de-
formaci výrobku. Je to pak vše ale 
samozřejmě o ceně – my používáme 
velmi módní hliník – náš zahraniční 
dodavatel nám dodává vzhledově 
velmi atraktivní lesklý hliník. Uva-
žovali jsme sice o obnově za levnější 
varianty, ale rozhodně nechceme jít 
na úkor kvality jen proto, že budeme 
nucení snížit cenu a ustoupit tlačící 
se konkurenci.

 Pokud se vám ozve zákazník a má 
zájem o menší zakázku, děláte i ty?
S konkrétními zakázkami je vždy 
horší, pokud se jedná o menší počet 
výrobků. Nebráníme se tomu, ale je 
vždy nutné předem propočítat, zda 
se taková zakázková výroba vyplatí. 
Menší série se zde ale vyrábějí.

 Co je hlavní páteří či vizí ELKA?
V provozovně Kosova Hora a Byst-
řice u Benešova máme zařízení pro 
lisování až do 250 tun a svařování 

různého způsobu – mezi vybavení 
patří výstředníkové a hydraulické 
lisy, bodové, odporové a ruční sva-
řování a různé poloautomatické 
a automatické zařízení (3D svařo-
vací robot). Je zde snaha co nejvíce 
automatizovat a robotizovat výrobní 
činnosti. Vyrábíme zde lisované 
a svařované kovové díly – jedná se 
o sériové díly do řady významných 
automobilových značek např. VW, 
BENTLEY, ŠKODA, SUZUKI, 
AUDI, BOSAL, atd.

 Jste tedy schopni vyrobit prakticky 
cokoliv podle dokumentace klienta?
Přesně tak. 

 Taková výroba si ale žádá speciali-
zované výrobní prostředky…
Pro to je vždy dobré mít dobré 
technické zázemí, které my máme. 
Máme vlastní nástrojárnu, kon-
strukční a technologické oddělení. 
Některé menší nástroje si vyrábíme 
sami, větší si je necháváme vyrobit 
externě. Většinou to probíhá tak, 
že z automobilky přijde výkres dílu, 
na jehož základě pak naše konstruk-
ce a technologie navrhne příslušný 
postup výroby a nástroje, včetně cen. 
Po úspěšném získání projektu se ná-
vrh realizuje.

 Výroba Elka tedy jasně směřuje 
k automobilovému průmyslu…
Ano. Je to naše současná vize, kam 
chceme Elko směřovat – do resortu 
Automotive.

 Je asi těžké se mezi tuto komunitu 
dostat, že…
To je pravda, ale my máme tu vý-
hodu, že ELKO vyrábělo díly už 
na Favorita. Další nespornou výho-
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dou je, že jsme přímými dodavateli 
na linky automobilek. Záměr je zís-
kat co největší zakázky, získat nové 
zákazníky a s tím spojenou výrobu 
postupně přesunout do všech provo-
zoven. S tím souvisí i záměr pořízení 
nových strojů, větších lisů např. 500 
tun, v budoucnu nákup většího po-
čtu svařovacích robotů atd.

 Jak probíhá v  tak velké firmě skla-
dové hospodářství?
Máme ve firmě novinku – nový infor-
mační systém Helios Orange. Máme 
propojeny on-line všechny provozov-
ny, kde i na halách máme terminály 
pro záznamy práce. Lidé ve výrobě si 
pomocí čárových kódů evidují svou 
práci, co kdo udělal a daní pracovníci 
hned vidí v jaké fázi rozpracovanosti 
výrobek je. Já zde mohu z ústředí 
kontrolovat všechny provozovny 
a všechny výrobní a další procesy.

 Máte ještě další novinky?
Další novinkou je, že přecházíme 
na novou automobilovou normu ISO 
TS16949. Letos v červnu bude probí-
hat certifikace. Předchozí norma se již 
stala nedostačující, neboť někteří naši 
zákazníci vyžadovali novou normu. 
Nyní se tedy na tyto změny připra-
vujeme, připravujeme procesy, doku-
menty. atd… A především očekáváme, 
že se nám tak otevřou dveře do dal-
ších automobilek nebo novým zákaz-
níkům. Náš cíl je v budoucnu prioritní 
zaměření na automobilový průmysl.

 Jak jste na tom s konkurencí v auto-
mobilovém průmyslu?
Konkurence z Číny sice existuje, ale 
sázíme na to, že automobilky, se 
kterými spolupracujeme či chceme 
spolupracovat, se nacházejí v Evropě 
a my jsme v jejím středu. Přece jen 
pro operativní spolupráci je pro vý-

robce příznivější variantou, když má 
dodavatele blízko.

 Pane předsedo, jste ve  své funkci 
poměrně krátkou dobu – co se vám 
již za dobu vašeho působení vše po-
dařilo?
Za mého působení se mimo jiné 
podařilo zavést novou službu nabí-
zenou ostatním dodavatelům do au-
tomobilky ŠKODA – resp. funkci 

„rezidentního inženýra“. Letitého 
pracovníka firmy Škoda, potažmo 
dalších dodavatelských firem, které 
do Škodovky řadu let dodávaly, jsem 
zaměstnal v Elku. Pracovní místo 
má ale stále v areálu Škoda v Mladé 
Boleslavi, přímo na lince, kde má 
možnost výrobky přímo kontrolovat 
a rovnou řešit případné závady. Je 
velmi pozitivní, pokud máte mož-
nost mít svého člověka přímo u zdro-
je kontaktů, informací, atd. Může 
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Text: Jana Henychová, foto: archiv družstva

w w w.mechanikapv.cz

totiž odstranit veškeré operativní 
závady – případné chybné díly či 
další vady v dodávce. Zkrátka vyře-
šit nějaké problémy přímo na místě. 
Ve své předchozí funkci pracoval pří-
mo ve třídící firmě, takže tuto práci 
velmi dobře zná. Jednalo se o externí 
společnost, která ale u firmy Škoda 
skončila. Tak jsme se dohodli, že 
tuto práci bude nadále vykonávat 
pro nás. Stará se o naše díly a další 
věci s tím související. Máme tudíž 
daleko pružnější spolupráci. Máme 
možnost navázat kontakty důležité 
pro spolupráci přímo u zdroje a náš 
spolupracovník je schopen hned 
kontaktovat dodavatele a věci také 
rovnou vyřešit, což je jednodušší než 
v případě problémů zastavit linku.

 Takže se dá říci, že tradiční výrob-
ky jako kráječ či mechanický zametač 
se přestanou časem vyrábět?

Stav klasických výrobků v tuto chvíli 
udržujeme již jen z hlediska histo-
rie a stálého, i když menšího zájmu. 
Nesázíme ale na nich výrobní záměr 

– firmu to neuživí, neboť již v této 
chvíli více než 50 procent veškeré vý-
roby zahrnují lisované a svařované 
kovodíly.

 Je skvělé, že se vám podařilo najít 
cestu, jak udržet stav zaměstnanců.
Ano. Tu cestu jsme našli a v současné 
době v ELKO pracuje 107 lidí. I tak 
je to ale boj, je cítit, že krize ještě ně-
jakým způsobem neopadla.

 Co ELKO a veletrhy? Jezdíte na ně?
Účast na veletrzích si rozmýšlíme, 
poslední dobou nevystavujeme… 
Jezdíme na veletrhy strojního typu, 
ale také na tuzemské veletrhy např. 
Země živitelka nebo Hobby. V nej-
bližší době se chystáme navštívit 

veletrh spotřebního zboží Ambiente 
v Německu.

 Jakým způsobem oslovujete bu-
doucí zákazníky?
V současné době směřujeme mar-
ketingové a reklamní činnosti spíše 
do internetového pojetí. Navazujeme 
spolupráci s firemními databázemi, 
které mají co do činění s poptávko-
vými systémy.

 Spolupracujete s  nějakým výrob-
ním družstvem? 
V současné době se snažíme navázat 
spolupráci s jinými družstvy, kde 
bychom rádi spolupracovali v oblas-
ti prodeje našich výrobků na jejich 
prodejnách.

 Děkuji za rozhovor.
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komise a Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR jsou všechny služby posky-
továny zdarma.

Enterprise Europe Network
váš pomocník při vstupu  
na zahraniční trhy, v rozvoji inovací  
a zvyšování konkurenceschopnosti.

Ve všech těchto zemích poskytuje 
více než 600 partnerských organi-
zací sítě odborné služby zaměřené 
na podporu a zvyšování konkurence-
schopnosti podniků a výzkumných 
institucí. Aktivity sítě zahrnují od-
borné poradenství pro podnikatele 
a informace o jednotném evropském 
trhu, asistenci při mezinárodním 
technologickém transferu, podporu 
při vyhledávání zahraničních ob-
chodních kontaktů či projektových 
partnerů pro mezinárodní spoluprá-
ci ve výzkumu a vývoji. Síť také na-
bízí konzultace k ochraně duševního 
vlastnictví.

ru
b

ri
k

a 
m

an
až

er
ů

 d
ru

žs
te

v

Před rokem jsme vás informovali o možnostech využití spolupráce se sítí Enterprise Europe 
Network. Nyní přinášíme aktuální informace pro rok 2013. Připomeňme si, že síť Enterpri-
se Europe Network vznikla před pěti lety jako nástroj pro podporu mezinárodní spolupráce 
a podnikání v zahraničí, především pro malé a střední podniky. Již na začátku tuto síť tvořily 
všechny členské země EU a několik zemí nečlenských díky historické spolupráci v předchozích 
strukturách. Mezi zakládající země Enterprise Europe Network mimo země EU patří Chile, 
Izrael, Švýcarsko a Norsko. Od té doby se síť rozrostla do globálních rozměrů s 56 zeměmi, kde 
nejnovějším členem se stala na začátku roku 2013 Indie.

Tohoto potenciálu kontaktů síť 
využívá i pro české firmy a jejich 
podnikání. Díky podpoře Evropské 
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Rádi bychom Vám představili jednotlivé organizace, kte-
ré tvoří síť Enterprise Europe Network v České republice. 
Prvním v pořadí je koordinátor české části sítě

Technologické centrum AV ČR 
Sídlo: Ve Struhách 27, Praha 6 
Telefon: 234 006 100 
E-mail: info.een@tc.cz 
www.tc.cz

Technologické centrum AV ČR (TC) je významným 
národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infra-
strukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, 
technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací 
o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Je význam-
ným pomocníkem inovativních podniků a institutů VaV, 
přičemž od roku 1997 bylo členem mezinárodních sítí 
na podporu inovací. Od roku 2008 koordinuje aktivity 
sítě Enterprise Europe Network v České republice a zá-
roveň je klíčovým subjektem při podpoře inovativních 
firem nejen v Praze a okolí. 

Činnost centra se dále orientuje i na podporu vzniku 
a rozvoje malých inovačních firem a realizaci následných 
náročných technologických transferů, několik let byl 
úspěšně provozován i první podnikatelský inkubátor při 
Akademii věd, od roku 2008 se TC podílí na činnosti ino-
vačního centra a podnikatelského inkubátoru s podniky 
skupiny ČKD. 

Specializovanou činností TC jsou analytické a kon-
cepční práce, které vedly k vytvoření národního think-

-tanku STRAST zabývajícího se strategiemi výzkumu, 
vývoje a inovací, hodnocením výzkumu a výzkumných 
programů a identifikací výzkumných priorit v souvislosti 
s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky.

TC přispívá prostřednictvím širokého spektra infor-
mačních aktivit k vyšší účasti českých týmů v evropském 
výzkumu a vývoji, především v rámcových programech 
Evropského společenství pro výzkum a technologický 
vývoj (RP). Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj 
CZELO, kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, 
vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a admi-
nistrativou výzkumu v Evropském společenství. 

Agentura regionálního rozvoje Liberec  
(ARR Liberec) 
Sídlo: Tř. 1 máje 97/25, Liberec 
Telefon: 488 577 070 
E-mail:info@arr-nisa.cz 
www.arr-nisa.cz

Agentura regionálního rozvoje Liberec ve spojení s říze-
ním bývalého EIC Liberec za dobu své existence pořá-
dala nebo spolupořádala již poměrně mnoho akcí, které 
mají i širší, nadregionální charakter. Její činnost vychází 
z potřeby zkvalitnit tok informací především pro oblast 
malého a středního podnikání, ale i pro ostatní organiza-
ce především v Libereckém kraji. Ziskové i neziskové sub-

jekty je nutno důkladně seznamovat s možnostmi, které 
lze využívat k jejich rozvoji. Její činnost tím slouží nejen 
potřebám institucí a organizací v procesu přizpůsobová-
ní se a v používání norem platných v EU, ale i potenciál-
ním investorům a různým úřadům ke sledování výsledků 
Libereckého kraje. 

Agentura poskytuje konzultace a organizuje školení, se-
mináře a workshopy zejména pro podnikatelské subjekty 
o problematice EU (např. evropské fondy apod.). Dále 
poskytuje asistenci při navazování výrobní a obchodní 
spolupráce se zahraničními partnery nebo při zapojení 
českých firem do evropských programů na podporu pod-
nikání (projektová příprava).

BIC Ostrava 
Sídlo: Ruská 83/24, Ostrava – Vítkovice 
Telefon: 595 957 458  
E-mail:valdmann@bicova.cz 
www.bicova.cz

Posláním BIC Ostrava je především podpora, pomoc 
a konzultace z různých oblastí činnosti na trhu. Společ-
nost existuje od roku 1993. Nabízí komplexní služby začí-
najícím i rozvíjejícím se firmám, aby se od počátku mohly 
věnovat svému podnikání a část souvisejících problémů 
přenechali na BIC Ostrava. 

BIC Ostrava v rámci Enterprise Europe Network po-
skytuje především služby v oblastech inovací a tech-
nologického transferu, asistenční služby při transferu 
technologií, komercializaci výsledků výzkumu a vývoje 
a realizaci inovačních záměrů podniku

Dále pomáhá s identifikací technologických potřeb 
podniku a vyhledávání vhodných partnerů pro techno-
logickou spolupráci. Ke své činnosti využívá především 
databáze technologických nabídek a poptávek (prohle-
dávání - anglicky). Mimo to také poskytuje služby v ob-
lasti inovačních aktivit, projektové poradenství nebo 
poradenství k účasti v evropských programech na pod-
poru podnikání, inovací a výzkumu.

Mezi stěžejní činnosti patří konzultace a poradenství 
pro účast malých a středních podniku v programech Ev-
ropské unie pro podporu podnikání, výzkumu a vývoje 
a inovací, pomoc při identifikaci témat a vyhledávání 
partnerů, informace o výzvách v jednotlivých oborech, 
pomoc s vyhledáváním finančních zdrojů pro rozvoj 
podnikání a v neposlední řadě konzultace v otázkách 
ochrany duševního vlastnictví a prodeje licencí.

BIC Plzeň 
Sídlo: Riegrova 1, Plzeň 
Telefon: 377 235 379  
E-mail:bic@bic.cz 
www.bic.cz

BBIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum bylo 
založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost pod-
porující rozvoj inovačního podnikání v regionu. Působí 
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v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a ino-
vací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionál-
ní, národní i mezinárodní úrovni.

Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a střed-
ním podnikům a zahrnují například podporu zakládání 
nových technologicky zaměřených firem, asistenci při 
rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání 
a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, 
zapojování firem do národních i evropských programů, 
podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání 
vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchod-
ní spolupráci, nabídku prostor pro inovační podnikání 
včetně komplexu navazujících služeb, informační a pora-
denské služby pro podnikání v EU.

BIC Plzeň podporuje spolupráci mezi univerzitami 
a podniky, zprostředkovává praxe a odborné stáže, pří-
pravuje a implementuje pilotní projekty aj.

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) 
Sídlo: Ve Struhách 27, Praha 6  
Telefon: 234 006 232  
E-mail: een@crr.cz 
www.crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvkovou orga-
nizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na starosti má 
především administraci a kontrolu čerpání evropských 
fondů z Integrovaného operačního programu, operač-
ního programu „Technická pomoc“ a všech programů 
přeshraniční spolupráce. CRR zajišťuje pro zájemce 
o podporu a příjemce konzultační činnost a pořádá in-
formační semináře, pomáhá při přípravě a realizaci výbě-
rových řízení, realizuje průběžnou kontrolu, monitoruje 
průběh projektů a zajišťuje podklady pro realizaci plateb 
z prostředků EU.

Mezi služby Centra pro regionální rozvoj poskytované 
v rámci projektu Enterprise Europe Network patří posky-
tování informací o podnikatelském prostředí v zemích 
EU, informování o programech a projektech EU i ČR, 
poradenství v oblasti evropské legislativy, zprostředko-
vání účasti na obchodních burzách a matchmakingových 
akcích pořádaných na podporu mezinárodní spolupráce 
firem. Centrum pro regionální rozvoj také zajišťuje zve-
řejňování nabídek a poptávek podniků v celosvětové da-
tabázi Business Cooperation Database, zprostředkování 
názorů podnikatelů Evropské komisi. Mezi další činnosti 
patří pořádání odborných seminářů, školení či konferen-
cí s aktuální podnikatelskou tematikou a v neposlední 
řadě zpracovávání informací pro podnikatele na míru.

JIC Brno 
Sídlo:U Vodárny 2965/2, Brno 
Telefon: 511 205 330  
E-mail: jic@jic.cz 
www.jic.cz

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním fir-
mám, studentům s originálními nápady, výzkumným 

pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci 
mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou 
správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější ino-
vační podnikání na jižní Moravě.

Se svými rozsáhlými odbornými znalostmi a kontakty 
poskytuje centrum praktickou pomoc v případech, kdy 
společnost hledá nového obchodního partnera v jiném 
členském státě, partnera v zahraničí pro transfer techno-
logie či radu jak rozvíjet inovativní myšlenku, nebo jak 
požádat o financování evropského výzkumu. Může po-
moci klientům v technických záležitostech, jako jsou prá-
va k duševnímu vlastnictví, normy a právní předpisy EU.

Podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vý-
voji a poskytuje informace a pomoc při účasti v meziná-
rodních projektech jako je např. 7. Rámcový program. 
Mimo to dále poskytuje specializované poradenství (po-
radenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, inova-
cí a inovačního managementu, financování podnikání, 
apod.). Mezi další aktivity patří například organizování 
mezinárodních partnerských setkání (zaměřených na je-
den či více oborů, jejichž cílem je navazování kontaktů 
a vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci).

Krajská hospodářská komora MSK (KHK MSK) 
Sídlo: Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské hory 
Telefon: 597 479 333  
E-mail: info@khkmsk.cz 
www.khkmsk.cz

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování 
a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti 
zejména poskytuje poradenské a konzultační služby 
v otázkách spojených s podnikatelskou činností, orga-
nizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního 
vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky 
s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uza-
vírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají 
v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vyko-
nává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného 
plnění svých úkolů.

Regionální hospodářská komora Brno  
(RHK Brno) 
Sídlo: Výstaviště 1, Brno 
Telefon: 532194927  
E-mail: eenbrno@rhkbrno.cz 
www.rhkbrno.cz

RHK Brno poskytuje služby a poradenství v oblasti vzdě-
lávání, finančního poradenství, právního poradenství, 
exportního poradenství, celního poradenství, služby 
CzechPoint, pronájem vlastních prostor členským fir-
mám.

V rámci projektu Enterprise Europe Network podpo-
ruje RHK Brno malé a střední podnikatele prostřednic-
tvím poskytování informačních a poradenských služeb 
usnadňujících vstup na jednotný evropský trh a rozvoj 
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mezinárodní spolupráce. Nabízí pomoc především při 
uplatnění na evropském trhu, poskytuje konzultace a se-
mináře k problematice EU. Klíčovou činností je asistence 
při hledání obchodních partnerů, investičních možnos-
tí či dodavatelů a poskytování informací o programech 
podpor pro Vaši firmu. Zájemcům pak RHK Brno pra-
videlně zasílá přehled zahraničních nabídek a poptávek 
z vybraného oboru. 

Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje (RRA PK) 
Sídlo: nám. Republiky 12, Pardubice,  
Telefon: 466 053 911  
E-mail: info@rrapk.cz 
www.rrapk.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je zá-
jmové sdružení právnických osob, které nyní již 13 rokem 
podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto 
cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejmé-
na s místními samosprávami měst a obcí. 

Místem realizace služeb poskytovaných Enterprise Eu-
rope Network Pardubice je území Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje. RRA RK poskytuje především 
informace z prostředí Evropské unie a institucí Evrop-
ské unie, zprostředkovává informace o podnikatelském 
prostředí EU a ČR, poskytuje operačních programech 
na podporu podnikání a veřejných zakázkách v zemích 
EU. Mezi hlavní činnosti patří zprostředkování ob-
chodních kontaktů. Dále RRA PK organizuje seminá-
ře a vzdělávací akce pro podnikatele, vydává publikace 
a elektronické newslettery. 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 
(RRA UK) 
Sídlo: Budovatelů 2830, Most 
Telefon: 417 633 240  
E-mail: tucek@rra.cz 
www.rra.cz

Činnost RRA UK je zaměřena na podporu a koordina-
ci hospodářského a sociálního rozvoje na území Ústecké-
ho kraje. Byla založena jako akciová společnost roku 1994 
podle modelu regionálních rozvojových organizací, kte-

ré působily v té době v zemích Evropské unie. Cíle a roz-
sah činnosti byly přizpůsobeny specifickým podmínkám 
Ústeckého kraje. RRA ÚK má dlouhodobý plán činnosti, 
který je zaměřen na poskytování služeb, které přispívají 
k zavedení standardního podnikatelského a občanského 
prostředí a mobilizaci zdrojů, které podněcují a podpo-
rují systematický rozvoj kraje.

V rámci Enterprise Europe Network poskytuje RRA 
UK poradenství a informace v oblasti dotačních příle-
žitostí, asistuje s přípravou projektů a žádostí o udělení 
grantu (dotace). Pomoc podnikatelům při vyhledávání 
obchodních a kooperačních partnerů v zahraničí. RRA 
UK poskytuje rozsáhlý informační servis v oblasti pod-
mínek podnikání v rámci trhů celé Evropy a regionu 
NUTS II Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraje) 
a otázkách evropské legislativy a dalších předpisů. Mimo 
to se také podílí na tvorbě oborových analýz. 

VÚTS Liberec 
Sídlo: Svárovská 619, Liberec XI,  
Telefon: 485 302 486 
E-mail: vuts@vuts.cz 
www.vuts.cz

Od roku 2000 se Inovační a technologické centrum 
při VÚTS orientuje na podporu mezinárodní spoluprá-
ce ve vědě, výzkumu a technologickém vývoji a nabízí 
specializované služby zaměřené na rozvoj inovačního 
potenciálu organizací regionu severních a severovýchod-
ních Čech. Kromě specializovaných poradenských 
služeb určených vědecko – výzkumným centrům a ino-
vačním firmám v regionu severních Čech se ITC orien-
tuje na podporu rozvoje textilních technologií na území 
celé ČR. Inovační a technologické centrum v rámci 
sítě Enterprise Europe Network poskytuje informační 
a poradenské služby jako je zprostředkování informací 
o možnostech financování aktivit vědy a výzkumu z rám-
cových programů EU (informace o otevřených výzvách, 
podmínkách účasti atd.), technická a administrativní 
podpora účastníků projektů RP, mezinárodní propagace 
regionálních výzkumně-vývojových aktivit. Cílem pro-
jektu je bezplatně poskytovat informační a poradenský 
servis pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum 
a technologický vývoj.

Zdroj: Enterprise Europe Network -vr-

w w w.een.cz
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v Internetový portál projektu Kontakt–Kontrakt 2013–2014

Čtyři kooperační akce 

V lednu 2013 byl otevřen mezinárodní internetový portál 
projektu Kontakt–Kontrakt 2013–2014, který je dobrou 
příležitostí, jak zvýšit konkurenceschopnost českých MSP 
i na trzích mimo EU. Jedná se o společný projekt Regi-
onální hospodářské komory Brno/Enterprise Europe 
Network, dalších českých i zahraničních partnerů pro-
jektu Enterprise Europe Network, hospodářských komor 
a společnosti Veletrhy Brno, a. s., který je podporován 
Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obcho-
du ČR. Dlouhodobý projekt obchodních příležitostí 
s názvem Kontakt–Kontrakt vznikl na podporu nových 
principů v rámci proexportní politiky a procesu imple-
mentace Exportní strategie ČR pro období 2012–2020. 
Cílem je realizace konkrétních opatření v podobě indi-
viduálního přístupu, balíčkových služeb a organizace 
čtyř kooperačních akcí s dlouhodobou přípravou pro 
zapojené účastníky z řad českých a zahraničních firem, 
za účelem aktivně pomoci uspět českým malým a střed-
ním podnikům i na třetích trzích. 

Kooperační akce Kontakt–Kontrakt 2013–2014 se konají 
v termínech: 

 █ 24.–25. dubna 2013, pavilon A  
brněnského výstaviště

 █ 8.–9. října 2013, pavilon A  
brněnského výstaviště

 █ jaro 2014
 █ podzim 2014

Co získáte?
 █ Účastí na Kontakt–Kontrakt si zaručíte prezentaci v on-
line i tištěném katalogu akce. 

 █ Bez velké námahy a s malými náklady naleznete nové 
obchodní partnery, klienty, dodavatele.

 █ Získáte důležité kontakty mezi vystavovateli i návštěvní-
ky nejvýznamnějších veletrhů v ČR.

 █ Zajištěn volný vstup na veletrh.

1 akce = 2 dny = až 20 schůzek. Protože jsou 
schůzky plánovány v předstihu, je pro Vás 
jednodušší řídit si svůj čas a přizpůsobit časy 
ostatních schůzek a optimalizovat tak svou 
účast na veletrhu, ať už jako vystavovatel, 
anebo jako návštěvník.

MSV 2013

Více informací naleznete na www.komora.cz v sekci Regionální a oborové informace.

-vr-
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Už to, že manažer s úspěchem projde náročným několi-
kastupňovým hodnocením a stane se finalistou soutěže, 
mu přidá na důvěryhodnosti a prestiži a přiřadí ho k lize 
těch nejlepších v zemi. Z dalších, již kritičtějších postojů 
účastníků soutěže, tentokrát na aktuální témata ve společ-
nosti např. na korupci, vyplývá, že nominovaní ve svých 
firmách již zavádějí etické kodexy, zapojují se také např. 
do hnutí PodnikameBezKorupce.cz nebo do Koalice pro 
transparentní podnikání a neakceptují zakázky za tzv. 
provize. U některých oborů existuje již řadu let standard-
ní postup výběrových řízení formou elektronických auk-
cí, kterých se účastní dodavatelé z celého světa a jejichž 
systém eliminuje korupci. Možnost korupce u výrobního 
družstevnictví je často eliminována systémem a pod-
statou družstevního způsobu podnikání a kontrolními 
mechanismy v družstvu, kde bývá na všechny investiční 
projekty a záměry vypisováno výběrové řízení.

Na druhé straně se s korupcí mnozí čeští manažeři se-
tkávají téměř denně. „Jednou podáš prst a už nejsi svo-
bodný“, říká jeden z manažerů, hodnocených v soutěži. 
A jedním dechem dodává, že korupci odmítá, protože 
chce být svobodný, aby mohl být konkurenceschopný. 

Velké finále bude 25. dubna
Do 20. jubilejního ročníku soutěže MANAŽER ROKU 
bylo letos nominováno téměř 200 manažerů a manažerek 
z celé republiky. Soutěž je otevřená a o účast projevují 
zájem i manažeři-cizinci, kteří u nás dlouhodobě pracují. 

Nominována byla téměř desítka manažerů z řad člen-
ských výrobních družstev SČMVD. 
25. dubna budou v rámci DNE ÚSPĚŠNÝCH MANAŽE-
RŮ A FIREM slavnostně vyhlášeni vítězi jednotlivých 
kategoriích, např. MANAŽER ROKU, MANAŽERKA 
ROKU, TOP 10, VYNIKAJÍCÍ MANAŽER STŘEDNÍ 
FIRMY, VYNIKAJÍCÍ MANAŽER MALÉ FIRMY, 

20 let testuje soutěž manažer roku kvalitu manažerů 

w w w.manazerroku.cz

Text: PhDr. Lýdie Procházková

Na Žofíně se rozdá  
MANAŽERSKÉ 
ZLATO
Většina manažerů, nominovaných do jubilejního 20. ročníku 
soutěže MANAŽER ROKU, komentuje svoji účast „jako 
možnost otestovat své kvality, porovnat se s kolegy 
z branže, inspirovat se, setkat se s nejlepšími manaže-
ry České republiky a zlepšit prestiž své profese.“ Vníma-
jí ji jako exaktní a sofistikovaný projekt s desítkami parametrů 
a kritérií, nesrovnatelný s ostatními soutěžemi a anketami. 

MLADÝ MANAŽERSKÝ TALENT DO 35 LET či Ma-
nažeři odvětví. 

Hlavním argumentem důvěryhodnosti projektu je, že 
manažeři nejsou hodnoceni jen podle nominací, čísel,  
argumentů a výsledků na přihlášce, ale že uvedená fakta 
jsou prověřována v praxi – a to formou manažerského 
auditu přímo na pracovišti. „Každý finalista si musí projít 
mnohastupňovým náročným hodnocením a jednou jeho 
součástí je právě audit,“ uvádí Jan Preclík, předseda Hod-
notitelské komise. „Například když s hodnoceným ma-
nažerem procházíme fabriku a vidíme, že se s většinou 
kolegů a zaměstnanců zdraví jménem, tak to vypovídá 
nejen o dobré atmosféře v podniku, ale i o jeho manažer-
ském přístupu, metodách a týmové práci – a nebudou to 
asi jen fráze na papíře,“ poznamenává J. Preclík.

den ÚSPěŠnÝCH ManaŽeRŮ a fiReM
Dlouhodobě je odbornou veřejností vnímán jako svátek 
manažerů. V paláci Žofín je pro ně tradičně připraven 
atraktivní odborný i prestižní program. 

Letošní manažerský den, 25. duben, začíná mezinárod-
ní konferencí České manažerské asociace: „NENECH-
ME UJET VLAK – úloha manažerů ve 21. století“ a bude 
nejen na téma inovace ve vzdělání. Na ni vystoupí do-
mácí i zahraniční esa v tomto oboru a bude ji moderovat 
jeden z nejúspěšnějších českých manažerů, který nyní 
pracuje na světové úrovni – Jan Mühlfeit ze společnos-
ti Microsoft. Program dále pokračuje panelovou diskuzí 
s politiky – cílem této diskuze je přenést závěry konfe-
rence do povědomí české politické scény a naservírovat 
politikům to, co manažeři od politiků při rozvoji ekono-
miky a konkurenceschopnosti očekávají. Den vyvrcholí 
odpoledním slavnostním vyhlášením vítězů soutěže MA-
NAŽER ROKU a závěr bude patřit kulturnímu zážitku 
v Národním divadle. 

Projekt MANAŽER ROKU vyhlašují Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Jeho 
hlavním cílem je ocenit a vyzdvihnout vynikající mana-
žerské osobnosti jako příklad pro ostatní. „Ukazuje se, jak 
významnou roli manažeři plní a jak se jejich výkon podepi-
suje na konkurenceschopnosti firem i celé země,“ uzavírá  
jeden z vyhlašovatelů soutěže, prezident ČMA, Pavel Kafka.
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Současné šetření bylo realizováno agenturou Factum 
Invenio ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur 
(AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), Čes-
kým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV), POPAI 
a B.I.B.S.

Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS, přinesla od-
povědi na tyto otázky:

 █ Vyhledáváme zboží, které známe z reklamy a při-
znáváme nákup na základě reklamy? Co se změnilo 
od minulého roku? Jsme k sobě upřímnější?

 █ U kterých skupin produktů nás reklama nejvíce ovliv-
ňuje a jsme ochotni to přiznat?

 █ A u kterých produktů nás vede alespoň k vyhledávání 
informací či zájmu o produkt?

 █ Kupujeme či přiznáváme nákup těch produktů, u kte-
rých považujeme reklamu za důvěryhodnou? Má 
vztah vnímání pravdivosti reklamy na koupi?

 █ Která média nás nejvíce při nákupu ovlivňují? Jakou 
roli pro nás hraje televize, internet, billboardy či místo 
prodeje?

 █ Co říká česká veřejnost na product placement? Vší-
máme si produktů umístěných ve filmech či TV pořa-
dech? Vadí jim a co jim hlavně vadí?

Vývoj nákupu na základě reklamy 
Přiznání nákupu na základě reklamy se po celou dobu 
našeho šetření pohybuje v rozmezí cca 30–40 procent 
a bylo by zajímavé dalším detailním šetřením zjisit fakto-
ry, které to ovlivňují. V tomto roce se procento těch, kteří 

ru
b

ri
k

a 
m

an
až

er
ů

 d
ru

žs
te

v

nákup na základě reklamy „přiznávají“ dostalo na 36 % 
s tím, že stále existují rozdíly mezi ženami a muži (ženy 
přiznávají nákup častěji) a pozitivní odpověď by také 
frekventovanější u nižších věkových akupin a lidí s vyšší 
životní úrovní. 

Vývoj nákupu na základě reklamy 1994–2012 
N=1006

Přiznání nákupu na základě reklamy je nutné interpre-
tovat v širších souvislostech. Musíme počítat s tím, že 
část populace nákup na základě reklamy „nepřizná“ ať 
již proto, že si ovlivnění neuvědomuje, nebo ho přiznat 
nechce. V minulých šetřeních jsme tuto skutečnost dávali 
do souvislosti s fenoménem „manipulace“ obecně, a vlast-
ním nákupem, tedy „manipulace mnou samotným“, kde 
byly zjištěny zřetelné rozdíly. Obecné vnímání manipu-
lativní funkce reklamy je stále mnohem vyšší než skuteč-
nost, kterou si uvědomujeme a přiznáváme při vlastním 
jednání. 

Další dotazy byly zaměřeny na ovlivnění reklamou 
u jednotlivých skupin produktů. Ukazují se rozdíly 

Pojďme se seznámit s částí výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos-
ti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla 
agentura Marktest, a.s. a v kterém pokračuje v posledních letech agentura Factum 
Invenio.  Doposud bylo realizováno celkem 29 reprezentativních výzkumů, jejichž 
výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. V letošním roce jsme se zaměřili přede-
vším na vnímání důvěryhodnosti a pravdivosti reklamy u jednotlivých skupin 
produktů a „přidali“ jsme otázku týkající se postojů k product placementu.

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.,  
prezidentka ČMS 

Češi a reklama v roce 2012
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předpokládaná pravdivost reklamy působí i na náš zájem 
o nabízený produkt či službu. Jak vypadá srovnání?

Nákup produktů či služeb na základě reklamy celkem vs. 
mezi těmi, kteří považují reklamu za pravdivou 
Předpokládaná pravdivost reklamy hraje důležitou roli 

při rozhodování o koupi produktu či služby i o získává-
ní informací a zájmu o ně. To koresponduje s výsledky 
minulých šetření, kdy v požadavcích na reklamu byla 
pravdivost a důvěryhodnost uváděna na prvních místech. 

Product placement
Dne 1. 6. 2010 vstoupil v platnost zákon 132/2010 Sb. O au-
diovizuálních mediálních službách, upravující používání 
procuct placementu. Pp se s filmem pojí od počátku kine-
matografie a v současné době se setkáváme s umístěním 
produktů ve filmech, TV pořadech a dalších audiovizu-
álních dílech čím dále tím častěji ať již více či méně „po-
vedeně“. Ale jak to vnímá česká veřejnost? Všímá si této 
prezentace produktů a značek a jak na ně reaguje?

Všimli jste si výrobku nebo značky ve filmu nebo TV insce-
naci? Pokud ano, vadí vám to?

Z odpovědí na otázku „Všimli jste si výrobku nebo 
značky ve filmu nebo TV inscenaci?“ vyplývá, že umístě-
ní produktu ve filmech či TV pořadu si více než polovina 
lidí vědomě nevšimne a nevadí jí buď vůbec, nebo jí ne-
vadí, když zapadá do děje inscenace.

mezi ovlivněním vedoucím k zájmu o produkt, informa-
ce o něm a vlastní „přiznanou“ koupi. Dle předpokladu 
častěji dochází ke koupi produktů z oblasti potravin, ne-
alkoholických nápoje, drogerie a kosmetiky, tedy výrob-
ků běžné spotřeby. Zájem o produkt na základě reklamy 
bez uskutečněné koupě uvádějí dotázaní nejčastěji u seg-
mentu elektro, bílé techniky a mobilních operátorů, tedy 
u produktů, o jejichž koupi více uvažují a pro rozhodnutí 
potřebují informace. 

U jakých produktů reklama vede ke koupi? (údaje v %) 
 █ potraviny, nealkoholické nápoje ..........................36,6 
 █ kosmetika a drogerie ...........................................24,4 
 █ oděvy, obuv, sportovní potřeby ............................14,7
 █  alkoholické nápoje ...............................................13,5 
 █ volně prodejné léky a potravinové doplňky .......... 13,2 
 █ hračky, potřeby pro děti ....................................... 9,5 
 █ elektro, bílá technika, nářadí ................................ 9,0 
 █ telefony, mobilní operátoři ....................................5,9 
 █ finanční služby (banky, pojišťovny, spořitelny).......2,5 
 █ auta .......................................................................2,3

U jakých produktů vede k zájmu o výrobek, informace o něm?
 █ elektro, bílá technika, nářadí ...............................20,2 
 █ telefony, mobilní operátoři ...................................19,1 
 █ oděvy, obuv, sportovní potřeby ........................... 18,2 
 █ volně prodejné léky a potravinové doplňky .......... 16,8 
 █  kosmetika a drogerie .......................................... 14,0 
 █ finanční služby (banky, pojišťovny, spořitelny)..... 13,8 
 █ potraviny, nealkoholické nápoje .......................... 12,5 
 █ auta ..................................................................... 10,0 
 █ alkoholické nápoje.................................................9,1 

Kde, na jakých prodejních místech reklama nejvíce ovlivňuje?

Častěji je přiznáván vliv reklamy na nákup v obchod-
ních řetězcích, kde dochází k impulzivním nákupům 
a zákazníci se rozhodují přímo na místě prodeje. Jak 
víme z minulých šetření, zde nejsou lidé reklamou nato-
lik přesyceni a stále zde ještě pro některé akce zbývá pro-
stor. V internetových obchodech vidíme tejné vzbuzení 
zájmu o informace o výrobku, ale je větší podíl těch, kteří 
neuvádějí odpověď. 

Působí na koupi pravdivost reklamy? 
Přesněji řečeno, zda častěji kupujeme na základě té re-
klamy, kterou považujeme za pravdivou. A zároveň, zda 

v ysekalova@cms-cma.cz 
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Akt o jednotném trhu, který Komise 
předložila v dubnu 2011, předsta-
vil soubor dvanácti klíčových a 50 
doplňkových opatření k podnícení 
hospodářského růstu a posílení dů-
věry. Společné zapojení Evropského 
parlamentu, Rady EU, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, 
Výboru regionů a mnoha zúčastně-
ných stran vedlo k vytvoření široce 
sdílené politické vize dalšího rozvoje 
jednotného trhu a umožnilo soustře-
dit politickou pozornost na důležité 
oblasti. Toto sdělení proto před-
znamenává „Akt o jednotném trhu 
II“ s druhým souborem prioritních 
opatření. Tato opatření mají mít sku-
tečné reálné dopady a vést občany 
a podniky k tomu, aby s důvěrou 

využívali výhod jednotného trhu. 
V budoucnu budou třeba další kroky 
směřující k podpoře jednotného trhu 
jako motoru růstu a zvyšování život-
ní úrovně. Úspěch tohoto snažení 
bude záviset na tom, zda jsou pra-
vidla jednotného trhu v praxi uplat-
ňována účinně a předvídatelným 
a spolehlivým způsobem. Z tohoto 
důvodu má provedení a každodenní 
uplatňování pravidel jednotného 
trhu orgány v členských státech mi-
mořádný význam.

Lepší fungování jednotného trhu 
prostřednictvím starých a nových 
pokynů je silně ohroženo masivním 
nárůstem nezaměstnanosti na 28 mi-
lionů osob. Nezaměstnanost v EU 
postihuje hlavně mladé lidi. Stovky 

Tento rok slavíme 20. výročí vzniku jednotného trhu. Pro evropské spotřebitele 
znamená jednotný trh větší výběr za nižší ceny. Občanům jednotný trh poskytl 
možnost svobodně cestovat a usadit se a pracovat, kde chtějí. Mladým lidem ote-
vřel možnost studovat v zahraničí. 23 milionům společností v EU otevřel jednotný 
trh přístup k 500 milionům spotřebitelů. Silný a plně integrovaný jednotný trh 
podněcuje růst, vytváří pracovní místa a nabízí evropským občanům příležitosti, 
které před 20 lety neexistovaly.Rozvoj jednotného trhu je dlouhodobým proce-
sem. Jednotný trh musí reagovat na neustále se měnící svět.JUDr. Marie Zvolská, SČMVD 

AKT O jEDNOTNém TRHu II

tisíc malých a středních podniků 
zbankrotovaly a 120 milionům lidí, 
tj. zhruba 25 % populace EU, hrozí 
chudoba a sociální vyloučení. Tyto 
faktory mají dramatický dopad 
na poptávku a spotřebu v EU. EU 
a členské státy musí kromě klíčových 
opatření ještě zvýšit své úsilí o to, 
překonat finanční, hospodářskou 
a rozpočtovou krizi a plně využít po-
tenciálu jednotného trhu.

EHSV vyzývá Parlament, Ko-
misi a Radu, aby jednaly rychle, 
aniž by to však bylo na úkor kva-
lity, a zajistily, aby byly tyto legis-
lativní návrhy přijaty do konce 
funkčního období Parlamentu 
a Komise na jaře 2014.
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Eu zAHAjujE STR ATEGII PRO ČISTá PALIVA
Evropská komise zveřejnila ambiciózní balíček opatření, 
jež mají zajistit v celé Evropě rozvoj čerpacích stanic pro 
alternativní paliva, společné normy pro jejich konstrukci 
a používání. Politická opatření se dosud převážně věno-
vala konkrétním palivům a vozidlům a otázka distribuce 
paliv jimi zohledňována nebyla. Snahy směřující k po-
skytování příslušných podnětů nebyly koordinovány 
a nedosahovaly požadované úrovně.

Rozvoji čistých paliv brání tři zásadní překážky: vyso-
ká cena vozidel, nízká míra přijetí na straně spotřebitelů 
a nedostatek dobíjecích a čerpacích stanic. Tato situace tak 
vede k začarovanému kruhu. Pro nedostatek vozidel se ne-
staví čerpací stanice. Vozidla nejsou v důsledku nízké po-
ptávky prodávána za ceny, jež by byly konkurenceschopné. 
Spotřebitelé si tato vozidla nepořizují, neboť jsou drahá 
a nejsou pro ně k dispozici vhodné čerpací stanice či mís-
ta pro dobíjení. Komise proto navrhuje balíček, v němž 
jsou pro členské státy stanoveny závazné cílové hodnoty, 
pokud jde o minimální úroveň infrastruktury týkající se 
čistých paliv, jako je elektřina, vodík a zemní plyn, jakož 
i společné celounijní normy pro nezbytná zařízení.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpověd-
ný za dopravu, uvedl: „Rozvoj inovativních a alterna-
tivních paliv je zcela zřejmou cestou, jak dospět k větší 
účinnosti hospodářství EU z hlediska zdrojů, jak snížit 

naši přílišnou závislost na ropných produktech a jak roz-
vinout odvětví dopravy, aby odpovídalo požadavkům 21. 
století. Čína a USA v rámci těchto opatření plánují, že 
do roku 2020 bude v provozu přes šest milionů elektric-
kých vozidel. Z hlediska Evropy se jedná o významnou 
příležitost pro dosažení silné pozice na rychle se rozvíje-
jícím celosvětovém trhu.“

Čisté energii se v rámci dopravního balíčku věnuje sdě-
lení o evropské strategii pro alternativní paliva, směrnice 
zaměřená na infrastrukturu a normy a průvodní doku-
ment, v němž je uveden akční plán pro rozvoj zkapalně-
ného zemního plynu (LNG) v oblasti lodní dopravy.
Navrhovaná hlavní opatření:
Elektřina: Pokud jde o místa pro dobíjení elektrické ener-
gie, je stav v rámci EU velmi různorodý. Na čele je Němec-
ko, Francie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království. 
Tento návrh vyžaduje, aby každý členský stát zřídil mini-
mální počet dobíjecích stanic, u nichž bude využívána tzv. 

„společná zástrčka“ (viz připojená tabulka). Cílem je zřídit 
nezbytný počet dobíjecích míst, aby společnosti vyráběly 
za přiměřené ceny automobily ve velkosériové výrobě.
Společná zástrčka v EU je klíčovým prvkem pro rychlej-
ší rozšíření tohoto typu paliva. Aby ukončila nejistotu 
na trhu, oznámila dnes Komise, že zástrčka tzv. „typu 2“  
bude používána v celé Evropě coby společný standard.
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Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám! 

V posledních číslech časopisu jsme otevřeli téma „Společenské 
odpovědnosti podnikání družstev“, kterému se již řada výrobních 
družstev věnuje, aniž je takto pojmenovala a považovala za cosi 
mimořádného. Sama podstata družstva a členství v družstvu je 
prostředím, ve kterém je to jaksi samozřejmé.

Sociální nebo společenská odpovědnost (zkratkou 
CSR) bývá stále častěji součástí firemní strategie a stále 
častěji ovlivňuje i pohled zákazníků, zaměstnanců i okolí 
na obraz firmy. Ať už formálně (u velkých firem) nebo 
neformálně – její součástí je nejen vztah k životnímu pro-
středí, k místu a regionu podnikání, ale i k lidem – za-
městnancům, obchodním partnerům i k zákazníkům. 

Tzv. „sociální pilíř CSR“ je nejméně atraktivním proje-
vem – na rozdíl od sponzoringu kultury nebo sportu, dob-
ročinnosti nebo zdůrazněného vztahu k ochraně životního 
prostředí (často okázalého, přesto formálního). Výhodou 
méně viditelného sociálního pilíře mohou být nízké výdaje. 

Většina našich družstev (samostatnou kapitolou jsou VDI, 
která to „mají v popisu práce“) není zpravidla schopna vě-
novat se tomuto tématu systematicky, nemá pro to ani po-
třebné kapacity. Přesto velká část družstev je významnými 
zaměstnavateli v místě a regionu, s tradicí a všem na očích. 
Velká část staví svůj byznys na stabilitě a solidnosti, nejen 
pokud jde o kvalitu a cenu, které jsou v dnešní konkurenci 
už samozřejmým požadavkem. 

Zajímají nás vaše zkušenosti

Odpovědi na anketní otázky posílejte nejpozději do 5. dubna 2013 na adresu henychova@scmvd.cz

Nabízí se otázky:
 █Nemůžeme zabít pověstné dvě mouchy jednou ranou tím, 
že začneme více zdůrazňovat své společensky a sociálně 
odpovědné jednání nejen vůči lidem, partnerům, zaměst-
nancům, ale zkusíme toto „samozřejmé cosi“ využít i pro 
marketing a PR? 

 █Nemůže změna pohledu zákazníků přispět i k vyšší „sociál-
ní přidané hodnotě“ toho, co vyrábíme nebo poskytujeme? 

 █Není ten správný čas „trumfnout“ naše konkurenty? 
Na to se ptáme vás i představitelů členských družstev. 

Odpovědi mohou být zajímavé i inspirativní, stejně jako 
dobré příklady. Věříme, že Vás s nimi budeme moci se-
znamovat v některých příštích číslech časopisu.

Text: Ing. Karel Rychtář

ANKETA
1. Jak vnímáte význam CSR a jejího sociálního pilíře v dneš-

ním obchodním světě a v prostředí, ve kterém podnikáte?

2. Vidíte ve vašem družstvu prostor pro využití ve prospěch 
obchodní pozice na trhu? 

3. Jaké máte dosavadní zkušenosti? 

4. Uvažujete nebo připravujete něco konkrétního v této oblasti? 

5. Pomohlo by vám více informací? Jakých?            
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Vodík: Německo, Itálie a Dánsko již mají k dispozici 
značný počet vodíkových čerpacích stanic, i když někte-
ré z nich nejsou přístupné běžné veřejnosti. Je ještě ne-
zbytné, aby byly některé prvky, jako jsou např. palivové 
čerpací hadice, upraveny společnými normami. Podle 
tohoto návrhu budou stávající čerpací stanice propojeny 
s cílem vytvořit síť na základě společných norem, což za-
jistí mobilitu vodíkových vozidel. Tato část se vztahuje 
na 14 členských států, v nichž je současnosti k dispozici 
síť pro vodíková paliva.

Biopaliva: již tvoří téměř pět procent trhu. Používají 
se v rámci palivových směsí, a tudíž nevyžadují žádnou 
speciální infrastrukturu. Klíčovým úkolem bude zajiště-
ní jejich udržitelnosti.

Zemní plyn (zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený 
zemní plyn (CNG)): Zkapalněný zemní plyn je využí-
ván jak u námořní, tak i u vnitrozemské vodní dopra-
vy. Rozvoj infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn je 
na samém počátku a pouze Švédsko disponuje malými 
skladovacími zařízeními pro LNG, jež jsou určena pro 
námořní plavidla, avšak několik dalších členských států 
její zavedení plánuje. Komise navrhuje, aby byla do roku 
2020 v rámci základní transevropské sítě vybudována 
čerpací místa pro zkapalněný zemní plyn ve všech 139 
námořních a do roku 2025 ve všech vnitrozemských 
přístavech. V jejich případě nejde o rozsáhlé terminály 

na čerpání plynu, ale o pevné či mobilní čerpací stanice. 
Návrh se týká všech významných přístavů v EU.

LNG: Zkapalněný zemní plyn se používá i pro náklad-
ní automobily, avšak v EU je k dispozici pouze 35 čer-
pacích stanic. Komise navrhuje, aby byly do roku 2020 
vybudovány u silnic v rámci hlavní transevropské do-
pravní sítě čerpací stanice, a to s hustotou jedné čerpací 
stanice na každých 400 kilometrů.

CNG: Stlačený zemní plyn se používá zejména v osob-
ních automobilech. V současnosti jej používá jeden mili-
on vozidel, což představuje 0,5 % z celkové počtu vozidel 
v provozu. Cílem automobilového průmyslu je dosáhnout 
desetinásobku tohoto čísla do roku 2020. Návrh Komise 
zajistí, že v celé Evropě budou do roku 2020 veřejnosti 
k dispozici každých 150 km čerpací místa, jež budou pro-
vozována podle společných norem.

LPG: zkapalněný ropný plyn. V případě zkapalněného 
ropného plynu nejsou plánována žádná opatření, neboť 
základní infrastruktura je již k dispozici.
Členské státy budou moci provést tyto změny, aniž by to 
nutně dopadalo na jejich veřejné výdaje, neboť mohou 
změnit místní právní úpravu tak, aby povzbudila inves-
tice soukromého sektoru a jeho příslušné kroky. Podpo-
ra EU je již k dispozici a lze čerpat prostředky z fondů  
TEN-T, fondů soudržnosti a strukturálních fondů.

Zdroj: Evropská komise
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Velikonoce, nazývané taktéž svátky jara jsou pohyblivými svátky, přicházejícími vždy 
po prvním jarním úplňku. V minulosti oslavovaly zejména událost zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, postupem času ale svůj náboženský obsah ztrácely. Děti je v dnešní 
době vnímají spíše jako několik dní volna od školních povinností a možnost koledo-
vání a dovádění při pomlázce. Dospělí je většinou chápou jako oslavy jara, ke kte-
rým patří tradiční zvyky, jako je pečení velikonočních beránků, jidášů či mazanců, 
velikonoční nádivky, dekorování domů a barvení vajec. Ani v Druchemě na tento 
významný svátek nezapomínají, a proto připravili celou produktovou řadu veliko-
nočních výrobků OVO. Stačí si jen vybrat – navštívit e-shop nebo nejbližší drogerii či 
obchodní řetězec. 

Družstvo Druchema se ve svých výrobcích zaměřilo zejména na barvení a dekoro-
vání vajec a bytovou velikonoční dekoraci. V jeho sortimentu tak nechybí léta známé 
klasické práškové barvy OVO, stejně tak jako nové trendy, v barvení velikonočních 
vajec, posledních let. Druchema má jednoduše velikonoční produkty pro každou 
osobnost i věkovou kategorii! Tyto i další velikonoční produkty lze zakoupit v dro-
geriích, obchodních řetězcích nebo na webu společnosti v sekci Velikonoční výrobky.
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A Velikonoce mohou začít! 

Boříme mýty, barvení vajec snadno, rychle a dokonale…

Všichni zřejmě známe perleťové knoflíky, 
ale co třeba perleťová velikonoční vejce? 
I to je totiž nyní možné díky barvám OVO 
s perleťovým efektem. V balení jsou k dis-
pozici čtyři gelové barvy, gelový perleťový 
efekt a ochranné rukavice pro rychlou 
a snadnou aplikaci. Tip jak na to:  Postup 
je velmi rychlý a jednoduchý, podobný jako u ba-

O tom, že stříbrný třpyt nepatří jen k Vá-
nocům, se přesvědčí každý, kdo jednou 
vyzkouší velikonoční barvy na vejce OVO 
s právě zmíněným efektem stříbrného třpy-
tu. V balení jsou čtyři tekuté barvy, gelový 
efekt stříbrný třpyt a samozřejmě pár ruka-
vic pro snadnou a čistou aplikaci. 
Tip jak na to: Uvařená horká vajíčka vložte do ¼ 
litru horké vody, ve které jste před tím rozpustili 

rev OVO s mramorovým efektem. Stačí si nasadit 
přiložené rukavice, do dlaní si nakapat 1–3 kapky 
jedné barvy a ještě horká vejce promnout v dlaních. 
Následně do dlaní nakapejte 3 kapky perleti a vejce 
opět promněte a nechte barvy zaschnout. Chcete-li 
dosáhnout vyššího stupně perleti, postačí jen zvýšit 
množství efektu. Pro vícebarevné vejce je samozřejmě 
možné barvy libovolně kombinovat. 

barvu a přidali 1–2 lžíce octa. Ideální je nechat vejce 
ponořená ve vodě 30–60 sekund. Po té si navlékněte 
ochranné rukavice, nakapejte do dlaní 3 kapky stří-
brného třpytu a vejce promněte v dlaních a nechte 
uschnout. Pro dosažení vyšší míry stříbrného třpytu 
zvyšte jeho množství. Stříbrný třpyt je také možné 
aplikovat štětečkem nebo přímo z tuby a tvořit tak 
originální obrazce. Iniciativě se meze nekladou.  

RADy A TIPy:
jak na luxusní vajíčka jako z katalogu 
Také patříte k těm, kteří každoročně před Velikonocemi řeší starosti ohledně 
pečení tradičních beránků, jidášů, přípravy klasické nádivky, výzdoby bytu 
či domu nebo originalitu a dokonalost dekorace velikonočních vajec? Pokud 
jste si odpověděli ano, tak je pro vás jako stvořená řada velikonočních výrob-
ků družstva Druchema, která vám usnadní barvení a zdobení vajec stejně 
jako drobnou bytovou dekoraci. Jak by se vám líbila netradiční vejce s efek-
tem mramoru, perleti nebo stříbrného třpytu? A právě to Druchema jako tra-
diční česká firma, pro niž jsou Velikonoce zásadním ročním svátkem, nabízí. 

OVO 
Efekt perleť

OVO – Efekt 
stříbrný třpyt
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Dnes již existují OVO Tabletové barvy, kterými pohodlně 
vejce obarvíte. Balení obsahuje šest sytých barev – ty jen 
rozpustíte v horké vodě s pár lžícemi octa a barvení může 
začít. Zakoupit je můžete i v rámci OVO Setu, kdy ke čty-
řem tabletovým barvám získáte i 12 různých obtisků.

Jednou z novinek nedávné doby jsou i tekuté barvy jako 
například OVO Tekuté barvy DUO. Jak název napovídá 
balení vždy obsahuje dvojici barev: oranžová/červená, 
zelená/žlutá, modrá/červená, červená/fialová nebo oran-
žová/hnědá. Zákazníci oceňují i rychlost barvení, kdy 
jedno vejce je obarveno za 30–60 sekund.

Druchema neopouští ani starší klasické metody barvení 
a dekorace vajec, a stále tak nabízí práškové barvy ve žlu-
té, modré, červené a zelené barvě. V posledních letech 
k nim přidala ještě méně obvyklou oranžovou nebo cibu-
lovou. Vejce se barví zhruba 2–5 minut, pro docílení lesku 
je doporučeno jej ještě potřít tukem.

Velký výběr je i mezi obtisky. K dispozici jsou OVO 
moderní obtisky, OVO tradiční, OVO slámové, dokonce 
i obtisky s motivem kraslic nebo květin. Vyberou si i ná-
ročnější zákazníci, pro které jsou přichystány luxusnější 
glitrové obtisky s motivem motýlků či ornamentů. 

Text: Lenka Netušilová, foto: Druchema

Zapichovací OVO dekorace znázorňující beránka, kuřátko, 
zajíčka a motýla vyřeší starosti s výzdobou domácnosti. 
I na to společnost Druchema myslela a pro letošní rok při-
pravila tyto velikonoční atributy, které se budou dokonale 
vyjímat u květiny, jarního osevu, na zácloně nebo uprostřed 
velikonočního stolu mezi kraslicemi. Všechny dekorace jsou 
vyrobeny z kvalitně potištěné vyřezávané vícevrstvé překližky. Jako dárek k OVO dekoracím je připraveno i 20 gramů 
osevu ječmene, ideálního pro výsadbu do květináče o průměru 10 cm.   

Novinkou mezi netradičními způsoby deko-
race vajec jsou takzvané smršťovací košilky. 
Druchema zde myslela, na všechny, kteří 
neholdují barvení vajec, chtějí ušetřit ještě 
více času, a přesto by měli rádi dokonale 
ozdobená velikonoční vejce. Tyto košilky 
s tradičními i moderními či krajkovými 
motivy tak představují ideální řešení – nikde žádná barva a přitom celé 
vejce dokonale dekorované. V jednom balení se nachází devět košilek.  
Tip jak na to:  Snazší už to být nemůže. Na uvařené vejce navlékněte košilku a pomocí 
lžíce ponořte na 3 sekundy do horké vody. Po té už jen vyjměte vejce z vody a nechte uschnout. 
Celá aplikace je tak dokončená. 

Sen o dokonale obarvených velikonočních 
vejcích se stane skutečností právě s barvami 
OVO zaručující mramorový efekt. Balení 
obsahuje pět gelových barev – červenou, 
žlutou, oranžovou, modrou a zelenou 
a dále jeden pár rukavic pro snazší dosa-
žení požadovaného mramorového efektu. 

Tip jak na to: Horká uvařená vejce osušte a na-
vlékněte si přiložené rukavice. Do dlaní si následně 
nakapejte 1–3 kapky jedné barvy a vejce v rukou 
důkladně promněte. Pokud vás lákají vícebarev-
ná a crazy vejce stačí, když otřete rukavice čistým 
ubrouskem a postup zopakujete s dalšími barvami. 
A pokud jste i milovníky lesklých vajec zbývá už je jen 
potřít tukem. 

OVO 
Efekt mramor

OVO – Smršťovací košilky

Víte že… Pro milovníky tradice

zapichovací OVO dekorace
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Tento typ tabletu patří v současné době k tomu lepšímu 
v nabídce tabletů, takže pokud se pro jeho koupi rozhod-
nete či jste si ho již koupili, je na místě gratulace pro vás 
jako jeho majitele. Získali jste totiž rychlý tablet, který 
se dá kromě komunikace WIFI a BLUETOOTH použít 
i jako rezervní telefon, pokud jste si vybrali řádově o dva 
tisíce dražší model s 3G kartou. Standardní model bez 
3G může se světem komunikovat prostřednictvím WIFI 
nebo pomocí vhodného mobilního telefonu, např. propo-
jením přes BLUETOOTH. 

Kromě vlastního úložiště 16 gigabajtů má vstup pro 
microSD kartu až do velikosti 32 gigabajtů, takže si mů-
žete ze své nové hračky udělat ideálního parťáka na cesty, 
obzvláště s příjmem GPS. Tablet je navíc opatřen kame-
rou s možností pořízení fotografií i videa a bez problémů 
v něm fungují všechny komunikační sítě jako Facebook, 
Twitter, Myspace a další. Stejně tak na něm můžete vy-
řídit důležitou poštu, otevřít si soubory prostřednictvím 
standardního vybavení tohoto tabletu či si stáhnout na-
příklad Kingsoft Office nebo Polaris Office z obchodu 
Google play. S externí klávesnicí, dá se říci, plně nahradí 
klasický notebook, pokud se dokážete oprostit od absen-
ce výhody Windows v podobě více otevřených oken na-
ráz. Na jednodušší práci na počítači ale zcela jistě stačí.

Co si budeme namlouvat – nejen prací je člověk živ, tab-
let výborně poslouží i pro zábavu. Pokud máte rádi filmy, 
pak je potřeba vychutnat si je v kolmé poloze obrazov-

Zkuste to
S TABLETEMví

te
, ž

e

Poslední dobou nás v obchodech zásobují širokou  

nabídkou tabletů. Jedním z bonbonků vyšší řady,  

která vás nezklame, je značka Samsung  

a jeden z jejích posledních typů – model  

Samsung Galaxy Tab2 10.1 Silver GT-P5100  

s rozměry 256,6 × 175,3 × 9,7 milimetrů.  

Není účelem tohoto článku podat vyčerpávající  

technické informace, ale spíš seznámit ty,  

kdo váhají, zda si tablet pořídit, s jeho klady či zápory.

ky. Je pravda, že právě tento typ tabletu má rozlišení full 
HD a můžete na něm sledovat filmy s kvalitním obrazem, 
opatřené navíc vestavěnými reproduktory, které si to 
mohou rozdat s běžnými klasickými boxy, prodávanými 
v supermarketech – minimálně hlasitostí je dohánějí, což 
je až s podivem, jak z necelých dva milimetru širokých 
reproduktorů může znít korekcemi vyvážený zvuk… Sa-
mozřejmě vám také nic nebrání, pokud budete tablet pou-
žívat doma, do vstupu pro sluchátka připojit externí boxy.

Samsung nabízí k tabletům příslušenství – stojánek či 
klávesnici, která slouží majiteli tabletu pro pohodlnější 
psaní než na obrazovce tabletu. Vzhledem k tomu, že 
je mezi nimi rozdíl několika málo stokorun, doporučili 
bychom vám spíše koupit si klávesnici. Protože pokud 
budete chtít tablet používat s externí klávesnicí, pak se 
samozřejmě nabízí otázka, jak vám bude tablet stát, na-
příklad při zmiňovaném sledování filmů. Pokud ho máte 
na stole o co opřít nebo jste si pořídili speciální obal, kte-
rý se dá rozložením postavit do „áčka“, pak vám posta-
čí i jiná klávesnice. Jenže pozor – tablet nemá klasický 
vstup pro USB 2.0, tedy byste museli zakoupit bezdrá-
tovou BLUETOOTH klávesnici, eventuálně počkat, až 
Samsung vyrobí redukci na USB jako tak učinil při jeho 
mladším bratrovi Samsung Tab1 10.1. Je tu ale ideální 
tip: Samsung vyrábí velmi roztomilou klávesnici z bílé-
ho matného plastu, s anatomicky tvarovanými klávesami 
pro snadnější psaní.
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Designově se nedá této klávesnici nic vyčíst – černé části 
jsou vyrobeny z vysoce lesklého a velmi odolného plastu. 
Cena této klávesnice se pohybuje cca 1400 – 1700 korun. 
Samotný dokovací stojánek se pak pohybuje řádově o ně-
kolik stokorun níže, takže jak je patrno, klávesnice je vhod-
nou volbou. Při jejím nákupu si ověřte, zda je určena pro 
typ Tab2 10.1. Před časem se zde totiž dala sehnat pouze 
pro předchozí verzi Tab1. Tato verze je sice s Tab2 částečně 
kompatibilní (což řada prodejců na dotaz ani neví), ale je 
tu jeden háček – je jí potřeba do stojánku poněkud silněji 
zatlačit, aby došlo ke kontaktu – potažmo rozsvícení kon-
trolního modrého světla. A otázkou je, zda to nemůže mít 
časem vliv na funkčnost samotného tabletu, a proto vám 
koupi klávesnice pro jiný model tabletu rozhodně nedo-
poručujeme. 

Zbývá dodat, že klávesnice Samsung není sice zrovna 
nejlevnější, avšak její horní řada nabízí řadu zajímavých 
funkcí používaných běžně v Androidu, takže váš dotyko-

klasickému notebooku je v porovnání s notebookem zpra-
vidla o dost delší a tak vám odpadá pobíhání po zahradě 
s prodlužovačkou a hledání dokovacího adaptéru, až vám 
uprostřed filmu začne signalizovat slabá baterie… Výraz-
ný je i jas monitoru včetně možnosti nastavení, takže ne-
hrozí, že byste na sluníčku nic neviděli, jako se děje při 
levnějších typech přístrojů pro mobilní komunikaci.

Ti z vás, kdo slyšeli, že je možno tablet připojit prostřed-
nictvím adaptéru k televizoru a vychutnat si tak ještě více 
filmy, nabádáme k ostražitosti. Bohužel, jak pracovníci 
prestižních marketů s elektronikou, tak prodejci tabletů, 
nabízejí adaptér HDTV konkrétně typ HDTV Adapter 
EPL-3PHPBEGSTD HDMI, a až na výjimky neví, že je 
kompatibilní pouze s řadou Tab 1. Tedy že vám nebude 
na model Tab2 fungovat. Nezbývá tedy, než čekat, až se 
Samsung blýskne a uvede na trh i tento nezbytný adap-
tér, abyste mohli svůj nový tablet proměnit v přehrávač 
na velkém televizoru. Tablet se pak může stát skuteč-
ným domácím filmovým archivem, obzvláště vzhledem 
k jeho dalšímu úložišti na microSD kartě. Pokud chcete 
HDMI využívat, pak zatím nezbývá, než si zakoupit verzi  
Tab1 10.1 či jiný kompatibilní tablet s touto redukcí.

A v čem je vlastně výhoda tabletu oproti notebooku? Po-
kud často cestujete a potřebujete být na internetu, občas 
zhlédnout film, přečíst si poštu či si zahrát hru nebo se 
zkrátka odreagovat, je pro vás tablet výhodou. Při pro-
pojení s počítačem funguje jako běžný externí hard disk. 
Má ale především jednu velkou – a tou je hmotnost. Neboť 
nejlehčí notebooky zpravidla nedovedou tolik věcí, kolik 
svede tablet vážící necelých 60 deka. Když navíc připoč-
tete několik hodin provozu oproti notebooku, ke kterému 
musíte nosit objemný adaptér, a tlouštku několik milimet-
rů, neboť se jedná o jakýsi „přerostlý mobil“, pak je výho-
da jasná. Adaptér zmiňovaného tabletu totiž představuje 
vskutku malý lehký konektor s vypojovacím dokovacím 
kabelem, který současně slouží jako propojovací mezi kla-
sickým počítačem či notebookem a tabletem. Obejdete 
se ale samozřejmě i bez něj, díky výše zmiňované funkci 
BLUETOOTH či nesporné výhodě – možnosti vložení 
microSD karty. Apropo, při jejím nákupu se poraďte s pro-
dejci či ještě spíše, najděte si sami informace na internetu. 
I v kartách je totiž rozdíl – doporučujeme zakoupit si vyso-
korychlostní microSD kartu. Sice bude o něco dražší, ale 
nahrávání proběhne výrazně rychleji. A pokud nechcete 
zrovna obal typu „stojánek“, pak máme pro vás další tip – 
jednoduchý pevný a tenký obal, v ceně asi 500 korun. Tab-
let se tak stane velmi nenápadným, pokud si ho chcete vzít 
například na nějakou konferenci, ale i třeba do restaurace 
či jiných prostor, kde by sezení s běžným notebookem bylo 
nevhodné…

Přejeme vám příjemnou zábavu s touto velepříjemnou 
hračkou, objevování jeho všech funkcí a stažení pro vás 
zajímavých aplikací, která se po dokoupení klávesnice sta-
ne vaším příjemným parťákem nejen na cestách.

 Text: Jana Henychová, Daniel Smrtka, foto: Samsung

vý displej bude déle v lesknoucí se podobě. Klávesnice 
je velmi příjemná na psaní a ve spodní části je opatřena 
přilnavou pěnovou hmotou, takže vám na stole nebude 
klouzat. Abychom jen nechválili, našli jsme si zápor – vý-
robce dosud nedodává českou variantu, potisk kláves č, ř, 
š atd. budete marně hledat. Klávesnice nicméně fungu-
je bezproblémově i na tyto znaky. Kdo nezná prstoklad, 
pro toho bude psaní obtížnější. Takže ti, kdo píšou vše-
mi deseti, nebudou mít s klávesami problém. Horší to již 
bude s používáním znaků, jako je dvojtečka, středník, atd. 
U Androida ale stále zůstává možnost použít i dotykovou 
klávesnici v tabletu, takže pokud si nebudete jisti, tyto 
znaky, které byste hledali neúměrně dlouho, jednoduše 
najdete na tabletu. Kutilové si pak mohou klávesy polepit 
dle svého samolepkou, což sice ztratí u klávesnice na kráse, 
ale zato nabude na praktičnosti. Klávesnice slouží součas-
ně jako dokovací stanice – do postranního vstupu lze při-
pojit adaptér a po straně se též nachází klasický vstup pro 
stereojack 3,5 mm. Můžete si tak vychutnat hudbu a obraz 
ve velmi kvalitním levelu ve vašich oblíbených sluchát-
kách nebo ho použít jako vstup pro externí box set.

Apropo když jsme u vestavěných reproduktorů, jejich 
hlasitost lze úspěšně použít například při rodinném sle-
dování filmů na zahrádce. Vstup pro stereojack 3,5 mm je 
jak jinak než i v samotném tabletu. Výdrž tabletu oproti 

w w w.samsung.com/cz



POuTNÍK FEST areál pivovaru Poutník 

18. května 2013
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Letošní pelhřimovský POuTNÍK FEST 2013 vkročí do druhého desetiletí – startuje 
totiž 11. ročník tohoto oblíbeného festivalu. Brány pelhřimovského pivovaru Poutník 
se 18. května otevřou, aby přivítaly hudební fans i milovníky oblíbeného piva Poutník.
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w w w.poutnikfest .cz

Již tradičně Pivovar Poutník ve spo-
lupráci s dalšími partnery organizuje 
tento oblíbený festival. Ani letos 
tomu nebude jinak. Za leta své exi-
stence fest přivítal řadu zajímavých 
kapel. Letos se mohou návštěvníci 
těšit na rockové legendy ARAKAIN, 
KRUCIPÜSK, ŠKWOR, HARLEJ, 
ALKEHOL, ale i na pelhřimovskou 
stálici ROCKSON. Kromě jmeno-
vaných šesti kapel mohli fanoušci 
hlasovat také o sedmé kapele, která 
v roli festivalového předskokana ce-
lou hudební akci zahájí.

A co k akci pro náš časopis uvedly 
samotné kapely? Zpěvák Honza Tou-
žimský z kapely ARAKAIN, který je 
veřejnosti znám hlavně z účinkování 
v muzikálech „Excalibur“, „Mona 
Lisa“ nebo rockoper „Antigona“, 

„Oidipus Tyranus“ a nové „7 proti 
Thébám“, se těší na festival Pout-

ník i proto, že to bude jeden z prv-
ní letošních festivalů. Už nyní všem 
fanouškům vzkazuje: „Přijďte v hoj-
ném počtu a hlavně s dobrou nála-
dou, ať si společně festival pořádně 
užijeme“. 

 „Fanoušek se může těšit na HAR-
LEJ v plné síle.. Bude se hrát z nové-
ho CD Teleskopický Tele. Aktuálně 
můžete zhlédnout na youtube náš 
nový videoklip ke skladbě Katalog, 
ale i videoklipy ke starším skladbám, 
například Proč pocit mám, Malá ne-
věrná holka, a další,“ říká kytarista 
kapely HARLEJ Milan Hoffmann. 

Současně se těší, že ochutná pivo 
Poutník, neboť v jeho oblíbené praž-
ské restauraci tento druh piva netočí.

Baskytarista kapely HARLEJ a sou- 
časně kytarista ALKEHOLU Tonda 
Rauer nám zase prozradil, že fanouš-
ci se můžou těšit na svoje oblíbený 
písničky. „Jsem toho názoru, že kon-
certní playlisty by měly obsahovat 

hlavně to co posluchači chtějí slyšet 
a ne moc různých pokusů a úletů. 
O festivalových vystoupeních to my-
slím platí dvojnásob,“ řekl. Jak dodal, 
když jde na koncert on sám, chce 
od kapely slyšet její známé písnič-
ky.“ A co říká na pivo Poutník? Jas-
ně, pivo Poutník znám… Na Poutník 
festu jsme už před časem hráli a pivo 
bylo fajn,“ řekl nám. 

Jak je vidět, pivo Poutník je oblíbe-
né a že se na něj netěší jen muzikanti, 
je ostatně patrno z toho, že loňský 
jubilejní desátý ročník přivítal na 3,6 
tisíce návštěvníků a jednalo se o re-
kordní návštěvnost v historii festi-
valu. Co těší pořadatele ještě víc, je 
fakt, že návštěvníci nechodili nára-
zově, ale dvůr pivovaru Poutník byl 
plný po celou dobu programu - už 
půl hodiny po zahájení napočítali 1,2 
tisíce návštěvníků a poslední hudeb-
ní produkci kolem půlnoci sledovalo 
ještě dobrých 2,5 tisíce lidí. V minu-
lých letech vystoupili na POUTNÍK 
FESTU například zvučná jména 
jako TUBLATANKA, CITRON či 
WALDA GANG.

Text: Jana Henychová, 
 foto: Mirek Valenta, archiv
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Vyrábí družstvo Templářské sklepy Čejkovice.  www.templarske-sklepy.cz

w w w.snaha.webz.cz

Rulandské bílé  
V ý BěR z HROzNů 2011

Jasná barva slonoviny a lipového květu.  
Ve vůni převládají tóny kandovaných citrusů  
a přezrálého banánu.  
Chuť je výrazně přezrálá, kouzelně sladká,  
vynikne hroznový cukr a vinné želé.
Víno doporučujeme k palačinkám se skořicí  
a jablečnému závinu s vlašskými ořechy.

Cena je: 290 Kč/ks včetně DPH.

 ⁃ Nabízíme všechny druhy kůží ze všech druhů kožešinových  
zvířat jako je liška, králík, norek, nutrie, bizam.  
Také z větších zvířat – ovce, kozy, černé a spárkaté zvěře. 

 ⁃ Činíme na useň kůže z kozin, srnčí, jelení i ze pštrosů. 

 ⁃ Zpracováváme jehnětiny na velur v barvě dle přání. 

 ⁃ Provádíme i módní úpravu na FROST, BRISA  
nebo imitaci tygra, leoparda aj. 

 ⁃ Nabízíme barvení kožešin v jakékoli barvě,  
chemické čištění kožešin, kožešinové a usňové konfekce. 

 ⁃ Činíme ovčiny pro mediciální použití, případně  
z těchto ovčin zhotovíme např. deky, bačkory,  
vaky pro vozíčkáře apod. 

 ⁃ Šijeme drobné kožešnické výrobky jako ledvinové pásy,  
polštáře, rukavice, klíčenky atd.

SNAHA, kožedělné družstvo, Brtnice
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V dalším čísle naleznete

reportáž z družstva DŘEVOTVAR Znojmo
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