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Znát někoho, znamená znát jeho příběh.

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy ovlivňují náš vztah k něčemu či někomu, příběhy nás formují 
a utvářejí.To jsou právě motivy prezentace značek na našich stránkách, které se teprve chtějí vrýt do povědomí 
lidí a nebo se představit jako nové na trhu. Ty všeobecně známé značky inspirují tím, co už dokázaly, i když 
začátky nebyly třeba lehké. Začínat není jednoduché v žádné době, ale jak kdysi vyřkl Platón: „Začátek je ta 
nejdůležitější součást každé práce.“ V tomto vydání se dočtete právě o začátcích, které nebyly tak učebnicové 
a k nimž postačila pouhá odvaha, řemeslný um a vize, i když označení firmy představoval pouze doslova
načmáraný nápis „Harley-Davidson Motor Company“. Takto označená dřevěná garáž rozkládající se na ploše 
3 x 4,5 metru byla svědkem počátků motocyklové legendy a úsilí čtyř nadšenců. 

Novodobější příběh o vzniku jedné značkové zmrzliny byl zase motivován vizí se především bavit, protože 
pokud práce člověka nebaví, tak proč ji dělat? Dva milovníci dobrého jídla byli na začátku fungování své firmy
docela špatní v účetnictví. Po dvou měsících obchod zavřeli a vyvěsili ceduli: „Zavřeli jsme, abychom zjistili, 
zda-li vyděláváme peníze“. A nevydělávali. Přesto je jejich značka dnes známá v 25 zemích světa, takže to 
znamená, že překážky začátků jistě s humorem jim vlastním překonali.

Počáteční překážky jsou totiž to, co vidíte, když přestanete mít před očima pouze cíl. A tak se v tomto vydání 
našeho časopisu také dozvíte, komu vděčíme za masové rozšíření náramkových hodinek a nahrazení jimi v té 
době používaných kapesních hodinek nebo komu vděčíme za šampaňské. Můžete si přečíst, jak benediktinský 
mnich Pérignon z opatství Hautvillers v 17. století „vynalezl“ šampaňské a jaké postupy mu předcházely. 
Ale ti, kdo mají raději současnost než historii, si mohou přijít rovněž na své a dočíst se například o oceněné 
softwarové novince na našem trhu - převodu mluveného slova do písemného textu nebo o progresivní módní 
značce, která na poli marketingu předvedla nejen hbitost, ale zejména um a vynalézavost. Můžete si s námi 
také prohlédnout zlomeček té záplavy krásna, kterou lze spatřit na zámku tří císařů a zjistit, že to je to ideální 
prostředí pro vaši firemní akci. V letním období, které jsme po nekonečné zimě tak toužebně očekávali, pak
jistě ocení naši čtenáři vůně pánské přírodní kosmetické řady, jejíž francouzský výrobce se nechal inspirovat 
dramatickou scenérií kaňonu Veron. 

Tak si užívejte léta jakkoli a kdekoli! A kdybyste našim čtenářům chtěli vyprávět ten svůj příběh, tak jsme tu pro 
vás. Přejeme vám, ať je budování vaší značky jen a jen sluncem zalité!

Blanka Bukovská
Šéfredaktorka Brands&STORiES

Editorial
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O co jde …
MDA RIDE je nezisková organizace, jež se rozhod-
la dlouhodobě pomáhat lidem s nervosvalovým 
postižením, známým jako svalová dystrofie. Orga-
nizace byla inspirována podobnými akcemi, kte-
ré jsou pořádány v U.S.A. a ve Švýcarsku, právě na 
podporu asociace muskulárních dystrofiků Myš-
lenka benefičních jízd vznikla v U.S.A., kde v roce 
2009 oslavili čtvrtstoletí konání benefičních jízd. 
Ve Švýcarsku se stejná akce pořádá již 18 let. Prv-
ního ročníku MDA RIDE se zúčastnili i švýcarští 
zástupci Loveride a gratulovali k vynikajícímu 
startu. Organizátoři akce pevně doufají, že vyso-
ko posazenou laťku posunou zase o kousek výš! 

Kdy a kde…
Poslední červnový víkend se Smíchovská pláž 
promění ve velikou pouť, kde bude na návštěv-
níky čekat mnoho jedinečných atrakcí: focení na 
motocyklech značky Harley-Davidson, superbike 
simulátor, malování na obličej, simulátor zvedání 
motocyklu na zadní kolo, beach volleybal, skáka-
cí hrady, módní přehlídka a mnoho další zábavy. 
Vystoupí zde kapely the Cell, Strahov a Tam Rock. 

Celou akci bude moderovat herec Miroslav Šimů-
nek, návštěvníky přijdou pozdravit známé osob-
nosti a patroni sdružení Dalibor Gondík, Adéla 
Gondíková, Standa Berkovec, Jakub Smolík a další. 
Součástí programu bude také autogramiáda těch-
to osobností. Hlavním bodem celého dne bude 
slavnostní vyjížďka motocyklů a džípů s nemoc-
nými dětmi, kterým tato akce cíleně pomáhá. 

Co se povedlo…
Premiérový ročník kampaně MDA RIDE se setkal 
s velikým zájmem veřejnosti a médií, celkový výtě-
žek činil 182 000 Kč. Suma byla použita na nákup 
komponentů k dýchacím přístrojům, přispěla na 
rekondiční pobyty nemocných dětí, náklady na 
dopravu nemocných a podpořila natočení doku-
mentu o této zákeřné nemoci. Hlavním cílem le-
tošního projektu je získání dvojnásobného zisku 
oproti loňskému ročníku. Vytěžené prostředky 
budou použity na nákup dýchacích, zvedacích 
a rehabilitačních přístrojů, polohovacích postelí, 
podložek proti proleženinám i na ozdravné poby-
ty a s nimi spojené hrazení cest speciálně uprave-
nými automobily.

Kdo pomáhá…
Hlavními partnery projektu jsou: Harley-David-
son Praha, Casino Admirál, Městská část Praha 
5, Emeran 1867, zdravotní pojišťovna VZP, IZIP 
elektronická zdravotní karta, společnost Bonuss, 
rádio Beat. A v neposlední řadě studenti Provoz-
ně ekonomické fakulty CZU v Praze, kteří vý-
znamně pomohli při přípravě akce. 

Co je svalová dystrofie…
Svalová dystrofie je široký termín pro označení 
genetických onemocnění, která postihují svalstvo. 
Jsou to genetické vady, pro které je typické ocha-
bování svalstva. Snižuje se síla ve svalech a do-
chází k postupnému úbytku svalové hmoty. One-
mocnění se nezřídka objevuje i v dospělém věku, 
nemá však tak razantní průběh jako u dětí.

Příběh značky Harley-Davidson
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torkářů. Tři dny po soutěži, se Waltrovi povedlo 
dosáhnout úsporného rekordu při ujetí 188,234 
mil z 1 gallonu. V témže roce společnost prodá-
vá svůj první motocykl pro služební účely De-
troitské policii. Kvality motocyklů Harley-David-
son se osvědčily i na frontách obou světových 
válek. Za první světové války bylo nasazeno 20 
tisíc strojů, za druhé dokonce 90 tisíc motocyklů 
typu Harley-Davidson. Frontovým podmínkám 
byl dokonce přizpůsoben i typ XA 750 s hori-
zontálně uloženými válci pro boj v poušti.

Po válce se popularita značky Harley-Davidson 
opět dostala do popředí zájmu zákazníků nejen 

v USA, ale i v dalších zemích. Velkou zásluhu na 
poválečném růstu jistě měl i nejvyšší šéf firmy 
William H. Davidson, syn jednoho ze zakladatelů 
(Williama A. Davidsona), který měl narozdíl od 
otce a strýců univerzitní vzdělání a užíval meto-
dy moderního managementu. Po jeho smrti v ro-
ce 1993 se do čela firmy dostali manažeři úplně 
nového typu. Nic to ale nemění na úspěšné cestě 
firmy Harley-Davidson. Dnes svědčí o síle značky 
nezanedbatelná fakta. A také jsou důkazem, že 
čtveřice zakladatelů měla tehdy šťastnou ruku, 
když se nebála začít vyrábět v dřevěné kůlně. 
Všechny strasti a potíže byly překonány jejich 

pevnou vůlí a vizí úspěšného podnikání. Jistě by 
dnes byli nadšeni, kdyby se mohli svést na mo-
delech jako Electra Glide® Ultra Limited, Dyna® 
Wide Glide nebo na poslední novince Sportster® 
Forty-Eight.

Zdroj: 
• Archiv Central European Office:
 Harley-Davidson Czech Republic Ltd.
• Ivan Brož:
 Dali své jméno značce aneb S kůží na trh

Jedeme v tom s Vámi
Pod heslem „Jedeme v tom s Vámi“ ožije 26. června Smíchovská pláž 2. ročníkem benefiční akce MDA RIDE. 
Cílem tohoto eventu je především poukázat na problém neléčitelné nemoci svalů, která postihuje zejména chlap-
ce, a získat výtěžek pro takto nemocné, a nadto se skvěle pobavit a zažít jedinečnou jízdu na motocyklech.

Harley-Davidson, Timepieces by Bulova    
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Příběh motocyklové legendy se začal odvíjet v to-
várně, kterou představovala dřevěná garáž rozklá-
dající se na ploše 3 x 4,5 metru, na jejíchž dveřích 
byl doslova načmárán nápis „Harley-Davidson 
Motor Company“. Za dveřmi garáže se nadšeně 
snažili o konstrukci prvního svého motocyklu 
William S. Harley a dvacetiletý Arthur Davidson. 
Všechno začalo vlastně již v roce 1901, kdy jeden-
advacetiletý William S. Harley sestavil plán moto-
ru, který připravil k pohonu běžného cestovního 
bicyklu. V roce 1903 William S. Harley a Arthur 
Davidson představují veřejnosti první závodní 
motocykl Harley-Davidson® s vrtáním 7,62 cm 
a zdvihem 8,9 cm. Jakmile se Arthurův bratr Wal-
ter dozvěděl, co dvojice nadšenců chystá, oka-
mžitě opustil svoje místo v Kansasu a připojil se 
k oběma mladíkům. Jeden z prvních motocyklů 
vyrobených v roce 1903 kupuje přímo od kon-
struktérů Henry Meyer z Milwaukee, spolužák 
Williama S. Harleye a Arthura Davidsona.

Prvním dealerem Harley-Davidson se stává 
C.H. Lang z Chicaga (IL), který prodává další 
z prvních tří motocyklů vyrobených pod znač-

kou Harley-Davidson. Třetí Davidson - William 
A. Davidson byl v té době ještě vázán smlouvou 
jako strojní mistr na železnici Milwaukee Road 
a přidává se k Motor Copany až v roce 1907, ale 
od samého počátku se svým finančním vkladem 
podílel na úspěšném startu značky. 

Roku 1906 byla postavena nová továrna o roz-
měrech 20 x 80 stop v ulici Chestnut St, později 
přejmenované na Juneau Avenue. Počet zaměst-
nanců se rozrůstá na šest stálých zaměstnanců 
a společnost vydává svůj první katalog motocy-
klů, a poprvé je použita přezdívka „tichý šedý 
společník...“

17. září 1907 je pak oficiálně přijat název Har-
ley-Davidson Motor Company. Akcie společnosti 
jsou rozděleny na čtyři díly mezi čtyři zaklada-
tele; množství zaměstnanců se oproti předcho-
zímu roku více než zdvojnásobuje na celkový 
počet 18 pracovníků. Úměrně tomuto růstu se 
zdvojnásobuje i rozloha továrny. Nastává najímá-
ní dealerů, kteří by se zaměřili na odbyt v oblasti 
Nové Anglie.

V témže roce, který byl pro značku velmi 
úspěšný, společnost získává 4 ocenění za vítěz-
ství ve velkých motocyklových závodech s celo-
americkou účastí - cenu: Speed Test Milwaukee 
Hillclimb (Rychlostní test Milwaukee ve stou-
paní), cenu za Motorcycle Flying Start (Blesko-
vý start motocyklů), cenu Five Mile Handicap, 
Janesville, Wisconsin (5 mil handicap) a cenu 
Special Handicap Derby Day Races, Milwaukee. 
Pověst o extrémně odolných motocyklech Har-
ley-Davidson se začíná rychle šířit. O rok poz-
ději Walter Davidson získá skvělých 1000 bodů 
v soutěži Vytrvalosti a spolehlivosti pořádané 
u příležitosti 7. výročí Svazu Amerických mo-

Motocyklová legenda

Příběh značky Harley-Davidson
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Těžko byste asi hledali člověka, který neslyšel o značce Harley-
-Davidson. A nemusí to být zrovna motorkář, aby si ji spojo-
val s nejznámější americkou „mašinou“. Pojem představuje 
klasiku, tradici, filozofii. Ale znáte příběh oněch jmen, která 
propůjčila značce svoje příjmení? Byli to tři bratři Arthur, 
Walter, William Davidsonové a William S. Harley.
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Od počátku dvacátého století značka Bulova 
využívala časopisy pro inzerci kvalitních hodi-
nek za velmi dostupné ceny. Na začátku třicátých 
let využila konceptu reklamní podpory pomocí 
celebrit. Například světoznámý letec Charles Lin-
dbergh, který byl obdarován hodinkami Bulova 
po svém úspěšném letu přes Atlantik, se později 
stal jedním z největších příznivců a propagátorů 
této značky a jeho slogan zněl: „Moje Bulovy uka-
zují přesný čas a vypadají skvěle“.

Prvenství a vynálezy
Kombinací nejnovějších technologií a zkušenos-
tí s výrobou hodinek vyvinula společnost Bulova 
jedny z prvních elektrických hodinek a v roce 
1928 vyrobil jako historicky první hodiny s rádi-
em, což byla jedna z pilotních inovací ve vývoji 
hodinářských produktů.

V roce 1930 vybudovala Bulova na střeše své 
budovy na 5té Avenue v New Yorku vědeckou 
observatoř, ve které astrologové a matematici 
měřili přesný čas a zkoumali příslušené fyzikální 
zákonitosti.

V souvislosti s rozvojem výzkumu vesmíru 
a následným výrazným technologickým rozvo-
jem představila Bulova 25. října 1960 hodinkový 
mechanismus Accutron. S tímto dosud převrat-
ným časoměrným mechanismem - první plně 
elektronické hodinky na světě s bezkontaktním 
spínáním a ladičkovým oscilátorem - se Bulova 
ocitla dokonce i na Měsíci. Accutron se stal sou-
částí Americké vesmírné technologie NASA, po-
užívané na všech vesmírných misích od padesá-
tých let minulého století, včetně prvního výstupu 

na Měsíc v roce 1969 a nechyběla ani při vypuš-
tění Skylabu v roce 1973. Mechanismus Accutron 
leží dodnes na Měsíci v oblasti „Tichého oceánu“, 
přičemž ještě dlouhá léta po první měsíční pro-
cházce odesílal hodinový signál na Zem. 

Tento revoluční vynález hodinek bez pružin 
a krokového ústrojí pracoval na bázi elektronicky 
aktivované „nastavovací vidličky“ tzv. „Tunning 
fork“, jejíž tvar si později společnost Bulova vy-
brala jako své logo.

Hodinky Accutron byly největším a nejpře-
lomovějším vynálezem v historii hodinářství za 
posledních 300 let.

Dědictví pro budoucnost
Dnes, po více než 130ti letech, dědictví Josefa 
Bulovy pokračuje s portfoliem hodinářských zna-
ček určených k uspokojení rozmanitých a často 
se měnících potřeb stále náročnějších zákazníků 
po celém světě – Bulova, Bulova Accutron (Swiss 
made), Caravelle by Bulova, luxusní Wittnauer 
a licenční značky Harley-Davidson a Frank Lloyd 

Wright. Tyto jedinečné hodinářské značky nabízí 
široký výběr náramkových hodinek a hodin od 
krbových a stolních až po „dědečkovy hodiny“.

Světově uznávaná značka Bulova si dnes upev-
ňuje své vynikající renomé především důrazem 
na vývoj a využití nových technologií s výrobky 
vysoké kvality, precizního designu a nenapodobi-
telného stylu, a svou výjimečností si snaží udržet 
odkaz svého zakladatele i pro budoucí generace.

Výhradní zastoupení
hodinek Bulova pro ČR a SR:
PRO TIME s.r.o.
tel.: 603 805 574
www.protime-sro.cz

V roce 1930 vybudovala Bulova na střeše své budo-
vy na 5té Avenue v New Yorku observatoř, ve které
astrologové a matematici měřili přesný čas.

Hodinky Accutron byly největší 
a nejpřelomovější vynález v historii 
hodinářství za uplynulých 300 let.

20. července 1969 přistála značka Bulova na měsíci. 
Časové mechanismy Bulova byly integrální součástí 
46 kosmických misí programu dobývání vesmíru USA.

Významné změny v hodinářském oboru se
udály také v době, kdy se cestování letadlem stalo
běžnější záležitostí. Bulova se stala oficiální časomí-
rou American Airlines.

Příběh značky Bulova

„Nový způsob“ nošení hodinek na ruce
Na přelomu století byly obvykle používané jen 
kapesní hodinky, avšak pro svou vysokou cenu je 
vlastnili a nosili pouze členové vyšších společen-
ských vrstev. Vedle kapesních hodinek, které fir-
ma Bulova prodávala v obrovských množstvích, 
začala také v roce 1911 vyrábět i náramkové ho-
dinky, které byly do té doby luxusním zbožím, 
dostupným pouze těm nejbohatším.

Společnost Bulova vyráběla náramkové ho-
dinky vysoké kvality vyznačující se netradičním 
vzhledem a praktičností, avšak cenovou dostup-
ností širokému okruhu lidí. Tyto náramkové ho-
dinky se prodávaly prostřednictvím sítě kvalifiko-
vaných maloobchodníků. Během první světové 
války si i vojáci uvědomili mnohem větší prak-
tičnost náramkových hodinek oproti kapesním 

hodinkám a tento „nový způsob“ nošení hodinek 
tím získal na velké popularitě.

V roce 1919 firma Bulova představila, vůbec 
jako první, řadu pánských šperkových náramko-
vých hodinek, což předznamenalo revoluci v ho-
dinářském průmyslu. Bulova uvedla na trh kom-

pletní samostatnou dámskou a pánskou kolekci 
náramkových hodinek a s jejich vysokou přes-
ností a inovativním přístupem si značka vydoby-
la vedoucí postavení na mezinárodní úrovni.

Průkopníkem v reklamě
Bulova byla také průkopníkem v reklamě. Vůbec 
jako první využila v roce 1926 pro první reklam-
ní spot vysílání národního komerčního rádia, 
kdy bylo časové znamení ohlašováno „Po zaznění 
znělky je 8:00 hodin B-U-L-O-V-A, času měřené-
ho podle Bulovy“. A patnáct let poté, 1. červen-
ce 1941 udělala Bulova první televizní reklamu 
v historii. Tato reklama běžela před začátkem 
basketbalového utkání Brooklyn Dodgers proti 
Philadelphia Phillies a prohlašovala – „Amerika 
se řídí časem od Bulovy“.

… měření času po generace
Od roku 1875, kdy 23letý český emigrant Josef Bulova otevřel malé klenotnictví v New York City, symbolizuje jméno Bulova unikátní kombinaci tradiční 
hodinářské práce a inovací v technologiích, designu, zpracování a také v marketingu. Díky odhodlání a odvaze využít nejnovější, dosud nevyzkoušené 
technologie k výrobě hodinek vytvořil Bulova cenné dědictví, vyznačující se kreativitou, vynikající kvalitou a čistým designem. Stává se tak ve své době 
lídrem ve výrobě, ale také v propagaci vlastních hodin a hodinek.
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Bulova využila v roce 1926 pro vůbec první reklamní 
spot vysílání komerčního rádia.
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tý je pro nás i zákaznický servis. K němu patří i to, 
že každý dotaz člena klubu musí být zodpovězen 
– ať už se týká čehokoliv,“ doplňuje Manuel Behr, 
Country Manager CZ & SK.

Prodejny na míru
Design obchodů s.Oliver vždy koresponduje s ak-
tuálním konceptem značky. Pro každou kolekci 
se vzhled prodejny změní tak, aby bylo nakupo-
vání pro zákazníky co nejpříjemnější. Jednotlivé 
části obchodu odpovídají svým designem zamě-
ření a cílovým skupinám. „Citlivé ladění nábytku 
a vybavení koresponduje se stylem řady, která 
se v něm prezentuje. Celková koncepce umocní 
pocit komfortu, který člověk při vstupu do pro-
dejny získá,“ zdůrazňuje Manuel Behr. Poslední 
otevřená prodejna, která splňuje nejmodernější 
kritéria, je umístěna v bratislavské Gallerii Euro-
vea. „Na tento obchod jsme obzvláště hrdi, je to 

v současné době nejen náš největší, ale i nejhezčí 
prostor,“ dodává.

Interaktivita zákazníků
s.Oliver razí slogan „REAL PEOPLE – REAL LIFE 
FASHION“ a podle tohoto sloganu se odvíjí 
i aktivita značky v komunikaci se zákazníky. Ve 
snaze získat autentickou zpětnou vazbu a navá-
zat užší kontakt se skutečnými lidmi podporuje 
firma interaktivní projekty. „Profil značky s.Oli-
ver na sociálních sítích umožňuje přímé spojení 
se zákazníky – pro obchodníka to nejdůležitější. 
Zatím poslední projekt s.Oliver na Facebooku, 
soutěžní kampaň PLAY DENIM, zaznamenal 
velký ohlas,“ prohlašuje Petr Lubojacký. Značka 
s.Oliver si díky vysoké kvalitě nejen v oblasti 
módy, ale i v oblasti péče o zákazníky, získala 
a stále získává množství příznivců na českém 
i slovenském trhu.

Interiér prodejny
v Gallerii Eurovea

Kvalitní produkty, spokoje-
ní zákazníci a obstojné tržby 
– i tak by se dalo do češtiny 
přeložit jméno firmy s.Oliver. 
Jak je možné udržet si své 
pevné místo na trhu s módou 
i v nelehké době, a přitom ješ-
tě lákat čím dál tím víc nových 
zákazníků?

Klubová atmosféra
Výjimečnost a pohodlí patří 
k přidaným hodnotám, jaké 
svým členům poskytuje Zákaz-
nický klub s.Oliver, který fungu-
je jednoduše a velmi efektivně 
za pomoci mobilní a interneto-
vé komunikace. Know-how pro-
gramu vymysleli Marketing Ma-

značka, která neváhá

Filozofie značky s.Oliver
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nager CZ & SK Petr Lubojacký 
společně s bývalým majitelem 
firmy Vladimírem Kropáčkem, 
který byl novým technologiím 
velmi otevřený. „Komunikace 
s členy klubu spočívá primárně 
ve sděleních sms, ale respek-
tujeme privátní prostor členů 
klubu a ve snaze nepřehlcovat 
je informacemi jim zasíláme 
maximálně jednu sms měsíč-
ně,“ uvádí Petr Lubojacký. Spo-
lečnost získává členy klubu 
výhradně ze zákazníků prode-
jen, dnes jich je téměř 80 tisíc. 
„K výhodám Zákaznického klu-
bu patří zajímavé prodejní akce 
šité na míru různým skupinám 
našich zákazníků. Velmi důleži-

„Jednoduše a účelně“ – taková je strategie společnosti s.Oliver.
Během svého šestiletého působení v České republice předvedla tato značka
na poli marketingu nejen hbitost, ale zejména um a vynalézavost.

Petr Lubojacký



Sběr hroznů se provádí pouze ručně. Mícháním 
jednotlivých odrůd, vinic a ročníků se po něko-
lika letech docílí stálá chuť a kvalita vína, která 
je charakteristická pro daný šampaňský dům 
(podnik vyrábějící šampaňské světových značek 
z hroznů buď vlastních, nebo nakoupených od 
jiných vinařů). Pokud se jedná o výjimečný rok, 
smíchají se vína tohoto roku (cuvée), a na etiketě 
se udává ročník. Víno má vysokou kvalitu a říká 
se mu ročníkové. Existuje však také neročníkové 
šampaňské, obsahující různě namíchané odrůdy 
a ročníky. Dále jsou v nabídce růžová šampaňská 
vzniklá smícháním bílého a červeného šampaň-
ského či ponecháním slupky z modrých hroznů. 
Existuje také tzv.Blanc des Blancs, bílé šampaňské 
vyrobené z jediné odrůdy bílých hroznů, Char-
donnay a také Blanc des Noirs, bílé šampaňské vy-
robené z modrých hroznů z odrůd Pinot Meunier 
a Pinot Noir. Dle stupně sladkosti se šampaňské 
pohybuje od extra suchého až po sladké (extra 
brut, brut, extra dry, sec, demi sec, doux). 

Dovozci šampaňského v České republice
Trh šumivých vín byl až do 90. let dlouho oslaben 
masovou produkcí, která měla za následek umělé 
snížen cen. Poslední dobou však trh zaznamená-
vá nárůst zájmu o šumivá vína a trend poptávky 
směřuje ke kvalitním produktům - šampaňské-
mu. Již několik let stoupá prodej šampaňského, 
a to i přesto, že většina Čechů kupuje levnější 
šumivá vína, často tuzemské výroby nebo impor-
tované z Itálie. Konzumuje se 100x více sekt než 
šampaňské. 
I na našem trhu je však možné nalézt nabídku 
šampaňských domů, které dodávají své lahve do 
všech světových restaurací, ale také produkci ma-
lých vinařů - výrobců z oblasti Remeše. Český trh 
se šampaňských představuje každoročně kolem 
150 000 prodaných lahví.

 Společnost Antoine Philippe na českém trhu
„V roce 2007 jsem si chtěl během své dovolené 
v Praze koupit dobrou láhev šampaňského a vy-
chutnat si ji se svými českými přáteli,“ říká An-
toine Verhaeghe, zakladatel společnosti Antoine 
Philippe. „Prošel jsem několik obchodů a byl 
jsem překvapen cenou za láhev pouhých 850 km 
od Remeše, Mekky tohoto šumivého moku. Bylo 
skoro nemožné získat kvalitní láhev za méně než 
1 000 Kč. Jakmile jsem se vrátil zpět do Francie, 
rozhodl jsem se prostudovat český trh a jeho 
potenciál a tak vlastně vznikla společnost An-
toine Philippe. Mým záměrem bylo a je nabízet 
kvalitní produkty francouzských vinařů, nikoliv 
světoznámé značky,“ dodává sympatický mladý 
Francouz. 

Aktuálně společnost Antoine Philippe nabízí 
produkty 9 francouzských výrobců šampaňské-

ho a vybraná francouzská vína. „Dávám přednost 
přímým kontaktům s výrobci. Pravidelně s nimi 
komunikujeme a pro zboží jezdíme osobně”, 
zdůrazňuje Antoine. Výrobky společnost nabí-
zí na francouzských trzích v Praze (Nový Smí-
chov, Chodov a Zličín), během organizovaných 
degustací a prostřednictvím webových stránek 
www.antoinephillipe.cz. Produkty této společ-
nosti lze také zakoupit v hotelích, restauracích, 
barech a golfových klubech. 

„Každý měsíc pořádáme 2 až 3 degustace na 
různých místech v Praze a snažíme se maximálně 
měnit nabídku. Cílem naší přítomnosti na trzích 
a těchto degustacích je přímý kontakt s klienty.“

Roger Coulon
Roger Coulon je rodina vinařů, která již 8 generací 
pečuje o své vinice a vyrábí rodinné víno, které nabízí 
k prodeji po celém světě. Eric a Isabelle COULON, vý-
robci-pěstitelé, (francouzsky Récoltants-Manipulants, 
zkratka RM) z města VRIGNY ležícího 10 km od Remeše, 
obchodují se svými cuvée vyrobenými z vlastních hroz-
nů. Pokračují tak v tradici výroby vín nesoucí označení 
Grandes Cuvées. Rodinný podnik ročně vyrobí 90 000 
lahví, které se prodávají ve Francii, Anglii, Německu, 
Belgii, Itálii, Švýcarsku, Japonsku a USA. Rodinná vinice 
o rozloze 10 hektarů je rozložená v 5 obcích a obsahu-
je 70 parcel s přídomkem Premier Cru. Pouze 41 fran-

couzských obcím je uděleno označení prvotřídních vinic 
(Premier Cru) s právem používat tento název.

Nicolas Maillart
Značka Maillart pochází z roku 1753. Od roku 2003 se 
Nicolas Maillart, 33letý pokračovatel tradice a znalec 
vína snaží získat podíl y na trhu vinných výrobků stá-
lým zdokonalováním a tříbením své produkce při za-
chování přírodní rovnováhy vína. Vinice Maillart o roz-
loze 8,5 hektaru se nachází v samém středu Montagne 
de Reims mezi Bouzy, Ecueil a Villers Allerand, kolébky 
šampaňské odrůdy Pinot Noir. Jeho noblesní šampaň-
ské Brut Platine Premier Cru je opravdu výjimečné 

cuvée. Směs odrůd Pinot Noir (80%) a Chardonnay 
(20%), uzrálých v dubových sudech, dává tomuto 
cuvée opravdovou hloubku a svěžest.

Alain Lallement 
Je to již století, kdy se rodina Lallement usadila ve 
Verzy, vesnici v oblasti Montagne de Reims, která má 
klasifikaci Grand Cru. Alain Lallement převzal rodinnou 
společnost v roce 1975 a ročně vyrobí 4 000 lahví. 
Jeho šampaňské namíchané napůl z chardonnay a na-
půl z pinot noir vyniká svou jemnou mandlovou vůní. 
Toto svěží champagne se skvěle skladuje. Výborně se 
hodí jako aperitiv.

Pro lepší představu o kvalitě nabízených vín Vám chceme přiblížit tři značky vinařů produkujících champagne, které s úspěchem pro-
dáváme v České republice.

Současnost značky Antoine Philippe
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Jaké vinaře vyrábějící Champagne představuje 
českému trhu společnost Antoine Philippe?

Šampaňské lze kromě slavnostních příležitostí serví-
rovat jako doprovod ke každému pokrmu. Obecně se 
dá říci, že Brut se více hodí k aperitivům, předkrmům, 
mořským plodům a rybím pokrmům. Růžové šam-
paňské a ročníkové lahve se hodí k pokrmům z masa 
a k sýrům. Vína s dodatkem sec a demi sec se skvěle 
hodí k dezertům. 

Abyste si mohli šampaňské správně vychutnat, serví-
rujte ho o teplotě mezi 6 - 10°C. Platí zde pravidlo, že 
čím je šampaňské starší, tím se servíruje při vyšší tep-
lotě. Také ho správně vychlaďte - buď v ledničce, nebo 
ho umístěte na 30 minut do kbelíku s vodou a ledem.
Nenechávejte láhev na světle (ani umělém), rychle 
totiž dostává příchuť, proto ho zakryjte ubrouskem. 

Servírujte ho ve sklenicích typu flétna naplněných 
max. do 2/3 (aby si šampaňské uchovalo správnou 
teplotu). Umožňuje totiž šampaňskému rozvinutí chu-
tě, barev a perlení. 
Dodejte okamžikům Vašeho života punc výjimečnosti 
se šampaňským dodávaným na český trh společností 
Antoine Philippe. Navštivte stránky www.antoinephi-
lippe.cz a objevte produkty vybraných francouzských 
výrobců – pěstitelů z oblasti Champagne. 

Pár dobrých rad na závěr aneb jak správně na šampaňské...

Malý výlet do histoire champagne
Název Champagne pochází z latinského Campus 
- pole. Historie pěstování vinné révy v tomto fran-
couzském regionu sahá do roku 79 po Kristu. Již 
tenkrát se stráně kraje, kudy později vedly důle-
žité evropské obchodní cesty, zelenaly vinnými 
listy. V římské době se zde kromě vína začal těžit 
i vápenec. Tento fakt velice prospěl šampaňské-
mu vínu, jelikož těžba vytvořila kilometry chodeb 
a sklepů, v nichž se skladují tisíce lahví tohoto 
skvělého nápoje. Ačkoliv byla vína z Champagne 
součástí nabídky nápojů již ve středověku, až 
za vlády Jindřicha IV. se jim v Paříži začíná říkat 
champagne.

Traduje se, že to byl benediktinský mnich 
Pérignon z opatství Hautvillers, který prý v 17. 
století „vynalezl“ šampaňské. Některé prameny 
však uvádějí, že se spíše snažil bublinky z vína 
odstranit. Ať už je to jakkoliv, jisté je, že mnich Pé-
rignon byl člověkem zvídavým, který se zasloužil 
o mnoho inovací ve vinařství. Vymýšlí vertikální 
lis, provádí výzkumy týkající se fermentace, vy-
nalézá tlustší láhve, aby odolaly zvýšenému tlaku, 

a začíná používat korkové zátky přidržované ko-
nopnými šňůrkami, předchůdkyněmi dnešních 
agraf (kovových drátěných košíčků). Vymyslel 
také metodu scelování různých hroznů, čímž 
docílil vyšší jakosti vína, získával bílé víno z mod-
rých tmavých hroznů, aby zvýšil lepší konzervaci 
vína, skladoval lahve ve vápencových sklepech se 
stálou teplotou a vlhkostí. 

Mezinárodní renomé získává šampaňské víno 
díky několika společnostem v 18. a 19. století. 
Město Reims (Remeš) ležící v regionu Cham-

pagne-Ardenne, vzdálené asi 150 km od Paříže, se 
stává Mekkou šampaňského a své výsostné posta-
vení si uchovává až dodnes. 

Na světě existuje mnoho vinařů, kteří pracují 
stejnými metodami, jaké používají vinaři při vý-
robě champagne, ale nikdy tak svá vína nemohou 
nazývat. Pouze ta, která jsou vyrobená v oblasti 
Champagne, se mohou honosit tímto názvem. 
Všechna ostatní se vždy budou nazývat „pouze“ 
šumivá.

Oblast Champagne má konstantní plochu osá-
zených vinic, což znamená, že rozloha vinic se 
nerozšiřuje. Nejčastěji se zde pěstují 3 odrůdy po-
užívané na výrobu šampaňského: Pinot Meunier, 
Pinot Noir a Chardonnay. První dvě jsou tmavé 
hrozny s bílým moštem, zatímco Chardonnay je 
víno bílých hroznů s bílým moštem. 

Zvláštnost zpracování šampaňského spočívá 
v tom, že ve většině případů jsou zdrojem mod-
ré hrozny. Vyrábí se způsobem dvojí fermentace, 
nejprve v kádích, poté v lahvích a nakonec se 
pravidelně setřásá usazený kal. Výroba šampaň-
ského je precizní a dlouhodobý proces.

Champagne mělo vždy nádech luxusu a výjimečných okamžiků. Spojujeme si ho s důležitými momenty našich životů: slavnostními 
příležitostmi, oslavami... Dříve bylo šampaňské výsadou lidí z vyšších vrstev a bohatých. Dnes je vše jinak. Reputace oblasti Champagne, 
značky samy o sobě, savoir-faire a píle místních vinařů, díky kterým můžeme potěšit své chuťové pohárky tímto šumivým mokem na 
celém světě, dávno překročila hranice země galského kohouta. 

Antoine Philippe
Šumivé perlení ve znaku champagne

Příběh značky
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nů. Pokračují tak v tradici výroby vín nesoucí označení 
Grandes Cuvées. Rodinný podnik ročně vyrobí 90 000 
lahví, které se prodávají ve Francii, Anglii, Německu, 
Belgii, Itálii, Švýcarsku, Japonsku a USA. Rodinná vinice 
o rozloze 10 hektarů je rozložená v 5 obcích a obsahu-
je 70 parcel s přídomkem Premier Cru. Pouze 41 fran-

Šampaňské lze kromě slavnostních příležitostí serví-
rovat jako doprovod ke každému pokrmu. Obecně se 
dá říci, že Brut se více hodí k aperitivům, předkrmům, 
mořským plodům a rybím pokrmům. Růžové šam-
paňské a ročníkové lahve se hodí k pokrmům z masa 
a k sýrům. Vína s dodatkem sec a demi sec se skvěle 
hodí k dezertům. 

Pár dobrých rad na závěr aneb jak správně na šampaňské...

10

EXKLUZIVNĚ PRO ČTENÁŘE BRANDS&STORIES

Od 10. do 20. června nabízíme čtenářům B&S speciální prodejní akci šampaňských vín dodávaných naší společností. 

Na stránkách www.antoinephillipe.cz naleznete sekci, do které vepište heslo antoine. Umožní Vám výhodnou koupi 

vybraných produktů s 25% slevou oproti našim normálním internetovým cenám. 

Jedná se o následující výrobky: Champagne Grand cru Alain Lallement, bílé víno z kraje Gascogne „Uby“ 

a víno z Bordeaux ke koupi v setu po 6 lahvích. Naše ceny jsou s DPH a zahrnují i dovoz do České republiky. 

Zboží bude k dodání do 14 dnů od objednávky.
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Zámek o víkendech hodně ožívá svatebními obřa-
dy. Svatebčané mají možnost přespat v pokojích, 
kde spával Rudolf II. nebo Karel IV., a které mají 
neopakovatelnou atmosféru. Za zmínku rozhod-
ně stojí i pokoj v hradní věži, který působní zcela 
pohádkově. Zámek slouží jak pro širokou veřej-

nost, tak pro návštěvy turistů a milovníků hradů 
a zámků. Rekonstrukce zámku byla koncipována 
tak, aby zde mohly být zajišťovány komplexní 
služby pro firmy. K dispozici jsou sálky různých 
velikostí, největší z nich má kapacitu až 400 lidí. 
Menší sály na semináře jsou vybaveny moderní 

prezentační technikou. Hosté mohou ocenit 
wellness s bazénem, masáže i fitness. K využití 
je zde jedno z největších lanových center u nás, 
minigolf, kulečník, projížďky buginami v zámec-
kém parku. Proto využívají firmy těchto služeb 
pro svoje teambuildingy.

ních si odpykávalo svůj doživotní trest 6 českých 
pánů z 33 odsouzených po bitvě na Bílé hoře. 
Císař Ferdinand II. dal před pražskou Staroměst-
skou radnicí 27 vůdců českého povstání popravit 
a pro těchto 6 pánů připravil utrpení dokonalé 
a dlouhodobé. Z té doby je dochovaná železná 
maska, kterou vězni museli nosit, když je kamkoli 
převáděli ze žaláře, což je o celých 100 let dříve 
než jsou známé zmínky o muži se železnou mas-
kou ve Francii. Aby nikdo z nich nemohl uplách-
nout a nemohl si koupit ani útěk ani smrt, sloužila 
tato maska jako pojistka, že nikoho z uvězněných 
nesměli strážci poznat. 

Přestavba do současné podoby
V roce 1868 koupil zámek železářský a železniční 
podnikatel baron Bethel Henry Strousberg, který 
zámek v roce 1869 razantně přestavěl do součas-
né podoby. Nejmenší úpravy potkaly nejstarší 
část, ale předhradí bylo téměř nově postaveno. 
Projektantem byl berlínský architekt August 
Orth, který nový vzhled zámku navrhl v novore-
nesančních formách. Nepochybně on i provádě-
jící architekt Kaiser prokázali snahu dát zámku 
architektonicky a výtvarně působivé formy. Po 
7 letech bohužel baron Bethel Henry Strousberg 
zkrachoval a zámek byl věřiteli doslova vydranco-
ván. Dokonce byly některé jeho části, například 
maurský pavilon, rozebrány a odvezeny. V roce 
1879 prázdný zámek koupili Colloredo-Mans-

feldové, v jejichž držení byl až do roku 1945. Ti 
zde bydleli a zároveň některé jeho části pronají-
mali. Tak zde bydlel malíř Alfons Mucha, který ve 
velkém sále namaloval svou slavnou Slovanskou 
epopej. Ve východním křídle hradu obýval celé 
patro i se svou rodinou v letech 1910 až 1929.

Místo tvorby a pobytu Alfonse Muchy
Alfons Mucha si zámek zamiloval a po návra-
tu z Francie se zde usadil se svojí rodinou. V té 
době již měli s manželkou Marií dceru Jaroslavu 
a zde počali syna Jirku. Ten zde strávil celé své 
dětství. Toto období se váže ke slavným dílům 
Alfonse Muchy, nejen že zde namaloval slavnou 
Slovanskou epopej, ale vznikla zde i většina olejů, 
návrhy na první českou známku a bankovky. Na-
vrhl zde i primátorský salonek Obecního domu. 
K tomuto období jeho pobytu na Zbirohu se váží 
i setkávání zednářů. Zednářství tehdy pozitivně 
ovlivnilo i vznik České republiky, na těchto setká-
ních se dávaly dohromady vize české republiky. 
Jeden salonek hradu je dosud stálou připomínkou 
zednářských setkání. V salonku věnovanému sa-
motnému umělci mohou návštěvníci hradu vidět 
dochované originály Muchových děl z této doby. 
Alfons Mucha byl již v té době velmi uznávaným 
umělcem v zahraničí, ale v českých uměleckých 
kruzích neměl na růžích ustláno. I přesto pořádal 
na zámku Zbiroh společenská setkání a navštěvo-
vali ho zde osobnosti z kultury i politiky.

Firemní eventy a party
Dnes je na místě tehdejšího raně gotického hradu novorenesanční zámek. Po opuštění areálu armádou byl tento předán městu Zbiroh, které 
jej odprodalo v roce 2004 společnosti Gastro Žofin, nynější Chateau Zbiroh. Ta začala naplňovat svůj záměr – otevřít postupně zámek veřej-
nosti prostřednictvím zámeckých expozic a konáním různých kulturně společenských akcí. Zámek kompletně a s patřičnou úctou k historic-
kým památkám zrekonstruovala. Pro veřejnost byl poprvé ve své historii otevřen v červnu 2005. O rok později své služby nabídla zámecká 
krčma a v roce 2008 byl dokončen Chateau hotel Zbiroh. Zámek se svými 220 místnostmi patří mezi největší zámky v Čechách. Se svou 
polohou, na rozhraní Křivoklátska a brdských lesů, je vzdálen pouhou třičtvrtěhodinu z centra Prahy (na 41. km dálnice z Prahy na Plzeň). 

Současnost zámku Zbiroh

O ojedinělosti zámku svědčí nejen výčet unikátů, 
který vám nabízíme, ale už jen podstata sama, že 
se jedná o nejstarší šlechtický hrad na našem úze-
mí. Vznik se datuje k roku 1193 a první písemná 
zmínka o hradě byla zaznamenána roku 1230.
  Nejstarší románská věž na našem území
  Nejstarší románská kamenná oltářní menza s ostat-

ky, kterou nechal na bohoslužby do místní kaple 
převézt z Jeruzaléma Přemysl Otakar II.

  Unikátem všech unikátů je jedna z nejstarších Madon 
z období krásného slohu zhruba kolem roku 1380

  Studna z období vzniku hradu, která svou hloubkou 
164 m je nejhlubší historickou studnou v Evropě, 
je ručně kopaná ve skále tvaru šroubovice a je vý-
znamnou technickou památkou

  Hrad byl vybudován na skále, která díky buližníku 
prorostlého jaspisem (polodrahokamem) dobře od-
rážela a zesilovala zvuk. Skála fungovala jako krys-
talka v obrovské formě. To byl důvod, proč se stalo 
toto místo za komunismu od roku 1947 do roku 
1990 nejutajenějším místem Varšavské smlouvy 
a jediným ostrým bojovým pracovištěm. Byl zde 
zvláštní režim, cvičili se zde zpravodajci a odpo-
slouchával se zde celý svět. Cokoli vyslalo radiový 
signál, zde mohlo být monitorováno.

Sídlo panovníků
Historie hradu jakoby ve zkratce mapuje celé české 
dějiny. Žádný zámek v Čechách (kromě Pražského 
Hradu) nemělo v držení tolik panovníků. Všechny 
vlastníky hradu „popisuje“ Erbovní sál. Zde jsou 
erby chronologicky uspořádány. Od počátku ho 
vlastnili slavné královské a císařské rody. Význam-
ným vlastníkem byl Přemysl Otakar II., poté Jan 
Lucemburský. V roce 1333 ho koupil budoucí 
císař Karl IV., tehdy markrabě moravský, aby zde 
pobýval se svou první ženou Blankou z Valois. Jen-
že ještě jeho otec král Jan Lucemburský stačil hrad 
i s panstvím prodat Petrovi z Rožmberka, protože 
potřeboval hotovost na výplatu žoldů. Rod Rožm-
berků vládl na Zbirohu celé další století až do r. 
1431, kdy hrad koupil císař a český král Zikmund 
(syn Karla IV.). Pak se dostal do vlastnictví rodu 
Habsburků. Díky Rudolfovi II. Habsburskému, kte-
rý hrad vlastnil 15 let a byl jeho oblíbeným sídlem, 
byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Nechal 

zde založit oboru a choval v ní bílé jeleny. V logic-
ké souvislosti s tím zde pořádal hony. Dodnes je 
možné v oboře spatřit dřeviny, které zde Rudolf II. 
nechal vysadit. Po Rudolfu II. měli Zbiroh ve svém 
vlastnictví Habsburkové až do roku 1868. Zámek 
si také oblíbil manžel Marie Terezie František Lot-
rinský, který sem rád jezdíval na hony.

Žalář pro české pány
Další zajímavostí z minulosti vážící se k zámku 
Zbiroh je, že v místních temných kopkách a věze-

Historie zámku Zbiroh

12

Původně hrad, dnes zámek, vypínající se nad stejnojmenným městečkem. Podle legendy 
hrad založil Zbyněk Zajíc z Valdeka, který při jednom z honů se svou družinou zabloudil. 
Po západu slunce vyšplhali na nejbližší vrchol, aby se rozhlédli po okolí. Žádné obydlí ale 
nezahlédli, proto se uložili ke spánku na místě, kde se nacházeli. Ke svému překvapení 
ráno zjistili, že kolem nich je spousta jeleních parohů. Pán je dal sesbírat a rozhodl se na 
tomto výhodném místě postavit hrad. Ze sbírání parohů vznikl název Zbiroh.

Zámek tří císařů



Před více než 30 lety se ve francouzské Provence 
zrodila kosmetická společnost L’OCCITANE, jejíž 
základní myšlenkou bylo vytvořit firmu, která by
odrážela tradici a životní styl Středozemí. V sou-
ladu s touto ideou pro ni její zakladatel, Olivier 
Baussan, vybral jméno odkazující k Occitanii, 
tedy k starověké provincii, která zabírala území 
jižní Francie, severovýchodního Španělska a se-
verní Itálie. 

Celosvětový úspěch firmy L’OCCITANE stojí na
promyšlené filozofii a na zásadách, které vychá-
zejí z respektu k přírodě a zákazníkům. V součas-
nosti působí L’OCCITANE ve více jak 80 zemích 
světa, kde nabízí svým zákazníkům kompletní 
škálu kosmetických přípravků pro péči o pleť 
a tělo. Výrobky L’OCCITANE jsou inspirovány 
skutečnými příběhy jednotlivých ingrediencí, 
které podléhají přísnému výběru a kontrole. 
L’OCCITANE upřednostňuje použití rostlinných 
olejů u výrobků v péči o pleť a omezuje použití 
parabenů, chemických slunečních filtrů, ftalátů
a silikonů. Společnost respektuje životní prostře-
dí a nikdy neprovádí testy výrobků na zvířatech. 

Společnost L’OCCITANE nemyslí jen na ženy, 
a proto vyvinula novou pánskou řadu Verdon, 
která dokonale odpovídá potřebám mužské pleti. 
Osvěžující výrobky péče o pleť, tělo a vůně pro 
muže obsahují organické výtažky z rakytníku, pe-
lyňku a máty. Zároveň jsou doplněny o minerální 
vodu z národního parku Verdon, díky které se 
pokožka bude cítit osvěžená a mysl povzbuzená.

Nová pánská řada je inspirovaná francouzskou 
oblastí Verdon, která je domovem mnoha vzác-
ných a chráněných rostlin. Na chráněném území 
kaňonu Verdon o rozloze 180 000 ha roste více 
než 2000 druhů vzácných rostlin.

Řeka protínající tuto rezervaci je oblíbenou desti-
nací pro milovníky extrémní kanoistiky a raftingu. 
Grand Canyon du Verdon patří k nejdramatičtěj-
ším scenériím v Evropě. Temně zelená řeka Ver-
don se vine na dně hlubokého kaňonu o hloubce 
až 700 m. Kaňon je dlouhý několik desítek kilo-
metrů. Na konci kaňonu se rozprostírá ohromné 
uměle vytvořené jezero Lac de Ste–Croix. Jeho 
nádherně modrá voda přímo vybízí ke koupání. 
Svěží atmosféra horské řeky Verdon tak dokonale 
doplňuje suché a divoké svahy, na kterých roste 
jalovec. Ten se již v minulosti stal pro L’OCCITA-
NE inspirací k vytvoření pánské řady Cade.

Organické ingredience řady Verdon z rakytníku, 
pelyňku a máty z regionu Haute-Provence pů-
sobí v synergickém efektu. Výtažky z rakytníku 
hydratují a zklidňují pokožku. Rakytníkový olej 
pokožku povzbuzuje a dodává jí zdravý a přiroze-

ný vzhled. Pelyněk pokožku chrání, posiluje její 
odolnost vůči negativním vlivům okolního pro-
středí a uchovává její mladistvý vzhled. Esenciální 
olej z máty pak v kombinaci se zinkem pokožku 
čistí a zanechává ji matnou a dokonale čistou.

Pánská řada Verdon je zastoupena toaletní vodou, 
vodou po holení, hydratačním pleťovým gelem, 
čisticím gelem, gelem na holení a sprchovým 
gelem. Celou řadu pak uzavírá tuhý deodorant 
pro energické muže. Kombinace máty, citrusů 
a přírodní vody, která tvoří základ nové vůně, 
okamžitě navodí příjemnou atmosféru a vy bude-
te mít pocit, jako kdybyste strávili celý den venku 
a užívali si přírody.

Řada Verdon je vyvinuta v souladu s filozofií spo-
lečnosti L’OCCITANE. Proto plastové a skleněné 
lahvičky, ze kterých na vás bude dýchat síla pří-
rody z Provence, jsou vytvořeny ze 100% recyklo-
vatelných obalů. Jejich horní uzávěry v podobě 
víček a pumpiček lze před recyklací odejmout. 
Ani polepky výrobků nebrání recyklovatelnému 
procesu, protože také ty jsou zhotoveny ze stej-
ného materiálu jako lahvičky (PET).

Příběh značky Verdon
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V nové řadě pro muže se společnost L’OCCITANE, výrobce francouzské 
přírodní kosmetiky, nechala inspirovat krásou, nespoutaností a dravostí 
řeky Verdon. Nová pánská řada Verdon dokonale odpovídá potřebám 
mužské pleti i jejich osobnosti a obsahuje výrobky péče o pleť, tělo a vůni.

Nechte se unést přírodní sílou máty, pelyňku 
a rakytníku, užívejte si radost z přírody  
a ponořte se do osvěžujících vod horské řeky Verdon!

Příběh značky Verdon

Inspirováno dramatickou
scenérií kaňonu Verdon



Evropy. Tato prémiová zmrzlina je v obchodech 
k dostání v šesti produktových variantách – Cho-
colate Fudge Brownie, Cookie Dough, Phish 
Food, Cherry Garcia, Chunky Monkey, Strawber-
ry Cheescake v balení o objemu 500ml.

Expanze na Českém trhu
a klíčové hodnoty společnosti
Společnost Ben & Jerry’s pečlivě vybrala distri-
buční místa, ve kterých bude možné zmrzlinu 
v České republice koupit. Mezi partnery Ben 
&Jerry´s patří supermarkety Billa a řada tradič-
ních obchodů v Praze a Brně (aktuální seznam 
prodejen naleznete na našich webových strán-
kách www.benandjerry.cz). 

Cílem je spojit prémiovou zmrzlinu, která je 
známa díky svým nezvyklým příchutím plným 
velkých kousků čokolády, ovoce a sušenek s pré-
miovými obchody v České republice. Společnost 
tímto krokem rovněž poukazuje na skutečnost, 
že její výrobky jsou vyráběny pouze s použitím 
trvale udržitelných zdrojů a Fairtrade surovin té 
nejvyšší kvality.

Chocolate Fudge Brownie
Čokoládová zmrzlina obsahující
kousky kakaových sušenek.
Naše brownie nám dodává pekař z pekárny Greyston 
Bakery v New Yorku, který pomáhá lidem bez domova 
získat pracovní zkušenosti a stát se tak soběstačnými, 
navíc vyrábí ty nejlepší brownie, jaké jsme kdy ochut-
nali! Rovněž klademe velký důraz na smetanu bez pří-
měsí, která činí naši čokoládovou zmrzlinu skutečně 
neodolatelnou.

Cookie Dough
Vanilková zmrzlina s velkou porcí
čokolády a kusem sušenky.
Jestliže existuje něco, co Američané milují více než 
chocolate chip cookie, pak je to právě těsto na tyto 
cookie před tím, než je upečeno. Věděli jsme, že jsme 
objevili něco velkého, když jsme v roce 1986 vyrobili 
první zmrzlinu Cookie Dough na světě, ačkoliv jsme ji 
nemohli vyrobit dostatečně rychle. A tak po vylepšení 
našich zařízení kvůli lepšímu průtoku těsta jsme v roce 
1991 jako první na světě uvedli toto těsto do zmrzli-
nové historie.

Phish Food
Čokoládová zmrzlina s marshmallows, 
karamelovým krémem a kousky kakaové 
cukrovinky ve tvaru rybiček.
Navrhli jsme hudební skupině Phish, že oslavíme náš 
společný vermontský původ touto příchutí. Tvoří jí spi-
rálovité marshmallow, karamel a čokoládová zmrzlina 
vyrobena z čisté smetany pocházející z rodinných fa-
rem. Nasypali jsme velké množství kakaových kousků 
ve tvaru ryb do každého kartonu a pojmenovali jsme 
to Phish Food. Myslíme si, že to fakt nemá chybu!

Cherry Garcia
Třešňová zmrzlina s kousky třešní
a kakaové cukrovinky.
Tuto příchuť jsme pojmenovali v roce 1987 podle le-
gendárního amerického kytaristy Jerryho Garcíi, na 
základě nápadu, který nám pohledem poslal jeden 
z našich fanoušků. Od té doby se Cherry Garcia stala 
jedním z našich největších hitů!

Chunky Monkey
Zmrzlina s banánovou příchutí s kousky
kakaové cukrovinky a vlašskými ořechy.
Poznámka: žádné opici nebylo při výrobě této zmrzliny 
ublíženo (no, možná pár banánů přišlo k úhoně). Pro 
úplnou dokonalost jsme přidali vlašské ořechy a kaka-
ové kousky se smetanou bez příměsí, která pochází ze 
šťavnatě zelené farmářské půdy.

Strawberry Cheesecake
Zmrzlina s příchutí „cheesecake”
s jahodami a kousky sušenek.
Kamarádi z dětství Ben Cohen a Jerry Greenfield zača-
li vyrábět zmrzlinu v roce 1978 a tehdy také započali 
spolupráci s nejlepšími farmářskými rodinami v ame-
rickém Vermontu. I dnes stále platíme prémiové ceny 
za odpovědně vyprodukované mlékárenské produkty, 
což znamená, že naši farmáři dojí šťastné krávy, a ne 
planetu, a vy si můžete pochutnat na výborné mléčné 
zmrzlině.

Pro více informací o prodejních lokalitách a vyni-
kajících příchutích Ben & Jerry’s navštivte českou 
webovou stránku www.benandjerry.cz nebo nás 
můžete najít na facebooku pod Ben & Jerry´s Česká 
republika.
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Od počátku spolupracovali s nejlepšími rodinný-
mi farmáři ve Vermontu v USA. V roce 2003 v Ev-
ropě zavedli trvale udržitelný mlékárenský pro-
gram s názvem Caring Diary, který v současnosti 
zahrnuje 500 farem, 25 000 krav a velké množ-
ství odpovědně vyprodukovaných mléčných vý-
robků. Společnost Ben & Jerry’s se zavázala k so-
ciální odpovědnosti a platí svým mlékarénským 
farmářům prémiové ceny jako poděkování, že se 
tak výborně starají o své krávy a také o planetu. 

Farmářům, kteří pěstují Fairtrade kakao, cukr 
a banány, je garantována férová cena za jejich 
produkty. Tyto prostředky pak mohou investovat 
zpět do svých farem a komunit. Ben & Jerry’s po-
užívá výhradně vejce pocházející od slepic chova-
ných ve volném výběhu a dbá na to, aby dopad na 
životní prostředí byl co možná nejšetrnější, tím, 
že investuje do obnovitelné energie a prostřed-
nictvím svých aktivit podporuje neutrální klima. 

Příchutě zmrzliny Ben & Jerry’s
v balení 500ml:

www.benandjerry.cz

Zmrzlina Ben & Jerry’s má miliony fanoušků po 
celém světě, protože díky použití špičkových in-
grediencí nabízí tu nejvyšší možnou kvalitu. A to 
vše při zachování maximálních ohledů k životní-
mu prostředí.

Příběh zmrzliny Ben & Jerry’s
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O mnoho let později – v roce 1978 – byl Ben již 
několikrát vyhozen z práce a Jerry se podruhé 
nedostal na lékařskou fakultu. Oba vášniví jedlíci 
proto absolvovali dálkový kurs výroby zmrzliny 
v ceně pěti dolarů a ve zchátralé benzince v Bur-
lingtonu, ve státě Vermont, otevřeli svoji první 
prodejnu zmrzliny. 

Brzy se proslavili nejen lahodnou přírodní zmrzli-
nou vyrobenou z čerstvého vermontského mléka 
a smetany. Ben totiž neměl vyvinuté chuťové buňky 
a proto spoléhal na to, čemu říkal „cítění v puse“.

Pro zmrzlinu Ben & Jerry’s jsou proto typické 
také mimořádně velké kousky čokolády, ovoce 
a oříšků. I když se často neshodli na velikosti 
kousků, shodli se, že se chtějí především bavit. 
Jerry to vyjádřil následovně: „Pokud to člověka 
nebaví, tak proč to dělat?“ 

Ze začátku byli docela špatní v účetnictví. Po 
dvou měsících obchod zavřeli a vyvěsili ceduli: 
„Zavřeli jsme, abychom zjistili, zda-li vyděláváme 
peníze“. A nevydělávali. Ale byli učenliví a do 
roku 1979 zahájili velkoobchodní prodej z Beno-
vy dodávky VW. A zbytek, jak říkají, jsou dějiny.

Z nich vybíráme například to, že v roce 1979 
oslavili první výročí své činnosti během tzv. „Free 
Cone Day“. Z mimořádného rozdávání zmrzliny 
zdarma se stala událost, která ve všech jejich pro-
dejnách probíhá každoročně. V roce 1988 navští-
vili Bílý dům, aby z rukou tehdejšího prezidenta 
Regana převzali ocenění pro „malé podnikatele 
roku“. V roce 1994 zahájili prodej své zmrzliny 
ve Velké Británii. O dva roky později si na mapu 
dobytých území přidali Irsko. Následovaly Belgie, 
Francie, Německo… Dnes se jejich zmrzlina pro-
dává ve více než 25 zemích světa. 

Již v roce 1984 byla jejich společnost kótována 
na burze. A v dubnu 2000 se jejím vlastníkem stal 
koncern Unilever. Zakladatelé firmy Ben Cohen 
a Jerry Greenfield se již před deseti lety přestali 
podílet na řízení každodenního chodu firmy, i na-
dále však zůstávají jejími „ambasadory“ a „hnací-
mi motory“ jejích charitativních a ekologických 
projektů. 

Příběh zmrzliny Ben & Jerry’s začíná prakticky již v roce 1966, kdy Ben 
Cohen a Jerry Greenfield ve školní hodině tělocviku zjistili, že mají mno-

ho společného. Jmenovitě: nesnášejí běhání, ale milují jídlo. 

Příběh zmrzliny

BEN&JERRY’S
expanduje na českém trhu
Praha se stala dalším světovým velkoměstem, které spotřebitelům nabízí kultovní americkou 
zmrzlinu Ben & Jerry’s. První český obchod této legendární značky společnosti Unilever byl 
oficiálně otevřen dne 30. července 2009 na Můstku v Paláci Koruna při vstupu do metra. 

Zmrzlina Ben & Jerry’s je typicky americká zmrz-
lina, která spotřebitele láká intenzitou své chuti, 
hutností své konzistence a odvážnými kombina-
cemi příchutí. Značka se proslavila svými neotře-
lými názvy, jako jsou Jamaican Me Crazy Sorbet, 
Chunky Monkey, Phish Food i Cherry Garcia. Do 
svého prvního českého obchodu vybrala z širo-
kého portfolia příchutí 16 nejpopulárnějších.

Ben&Jerry’s rodinné balení přišlo k nám
Legendární zmrzlina Ben & Jerry’s je k dostá-
ní nejen ve své vlastní pobočce na Václav-
ském náměstí, ale rovněž od letošního jara 
i ve vybraných obchodech v Praze a Brně 
v novém balení určeném pro konzumaci 
doma. Dochází tak k rozšíření nabídky 
na českém trhu. Tento krok koresponduje 
s distribučním plánem společnosti a pod-
trhuje její zájem působit v regionu střední Obchod Ben & Jerry’s na Můstku v Paláci Koruna
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JEDINEČNÁ
PŘÍLEŽITOST

Staò se miss Paláce Flóra!
A rozjeï dráhu profesionální modelky.

www.palacfl ora.cz

230x330_miss_BaS.indd   1 17.5.2010   16:45:32

„Snažíme se návštěvníkům Paláce Flóra zpříjem-
nit každý den, proto pořádáme další akci, kte-
rou je atraktivní soutěž - volba Miss Paláce Flóra 
a Miss sympatie“, říká Zuzana Trédlová, marketin-
gová ředitelka Paláce Flóra. „Soutěž potrvá dva 
měsíce. Semifinálové kolo proběhne 30. a 31. srp-
na a následně se s dvanácti finalistkami setkáme
při samotném finále 18. a 19. září. Hlasování bude
probíhat prostřednictvím našich internetových 
stránek www.palacflora.cz, kde bude mít každá
dívka umístěn svůj profil a lidé si tak kliknutím

na danou dívku zvolí svou Miss. Podmínkou pro 
účast je minimální výška 173 cm a věk v rozmezí 
15 – 22 let. Soutěžící čeká kromě volné disciplíny 
také promenáda v plavkách, šatech a sportovním 
oblečení. Je možné zaregistrovat se emailem, kde 
dívky vyplní požadované informace“, dodává Zu-
zana Trédlová. 

Lákavou výhrou je možnost spolupráce s mode-
lingovou agenturou Czechoslovak models pod 
vedením Milady Karasové či postup do semifi-

nále Miss Golf. Dále pak pro tři finalistky luxusní
šperky od Jitky Kudláčkové, večerní šaty značky 
Morellato, spodní prádlo Oxalis. Dárkové pou-
kázky poskytnou značky Lee a Wrangler, Alpine 
Pro, Miss Trendy či Attrattivo. V neposlední řadě 
pak zajímavé výhry jako například kosmetické 
balíčky značek M.A.C, Body Basics, Nevo a mód-
ní obuv značky Galex, poukazy na fresh džusy 
a vstupenky do kina.

Palác Flóra přináší nezapomenutelné zážitky!

Palác Flóra
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Pro všechny dívky, které láká svět modelingu a přehlídkových mol, připravila nákupní galerie jedinečnou soutěž – Miss Paláce Flóra. Soutěž, 
která začíná 1. července, bude zakončena 18. a 19. září finálním kláním a vyhlášením nejkrásnější dívky. Zvolená dívka si tak může splnit svůj
dětský sen. Výhrou získá kromě jiného jedinečnou možnost na spolupráci s modelingovou agenturou Czechoslovak models v čele s Miladou 
Karasovou, jejíž péčí prošly dívky jako například Taťána Kuchařová, Andrea Verešová, Eva Herzigová , Tereza Maxová, Simona Krainová, Alena 
Šeredová a Daniela Peštová. V Paláci Flóra bude zvolena také Miss sympatie. Do poroty zasednou zástupci agentury Czechoslovak models a Pa-
láce Flóra. Podrobné informace k soutěži naleznou zájemkyně na webových stránkách www.palacflora.cz.

Nákupní galerie vyhlašuje soutěž

Miss Paláce Flóra
staňte se nejkrásnější dívkou roku 2010



„Dům, ve kterém se kavárna nachází,“ začíná 
své vyprávění ze začátků budování kavárny 
spolumajitel Milan Bajer, „byl postaven v roce 
1907. Stojí na místě staropardubické hospody 
„Baalu“, obnovené po třicetileté válce na spá-
leništi dvou dvorů. Majitelé byli manželé Berta 
a Zikmund Hostovských - židovští obchodníci. 
Obchodovali s moukou a zemědělskými plo-
dinami. V roce 1932 založil jejich syn Arnošt 
„pražírnu kávy“. Takže když jsme dostali v roce 
1998 možnost od současného majitele otevřít 
v tomto domě kavárnu „Café Ve dvoře“, navá-
zali jsme vlastně na tradici prodeje dobré kávy 
a duch domu ožil. Vzpomínám si, že jednou 
přišel do kavárny host Čechokanaďan a říkal 
mi, že v tomto domě vyrůstal jako dítě. Potěšil 
mě větou: „ Moje maminka Vám tam nahoře 
v nebi určitě tleská a je určitě šťastná z toho, co 
jste z tohoto domu vytvořil. Říkalo se mu kdysi 
dům hrůzy“. 

Začátky skutečně nebyly lehké, dům byl 
opravdu zpustlý, bydleli v něm spoluobčané, 
kterých se naši první hosté báli. Vzhledem 
k tomu, že vchod byl ze dvora a lidé se sem báli 
vejít odhodlal jsem se dokonce k tomu, pře-
vléknout se za portýra a lákal jsem lidi jdoucí 
kolem po chodníku k nám na kávu. Tehdy ne-
byla velká konkurence. Kávu espresso nedělal 
v okolí nikdo. Ale to neměla být jediná naše 
konkurenční výhoda, chtěli jsme se synem, aby 
se u nás lidi cítili dobře. Aby posezení u dobré 
kávy bylo pro ně příjemné, a proto jsme si dali 
opravdu záležet na interiéru. Sbíral jsem celý 
život starožitnosti a také smaltované cedule. 
Pracoval jsem v Rakousku, kde mě fascinoval 
a inspiroval cit tamních lidí pro interiéry. Po-
stupně jsme tedy interiér budovali, dolaďovali 
a naplňovali dekoracemi. Bylo to tehdy těžké 
období, náročné na čas. Začínali jsme se synem 
ve dvou a já chodil spát v kavárně do skladu, ale 
dělali jsme to s láskou. Dnes stojí za to, se ohléd-
nout a zkonstatovat, že naše úsilí stálo zato a že 
jsme něco vybudovali.

V současnosti pokračujeme v rozvoji značky 
Bajer. S mladším synem Alešem máme otevřenu 
další, tentokrát Čokoládu Bajer, na starém městě, 
kde interiér je ve stylu Art Deco. Má samozřejmě 
jinou atmosféru, ale věříme, že si vybuduje stej-
nou „tradici“ jakou má naše kavárna již dnes.“ 

Představujeme
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To zní jak z jiné planety, jaký je spoleh na 
tento produkt? Nemusím se bát, že mi napíše 
nesmysly?
Bát se můžete, ale když dodržíte všechna pravidla, 
která se naučí uživatel při instalaci produktu, tak 
spolehlivost NovaVoice® dosahuje až 98 %, kdyby 
tomu tak nebylo, tak by ho nevyužívali ke psaní 
lékařských diagnóz na takových pracovištích jako 
je FN Motol, FN Královské Vinohrady a Všeobec-
ná fakultní nemocnice v Praze, IKEM, Ústřední 
vojenská nemocnice v Praze, FN Bohunice Brno, 
FN Olomouc, FN Hradec Králové a další zdravot-
nická zařízení.

Co tento inovativní produkt přináší uživatelům?
Za velkou výhodu považují uživatelé to, že nemu-
sejí již „datlovat do klávesnice“, stačí, když mluví. 
Další výhodou je, že nemusíte sedět u počítače, 
můžete pomocí vzdáleného přenosu být o po-
čítače i několik metrů a přesto je vše správně 
zapsáno, proto se můžete volně pohybovat po 
kanceláři, nebo si jednoduše u diktování leh-
nout. Především podnikatelé, soudci a advokáti 
často využívají možnosti užití diktafonu, do kte-
rého jednoduše nadiktujete text, poté diktafon 
propojíte s počítačem a mluvené slovo se objeví 
v počítači v psané textové podobě. Na základě 
pozorování z praxe jsme zjistili, že při správném 
užití našeho produktu NovaVoice® lze uspořit až 
jednu třetinu času. Produkt umí také automatic-
kou editaci, v praxi to znamená, že nedobře řeče-
ný text se sám zabarví, při následné kontrole se 
snáze hledají případné chyby. Mohl bych pokra-
čovat, ale pozitiv a různých zajímavých prvků, 
které ulehčují administrativu, šetří čas a zvyšují 
bezpečnost, máme celou řadu.

Cafe Bajer
tradice dobré kávy
Je u nás málo kaváren, které v porevolučním období najdete na stejném místě celých dvanáct let. 
Jsou kavárny, které jsou honosné, ale jsou prázdnými výkladními skříněmi. Jsou ale také kavárny, 
které mají svoji osobitou atmosféru, je z nich cítit, že jejich majitelé je provozují s láskou a jsou 
stále plné hostů. O jedné takové, kterou vybudoval srdcem otec se synem, vám chceme vyprá-
vět. Dnes již směle můžeme mluvit o značce Cafe Bajer, protože pro obyvatele Pardubic, a nejen 
pro ně, je tato kavárna již známým pojmem. 

Českému trhu dodala tento výjimečný produkt čes-
ká firma Consulting Company Novasoft a.s., která 
produkt NovaVoice® vyvíjí ve spolupráci se Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni. Sešli jsme se s před-
sedou představenstva společnosti, vystudovaným 
kybernetikem na ČVUT Praha Ing. Vladimírem Mo-
ravcem, MBA, aby nám NovaVoice® přiblížil.

Můžete nám stručně popsat
co to NovaVoice® je?
Je to profesionální software na převod mluvené 
řeči do textové podoby. V praxi produkt dnes 
již využívají např. medicínské obory na diktová-
ní lékařských zpráv nebo operačních protokolů 
místo toho, aby lékař zdlouhavě vše „datloval“ 
pomocí klávesnice do počítače. Kromě lékařů jej 
využívají i manažeři, když například jedou autem 

a něco je napadne, jednoduše vše nadiktují do 
diktafonu a v kanceláři jej pouze propojí s počí-
tačem a dokument v textové podobě je napsaný. 
Máme mnoho dalších užitečných funkcí, které 
mohou využít pracovníci v různých pracovních 
pozicích a v různých oborech. Oblíbená je i hla-
sová syntéza – v praxi to znamená, že všichni, kte-
ří musí „otrocky“ sedět u počítačů jenom proto, 
aby si například přečetli dlouhé smlouvy nebo 
jiné dokumenty si je pomocí syntézy nahrají do 
MP3 nebo na CD a pustí mimo kancelář v au-
tě, na kole. Máme i klienta, který poslouchá 
dokumenty při jízdě na kolečkových brus-
lích nebo na rybách.

Prozraďte nám prosím, 
jak tento produkt přišel na svět?
• Na Zápodočeské univerzitě, Ka-
tedře kybernetiky se tým prof. Josefa 
Psutky zabývá tématem rozpoznání 
souvislé řeči již řadu let.

• Významným impulsem byl meziná-
rodní projekt Mallach, do kterého byla 
katedra kybernetiky zapojena. Projekt 
vznikl jako reakce na film „Schindlerův 
seznam“ natočený v r. 1944. Mnoho lidí, 
po shlédnutí filmu chtělo vyprávět svůj 
životní příběh. Režisér Spielberg založil 
nadaci, jejíž posláním bylo vyhledávat 
tyto lidi a zaznamenat jejich výpověď. 
Celkem bylo natočeno asi 120 tisíc 
hodin záznamů. Aby bylo možné 
v tomto objemu vyhledávat infor-
mace, byl zahájen katalogizační 
proces. Katedra kybernetiky 
byla vybrána pro zpracování 
mluvené řeči a převodu na text 
pro celkem 5 jazyků (čeština, 
ruština, slovenština, polština 
a maďarština).

• Naše společnost zahájila spolupráci s prof. 
Psutkou a doc. Müllerem na podzim 2006. Do-
hodli jsme specializaci software pro jednotlivé 
obory a začali s výrobou oborových slovníků. 
Postupem času tak vznikly softwarové produk-
ty zaměřené pro lékaře, soudce a advokáty, ale 
i běžnou češtinu, které nabízíme pod společným 
názvem NovaVoice®. Naše spolupráce je příklad-
nou ukázkou zavádění výzkumu do praxe.

• Naše firma Consulting Company Novasoft 
a.s. dala produktu jméno, logo, design, 
podílíme se na sběru dat z terénu a vývoji 
jednotlivých slovníků pro jednotlivé obory. 
Děláme produktu marketing, zároveň jej 

prodáváme a poskytujeme servis.

NovaVoice® se využívá pro diktování 
především v medicíně?

Ne, v současné době máme vyvinutý ještě 
advokátní slovník, soudní, ale ten není ma-
sově nasazen. Dále jsme vytvořili slovník 
obecné češtiny pro diktování libovolných 
textů. Tuto technologii využívá například 
i Česká televize k titulkování nebo jednání 
Poslanecké sněmovny. 

Jestli tomu dobře rozumím, mohu 
si jakýkoliv text doslova „napsat“ 

se založenýma rukama, protože to, 
co mluvím, se automaticky zapisuje 

do počítače v textové podobě.
Ano, přesně tak, když se uživatel na-

učí diktovat, NovaVoice® umí dělat 
odstavce, psát čárky, závorky a ji-
né znaky, sám automaticky píše 
velké písmeno na začátku nové 
věty. Má spoustu funkcí, ale nad 
tím bychom spolu seděli hod-
ně dlouho, než bych je všechny 
představil.

Představujeme
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Značka produktu NovaVoice® - převod řeči do textu znamená v překladu „nový hlas“. Produkt představuje takový inovační počin, že 
během svého poměrně krátkého života získal již dvě ocenění – na Indexu v roce 2008 cenu „Křišťálový disk“ v kategorii profesionální 
software a v minulém roce získala za tento výrobek společnost Consulting Company Novasoft a.s. prestižní ocenění Česká hlava 2009. 

NovaVoice® - Česká hlava 2009
aneb Jak to všechno začalo
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jiné dokumenty si je pomocí syntézy nahrají do 
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tě, na kole. Máme i klienta, který poslouchá 
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 Na Zápodočeské univerzitě, Ka-
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rodní projekt Mallach, do kterého byla 
katedra kybernetiky zapojena. Projekt 
vznikl jako reakce na film „Schindlerův 
seznam“ natočený v r. 1944. Mnoho lidí, 
po shlédnutí filmu chtělo vyprávět svůj 
životní příběh. Režisér Spielberg založil 
nadaci, jejíž posláním bylo vyhledávat 
tyto lidi a zaznamenat jejich výpověď. 
Celkem bylo natočeno asi 120 tisíc 
hodin záznamů. Aby bylo možné 
v tomto objemu vyhledávat infor-
mace, byl zahájen katalogizační 
proces. Katedra kybernetiky 
byla vybrána pro zpracování 
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ruština, slovenština, polština 
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• Naše firma Consulting Company Novasoft 
a.s. dala produktu jméno, logo, design, 
podílíme se na sběru dat z terénu a vývoji 
jednotlivých slovníků pro jednotlivé obory. 
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si jakýkoliv text doslova „napsat“ 

se založenýma rukama, protože to, 
co mluvím, se automaticky zapisuje 

do počítače v textové podobě.
Ano, přesně tak, když se uživatel na-

učí diktovat, NovaVoice
odstavce, psát čárky, závorky a ji-
né znaky, sám automaticky píše 
velké písmeno na začátku nové 
věty. Má spoustu funkcí, ale nad 
tím bychom spolu seděli hod-
ně dlouho, než bych je všechny 
představil.

MP3 nebo na CD a pustí mimo kancelář v au-
tě, na kole. Máme i klienta, který poslouchá 
dokumenty při jízdě na kolečkových brus-

 Na Zápodočeské univerzitě, Ka-
tedře kybernetiky se tým prof. Josefa 
Psutky zabývá tématem rozpoznání 

 Významným impulsem byl meziná-
rodní projekt Mallach, do kterého byla 
katedra kybernetiky zapojena. Projekt 
vznikl jako reakce na film „Schindlerův 
seznam“ natočený v r. 1944. Mnoho lidí, 
po shlédnutí filmu chtělo vyprávět svůj 
životní příběh. Režisér Spielberg založil 
nadaci, jejíž posláním bylo vyhledávat 
tyto lidi a zaznamenat jejich výpověď. 
Celkem bylo natočeno asi 120 tisíc 
hodin záznamů. Aby bylo možné 

a.s. dala produktu jméno, logo, design, 
podílíme se na sběru dat z terénu a vývoji 
jednotlivých slovníků pro jednotlivé obory. 
Děláme produktu marketing, zároveň jej 

prodáváme a poskytujeme servis.

NovaVoice
především v medicíně?

Ne, v současné době máme vyvinutý ještě 
advokátní slovník, soudní, ale ten není ma-
sově nasazen. Dále jsme vytvořili slovník 
obecné češtiny pro diktování libovolných 
textů. Tuto technologii využívá například 
i Česká televize k titulkování nebo jednání 
Poslanecké sněmovny. 

Jestli tomu dobře rozumím, mohu 
si jakýkoliv text doslova „napsat“ 

se založenýma rukama, protože to, 
co mluvím, se automaticky zapisuje 

do počítače v textové podobě.
Ano, přesně tak, když se uživatel na-

učí diktovat, NovaVoice
odstavce, psát čárky, závorky a ji-



V hotelu Villa Butterfly můžete využít kosmetický salon, manikúru, pedikúru a kadeřnictví. Pro volný čas nabízíme různé spor-
tovní aktivity (golf, tenis, cykloturistika, nordic walking), kulturní programy (koncerty, divadelní představení) a výlety do okolí. 
Pro rodiny s menšími dětmi nabízíme speciální slevu pro děti a možnost hlídání. Děti do 12 let ubytujeme s 50% slevou.
Nabídky platí do 23. 10. 2010. 
Ceny za jednolůžkový pokoj a ostatní kategorie zašleme na vyžádání. Další nabídky na www.marienbad.cz

www.marienbad.cz

Darujte zdraví
lázeňské a relaxační pobyty v Mariánských Lázních
Využijte nabídku na pobyt v Mariánských Lázních nebo věnujte pobyt svým blízkým a přátelům. Společnost Léčebné lázně Mariánské 
Lázně Vám nabízí speciální dárkové balíčky zaměřené na relaxaci a regeneraci - Královské dny v lázních, Čokoládový sen, Vitalita a relaxace, 
Osvěžení těla a duše, Lázeňský relax, Vodní radovánky, Royal wellness pass nebo Relax pass deluxe. Pobyt v Mariánských Lázních můžete 
věnovat také formou dárkových šeků v hodnotě 1 000 Kč, 3 000 Kč a 5 000 Kč, které lze využít na klasické léčebné a regenerační pobyty, na 
krátkodobé pobyty wellness a beauty nebo na lázeňské procedury. Se zakoupením dárkových šeků na lázeňské procedury obdržíte i malý 
dárek. 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. 
Masarykova 22, CZ - 353 29 Mariánské Lázně
tel.: +420 / 354 655 501-9
fax: +420 / 354 655 500
e-mail: reservations@badmarienbad.cz 

MINI WELLNESS
Chcete jednoduše vypnout a uniknout aspoň na krátkou dobu 
od starostí všedních dnů? Odpočiňte si v Mariánských Lázních!
Cena za osobu zahrnuje 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu, 1x polopenzi, 
1x slavnostní večeři při svíčkách za tónů harfy, skleničku sektu, 1x minerální koupel s přísa-
dou soli z Mrtvého moře a se suchým zábalem, 1x holistickou aroma masáž částečnou, 
1x baňkování – vakuuovou masáž, volné využití hotelového bazénu, whirlpoolu a sauny.

Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior: 4 440 Kč

ČOKOLÁDOVÝ RELAX
Nechte si hýčkat duši i tělo zázračnými účinky čokolády!
Cena za osobu zahrnuje 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu, 1x polopenzi, 
1x slavnostní večeři při svíčkách za tonů harfy, skleničku sektu, 1x originální lázeňské čokoládové 
oplatky, 1x čokoládový nápoj, 1x minerální koupel se suchým zábalem, 1x čokoládovou masáž, 
1x slatinný zábal, volné využití hotelového bazénu, whirlpoolu a sauny.

Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior: 4 620 Kč

ČOKOLÁDOVÝ RELAX
Nechte si hýčkat duši i tělo zázračnými účinky čokolády!
Cena za osobu zahrnuje 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu, 1x polopenzi, 
1x slavnostní večeři při svíčkách za tonů harfy, skleničku sektu, 1x originální lázeňské čokoládové 
oplatky, 1x čokoládový nápoj, 1x minerální koupel se suchým zábalem, 1x čokoládovou masáž, 
1x slatinný zábal, volné využití hotelového bazénu, whirlpoolu a sauny.

Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior: 

AFRODITIN SEN
Každá žena má v sobě kousek bohyně, objevte ji v sobě i Vy!
Cena za osobu zahrnuje 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu, 1x polopenzi, 1x slavnostní večeři při svíčkách 
za tonů harfy, skleničku sektu, 1x masáž Afroditin sen (masáž suchými přírodními kartáči s medovo-šlehačkovým zábalem), 
1x holistickou aroma masáž částečnou, 1x perličkovou koupel s přísadou, volné využití hotelového bazénu, whirlpoolu a sauny.

Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior: 4 780 Kč

V hotelu Villa Butterfly můžete využít kosmetický salon, manikúru, pedikúru a kadeřnictví. Pro volný čas nabízíme různé spor-

1x holistickou aroma masáž částečnou, 1x perličkovou koupel s přísadou, volné využití hotelového bazénu, whirlpoolu a sauny.

Bohatou nabídku relaxačních a wellness pobytů
si pro Vás připravil také wellness hotel Villa Butterfly ****

Následoval slavnostní raut ve společenském domě 
Casino, po kterém připravila společnost Léčebné 
lázně Mariánské Lázně a.s. pro své obchodní part-
nery zajímavý odpolední program spojený s pro-
hlídkou lázeňských hotelů společnosti a návštěvou 
lázeňských a wellness provozů. Zvlášť zajímavá 
byla prohlídka lázeňského hotelu Vltava, který je po 
další rekonstrukci a může se pyšnit novou vstupní 
halou, recepcí, lobby barem a pokoji s nádherným 
výhledem na město.

ahájení lázeňské sezóny
v Mariánských Lázních Z

Slavnostní zahájení 202. lázeňské sezóny v Mariánských Lázních proběhlo jako každoročně druhý květnový 
víkend. Oslavy byly zahájeny pátečním večerním koncertem v podání Západočeského symfonického orchestru, 
v sobotu pokračovaly slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie, svěcením pramenů plzeňským bisku-
pem Mons. Františkem Radkovským a projevy starosty města Zdeňka Krále a generálního ředitele společnosti 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. ing. Lea Novobilského.

Slavnostní zahájení 202. lázeňské sezóny v Mariánských Lázních proběhlo jako každoročně druhý květnový 
víkend. Oslavy byly zahájeny pátečním večerním koncertem v podání Západočeského symfonického orchestru, 

Večerní program se konal v hotelu Villa Butterfly 
a byl vyvrcholením celého dne oslav. V úvodu 
generální ředitel společnosti Léčebné lázně 
Mariánské Lázně a.s. ing. Novobilský poděkoval 
obchodním partnerům za celoroční spoluprá-
ci a představil nové záměry společnosti na rok 
2011. Ojedinělým počinem a investicí roku 2011 
bude obnova jedné z nejstarších historických 
budov v Mariánských Lázních, budovy býva-
lých Slatinných lázní. V tomto objektu vznik-
ne po úplné rekonstrukci komplex Mariiných 
Lázní s 20 nadstandardně vybavenými pokoji 
včetně 2 suites s terasou a léčebné odděle-

ní s unikátními procedurami z přírodních zdrojů. 
Mariiny Lázně se stanou další součástí léčebného 
komplexu Nové & Centrální Lázně.

Po oficiální části byli hosté pozváni ke slavnost-
nímu rautu, který připravil tým kuchařů hotelu 
Villa Butterfly a díky hezkému počasí mohli hosté 
ochutnat i speciality připravované při barbecue 
na terase hotelu. Byl pro ně také připraven bo-
hatý doprovodný program, který představil na-
bídku hotelu Villa Butterfly pro letošní sezonu. 

Hosté si tak mohli vyzkoušet golfový simulátor na 
měření délky odpalu, soutěžit v patování, otestovat 
svoje tenisové výkony na herní konzoli nebo zvýšit 
adrenalin při aqua zorbingu v hotelovém bazénu. 
Zážitkem byla také bubble show s fotografováním 
v bublinách, odkud si každý mohl odnést fotografii 
na památku, prohlídka svatebního apartmá, tradič-
ní lázeňské oplatky nebo tipovací soutěž s ochut-
návkou piva. V hotelové hale předváděli své umění 
maséři při reflexních masážích, hrající Chopinova 
lavička zase připomněla, že se hotel Villa Butterfly 
stal oficiálním hotelem Chopinova festivalu. Jako 
představení věcí příštích probíhala po celý večer 
prezentace projektu Mariiných Lázní, které přivítají 
první hosty již v květnu 2011.Následoval slavnostní raut ve společenském domě 

Večerní program se konal v hotelu Villa Butterfly 
a byl vyvrcholením celého dne oslav. V úvodu 
generální ředitel společnosti Léčebné lázně 
Mariánské Lázně a.s. ing. Novobilský poděkoval 
obchodním partnerům za celoroční spoluprá-
ci a představil nové záměry společnosti na rok 
2011. Ojedinělým počinem a investicí roku 2011 

ní s unikátními procedurami z přírodních zdrojů. 
Mariiny Lázně se stanou další součástí léčebného 

Po oficiální části byli hosté pozváni ke slavnost-
nímu rautu, který připravil tým kuchařů hotelu 

D
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backWERK 

Velmi úspěšný franchisový systém v oboru samo-
obslužných prodejen s pečivem a č. 1 na trhu v Ně-
mecku. V moderních obchodech se široký sorti-
ment zboží peče a doplňuje do regálů v průběhu 
celého dne, takže zákazník si může v kteroukoli 
dobu koupit zaručeně čerstvé pečivo. Výborná 
kvalita je přitom díky samoobslužnému konceptu 
k dostání za výrazně příznivější cenu než v běž-
ném obchodě. Systém rychle expanduje, jen za 
poslední dva roky bylo otevřeno v Německu 80 
nových franchisových prodejen. Mottem systému 
a kvality pečiva je: čerstvé – chutné – levné. 
 
www.back-werk.de
V případě zájmu kontaktujte www.avexsystems.eu

Jones 
 
Jones je značkou rakouské rodinné firmy Magda 
Rose KG. Je to značka ochodů s dámskou módou, 
která se vyznačuje tím, že spojuje nejnovější tren-
dy, pohodlný styl a vysoce kvalitní provedení. 
Sortiment je určen pro všechny typy žen, přede-
vším však pro 40+. Rodinná tradice firmy je ga-
rancí vysoké stability, stálého rozvoje, rychlého 
přizpůsobení se módním trendům a trvalé snahy 
o vysokou kvalitu nabízených produktů, které si 
tato společnost sama navrhuje i vyrábí. 

www.jones.at
V případě zájmu kontaktujte www.avexsystems.eu

SONNENTOR 
 
Úspěšný rakouský systém, který nabízí ve specia-
lizovaných prodejnách široký sortiment Bio pro-
duktů vlastní výroby. Vedle bylinných, ovocných, 
černých, zelených a dalších speciálních čajů jsou 
to různé druhy koření, sirupy, med, kávové speci-
ality a také éterické oleje a tělová kosmetika – to 
vše v přísně kontrolované bio kvalitě.
V Rakousku má systém 200 ochodů a 75 % výro-
by je exportováno do více než 40 zemí .

www.sonnentor.com
V případě zájmu kontaktujte www.avexsystems.eu

AVEX BAUMARKT 
 
Toho času jediná firma na trhu v ČR/SR nabíze-
jící franchisový koncept, odborníky a služby pro 
samostatné podnikatele, kteří mohou s AVEX 
know-how a podporou firmy vybudovat, provo-
zovat a vlastnit jeden nebo více baumarktů ve 
franchisové síti v České a Slovenské republice, 
pod jednou zastřešující značkou „AVEX BAU-
MARKT“.

www.avexbaumarkt.eu

NAU 
 
Italský řetězec prodejen s dioptrickými a sluneč-
ními brýlemi a veškerými doplňky má v součas-

né době 19 obchodů. Dokazuje, že módní design 
a kvalitní provedení brýlí nemusí být bezpodmí-
nečně drahé. Naopak – nabízí výrobky součas-
ných trendů a se zárukou moderní technologie 
za přijatelnou cenu. 
Sortiment tvoří zejména brýle, sluneční brýle, vy-
soce kvalitní čočky, přípravky pro čištění a ošet-
řování a další doplňující výrobky. 

www.nauottica.com
V případě zájmu kontaktujte www.avexsystems.eu

CUP&CINO
Duální koncept restaurace – během dne klasic-
ká restaurace s obědem a lehkými jídly – večer 
Coctail bar se širokým sortimentem nápojů a ká-
vy k posezení v hezkém prostředí, s příjemnou 
hudbou, ochotným a zákaznicky orientovaným 
personálem. Jídla i pití si můžete vzít i s sebou na 
cestu, domů nebo do práce. 

www.cupcino.com
V případě zájmu kontaktujte www.avexsystems.eu

STAVOODBYT
Česká franchisová síť prodejen stavebního ma-
teriálu. Franchisový koncept nabízející zajímavé 
ceny, nadstandardní služby a individuální péči 
o klienta, určen pro města od 40tis. obyvatel . 
Koncept má již několik partnerů v České i Slo-
venské republice.

www.stavoodbyt.cz 

RNDr. Jiří Lošťák
Poradenská kancelář pro franchising

e-mail: lostak@lostak.cz
tel.: 606 392 348

Zdravá a rentabilní franchisa
s více než 1700 partnery
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Naturhouse je vedoucí franchisa ve službách výživy a diety. Úspěch kon-
ceptu spočívá v dobře definované profesionální a v oboru ojedinělé me-
todě. Odlišnost spočívá v ustanoveném image a v osobním dietetickém 
poradenství zdarma. V každém středisku jsou odborníci, kteří stanoví 
dietní plán na základě osobní studie, doplněný exkluzivními produkty 
z laboratoří Housediet a Kiluva, které vyrábějí všechny produkty, s nimiž 
pracují střediska Naturhouse. Více než tři miliony osob tak dosáhly svého 
cíle snížit a kontrolovat svou váhu.

Sektor se stálým růstem!
Pro podnikavé a dynamické lidi, co chtějí vybudovatsvou budoucnost zalo-
ženou na kontinuitě a úspěchu.

www.naturhouse.com
e-mail: czech@naturhouse.com

Úspěšné franchisové koncepty 
hledají partnery
V posledních letech vzrůstá zájem zahraničních franchisových konceptů o expanzi do České republiky. Česko je chápáno jako brána na 
Východ a mnozí v nás vidí zejména budoucí centrálu pro „Východní blok“ (Ukrajina, Litva, Rusko,…). Je to velká příležitost pro schopné 
manažery a investory, neboť se jim nabízí ověřený obchodní model s propracovaným know-how, který je možné „rozjet“ v naší zemi, 
a následně se podílet na expanzi systému směrem na východ. Určitě je to příležitost, která se nebude opakovat.

13. května 2010 se konala v kongresovém centru 
U Hájků v Praze již tradiční akce České asociace 
franchisingu „Franchisové systémy se představu-
jí“. Účastníci měli možnost vyslechnout řadu dob-
rých rad pro zahájení franchisového podnikání. 
Poskytovatelé se dověděli zase novinky z oblasti 
práva – zejména o novele nařízení Evropské ko-
mise v záležitostech vertikálních dohod, která 

přichází v platnost od 1. června 2010. Velká část 
programu umožnila přihlášeným franchisovým 
konceptům prezentovat svůj systém a také po-
hovořit s případnými zájemci. Ostatní měli jedi-
nečnou možnost konzultovat právní problémy 
s přítomnými advokáty a daňovými poradci nebo 
záležitosti postupu nákupu franchisy s franchiso-
vými poradci (na všechny uvedené odborníky 

najdete kontakty na stránkách České asociace 
franchisingu – www.czech-franchise.cz . 

Pro ty, kteří neměli 13. května 2010 to štěstí, 
přikládáme profil několika zahraničních franchi-
sových systémů, které mají velký zájem o vstup 
do České a Slovenské republiky, a také několik 
českých konceptů, které již hledají v českých 
městech své další franchisanty.

Business for Breakfast je je jedním z vedoucích a nejvíce úspěšných 
konceptů ve Velké Británii a jediným systémem svého druhu v České 
republice. Business for Breakfast se specializuje na zakládání privátních 
obchodních klubů, ve kterých splňuje požadavky obchodníků, majitelů 
firem a profesionálů v organizovaném, avšak uvolněném prostředí za 
účelem získávání referencí, nových obchodních příležitostí a rozšíření 
kolektivních znalostí.

Business for Breakfast je efektivní způsob, jak podpořit produkty a služby 
svých členů prostřednictvím doporučení a referencí a vytvořit tak profitní, 
dlouhotrvající zdroj nových obchodních příležitostí.

www.bforb.cz

je na Slovensku zatím tři roky, originální metodu výuky jazyka má dnes ve 20 
městech Slovenska, z toho 13 formou franchisy. Školou prošly stovky studentů 
individuálních i firemních, reference jsou bohaté. „Škola využívá Callanovou metodu výuky, která byla 
15 let rozvíjená na Cambridgské univerzitě ve Velké Británii. Je postavená na otázkách a odpovědích, 
student je nucen hovořit již od první hodiny a výsledky říkají, že studenti jsou 4x rychlejší než při 
klasické výuce. Hlavním důvodem je, že systém odbourává psychické bariéry hovořit. Výsledkem je 
efektivní a rychlá výuka a schopnost hovořit,“ řekl Ing. Dominik Hovaňák, ředitel společnosti.

Škola hledá master – franchisanta i franchisanty. Jazykové školy chce rozšířit do všech středních 
a větších měst. V současné době má zpracované výukové materiály pro výuku anglického, německého, 
španělského, ruského a italského jazyka. Speciální výuku poskytuje pro pečovatele v němčině.

www.chantal.sk 

Business
for Breakfast

Jazyková škola Chantal
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Součástí dm filosofie je příkladné působení ve 
svém okolí, a proto se dm každoročně angažu-
je v oblasti sociální odpovědnosti firem. V ro-
ce 2010 připravila dm aktivitu, zaměřenou na 
edukaci dětí předškolního věku o správném 
chování při pobytu na slunci. V rámci aktivity 
navázala dm spolupráci s téměř 400 mateřský-
mi školami po celé České republice a připravila 
ochranné balíčky péče o citlivou dětskou po-
kožku pro téměř 36.000 předškolních dětí. Kaž-
dá třída dostane zdarma tašku s opalovacími 
přípravky určenými k ochraně dětí při venkov-
ních aktivitách během jejich pobytu ve školce 
Kromě toho obdrží od dm každé dítě, které na-
vštěvuje mateřskou školu zapojenou do aktivity, 
vlastní balíček obsahující informační materiály 
a cestovní balení dětského mléka na opalování 
s ochranným faktorem 30. Informační materiál 
– brožura - je určen především rodičům k tomu, 
aby ani doma nezapomínali na to vést své dítě 
k prevenci při pobytu na slunci. 

S prevencí a osvojením si zásad správného 
chování při pobytu na slunci je třeba začít v co 
nejútlejším věku, a proto dm oslovila pro spolu-
práci mateřské školy. Po odborné stránce aktivi-
tu podpořila cennými informacemi MUDr. Ště-
pánka Čapková z dětského kožního oddělení 
Fakultní nemocnice v Motole.

Naše pokožka do sebe pojme až 80 % veškeré-
ho UV záření, kterému jsme vystaveni za celý 
život, během dětství a dospívání, tzn. do věku 
18 let. Pokožka kojenců a batolat je zatím příliš 

tenká a má jen velice malou přirozenou schop-
nost ochrany, protože zatím vytváří pouze 
nepatrné množství hnědého kožního barviva 
melaninu.

„Slunce je k životu nezbytné. Právě sluneční zá-
ření umožnilo vznik života na naší planetě a má 
na člověka mnohé příznivé účinky. Podporu-
je tvorbu vitaminu D, který ovlivňuje kvalitu 
a tvrdost kostí. Slunce má nesporně vliv i na 
psychiku člověka, přispívá k duševní pohodě 
a zvyšuje celkovou tělesnou obranyschopnost. 
Neznamená to však, že při každé možné příle-
žitosti vystavíme kůži svého dítěte slunečním 
paprskům. K tvorbě potřebného množství vi-
taminu D stačí vystavení obličeje a rukou den-
nímu světlu (ne slunci) každý den po dobu 10 
minut.„Pokožka nám neodpustí žádnou chybu, 
které se při slunění dopouštíme, má dobrou 
„paměť“. Vědecké studie dokládají přímou spo-
jitost mezi vznikem kožní rakoviny a expozicí 
slunečnímu záření v dětství, a to hlavně v prv-
ní dekádě života. Nejnebezpečnější je spálení, 
ale i mírné zčervenání kůže je velmi riskantní. 
Zrádné je především prudké nárazové opalová-
ní, kdy je nepřipravená kůže náhle vystavena 
slunečnímu záření,“ dodává dermatoložka.

Klíčové slovo zní: prevence

dm Sluníčkové děti 

Milujete francouzskou módu, šmrnc a extrava-
ganci? Ani v tomto roce si módní boutique Dre-
ams s.r.o. nenechá tajemství francouzské módy 
pro sebe. Dne 10. června 2010 Vám ve Studiu 
Wella v Salvátorské ulici představí jarní a letní 
kolekci pařížské módy značek Astuces, 2026 
a Zone Bleue. Stejně jako v loňském roce zaš-
tiťuje módní přehlídku modelingová agentura 
Milady Karasové – Czechoslovak models a nově 
ji uvede populární moderátorka Kateřina Duš-
ková. O účesy a dokonalý make-up krásných 
dam, mezi kterými najdeme i loňskou vítězku 
MISS ČR Anetu Vignerovou, se postará tým Šár-
ky Hrubé z Eurosalonu Hair Club Poděbrady. 
Se Šárkou Hrubou spolupracuje Eva Beránková 
od první přehlídky, která se konala v roce 1998. 
Nejedná se jen o spolupráci na módních show, 
ale především o vytváření image zákaznic, kte-
rá by měla korespondovat s jednotlivými mode-
ly. Na své si přijdou ženy, které sledují trendy 
z módního prostředí a kladou důraz na vysoký 
životní standard.

Na módní přehlídce boutiqu Dreams s.r.o. se 
představí značky Astuces, 2026 a Zone Bleue. 
Astuces, v překladu chytrý, bystrý, mazaný, je 
boutiqu Dreams stálým a oblíbeným partne-
rem se sídlem v centru Paříže. Jeho doménou 
jsou jednoduché modely, které jsou pro ženy 
především pohodlné, kvalitní a kreativní. 

Další značkou, kterou Dreams s.r.o. nabízí, je 
2026 neboli Deux mille vingt six. Dreams s.r.o. 
přiváží do České republiky, prostřednictvím 
této značky a její kolekce Jaro 2010, ty nejnovější 
francouzské trendy. Značka 2026 přináší do svě-
ta módního průmyslu velice extravagantní mo-
dely, které jsou dořešené do posledního detailu. 

Třetí značka v pořadí – Zone Bleue – je no-
vinkou v sortimentu boutiqu Dreams pouze 
částečně. Boutique ji dovážel do České republi-
ky v počátcích svého působení. Jedná se o uce-
lené kolekce šatů, kabátků, sak a sukní pospo-
jovaných vždy jedním stejným prvkem, ať už 
se jedná o vzor proužku či nařasení. V barvách 
převažuje klasika – černá, bílá a béžová.

Výrobce bot a dalšího doplňkového zboží 
– Bluzi, je v boutiqu u zákaznic velmi oblíbený. 
Proto Eva Beránková přiváží do Čech všechny 
nové kolekce této značky. A v neposlední řadě 
Spazio Moda, nejdůležitější výrobce na italském 
trhu, který v tomto roce ohromil své příznivce, 
tedy hlavně moderní ženy, svou extravagancí 
a originalitou. Letos to jsou letní druhy kozaček 
ušitých z jeansů značky Levis nebo z hadí kůže.

Módní přehlídka plná francouzské originality
boutique Dreams s.r.o. se předvede v barvách letní Francie
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Společnost Beny, působící na českém trhu od 
roku 1992, má již šest obchodů – dva na Václav-
ském náměstí, dva v Karlově ulici, jeden v Pal-
ladiu a nyní nově otevřený obchod v centru 
Nový Smíchov.

Nový obchod úzce spolupracuje s továrnou 
v Itálii. Všechny produkty se vyznačují svou 
originalitou a výborným designem. V nabíd-
ce jsou šperky s diamanty a drahými kameny 
(safír, rubín, perly, atd.) a široký sortiment 14 
kt zlata. V rámci sortimentu nového obchodu 
nechybí značky jako Giorgio Armani, DKNY, 
Hugo Boss, Lacoste, Diesel, Baraka, Sauro, Lam-
borghini, Goldsirio a mnoho dalších.

 Společnost se dále specializuje i na prodej 
diamantů , všechny jsou samozřejmě prodává-
ny s mezinárodním certifikátem.

Všichni členové personálu jsou profesionál-
ní, milí, jsou připraveni uspokojit požadavek 
každého zákazníka a mluví česky, slovensky, 
italsky, anglicky, rusky a španělsky. Všichni 
přistupují k zákazníkům obchodu s vědomím, 
že výběr a nákup šperku nebo hodinek je pro 
každého velmi důležitá záležitost. 

Společnost Beny
otevřela
nový obchod 

Irská whiskey Bushmills™ má pádný důvod 
k oslavě. Triumfovala totiž na prestižní soutě-
ži World Spirits Competition 2010 v kaliforn-
ském San Franciscu, kde získala titul Nejlepší 
irská whiskey. Již více než 400 let je whiskey 
vyráběná v Bushmills chloubou Irska a nabízí 

Bushmills™ zvolena nejlepší irskou whiskey

Po pilotní fázi vstupuje naplno na trh inovativní 
systém Sodastream pro domácí výrobu perlivých 
a ochucených nápojů z čerstvé kohoutkové vody. 
Systém je jednoduchý, moderní - a šetrný k příro-
dě, tím, že snižuje zátěž v podobě PET lahví. Fun-
guje na základě plnitelné bombičky a ke svému 
provozu nepotřebuje již nic jiného, než čerstvou, 
chladnou vodu, kterou stiskem tlačítka nasytí na 
požadovanou intenzitu podle individuální chu-
ti. Perlivou vodu lze dochutit některým z široké 
škály sirupů, například novinkou Sodastream 
Clear z exotického ovoce s fruktózovým cukrem 
a bez umělých látek. Přístroje, sirupy i naplněné 
bombičky prodávají Globus, Albert hypermarket, 
Elektroworld, Datart, Kika, Makro, Planeo elekt-
ro, alza.cz nebo mall.cz a další. 
Komunikačně Sodastream 
podpoří nadlinková kam-
paň v TV a tisku, před-
váděcí akce a ochutnávky 
v místě prodeje a PR akti-
vity, které zajišťuje Ogilvy 
Public Relations. 

Společnost Soda-Club 
je největším světovým vý-
robcem a obchodní-
kem s domácími vý-
robníky sycených 
nápojů, které pro-
dává pod obchod-
ními značkami 
Soda-Club a So-
dastream a to 
ve více než 30ti 
zemích světa již 
od roku 1903.

Systém
Sodastream
vstupuje
naplno na trh
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dokonale lahodnou, jemnou a chuťově zajímavou 
whiskey. Bushmills nyní posiluje své pozice i v Čes-
ké republice. 

Ze San Francisca si letos Bushmills kromě cenné-
ho titulu Nejlepší irská whiskey přivezla ještě další 
zlatá ocenění. Bushmills 1608 získala dvě zlaté me-
daile a titul Nejlepší irská whiskey, Bushmills Black 
Bush byla oceněna také dvěma zlatými medailemi. 
Tři další zástupci, Bushmills Original, Bushmills 
10letá jednosladová a Bushmills 16letá jednoslado-
vá whiskey se mohou pochlubit každá také zlatou 
medailí. Tento výkon činí z irské whiskey Bushmills 
jednu z mála značek lihovin na světě, kterým se po-
dařilo získat takto jednoznačné vítězství v prestižní 
mezinárodní soutěži.

World Spirits Competition v San Franciscu je jed-
nou z největších a nejuznávanějších soutěží lihovin 
na světě a účastní se jí více než tisíc značek z celého 
světa. Bushmills si odtud přivezla domů nejvyšší 
ocenění pro celou svou produktovou řadu. Sarah 
Miles, Bushmills Global Brand director, k úspěchu 
poznamenává: „Ocenění jsou dalším povrzením 
výjimečné kvality whiskey Bushmills. Umístění na 

špičce nejrychleji rostoucí kategorie destilátů je 
opravdu skvělý výsledek.” 

Za takovými úspěchy stojí samozřejmě dlouho-
dobá poctivá práce jedné z nejstarších funkčních 
palíren na světě, palírny Bushmills ve stejnojmen-
né vesničce v hrabství Antrim. Tam se již od roku 
1608 vyrábí z vody místního jezera jedinečná ir-
ská whiskey Bushmills, kterou můžete ochutnat 
i vy. 

ro, alza.cz nebo mall.cz a další. ro, alza.cz nebo mall.cz a další. 
Komunikačně Sodastream 
podpoří nadlinková kam-
paň v TV a tisku, před-
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Česká marketingová společnost vyhlásila
oficiální výsledky soutěže Marketér roku 2009
Ve slavnostní atmosféře v podvečer 13. květ-
na 2010 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže 
Marketér roku 2009 a předání ocenění laureá-
tům. Pro vítěze byly připraveny křišťálové sošky 
delfínů v čele s Velkým modrým delfínem. Na 
všechny oceněné i nominované čekaly kromě 
diplomů i hodnotné věcné dary od sponzorů 
a partnerů soutěže. Několik dárků včetně CD se 

všemi potřebnými informacemi i řadou prezen-
tací spolupracovníků, si odnesli na závěr všich-
ni přítomní. Kromě hlavních cen udělila hod-
notitelská komise i několik zvláštních ocenění 
za mimořádné aktivity v oblastech posilování 
obecného povědomí významu marketingu pro 
rozvoj společnosti, praktického využívání mar-
ketingu v nejrůznějších oblastech a uplatňování 
nových trendů.

Marketér roku 2009 – laureáti soutěže

 Velký modrý delfín 
 Ing. Michaela Severová,
  vedoucí odboru kultury a CR Města Litomyšl za 

úspěšné prosazování marketingových strategií s cí-
lem rozvoje cestovního ruchu a propagace města 
i regionu. 

 Zvláštní ocenění 
 Prof. ing. Hana Machková, CSc.,
  prorektorka pro zahraniční vztahy a PR VŠE Praha 

– za podporu realizace nových forem marketingové 
specializace ve vysokoškolské výuce 

 Zvláštní uznání 
 RNDr. Tomáš Hájek,
  výkonný ředitel ADMAZ – za rozvoj profesní asocia-

ce a budování značky ADMAZ

Malého delfína a diplom získávají
následující kandidáti:
 Ing. Evžen Drtina,
  Marketingový ředitel Wunderman za úspěšné 

uplatnění marketingu při vstupu na český trh
 Miloslav Kaplan,
  ředitel NAR reklama marketing - za úspěšné prosa-

zování inovací v oblasti e-aukcí
 Mgr. Martin Mateáš,
  obchodní ředitel KOFOLA - za prosazování úspěš-

ných a efektivních marketingových strategií 
 Miroslav Otépka,
  předseda představenstva TOS Hulín – za podporu 

marketingových opatření pro rozvoj výrobního pod-
niku 

 Mgr. Antonín Šubrt,
  marketingový ředitel Vitana – za rozvoj produkto-

vých inovací a úspěšnou marketingovou komunika-
ci 

 Ing. Lubor Švorčík,
  předseda družstva Tvar Klatovy – za úspěšné bu-

dování konkurenční schopnosti firmy důsledným 
uplatněním marketingu

 Ing. Ivo Toman,
  jednatel společnosti Taxus - za efektivní a netradič-

ní podporu marketingových rozhodnutí zobecněním 
poznatků teorie a praxe

 Ing. Tomáš Vican, MBA,
  jednatel společnosti Vingal – za kreativní využití 

komplexních metod marketingové komunikace 

Na fotografii jsou zleva: 
Zdeněk Juračka, marketér 2008, marketérka 2009 
Michaela Severová, Jitka Vysekalová, Gustav Tomek

Společnost Moët & Chandon slaví se všemi fa-
noušky titulu „Sex ve městě“ očekávané uvede-
ní filmu „Sex ve městě 2“ společnosti New Line 
Cinema. Připíjí tak na zdraví všem oblíbeným 
postavám, které můžete opět vidět na filmovém 
plátně.

Moët & Chandon a New Line Cinema
slaví uvedení filmu „Sex ve městě 2“

Ve filmu „Sex ve městě 2“ se znovu schází 
původní tým herců a tvůrců ze seriálu a první-
ho celovečerního filmu. Talentovaný Michael 
Patrick King film opět režíruje na základě své-
ho vlastního scénáře a je rovněž producentem 
spolu s filmovou hvězdou Sarah Jessicou Parker, 

Darrenem Starem a Johnem Melfi. Společnost 
Moët & Chandon je pyšná na to, že se může po-
dílet na dalším úžasném příběhu čtyř kultovních 
ženských postav: Carrie, Mirandy, Charlotte a Sa-
manthy.

Společnost Moët má k filmu blízko již od prv-
ních let existence Hollywoodu a to trvá až do 
současnosti díky úzkým vztahům s herci a scé-
nám s nápoji značky Moët v řadě kultovních fil-
mů. S cílem ještě více posílit tento dávný a vřelý 
vztah vytvořila firma Moët & Chandon čtyři šam-
paňské koktejly inspirované úchvatnými hlavní-
mi dámskými rolemi ve filmu „Sex ve městě 2“. 
Tyto exkluzivní koktejly budou k dostání v těch 
nejmódnějších restauracích a barech v Praze. 
Budou podávány na slavnostní premiéře filmu 
po celém světě.

Speciální koktejly Moët & Chandon nazvané 
Šmrncovní, Elegantní, Osobitý a Divoký byly na 
míru vytvořeny pro postavy filmu. Symbolizují 
jejich osobnost a povahové rysy. Šmrncovní je 
vábivý koktejl. Směs temperamentního svádě-
ní a romantiky s nádechem granátového jabl-
ka, která je doplněná okvětním lístkem růže. 
Elegantní je budoucí klasika - elegantní, sladký 
nápoj s tóny bezového květu a hnědého cukru. 
Osobitý je složitou kombinací citrusového ovoce 
a zázvoru pro ty, kdo jsou impulzivní a smyslní. 
Divoký - výbušný a odvážný koktejl - je smělým 
propojením klasické trpkosti třešně s čerstvostí 
a sladkou příchutí mandarinky.

K příležitosti a na počest uvedení filmu „Sex 
ve městě 2“ oslavuje Moët & Chandon svou vá-
šeň a oddanost kinematografii spojením kouzla 
šampanského a půvabu filmu.
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Vzrušení, styl a glamour jsou přesnou cha-
rakteristikou nových kolekcí britské módní 
značky F&F, která představila módní trendy 
pro sezónu Podzim / Zima 2010. Průmyslový 
palác na pražském Výstavišti jeden večer dý-
chal atmosférou New Yorku - tým zkušených 
modelek vedených producenty a špičkovými 
choreografy z Londýna ukázal hvězdnou show 
elegantních a detailně stylovaných kolekcí, kte-
ré jsou inspirovány právě ulicemi města New 
York.

A jaké vlastně budou na podzim a v zimě 
trendy? Smyslný look zahalený tajemstvím, hra 
s prodlouženou siluetou, jednoduché a čisté 
linie, které mohou být dokresleny i pánskými 
prvky či vojenský styl s přidáním ženskosti. Ale 
i třeba look inspirovaný středověkými kočovní-
ky kladoucí důraz na vrstvení a strukturované 
materiály patří k módním hitům blížící se sezó-
ny. F&F Blue a F&F Black kolekce se drží hlavně 
černé, bílé a šedé barvy, ta se dobře kombinu-
je například s červenou, modrou, krémovou 

Podzimní a zimní kolekce
F&F Blue a F&F Black přinášejí 
módu z ulic New Yorku

a jemně růžovou. Chcete-li být in, nemělo by 
vám v zimě v šatníku chybět oblečení z plete-
nin, kožešiny, Melton vlny, šifónu, jemné plete-
niny nebo saténu.

Zájem o novinky nadcházející sezóny přilá-
kal na módní přehlídku F&F významné osob-
nosti, pro které je móda nepostradatelnou sou-
částí jejich života. Mezi hosty nechyběly Petra 
Černocká, Linda Finková, Markéta Hrubešová, 
Štěpánka Duchková, Jana Doleželová ani Lucie 
Koňaříková. 

Exkluzivní smlouvu s pietro filipi podepsala Aňa 
Geislerová. Jako novopečená módní návrhářka 
vytváří pro tuto českou módní značku vlastní 
kolekci. 

Česká značka pietro filipi, vedená Petrem 
Hendrychem, se na naší módní scéně objevuje 
už od roku 1993. V její image se spojuje vyspělý 
módní look, sofistikovanost a osobitost. Cílem je 
vytvářet modely nadčasové, ve kterých se zákaz-
níci a zákaznice budou cítit příjemně, ale i sexy. 
Firma v poslední době výrazně expanduje nejen 
v rámci České republiky, ale i do zahraničí. 

Spolupráce s Aňou Geislerovou, která je po-
važována za současnou módní ikonu, celý tým 
pietro filipi velmi přivítal. První ukázkou z při-
pravované kolekce je model, který herečka před-
stavila na jaře na filmovém festivalu Berlinale 
- róbu v holubičí šedi s rudým srdcem na hrudi 
a velkoryse řasenou sukní, na niž bylo spotřebo-
váno 17 metrů látky. „Berlínské šaty miluju. Byl to 
zážitek říkat, že jsem je navrhla sama,“ přiznává 
herečka. 

Další modely kolekce, doplněné výraznými 
detaily (mj. speciálně navržené série knoflíků) 
a spoustou originálních doplňků, budou určeny 
pro moderní zákaznice, pro které je móda vyjád-
řením vlastní osobnosti.

Pod názvem Aňa for pietro with love ji firma 
chystá na sezonu podzim/zima 2010. Takže čes-
ké ženy se mají nač těšit! 

Aňa Geislerová 
připravuje
vlastní kolekci 
pro pietro filipi
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Seznam inzerce:
• AFI PALACE • ATLAS CONSULTING •BOHUMIL CHOLENSKÝ • CATERING NA ZÁVISTI • DISPLAY-S • 

• MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ORIGINÁLNÍ • PALÁC FLÓRA • STEILMANN PRAHA • STORY DESIGN •  

Kde značky najdete

Harley-Davidson
Zastoupení H-D pro střední a yýchodní Evropu

Harley-Davidson Czech Republic s.r.o.
Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5

Tel.: +420 245 001 181
www.harley-davidson.cz

Harley –Davidson Praha 
KLASIK MOTO, a. s.

U Šalamounky 769/41, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 251 565 396

www.harley-davidson-praha.cz

Harley-Davidson Brno 
MOTOCYKLY BRNO, s. r. o.
Křižíkova 68d, 612 00 Brno

Tel.: +420 607 594 360
www.harley-davidson-brno.cz

Harley-Davidson Hradec Králové 
TROJA MOTO, s. r. o.

Jana Černého 31/16, 503 41 Hradec Králové 7
Tel.: +420 495 274 291

www.harley-davidson-hradec.cz

Harley-Davidson Plzeň
WEST-END-BIKES s.r.o.

Daimlerova 1207/3, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 459 133

www.harley-davidson-plzen.cz

Bulova
Výhradní zastoupení pro ČR a SR

PRO TIME s.r.o.
tel.: 603 805 574

www.protime-sro.cz

s.Oliver
ČESKÁ REPUBLIKA

Praha: s.Oliver - OC Chodov, Praha 4, Roztylská 
2321, tel.: +420 739 078 367 • s.Oliver - Arkády 

Pankrác, Praha 4, Na Pankráci 86, tel.: +420 
725 529 172 • s.Oliver - NC Metropole Zličín 
- Praha 5, Řevnická 1, tel.: +420 602 715 381 • 

s.Oliver - OC Šestka, Praha 6, Fajtlova 1990, tel.: 
+420 602 341 362 • s.Oliver - OC Letňany, Praha 

9, Veselská 663, tel.: +420 602 341 362 
Brno: s.Oliver - Olympia Brno,

U dálnice 777, tel.: +420 602 275 632
s.Oliver - Galerie Vaňkovka

Trnitá 809, tel.: +420 602 558 949

Ostrava: s.Oliver - Avion Ostrava, Rudná 114,
tel.: +420 725 744 016

Pardubice: s.Oliver - Palace Pardubice,
Masarykovo nám. 1484, tel.: +420 723 382 347
Plzeň: s.Oliver - Olympia Plzeň, Písecká 972/1,

tel.: +420 602 171 877
Zlín: s.Oliver - Zlaté jablko,

Náměstí Míru 174, tel.:+420 724 545 355

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bratislava: s.Oliver - Aupark Bratislava,
Einsteinova 18, tel.: +421 263 451 033

s.Oliver - Avion Bratislava, Ivanská cesta 16,
tel.: +421 243 410 812

s.Oliver - Polus City Center, Vajnorská 100,
tel.: +421 263 451 033

s.Oliver - Galleria Eurovea, Pribinova 8,
tel.: +421 220 915 870

Trenčín: s.Oliver - NC Laugaricio,
Belá 7271, tel.: +421 326 421 041

Antoine Philippe
Antoine Philippe s.r.o.

City Empiria
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Česká republika
Tel.: +420 257 219 915

Mobil CZ: +420 774 453 842
Mobil Francie : +336 611 516 22

e-mail: antoineverhaeghe@yahoo.fr
www.antoinephilippe.cz

Zámek Zbiroh 
Zbiroh č.p. 1, 338 08 Zbiroh 

e-mail: info@zbiroh.com
www.zbiroh.com

L‘Occitane
PRAHA

Obchodní centrum Smíchov
Plzeňská 8, 150 00 Praha 5

Tel.:  +420 257 314 313 
smichov.praha@loccitane.cz

Dětský dům
Na Příkopě 15, 110 00  Praha 1

Tel.:  +420 224 240 884 
naprikope.praha@loccitane.cz

Palác Flora
Vinohradská 2828/151, 130 00  Praha 3

Tel.:  +420 255 742 216 
flora.praha@loccitane.cz

NC Palladium
Náměstí Republiky 1

110 00  Praha 1
 Tel.:  +420 225 771 148 

palladium.praha@loccitane.cz
Centrum Chodov
Roztylská 232/19
140 00  Praha 4

Tel.:  +420 272 075 360 
chodov.praha@loccitane.cz

BRNO
NC Olympia Brno

U Dálnice 777, 664 42  Brno-Modřice
Tel.:  +420 547 212 995 

olympia.brno@loccitane.cz
Masarykova Brno

Masarykova 2, 602 00  Brno
Tel.:  +420 542 211 671 

masarykova.brno@loccitane.cz
PLZEŇ

NC Olympia Plzeň
Písecká 792/1, 326 00 Plzeň

Tel.:  +420 377 918 730 
olympia.plzen@loccitane.cz

OSTRAVA
L‘Occitane Ostrava

Solná 1472, 702 00 Ostrava
Tel.:  +420596 112 399

solna.ostrava@loccitane.cz
L‘Occitane Avion Shopping Park Ostrava

Rudná 3114/114, 700 30 Ostrava
Tel.:  +420 773 123 847

Ben & Jerry’s
Obchod  na Můstku v Paláci Koruna při vstupu 

do metra. Pro více informací o prodejních 
lokalitách a vynikajících příchutích Ben & 

Jerry’s navštivte českou webovou stránku www.
benandjerry.cz nebo značku můžete najít na 

facebooku pod Ben & Jerry’s Česká republika.

NovaVoice®

Consulting Company Novasoft a.s.
Oldřichova 49,
128 00 Praha 2

T: +420 261 220 064
E: info@ccnovasoft.cz

www.CCNOVASOFT.cz

Cafe Bajer
třída Míru 763, Pardubice

tel.: 466 511 265
cafebajer@atlas.cz
www.cafebajer.cz


