
Český anti-covidový průmysl - OD Kotva - od 3. května 2021
První komplexní prodejna představující inovační české výrobky  
a technologie proti Covid-19

Vážení,

rádi bychom Vás oslovili, aby jste se stali součástí ucelené prezentace představující inovativní výrobky 
a technologie českého anti-covidového průmyslu.

Od 3. května 2021 otevíráme v obchodním domě Kotva v Praze 1 unikátní obchod, ve kterém bychom chtěli 
nabídnout co nejširší představení českých výrobků proti Covid-19.

Díky Vašemu expresnímu inovativnímu přístupu vyvinul český průmysl společně s vědci a inženýry takřka přes noc nové typy roušek, 
respirátorů, štítů, ochranných pomůcek, dezinfekcí a mnoho dalších technologií a okamžitě je zavedl do výroby. Byly využity nejnovější 
nanotechnologie, 3D tisky a mnohdy se tak velmi rychle spojilo to, co by normálně bylo nespojitelné. 

Neexistuje ale ucelené představení těchto počinů v České republice a proto bychom byli rádi, aby jste nám pomohli s jeho realizací.

Chceme v prodejně v OD Kotva nabídnout návštěvníkům možnost přímého výběru a nákupu Vašich výrobků a také ukázat vzorky výrobků 
na výstavě Helpful Art in Covid, která bude součástí tohoto projektu.

Prodejny této šíře zatím existují na světě pouze 2 a to v Los Angeles a v Tokiu. Mají výrobky z celého světa, ale my chceme představit 
zejména inovativnost českých výrobků, které by v prodejně měly dominovat.

Víme, že termín otevření obchodu je velmi rychlý, ale Covid nečeká a uvolnění restrikcí začíná až teď. Obchod otevřeme 3. května 
a budeme ho postupně doplňovat, podle toho jak Vaše výrobky dorazí. Rádi bychom ho naplnili s komplexní šíří co nejdříve. 

Vzhledem k tomu, že jde o prezentační projekt, tak musíme Vaše výrobky brát do komise a na konci měsíce je společně vyúčtujeme.

Projekt obchodu v OD Kotva iniciovala mezinárodní putovní výstava Helpful Art in Covid, která zmapovala umění v období Covidu 
z 90 zemí a ukazuje přes 2.000 děl od stovek umělců. Výstava se poprvé představila na multikulturním festivalu Praha Září, putovala 
do FN Motol, Ústřední vojenské nemocnice v Praze a v květnu 2021 se představí v OD Kotva.

Má za cíl putovat do dalších měst a zemí, propojovat se s místními tvůrci, a nadále mapovat tento nový druh umění Art Covid. 

Výstava Helpful Art in Covid v červnu 2021 začne putovat do zahraničí první cestou do Spojených arabských emirátů, kde zároveň 
představí český anti-covidový průmysl.

Celý projekt Helpful Art in Covid vznikl pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Hospodářské komory České republiky, 
ve spolupráci s Odborem ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Konkrétní podmínky naleznete na  www.artincovid.com.
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Pavel Šťastný
Organizátor prodejny českého anti-covidového průmyslu, projektu a výstavy Helpful Art in Covid 

Tomáš Vrbík
Tajemník Úřadu Hospodářské komory ČR

Marek Svoboda
ředitel Odboru ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Kontakt:

Pavel Šťastný: +420 604 246 360 / Vojtěch Vodňanský: +420 601 577 406 / Pevná linka: +420 257 326 920
plecharnafactory@seznam.cz / Plechárna s.r.o., Plaská 4, 150 00 Praha 5 - Malá Strana


