
P O Z V Á N K A  N A  P R O D E J N Í  A K C I  
českých výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích potřeb a potravin 

 

Akce se bude konat ve středu 13. 11. 2019 v době od 11 do 17 hod. 
v budově SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1 

ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy (vchod z Jindřišské ulice). 
 

Zastoupená výrobní družstva a jejich nabídka:  

 

MODELA Pardubice Dámské šaty, sukně, halenky, kabátky a kalhoty. 

 

MODĚVA Konice Dámské zimní pláště, paleta a bundy. 

 

STYL Plzeň 
Dámské tuniky, trička, kalhoty, tepláky, softshellové 
bundy, pánské mikiny a trenýrky, dětské tepláky, nákupní 
tašky. 

 

VKUS Klatovy 
Pánská pyžama a trenýrky, dámská pyžama, noční košile, 
zástěry a halenky. 

 

DITA Tábor 
Bytový textil – přikrývky, polštáře, deky, zavinovačky, fusaky. 
Kojenecký textil zn. Little Angel®.  Kolekce podzimního               
a zimního dětského oblečení. Oblečení pro dospělé.  

 

TEXMAN Liberec Pokrývky, polštáře, povlečení.  

 

SNAHA Brtnice 
Čepice, límce, šály, pantofle, bačkory, rukavice a další drobné 
kožešinové výrobky. Kožené tašky, oboustranné kožené pásky. 

 

MORAVSKÁ 
ÚSTŘEDNA  

Brno 

Textilní a plyšové hračky, polštáře, dětské nádobí, trička a 
funkční prádlo s dětskými motivy známými z českých 
televizních pohádek.  

 

SMĚR Praha Plastové hračky a modely, stavebnice z cihliček. 

 

DETECHA  
Nové Město n. Metují 

Dekorativní a zdravotní kosmetika Regina®. 

 

VŘÍDLO 
Karlovy Vary 

Karlovarská kosmetika® - tělové krémy, ošetřující přípravky na 
ruce, pleťová kosmetika, zubní pasty a ústní vody, koupelové 
soli.  

 

TVAR Pardubice Potřeby pro domácnost z plastu. 

 

DUP Pelhřimov Manikúry, manikúrní nástroje, etue, spisové desky a kufry. 

 

GRANÁT Turnov 
Stříbrné granátové šperky, stříbrné šperky bez kamene a 
sklo s českým granátem.  

 

SLEZSKÁ TVORBA 
Opava 

Skleněné vánoční ozdoby ručně foukané a malované. 

 

FAIR & BIO Praha Čerstvě pražená káva. 

 

HORIZONT Jihlava Těstoviny.  

 

 

Využijte této příležitosti a přijďte si zakoupit 
kvalitní výrobky od českých výrobců. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) 
Bartoničková Lenka tel. 224 109 342, 724 118 432, bartonickova@scmvd.cz 

w w w . s c m v d . c z  
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