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Husqvarna – zkušenost, účelnost a efektivita

Společnost Husqvarna připravila 30. břez-
na 2010 pro novináře a další pozvané hosty 
zajímavé i poučné odpoledne v Dendrologic-
ké zahradě v Průhonicích. K vidění zde byl 
široký sortiment výrobků od řetězových pil, 

přes sekačky až po např. traktory. Jak bezpeč-
ně pracovat s řetězovou pilou a jak správně 
při tom používat ochranné pomůcky, předvedl 
přítomným opravdový mistr v tomto oboru 
pan Jaroslav Čech, který na loňském Mistrov-
ství ČR v dřevorubeckých soutěžích velmi 
úspěšně reprezentoval družstvo Husqvarny, 
neboť obsadil příčku nejvyšší – první místo. 

Pořadatelé nic nenechali náhodě, a tak se 
po odborném výkladu a praktických ukázkách 
fungování jednotlivých strojů mohli účastní-
ci prezentace sami přesvědčit o kvalitě a pro-
pracovanosti do nejmenšího detailu produk-

tů Husqvarna. Kdo měl chuť, 
mohl si zkusit např. jízdu na 
zahradním traktoru nebo na 
velké sekačce s nulovým po-
loměrem otáčení. O tom, že 
je nejen snadné řídit takový-
to stroj, ale i zábavné, se pře-
svědčili jak novináři, tak také 
např. děti školou povinné.

Společnost Husqvarna je 
vedoucí světovou kapacitou 
ve výrobě sekaček, řetězo-
vých pil a nesených benzí-
nových ručních nářadí, jako 
jsou křovinořezy a vyžína-
če. Husqvarna patří také mj. 
k čelním výrobcům řezací 
techniky a diamantového ná-

řadí pro stavebnictví a průmysl kamene. 
Společnost má velmi dlouhou tradici a její 

reputace je založena na zkušenostech, zna-
lostech a porozumění požadavkům uživatelů 
produktů Husqvarna. 

Pro společnost Husqvarna je speciální ře-
šení vždy standardním řešením.

(Kl)

One Philips

Společnost Royal Philips Electronics 
(NYSE: PHG, AEX: PHI), vedoucí společ-
nost v oblastech péče o zdraví a životního 
stylu, představila na tiskové konferenci s ná-
zvem One Philips, která se konala 1. dubna 
2010, novinky pro letošní rok. Na 
tomto výročním setkání s noviná-
ři prezentovala firma své výsled-
ky za loňský rok, naznačila plá-
ny dalšího rozvoje v globálním 
i lokálním měřítku a prezentova-
la cíle a novinky z oblasti zdraví 
a životního stylu.

V oblasti životního stylu spo-
třebitelů představil Philips mno-
ho novinek pro rok 2010, které 
vynikají designem a použitými 
technologiemi. Sektor osvětlení 
prezentoval komplexní sortiment 
světelných zdrojů a svítidel na bázi LED tech-
nologie. Velkou výzvou je také osvětlení pro 
města, sportovní zařízení, domácnosti nebo 
kanceláře. Jednou z nejdůležitějších novinek 
letošního roku je zcela jistě unikátní platfor-
ma LEDGINE, která je založena na vyměnitel-
ných modulech LED s optikou zvyšující uni-

formitu osvětlení oproti současným řešením 
s diskrétními zdroji LED. V oblasti zdravotní 
péče je společnost Philips světovou jedničkou 
na trhu s kardiovaskulárními přístroji, defibri-
látory a přístroji pro intenzivní péči. 

Zvláštní pozornost byla tentokrát věnová-
na také inteligentnímu zařízení pro spánkovou 
terapii k léčbě běžné spánkové poruchy – ob-
strukční spánkové apnoe. Toto zařízení zjed-
nodušuje pacientovu léčbu tím, že ho monito-
ruje a samo pozná, kdy je třeba léčbu upravit.
[Tiskové materiály Philips.]

Ekonomičtí experti na veletrhu 
For Industry
Erik.Geusse, náměstek ministra průmys-
lu a obchodu ČR
Hana.Pokorná, ředitelka OT průmysl, 
ABF-organizátor výstav a veletrhů

Třídenní doprovodný program veletrhů 
For Iindustry, For Waste a For Logistic 2010 
v PVA Letňany na přelomu března a dubna 
odstartoval za účasti Pavla Sehnala, předse-
dy představenstva SPGroup a Erika Geu sse,  
náměstka ministra průmyslu a obcho-
du, odborným panelem Český průmysl a 
jeho vývoj v roce 2010. Přední ekonomo-
vé a finanční experti v čele s Miroslavem  
Zámečníkem, bývalým členem Národní Eko-
nomické Rady Vlády (NERV), přiblížili svou 
vizi ekonomického vývoje pro rok 2010.

Mezi účastníky panelu se zařadily osob-
nosti jako Ing. Pavel Kafka (Svaz průmys-
lu a dopravy ČR), Luděk Niedermayer (De-
loitte), Petr Zahradník (Česká spořitelna), 
Martin Tlapa (náměstek ministra průmyslu 
a obchodu ČR) a dále Alexandra Rudyšarová 
(CzechInvest), Radek Špicar (Škoda Auto) 
a Jan Mládek (ekonomický expert ČSSD). 

Jednou z ústředních otázek bylo, jak si 
stojí Česká republika v mezinárodním srov-
nání z hlediska exportní výkonnosti, stavu 
veřejných financí, vedlejších nákladů prá-
ce nebo produktivity práce. Bylo konstato-
váno, že se očekává oživení trhu.

Pavel Kafka ze Svazu průmyslu a do-
pravy ČR k tomuto tématu během diskuze 
uvedl: „Jestli omezíme tržní mechanismy, 
omezíme naši svobodu. Jedno takové ome-
zení je právě korupce.“ 

A právě korupci jako velkému tématu 
se věnovala další část doprovodného pro-
gramu veletrhů. 

Odborný seminář veletrhu Bez úplatku 
to nejde pořádala Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 

V rozšířené podobě zde byly prezentová-
ny výsledky průzkumu týkající se korupce, 
protikorupční strategie ČR a vybrané přípa-
dy řešené Transparency International ČR. 

Semináře se zúčastnil Břetislav Ošťá-
dal (předseda AMSP ČR), Karel Havlíček 
(místopředseda AMSP ČR), Ing. Karel Ma-
řík (ředitel interního auditu, Ministerstvo fi-
nancí ČR), David Ondráčka (Transparency 
International ČR) a Weston Stacey (Ame-
rická obchodní komora). 

(jk; zpracováno podle podkladů ABF)


