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Jordánská královna Rania vlastní smaragdy osázenou 
čelenku z kolekce Boucheron Not Bourgeois.

Persie. Vystavil dekret, který Louise stanovil ofi-
ciálním správcem a opatrovníkem pokladu. Louis 
Boucheron umírá v roce 1959 a přenechává svůj 
podnik synům Fredovi a Gérardovi. 

V této době zakoupila hodinky Boucheron své 
životní lásce Marcelu Cerdanovi nejpopulárnější 
francouzská zpěvačka své doby Edith Piaf. Po od-
chodu do důchodu přenechává Fred Boucheron 
vedení podniku svému bratru Gérardovi. V roce 
1970 byla vytvořena nejlépe prodávaná kolekce 
s hady.

Gérard jakožto prezident a generální manažer 
podniku zvěčňuje image nejvyšší světové šper-
kařské třídy prostřednictvím využití naprosto 
nového stylu a využitím originálních materiálů, 
jakými jsou hematit, želvovina, křemen, konopí, 
leopardí dřevo a křišťál. Mezi důležité mezníky 
v historii značky se zapsal rok 1988, kdy Bouche-
ron uvádí svou první dámskou vůni ve flakónku 
tvaru prstenu. Na oslavu uvedení této novinky je 
v Paříži pořádána „Modrá noc“. 

Výjimečná objednávka z Indie
Máháradža Sir Bhupindar Singh z Patialy patřil ve 
své době k nejbohatším lidem Indie. V roce 1928 
vyslal svých 60 mužů do Paříže spolu se šesti velkými 
kovovými krabicemi – každá z nich obsahovala jeho 
nejcennější šperky. Každý z těchto šperků měl být 
upraven a povýšen na nový klenot a objekt umění. 
Celá objednávka skýtala 149 zakázek.

Frédéric Boucheron se narodil v roce 1830. Znač-
ku Boucheron založil ve svých 28 letech. Byl neje-
nom zručným umělcem, ale také schopným pod-
nikatelem. Svůj první obchod otevírá v Galerii de 
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Pařížská značka Boucheron byla založena v roce 1858 Frédéricem Boucheronem. Historii psaly již čtyři generace této rodiny 
a všechny bez výjimky pomohly Boucheronu stát se jedním z lídrů na světovém trhu nejluxusnějších šperků. Značku si oblíbily 
mnohé významné osobnosti jak z minulosti, tak ze současnosti. Mezi klienty Boucheronu patřily a patří královské a carské 
rodiny, máháradžové, spisovatelé a slavní herci. Šperky Boucheronu nesou velmi charakteristické prvky, většina z nich je roz-
poznatelná na první pohled. Některé z kolekcí se mohou pochlubit notnou dávkou dramatu. Šperky a hodinky s motivy zvířat 
a květin v materiálech jako jsou křišťál, leopardí dřevo, korály, onyx, lazurit či nefrit oslovují svou originalitou a nápaditostí. 
V současné době je po celém světě téměř 40 exkluzivních butiků.

Valois v Palais Royal v době rozkvětu Druhého 
císařství. V roce 1866 Boucheron otevírá svůj 
první ateliér a o rok později vyhrává svou první 
zlatou medaili na výstavě Paris Universal Exhibi-
tion. V roce 1893 se Frédéric Boucheron s firmou 
stěhuje v rámci Paříže na náměstí Place Vendome 
26, sídlo Komtesy z Castiglione. Otevírá zde nej-
větší a nejkrásnější butik náměstí. Dle legendy 
si vybral právě tento dům, protože to bylo nej-
slunnější místo na náměstí. Diamanty, vystavené 
v obchodě, se díky tomu zdály ještě jasnější než 
obvykle. Zakladatel značky umírá v roce 1902. Ve 
stejném roce získává druhou zlatou medaili na 
pařížské výstavě Universal Exhibition. 

Firmu přebírá jeho syn Louis. Mezi významné 
mezníky synova vedení patřilo například pověře-
ní vyrobením čelenky pro Lady Greville. Později 
tuto čelenku dostala anglická královna Alžběta. 
Louis Boucheron vytvořil v roce 1925 komplet 
šperků inspirovaný stylem Art Deco. Byl také po-
žádán Máháradžou z Patialy, aby zpracoval úžas-
né drahé kameny z jeho pokladu. Celý poklad 
byl do Boucheronu doručen vojáky Máháradžy. 
O dva roky později zase íránský šáh požádal Loui-
se Boucherona o ocenění národního pokladu 

šperkařské dědictví střežené přes 150 let

Národní poklad Persie
Riza Shah Pahlavi, iránský šáh, 
si v roce 1930 vybral mezi vše-
mi Boucheron, aby ocenil celý 
národní poklad. Tato obrovská 

a extravagantní kolekce obsaho-
vala mimo jiné dva největší růžové 
diamanty světa. Louis Boucheron 

přísahal, že hodnotu pokladu nikdy 
nevyzradí a tak se také stalo. Zemřel 
i s tímto tajmestvím v roce 1959.

V roce 1979 si stejný šáh objednal u Bou-
cheronu výrobu svatební koruny pro svou snouben-
ku – Sorayu Esfandiari
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Francouzský výrobce luxusních šperků a hodinek 
Boucheron otevírá v dubnu nový butik v prosto-
rách exkluzivního hotelu Four Seasons v Praze. 
Krásná historická budova hotelu nabízí ty pravé 
prostory k prezentaci tak tradiční značky, jejíž po-
čátky sahají až do roku 1858. Jedinečný design 
a vřelá atmosféra butiků Boucheron odráží ducha 
původního šperkařského průmyslu s jeho draho-
cenným dědictvím a zároveň vyvolává pocit inova-
ce. Hotel Four Seasons v historickém centru Prahy, 
stejně jako jedno z nejkrásnějších pařížských ná-
městí – Place Vêndome, se tak stává dalším z ne-
mnoha míst, kde si lze ve výjimečném prostředí 
exkluzivního butiku prohlédnout jedinečné kolekce 
Boucheron.

„Praha bezpochyby patří mezi nejvíce dynamické 
trhy luxusního zboží. Zároveň se toto město stalo 
jedním z nejbystřejších z těch, které pochopily, co 
se ve své podstatě za luxusem skrývá,“ říká Jean-
-Christophe Bédos, generální ředitel Boucheronu, 
a dodává: „Jsem opravdu velmi šťastný, že lidé 
z Prahy – stejně jako kdokoliv, kdo přijede navštívit 
toto krásné město – se mohou potěšit našimi krás-
nými výtvory a přidat se tak k ostatním privilego-
vaným zákazníkům Boucheronu po celém světě.“ 

Francouzský výrobce luxusních šperků a hodinek 
Boucheron otevírá v dubnu nový butik v prosto-
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Krásná historická budova hotelu nabízí ty pravé 
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prvkem Boucheronu. V roce 2006 
byla kolekce přepracována potřetí. 
Nové modely mají zaoblená vroub-
kovaná pouzdra s motivem „Clous 
de Paris“ a ručičkami připomínají-
cími sloup na Vêndome Place.

V roce 2003 představil své prv-
ní hodinky s chronografem pro 
muže i ženy. Byla to jedna z prv-
ních kolekcí, jež byla vybavena 
mechanickým automatickým 
strojkem. V roce 2005 vydali 
kolekce Carée, Ronde a Reflet. 
V roce 2007 Boucheron uzavřel 
partnerství s luxusní švýcarskou 
hodinářskou značkou Girard-Per-
regaux. Je téměř symbolické, že 

od jejich prvního setkání uplynu-
lo více než 140 let. V roce 1867 se 
totiž obě značky setkaly na Paris 
Universal Exhibition, kde obě zís-
kaly ocenění za dosažení nejvyšší 
úrovně ve svých oborech. Nyní 
díky tomuto unikátnímu spojení 
vznikají hodinářské kousky, které 
v sobě skrývají výjimečné dědictví 
a mistrovský um.

Hodinářská kolekce Boucheron 
obsahuje jak hodinky klasické 
s jemným a jednoduchým desi-
gnem, tak hodinky velmi zdobné 
a barevné. Zákazník si může vybrat 
z pěti typů: Carrée, MEC, Paname, 
Reflet a Ronde. 

Boucheron, výrobce
luxusních šperků a hodinek
přichází do České republiky

V roce 1994 Boucheron přichází s nabídkou nových doplňků své značky – slu-
nečních brýlí. V roce 2006 Boucheron vytvořil spolu s Vertu unikátní mobil. 
Spolupráce Boucheronu a Alexandra McQueena uvedla limitovanou edici ka-
belek „Novak bags“, inspirovanou 50. léty a nesoucí znak Boucheron kobry.

Parfémy:
Vůně Boucheron se za svou relativně krátkou his-
torii staly klenoty ve světě parfémů. V roce 1988 
Boucheron uvádí svou první dámskou vůni ve 
flakónku tvaru prstenu. Na oslavu uvedení této 
novinky je v Paříži pořádána „Modrá noc“. Dneš-
ní portfolio vůní nabízí parfémy, toaletní vody 
a také koupelnové přípravky. Pánské a dámské 
kolekce jsou originální nejen na první přivonění, 
ale také na první pohled. 

Boucheron, výrobceBoucheron, výrobceBoucheron, výrobceBoucheron, výrobce

Doplňky:

Boucheron si oblíbilo také mnoho Hollywoodských hvězd, mezi nimi například
Greta Garbo, Rita Hayworth, Marlen Dietrich, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kristian Scott Thomas,
Rachel Weisz, Michelle Yeoh, Jodie Foster, Juliette Binoche, Diane Kruger nebo Salma Hayek.
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Boucheron ví…

Značka Boucheron se stala legendární pře-

devším díky svému osobitému stylu. Kolekce 

Boucheronu je velmi nápaditá a různoro-

dá. Zákazníci Boucheronu se mohou těšit 

z krásných šperků, hodinek, parfému, ale 

také například slunečních brýlí. 

V roce 1876 se Boucheron rozhodl spojit své 
vynikající šperkařské umění se švýcarskými 
hodinářskými mistry. Zpočátku se muži mohli 
pochlubit s kapesními hodinkami Boucheron. 
Později to byly například brože, které měly 
číselník vzhůru nohama, takže byly pro svého 
majitele snadně čitelné. 

Šperky:

Například v roce 1910 
Boucheron vyrobil ultra-
tenký hodinkový přívě-
sek posázený diamanty 
a smaragdy pro Máhára-
džu z Barody. V roce 1946 
Boucheron uvedl kolekci 
Reflet watch. Tyto ho-
dinky měly patentovaný 
systém zapínání – „ne-
viditelnou“ zasouvací 
sponu s vyměnitelným 
páskem. O více než 40 let 
později byla tato kolekce 
obnovena a její modely 
se čtverhrannými zlatými 
vroubkovanými pouzdry 
se staly charakteristickým 

Historie Boucheronu začala s výrobou šperků. 
Klenotnictví je dodnes stěžejním oborem značky. 
Mistrovská práce a preciznost jsou zářivými sku-
tečnostmi, které staví Boucheron mezi ty nejlepší 
klenotníky – tzv. High Jewelers. 

Boucheronu je velmi nápaditá a různoro-

dá. Zákazníci Boucheronu se mohou těšit 

z krásných šperků, hodinek, parfému, ale 

V roce 1876 se Boucheron rozhodl spojit své 
vynikající šperkařské umění se švýcarskými 
hodinářskými mistry. Zpočátku se muži mohli 

Hodinky:

Šperky:Šperky:

Za téměř 150 let své existence získala značka 
nesmírné know-how. Každý kámen, použitý 
ve šperku Boucheron, je individuální inspira-
cí k vytvoření něčeho nového a originálního. 
Genialita všech výtvorů Boucheronu spočívá 
v kráse zdobení a opracování těchto kamenů. 
Boucheron odkrývá jejich tajemství a nachází 
jejich vnitřní krásu. Každý ze šperkařských 
počinů Boucheronu je přímo virtuózním vý-
konem – ať už mluvíme o známém Mackay 
diamantovém náhrdelníku z roku 1878 či 
Radha náhrdelníku z roku 2004.

Šperky Boucheron jsou charakteristické ja-
kýmsi dramatem – idea, barva, vzory a ma-
teriály, to vše je velmi určující. Emailování, 
křišťál, tzv. leopardí dřevo, korály, onyx, lazu-
rit či nefrit – to vše patří do slovníku Bouche-
ronu. Umělečtí řemeslníci zde dennodenně 
interpretují všechny krásy světa. Ať se jedná 
o umělecký styl, například Art deco, Art Nou-
veau či Symbolismus, nebo o krásy přírody 
– nejrůznější druhy zvířat jako žáby, hadi, 
chameleoni, ptáci či květiny, Boucheron vždy 
překvapí.

Šperky Boucheron nabízí klasické jemné 
modely, ale také barevné drahé kameny a ne-
zvyklé kousky inspirované přírodou. Tiskové 
vizuály na rok 2010 slibují prezentaci přede-
vším kolekcí Quatre, Macaron, Satine, Reflet 
a Bridel. 
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Jak byste popsal odkaz svého dědečka?
Dědeček byl velmi pracovitý. Možná to bude 
znít dnes trochu zvláštně, ale on věřil, že poslá-
ní umělce je pracovat pro lid. On věřil v dob-
rotu lidstva, právě proto měl ke konci života 
zlomené srdce. Věk rozumu, věk lásky, věk 
moudrosti – to je Muchova trojice pojmů, která 
podtrhuje jeho personalitu a ukazuje, jaký byl 
humanista.

Dědeček byl velmi všestranný umělec. Na 
světových výstavách jeho děl jsem již slyšel 
názor lidí, kteří výstavu shlédli – viděli jsme 
právě výstavu pěti špičkových umělců, ne 
jednoho. To svědčí o velikosti Alfonse Muchy. 
Nebyl pouze tvůrcem světoznámých plakátů 
art nouveau. Všestranným nadáním zasaho-
val do všech uměleckých oborů, sochařstvím 
počínaje a divadlem konče. Proslavil se také 
jako návrhář klenotů, skla, nábytku, divadel-
ních kulis a kostýmů. Intenzivně se věnoval 
užité grafice – návrhy jídelních lístků, ka-
lendářů či divadelních programů, věnoval 
se i grafice knižní. Byl absolutně moderním
fotografem. 

Dědeček byl největším malířem české se-
cese a jedním z nejznámějších malířů světové 
secese vůbec. V jeho obrazech byla zachycena 
vznešenost a noblesa, jeho postavy žen byly 
dámy i tajemné svůdkyně ze světa snů. On 
sám prohlašoval, že umění existuje pouze 
proto, aby zprostředkovávalo duchovní zážit-
ky. A to se mu, myslím, dařilo. Shlédnutí jeho 
děl vyvolává v lidech silné emoce, toho bývám 
svědkem. 

Kdy se jméno Alfonse Muchy stalo obchodní 
značkou?
Ještě, když byl můj otec (spisovatel Jiří Mucha) 
naživu, apeloval jsem na něho, že by se měly 
udělat nějaké kroky ve smyslu ochranné znám-
ky jména mého dědečka. Byl tehdy socialismus 
a v té době se na tyto věci příliš nedbalo. K re-
gistraci jsme se dostali až po smrti mého otce. 
Ochranná známka byla registrována v EU, tak 
v zemích mimo Evropu, v Japonsku, Severní 
Americe a v dalších. Nechceme však dělat ze 
značky Mucha dalšího Disney, spolupracujeme 
se špičkovými společnostmi při udělování li-
cence. Značka má svoji velikost a je velmi uzná-
vaná například v Japonsku, USA, Francii atd.¨

Co všechno nese značku Mucha?
Jedná se především o tiskoviny, obaly a dal-
ší předměty. Máme právo veta, co kdo může 
prodávat s naší známkou. Za velmi úspěšnou 
spolupráci můžeme považovat například i vína 
a sekty uskupení Soeré Sekt, které má licenci 
na jméno a viněty. To ukazuje na možnost kon-
struktivní spolupráce a neustálého prohlubo-
vání povědomí o značce.

Jak se zrodila nadace Alfonse Muchy?
Tato myšlenka mě napadla v letadle z Londýna 
do Prahy. Když mi večer před tím moje mamin-
ka zavolala, že otec zemřel, sedl jsem na první 
letadlo do Prahy. Hlavou se mi honily myšlenky, 
co teď. Možná bankéřské řemeslo napomohlo 
myšlence koncepce nadace. Nejdůležitější pro 
mě bylo, aby se podařilo dílo udržet pohromadě. 
Smyslem bylo ukázat všestrannost dědečka jako 
umělce. Rozšířit povědomí, že nedělal jenom 
plakáty, ale úžasné oleje, kresby, pastely a další.

Zejména letos, kdy slavíme 150. výročí jeho 
narození, si klademe za cíl zdůraznit odkaz Al-
fonse Muchy jako vlastence a jeho silné vazby 
na rodnou zem. Zejména jeho velkolepé dílo 
Slovankou epopej bych chtěl navrátit tam, kam 
dle dědečkova přání patří – Praze. Mojí vizí 
je vytvořit něco velkolepého, čím by se Praha 
mohla chlubit. 

S Johnem Muchou, vnukem Alfonse Mu-
chy, jsme měli tu čest si povídat o značce 
Alfons Mucha v jejich živoucím muzeu, jak 
on sám říká, v domě, který rodina Muchů 
obývá již šedesát let. John sám žije v Lon-
dýně, ale jeho dnes již dvaadevadesáti-
letou maminku Geraldinu Thomsenovou, 
skotskou skladatelku, jsme mohli v onom 
domě na Hradčanském náměstí, potkat 
jako čilou paní domu. Atmosféra oněch 
prostor je unikátní a autentická. Sedíte 
vedle sofa, které je na obraze babičky 
Johna nebo sekretáře, o kterém John vy-
práví, že horní šuplík v dobách největší 
dědečkovy slávy v Paříži býval plný peněz 
a jeho přátelé si z něj mohli peníze brát 
– „ovšem jen doby než se oženil“, podo-
týká s úsměvem John Mucha, „pak tento 
oblíbený zvyk zanikl“.

Uctívaný odkaz

La !style Mucha

Po vpádu Němců do Československa v roce 
1939 je Mucha mezi prvními gestapem zatče-
nými osobami. V průběhu výslechů onemocněl 
zápalem plic. Bylo mu sice dovoleno vrátit se 
domů, ale jeho zdraví se začalo rychle zhoršo-
vat a 14. července 1939 v Praze umírá. Mucha je 
pohřben na vyšehradském hřbitově.

Alfons Mucha se svoji rodinou, 
Cape Cod, Massachusetts, USA:
syn Jiří, dcera Jaroslava, Maruška a Alfons (1921)

Narodil se v Ivančicích na jižní Moravě v rodi-
ně soudního zřízence. Studoval na Slovanském 
gymnáziu v Brně. Začátky Muchovy umělecké 
kariéry jsou spjaty s vídeňskou malířskou díl-
nou divadelních dekorací Kautsky- Brioschi-
-Burghardt, kam odešel pracovat po neúspěchu 
u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii 
výtvarných umění. Krátce poté by pozván hra-
bětem Khuen Belassim k vytvoření dekorací 
zámku Emmahof ve Vídni, Emín nedaleko Hru-
šovan a Gandegg nedaleko italského Bolzana. 
Tímto hrabětem byl podporován na studiu na 
mnichovské Akademii umění. V roce 1887 od-
chází do Paříže studovat na Akademii Julian. 
V Paříži působí ve svobodném povolání zejmé-
na jako ilustrátor a mimo jiné vede vlastní vý-
tvarnou školu. 

Přelom století je nejslavnějším Muchovou érou. 
Po již slavném plakátu pro Satan Bernhardt v ro-
li Gismondy v dramatu od Victora Sardou a ná-
sledné úspěšné spolupráci pro „božskou Sarah“, 
vytváří v roce 1896 svou první řadu dekorativ-
ních panelů Čtyři roční doby. V tomto období 
se konají v Paříži také první samostatné výstavy 
Muchových děl a Mucha se dočkal i své první vý-
stavy v Praze, která se konala v Topičově salonu. 

V roce 1906 se oženil s Marií Chytilovou a od-
jíždí do USA, kde byl uvítán jako největší deko-
rativní umělec světa. Přesto se toužil vrátit do 
Čech a v roce 1910 se natrvalo usazuje ve vlasti. 
Navrhuje první poštovní známky a bankovky 
pro nově vzniklý Československý stát. Od svého 
návratu začal malovat cyklus velkých pláten na 
zámku Zbiroh, kterým chtěl shrnout dějiny Slo-
vanského národa. Byl velkým vlastencem a o rea-
lizaci cyklu velkoformátových obrazů Slovanská 
epopej snil celý život. Epopej dokončil v roce 
1928 a Muchův americký mecenáš Charles Cra-
ne ji věnoval Praze. Dnes tento cyklus můžeme 
najít na zámku v Moravském Krumlově.

Příběh Alfonse Muchy
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Alfons Maria Mucha (1860-1939) je nejvíce znám svou prominentní rolí, kterou hrál při tvarování estetiky francouzské secese na přelomu 
století. Ne nadarmo je mnohdy nazývána evropská výtvarná secese Le style Mucha. Jako zápolící a poměrně neznámý umělec českého 
původu žijící v Paříži dosáhl Mucha okamžité slávy v prosinci roku 1894, kdy přijal zakázku vytvořit plakát pro nejslavnější herečku té 
doby, Sarah Bernhardt. Ačkoliv se tiskař obával přijmout Muchův konečný nákres vzhledem k jeho nekonvenčnímu stylu, Bernhardt jej 
zbožňovala a u Pařížanů měl takový úspěch, že někteří sběratelé podpláceli lepiče, aby jim plakát přenechali, anebo jej v noci žiletkou 
vyřezávali z návěstních tabulí. „Muchův styl“ vešel ve známost. Úspěch onoho prvního plakátu vedl ke smlouvě mezi Bernhardt a Muchou 
a v následujících letech jeho práce pro ni a pro ostatní zahrnovala kostýmy a jevištní dekorace, návrhy pro magazíny a obaly knih, šperky 
a nábytek a četné plakáty. Mucha se vrátil do Československa v roce 1910 a zasvětil zbytek svého života tvorbě epické série 20-ti obrazů 
zobrazujících historii Slovanů, Slovanská epopej. 

Mucha s plakáty pro Sarah Bernhardt,
v jeho studiu v rue du Val-de-Grâce, Paris (c.1901)
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Tato vína se stala okamžitě hitem nejen vánočních 
dárků. Na úspěch výjimečných vín navázaly brzy 
jedinečné sekty – v neopakovatelné adjustáži, a to 
především odrůdové. Doslova se staly ozdobou 
všech významných oslav a kulturních akcí. A pra-
videlně získávají nejrůznější prestižní ocenění.

Světoznámá díla našeho předního malíře secese mistra Alfonse Muchy nemusíme jistě představovat. Známe je důvěrně všichni a oslovují 
po generace bez nadsázky lidi na celém světě, nejsou jen obrazem doby svého vzniku, ale mají pro nás trvalý a nejen historický význam. 
Nápad spojit s vrcholným dílem Alfonse Muchy ta nejlepší moravská vína přišel v roce 1999 od pana Jindřicha Soboty, spoluzakladatele 
významné vinařské firmy Soare. 

Mucha vína – mistrovská díla 
nejen pro vrcholovou gastronomii

Samozřejmě jsou tato vína a sekty produkovány 
pod souhlasem a kontrolou dědiců slavného ma-
líře – prezidentem Mucha nadace, kterým je sa-
motný vnuk malíře pan John Mucha. John Mucha 
poskytl licenci na použití motivů Alfonse Muchy 
pro etikety vín a sektů. Na všech bylo použito 
logo Mucha, které zároveň propojilo vína a sekty. 
Pod tímto brandem byla zákazníkům nabídnuta 
typicky moravská vína – Muškát, Pálava, Frankov-
ka, Modrý Portugal. Brand se začal samozřejmě 
i exportovat. Známka umožnila těmto produk-
tům etablovat se na celosvětovém trhu. Můžeme 
jmenovat celou Evropu, Anglii, USA, na Dálném 
východě Vietnam a Japonsko. 

Nejen tyto sekty, ale i významná odrůdová vína si 
opět razí úspěšně cestu v moderní gastronomii, 
jsou ozdobou vinných lístků a jsou stále více vy-
hledávána spokojenými zákazníky. Na podporu 
této unikátní značky jsou určeny i četné překrás-
né obrazové materiály se známými secesními 
motivy maleb, které zkrášlí interiéry předních 
restaurací a polahodí tak oku návštěvníků, nejen 
při příjemné konzumaci těchto vín.

Přejeme této výjimečné značce 
hodně spokojených zákazníků 
a plně ukojených chuťových pohárků!

Vize značky Alfons Mucha
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Slovanská epopej by měla být umístěna do nové 
budovy, speciálně vystavěné pro tento účel, nebo 
eventuelně umístěna do budovy s dostatečně 
vhodným místem a významem pro všechny obra-
zy tohoto díla. V obou případech by interiér měl 
být absolutně minimalistický a dostatečně pro-
storný, aby umožnil všem plátnům Epopeje vy-
tvořit jejich individuální atmosféru a vyniknout 
bez nějakých dalších rušivých vlivů. 

Všech 20 pláten musí být zavěšeno a vystaveno ve 
dvou halách v pořadí a způsobem, jak určil sám 
Alfons Mucha, který přemýšlením nad správným 
uspořádáním děl strávil mnoho let. Přesné plány 
jsou uloženy v Muchově nadaci. Jejich dodržení 
bude konečně znamenat splnění podmínek Mu-
chy pro předání Slovanské epopeje. 

Muchova nadace je připravena významně přispět 
dalšími archivními materiály k tomuto projektu, 
obsahujícímu širokou škálu pastelových studií, 
kreseb, olejových studií, fotografií a dalších ma-
teriálů. Začlenění těchto materiálů uvede vznik 
a důvody vytvoření Slovanské epopeje do správné-
ho kontextu a přispěje k prohloubení zážitku ná-
vštěvníků výstavy. Umožní jim výjimečný trojroz-
měrný hluboký vjem, spočívající nejenom v kráse 
dvaceti pláten Slovanské epopeje, ale rovněž ve 
zhmotnění celého kreativního procesu od začát-
ku do konce. Takový zážitek nebude mít obdobu 
nikde ve světě a přispěje k jedinečnosti Prahy.

V závislosti na dostupném prostoru bude také 
možné rozšířit a obohatit tuto vizi rozšířením Bo-
senského pavilonu, který byl inspirací pro vytvo-
ření Slovanské epopeje. Pod jednou střechou by 
tak mohla vzniknout podstatně větší verze sou-
časného Muchova muzea – jednoho z nejúspěš-
nějších muzeí v České republice. Umožnilo by to 
věnovat více prostoru pro krátkodobé výstavy, 
které se nezaměřují pouze na dobu, v níž Mucha 

tvořil, ale také na paralely mezi jeho dobou a dne-
škem. Bosenský pavilon, rozšířené Muchovo mu-
zeum, v němž byla umístěna Slovanská epopej, 
a je prostoem pro krátkodobé výstavy, by před-
stavoval absolutně unikátní monument jednoho 
z největších umělců naší země s obrovským svě-
tovým dopadem. Ten by, jak věřím, zvýšil zájem 
o Prahu stejným způsobem jako Van Goghovo 
muzeum v Amsterodamu. 

Vize Muchovy nadace je velmi ambiciózní, a její 
ambice odpovídají uměleckým ambicím a vizím 

Alfonse Muchy. Umístění Slovanské epopeje do 
adekvátních prostor a způsobem, který odráží 
přání a sny Alfonse Muchy, by bylo vysoce zásluž-
ným činem. Bylo by ještě mimořádnější, kdyby 
byla umístěna v prostorách, oslavujících všech-
ny stránky umění Alfonse Muchy a uznávajících 
jeho význam na národní a mezinárodní umělec-
ké scéně. 

John Mucha,
Prezident
Mucha Foundation

Hlavní město Praha má ve spolupráci s Muchovou nadací a rodinou Muchů naprosto jedinečnou možnost zajistit, aby byla Slovanská 
epopej konečně navrácena domů, jak si zasluhuje. 

Slovanská epopej
– konečně v Praze?

Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské (1412); 8,10 x 6,10 m Po bitvě u Grunwaldu (1410); 6,10 x 4,05 m 

Přemysl Otakar II.,
král železný a zlatý (1253-1278); 4,80 x 4,05 m

Apotheosa z dějin Slovanstva; 4,05 x 4,80 m 
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Za úspěchem Jack Daniel’s stojí panem Jackem 
vymyšlený a historií prověřený způsob výroby. 
Tento muž byl totiž velkým tradicionalistou, 
a proto se držel osvědčeného postupu výroby 
whiskey zjemňováním přes dřevěné uhlí. Whis-
key tak sice byla až dvakrát dražší a její výroba 
trvala několikrát déle než konkurenčních pro-
duktů, ale zároveň si nápoj uchovával svou ne-
zaměnitelnou chuť – hladkou a rafinovanou. 

První část výrobního procesu je podobná 
u všech whiskey – nejdříve se vaří kukuřice, 
poté se do ní přidá ječmenný slad a dalších šest 
dní směs zraje. Pak prochází destilačním proce-
sem. Pokud by se v tuto chvíli stočila do sudů, 
vznikl by obyčejný bourbon. Ovšem whiskey 
Jack Daniel’s se nechává po destilaci doslova 
překapávat přes třímetrovou vrstvu uhlí z ja-
voru cukrodárného, aby získala svou charakte-
ristickou kouřovou chuť. Celé protékání přes 
dřevěné uhlí trvá přibližně 10 dní a obsah al-
koholu se v lihovině snižuje ze 70 na 55 %. Po 
procesu zjemnění dřevěným uhlím je whiskey 
uložena do nových vypalovaných sudů z bílé-
ho amerického dubu. Řemeslníci dřevo ručně 
stlučou dohromady, opatrně ožehnou vnitřek 
soudku tak, aby přírodní cukry obsažené ve 
dřevě zkaramelizovaly a nápoj po zrání v nich 
získal svou bohatou jantarovou barvu, jedi-
nečnou chuť a chuťový dozvuk. Po čtyřech až 
šesti letech zrání tekutiny v sudech nastává čas 
master destillera, který rozhoduje o tom, zdali 
nápoj může opustit sud a vydat se na cestu ke 
konzumentům.

Jack Daniel’s Single Barrel spatřil světlo světa 
poprvé v roce 1997. Jeho výjimečnost spočívá 
v tom, že je stáčen vždy jen z jednoho sudu, 
který vybírá osobně mistr palírník. Zajímavostí 
je, že pro takovéto stočení je vhodný jen jeden 
sud ze sta. Sud zraje v nejvyšších patrech skla-
dů přibližně o dva až tři roky déle než ostatní 
druhy whiskey, aby chuť výsledné lihoviny byla 
ještě vyzrálejší a barva sytě jantarová. Proto, že 
je Single Barrel stáčen vždy jen z jednoho sudu, 
který sleduje a nakonec i vybere mistr palírník, 
existuje na světě jen omezený počet lahví (při-
bližně 240), které chutnají naprosto stejně - po 
vanilce a dubových soudcích s podtóny višně, 
pomeranče a vůní plné sladké vanilky, jemné-
ho pomeranče a zralé máty. Na každé lahvi se 
dočtete, ve kterém sudu whiskey zrála, kde byl 
umístěn a kdy byla tekutina naplněna do lahve. 
Pokud chcete být i Vy majitelem světově uni-
kátní série Jack Daniel’s Single Barrel, podívejte 
se na stránky www.buythebarrel.com. 

Příběh značky Jack Daniel’s
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SINGLE BARREL
whiskey pro velké osobnosti

Na světě snad neexistuje člověk, který by v životě neochutnal legendární Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. 
Aby také ne, když za tímto nápojem stála již od prvopočátku velmi silná osobnost v podobě pana Jacka 
Daniela. Ten se začal výrobě whiskey věnovat už ve svých sedmi letech, kdy přijal práci u luteránského pastora 
Dana Calla vlastnícího i lihovar. V roce 1863 u pastora převážilo duchovno nad whiskey, a proto nabídl tehdy 
třináctiletému Jackovi, aby po něm výrobu whiskey převzal. Ten se prozíravě chopil příležitosti a postupně 
se mu podařilo z malé lokální značky vytvořit celosvětový fenomén. Nejprve přesunul lihovar k prameni 
vody vytékajícímu z vápencové jeskyně v Lynchburgu. Tato voda měla jen 13°C a především neobsahovala 
železo, největšího nepřítele whiskey. O několik let později, přesněji v roce 1866, si svůj lihovar jako první 
zaregistroval. Lihovar Jack Daniel je tak nejstarší americkou registrovanou palírnou. Tato palírna je centrem 

dění dodnes, právě tudy protéká každá kapka Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.
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„Další snižování spotřeby energie a vody se proje-
vuje ve všech produktových skupinách spotřební 
elektroniky. Například pračky stále častěji perou 
úsporněji, než vyžaduje třída spotřeby energie 
A,” vysvětluje Miroslav Veselý. „Obecně se u pra-
ček uvádí třída A-10% až A-30%. Podobně tomu je 
i u sušiček prádla, které po zavedení technologie 
tepelného čerpadla dosahují spotřeby A-40%, do-
konce i A-50%.“

Podobná označení dnes nalezneme i na myč-
kách nádobí, které dosahují spotřeby pod 1 kW, 
což odpovídá A-10%. Myčky, které disponují 
systémem sušení Zeolith, dokáží snížit spotře-
bu o dalších 10 %. Podle Miroslava Veselého se 
oblast spotřeby energie začíná markantněji odrá-
žet i u malých spotřebičů, jako jsou kávovary ve 

stand by režimu, nebo vysavače, vybavené kom-
presorovou technologií. Svůj „eko mód“ mají 
také žehličky.

„Ušetřit elektrickou energii lze také při vaření,“ 
připomíná Miroslav Veselý. A dodává: „Indukční 
varné desky Vector přizpůsobují ohřev velikosti 
a tvaru nádoby, čímž dosahují ještě efektivnější-
ho hospodaření s výkonem, než je u indukčních 
desek běžně zvykem. Novinka se letos objeví jak 
pod značkou Bosch, tak pod značkou Siemens.“

Úspora jako image
S tématem úspory zdrojů lze podle Miroslava 
Veselého úspěšně spojit image značky: „Pokud 
je výrobce schopen nabídnout technologicky 
tak pokročilé řešení, že tím získá konkurenční 

výhodu, deklaruje jednoznačně dosaženou úro-
veň technologie, což se automaticky přelévá do 
hodnoty značky.“

Úspornost se dnes podle něj skloňuje ve všech 
oblastech obchodu. „Všechny přední značky auto-
mobilů dnes komunikují nejen design a dynami-
ku, ale také stále se zlepšující úspornost motorů. 
Roste výkon a pohodlí, přičemž spotřeba zůstává 
na původních hodnotách, v mnoha případech 
dokonce klesá. V oboru domácích spotřebičů je 
to stejné. Sušičky s tepelným čerpadlem nepo-
třebují 4,5 kW jako sušičky v kategorii B, ale jen 
1,9 kW. Pračky při lepším výkonu a vyšší kapacitě 
bubnu spotřebují o 20 % méně, než je definovaná 
třída A, myčky dokonce atakují hranici A-20%.“

Tomuto sdělení značka Bosch přizpůsobuje ne-
jen BTL, ale i ATL komunikaci. „Myslíme si, že je 
to dobrá cesta,“ míní Miroslav Veselý. „Nicméně 
to nesmí být nikdy použito jako klišé. Značka 
a její výrobky musí vždy vycházet z hmatatelného 
a technicky vyčíslitelného obsahu - substance. 
Pokud je tato podmínka splněna, může značka 
komunikovat, že kromě přímého benefitu pro 
zákazníka nabízí kalkulovatelnou úsporu převe-
denou na peníze, a dále přesah vnitřní v podobě 
odpovědnosti za životní prostředí. Proč prolít 
15 litrů vody na umytí nádobí, když to myčka do-
káže stejně dobře i se sedmi litry?“ uzavírá.

Jednoznačným trendem poslední doby v oblasti spotřební elektroniky je smě-

řování k nižší spotřebě vody a energie. Toto téma už dávno není aktuální jen 

v případě chladniček, kde jsou rozdíly ve spotřebách nejmarkantnější. „Naše 

strategie se nemění - stále klademe důraz na kvalitu a snižování spotřeby ve 

všech produktových skupinách,“ uvádí marketingový ředitel značky Siemens 

domácí spotřebiče Miroslav Veselý. „To dokládají i vlastní označení ekologic-

kých výrobků Siemens eco plus a Bosch green technology inside,“ doplňuje.

ECO nálada

Firmu Siemens, původně te-
legrafní a stavební společnost 
Siemens & Halske, založil 1. 
října 1847 v Berlíně Werner 
von Siemens (1816-1892, „von“ 
od roku 1888) společně s Jo-
hannem Georgem Halskem. 
Samotný Siemens má na svém 
kontě řadu převratných vyná-
lezů, například dvojitou kotvu 
nebo elektrické dynamo, jehož 
objev zahájil epochu ekono-
mické výroby energie. Firma 
stála také za výstavbou první 
dálkové elektrické telegrafní 
linky v Evropě mezi Berlínem 
a Frankfurtem nad Mohanem, pokládkou šesti 
transatlantických telegrafních kabelů, vedoucích 
z Irska do Spojených států, první elektrickou 
tramvají, či elektrickým osvětlením v Berlíně 
z roku 1881.

V roce 1890 Werner von Siemens předává spo-
lečnost svému bratru Carlovi a jeho synům Ar-
noldovi a Wilhelmovi. Éra vynálezů a přelomo-

Příběh značky Siemens

Značka Siemens již od svého založení stála v čele průmyslového vývoje a svými vynálezy 

určovala tempo doby. Existuje jen málo společností, které by měly tak významný vliv na 

formování našeho světa, jako je Siemens. Dnes je Siemens světovou značkou v oblasti elek-

trotechniky a elektroniky. Zaujímá vedoucí pozici v mnoha klíčových technologiích a je pří-

tomen v téměř všech zemích světa.

Jednoznačným trendem 
v oblasti domácích
spotřebičů je úspora energie

12

vých řešení tím ale nekončí. 
Namátkou lze jmenovat třeba 
diferenciálovou obloukovou 
lampu, semafor, elektronko-
vý mikroskop či elektronový 
akcelerátor. Elektrický rychlo-
vlak značky Siemens dosahuje 
roku 1903 světového rychlost-
ního rekordu 210 km/h. V tém-
že roce vzniká první elektrický 
automobil. Ve 20. století firma 
dala světu například kardiosti-
mulátor, první sériově vyrábě-
ný tranzistorový počítač nebo 
počítačový tomograf.

Siemens v Čechách
Do české historie se značka zapisuje už v roce 
1885 elektrickým osvětlením Stavovského diva-
dla. O pět let později bylo založeno zastoupení 
firmy Siemens & Halske v Praze a Brně. V letech 
1892-1901 společnost projektovala tramvajovou 
síť pro Prahu. Zastoupení pro domácí spotřebi-
če funguje v ČR od roku 1997, kdy byla založena 
dceřiná firma BSH domácí spotřebiče, s. r. o., kte-

rá kromě značky Siemens reprezentuje také znač-
ky Bosch a Gaggenau.

Spotřebiče pro domácnost jsou už odedávna jed-
nou z klíčových oblastí činnosti firmy. Jejich vý-
robou se Siemens zabývá od roku 1957. Technic-
ké kompetence a podnikatelský duch směřovaly 
od počátku k tomu, aby učinily život lidí doma 
příjemnějším a pohodlnějším.

1906

1928

1964

2002
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„Pracují pro mě ti nejlepší. 
V mé fi rmě i v mé domácnosti“
Pračka Siemens s funkcí varioPerfect. 
Ušetří pro vás čas i energii

www.zrozeniprouspech.cz

Značka Siemens je jedničkou na německém trhu 
domácích spotřebičů a dominantním evrop-
ským hráčem v oblasti vestavby. Nabízí řadu ve-
stavných i volně stojících spotřebičů v různých 
produktových kategoriích, od vaření přes praní, 
chlazení, mražení, mytí nádobí, až po drobné 
elektro. Spotřebiče Siemens spojují pokročilé 
funkce s moderním designem a úsporou vody 
a energie. Téma úspěchu provází značku už od 
jejího vzniku v roce 1847.

„Úspěšní lidé se chtějí obklopovat adekvátně 
úspěšnými značkami, ať už jde o auta, oblečení, 
dovolenou, bydlení, nebo domácí spotřebiče,“ 
míní marketingový ředitel značky Siemens domá-
cí spotřebiče Miroslav Veselý. A dodává: „Úspěšná 
značka přitom neznamená nejlepší ani nejdražší. 
Náš úspěšný člověk chce výkon, design, kvalitu, 
image a spolehlivost při zachování adekvátního 
poměru cena/výkon“.

Nový portál s podtitulem „Epicentrum úspěchu“ 
nabídne návštěvníkům především blog s pravi-
delnými příspěvky novináře Miloše Čermáka, 
blogera Rudolfa Havlíka, moderátorky Adély 
Banášové a marketingového ředitele Miroslava 
Veselého. Každý týden přibývá další příspěvek na 
téma spojené (jak jinak) s úspěchem.

„Cílem projektu je oslovit zejména třicátníky, pro 
které je úspěch v práci i v životě aktuálním téma-
tem,“ vysvětluje Miroslav Veselý. Chceme před-
stavit značku Siemens jako partnera úspěšných 
a nabídnout čtenářům důvod si nové stránky ote-
vřít i se na ně pravidelně vracet,“ doplňuje.

Pod záložkou Z kuchyně úspěšných návštěvníci 
naleznou tipy, návody a zajímavosti pro úspěšný 
život. Aktuality přinášejí denní aktualizace zpráv 
z domova i ze světa, které informují o různých 

formách úspěchu. Rámeček Technika úspěchu 
zase představí nejnovější spotřebiče Siemens, 
a to postupně z různých oblastí, jako jsou pračky, 
kávovary, chladničky, myčky, a další.

Prémiová značka domácích spotřebičů Siemens se spojila s úspěchem. Na adrese www.zrozeniprouspech.cz 
spustila začátkem března nový portál, věnovaný úspěchu ve všech podobách. Stránka z dílny reklamní agentu-
ry Revolta nabídne návštěvníkům zajímavé čtení i možnost soutěžit o hodnotné ceny. Od 1. dubna je podobná 
stránka k dispozici i ve slovenské mutaci, tentokrát na adrese www.narodenipreuspech.sk.

Úspěch.
Powered by Siemens.
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pšeničných klíčků, alfalfy a slunečnice. V případě pana Hubera netkvěl 
velký rozdíl mezi dobrým hydratačním přípravkem a malým zázrakem 
v samotných složkách, nýbrž ve způsobu, jakým byly vydestilovány. Pan 
Huber bezpochyby znal starobylou přírodní vědu, které se říká fermen-
tace neboli kvašení. Zjistil, že při spojení všech těchto složek z jednotli-
vých součástí přípravku komplexu jeden kvasný komplex Miracle Bro-
th™ bohatý na výživné látky, se stalo něco neuvěřitelného. Dokončení 
tohoto procesu výzkumu přitom trvalo 3 – 4 měsíce. Složky se opravdu 
přeměnily na ještě daleko blahodárnější, než kdyby se pouze jednoduše 
daly dohromady jednotlivé části. Došlo ke spontánnímu uvolnění ne-
zbytných energií a z tohoto procesu pomalého biologického kvašení se 
zrodil Crème de la Mer.
 
Pomalu ale jistě došlo k něčemu úžasnému. Vzhled pokožky se zázračně 
zlepšil, přesně tak, jak si pan Huber přál. Pleť byla najednou hebčí, hladší 
a vláčnější. I dnes se kvasný komplex Miracle Broth™ přípravku Crème 
de la Mer vyrábí stejným pomalým a velmi přesným procesem biologic-
kého kvašení, který vymyslel Dr. Max Huber. Tento mimořádný krém se 
musí plnit ručně po jednom, aby byla zachována jeho citlivá rovnováha. 

ZÁZRAK
Pro nás, kdo jsme vzdělaní v logice, je Crème de la Mer něčím zcela no-
vým pro naši představivost. Ale fakta jsou fakta a důkaz je evidentní na 
tvářích těch, kteří výrobek používají. Za krátkou dobu se pokožka stává 
jemnější, pevnější a viditelně hladší. Linky vznikající důsledkem stárnutí 
a také póry jsou znatelně méně viditelnější. I ta nejsušší pleť je uzdravená. 
Podrážděná místa jsou zklidněná. A samozřejmě existují i tací, kteří trvají 
na tom, že používáním krému dosáhli ohromujících výsledků – stejně tak, 
jak se o tom přesvědčil samotný Dr. Max Huber. Není divu, že ti, kdo již 
vyzkoušeli všechny dostupné krémy, zůstávají neochvějní ve své oddanos-
ti výrobku Crème de la Mer.

TAJEMSTVÍ
Komplex Miracle Broth™ přípravku Crème de la Mer je ukotven v jeho 
mimořádném složení. K aktivaci tohoto kvasného komplexu a pro uvol-
nění důležitých složek zahřejte malé množství krému mezi konečky prs-
tů. Při vklepávání krému do čisté a suché pokožky budete cítit zklidňující 
účinky kvasného komplexu. Rozetřete po obličeji, na krku a v citlivé ob-
lasti pod očima. Aplikujte přes den i na noc – po celý život.

Příběh značky La MerPříběh značky La Mer

Kde začínají zázraky

CRÈME
DE LA MER
VĚŘÍTE NA ZÁZRAKY?
My ano. Jelikož se nám přihodilo něco, co nelze vysvětlit. Jestliže se zá-
zraky popisují jako jedinečné události, které jsou podle zákonů přírody 
nevysvětlitelné, pak je krém Crème de la Mer jistě zázrak. Protože se jedná 
o krém, jež skutečně změní Váš pohled na sebe samu, je to krém, který 
inspiroval oddaného přívržence.

SOUHRA OKOLNOSTÍ
Crème de la Mer vznikl za zvláštních okolností. Před několika lety se 
Dr. Maxovi Huberovi, fyzikovi působícímu v oblasti letectví a kosmonau-
tiky, stala ošklivá nehoda – při rutinním experimentu mu výbuch poranil 
obličej a on utrpěl závažné popáleniny obličeje. Věda, ani medicína mu 
nedokázaly nabídnout dostatečnou pomoc, takže se pan Huber rozhodl, 
že se pokusí pomoci si sám. O dvanáct let později, kdy během této doby 
provedl na šest tisíc experimentů, propracoval do dokonalosti krém, jež 
je schopen pleti dodat výrazně hladší vzhled. 
 
SLOŽENÍ
Krém Crème de la Mer definuje zákony přírody. Srdce krému tvoří vyso-
ce účinný kvasný komplex složek Miracle Broth™. Na jeho složkách není 
nic až tak zázračného – tvoří ho mořské chaluhy, vápník, hořčík, dras-
lík, železo, lecitin, vitamíny C, E a B12, plus oleje z citrusů, eukalyptu, 
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a světel. Pokoj se tím opticky zvětšil a zútulnil. 
Zásahy do restaurace, která má nádherně žlu-
tozlatou malbu, různé typy židlí a křesel, nebyly 
prakticky žádné. Pouze jsme mírně přepracovali 
barový pult, aby nebyl pouze ideálním místem 
pro večerní sezení, ale obsahoval i teplé a stude-
né vany pro servírování snídaňových švédských 
stolů. Ubrali jsme také prostor zázemí na úkor 
zvětšeného nápojového centra, jehož centrem je 
moderní kávovar, kde se sami hosté mohou ob-
sloužit a připravit si vlastní cappucino. 

Budova zvenku nijak zvlášť nezaujme, ale uvnitř 
se opravdu cítíme velmi příjemně a vše působí 
nevšedně. Stále se máme jako hosté na co dívat 
a jsme stále překvapováni maličkostmi. Jak se Vám 
toto podařilo?
Zažil jsem několik výstaveb či rekonstrukcí hote-
lů. Stavební dělníci, pokrývači, zedníci, instalatéři 
či vzduchotechnici spotřebují obvykle mnohem 
více financí než měli původně v rozpočtu. A sa-
motné interiéry přicházejí až na závěr a investoři 
bohužel nakonec musí šetřit na tom, co host vní-
má nejvíce. Investor v Perle byl zkušený a poda-
řilo se naplnit návrhy architektů až do takových 
detailů, jakými byly květiny, porcelán, příbory, 
nebo grafické materiály.

Ano, květiny ve vázách ve tvarech perel nebo mohut-
né vrbové proutí v čínských vázách ověšené drobný-
mi oblázky jsou velmi výrazné a ihned mě zaujaly...
Brzy skončí třetí rok provozu a my interiéry prá-
vě květinami od Maria Wilda stále osvěžujeme. 

Pro náš hotel zvolil orchideje, ale věřím, že až za 
pár týdnů bude výzdobu měnit, vše může být ji-
nak. Grafiku, použitou na orientačním systému 
(velká malovaná čísla pokojů v chodbách na stě-
nách) na kobercích v chodbách, na skle v recep-
ci a veškeré tiskoviny mají v režii Bohumil Vašák 
a Aleš Najbrt ze studia Najbrt.

Jak vnímají hotel hosté? Na co si případně stěžují?
Na to, na co si stěžovali, jsme obratem reago-
vali. Například anglické postele Hypnos jsou 
standardně osazeny na nohou kluzáky, aby je 
pokojské po koberci mohly snáz odsunout a po-
koj důkladně vysát. Ale na naší plovoucí podlaze 
postele na kluzácích jezdily jak po ledě. Muse-
li jsme urychleně vymyslet úpravu 400 nohou 
postelí. Nebo wellness centrum je jedna velká 
plocha, kde je v jedné části sauna, vedle odpo-
činková část s lehátky a kousek dál posilovna 
se stroji. Až po upozornění hostů jsme si uvě-
domili, že host, který vyjde ze sauny a odpočí-
vá na lehátku potřebuje jinou teplotu než ten, 
kdo posiluje. Nyní se nám podařilo nastavit 
různé teploty vzduchu proudícího do relativně 
malého prostoru. Je to podobný princip, jako 
si může individuálně teplotu nastavovat v autě 
řidič i spolujezdec.

Co hosté nejvíce oceňují?
Snažím se, aby byla v hotelu dobrá atmosféra. Po-
hoda a žádná strojenost. U nás rádi pomůžeme 
hostu s kufrem, ale nebude mu ho trhat z ruky 
dveřník, který si chce vybojovat spropitné. Ani 

nechci, aby stál dveřník v pozoru u dveří. I praco-
viště recepčních je na mírném stupínku a sedící 
recepční je v úrovni očí hosta, aniž by musel vstá-
vat či vypadalo nezdvořile, že jej obsluhuje vse-
dě... Vysoce hodnocená je také snídaně. Hosté si 
sami neomezeně mohou připravovat Illy presso 
či cappucino, džusy jsou 100%, pečivo i koláče pe-
čeme sami. Obsluha je opět velmi bezprostřední 
a dělám vše pro nulovou fluktuaci zaměstnanců. 
Mohu hrdě říci, že pokud získáme hosta k první 
návštěvě, je téměř vyloučeno, že by se nevrátil. 
Vždyť máme vše, co silné nadnárodní řetězce 
(klimatizaci, sejfy, WiFi, atraktivní firemní ceny), 
ale svébytný design a atmosféru navíc.

Jaké akce se u Vás konají?
Jsme malý hotel v centru. Každý metr čtvereční 
je velmi drahý, a tak máme pouze jeden salonek 
pro 12 osob. Je to spíš bonus pro bydlící firemní 
hosty, aby se měli kde sejít. Velký zájem je však 
i o prezentace firem – náš design skvěle pasoval 
k nově představovanému mobilu od Samsungu, 
tiskovce předcházející dražbě nejdražšího ob-
razu Toyen, focení Miss World Táni Kuchařové, 
narozeninám významných osobností. S oblibou 
děláme party a večírky a naší doménou jsou zají-
mavé narozeninové party pro děti. Jsme pravým 
opakem party pořádaných u McDonald’s. 

Spolupracujeme s nadací Světluška a s nevi-
domými spolupořádáme pravidelnou Kavárnu 
Potmě. Do charitativní činnosti jsme investovali 
statisíce korun a stovky hodin práce – jsme na to 
hrdí a moc nás to těší.

19

Příběh značky Perla

Hoteliér roku 2007 ing. Tomáš Startl může srovná-
vat, jak působí různé typy hotelů:
Řídil jsem moderní městské hotely pro mezi-
národní klientelu – Panorama se 430 pokoji 
a Ramada se 100 pokoji. V Ostravě jsem převzal 
hotel se stoletou tradicí – část moderní a druhá 
budova historická – štuky a křišťálové lustry, ka-
menné schodiště se zdobným zábradlím. Poctivé 
silné stěny.

Před třemi roky jsem byl přizván k projektu 
komplexní rekonstrukce kancelářské budovy na 
designový hotel Perla v centru Prahy. Investor se 
rozhodl nezačleňovat hotel do žádného řetězce, 
ale provozovat jej nezávisle a nabídnout hostům 
atypický design, který je zaujme. Poznali jsme, že 
hosté přijíždějící do Prahy se chtějí historií města 
obklopit, vidět ji v muzeích ale bydlet chtějí mo-
derně. Vsadili jsme na správnou kartu. 

Kteří architekti se na designu podíleli?
Perla byla třetím hotelem ateliéru Mimolimit, kte-
rý získal zkušenosti při práci na hotelu Holiday 

Inn a Yasmín. Architekti Bára Škorpilová a Jan 
Nedvěd použili motiv Perly (recepce) a také do 
interiéru zapracovali asijské předměty – lavice, 
křesla, vázy a grafické prvky. Mimořádně atraktiv-
ní je řešení stropu kavárny v 1. patře, kde lamely 
osazené na nosných sloupech tvoří jakési obrá-
cené deštníky.

Designové hotely působí atraktivně, někdy však až 
příliš prázdně a studeně. Často užívaná bílá barva 
je krásná, ale je jen krůček od toho, aby celek ne-
působil jako nemocnice...
I my jsme se báli studeného výrazu, proto jsme 
měli několik věrných vizualizací a mohli si udě-
lat úsudek. Realita ukázkového pokoje, který na 
stavbě vznikl asi půl roku před samotným dokon-
čením rekonstrukce byl naopak temný – šedivý 
a velmi ponurý. Navštívili jsme jej v listopadu, 
všem nám byla zima a plovoucí podlaha působila 
také velmi studeně. Investor přijal většinu interi-
érových nápadů, požádal pouze o zesvětlení po-
koje – světlejší malbu, závěsy, doplnění zrcadel 

Design hotelu Perla
jak se v něm bydlí a jak se v něm pracuje...

Příběh značky Perla
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Možná s jeho ředitelem
ing. Startlem najdeme odpověď, 
proč je Perla třetím rokem 
nejpopulárnějším hotelem v Praze
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Franchising
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První „moderní“ franchisové systémy vznikly 
v počátcích industrializace: 1860 „Singer Sewing 
Machine Company“ povolila cestujícím prodej-
cům prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním 
jménem. Rovněž Coca-Cola patřila k předchůd-
cům franchisingu, protože již před více než sto 
lety odbytovala svůj produkt podle tohoto vzoru.

Po druhé světové válce se rozvinula nová forma 
franchisingu. Franchisový systém se musel při-
způsobit požadavkům nových velkých trhů. To 
vedlo k tomu,že vedle klasického odbytu pro-
duktů nebo nabídky služeb bylo nutné vybudo-
vat jednotné systémy odbytu. K tomu účelu se 
vyvíjela jednotná prezentace podporující značku 
a to vedlo k jejímu profilování. Zákazník tak mohl 
nabídky a systémy jednoznačně rozlišovat.

Další vývoj franchisingu vedoucí k dnešnímu sta-
vu spočíval v jeho rozšíření o služby a předávání 
zkušeností s obchodními postupy. Proto může 
dnes podnikatel, který si franchisu pořídí, očeká-
vat obchodní koncepci na klíč, která mu umožní 
úspěšné uplatnění na trhu.

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma 
odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupu-
je na trhu jako „franchisor“ a poskytuje většinou 
více partnerům - franchisantům právo s jeho 
produkty nebo službami pod vlastním jménem 
provozovat obchodní činnost. Franchising tak 

Historie
franchisingu
Pojem „franchisa“ (jako označení formy podnikání) a „franchising“(jako ozna-

čení podnikatelské činnosti pomocí tohoto systému) sice pocházejí z americ-

kého hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Tam 

pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu 

směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se 

pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem 

přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

sjednocuje všechny výhody přímého odbytu 
(např. jednotné vystupování na trhu) s výhodami 
nepřímého odbytu (např. využití právně samo-
statných partnerů, franchisantů, kteří pracují 
s nadprůměrnou angažovaností a aktivitou).

Zdroj: Ing. Jiří Krajča. Foto: RNDr. Jiří Lošťák

Ráda utrácím!
Ale jen tam, kde se to vyplatí.

PARKOVÁNÍ 9.00 - 22.00 BEZBARIÉROVÉ
PROSTŘEDÍ MULTIKINO

91 obchodů | 12 restaurací a kaváren | multikino

A v AFI Palace Pardubice 
se mi to vyplatí hned 
z několika důvodů. 

Zaprvé seženu všechno, co
potřebuji, na jednom místě, 
zadruhé tu dostanu 
kvalitní značkové věcičky, 
které nemají nikde jinde, 
a zatřetí mě to tady 
prostě baví.

M arkéta S.
35 let ,  Pardubice

provozní  café - cocktai l  baru
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Autor nápadu, brněnský podnikatel Petr Fridrich, si svoji první restauraci 
nejen vysnil, ale také zrealizoval nedaleko brněnského výstaviště (v ulici 
V Hlinkách). Pronajal si plochu cca 350 m² v přízemí, kde vybudoval záze-
mí (kuchyň, sklady, apod.), ale i vlastní kolejiště s vymodelovanou krajinou 
(cca 150m²), kde nechybí padací mosty, tunely, jezera, nádraží. V restauraci 
máte prostě pocit, že jste (sedíte, jíte) přímo v kolejišti. Modely historic-
kých lokomotiv (G, velikost 1 : 22,5) nenechají v klidu jediného kluka, či 
holku od 3 let až do smrti. Po ročním úspěšném provozování restaurace 
v Brně se pan Fridrich obrátil na poradenskou kancelář ve věci přípravy 
projektu pro další expanzi formou franchisingu, tj. popis projektu tak, aby 
jakýkoliv zájemce z ČR, příp. i ze zahraničí, mohl otevřít podobnou restau-
raci ve svém městě. Výtopna má několik patentem chráněných nápadů 
a užitných vzorů, které zaručují pro budoucího provozovatele trvalou ex-
kluzivitu a jedinečnost celé restaurace.

Aby koncept měl reprezentativní ukázkovou provozovnu a budoucí školi-
cí centrum pro obsluhu i kuchaře, otevřel pan Fridrich 24. 2. 2010 restau-
raci Výtopna v samém srdci Prahy – na Václavském náměstí. Po zkušeb-
ním provozu proběhlo 23. 3. 2010 oficiální zahájení, kterého se účastnilo 
přes 200 vzácných hostů. Za železničářskou obec pozdravil všechny pří-
tomné generální ředitel Jídelních a lůžkových vozů (JLV a.s.) pan Bohu-
mír Bárta, který se tak stal jedním z patronů této restaurace. O restauraci 
Výtopna řekl, že bude vyhledávanou cílovou stanicí pro všechny, kterým 
se železnice stala celoživotní láskou. Pražská restaurace je pojata velkory-
se na ploše 750 m².

Z technických parametrů restaurace Výtopna PRAHA stojí za uvedení:
 Délka kolejiště v zimě: 400m
 Délka kolejiště v létě (vč. obsluhy terasy): 700m 
 Počet míst v restauraci: 250
 Počet personálu restaurace: 18 
 Celková investice do restaurace v Praze: 12 000 000 Kč
 návratnost investice: 2 roky
 Počet mašinek / lokomotiv: 15 (mohou jezdit všechny najednou!) 
 Velikost modelů / provedení: měřítko 1 : 22,5 / Modelová železnice G 
 Počet tunelů: 2
 Počet jezírek: 1
 Počet padacích mostů: 5
 Maximální rychlost: 20 Km/hod
 Dodavatel železničních modelů: LGB, Německo
 Orientační cena lokomotivy: 20 000 Kč
 Dodavatel zařízení restaurace: EFEF spol.s.r.o.
 Architekt: FRIDRICH, OVČÁČEK
  Speciální vybavení (např. software na distribuci nápojů a obsluhu mašinek, 

kamery na mašinkách): LENZ, ZIMO
  WI-FI free v celé restauraci
  Vybavení mašinek: 
 ozvučení reálnými zvuky, kouřové efekty, osvětlení, dvoumotorové, web kamery
  Franchisová dokumentace/projekt: 
 Poradenská kancelář pro franchising RNDr. Jiřího Lošťáka (www.lostak.cz) 
  Počet míst v kuřácké/nekuřácké části: 80/170
  Jméno šéfkuchaře: TOMÁŠ CECAVA
  Max. počet míst u jednoho stolu: 22
  Největší gastronomická specialita: 
 MARINOVANÉ JEHNĚČÍ KOLÍNKO V ČERSTVÝCH BYLINKÁCH
  Hlavní jídla v cenovém rozsahu od 99 Kč do 310 Kč 
  Polední menu – výběr ze 3 jídel – cena: 99,- Kč
  Otevírací doba: od11.00 do 24.00 hod.
  Každá lokomotiva může táhnout i více jak 12 piv!
  Menu je v jazyce: česky, anglicky, italsky, rusky, německy
  Možnost rezervace na: praha.vaclavak@vytopna.cz nebo tel.: 725 190 646
  Nejzajímavější model: KROKODÝL LOKOMOTIVA 
  Nabídka pro firmy/návštěvníky: možnost objednání reklamy na ploše kolejiště 

(vlastní dům, sídlo firmy, socha, firemní automobil,…) nebo vagón s designem 
podle přání (s logem firmy, jménem osoby, …), vše dle přání a možností provo-
zovatele

Restaurace Výtopna je svým provedením (funkčností modelové železnice, 
softwarem na obsluhu kolejiště a rozvoz, variabilitou,…) unikátním projek-
tem, který nemá v Evropě obdoby. Někdy si návštěvníci restaurace rádi ve 
Výtopně zavzpomínají na film „Kulový blesk“ s panem Smoljakem, kde „vlak 
z Vizovic“ dovezl na několikametrové železnici panáčky Slivovice … úžasný 
nápad! Pan Fridrich sám uvádí, že tento film nebyl inspirací pro Výtopnu. 
Jeho myšlenka vzešla z nápadu spojit svého koníčka - sbírání vláčků - se svojí 
profesí hostinského. Otevření restaurace předcházela dlouhá cesta projektů, 
kde bylo třeba skloubit technické možnosti (např. poloměr zatáček kolej-
nic) s rozměry místností a vyprojektovat vše tak, aby vláček mohl spolehlivě 
dopravit nápoj až k hostům. Jako u skutečné železnice bylo třeba promyslet 
systém výhybek, návěští a křížení kolejnic tak, aby nedošlo ke srážce vlaků 
nebo jiné tragédii, jako je vylití nápoje.

Dnes má již restaurace za sebou tisíce spokojených hostů i několik nespoko-
jených (viz. Návštěvní kniha na www.vytopna.cz), stovky najetých kilometrů 
bez nehod a velké plány před sebou. Další franchisová restaurace se bude 
otevírat v Orlové na Ostravsku, a pak budou následovat další.

Přesvědčte se na vlastní oči, že lze stále ještě přicházet i v oblasti gastrono-
mie s překvapivými projekty, které mají potenciál růstu i za hranice naší 
země, a že i v době krize existují nápady, směřující k prosperitě. Výtopna má 
určitě na semaforu „zelenou“ pro svoji budoucnost!
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Příběh značky Výtopna

trochu jiná restaurace
V České republice je nespočet restaurací, které nemají žádnou 
tvář a liší se pouze názvem. Hostinští si stěžují, že ubývá hostů 
a nahrává jim i krize, takže je na co se vymluvit. To, co stačilo 
k zajištění prosperity restaurace před několika lety, však dnes 
již nestačí. Dobré pivo, přívětivá obsluha, polední menu, čisto-
ta, dlouhá otevírací doba, kuřácká a nekuřácká zóna,… to je již 
standard a není důvod o tom hovořit. Navštívíte-li ale „Výtopnu“, 
odcházíte zcela unešení její jedinečností a kromě dobrého jídla si 
odnášíte nejeden zážitek, o kterém rádi povíte dalším známým 
a kamarádům. Tady totiž rozváží nápoje i drobné občerstvení 
modelová železnice! Parní lokomotiva dojede před Vás s nákla-
dem pivních půllitrů, zahouká, opatrně přibrzdí, z komína vy-
letí malý obláček a jakoby „mašinfíra“ ze strojovny chvíli čekal, 
až si pivo odeberete – a pak najednou mašinka znovu zahouká, 
zařadí zpětný chod a už funí zpět na nejbližší křižovatku, aby si 
dojela do depa pro další náklad … tak jestli Vás potom nenapad-
ne do takové restaurace pozvat svou rodinu, zejména s dětmi? 
Ano – takový je gastronomický koncept franchisových restaurací 
značky VÝTOPNA ! 

Příběh značky Výtopna
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trochu jiná restaurace



s označením ActiveHybrid. Po modelu X6 a BMW řady 7 představila auto-
mobilka letos v Ženevě tuto technologii také ve zcela nové generaci BMW 
řady 5, uvedené na celoevropský trh v druhé půlce března. Kromě mediál-
ní kampaně doprovází uvedení modelu i akce jednotlivých dealerů, neboť 
BMW je rozhodně značkou, která přesvědčí především za volantem.

Ferrari
Od značky, která vyniká na závodních okruzích Formule 1, se snad ani eko-
logické smýšlení nečeká. Ovšem i Ferrari se musí sklonit před limity výfu-
kových splodin pod taktovkou EU, a tak na autosalonu v Ženevě nechyběly 
modely California se systémem Stop & Start nebo koncept HY-KERS, který 
poprvé v historii značky představil pod vedením inženýrů z Maranella hyb-
ridní řešení.

Citroën
Citroën se nedávno pustil do odvážného kroku uvést znovu do života označení 
DS, které v šedesátých letech nesl jeden z nejvýznamnějších modelů automo-
bilky, jenž se proslavil nejen díky svému designu a na tu dobu i revoluční tech-
nologií, ale i jako automobil slavného Fantomase. Tentokrát však nezůstane 
u jediného modelu, ale půjde hned o celou modelovou řadu, z níž se zatím do 
výroby dostal nejmenší zástupce DS3. Doprovází jej kampaň využívající osob-
nosti z éry původního „déeska“, jako byli John Lennon nebo Merilyn Monroe. 
Řadu DS spojila značka i se jménem světového módního návrháře Yves Saint 
Laurenta. Do Ženevy přivezla studii s označením Citroën DS High Rider, která 
se na začátku roku 2011 představí na trhu jako sériový model DS4. 

Nissan
Možná z toho důvodu, že nevystavoval loni na autosalonu ve Frankfurtu, se 
vypravil Nissan letos do Ženevy s velkou řadou novinek. Japonská značka, 
která u většiny svých modelů designem nikdy příliš nevybočovala z řady, ale 
překvapit umí..., letos prezentovala první vlaštovku, která podle šéfdesig-
néra Nissanu Shira Nakamuru znamená přelom v designérském ztvárnění. 
Malý crossover Juke, menší sourozenec zavedeného modelu Qashqai, po 
dlouhé době zaujal hravým a neotřelým designem. Kromě Juku představil 
Nissan rovněž novou generaci malé Micry, na jejíž prodej velmi sází.

Lucie Kučerová

Ze života značek
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Mercedes
Rovněž značka Mercedes byla díky silnému zázemí vnímaná vždy jako lídr v automobilových 
technologiích. Pokud se zrovna u automobilky neschyluje k představení nějakého sériového modelu, 
vždy je schopná demonstrovat svůj technologický potenciál alespoň formou studie. Tak tomu bylo 
i letos v Ženevě, kde Mercedes představil koncept F800 Style, který má naznačovat tvary druhé generace 
„čtyřdveřového kupé“ CLS a zároveň představit know-how automobilky v oblasti pohonných jednotek. 
Osmý koncept v řadě F nabízí modulární platformu, která umožňuje vestavbu vícero druhů pohonů. 

Nissan Juke

Aston Martin 
Nikdo zatím neví, jaká budoucnost čeká nejmenší vůz od Astonu se jmé-
nem Cygnet, který je ve skutečnosti přepracovaným modelem Toyota iQ. 
Cíl automobilky je jasný: snížit kvůli legislativě celkové exhalace svých mo-
delů. Aston Martin nabízí Cygnet zatím výhradně dosavadním majitelům 
své značky, a to za cenu od 30 000 Eur. Pokud se bude modelu prodejně 
dařit, je velká šance, že se ke konci roku 2010 dostane rovněž mezi „obyčej-
né smrtelníky“.

Alfa Romeo
Po deseti letech přichází Alfa Romeo s nástupcem hatchbacku 147, mode-
lem Giulietta, jehož jméno odkazuje na slavný model z minulosti značky. 
Alfa Romeo byla vždy především synonymem pro emoce, design a spor-
tovní automobily a přívrženci značky čekali na každý nový model s velkou 
nedočkavostí. Návrat ke kořenům Alfy je rozhodně dobrým marketinovým 
počinem značky. 

Audi 
Významným krokem automobilky z Ingolstadtu je beze sporu její nejnovější 
a nejmenší model A1. Ten není zdaleka prvním pokusem značky dobít seg-
ment malých vozů, v minulosti se o to automobilka pokoušela neúspěšně 
s příliš drahým modelem A2. Novinka tentokrát spíš než na technické vý-
střelky sází na styl. Svým charismatem chce svést boj s anglickým Mini nebo 
třeba s Alfou Romeo Mito. Audi A1, které se má na českém trhu objevit na 
konci letošního léta, k tomuto pomůže také velmi zajímavá cena, která má 
podle informací zástupců značky začínat na hranici těsně pod 16 000 Eur. 

BMW 
Silnou marketingovou strategií se již několikátým rokem prezentuje němec-
ká značka BMW. V rámci celosvětového programu pod názvem BMW Effici-
ent Dynamics se automobilka snaží napříč celou modelovou řadou o zacho-
vání sportovního výkonu při snížení spotřeby a produkci emisí. Jejím dalším 
nástrojem k dosažení žádoucích výsledků jsou nyní i nové hybridní pohony 

AUTOSALON V ŽENEVĚ
Ve stopách marketingové strategie

automobilových značek

Mezinárodní autosalony byly vždy nejen pestrou přehlídkou novinek jednotlivých automobilek, ale i ukázkou 
jejich potenciálu a marketingových strategií. Každá ze značek zanechala v automobilovém světě historicky svůj 
otisk, který jednak neustále prohlubuje, ale zároveň se snaží vyjít vstříct novým trendům na trhu, vzrůstajícím 
požadavkům zákazníků nebo také legislativním podmínkám, které si klade především Evropská unie. V přehledu 
přinášíme vybrané novinky, které nás letos z hlediska marketingu něčím překvapily.

Lexus
Značka Lexus se na světových trzích profiluje jako lídr v hybridních technologiích. V popředí jejich zájmů byly vždy především velké luxusní sedany, ovšem
ani Lexus si dnes nemůže dovolit opomenout segment střední třídy. V Ženevě proto představil svůj první pětidvéřový kompaktní hatchback CT 200h, který 
jako plnohodnotný hybrid kombinuje spalovací motor o objemu 1,8 l s elektromotorem. Luxusního modelu, který bude slušet rovněž dámám, se dočkáme 
přibližně ke konci letošního roku. Na jeho uvedení však Lexus připravuje své zákazníky již nyní. Informace k modelu jim přináší formou informačního 
newsletteru nebo prostřednictvím sociálních sítí. Vedení v Čechách rovněž jedná o přidělení převýrobní verze CT 200h jako demonstračního vozu pro 
potencionální majitele luxusního modelu. 

Ze života značek
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lorem ipsum is simply
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Utrácím tam,
kde najdu své oblíbené značky.

PARKOVÁNÍ 9.00 - 22.00 BEZBARIÉROVÉ
PROSTŘEDÍ MULTIKINO

91 obchodů | 12 restaurací a kaváren | multikino

Vlastně bych do AFI Palace Pardubice 
vůbec neměl chodit, 

protože tu vždycky utratím spoustu 
peněz. Ale jen tady najdu své 
oblíbené značky, které nikde jinde 
neseženu. Navíc na jednom místě 
koupím všechno, co potřebuji.

Lub omír  H.
30 let ,  Pardubice

podnik atel
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Kosmopolitní móda 21. století
Dům módy na pražském Václavském náměstí s více než padesátiletou historií je synonymem pro 
prvotřídní nakupování s veškerým komfortem. Dámská a pánská móda ve třetím a čtvrtém patře 
však přináší nejmodernější prodejní koncept „shop in shop“, kdy je na jednom prostoru prezento-
vána každá prodávaná značka samostatně ve svém charakteristickém vizuálním provedení a umož-
ní zákazníkům vybrat si v krátkém čase z široké nabídky, aniž by byli ochuzeni o specifické vyznění 
jednotlivých značek.

S prvními jarními dny se po dlouhé zimě nejed-
né z nás vybaví myšlenky na pohodové posezení 
s přáteli či rodinou. Teplé dny nás opět táhnou 
ven, tak proč si nezpříjemnit den posezením 
u grilu společně s osvěžujícím drinkem Frisco? 
Nápoj s chutí jablek a citrónů Vám přináší re-
cept na netradiční nápoj kořeněné chuti Bloody 
Frisco.

„V portfoliu míchaných drinků Frisco je vedle 
řady klasičtějších příchutí i velmi netradiční ná-
poj kořeněné chuti,“ uvádí Markéta Hamplová, 
Brand Manager značky Frisco. „Jeho základem je 
samozřejmě Frisco, ale jako doplňující ingredi-
ence je použit například tomatový džus, čerstvý 
pepř a dokonce i strouhaný křen. I když dle po-
užitých ingrediencí vypadá, že Bloody Frisco je 
spíše pro muže, jeho nevšední recepturu ocení 
jistě i ženy,“ dodává Markéta Hamplová.

Recept na Bloody Frisco
10 cl 100% tomatového džusu 
špetka soli a čerstvého pepře,
kapka Tabasca 
1 lžička čerstvě strouhaného křenu
½ drinku Frisco 

V dlouhé vychlazené sklence s ledem dobře roz-
mícháme uvedené suroviny barovou lžičkou, 
zlehka přimícháme ½ lahvičky Frisca. Ozdobíme 
plátkem okurky, rajčete nebo chilli dle možnosti 
a podáváme s brčkem.

Ze života značek

Přivítejte jarní dny
grilováním a nápojem
Bloody Frisco

V dlouhé vychlazené sklence s ledem dobře roz-

Recept na Bloody Frisco
10 cl 100% tomatového džusu 
špetka soli a čerstvého pepře,

1 lžička čerstvě strouhaného křenu

Recept na Bloody Frisco
10 cl 100% tomatového džusu 
špetka soli a čerstvého pepře,

1 lžička čerstvě strouhaného křenu

Provozovatel prodejny, firma Canadian Impor-
ters a.s., působí na českém módním poli již pět let 
a ve všech svých aktivitách klade důraz na detail 
a inovativnost. Paleta značek v celém 3. patře je 
opravdu široká, patří sem především prvotřídní 
značka BUGATTI. Jejich modely přináší nadčaso-
vý jednoduchý styl a ve všech ohledech splní ná-
roky i toho nejnáročnějšího muže. Za pozornost 
určitě stojí i modely ze světové návrhářské dílny 
LAGERFELD. 

Špičkové služby a široký sortiment značek ve čtvr-
tém patře si vychutnají samozřejmě také dámy. 
Horkou novinku představuje značka RIANI, která 
spojuje nejkvalitnější italské materiály a precizní 
německé zpracováni. Její neotřelé modely se zde 
nabízejí úplně poprvé na českém trhu! Osvědčená 
LUISA CERANO přináší svěží a nápadité oblečení 
zdůrazňující ženskost. V obou patrech má své 
místo pohodlná značka pro ženy i muže BRAX.

Dům módy je také ideálním místem pro stráve-
ní příjemného odpoledne či dopoledne v páru. 
Této možnosti s oblibou využívají manželé Hana 
a Karel Heřmánkovi. Vřelá atmosféra během je-
jich pravidelných nákupů dala vzniknout nápadu 
na spolupráci mezi firmou Canadian Importers 
a.s. a Divadlem Bez zábradlí, s nímž jsou Heřmán-
kovi úzce spjati. Společnost Canadian Importers 
a.s. se nakonec stala hrdým sponzorem nově 
uvedené hry Divadla Bez zábradlí „Sonáta pro 
lžíci“, jejíž interpreti budou oblékat oděvy právě 
z 3. a 4. patra Domu módy. 
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Přední evropská značka domácích spotřebičů 
BEKO, která se na českém trhu prodává již od 
roku 1998, otevřela v Praze své první předvá-
děcí centrum. Specializovaná prodejna vznik-
la jako společný projekt zastoupení značky 
BEKO pro ČR a provozovatele elektronické-
ho obchodu e-Beko.cz. Slavnostního otevření 
prodejny v Praze 4 – Nuslích se zúčastnila 
i někdejší Miss ČR Kateřina Stočesová.

„Velmi dobrou zkušenost se spotřebiči 
BEKO mám již dvanáct let. Tehdy jsem si poří-
dila svou první ledničku, která mi léta spoleh-
livě sloužila. Věrná značce BEKO jsem proto 
zůstala i při následném výběru pračky, sušič-
ky i digestoře,“ potvrzuje pozitivní zkušenost 
se spotřebiči BEKO Kateřina Stočesová, Miss 
ČR z roku 1998.

První specializovaná prodejna spotřebičů 
BEKO byla otevřena na adrese: Svatoslavova 
28, Praha 4 – Nusle a bude všem zákazníkům 
k dispozici v pracovních dnech od 9.30 do 18 
hodin.

První předváděcí prodejna  
domácích spotřebičů značky BEKO 

Schwarzkopf, megaznačka z portfolia společnosti 
Henkel, nabízí spotřebitelkám v rámci celoroční 
promoce bezplatnou osobní analýzu vlasů. Šest 
týmů specielně proškolených vlasových porad-
kyň značky Schwarzkopf navštěvuje ve dvojicích 
prodejny po celé zemi, provádí na přání analýzu 
vlasů pomocí vlasového skeneru a doporučují 
správnou péči s konkrétními produkty značek 
Gliss Kur, Schauma a Activ Dr. Hoting. Schwarz-
kopf tak opět potvrzuje roli odborníka poskytují-
cího spotřebitelům dokonalý servis na míru.

Vlasové poradkyně působí v prodejnách Al-
bert, Interspar, Globus, dm i prodejnách tra-
dičního trhu a na přání digitálně snímají vlasy, 
provedou jejich kompletní rozbor a poskytnou 
zprávu s konkrétními výsledky. Kromě vlasové 
péče ochotně poradí i v otázkách barvení vlasů 
či stylingu. 

Na prodejnách bude akce podpořena POS ma-
teriály. V médiích bude akce podporována tisko-
vou konferencí, kampaní v tisku, na facebooku 
a prostřednictvím nového webu Gliss Kur. Nebu-
dou chybět ani soutěže pro spotřebitele. 

Společnost SIKO KOUPELNY otevřela začátkem 
dubna v Táboře v rámci sítě vlastních a partner-
ských prodejen novou pobočku. Charakteristická 
je zejména velkou obchodní plochou a také novým 
konceptem prodeje, který SIKO KOUPELNY právě 
v této prodejně poprvé představila. 

Táborská prodejna je již šestou pobočkou v Jihočes-
kém kraji. Na prodejní ploše 800 m² nabízí zákazní-
kům kromě kompletního koupelnového sortimen-

SIKO KOUPELNY otevřely novou prodejnu v Táboře

Schwarzkopf
přináší vlasové
poradenství 

tu také 55 vystavených vzorových koupelen, 
které dobře poslouží pro inspiraci.

„V nové prodejně jdeme s dobou a následu-
jeme nejnovější trendy. Naši nabídku jsme 
proto obohatili o sortiment na první pohled 
typický pro koupelny, ale přitom určený do 
jiných částí bytu. Jedná se o speciálně vyvi-
nuté obklady, které se hodí na stěny obýva-
cích pokojů nebo třeba do ložnic,“ vysvětluje 
Jaroslav Berger, project manager společnosti 
SIKO KOUPELNY. Trendy jsou v prodejně 
pro co nejlepší představu vystaveny formou 
vzorových místností. 
 
V Táboře mají otevřeno 7 dní v týdnu, od 
9 hodin dopoledne do 18 hodin do večera. 
I zde, stejně jako ve většině prodejen SIKO 
KOUPELNY, je možné si domluvit schůz-
ku s odborným poradcem, který pomůže 
s naplánováním koupelny a vytvořením gra-
fického návrhu. Pro ještě snazší plánování
připravila společnost praktického průvodce 

nazvaného „Nová koupelna krok za krokem“. 
Zde jsou na základě bohatých zkušeností shr-
nuty postupy a rady, které klientovi výrazně 
napomohou s výběrem a nákupem vlastní 
koupelny. Tohoto průvodce zákazníci najdou 
v právě vydaném katalogu pro letošní sezó-
nu, který je zdarma k dispozici na kterékoli 
prodejně SIKO KOUPELNY nebo ke stažení 
na webových stránkách společnosti.
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Je to krásný okamžik – vaše dít� se zvedne od hry, ukáže vám n�co, co (podle vás) vypadá jako hromada kostek, a hrd�
pronese: „To je raketa!“

Kv�li tomu se p�ece vyplatí veškerá ta námaha spojená s rodi�ovstvím! Samoz�ejm� svému po tomku �eknete, že je šikovný. A to 
d�ti také jsou. Jejich p�edstavivost neustále roste. Stavebnice LEGO® DUPLO® byla navržena tak, aby jim v to mto vývoji pomohla. 

Od v�ží, které se rychle vzty �í (a ješt� rychleji zhroutí), p�es pokusy o jedno duché domy a auta, až se mysl vašeho dít�te za�ne
rozpínat tak rychle jako samotný vesmír! Ohe� šlehající drak... Farma létajících poník�... �ajový dýchánek sk�ítk�... Dinosau�í
skluzavka... Duhový ledovec... Ob�í p�íšera... Velké sny malých

Pomozte dětem poznat svět kolem sebe... 
a vytvořit si svůj vlastní...

DUPLO_230x330.indd   1 7.4.10   16:02



Kde značky najdete

30

Seznam inzerce:
• AFI PALÁC • CATERING NA ZÁVISTI• ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU• FIGREMA • HOTEL • LEGO • McKENZIE •

OBAL ROKU 2010 • PALÁC FLÓRA • PERLA • SIEMENS • UCB• 
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Společnost Henkel Central Eastern Europe 
(Henkel CEE) vyhlašuje již 9. ročník výtvarné 
soutěže Henkel Art.Award. Soutěž dotovaná 
sedmi tisíci euro se zaměřuje na propagaci 
umělců z 31 zemí střední a východní Evropy 
a střední Asie. Vítěz navíc od pořadatele soutě-
že získá možnost uspořádat výstavu v jeho vlas-
ti i samostatnou expozici ve vídeňském Muzeu 
moderního umění Nadace Ludwig (MUMOK). 
Soutěž Henkel Art.Award. 2010 ocení mimořád-
né a novátorské umělecké počiny v oborech 
malby, kresby, fotografie, videoartu a umělec-
kých instalací. Uzávěrka přihlášek do českého 
kola soutěže je 10. června 2010. Místní porota 
vybere ze všech přihlášených děl tři umělce, 

jejichž díla pošle k posouzení mezinárodní po-
rotě. Pět nejlepších umělců postoupí do finále 
ceny Henkel Art.Award. 2010. Vítězové budou 
vyhlášeni na slavnostním galavečeru ve Vídni 
v listopadu 2010. 

Pro mladé výtvarníky z regionu střední a vý-
chodní Evropy je určena další cena, Henkel Art.
Award. Promotional, kterou připravila společ-
nost Henkel s dlouholetým partnerem Kultur-
Kontakt Austria. Vítěz této ceny bude vybrán 
z účastníků programu Artists-in-Residence po-
řádaného touto organizací a bude odměněn 
částkou dva tisíce euro. Stejnou částku získá 
i vítěz třetí ceny pro mladé rakouské výtvarní-
ky, Henkel Art.Award. Promotional. 

Henkel Art.Award. 

Boucheron 
 Four Seasons Hotel Prague

Křižovnická 3
110 00 Praha 1

Tel. +420 222 318 262
E-mail: Marina.Vradiy@jgap.eu

www.boucheron.com

Jack Daniel‘s

Prostřednictvím B2B on line na:
www.bf2b.cz

V Makru
V řetězcích Tesco, Globus, Spar

Siemens
www.siemens-spotrebice.cz

La Mer
Exkluzivně k zakoupení v Parfumerii Souhlas,

Na Příkopě 17, Praha 1

Hotel Perla
Perlová 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic

www.perlahotel.cz

Výtopna
Výtopna Brno

Hlinky 34, 603 00 Brno
vytopna@email.cz 

Výtopna Praha,
Václavské nám. 56 (Palác Fénix), Praha 1

praha.vaclavak@vytopna.cz

Provozovatel/ franchisor:
EFEF spol. s.r.o.

Omice 116, 664 41 Omice
fridrichpetr@vytopna.cz


