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Radost z jízdy bez emisí
Na počátku byl záměr nabídnout poválečnému 
Španělsku dostupné vozy domácí výroby. Se vzni-
kem společnosti Sociedad Espanola de Automóvi-
les de Turismo, S. A., v roce 1950 se začala psát 
historie značky SEAT, která v průběhu uplynu-
lých šesti desítek let obdivuhodným způsobem 
vybudovala své renomé nejen doma, ale i v zahra-
ničí. Tvůrci značky SEAT dobyli srdce zákazníků 
sázkou na atraktivní design a sportovního ducha 
automobilů, zcela v duchu firemního sloganu 
„Auto emoción“. SEATy dnes patří mezi nejkrás-
nější a díky začlenění do koncernu Volkswagen 
i technicky nejvyspělejší představitele současné 
automobilové produkce.
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Jízda na vlně emocí
Salsa, Bolero, Tribu, Bocanegra, Tango, IBE … exotická, trochu tajemně znějící jména mají společného jmenovatele: jejich nositeli jsou nádherné 
příklady automobilového designu posledních dvou dekád, tak jak je světu nabídla kreativita tvůrců ze španělské automobilky SEAT. 

Zatím poslední ukázkou invence a kreativity 
designérů z Matorellu, kde SEAT sídlí, je letošní 
studie SEAT IBE. Automobilka v ní přesvědčivě 
dokazuje, že fascinující design a velké potěšení 
z jízdy nás čeká i v éře elektrické mobility. Jako 
posel blízké budoucnosti ukazuje sportovní IBE 

s čistě elektrickým pohonem, jak může vypadat 
městská mobilita už za několik let. Esteticky vy-
tříbené tvary a atletické proporce konceptu IBE 
jsou zároveň vzrušujícím výhledem na další vývoj 
designu španělské značky. 

„IBE je něco na způsob koncentrované genetické 
databanky pro příští generace našich vozů. Tento 
koncept jednoznačně ovlivní všechny naše mo-
dely,“ zdůrazňuje šéfdesignér značky SEAT Luc 
Donckerwolke. SEAT IBE je dlouhý 3,78 metru, 
to je o více než 25 centimetrů méně než je Ibiza. 
Avšak neobvyklá šířka 1,80 metru a malá výška 
jen 1,22 metru mu propůjčují klasické proporce 
sportovního vozu, jehož dynamický vzhled pod-
trhuje pro SEAT typický šípový - „Arrow design“. 
Sportovní je také uspořádání dvoudveřového 
vozu s extrémně plochou kapotou a daleko doza-

du protaženou střechou. Celý vůz se obejde bez 
jakýchkoli ozdob, což je známka dobrého desig-
nu. Každá křivka má svůj účel a každý tvarem na-
značený sval zdůrazňuje sportovní postavu. 

Od de‘Silvy k Donckerwolkovi
SEAT IBE je dílem šédesignéra značky SEAT Luca 
Donckerwolka, který stejnou pozici zastával 
předtím u značky Lamborghini. U SEATu navá-
zal na dílo jiného guru automobilového designu 
– Waltera de‘Silvy, jenž ke značce SEAT přešel ze 
stejného postu u Alfy Romeo v roce 1999. 

Po příchodu Itala de‘Silvy k SEATu začala nové 
éra ve vývoji značky. V rychlém sledu následo-
valy koncepty Salsa a Tango, které vytyčily cestu 
ke zcela novému stylu značky. Salsa, představená 
v Ženevě roku 2000, předvedla v praxi nové po-
jetí vozu, jenž se pouhým stiskem tlačítka může 
měnit ve sportovní vůz, obratný městský automo-
bil nebo pohodlný cestovní vůz. Na pohled pro-
storné MPV, avšak s dravým designem sportovní-
ho kupé, bylo navíc plné technických novinek. 
Řadu prvků Salsy převzaly pozdější, již sériově 
vyráběné modely Leon a Altea.

O rok později představil nový šéfdesignér další 
výjimečný kousek – SEAT Tango, malý roadster 
s překvapivě vysokou přídí a nízkým čelním 
sklem, který v mnohém předznamenal budoucí 
vzhled třetí generace Ibizy. 
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2000: Studie prostorného
MPV Salsa zahrnovala řadu

revolučních technických novinek

2007: Donckerwolkův
koncept automobilu pro volný čas 

dostal jméno Tribu

Odvážný, plný sportovní vitality a energie – to je 
SEAT Tango, vůz, který nenechá chladným srdce 
žádného motoristy a zároveň svými vyspělými 
technologiemi přesvědčí i racionální odborníky. 
Tento koncept demonstruje erudici specialistů 

Technického centra automobilky SEAT ve stavbě 
výjimečných, sportovně laděných vozů. 

Příchod šéfdesignéra Waltera de‘Silvy znamenal pro 
značku SEAT začátek nové éry

O vývoj designu, jedné z klíčových stránek značky SEAT, se stará tým designérů v čele s Lucem Donckerwolkem 

SEAT IBE s čistě elektrickým pohonem
ukazuje budoucnost automobilů do města
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V roce 2002 povýšil de‘Silva na šéfdesignéra celé 
tehdejší skupiny značek Audi, SEAT a Lamborghi-
ni. Je například autorem odvážné mřížky chladi-
če Audi, tzv. singleframe, která se stala jednotícím 
prvkem všech současných modelů Audi. 

Svým nástupcem na pozici šéfdesignéra značky 
SEAT jmenoval de‘Silva Belgičana Luca Doncker-
wolka, kterého „přetáhl“ od mýtické značky Lam-
borghini. Podle jeho návrhů vznikly dechberoucí 
sporťáky Lamborghini Diablo VT 6.0 (2001), 
Murciélago (2002) a Gallardo (2004). Ještě před-

tím v rámci angažmá u Audi pracoval například 
na Audi A4 Avant, závodním Audi R8 pro 24 h Le 
Mans nebo A2 a spolupracoval i se značkou Škoda 
– jeho rukopis nese původní verze Škody Octavia 
z roku 1996 či modelu Fabia z roku 1999.

Designová revoluce
Luc Donckerwolke měl pokračovat v duchu 
„auto emoción“ a vtisknout jednotlivým mo-
delům SEAT ještě nápaditější design. „Abyste 
vytvořili něco opravdu nového, musíte se umět 
dívat jinýma očima,“ prozrazuje Donckerwolke 
svůj recept na skvělé nápady. Na jeho návrzích 
je tento přístup znát – umí se na automobil po-
dívat očima architekta, šperkaře nebo módního 
návrháře. Jeho prvním dílem byl koncept auto-
mobilu pro volný čas jménem Tribu, představe-
ný v roce 2007. Netradiční sportovní SUV bylo 
pro SEAT skutečně revoluční – dostalo nové 
rysy, které sice v mnohém navázaly na původní 
design sériových vozů, ale současně zahrnovaly 
nové prvky, které měly nést příští modely špa-
nělské značky. 

Robustní atlet Tribu dostal třídveřovou karose-
rii s výraznou přídí a zdůrazněnými přímějšími 
liniemi, které podtrhly jeho výkonnost, kvalitu 
a dynamiku. 

Důraz značky SEAT na design posílilo v tomtéž 
roce otevření nového designérského centra 
v Martorellu. Budova umístěná v areálu technic-
kého centra automobilky SEAT umožňuje využít 
synergií výzkumu a technického vývoje tak, aby 
design, jedna z klíčových silných stránek vozů 
SEAT, byl i v budoucnu jedinečný. Na vzhledu 
stavby se podíleli samotní designéři – autorem 
původního konceptu je Luc Donckerwolke.

Tak vypadá SEAT!
Návštěvníky jarního autosalonu v Ženevě v roce 
2008 oslnila další Donckerwolkova studie s ná-
zvem SportCoupé Bocanegra. Automobil dostal 
jméno podle neobvyklé černé přídě, z níž vystu-
povaly světlomety ze světelných diod. Firemní 
logo – typické S – dostalo tentokrát černou bar-
vu a chromované orámování. Dalšími výraznými 
prvky byly například prosklená panoramatická 
střecha, 19palcová kola z lehké slitiny či mohut-
ná ramena zádi vozu a centrálně umístěná kon-
covka výfuku, integrovaná do nárazníku. 

Automobil, který po zásluze sklízí plody Donc-
kerwolkova designérského úsilí, vychází právě 
ze studie Bocenagra: stala se jím v témže roce 
představená nová Ibiza, klíčový model značky. 
Výrazný design čtvrté generace oblíbeného 
modelu jednoznačně ztělesnil hodnoty značky 
SEAT. Jako první vůz koncernu Volkswagen do-
stala Ibiza nově vyvinutou podvozkovou platfor-
mu pro kategorii malých vozů, což znamenalo 
zlepšenou stabilitu, pohodlí a mimořádnou úro-
veň bezpečnosti posádky. Donckerwolke použil 
nový designérský jazyk definovaný výraznými 
geometrickými tvary, díky nimž se silueta Ibizy 
stala mnohem agresivnější. Snížením předních 
světlometů a masky pod úroveň kapoty vznikl 
dynamický šípovitý vzhled, tzv. „Arrow design“. 
Sportovní vzhled a mladistvý charakter podtrh-
ly svalnaté boky v zadní části vozu a rozšířené 
blatníky, společně se zrcátky umístěnými pod zá-
kladnou oken nebo vzduchovými otvory v přídi. 
Pětidveřový hatchback doplnilo ještě třídveřové 
provedení Ibiza SC. Za oba modely obdržel Luc 
Donckerwolke v roce 2009 prestižní cenu „red 
dot design award“ – pětidveřová verze získala 
nejvyšší ocenění „Best of the Best“ za vysoce kva-

litní design, zatímco Ibiza SC dostala cenu „red 
dot“ za mimořádnou kvalitu. Ibiza SC se také stala 
„Mladým vozem roku 2009“ ve Španělsku v anke-
tě časopisu Car and Driver.

Elegance, sport a komfort
Tvary třetí karosářské varianty – rodinného vozu 
– modelové řady Ibiza prozradila v září 2009 na 
frankfurtském veletrhu odvážná studie IBZ Con-

ného života: právě v těchto dnech přichází na 
náš trh Ibiza ST, malé kombi, které se právem 
pyšní přídomkem „nejkrásnější ve své třídě“. 
Je typickým představitelem automobilového 
designu Made by SEAT, v němž redukce tvarů, 
jejich důsledná realizace a preciznost každého 
detailu jsou pevnými součástmi filozofie této 
značky. 

Na vzniku společnosti Sociedad Espanola de Auto-
móviles de Turismo se podílel nově vytvořený Národní 
průmyslový institut (51 % vlastnického podílu ), špa-
nělské banky (41 %) a automobilka Fiat (7 %). První 
výrobní závod se začal stavět v roce 1950 v Barceloně 
a o tři roky později odtud začaly odjíždět první vozy, lu-
xusní modely SEAT 1400. Následoval SEAT 1500 a také 
lidovější automobil SEAT 600, který se stal nejpopu-
lárnějším vozem ve Španělsku. V roce 1963 už vozy 
SEAT pokrývaly 75 % domácího trhu a SEAT vyráběl 
47 000 vozů ročně. V roce 1968 byl vyroben miliontý 
SEAT a ve velkém začal export vozů. SEAT si upevňoval 
první místo ve španělském automobilovém průmyslu 
a v roce 1971 zřídil oddělení Speciálních vozů, před-
chůdce společnosti SEAT Sport, aby se mohl oficiálně 
účastnit automobilových soutěží. Tak začalo úspěšné 
tažení vozů SEAT po závodních okruzích a nekonečná 
řada triumfů ve španělských rallye – a s ním i příklon 
značky ke sportovním hodnotám. 

Počátkem 80. let prodal Fiat svůj podíl ve společnosti 
SEAT za symbolickou cenu a postavil tak podnik před 
náročnou výzvu – obstát na trhu s vlastními výrobky 
a vytvořit si obchodní síť v zahraničí. Řešení se brzy 
našlo ve spolupráci se skupinou Volkswagen a ex-
port výrazně posílil. Revolučním modelem se v roce 

1984 stal SEAT Ibiza, první zcela španělský vůz nové 
generace. SEAT si na něm dal záležet – ke spolupráci 
pozval vývojáře automobilky Karmann (design kon-
strukce motoru a převodovky), karoserie a interiér 
byla dílem italských designérů ze společnosti Giugiaro 
a automobilka Porsche se podílela na vývoji motoru 
a převodovky. Do konce roku 1986 zvýšil svůj podíl 
ve společnosti SEAT na 75 % a o čtyři roky později 
už vlastnil akcie ve výši 99,99 % základního jmění. 
V roce 1993 byl otevřen průmyslový komplex v Mar-
torellu s počáteční výrobní kapacitou 1 500 vozů za 
den. Devadesátým letům vládly vedle několika verzí 
Ibizy modely Cordoba, Toledo nebo velkoprostorová 
Alhambra a v roce 1998 se na ženevském autosalo-
nu objevila supersportovní studie SEAT Bolero, která 
svým znamenitým designem a skvělým výkonem na-
značila, jakým směrem se SEAT hodlá ubírat. Jen o rok 
později ji následoval koncept sportovního speedsteru 
jménem Formula, dvoumístného otevřeného mode-
lu s motorem o výkonu 240 koní a vlastnostmi blíz-
kými okruhovým závodním vozům. V roce 1999 měl 
premiéru SEAT Leon se 180 koňmi, šesti rychlostmi 
a s pohonem všech čtyř kol, který znamenal návrat 
značky SEAT na nejdůležitější segment evropského 
trhu a zároveň podpořil její směřování k mladistvému 
a sportovnímu image. 

Od roku 1953 společnost SEAT vyrobila přes16 mili-
onů vozů, jen v loňském roce jich bylo 337 tisíc. Na 
budoucnost je SEAT dobře připraven. Ve svém barce-
lonském sídle zaměstnává 11 tisíc lidí, okolo 1 300 
zaměstnanců má Centro Técnico, vývojové centrum 
značky. Centrální továrna v Martorellu patří díky svým 
logistickým systémům a flexibilní produkci k nejmo-
dernějším podnikům v Evropě. Denně se zde vyrobí 
2 000 automobilů. Dvě třetiny produkce jsou určeny 
pro export, z velké části na evropské trhy. Ve světě má 
SEAT 3 000 prodejních a servisních míst a je zastoupen 
v 72 zemích. Značka klade důraz především na design 
a vyspělé technologie a svým zákazníkům nabízí příz-
nivý poměr vysoké kvality a ceny. Zároveň intenzivně 
pracuje na vývoji ekologicky šetrných technologií – její 
ECOMOTIVE modely patří k nejúspornějším vozům ve 
svých třídách. Cílem vývoje je plně elektrifikovaný au-
tomobil, jakým je například nyní uvedená studie SEAT 
IBE. Ta se nyní stává startovním signálem pro projekt 
výzkumu a vývoje elektromobility ve Španělsku, na 
němž se podílí řada technologických center, univerzit 
a výzkumných pracovišť a který podporuje španělské 
ministerstvo pro vědu a inovace. SEAT se díky svému 
propracovanému know-how v oblasti ekologických 
technologií mohl ujmout průmyslového vedení tohoto 
významného projektu.

60 let značky SEAT
Automobilka SEAT má za sebou od svého založení 9. května 1950 pestrou historii. 

Zdroj foto: SEAT

Nápaditý
Belgičan
Luc Donckerwolke se narodil v ro-
ce 1965 v Peru v rodině belgických 
diplomatů. Vystudoval průmyslo-
vé inženýrství v Bruselu a design 

dopravních prostředků ve Švýcarsku. Dráhu profesio-
nálního designéra započal v roce 1990 u automobilky 
Peugeot. O dva roky později přešel k Audi, kde pracoval 
například na modelu A4 Avant. V roce 1994 byl přelo-
žen do nového designérského týmu Škoda, kde se po-
dílel na návrzích Octavie i Fabie. Odtud se vrátil zpět 
k Audi, kde navrhl Audi A2 a ve spolupráci s Freema-
nem Thomasem pracoval také na návrhu Audi TT. Jeho 
vrcholným dílem byl závodní prototyp pro 24hodinový 
závod Le Mans Audi R8 Le Mans. V roce 1998 byl jme-
nován vedoucím designu vozů Lamborghini, zanedlou-
ho poté i šéfdesignérem nově vzniklého studia Centro 
Stile Lamborghini. Na nové generaci Lamborghini (Mur-
ciélago, Murciélago Roadster, Gallardo Spyder, Gallardo 
Concept S) udělal Luc Donckerwolke velký kus práce 
a Lamborghini se i díky jeho invenci postavilo opět na 
nohy. V polovině září 2005 pak přešel na stejnou pozici 
do sesterské automobilky SEAT, jejímž šéfdesignérem 
zůstává dodnes a propůjčuje svůj nezaměnitelný desig-
nérský rukopis stále novým a novým konceptům i séri-
ově vyráběným vozům SEAT.

cept, v níž Luc Donckerwolke spojil atraktivní 
sportovní vzhled s prostorností a praktickou 
funkčností rodinného vozu. Charakteristický ší-
pový design dostal díky výrazným symetrickým 
prolisům na kapotě ještě preciznější a ostřejší 
rysy. Napjatou linku „obočí“ opticky zvýrazni-
ly přední světlomety s vnitřní kosočtvercovou 
konstrukcí, napodobující fazety diamantu. Také 
v tomto případě neměl koncept daleko od reál-

2008:
Studie SportCoupé Bocanegra
z dílny Luca Donckerwolka



„OD ROKU 1707“ hlásá logo Dorotheum. Příběh 
této tradiční rakouské společnosti, který i po pri-
vatizaci zůstává v rakouských rukou, je již plných 
303 let nedílnou součástí historie země. „Wiener 
Versatz- und Fragamt“ (zastavárenská a aukční 
kancelář neboli Pawn & Query Bureau), založe-
ná v roce 1707 na příkaz císaře Josefa I., otevřela 
vídeňské veřejnosti své dveře v dubnu stejného 
roku, a to za přítomnosti samotného císaře. Již 
od počátku bylo „kanceláři“ svěřováno pořádání 
aukcí, díky čemuž má Dorotheum právo nazývat 
se nejstarší ze všech velkých světových aukčních 
síní. Dnes, 303 let po svém založení, je tato kdysi 
místní instituce moderní společností s výrazným 
mezinárodním vlivem a se 470 zaměstnanci, což 
znamená, že Dorotheum platí za největší aukční 
síň v německy mluvící části Evropy. Na 600 auk-
cí, které jsou ročně pořádány ve 40 kategoriích, 
dohlíží celkem 70 odborníků a specialistů, kteří 

jsou vždy ochotni poskytnout radu a pomoc. Se 
svými 27 pobočkami po celém Rakousku a se za-
stoupeními v Miláně, Bruselu, Mnichově, Düssel-
dorfu a Praze je Dorotheum již dlouho pojmem 
uznávaným daleko za hranicemi země. „Palác Do-
rotheum“, jak se nazývá ústředí společnosti sídlící 
na adrese Dorotheergasse ve Vídni, se nadále těší 
trvalému přílivu zákazníků a časem získal pozici 
jakéhosi místního symbolu, který patří do stejné 
společnosti, jako například vídeňský chrám sva-
tého Štěpána nebo proslulý Sachrův dort. Díky 
své nové obchodní strategii získává tato tradiční 
součást rakouské identity i mezinárodní uznání 
a prestiž.

Nejstarší z velkých světových aukčních síní
Nejdříve se podívejme na události, které vedly 
k tomu, že ústředí moderního a mezinárodně 
uznávaného Dorothea vzniklo v paláci stejného 
jména. Ačkoli původní kancelář Pawn & Query 
Bureau z roku 1707 se již nacházela ve vnitřní 
části města, teprve přemístěním do nových pro-
stor získala tato instituce časem svoji výraznou 
identitu a jméno: Dorotheum. Samotný název je 
odvozený od bývalého místního kláštera, jehož 
upravené prostory byly považovány za vhod-
nější pro vykonávání prodejní a aukční činnosti 
kanceláře. Když aukční činnost začala koncem 
19. století nabírat na intenzitě a aukce se konaly 
ve 13 samostatných místnostech, nařídil císař 
Franc Josef vybudovat na místě starého kláštera 
palác. Známý architekt Emil von Förster, který 
proslul svojí prací na vídeňské třídě Ringstras-
se, byl pověřen nakreslením plánů stavby, která 

měla být skvostná, ne však okázalá. Její formální 
otevření v roce 1901 provedl sám císař. Název 
„Dorotheum“ se však stal oficiálním až v roce 
1918, kdy se monarchie zhroutila. Budova, která 
byla během II. světové války silně poškozena, má 
i v dnešní době svoji zvláštní přitažlivost. Část její 
původní konstrukce je stále viditelná. 

Dříve či později historie dohoní každého ...
Nové prostory paláce otevřeného v roce 1901 
stejně jako rostoucí poptávka vedly k rozmachu 
aukční činnosti, jejíž součástí byl i zvyšující se 
počet speciálních aukcí. V meziválečném období 
byla dána do dražby řada prominentních sbírek, 
jako například majetek rakouské nositelky Nobe-
lovy ceny Berthy von Suttnerové (1843 – 1914), 
kompletní nábytková výbava hradu Klessheim 
v Salcburku, který kdysi vlastnil arcivévoda Lud-
wig Viktor, nebo velká část sbírky Alberta Figdo-
ra, jednoho z předních evropských soukromých 
sběratelů.

Původní aukční místnosti byly rozmístěny kolem 
skvostné hlavní aukční síně nyní známé jako „Síň 
císaře France Josefa“, a v současné době jsou vyu-
žívány především jako výstavní prostory. Všechny 
místnosti jsou pojmenované po osobách, které 
hrály významnou roli v historii Dorothea. 

Během II. světové války, s blížícím se koncem 
nacistického režimu v roce 1945, byly zastáncům 
režimu přidělovány důležité posty v hierarchii 
Dorothea, ale ačkoli byla infrastruktura této in-
stituce využívána k dražbě „poněmčeného“ ma-
jetku, samotné Dorotheum se na „poněmčování“ 
nikdy aktivně nepodílelo. Současné vedení si 
jako jeden z hlavních úkolů vytyčilo vypořádání 
se s historií Dorothea tehdejší doby. V roce 2006 
vydali nezávislí historici zprávu a byla vyplacena 
částka 32 milionů USD „Všeobecnému restituční-
mu fondu pro oběti národního socialismu“, která 
měla znamenat víc než pouhý symbolický čin. 
V současné době je nové oddělení s mezinárod-
ním dosahem odpovědné za zkoumání původu 
uměleckých předmětů, které mají jít v Dorotheu 
do dražby.

Moderní společnost se spoustou šarmu
Zejména ve vztahu ke své aukční činnosti se 
Dorotheum stále více zaměřuje na svoji meziná-
rodní působnost a na své významné investice do 
moderního a současného umění. Účelem probí-
hající modernizace aukční síně – jak z architek-
tonického, tak z koncepčního hlediska – je za-
chovat jedinečné kouzlo a charakter vyplývající 
z třistaleté tradice. Tento záměr dával vždy najevo 
nový vlastník, rakouská společnost One Two Be-
teiligungs- und Management-GmbH, která koupi-
la státem vlastněné Dorotheum v roce 2001. Mezi 
současné majitele patří kromě jiných Erwin So-

ravia, Christoph Dichand, Martin Böhm, výkonný 
ředitel odpovědný za aukční činnost, a Lucas Tin-
zl, výkonný ředitel odpovědný za zastavárenskou 
a maloobchodní divizi. Ti všichni vynakládají ma-
ximální úsilí pro trvalý úspěch společnosti.

Dorotheum v České republice
V českém podvědomí je Dorotheum často za-
kódováno jako ryze rakouská společnost. Tento 
dojem je ovšem mylný. Historie aukčního domu 
trvala na česko-rakouském území celých 211 let 
z tří set a posledních osmnáct let, kdy funguje 
pobočka v hlavním městě, píše společnou histo-
rii znovu. Právě díky silné tradici a vzájemně blíz-
kým kulturním kořenům se Praha stala sídlem 
úplně první zahraniční pobočky společnosti. Na 
rozhodnutí tehdejšího vedení se podepsala také 
vstřícná porevoluční atmosféra. 

Dorotheum Praha je v České republice zastoupe-
no od roku 1992. Jeho sídlem je budova v cent-
ru Prahy, v bezprostřední blízkosti Stavovského 
divadla, která byla k tomuto účelu zrenovována. 
Zpočátku firma fungovala na území České re-
publiky pouze jako akviziční kancelář pro aukce 
ve Vídni. První samostatnou aukci v Praze Doro-
theum připravilo v roce 1995.

Dnes společnost v České republice pořádá čtyři 
aukce do roka. Konají se pravidelně v prostorách 
hotelu Marriott. Ke každé aukci je vydáván tiště-
ný katalog, rovněž v elektronické formě je k na-
hlédnutí na internetových stránkách společnosti. 
Týden před aukcí jsou všechny dražené předmě-
ty vystaveny v prodejní galerii na Ovocném trhu. 

Již od své první aukce patří Dorotheum v České 
republice mezi nejvýznamnější aukční domy. 
V závislosti na dosažených obratech opakovaně 
dosahuje první až třetí příčky na domácím trhu 
s uměním. Přes značnou rozdílnost českých záko-
nů v oblasti dražeb a mnohem větší omezení při 
vývozu a dovozu předmětů kulturních hodnot 
proti Rakousku a dalším evropským zemím, jsou 
aukce českého Dorothea vyhledávané klienty 
z celého světa. Až 40 % účastníků aukcí tvoří prá-
vě zahraniční klientela. 

Záběr nabízených produktů Dorothea je velmi 
široký. Experti do aukcí zařazují především díla, 
která jsou nejžádanější. Nabídka začíná díly mis-
trů 17. a 18. století, ojediněle i staršími. Početnější 
skupina zajímavých a vyhledávaných skvostů se 
objevuje v kategorii děl 19. století. Vůbec nej-
větší zájem v průběhu dvacetileté historie čes-
kého trhu s uměním je o díla české meziválečné 
avantgardy, kde jsou dosahovány i nejvyšší ceny, 
a to v řádu několika milionů korun. V poslední 
době však značně stoupá také poptávka po dílech 
z pozdějších období, tedy po poválečné moderně 

a také po současném umění. V aukcích společnos-
ti jsou dále nabízeny sochy, fotografie, značkové 
sklo a starožitné a stylové šperky. Vyhledávaný je 
rovněž kvalitní porcelán, nábytek a tzv. asiatika. 
Dorotheum funguje v Praze celoročně i jako pro-
dejní galerie umění a starožitnosti.

Příběh rakouské tradice
303 let vídeňského Dorothea

Od roku 1707 do současnosti
Zakládací listina podepsaná císařem Josefem I.

Příběh značky Dorotheum
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Současnost značky Dorotheum
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Klášter svaté Dorothey - původní sídlo Palác Dorothea – fasáda, původní návrh 

Otevření nového paláce Dorothea v roce 1901 za přítomnosti císaře Františka Josefa I.

Vídeňské Dorotheum dnes 



Jak vše začalo?
Jednoho dne Clapton požádal obsluhu, zda si nad 
své oblíbené místo může pověsit kytaru, aby mu ho 
nikdo nezabral. Manažer restaurace pochopitelně 

souhlasil. Neuběhl ani týden a manažer restaurace 
přebíral balík od Pete Townshenda ze skupiny The 
Who. Uvnitř byla jeho kytara s přátelským vzka-
zem: „Má je stejně dobrá jako ta jeho. Ahoj Pete.“ 

Co následovalo pak, je všeobecně známá věc. 
Hard Rock Cafe je stejně skvělá restaurace a hu-
dební klub, stejně jako naprosto unikátní mu-
zeum rockové hudby, které se může pochlubit 
motocyklem Harley Davidson Elvise Presleyho 
s na zakázku nastříkaným modrozlatým desi-
gnem, originál kytarou Jimiho Hendrixe, s níž si 
v roce 1972 zahrál ve filmu Rainbow Bridge nebo
slavnými koženými kalhotami Jimiho Morrisona 
z obalu desky The Doors Absolutely Live. 

Hard Rock Cafe se také pyšní černými brýlemi pi-
onýra Rock and Rollu Buddy Hollyho, originálem 
kresby Johna Lennona „Give Peace A Chance“, 
která původně visela na okně nad postelí v jeho 
newyorském bytě, který obýval s Yoko Ono. Mezi 
nejcennější kousky sbírky patří i jedna z prvních 
kytar značky Fender z roku 1954 patřící původně 
jednou z největších rockových kytaristů všech dob 
Duanu Allmanovi. Unikátnost sbírky dokreslují 
exponáty věnované například Eddiem Vedderem 
z Pearl Jam, který do ní přispěl kytarou s popis-
kem na toaletním papíře, nebo dveře věhlasného 
londýnského studia Abbey Road. Velkou raritou je 
diplom Stevieho Wondera z Xavierovy Univerzity 
vytištěný v brailovém písmě. Každá restaurace ze 

Příběh značky Hard Rock Cafe
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sítě Hard Rock Cafe přitom po určitý čas dispo-
nuje částí kolekce, která neustále pendluje mezi 
všemi pobočkami. Expozice je přitom neustále 
doplňována rekvizitami získanými v aukcích i od 
soukromých dárců. Důležitou roli také hrají vazby 
vyhlášeného podniku na zábavní průmysl.

V každém městě, kde se nachází Hard Rock Cafe, 
potkáte stovky lidí v tričku s jeho logem. Dnes je 
kruh s nápisem Hard Rock Cafe jednou z nejzná-
mějších značek, a přitom je v prodeji pouze ně-
kolik let. Ačkoliv byla první restaurace otevřena 
v červnu 1971, první oficiální obchod se suvený-
ry si na otevření svých dveří musel počkat až do 
roku 1988. S nápadem prodávat trička na začátku 
určená jen pro přátele majitelů přišla šatnářka 
newyorského Hard Rock Cafe.

Ze servírky Členem královského impéria
Kromě muzikantských rekvizit je základním ka-
menem Hard Rock Café bezesporu personál. 
Hard Rock je pro své zaměstnance životním sty-
lem – každá z kaváren jim nabízí jedinečnou pra-
covní zkušenost a zaměstnanci zase utváří jádro 
Hard Rock rodiny. Hard Rock International věří, 
že zaměstnaci jsou bohatstvím této společnosti 
a motivuje je právě vštěpováním svých velmi lid-
ských hodnot. 

Za nejvěrnějšího zaměstnance je bezesporu po-
važována Rita Gillian, protože v Hard Rock Cafe 

pracuje od prvního dne jeho založení v červnu 
roku 1971 v Londýně. Nepracovala zde pouze 
dočasně v době narození dcery Tary. Její šarm 
a vždy usměvavá tvář je ztělesněním rodinného 
prostředí, které se Hard Rock snaží vytvořit v kaž-
dé restauraci. To Rita dobře ví. Narodila se roku 
1941 v Irsku do striktně katolické rodiny. Nikdy 
by ji nenapadlo, že polovinu svého života stráví 
obsluhováním hvězd v restauraci s hamburgery. 
Rita se může pyšnit titulem první servírky v Hard 
Rock na světě, která nosila speciální kovový od-
znáček s logem Hard Rock. Získala ho v roce 
1972 a nyní její kolekce čítá více než 600 Hard 
Rock odznaků z celého světa. 28. dubna 1998 
přibyl do její sbírky speciální odznak – pamětní 
MBE (Člen královského imperia), který získala 

od Jejího Veličenstva královny Elizabeth II. Před 
zraky 150 lidí, čítajíc rodinu, přátele a kolegy, na 
recepci Jejího Veličenstva plaketu získala od mi-
nistra kultury jako ocenění za celoživotní službu 
turismu ve Velké Británii.

Rita, přezdívaná po slavné skladbě Beatles Miláček 
Rita z alba Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club 
Band, přijala roli Velvyslance dobré vůle pro Hard 
Rock v roce 1988. Díky tomu navštěvuje Hard 
Rock Cafe po celém světě a trénuje nové členy 
personálu, kterým předává svě cenné zkušenosti 
ve jménu „Miluj všechny - služ všem“, které vychá-
zejí z její více než třicetileté praxe u Hard Rock.

Expanze Hard Rock do světa
Hard Rock započalo svou expanzi do světa 
v roce 1982, kdy se Tigrett a Morton shodli na 
založení svých Hard Rock Café v různých čás-
tech světa. Morton otevřel Hard Rock Café v Los 
Angeles, San Franciscu, Chicagu a Houstonu. 
Tigrett zase v New Yorku, Dallasu, Bostonu, 
Washingtonu, D.C., Orlandu, Paříži a v Berlíně. 
Později prodal svůj podíl společnosti Mecca 
Leisure, kterou v roce 1990 koupila londýnská 
firma The Rank Group. Ta posléze koupila od
Petera Mortona i Hard Rock Amerika a od Nicka 
Bitova Hard Rock Canada, čímž získala kontrolu 
nad celou skupinou Hard Rock. V březnu 2007 
tento balík koupila firma Tribe of Florida patřící
floridskému indiánskému kmenu Seminolů. Už

o tři roky dříve ovšem do rodiny Hard Rock při-
byly dva jejich hotely a casina otevřené na Flori-
dě, kam tito původní obyvatelé Spojených států 
přišli v 18. století.

Díky vstupu Seminolů do Hard Rock se posílila 
tradiční podnikatelská filozofie této silné znač-
ky. Tito indiáni vždy kladli důraz na autentičnost 
a nezávislost, zachování divoké přírody a ochra-
ny planety, stejně jako Hard Rock.

První místo Hard Rock v České republice 
Hard Rock Cafe Praha oficiálně otevřelo svou
pobočku dne 3.dubna 2009 v historickém domě 
U Rotta, který je součástí světového dědictví 
Unesco. Nachází se na turisticky nejrušnějším 
místě v Praze mezi hojně navštěvovanými památ-
kami na Staroměstském náměstí. Česká metropo-
le se už rok může chlubit největším Hard Rock 
Cafe v Evropě, zabírá úctyhodnou rozlohu 1 900 
metrů čtverečních na třech patrech. Vedle pulzu-
jících barů zde najdete obchod nabízející zboží 
z Hard Rock limitované edice. Každého, kdo zaví-
tá na Malé náměstí, ohromí obří křišťálová kytara 
zavěšná u stropu. Na stěnách restaurace a klubu 
zároveň jsou relikvie věnované Rolling Stones, 
Jimi Hendrixem, Ericem Claptonem, Led Zeppe-
lin, U2 nebo Oasis.

První podnik Hard Rock Cafe jeho zakladatelé Isaac Tigrett a Peter Morton, dva podnikaví a hudbou posedlí Američané, otevřeli 14. června 
1971 v Londýně. Angličané mu zakrátko naprosto podlehli pro prvotřídní kvalitu, přijatelné ceny a stále hrající rockovou hudbu. V té době 
na stěnách restaurace ještě nebyla ani jedna hudební rekvizita, která dnes dělá Hard Rock Cafe tak vyhledávaným místem. O první se po-
staral Eric Clapton.

Hard Rock je jedna z top světových značek definující rock´n´roll a zábavu
…Často imitována, nikdy neokopírována:  
Žádný z konkurentů nikdy nedosáhl takového úspěchu!

Hard Rock je vlastníkem asi největší kolekce hudebních rekvizit na světě.
Vše začalo prvním originálem kytary Erica Claptona. Dnes se sbírka pyšní originály  
hudebních textů, rukou psaných not a nástroji nejuznávanějších umělců.

Hard Rock zásobuje své hosty skvělými vzpomínkami již 39 let.
Snahou je,aby hosté odcházeli s úsměvem a nezapomenutelnými zážitky .

Autentické zážitky v Rock...
To pravé jídlo rockerů

Příběh značky Hard Rock Cafe
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byl jako logo společnosti přijat lev a v roce 1982 
byl otevřen první sportovní obchodní dům.

V roce 1996 se vedení firmy ujímají Mag. Tho-
mas Böck a Mag. Martin Wäg, oba jsou potomky 
zakladatelů a představiteli již 5. generace. Přiná-
šejí nové impulsy do upevňování pozice značky 
a expanzní politiky. Již o rok později silně pod-
porují expanzi do České republiky a zanedlouho 
se stávají se svými 8 filiálkami vedoucí značkou 
sportovních řetězců na českém trhu. V roce 
2000 byla rozhodnuta strategie řízení dvou zna-
ček. Kastner&Öhler je specializovaná pouze na 
módu, Gigasport na sport. 

Nový koncept prodeje dělí prodejní plochu na 
několik sportovních světů - fitness, turistika, in-
-line atd., kde zákazník najde vždy kompletní 
sortiment od daného sportu. Tedy například 
v případě fitness může přímo v této sekci za-
koupit stroj, ale i tričko, obuv, výživu, ručník 
a spoustu dalšího co do světa fitness patří. Tato 
ucelená sportovní odvětví jsou markantně vi-
zuálně oddělena, ať již grafikou či interiérový-
mi prvky. Ke každé sekci se samozřejmě vážou 
i následné služby, jako montáž doplňků nebo 
dovybavení výrobku zdarma. Ve světě cyklisti-
ky je samozřejmostí záruční servis po prvních 
150 km nebo pozáruční servis i v průběhu uží-

Příběh značky Gigasport
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Carl Kastner a Hermann Öhler otevřeli 
v roce 1873 v Troppau (dnes Opava) svůj 
první obchod s textilní galanterií. Na zá-
kladě úspěchu byly v následujících letech 
otevřeny pobočky v Čechách, v Záhřebu 
a ve Vídni.

O deset let později zmeškal v Grazu Carl Kastner 
při svojí služební cestě z Čech do Záhřebu vlak 
a při procházce městem objevil dům v Sackstras-
se, který si hned pronajal. Tím byl položen zá-
kladní kámen pozdějšímu sídlu firmy, které bylo 
v následných letech rozšiřováno. V letech 1912 
až 1914 byla známými architekty Kellner & Hel-
mer dokončena jeho rozsáhlá přestavba včetně 
fasády. Tuto podobu má dům, sídlo společnosti 
KASTNER&ÖHLER, dodnes. Díky zařízení na od-
sávání vzduchu, potrubní poště, ozvučení domu 
muzikou, místnosti s občerstvením a vlastnímu 
agregátu byl tehdy tento dům považován za nej-
modernější obchodní komplex v Evropě.

Podnik začal velmi prosperovat i díky zásilkové 
službě, založené v roce 1883. Podnik jako alpský 
obchodní dům přežil těžké válečné roky dobře 
a od padesátých let nastala doba rozkvětu a expan-
ze. V poválečných letech se zájem o módu začal 
rozšiřovat i mezi široké masy a hlad po novém ob-
lečení nebral konce. Doba se charakterizovala pro-
dejem oděvů přímo ze štendrů. V roce 1962 byla 
otevřena první filiálka v Liezen a brzo nato ve Füer-
stenfeldu a tím byla odstartována expanze podni-
ku. Při příležitosti stoletého výročí od vzniku firmy 

Carl Kastner Hermann Öhler

Od malého obchůdku po nejlepší 
obchodní dům se sportem

Nový prodejní koncept,
kde každý zákazník bude
nadstandardně obsloužen

vání zdarma. U lyží může automaticky zákazník 
očekávat montáž vázání na lyže či snowboard, 
servis skluznic, úpravy a opravy všeho druhu. 
Ve fitness světě pak je to zase rozvoz strojů a roz-
měrného zboží dle ceníku, kompletace a opravy 
posilovacích strojů zdarma. A tak bychom moh-
li jmenovat další nadstandardní služby.

S novým prodejním konceptem chce Gigasport 
vytvořit to nejpříjemnější nákupní prostředí 
- k tomu neodmyslitelně patří i přístup pro-
davačů. Gigasport se hodně se soustřeďuje na 
specializovanou obsluhu a tomu přizpůsobil 
a přehodnotil i nábory zaměstnanců. Asistent 

prodeje musí být aktivní sportovec, sportu 
musí rozumět, mít o něm přehled, zároveň 
musí mít dobré vystupování i vizáž. Jeho zna-
losti jsou samozřejmě průběžně podporovány 
odbornými školeními. Cílem je, aby si zákazníci 
mohli nechat zboží doporučit, přímo v prodej-
ně si vybírané zboží vyzkoušet či otestovat. Je 
to velmi důležité pro zákazníkovo rozhodnutí 
a následnou spokojenost. Zákazník má mož-
nost vyměnit si sportovní zkušenosti a nechat 
si případně poradit. Pro příjemný pocit z na-
kupování jsou přímo v obchodech připraveny 
i relaxační a odpočinkové zóny. Každopádně 
by zákazník měl odcházet z obchodu nejen se 
zbožím, ale i s dobrým pocitem a samozřejmě 
i s tím, že mu velkorozměrné zboží bude odve-
zeno domů. 

Ale prodejem služby a aktivity Gigasportu 
nekončí. Možná málokdo ví, že Gigasport or-
ganizuje také nejrůznější zájezdy a eventy. Od 
lyžařských či in-line zájezdů, přes orientační 
běhy nebo třeba Nordic Walking mezi vino-
hrady, až po Gigasport sedmiboj, čtvrtmaraton 
nebo Relax Aerobic Fitness. Z úspěšných even-
tů můžeme jmenovat třeba Adrenalinovou 
soutěžní hru Gigasportu s rádiem Evropa 2, 
Gigaopening na ledovci a mohli bychom uvést 
řadu dalších.

Součástí nového konceptu prodeje Gigasport je 
také to, že se více zaměřuje na dámské publikum, 
a to jak zbožím tak marketingem a sportovními 
zájezdy. Už při výběru zboží jsou zohledňovány 
módní trendy a prezentace na prodejní ploše 
je realizována „ženským pohledem“. Zkrátka, 
ženám se zboží v obchodě musí líbit. Zejména 
ženy také oceňují možnost zakoupení dárkové 
karty s libovolně volitelnou hodnotou, která 
může být nabita na každé pokladně Gigaspor-
tu. Minimální částka na jednu kartu je 250 Kč 
a max. 15 000 Kč. Každá žena obdarovaná dár-
kovou kartou si ráda vybere zboží sama dle své-
ho náročného vkusu. 

Nespornou výhodou dárkových karet Gi-
gasport oproti běžným dárkovým poukázkám 
je také to, že karty jsou v krásných moderních 
a sportovních designech, mají praktický for-
mát a obdarovaný nemusí částku vyčerpat na-
jednou. V oblasti dárkových karet spolupracu-
je Gigasport také s mnoha firmami, které karty 
využívají k motivaci svých zaměstnanců. Pro 
takovéto své firemní partnery má Gigasport 
vytvořeno celé portfolio speciálních a velmi 
výhodných podmínek. 

„Jsme nároční ve všem – ve výběru zboží, za-
městnanců, atd.,“ uvádí Rosina Pusch – jedna-
telka Gigasportu, „protože chceme pro každé-
ho zákazníka to nejlepší a nadstandardní. Cílem 
nového prodejního konceptu Gigasport směřu-
jícího kvalitativně výš je být jedinečným spor-
tovním obchodem i pro náročné klienty.“

Značka Gigasport je na českém trhu etablovaná již třináct let. V současné době ale ra-
dikálně mění svůj prodejní koncept, jehož cílem je, aby byl Gigasport v rámci sportov-
ních prodejen na českém trhu vnímán jako jedinečný obchod. Gigasport se již nechce 
srovnávat s „konkurenčními“ obchody, které mají za hlavní argument cenu, ale hodlá 
se spíše orientovat i na náročnějšího zákazníka, a to nejen velmi kvalitním zbožím, 
ale také doplňkovými a nadstandardními službami. Snahou moderního přístupu Gi-
gasportu k zákazníkovi je, aby se mu dostalo jen to nejlepší, ať již ve smyslu sortimen-
tu nebo služeb.



Stát se majitelem luxusních výrobků značky 
Moser bylo a vždy bude záležitostí vytříbeného 
vkusu, prestiže, nadčasové umělecké hodnoty 
a řemeslného mistrovství sklářů. Sklárna Moser 
navazuje na slavnou tradici českého sklářství 
a reprezentuje vrchol řemeslné tvorby nápojové-
ho a dekorativního skla. Moser je proslulý svým 
mistrovstvím ve výrobě bezolovnatého křišťálu, 
průzračnými barvami, vynikajícím designem 
výrobků, ručním brusem a jemnou rytinou. Způ-
sob zušlechťování skla tradičními sklářskými 
technikami (dekorativní broušení, umělecká ryti-
na, dekorace zlatem či platinou) odlišuje výrobky 
Moser od podobných na trhu.

Na konci 19. a na začátku 20. století Moser za-
počal výrobu bezolovnatého křišťálu za použití 
unikátních, ekologicky nezávadných postu-
pů, ze kterých vyvinul křišťál tvrdý jako skála 
a jiskřivý jako olovnatý křišťál, ale bez použití 
olova. Tajemství úspěšného receptu spočívá 
v jedinečné kombinaci těch nejkvalitnějších su-
rovin. Moserovská bezolovnatá sklovina vychází 
z klasického „českého křišťálu“ a má následující 
výhody:
  z ekologického hlediska nedochází při tavbě ke kon-

taminaci ovzduší těžkými kovy, a tedy nepoškozuje 
zdraví sklářů

  je mechanicky tvrdší, což je technologickou výhodou 
pro techniku hranového brusu a propracování rytých 
dekorů

  vykazuje vyšší index lomu světla (vyšší než 1,5), tj. 
sklo je lesklejší a jiskřivější, má vysokou světelnou 
propustnost 

  dobře se vybarvuje a dává spektrálně čistší barvy

Moserovské základní barvy alexandrit (světle 
fialová), beryl (světle zelená), topas (medově
hnědá), rosalin (světle růžová), akvamarin (světle 
modrá) a eldor (žlutá) mají svůj původ v barvách 
drahokamů a vyznačují se jemnějšími a příjem-
nějšími odstíny. Taví se s příměsí vzácných zemin 
a oxidů kovů. Barva alexandrit má zvláštní speci-
fikum, mění barvu pod zářivkovým osvětlením
ze světle fialové na světle modrou.

Unikáty a limitované série vytvořené podle návr-
hů sklářských výtvarníků společně se špičkovými 
rytinami mistrů rytců patří k uměleckým vrcho-
lům tvorby. Všechny tyto výrobky mají trvalou 
hodnotu a jsou němými svědky výjimečných 
schopností svých tvůrců. 

Historie značky Moser
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Současnost značky Moser
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Výjimečná umělecká díla vyžadují vybranou mezi-
národní prodejní síť. První značková prodejna Mo-
ser byla otevřena v centru Prahy již v roce 1925. 
Od té doby se tuzemský prodej rozšířil do dalších 
3 prodejen a prostřednictvím exkluzivních zá-
stupců je značka úspěšně prezentována i ve světě. 
Mezi klíčové zahraniční trhy patří Rusko, Japon-
sko, Tchajwan, USA, Itálie a Velká Británie. Úspěch 
Ludwiga Mosera, jehož odkaz je dále rozvíjen, spo-
čívá ve výrobě bezolovnatého skla, v jedinečném 
barevném spektru, vynikajícím designu výrobků 

od nejprestižnějších světových výtvarníků, v mi-
strovském brusu a jedinečné umělecké rytině. 
V současné době je sklárna akciovou společnos-
tí s výhradně českým kapitálem a přibližně 360 
zaměstnanci. Moser podporuje neziskové chari-
tativní organizace a nadace, je sponzorem a part-
nerem významných společenských, kulturních 
a sportovních událostí. Tou nejznámější je určitě 
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
Hlavní cena festivalu, Křišťálový globus, je vyrá-
běna ve sklárně Moser a každoročně ji obdrží ně-

která ze světoznámých filmových hvězd. Pro svoji
uměleckou hodnotu, jiskřivost, klasické tvary a pr-
votřídní zpracování se výrobky sklárny Moser brzy 
objevily na stolech významných osobností politic-
kého a kulturního života celého světa. Anglický 
král Eduard VII., norský král Haakon VII., anglická 
královna Alžběta II, papež Pius XI., španělský král 
Juan Carlos I., Elton John či Whoopi Goldberg 
a mnoho dalších podlehlo kouzlu luxusních nápo-
jových souprav a dekorativního skla Moser, které 
je proto právem označováno jako „Sklo králů“.

Historie sklárny Moser je spojena se jménem jedné z nejvýraznějších postav historie sklářské výroby, Ludwigem Mo-
serem. V roce 1857 si v centru Karlových Varů otevřel vlastní obchod a ryteckou dílnu. Již v roce 1893 však rozjíždí 
provoz ve vlastní sklářské huti, která úspěšně funguje dodnes. Během této krátké doby získal pověst nejprestižnějšího 
výrobce skla v Rakousko-Uherské monarchii. Tituly dvorních dodavatelů císaře Františka Josefa I. (1873), perského 
šáha Musaffereddina (1901) a anglického krále Eduarda VII. (1908) tuto pověst dále umocňovaly a vyvolaly zájem 
dalších státníků a panovníků. Pro zachování této tradice sklárna Moser spolupracuje s nejnadanějšími výtvarníky, 
skláři a rytci, jejichž umění pomáhá vytvářet mistrovská díla ve svém oboru. Po celou dobu existence sklárny se její 
výrobky prezentují na nejvýznamnějších světových výstavách, kde získávají mimořádná ocenění.



Módní dům 
Nina Ricci
Dům Nina Ricci je prestižní světovou znač-
kou v oblasti módy a parfémů, již v době 
svého vzniku se stal synonymem pro styl 
a nadčasovou ženskost. Ačkoli sláva znač-
ky Nina Ricci je nepochybně spjata se svě-
tem luxusních vůní, její příběh vlastně za-
čal otevřením módního salonu Nina Ricci 
v Paříži v roce 1932. Ten se rychle stává jed-
ním z nejkrásnějších domů v hlavním měs-
tě, a to zejména díky úsilí a mladistvé ener-
gii Roberta Ricci, syna módní návrhářky. 

Nina Ricci
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Manažerské dárky

V oblasti parfémů strhla na sebe značka Nina Ri-
cci pozornost díky krásnému flakónu „L‘Air du 
Temps“, který se stal charakteristickým rysem 
značky. Vytvořil jej Marc Lalique, narozen v roce 
1948, který stojí v pozadí mnoha úspěchů znač-
ky Nina Ricci, včetně Capricci, Farouche a Nina.

Produkty pro muže byly vždy součástí světa Nina 
Ricci, zejména ve spojení s butikem Ricci Club, 
na třídě François 1er a v roce 1989 pak díky vel-
mi úspěšnému pánskému parfému Ricci Club.

V dubnu 2009 se stal Peter Copping umělec-
kým ředitelem domu Nina Ricci. Jeho příchod 
otevírá novou etapu vývoje značky Nina Ricci, 
která si však uchovává lásku k ladným ženským 
liniím a odráží v sobě ducha Madame Ricci.
Peter Copping objevil radost z nových příleži-
tostí a inspirován tradicí značky Nina Ricci se 
chopil šance pokračovat ve filozofii zesnulého 
zakladatele Roberta Ricci. Bez zaváhání se zto-
tožňuje s mottem madam Ricci, zakladatelky 
rodu: „Naší ambicí je učinit každou ženu krás-
nou a odhalit její zvláštní kouzlo a osobnost.“

Legendární NINA RICCI 
zamířila na český trh
Legendární značka NINA RICCI v letošním roce vstoupila na český trh luxusních dárků 
a módních doplňků. Od letošního léta je k dostání v prémiových maloobchodních prodej-
nách, společně s dalšími atraktivními značkami ze světa módy.

Společnost FOMI, s.r.o., jako výhradní distri-
butor při této příležitosti připravila pro své 
obchodní partnery představení značky NINA 

RICCI ve svém sídle, a to formou malé zahradní 
slavnosti, která proběhla začátkem července. 

„Hosté tohoto slavnostního uvedení značky 
Nina Ricci na český trh se mohli sami nebo ve 
společnosti obchodního reprezentanta indivi-
duálně seznamovat se vzorky nové exkluzivní 
kolekce NINA RICCI,“ říká jednatel a majitel 
společnosti FOMI, s.r.o., Ing. Odon Celler. 
„Sami pro sebe objevovali neotřelý a novátor-
ský design psacích potřeb, USB flash disků, 
kapesních zrcátek, věšáčků na kabelku či klíče-
nek a kožených doplňků s typicky ženským de-
signem. Jednoduše lákavý svět doplňků podle 

NINA RICCI, jejíž motto zní: „Každou ženu dělá 
nádhernou její ojedinělý šarm a osobnost.“

Součástí světa NINA RICCI byly vždy i pro-
dukty určené pro muže, jako například velmi 
úspěšný pánský parfém Ricci Club. V aktuální 
kolekci NINA RICCI pány zaujmou zejména 
designově unikátní plnicí, kuličková nebo ke-
ramická pera. Dárky a módní doplňky NINA 
RICCI okouzlí zejména náročné zákazníky 
s vytříbeným vkusem, kteří dovedou ocenit 
tradiční zavedené značky, typický design a za-
jímavé detaily.“
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Pojem Moët Hennessy není třeba nikomu představovat. Kromě kvality a image je tato společnost spojována 
také s vyhlášenými luxusními dárkovými baleními. Tato balení jsou spojována s uměním a designéry 
zvučných jmen i s mladými nadějnými umělci. K umocnění výjimečnosti sahá Moët Hennessy po spojení 

s jinými věhlasnými značkami – např. Porsche Design nebo Riva.

Luxusní dárková balení

Moët Hennessy
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Manažerské dárky
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Historický rituál ožívá prostřednictvím
skleněného objektu od mladé designérky 
Když Henessy, světový leader ve špičkových lihovinách, 
představil Hennessy X.O Mathusalem, jako vůbec první 
Henessy X.O (Originál) byl uveden na trh v šestilitrové 
lahvi. Síla a noblesa této ikony mezi koňaky jsou zvýraz-
něny v luxusní limitované edici, prodávané v cestovním 
zavazadle - kufru.

• X.O, základní kámen Hennessy prestižní řady, je po-
stupem času více a více uznávaný. Jedná se o zkuše-
nost, která člověka pokaždé nutí víc a více tento koňak 
poznávat a poznat. I přesto, že láhev je zachována ve 
své tradiční podobě – typické vyobrazení Hennessy od 
roku 1947 s reliéfem hroznů – design uzávěru byl však 
zesílen a právě jeho reliéf přímo vybízí k jeho vyzved-
nutí z obalu (zavazadla). X.O Mathusalem je presento-
ván v obalu z jehněčí kůže v odstínu matně modrošedé 
barvy. Tento luxusní materiál, energický a zářivý, si 
hraje se světlem. Tento obal má výhody běžného zava-
zadla - má kolečka a teleskopické držadlo. Otevírání je 
zabezpečeno dvěma mosaznými přezkami.

• Henessy X.O Mathusalem existuje v limitované edici 
300 lahví distribuované do mnoha destinací po celém 
světě, aby uspokojilo znalce a X.O sběratele. 

• Součástí dárkového balení je skleněný objekt muške-
ta, který navrhovala Marie Virginie Berbet, mladá slibná 
francouzská designérka. Přístup návrhářky k designu: 
„živoucí hmota vnímající změny ve svém životním pro-
středí“. Zdroj inspirace pro její designy lze nalézt v jejím 
smyslu pro biologii a jejím «prvním životě» coby vrcho-
lové gymnastky.

• Poprvé je s touto edicí spjatý speciální degustační 
rituál, který byl používán v Hennessy po spoustu gene-
rací. Mušketa se vnoří do šestilitrového demižonu X.O 
Mathusalem, aby byla získána výjimečná esence. Jen 
malý objem je přelit do sklenky pomocí speciálního 
mechanismu muškety. Prostřednictvím francouzské de-
signérky M.V. Berbet a jejího moderního a nadčasového 
objektu v podobě muškety je v luxusním balení X.O Ma-
thusalem propojené dědictví z minulosti se současností.

Investuje-li český zákazník svoje finance do nákupu výrobku, tedy i reklamního dárku, očekává od něj především vysokou užitnou hod-
notu v kombinaci s přiměřenou kvalitou, a to vše za výhodných finančních podmínek. V posledních letech se diametrálně zvyšují poža-
davky na design předmětu a jeho dárkové balení. Je to dáno tím, že většina firem přichází do styku se zahraničními partnery, kteří vní-
mají firemní prezentaci nejen jako účelně vynaloženou investici, ale také jako společenskou a imageovou záležitost, která musí působit
především estetickým dojmem. Luxusní dárková balení Moët Hennesy jsou nabízena cestou tzv. Corporate business. Aktuální nabídku 
dárkových balení, která bezpochyby osloví každého, kdo hodlá pořídit kvalitní a luxusní dárek, vám chceme na této stránce představit.

Umělecký kus od Porsche Design Studio 
S dlouholetou historií v práci s předními designery se 
jméno Veuve Clicquot stalo synonymem nejoriginál-
nějšího designu. Známá designérská jména Andrée 
Putman a Karim Rashid byla přirozeným předpokla-
dem skvělé spolupráce s Porsche Studio Design, která 
dala vzniknout luxusnímu balení Veuve Clicquot Ice 
Cube. Výsledný designový kousek v sofistikovaném
stylu je elegantní a přestavuje nadčasovou žlutou Clic-
quot krychli. 

• „Ice Cube“ lehce zvládne i čtyři Veuve Clicquot lahve 
a tento kubický chladič je i přenosný. Pro snadnou pře-
pravu je opatřen vybroušeným hliníkovým držadlem. 
Veuve Clicquot Ice Cube je elegantní, opakovaně použi-
telná a praktická, v tradiční Veuve Clicquot žluté barvě.
Kdo říká, že party potřebuje místo (lokalitu) před svým 
spuštěním? Veuve Clicquot Ice Cube je mobilní party 
v kostce, místo má být teprve určeno.

• Pokud máte chuť na šampaňské, Veuve Clicquot Ice 
Cube vám dává dekadentní svobodu zvolit jakoukoliv 
příležitost a libovolné místo vychutnat si chlazené šam-
paňské. Na večírku, pikniku nebo na lodi, Veuve Clic-
quot Ice Cube je vždy vítanou zásilkou. Může být wel-
come drinkem na party na pláži a hned další den si jej 
můžete dát jen tak doma. Je to bezkonkurenční luxusní 
kočovník. Veuve Clicquot Ice Cube je perfektním dárkem 
pro každou příležitost.

Limitované edice lahví Moët
od tvůrce medailí pro Napoleona
Limitované edice velkých lahví Moët jsou pokryté pra-
vými zlatými lístky, které pro Moët vytvořil legendár-
ní francouzský zlatník a tvůrce medailí pro Napoleona 
Bonaparte Arthus Bertrand. Odpověď na otázku -proč 
právě spolupráce s tvůrcem medailí pro Napoleona – je 
nasnadě. Protože Jean Remy Moët dostal v roce 1814 
od Napoleona medaili „Řád Čestné legie“.

• Každá z těchto vzácných zlatých lahví je podepsána 
hvězdami filmového plátna. Jedinečné láhve velkých
objemů, nesoucí jména biblických králů, oslavují již sko-
ro stoletou lásku značky Moët k filmu a pomáhají řadě
charitativních projektů.

• Jedna z nich ponese tuto tradici i v České republice. 
Unikátní exemplář Moët Impérial byl podepsán hvěz-
dami českého filmového plátna na bublinkové Moët
party 8. července na Karlovarském filmovém festivalu
a věnován Centru Paraple, které pomáhá vozíčkářům po 
poranění míchy a jehož spoluzakladatelem je Zdeněk 
Svěrák.

• Již více než 260 let je Moët & Chandon pionýrem 
v nových trendech a vytváření limitovaných edicí. Byl 
první značkou šampaňského, která zvládla tlak druhé 
fermentace kolem roku 1700, a značkou, která během 
minulého století představila inovace určené pro čer-
vený koberec a svět filmu, například limitované edice
personalizované Swarovského křišťály. Moët & Chandon 
vytvořil tradici červeného koberce a zve známé cele-
brity, aby podepsaly limitované velké láhve Moët na 
významných filmových premiérách a mezinárodních
filmových festivalech, které podporuje po celém světě.
Moët je součástí světa filmu již od roku 1930. Na plátně
i elegantních večírcích generace slavných herců, here-
ček, producentů a režisérů oslavují s Moëtem. Dlouho-
leté pouto mezi Moëtem a Hollywoodem sílí každým 
rokem a v roce 2009 se Moët stal exkluzivním šampaň-
ským ACADEMY AWARDS/OSCARŮ. Moët je také téměř 
dvě desetiletí oficiálním šampaňským GOLDEN GLOBE
AWARDS.

Veuve Clicquot La Grande Dame Riva 
Co může být výjimečnější než sloučení značek La Grande 
Dame a RIVA … Obě jsou skutečnými mýty, každá vyja-
dřující nadčasovost a jedinečný příklad luxusu, a to díky 
své bohaté historii a svému elegantnímu designu. Riva, 
která byla po dlouhou dobu referenčním člunem tvůrců 
z tohoto světa (světa lodního průmyslu) … A La Grande 
Dame svým špičkovým stylem Veuve Clicquot domu. 

• Obě značky vyvíjejí své produkty s akcentem jak na 
design, tak na ušlechtilost použitých materiálů. Riva 
sdílí stejné hodnoty jako La Grande Dame v hledání 
větší a větší dokonalosti v rámci kvality.



Kdysi před lety si se svým manželem otevřeli 
v Poděbradech malinký obchůdek 4 x 5 metrů 
náhradních dílů na zahraniční vozy. „Manžel od-
jel na montáž a nechal mě v obchůdku prodávat,“ 
vzpomíná Eva Beránková. „Byly to komické začát-
ky, protože jsem sortimentu vůbec nerozuměla, 
ale učila jsem se a snažila. Ale hlavně mě to mezi 
lidmi bavilo. Začali za námi jezdit lidi, a když se 
začaly stávat našimi zákazníky i servisy a autodíl-
ny, manžel se konečně uvolil, že si obchod bude 
řídit dál a že si pronajme větší obchod blíže cen-
tra. A po nějaké době přišla „moje chvíle“. Za ob-
chůdkem byla kancelář a tu jsem si vymohla na 
prodej „modýlků“. Vstup do mého prvního „bu-
tičku“ byl přes příšerný dvůr, který jsme přepa-
žili, polepili jsme ty ošklivé zdi kostkami zrcadel, 
aby vstup zákaznice příliš neděsil. V obchůdku 
jsem měla na stěnách drátěný program, na který 
jsem aranžovala svoje kombinace modelů a větši-
nou si to zákaznice koupily tak, jak jsem to po-
skládala. Měla jsem štěstí, začali chodit lidi…

K mému obchůdku jsem si pronajala sousední 
výlohu čistírny a tam svoje modely vystavovala. 
Z velkoobchodu s italským zbožím jsem si ob-
jednala prvních 7 kusů modelů a ty hned proda-
la, pak dalších 10, 20 atd. Vybírala jsem si samé 

drahé zboží, ale je to o lidech, nic jiného to ne-
ovlivňuje. Přístup, atmosféra a „shůry dáno“. Na 
tuto atmosféru prvního mého obchůdku nikdy 
nezapomenu.

Pak se mi na náměstí moc zalíbil jeden devade-
sátimetrový obchod s obrovskými výlohami. Ten 
chci mít, řekla jsem si a už jsem věděla, že když 
ho budu vidět ve svých snech a představovat si, 
jak tam svoji módu prodávám, že to dopadne. 
A dopadlo, zrovna tak jako moje pozdější přání, 
dělat módní přehlídky v Praze a dostat se do Pra-
hy. Z Prahy za mnou začaly jezdit zákaznice, které 
jsou mými věrnými nakupujícími dodnes. 

Mám lidi ráda, zákaznice mě nikdy nezkazí nála-
du a spolu s prodavačkami si v obchodě užijeme 
spoustu legrace. Když přijde do butiku nějaká 
zákaznice – potížistka, uvědomím si, že je jí tře-
ba špatně, má problémy a její reakce jsou tomu 
adekvátní. Ráda čtu esoterické knihy a učím se 
žít podle zákonů ducha. Pomáhá mi to v tom, aby 
se mě věci tak nedotýkaly. Třeba kritiky zákaznic, 
že mám zboží drahé. Zkusila jsem vzít levnější 
kolekce a ony se neprodaly, protože jsem o nich 
nebyla přesvědčená, neuměla jsem je nabídnout 
a nevěřila jim. Mám v tomto směru přečteno hod-

ně knih, pomohly mi. I před lety, kdy mi „z tempa 
na plný plyn“ najednou ze dne na den „došly ba-
terky“, byla jsem úplně vyčerpaná.

Ale zpět k módě. V Poděbradech jsem prodáva-
la hodně značek z celého světa, až jsem jednou 
přijela na veletrh do Brna a uviděla módu značky 
Astuces. A bylo mi jasné, že tu bych chtěla pro-
dávat a nosit. Tehdy sháněli zástupce pro český 
trh, jenže chtěli někoho, kdo má rozjetou síť ob-
chodů a velkoobchod, a to já neměla. Zástupce 
firmy z Paříže mi tehdy řekl: „Kdybych nemusel
dodržet podmínky firmy, vybral bych si Vás.“ Vi-
děl moje skutečné nadšení a zájem a to mu asi vr-
talo v hlavě. A já ač odjela s nepořízenou, už jsem 
si zase v hlavě vytvářela představy, jak prodávám 
značku Astuces. A ono to zase zafungovalo. Po 
nějakém měsíci mi zavolal Francouz, že si poho-
vořil se šéfkou a že mi prodej dají zkusit a ať si do 
Paříže přijedu pro první zboží. Nerozuměla jsem 
mu, ale věděla jsem zcela přesně, co mi chce. Po 
roce jsem získala zastoupení značky pro český 
trh. A tak jsem se stala zarytou obdivovatelkou 
francouzských modelů, šmrncu a extravagance 
a před rokem ji po desetileté spolupráci začala 
dovážet i do samého centra Prahy do boutiqu 
Dreams v Jungmanově ulici 20.

Dotek francouzské módy
a extravagance v centru Prahy
Za všeobecně přijímanou pravdu se pokládá, že hlavním městem světové módy je Paříž. Město kostýmů Coco Chanel, parfémů Christiana Diora a kabe-
lek Luise Vuittona. Je také známo, že Francouzky mají opravdu vytříbený vkus, což pochází z dlouholeté módní francouzské historie. Už v 18. století byla 
Francie módní velmocí a největší „módní ikonou“ byla v té době Marie Antoinetta – královna Francie a Navarry. V 19. století zase diktovala módní rytmus 
manželka Napoleona, následně pak slavné herečky či zpěvačky a móda už tedy nebyla jen výsadou šlechty. Zlom nastal ve 20. století, kdy se módním 
prototypem stala úspěšná soběstačná žena s chlapeckým stylem, který se jmenoval garconne. Dodnes jsou symboly francouzské módy pompadurka, 
koktejlky a hlavně osobitý styl. A právě ten nabízí v samém centru Prahy majitelka boutiqu Dreams v Jungmanově ulici 20 – Eva Beránková (na fotce druhá 
zleva) Na jejím příběhu lze dokladovat, že když něco opravdu chceme, tak toho dosáhneme, protože je to stav mysli.

Astuces
Firma Astuces, sídlící v samém centru Paříže, je oprav-
dovým mistrem v oblasti designu a výroby oděvů. 
Vyznačuje se jednoduchým ženským stylem, který že-
nám přináší pohodlí a kvalitu. Oproti jiným značkám je 
klasičtější, avšak stále extravagantní. Vytváří ji skupina 
přibližně patnácti lidí a dováží modely do celého světa. 
Název Astuces znamená jemný, bystrý či mazaný. Přes-
ně takové jsou i modely této návrhářské firmy.
 
2026
Další značkou, kterou Dreams s.r.o. nabízí, je 2026 ne-
boli Deus mille vingt six. Tato značka má pro každé 
roční období vytvořenou novou kolekci, která své příz-
nivce nezklame. Boutique Dreams s.r.o. každou z těch-
to kolekcí neustále obnovuje, a tak do České republiky 
přiváží ty nejnovější francouzské trendy. Značka 2026 
přináší do světa průmyslu velice extravagantní mode-
ly, které jsou dořešené do posledního detailu. 

Zone Bleue
Třetí značka v pořadí – Zone Bleue – je novinkou v sor-
timentu boutiqu Dreams pouze částečně. Boutique ji 
dovážel do České republiky v počátcích svého půso-
bení. Jedná se o ucelené kolekce šatů, kabátků, sak 
a sukní pospojovaných vždy jedním stejným prvkem, 
ať už se jedná o vzor proužku či nařasení. V barvách 
převažuje klasika – černá, bílá a béžová.

G F Z, Bluzi a Spazio Moda
Boty a kabelky boutique Dreams přiváží pro změnu 
z Itálie. Je známo, že italské boty jsou jedny z nejkva-
litnějších na světě a málokteré se jim vyrovnají, i co 
se atraktivního vzhledu týče. Značky bot, které lze uvi-
dět v butiku jsou G F Z, Bluzi a Spazio Moda. Všechny 
tyto společnosti se dlouhodobě specializují na výrobu 
obuvi, koženého zboží a bižuterii. G F Z je v obchodě 
úplnou novinkou. Tu si Dreams zvolil díky širokému 
výběru všech modelů. Jedná se o klasickou i sportovní 
obuv podle posledních trendů. 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 originali-
tou. Letos to jsou letní druhy kozaček ušitých z jeansů 
značky Levis nebo z hadí kůže.

Boutique Dreams
Boutique Dreams s.r.o. nabízí francouzskou módu, italskou obuv, doplňkové zboží v podobě bižuterie, 
hodinek a kabelek. Dreams není jen obchodem, do kterého přijdete a nakoupíte, čeká Vás zde pří-
jemná atmosféra a zájem o to, abyste se při odchodu cítila prostě fajn.

„Vizí boutique není jen prodávat oblečení z Fran-
cie a boty z Itálie. Chceme, aby náš boutique 
Dreams s.r.o. byl místem, kam chodí ženy, které 
se chtějí cítit v oblečení dobře a nebojí se trochu 
experimentovat,“ říká Eva Beránková. Celkovou 
filozofií našeho boutiqu je dělat lidi šťastnými. Já
osobně vnímám spojení krásy, módy a doplňků 
jako umění. I proto svým zákaznicím nejen pro-
dáváme šaty, ale poskytujeme jim módní pora-
denství. Ženy odchází s pocitem, že se jim někdo 
věnoval. Kombinujeme takové modely, které by 
samotnou zákaznici ani nenapadly. Přitom se cítí 
výborně. 

Máme zde již děkovné dopisy manažerek, které si 
nás v Praze našly. Potvrzuje se moje přesvědčení, 
že lidi už musí obtěžovat ty gigantické nákupní 
kolosy plné nakupujících a shonu a že si najdou 
ty svoje obchůdky, malé a klidné, ale s lidským 
a osobním přístupem. Myslím, že to dnešní vytí-
žené ženy-manažerky chtějí.

V šatníku moderní ženy by pro letošní léto nemě-
ly určitě chybět různě řasené modely klasických 

barev, jako je šedá a černá, ale určitě by měly být 
doplněné o pestrobarevné modré, zelené nebo 
třeba růžové doplňky. Stejně tak jsou v letošní 
sezoně in i různobarevné modely sladěné třeba 
s kozačkami,“ dodává Eva Beránková.   
  
Paní Beránková v butiku nedává vizitky, ale místo 
toho rozdává kartičky s mottem, které vystihuje 
to, co chce lidem prostřednictvím módy říci.

„Myslím, že celý náš život je o pocitech“, vyjadřu-
je své názory majitelka butiku.“ Je nádherné cítit 
se dobře, klidně, mít radost třeba i z toho, že mi 
to sluší a že se cítím být sama sebou. Dobře vybra-
né oblečení, nalíčení, obutí i účes s komfortním 
pocitem velmi úzce souvisí. V praxi jsem zjistila, 
že nejvíce to sluší ženám, které samy sebou jsou! 
Mají se rády a oblékání pro ně není výrazem ega, 
ale způsob sebevyjádření. Děkuji těmto nádher-
ným, vnitřně krásným ženám za to, že jsou a mo-
hu jim svou službou pomoci.“

Příběh značky Dreams
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té a pro klienta pohodlné. Zákazníkům například 
nabízíme možnost si knihu půjčit a prolistovat 
u kávy v naší kavárně, než si ji koupí. S tím, jak se 
snažíme vymýšlet pro klienty něco nového, roste 
i náš obrat na rozdíl od konkurentů, kteří se bojí 
nových komodit a v podstatě se bojí otevřít své 
obchody zákazníkům. Tím nechci pana Kanzel-
sbergera kritizovat. Naopak, dělá to velmi dobře, 
je to opravdový zarytý knihkupec.“ 

Nikdy jste se nevydali mimo hlavní město. Proč?
„Několikrát jsme chtěli expandovat za hrani-
ce Prahy, ale trh se určitým způsobem rozdělil 
a dnes víme, že pražský region je pro nás dosta-
čující. Navíc konkurenční Kanzelsberger či Dob-
rovský mají strategická místa dobře obsazena. 
Tudíž kdybychom chtěli otevřít obchod mimo 
Prahu, museli bychom vymyslet projekt typu Pa-
láce knih Luxor či něčeho podobně speciálního. 
A pro to zatím prostor není. Máme v současnosti 
vyhlédnuty asi tři projekty, ale v podstatě jsme 
dlouhodobě v jednání. Vše se zpozdilo díky sou-
časné ekonomické situaci. Původní předpoklad, 
že tyto projekty budou realizovány v letech 2010 
až 2011, se zpozdil o dva až tři roky. 

Jak s odstupem času vnímáte otevření obchodu na 
pražském Hlavním nádraží?
„Jsem přesvědčen, že díky našemu knihkupec-
tví tam vznikl jakýsi ostrov, oáza něčeho nové-
ho a pozitivního. A kvůli tomu se od „Hlaváku“ 
odvracejí živly. Protože tam, kde se svítí a kde je 
čisto, tam nikdo z pobudů nechce být. Vnímáme 
to bezesporu pozitivně, nicméně přiznávám, že 
jednoduchý projekt to určitě není.“ 

Jak se vůbec dá na knížkách vydělávat? Jak fungu-
je ekonomický model ve Vaší branži? 
„Knihkupecký byznys je jako každý jiný. Obrov-
skou výhodou je totiž doporučená cena. Všichni 
knihkupci mohou prodávat knihu za doporuče-
nou cenu, která je vytištěná v knize, takže všich-
ni máme stejnou startovací pozici. Samozřejmě, 
poté v závislosti na obratu máme – my konku-
renti - odlišné obchodní podmínky. I díky tomu 
je naše firma ziskově úspěšná, a to v celé historii
své existence.“

S jak vysokými maržemi pracujete?
„Je to vždy různé, odvíjí se to od spolupráce 
a vztahu s nakladatelem, formě propagace či 

typu knížky. U populárně-naučné literatury a at-
lasů či map se pohybujeme okolo 30 až 34 pro-
cent, co se týká učebnic či skript, tak je rozpětí od 
10 do 25 procent; odborná literatura je okolo 27 
procent. U vstupenek (Neoluxor je prodejcem 
sítě TicketPro – pozn.red.) je marže minimální, 
pohybujeme se mezi 4 a 6 procenty, ale zase s vy-
sokým obratem.“ 

Který typ knih se v současnosti nejvíce prodává?
„Pozitivní je, že roste dětská literatura a knihy pro 

mládež. Je vidět, že zájem o čtení nevymírá, že se 
nové generace vrací ke knize, neboť je stále důle-
žitá pro komunikaci a rozvoj dětí. A ač to mnozí 
neradi uslyší, za tento pozitivní vliv může i Harry 
Potter či Tolkien a jeho Společenstvo prstenů. 
Obecně lze konstatovat, že díky mediální a fil-
mové podpoře se v Česku lidé vrací ke klasické 
literatuře. Kupodivu z pohledu věku je klientela 
namixována vyváženě, knihy u nás kupují rodiče, 
mládež, ale i děti. I proto jsme největším prodej-
cem učebnic pro základní a střední školy v celé 
republice.“

Má knihkupectví nějaké zákonitosti či zvláštnosti 
na rozdíl od jiného maloobchodu?
„Zákonitosti jsou v podstatě stejné, jen máme 
jiné vrcholy prodejnosti, jiné sezóny. Ta první 
je hned na začátku roku, kdy lidé mají po Váno-
cích peníze, a kromě klasické literatury až do 
jara jedeme ve velkém ekonomiku, účetnictví, 
daně, sbírky zákonů. Do toho nám nastupují 
maturity, následuje doba dovolených, takže se 
slušně prodávají jak zahraniční průvodci a ma-
py, tak pražské pragensie. Od půlky srpna jsme 
v přípravách na nový školní rok a na podzim 
školu vystřídají cizojazyčné kurzy. A v listopa-
du jsme už v předvánočních nákupech, což 
je z hlediska roku nejsilnější období, i když se 
snažíme ho nemít na konci roku. V současnosti 
se během posledních šesti týdnů před Vánoci 
dostáváme na 30 procent, a i tak jsme na tom 
daleko lépe než konkurence, která může v tom-
to období generovat, dle mého odhadu, až 60 
procent obratu.“ 

Jak se na prodejnosti knih projevila ekonomická 
krize?
„Po pravdě jsme se obávali, co tolik skloňovaný 
termín s trhem udělá. Myslím, že dnes můžeme 
říci, že jsme to ustáli na výbornou. V branži do-

šlo k většímu sepětí mezi nakladateli, distributo-
ry a knihkupci – všichni táhneme za jedno lano. 
Samozřejmě že v prodejnách vidíme, jak lidé 
zvažují, zda nekoupit dražší knížku, ale místo 
ní levnější. Určitě je možné vycítit, že lidé dnes 
musí více přemýšlet o výdajích, ale i přesto je 
kniha pro klasického Čecha pořád velmi důle-
žitá věc.“ 

Nemáte pocit, že jsou knihy v Česku drahé?
„Myslím, že se knihy už dostávají do segmentu 

dražších komodit, nicméně cena stoupá díky 
jasným zákonitostem – vyšší cena papíru, tis-
káren, nákladů na distribuci, skladování... Vždy 
záleží na nakladateli, ale oproti zahraničí – byť 
se vyspělé Evropě přibližujeme - jsme s cenou 
knih velmi nízko, snad s výjimkou průvodců. 
Pravdou také je, že v cizině se ceny knih výraz-
ně mění. Jeden týden stojí x, mnohonásobně 
více než u nás, ale další týden je ten samý titul 
o padesát procent levnější. Takový vývoj u nás 
pozorovat nelze.“

Cenově se oproti standardům na českém trhu liší 
jen síť Levných knih s výběhovými tituly. Vnímáte 
je jako konkurenci? 
„Vůbec ne. Levné knihy se staly součástí knižního 
trhu jako ve většině evropských zemí, jen s tím 
rozdílem, že některé zahraniční firmy berou no-
vinky, které okamžitě prodávají s 50procentní 
slevou, a vedle toho pak prodávají i levné knihy. 
Tudíž stahují zákazníky i z normálních knihku-
pectví. To české Levné knihy nedělají, opravdu 
se zajímají pouze o levné tituly, knihy bez au-
torských práv nebo o CD disky. V sortimentu si 
prakticky vůbec nekonkurujeme.“

Myslíte, že začnete ve střednědobém horizontu 
prodávat elektronické knihy?
„V současnosti je situace taková, že na našem 
trhu v podstatě ještě neexistuje licence na elek-
tronickou knihu pro české knihy a není k dispo-
zici software, který by komunikoval s tuzemský-
mi nakladateli. Již dlouho se rozvojem projektu 
e-knihy zabýváme, stojí však před námi vyřešení 
složitých otázek vlastnických práv, technologic-
kého řešení, ceny softwaru a celkové dostupnos-
ti. I přes intenzitu všech jednání, které nyní pod-
nikáme, se dá u nás elektronická kniha s českým 
softwarem a českými texty očekávat až v rámci 
několika let.“

Rozhovor
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„Nejnovějším hitem je květina v plechovce od 
koly. Odšpuntujete, zalijete a vyroste z toho 
bazalka, tulipán či slunečnice. Stejně jako my 
máme snahu rozšiřovat sortiment, tak i naklada-
telé a knižní dodavatelé se snaží vymyslet něco 
nového. Na doplňkovém prodeji je navíc zají-
mavější – tedy vyšší - rabat než u knížek, který 
v průměru činí 35 procent,“ říká ředitel Neolu-
xor Břetislav Janoušek.

Podle dostupných informací jste obratově největ-
ší knihkupeckou firmou na českém trhu. Čím si
vysvětlujete, že Vaše hlavní konkurence, Knihku-
pectví Kanzelsberger, má šestkrát více prodejen 
a zhruba poloviční tržby?
„Souvisí to na jedné straně s naším zaměřením na 
pražský region a zároveň s rozšířením portfolia 
o doplňkový sortiment. Nesnažíme se dělat inte-
lektuální knihkupectví, ale naopak volné, osobi-

Tržby největší české knihkupecké sítě Neoluxor se v roce 2009 dle předběžných odhadů přiblížily k miliardě korun. Firma, která nese 
tento název od roku 2004 (původní jméno bylo VD Konsorcium), ročně ve svých sedmi obchodech prodá přes 10 milionů knih, tedy asi 
tři tisíce denně. Palác knih Luxor na pražském Václavském náměstí, největší prodejna svého druhu ve střední Evropě, nabízí na tři a půl 
tisíci metrech prodejní plochy více než 65 tisíc knižních titulů a celou řadu doplňkového sortimentu. Právě nabídka různých hraček, 
vstupenek, papírenského sortimentu, přání, pohledů či puzzle je nejrychleji rostoucím segmentem ve společnosti Neoluxor. Ročně na 
doplňkovém prodeji firma utrží přibližně 150 milionů korun, téměř patnáct procent celkových tržeb.

Knihkupecký Harry Potter
Břetislav Janoušek

Břetislav Janoušek
  Šestatřicetiletý absolvent knihovnické školy šéfuje největšímu českému obchodníkovi s knihami, 

společnosti Neoluxor
  ve firmě pracuje dvanáct let
  v současnosti Neoluxor provozuje sedm knihkupectví, v nichž se v loňském roce utržila bezmála  

miliarda korun

Neoluxor

20



Originální architektura vás vtáhne  
do ruchu příprav divadelních představení
Projekt, navržený architektonickou a projekční 
kanceláří HELIKA, a.s., vychází z původního ná-
vrhu portugalské architektonické kanceláře Lda 
Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitec-
tos. Její ideový návrh vybrala 14členná odborná 
komise v červenci 2009. Architekti z kanceláře 
HELIKA vítězný návrh ve spolupráci s portugal-
skými architekty upravili podle požadavků měs-
ta; šlo především o snížení finančních nákladů.
Do nového divadla se přestěhují muzikálová 
a činoherní představení, jeho součástí bude také 
divadelní restaurace a kavárna. 

Základním principem návrhu je požadavek 
neskrývat, ale naopak zviditelňovat jednotlivé 
funkce divadla. Architektura novostavby plzeň-
ského divadla přináší poselství: moderní divadlo 
je kulturní institucí, která svému uživateli – divá-
kovi - umožňuje vnímat nejen výsledek, ale také 
proces vzniku finální podoby divadelního díla.
Proces tvorby, hledání, experimentu a nalézání 
kýženého výsledku je čitelný i z vizuální podoby 
budovy.

„Projekt divadla se skládá ze dvou vzájemně 
funkčně a stavebně propojených objektů – pro-
vozní budovy a vlastní budovy divadla. Provozní 
budova slouží jako bariéra chránící hlavní diva-
delní budovu. Členění divadla na provozní a di-
vadelní budovu odpovídá provozní logice funkč-
ního schématu objektu, jehož podoba vznikla 
i na základě zkušeností samotných divadelníků 
s běžným chodem scény. Obě budovy se směrem 
k příchozímu v půdorysu vějířovitě rozevírají, 
vytvářejí mezi sebou otevřené náměstí odhalující 
to, co zůstává v klasické divadelní budově skryto 
za maskou dekorativní historizující fasády. Novo-
stavba nebude vnímaná jako opakující se klon 
stávající scény.

Záměrem architektonického návrhu je nechat 
projevit účel a funkci obou budov a jejich částí 
také navenek, to se projevuje na použitých ma-
teriálech a na řešení fasád. Fasády obou budov, 
byť každá z nich plní rozdílnou funkci, spojuje do 
jednoho kompozičního celku převažující materi-
ál, kterým je litý pohledový beton zabarvený do 
sytého červeného odstínu, a to za použití anorga-
nického pigmentu (červený oxid železa), bílého 
cementu a světlého kameniva.

Materiály, které budou pro stavbu použity, 
chrání vnitřní prostory divadla před nežádoucí-
mi vlivy okolí, zejména před nadměrným hlukem 
z okolních komunikací.

Hlavní vstup do budovy pro diváky – jižní 
fasáda divadelní budovy - je jediným místem, 
kde jasně definovaná architektura fasád divadla
mění svůj charakter a stává se scénografickým
objektem – plastickou reinterpretací dekorativ-
ní divadelní opony, symbolického prvku dělící 
okolní uliční prostor - svět každodenní reality 
- od výjimečného magického prostoru, který se 
řídí pouze zákony divadelní iluze. Bílá dekorativ-
ní stěna „opony“ se v mírném úhlu naklání nad 
příchozího a tímto přátelským gestem ho vyzývá 
ke vstupu do vnitřních prostor divadla. Více než 
jako na stavební element je na na jižní vstupní 
fasádu nazíráno jako na specifické umělecké
dílo, „malířské plátno“ zdobící přilehlé náměstí 
a ulice.

Stavba komunikuje se svým okolím, včleňu-
je se do něj, nedominuje nad ním. Proti svému 
okolí se nevymezuje, naopak zve kolemjdoucího 
vstoupit na dlažbu intimních městských prostor, 
které ji obklopují. Nabízí mu poznat divadelní 
instituci pomocí průhledů do jejích vnitřních 
prostor ještě před tím, než se do ní rozhodne 
vstoupit.

Fasády odhalují mnoho z vnitřního života di-
vadla, ale současně skrývají to, co má být divá-
kovi odhaleno teprve až po vstupu do budovy 
či to, co mu má zůstat skryto napořád. Protiklad 
nehmotného transparentního či průsvitného 
a naopak neprůhledného a hmotného obvodo-
vého pláště budov divadla vytváří hlavní charak-
teristiku jeho venkovní architektury.

Díky projektu nového městského divadla do-
jde také k revitalizaci nejbližšího okolí. Součástí 
projektu bude také tzv. divadelní náměstí, které 
vznikne mírným vychýlením podélných os diva-
delní a provozní budovy. Vzniklá plocha bude 
sloužit mj. letnímu provozu divadelní restau-
race a kavárny. Na tomto prostoru bude také 
místo pro plastické umělecké dílo, které bude 
upozorňovat na hlavní vstup do divadla a vytvo-
ří optický střed prostoru „divadelního náměstí“. 
Tento umělecký artefakt bude dobře viditelný 
z historického centra města a od Palackého ná-
městí, takže bude tvořit zajímavý záchytný bod 
pro obyvatele a návštěvníky Plzně. 

Architektonická a projekční společnost Helika půso-
bí na českém trhu investiční výstavby a poradenství 
již od roku 1990. Helika se vyprofilovala jako přední
architektonická, projekční a inženýrská společnost 
v oblasti pozemního stavitelství a dopravních staveb. 
V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní korporace 
Obermeyer působící v oblasti architektury a projekč-
ních činností v zemích po celém světě. 

www.helika.cz

„Nová divadla se nestaví každý den, a proto je pro nás velkou poctou, že se na tomto projektu můžeme podílet. Věříme, že přinese 
obyvatelům Plzně zajímavé místo, kam přijdou za nezapomenutelnými divadelními zážitky. Pro divadelní soubory a zaměstnance 
divadla bude nové divadlo určitě příjemným pracovním prostředím, ze kterého vzejdou nádherná divadelní představení,“ říká Akad. 
arch. Vladimír Kružík ze společnosti Helika 

Filozofie značky Helika
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Hotel Perla****
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Proč je hotel Perla nejoblíbenější v Praze?
  Personál - stálý personál s prakticky nulovou fluktuací za uplynulé tři

roky

  Pracovní pobyt plus™ = snídaně v ceně pokoje, internet zdarma, salo-
nek až pro 12 osob pro ubytované zdarma, při pobytu na min. tři noci vy-
zvednutí šoférem na letišti zdarma, výrazně zvýhodněné ceny pro firmy

  Kavárna - místo pro jednání i pro odpočinek - vyžádejte si kartu stálého 
zákazníka a získejte 25% slevu na veškerý sortiment kavárny (sales@per-
lahotel.cz). Využijte klidné prostředí a zdarma WiFi připojení navíc.

  Kvalita snídaně - hosté mohou neomezeně konzumovat espresso či 
cappucino Illy v rámci snídaně, mají čerstvé ovoce a 100% džusy. Denně 
čerstvé koláče pečené přímo v hotelu. Dvě počítačová pracoviště k pří-
stupu na internet přímo v restauraci. Denní světlo a výhled na historické 
sousední budovy.

  Bezpečnost hostů - noční služba ostrahy, bezpečnostní zámky na kartu, 
digitální sejfy v pokojích, kamerový systém ve vstupu do hotelu (se sou-
hlasem UOOU), elektronická požární signalizace, duplicitní únikové scho-
diště, evakuační výtah, náhradní zdroj elektřiny

  Relax - 2x týdně je pro hosty hotelu sauna zdarma a posilovna celý týden 
bez omezení zdarma

  Dětské narozeninové párty mají zajímavý scénář - děti si s barmanem 
vyrábějí nealko mojito, připravují si vlastní zmzlinové poháry, závodí na 
trenažérech ve fitku, kreslí na flipcharty, mohou tancovat

  Salonek pro 12 os. - pro uzavřená jednání slouží salonek až pro 12 osob, 
do kterého Vám rádi zajistíme dataprojektor a další AV techniku.

PS: Jsme pyšní na to, že část zisku a mnoho času našich zaměstnanců věnu-
jeme pomoci nevidomým. Jsme partnery Kavárny POTMĚ a nadace Světluš-
ka. I Vy využitím služeb hotelu Perla pomáháte s námi.

Kontakt:
Ondřej Vilímec - Obchodní ředitel
Tel.: 221 667 703, Fax: 221 667 667
E-mail: sales@perlahotel.cz

Perla výrazně převyšuje svou oblíbeností u klientů všechny 
ostatní hotely v centru Prahy. Hosté nejvíce oceňují skvělou 
polohu, atraktivní design a stabilně kvalitní služby.



Od otevření v září 1990 patří Dvořák Spa Hotel 
k nejrenomovanějším podnikům největšího lá-
zeňského města České republiky. Dnes stejně 
jako tehdy přitahují karlovarské lázeňské koloná-
dy a léčebný pavilon hosty z celého světa. Také ve 
vlastním lázeňském oddělení čtyřhvězdičkového 
hotelu jsou léčivé prameny podstatnou součástí 
atmosféry pohody. Angažovaný tým kolem ředi-
tele hotelu Karla Denka navíc hýčká hosty nabíd-
kami wellness, sportovním vyžitím a léčebnými 
kúrami.

Hotel se stal oblíbeným cílem lázeňské péče, 
zejména pro klienty z postsovětských republik, 
SRN i z ostatních evropských států. Zakládá si na 
přátelském vztahu veškerého obsluhujícího per-
sonálu k hostům a vyplnění, pokud možno, všech 
jejich přání.

Hotel Dvořák
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Jeden z nejstarších hotelů skupiny Vienna International Hotelmanagement AG oslavil 20 let své existence. Dvořák Spa Hotel byl postaven 
v letech 1989 - 1990 s tím, že byl postupně rozšířen o domy MICKIEWICZ a DUBROVNÍK. V letech 2006 – 2009 byla za provozu provede-
na rekonstrukce všech stávajících částí hotelu. Zásadní přestavby se dočkalo také balneocentrum. Dnes jsou balneoprovozy vybaveny 
kvalitní balneotechnikou a navíc byla v rámci hotelu uzavřena smlouva o spolupráci s Lasercentrem ASKLEPION s.r.o., které provádí 
lékařské zákroky v oblasti estetické medicíny na vysoké úrovni. Součástí komplexu hotelu jsou rovněž výběrové obchody s módním 
i sportovním zbožím, které jsou velmi často vyhledávány našimi klienty i ostatními lázeňskými hosty .

Dvořák Spa Hotel
oslavuje 20leté jubileum

Hotel, který má v současnosti 126 pokojů včet-
ně areálu sauny, krytého bazénu a prostoru pro 
lázeňské procedury, se skrývá za secesní fasádou 
několika domů. Celkem šest budov bylo spojeno 
do jednoho hotelu, který byl spolu se svým zaří-
zením stylově sjednocen. Především v posled-
ních letech byly se značnými náklady renovovány 
jeho společné prostory i pokoje.

Skupina Vienna International Hotelmanagement 
AG, které hotel Dvořák Spa patří byla založená 
roku 1989 provozuje a řídí na základě samostat-
ných smluv o managementu celkem 40 prvotříd-
ních hotelů a resortů (38 hotelů a 2 hotelové pro-
jekty). Její portfolio, jež zahrnuje také tři Leading 
Hotels of the World, obsahuje městské, resortní, 
lázeňské a kongresové hotely v deseti evropských 
zemích: Rakousku, České republice, Polsku, Chor-

vatsku, Švýcarsku, Francii, Německu, Rumunsku, 
na Slovensku a v Rusku. Kromě mezinárodních 
produktů v oblasti volnočasových aktivit jako 
např. Loipersdorf, Salzburg, Karlovy Vary, Opatija 
jsou hlavními destinacemi střediska byznysu jako 
Salzburg, Mnichov, Berlín, Paříž, Praha, Krakov, 
Łódź, Bukurešť, Moskva, Jekatěrinburg a Vídeň. 
V hotelích provozovaných Vienna International 
je zaměstnáno přibližně 2.850 zaměstnanců



Franchising
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Módní franchising …
Franchisové podnikání je momentálně velmi módní … nejen hamburgery, pizza, realitní kanceláře,… 
ale i značkové oděvy jsou předmětem nabídky pro podnikavé lidi všech věkových kategorií. 

Rád bych Vám představil dvě společnosti, které 
v České republice zastupují známé značky z ob-
lasti módy – Max Praga a Inn Fashion. Kdo by 
si jen pomyslel, že by mohl spojit svůj život s ta-
kovými značkami, jako je MAX MARA, LIU-JO, 

MARELLA, MARINA RINALDI, RIFLE, PERSONA, 
WEEKEND? 

Pokud máte zájem stát se majiteli krásného ob-
chodu na hlavní třídě ve Vašem městě, máte jedi-

nečnou šanci. Stačí mít vůli, obchodního ducha, 
základní kapitál, organizační schopnosti … pozná-
váte se? Pokud váháte, kterou franchisu si vybrat, 
zde jsou základní informace:

Firma INN FASHION
zastupuje značky:

Společnost Liu·Jo vznikla v roce 1995 v Itálii, ve 
městě Carpi nedaleko Modeny, když její zakla-
datelé bratři Marchiovi vytvořili první kolekci 
svetrů.

Firmu dnes v Itálii zastupuje cca 80 monobran-
dových prodejen jak přímých, tak franchisingo-
vých a dále 800 nezávislých multibrandových 
prodejen. V zahraničí je to přibližně 70 mono-
brandových a 1000 multibrandových obchodů 
v Evropě a Asii.

Produkt Liu·Jo je velmi oceňován pro svůj 
vztah kvalita – cena a také pro nové hodnoty, 
které stále přenáší zákazníkům. Klientka Liu·Jo je 
žena přímočará, od mladé dívky až k padesátileté 
neformální dámě.

V České republice je Liu·Jo zastoupena jedním 
franchisingovým obchodem v Praze a v Brně. 
Další prodejny jsou v Olomouci a na Slovensku 
(multibrandy v Bratislavě a v Košicích).

www.liujo.it

Rifle je nejstarší italskou denimovou značkou
založenou v roce1958 bratry Fratini. Dva podni-
katelé, kteří dovozem amerických jeansů rozší-
řili jako první kulturu jeansů v Itálii, vlastní tuto 
značku. Od té doby Rifle nezanikly... V roce 1968
se Rifle stává první značkou, která zcela legální

cestou vstupuje do východní země Českosloven-
ska jako státní podnik. 

Dnes se Rifle prodává v 700 multibrandových
prodejnách, ve dvou Rifle Store, v deseti corner
store, několika outletech a jednom factory store.

Základem kolekce Rifle je total look, který za-
hrnuje svetry, trička a hlavně kalhoty. Kromě pří-
ležitostné extérní spolupráce má vlastní tým de-
signerů a stylistů, protože Rifle věří, ze nejlepších
výsledků lze dosáhnout díky práci stálého týmu.

V České republice je značka Rifle přítomna
v Praze s jedním outletovým obchodem a v dal-
ších městech v obchodech multibrand.

www.riflejeans.com
 

Firma Max Praga zastupuje:

V roce 1980 se v rámci oděvního koncernu Max-
Mara Fashion Group rodí značka Marina Rinaldi, 
určená pro ženy s velikostí větší než 46. 
Cílem této značky je plnoštíhlé ženy oblékat, ne 
pouze zahalit, myslí na jejich vkus, představy 
a konečně i na to, jak uspokojit jejich přání být 
oblečené žensky a podle módy.

V současné době Marina Rinaldi více než kdy 
předtím znamená módu a ne jen “pohodlé veli-
kosti”. Znamená kvalitu materiálů. Styl. Žena Ma-
rina Rinaldi se necítí uzavřená ve svém oblečení. 
Cítí se elegantní.

Marina Rinaldi oslovuje ženu všestrannou 
a snaží se uspokojit její potřeby obléci se pro růz-
né příležitosti.

Vznikají proto různé kolekce:
Giorno - formální městský styl.
Elegante - večerní modely pro každou příležitost.
Voyage - praktické cestovní modely, pohodlné, ne-
mačkají se a jsou stále elegantní.
Sport - mladistvá kolekce pro volný čas, použitými ma-
teriály jsou denim a stretch, vždy kvalitně zpracované.
Blue Label - nezbytné základní modely pro každou 
sezónu, ale vždy v souladu s módními trendy.

www.marinarinaldi.com, www.maxpraga.cz 

Marella je součástí italského holdingu Max Mara 
Fashion Group. V roce 1973 se zrodila první 
značková kolekce a v roce 1988 byla založena sa-
mostatná společnost. Její cíle jsou zaměřeny na 
uspokojení klientů, kteří požadují zajímavou ima-
ge, kvalitní výrobek a zároveň kladou velký důraz 
na to, aby cena odpovídala kvalitě zboží. 

Marella je značka s vlastními různorodými 
kolekcemi, které uspokojují moderní klientku 
a vycházejí vstříc jejím potřebám. Je vždy pozor-
ná a citlivá ke změnám stylů a náladám ve společ-
nosti, je vždy schopná nabídnout nové nápady 
pro různé příležitosti.

Vedle hlavní kolekce Marella každou sezónu 
příchází i s kolekcí Marella Tricot, která podtrhu-
je radost z oblékání se do pletáže. Pro neformální 
příležitosti připravuje kolekci Marella Sport, za-
tímco pro elegantní chvíle jsou určeny modely 
kolekce Marella Oro. Nejaktuálnější módní tren-
dy jsou zastoupené v kolekci Lato B. Všechny ko-

lekce dotváří samostatná linie Marella Accessori 
– doplňky.

Marella má ve světě 84 značkových obchodů ve 
všech hlavních světových metropolích. Dalších 
97 boutiků se nachází v prestižních obchodních 
domech. Nabídku této značky doplňuje 1 470 ví-
ceznačkových obchodů v Itálii a ve světě.

www.marella.com, www.maxpraga.cz

Persona je určena všem mladým ženám, kterým 
nabízí nový a všestranný módní koncept. Linie 
oblečení a doplňků, ve kterých se volnost rýmuje 
s tvary, aktuálností a dynamičností.

Konkurenceschopné ceny, módní obsah, kva-
lita materiálů a nové siluety pro módu, kde není 
důležitá velikost, ale osobnost. Barvy v tónech, 
které vytvářejí současný a mnohem zábavnější 
look. Absolutní koordinace a vyrovnanost mezi 
jednotlivých kolekcí. Harmonické linie, které 

Dopolední program
Workshop: JAK FUNGUJE FRANCHISING V PRAXI
Témata workshopu: 
1.  Předpoklady úspěšné franchisové sítě – model, standardy, marketing, 

komunikace, motivace, trénink 
2. Trendy a inovace v oblasti franchisingu
3. Kritické oblasti spolupráce a jejich řešení
4.  Vyhledávání a výběr franchisových partnerů – profil, akvizice
5. Příběh „mladého“ franchisového konceptu
6.  Zkušenosti s uplatněním franchisingu v menších městech
7. Krize – kdo vyhraje a kdo ztratí
Účastníci: 
RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce, moderátor
Ing. Alena Záhorská, obchodní ředitelka Yves Rocher
Bc. David Petřík, manažer značkových restaurací Potrefená Husa, Staropramen
Vladislav Fedoš, obchodní ředitel ALPINE PRO
Radim Štantejský, Franchising Distribution Department Director, UNICREDIT Bank
Ing. Jiří Lutonský, Franchise Manager Best Drive

Workshop: PRÁVO A FRANCHISING
Témata workshopu: 
1. Franchisingová smlouva
2. Manuál 
3. Franchising a soutěžní právo 
4. Ochrana osobních údajů
5. Pracovní právo a franchising
6. Právo duševního vlastnictví a franchising
7. Právní aspekty expanze franchisingové konceptu do zahraničí
8. Zajištění plnění povinností ve franchisingové smlouvě
9. Důsledky ukončení franchisingové smlouvy/masterfranchisingové smlouvy
Účastníci:
Mgr. Martina Zímová, advokátka Kocián Šolc Balaštík, moderátor
JUDr. Halka Pavlíková, advokátka Noerr
JUDr. Jiří Gajdarus, advokát Hájek Zrzavecký
Mgr. Šimona Mašková, advokátka Mašek advokáti
Mgr. Antonín Kazda, advokát Deloitte

Organizátor: Česká asociace franchisingu
Termín: 13. října 2010
Místo konání: Kongresové centrum U Hájků,
Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1

Odpolední program:
PŘEDSTAVENÍ A VÝSTAVA ZNAČEK A INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O FRAN-
CHISING: Alpine Pro, McDonald ´s, Naturhouse, Yves Rocher, Business for 
Breakfast, Town & Country Domy, Marvel mobilní domy, Expreska a další.

Více informací včetně přihlášky
najdete na www.czech-franchise.cz

9. ročník prestižní konference o franchisovém podnikání v České republice

Síť škol in-line bruslení vznikla jako studentský 
projekt už v roce 2007. Ruku v ruce s obrovským 
boomem, který in-line bruslení v České republi-
ce zažívá, roste i poptávka po doprovodných služ-
bách, mezi které můžeme zařadit i výuku tohoto 
populárního sportu. Naším cílem je prostřednic-
tvím in-line bruslení pozitivně ovlivňovat životní 
styl a zdraví obyvatel. Nejde nám tedy o sportov-
ní výkonnost jako spíše o radost z pohybu a po-
zitivní dopady na zdraví bruslaře. Jen motoricky 
kvalitně zvládnutá dovednost totiž může člověku 
tyto pozitivní dopady přinášet. Produkty jsou za-
měřené především na děti, které se in-line brus-
lení učí zábavnou formou na příměstských tábo-
rech. Tyto tábory probíhají každý týden hlavních 
prázdnin. Pro dospělé jednotlivce i skupiny jsou 
v nabídce soukromé výukové lekce in-line brus-
lení. Zdatní bruslaři si mohou vybrat z nabídky 
zájezdů. V příštím roce rozšíříme naši nabídku 
o produkty zaměřené na Nordic walking.
HEPA outdoor fitness je jednoduchá franchisa,

nabízejí nové siluety. Nový, svěžejší a nespou-
taný pocit, který udržuje krok s časem. Persona 
Contemporanea. Pohodlné oděvy, moderní pro 
každý den i pro výjimečné okamžiky. Móda zamě-
řená na současnost.

Persona Sport. Nový koncept sportovní módy, 
který dává přednost snadnému oblečení. Žen-
štější a flexibilnější verze běžného oblečení.

Persona Party. Všechno, co je potřeba k tomu 
být trendy a vždy dokonala pro každou příleži-
tost. Stále perfektně vyvážený look. Kousky pro 
výjimečné večery, pro pocit být krásná, elegant-
ní. Jedním slovem : výjimečná.

www.personamr.com
www.maxpraga.cz

Mladí provozují franchisové
koncepty pro nejmenší!

které může být vhodným doplňkem např. pro 
učitele tělesné výchovy. Více informací najdete 
na stránkách www.hepaoutfit.cz. Pro informace
o franchisingu pište na premek@hepaoutfit.cz.

RNDr. Jiří Lošťák,
franchisový poradce, www.lostak.cz.
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Tříhvězdičkový hotel a restaurant Pivovarská Bašta se nachází na severním okraji Vrchlabí na břehu Labe. 
Neobvyklou součástí hotelu je minipivovar, který patří k nejmodernějším v Evropě. Vaří se zde světlé, tmavé 
a třešňové pivo Krkonošský medvěd. Minipivovar dodává pivo do restaurací v širokém okolí, především 
však zásobuje vlastní zařízení. Interiér restaurace je rozdělen do tří sálů, z nichž každý má svou osobitou 
atmosféru. V pivnici je instalována varna. Rytířský sál je vybudován ve sklepení původní budovy. Při pří-
jemném posezení v Rytiřském sále vidí hosté prosklenými okny otevřené kvasné kádě, ležácké a stáčecí tan-
ky, instalované v pivním sklepě. Kapacita pivovaru je 6 000 hl ročně. Pivo v lahvích a reklamní předměty je 
možno koupit v prodejně v minipivovaru. 

Místo jako stvořené pro firemní akce

Hotel Pivovarská Bašta 
Tříhvězdičkový hotel a restaurant Pivovarská Bašta 
nabízí ubytování v 17 dvoulůžkových pokojích, vyba-
vených koupelnou a toaletou. Celková kapacita s při-
stýlkami je 45 lůžek. Některé pokoje jsou pokryty 
signálem WIFI a lze se zdarma připojit k internetu. Ji-
nak se lze zdarma připojit k internetu v přízemí hotelu 
a salonu. K parkování slouží přilehlé vlastní parkoviště, 
kde mohou parkovat osobní automobily i autobusy. 
 
Pro firemní akce
Pro nejrůznější eventy, firemní večírky, semináře a par-
ty lze vyzkoušet gotickou atmosféru Rytířského sálu. 
Restaurace má velice příjemnou atmosféru a může se 
pochlubit kapacitou 70 míst, je možné využít i odděle-
ný salonek s kapacitou 60 osob nebo Rytířský sál s dal-
šími 40 místy. Také venkovní prostor pod pergolou má 
velkou kapacitu – může tam posedět až 120 hostů.
 
Gastro servis
Objekt je ideální pro pořádání svateb, pracovních obě-
dů, večeří, rautů, večírků, promocí, pracovních schů-
zek s možností jednání v soukromí. Je možné také 
zajistit exkurze minipivovaru. Romantický a stylový 
Hotel Pivovarská bašta najdete na severním okraji 
města Vrchlabí. 

Sportovní vyžití
Město Vrchlabí je, jak je všem fanouškům lyží známo, 
součástí rekreační oblasti středních Krkonoš - Špindle-
rův Mlýn, Benecko, Strážné. Hotel Pivovarská bašta je 
tedy ideálním místem pro pobyt milovníků zimních 
sportů. SKI areál Vrchlabí je vzdálen od hotelu cca 300 
metrů, Herlíkovice pak přibližně kilometr. V dosahu 
2 km jsou k dispozici 3 lanovky.

Hotel Pivovarská Bašta
Horská 198, 543 02 Vrchlabí
Tel.:+420 499 421 272
fax: +420 499 421 359
e-mail: bastavrchlabi@seznam.cz
www.pivovarskabasta.cz

Ze života značek
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Claudie Marčeková
tváří značky Dreft
Claudie Marčeková, přední módní stylistka, 
se stala PR tváří nového pracího prostředku 
pro jemné prádlo Dreft, který chrání jemné 
oblečení před ztrátou barvy a tvaru. U pří-
ležitosti uvedení přípravku Dreft, připravi-
la Claudie ojedinělou módní přehlídku, na 
které představila 3 kolekce inspirované 3 
variantami pracího prostředku Dreft – Sen-
sitive, Colour & Delicate a Black. Na mole se 
objevovaly jemné materiály, výrazné barvy 
i luxusní černá. Dreft vyniká unikátní techno-
logií Fiberflex, která uchovává vláknům jejich 
pružnost a oblečení si tak zachovává původní 
tvar. Na přehlídce, kterou moderovala Diana 
Kobzanová, vystoupily herečky, tanečnice 

a modelky - Klára Issová, Andrea Kerestešová, 
Libuška Vojtková, Renata Langmannová a Ka-
teřina Průšová.

Přehlídka vyzdvihla benefity, které Dreft jem-
ným materiálům a oblečení přináší. Claudie 
pracovala s jemnými materiály, výraznými 
barvami a luxusními černými oděvy. Záro-
veň však kladla důraz na tvar oblečení. „Jsme 
uprostřed velmi horkého léta, proto jsem pro 
inspiraci vybrala spíše letní modely a styling 
– můžete si tak užít jemný městský styl, kom-
binovaný s explozí barev a luxusních materi-
álů. Černé kousky jsou pak základem každého 
ženského šatníku“, říká Claudie Marčeková. 

První český Coffee Sommelier prošel unikátním progra-
mem NESPRESSO COFFEE SOMMELIERTM

Společnost Nespresso představuje jedinečný vzdě-
lávací program Nespresso Coffee SommelierTM. Je 
určen pro profesionální someliéry a šéfkuchaře La 
Haute Cuisine, kteří si chtějí rozšířit své znalosti 
a pochopit svět kávy. Prvním českým zástupcem, 
který se v březnu tohoto roku programu zúčastnil, 
je Milan Krejčí, hlavní sommeliér společnosti Mer-
lot D´Or v Praze a první český Nespresso coffee 
sommelier. V současné době může společnost Ne-
spresso uvítat a proškolit více než 50 z nejlepších 
světových someliérů, výběr kandidátů je podřízen 
přísným kritériím. Školicí tým programu vede 
mezinárodní kulinářský expert pan Guiseppe Vac-
carini. Program, který je pořádán až čtyřikrát do 
roka, se skládá ze dvou částí: dvoudenního teore-
tického školení ve společnosti Nespresso v Aven-
ches ve Švýcarsku a dále z individuální školící 
části ve vlastním pracovním prostředí budoucích 
kávových odborníků. 

„Díky programu Nespresso Coffee SommelierTM 
jsem se naučil, jak vést kompletní senzorickou ana-
lýzu různých druhů káv a jak spojit kávu s ostatní-

mi kulinářskými produkty, jako jsou nejrůznější 
pokrmy, ale i čokoláda či voda,“ říká pan Milan 
Krejčí.

Vytvoření dokonalé harmonie znamená přede-
vším vytvoření kombinovaného potěšení z chuti 
a vůně při téměř současné konzumaci dvou látek. 
Abychom tedy dosáhli dokonalé harmonizace, je 
důležité, aby kávy a šampaňská, které jsou společ-
ně ochutnávány, vykazovaly velmi podobné vlast-
nosti vůně (vnímané přímo) a chuťově-čichového 
vnímání, což znamená stejnou intenzitu, jemnost 
a stálost. Jen tak se mohou naše smysly opakova-
ně ponořit do podnětného zážitku ochutnávání 
dvou produktů najednou. Textura a struktura 
šampaňského musí být vyvážena hořkostí kávy. 
Jak jsme uvedli již dříve, pokud se musí veškeré 
chuťové dojmy točit kolem kávy, můžeme říci, že 
u kávy, která má bohatou vůni a chuť a je středně 
kyselá a hořká, lze silně vnímanou hladkost a dob-
rou strukturu nejlépe sladit s pevným nebo teku-
tým produktem, který má stejné chuťově-čichové 
vlastnosti.

Česká pobočka společnosti Zepter International 
zahájila v květnu už 20. rok svého úspěšného 
působení na domácím trhu. Tuto skutečnost ne-
mohl pominout ani letošní výroční mítink, jehož 
hlavním cílem bylo nejen ukázat velikost a úspě-
chy českého Zepteru, ale především se podělit se 
všemi reprezentanty a manažery o radost a pozi-
tivní emoce, které práce v přímém prodeji přiná-
ší. Letošní výroční mítink, který nesl podtitul Ze-
pter Speed 20-tým rokem v ČR, byl výjimečný jak 
svou atmosférou, tak zejména skutečností, že na 
něm byl slavnostně zahájen prodej dvou nových 
produktů, a to potravinového doplňku ASTAX10 
STOPAGE a kávovaru ZESPRESSO.

Vyvrcholení nejen celého výročního mítinku, 
ale také celoroční práce všech reprezentantů 
a manažerů společnosti Zepter International ČR 
představovala poslední část, v níž byli slavnost-
ně vyhlášeni nejlepší manažeři a reprezentanti 
jednotlivých programů. Role moderátora se 
s neopakovatelným šarmem a vtipem zhostila he-
rečka Adéla Gondíková, které zdatně sekundoval 
Michal Jílek. Po oficiálním ukončení výročního 
mítinku Zepter Speed v 21.00 se všichni Zeptráci 
přesunuli z Kongresového centra Praha do neda-
lekého klubu Óčko, kde společně v discorytmu 
písní 80. let oslavovali své úspěchy do časných 
ranních hodin.

ZEPTERSPEED 
20. rokem v ČR
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lorem ipsum is simply
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Objev v  sobě hvězdu!

Dáša P.
20 let ,  s tudentk a 

PARKOVÁNÍ 9.00 - 22.00 BEZBARIÉROVÉ
PROSTŘEDÍ MULTIKINO

Konečně Konečně 
přicházípřichází
to pravé to pravé 
léto!

V rozpáleném Záhřebu se ve dnech 17. 7. - 
5. 7. 2010 konalo 6. ME veteránů basketbalu 
mužů a žen. V mužské kategorii hráčů 50+ se 
představil pražský tým BASKET PRAGUE SELE-
CTION ČR A, který splnil své předsevzetí a po-
stoupil ze základní skupiny do vyřazovacích sou-
bojů osmi týmů. V klíčovém zápase s pozdějším 
finalistou, řeckým národním týmem, podlehl ve 
vyrovnaném souboji a zůstal tak bez medailové-
ho umístění s tím, že další šance se naskýtá na MS 
v Brazílii v příštím roce.

Chorvatský Záhřeb nabídl účastníkům ne-
jenom sportovní zážitky, ale i řadu kulturních 
doprovodných aktivit a celkovou atmosférou se 
zapsal do srdcí všech.

Český tým BPS děkuje všem svým partnerům 
- a.s. Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. Helika 
Praha, Zoologické zahradě hl. města Prahy, a.s. 
Veba Broumov, K Brewery Trade, a.s., COLO-
SEUM RESTAURANTS, s.r.o a především gene-
rálnímu partnerovi a.s. UniCredit Bank Česká 
republika.

UniCredit Bank Czech Republic
sponzoroval turnaj veteránů
v basketbalu - VI. ME v ZÁHŘEBU 

Grilování se stalo velmi oblíbenou formou tráve-
ní času s přáteli, v němž můžeme spatřovat po-
zůstatky zvyku, kdy se lidé scházeli okolo ohně 
a připravovali jídlo. O původu grilování existuje 
několik verzí. Francouzi, kteří se považují za 
gurmány a průkopníky v oblasti gastronomie, 
se dožadují svého podílu na vzniku této úpravy 
jídla. Slovo barbecue, označující grilování, údajně 

pochází z barbe-a-quene, nebo-li pečení od fousů 
po ocas. Další verze se odvolává na původní oby-
vatele Ameriky, kteří připravovali maso na roštu 
vyrobeném ze syrového dřeva, které nazývali bar-
bacoa. Stěžejní je však volba kvalitních surovin. 
Při nákupu potravin pro grilování je možné se 
orientovat podle značky kvality KLASA. Pod tou-
to značkou spotřebitelé naleznou vhodné surovi-
ny nejen ke grilování. Od mastných výrobků přes 
nejrůznější ingredience k přípravě dipů a omá-
ček, konče sýry a čerstvou zeleninou. 

Tipy na suroviny pro grilování se značkou KLASA: 
Pro grilování masa a masných výrobků můžete 
vyzkoušet produkty oceněné značkou kvality 
KLASA například od těchto výrobců: Masokombi-
nát Plzeň s.r.o. (Grilovací kuřecí párek se sýrem 
a slaninou, Grilovací tyčinky masové), TOZOS 
spol. s r.o. (Klobása ke grilování), Biopark s. r. o. 
(Bio hovězí provensálský biftek), Vodňanská drů-
bež, s.r.o. (Kuřecí stehna, prsa a křídla), PROMT 
Modřice a.s. (Kuře bez drobů), Zelenka s.r.o. 
(Krutí prsní svalovina – šťavnatá). 

Grilování s KLASOU od A do Z

Oblibu zákazníků si stále více získávají pří-
stroje se systémem Android a chytré telefony 
obecně na úkor navigací. Společnost Sunny-
soft, specializovaný prodejce chytrých telefo-
nů a příslušenství, uvedla jako první v ČR do 
distribuce očekávanou novinku tohoto roku, 
komunikátor Samsung Galaxy S.

Komunikátor s atraktivním designem 
a operačním systémem Google Android 2.1 
nabízí v extra tenkém těle velmi rychlý 1GHz 
procesor, obrovský kapacitní 4.0“ SUPER 
AMOLED displej, natáčení HD videa i kvalit-
ní 5MPx fotoaparát. Celosvětový hit na poli 
komunikátorů nabízí Sunnysoft samostatně, 
nebo ve výhodných balíčcích se zajímavým 
příslušenstvím.

Samsung Galaxy S (Model: GT-I9000) je 
novým želízkem v ohni z dílny korejské spo-
lečnosti Samsung. Svou výbavou a výkonem 
může hravě konkurovat i těm nejšpičkověj-
ším dotykovým telefonům, které současný 
trh nabízí. Galaxy S s operačním systémem 

Android, poskytujícím přístup do mobil-
ních služeb Google jako je Google Search, 
Gmail a Google Maps, ale i například pří-
stup k firemnímu účtu Microsoft Exchange, 
disponuje úžasným čtyřpalcovým displejem 
s revoluční technologií Super AMOLED, 
která zaručuje menší odrazy, neomezené 
pozorovací úhly a bleskovou odezvu dotyko-
vého ovládání. Technologie mDNIe (mobile 
Digital Natural Image engine), dobře známá 
z velmi úspěšných LCD a LED televizorů spo-
lečnosti Samsung, přináší ještě ostřejší a jas-
nější obraz při prohlížení fotografií a vytváří 
perfektní prostředí pro nahrávání, úpravy 
a přehrávání HD videa, pro prohlížení inter-
netu nebo čtení oblíbených elektronických 
knih. Procesor je nataktován na frekvenci 1 
GHz.

Cílem šikovných vývojářů ze Samsungu 
bylo hlavně přinést uživatelům vyšší míru 
integrace a více pohodlí, proto velmi potěší 
také možnost využívání bohatého obsahu 
rozšířené reality v prohlížeči Layar Reality 
Browser a zdokonalené služby LBS (Location 
Based Services). Integrované řešení „Social 
Hub“ poskytuje nepřetržité napojení na so-
ciální sítě a umožňuje tak uživatelům kdykoli 
a kdekoli komunikovat s přáteli, kolegy či ro-
dinnými příslušníky. Telefon se pyšní velmi 
dobrou odezvou celého systému a díky pří-
jemnému uživatelskému rozhraní TouchWiz 
3.0 je radost Galaxy S používat v každoden-
ním životě. 

Samsung
Galaxy S
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Ze života značek
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Stát se jedničkou na trhu a při tom dovršit plno-
letost – 18 let činnosti – to jsou události, které 
vybízejí k oslavám.

Ipsos Tambor se v r. 2009 stal největší agen-
turou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR 
z hlediska dosaženého obratu. To vyplynulo ze 
zveřejněných dat členů SIMAR (Sdružení agen-
tur výzkumu trhu) a z následných rozhovorů 
s dalšími představiteli významných agentur, kte-
ré nejsou členy sdružení. Ipsos Tambor v r. 2009 
dosáhl v ČR obratu ve výši 284 mil.Kč. 

„Dosažení pozice lídra trhu nás velmi potěšilo, 
ale zároveň nám přináší další úkoly do dalších 
let. Pozici nejen udržet, ale i posílit - to nebude 
opravdu jednoduché, neboť naše konkurence je 

velmi silná a velmi si jí vážíme. Jsme moc rádi, že 
k dosažení „jedničky“ na trhu došlo v roce, kdy 
naše společnost slaví své „18tiny“, tedy plnole-
tost“, komentuje tuto novinku Radek Jalůvka, 
CEO Ipsos Tambor. 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem na-
šim klientům, kteří nám dali důvěru a pro které 
pracujeme. Věřím, že výsledky našich výzkumů 
a doporučení z toho plynoucí budou i nadále 
účinně podporovat růst businessu našich kli-
entů. Nová výzkumná řešení ze světových Ipsos 
knowledge center, která neustále zavádíme i na 
český trh, ať v rámci nabídky Ipsos Marketing, Ip-
sos Loyalty či Ipsos ASI, tomu jistě také přispějí“ 
dodává Radek Jalůvka. 

Druhý ročník konference Public Relations Sum-
mit, který se uskuteční 20. října 2010 v pražském 
hotelu Corinthia Towers, si za své ústřední téma 
vybral měření efektivity PR komunikace ve vzta-
hu k cílům zadavatele, ať už je to zlepšení reputa-
ce nebo zvýšení prodeje. Podtitul letošního roč-
níku proto zní „Umíme spočítat hodnotu public 
relations pro byznys?“

Téma vychází ze závěrů loňské konference, na 
které se účastníci shodli, že obor public relations 
bohužel nemá obecně uznávaná měřítka efekti-
vity. Odborníci v PR tento problém pociťují stále 
více a přicházejí s konkrétními snahami o vytvo-
ření mezinárodních standardů. I o nich bude 
program konference informovat.

Příkladů jasné vazby mezi PR aktivitami a spl-
něním obchodních cílů není na českém trhu 
nazbyt, neboť ani zadavatelé na tuto vazbu zatím 
nekladli patřičný důraz. Posláním letošního PR 
Summitu je povzbudit chuť se tímto vztahem za-
bývat a zejména ukázat, že to jde. K tomu výbor-

ně poslouží příklady, které budou na konferenci 
prezentovat zahraniční odborníci. Trendy a best 
practices ze světa budou v navazující diskusi 
konfrontovány se zkušenostmi a očekáváním vý-
znamných zadavatelů v ČR.

V závěru summitu se o řešení konkrétního 
úkolu na českém trhu pomocí PR komunikace 
budou snažit aktéři zábavné soutěže Pecha Ku-
cha, která se loni setkala s vynikajícím ohlasem. 
Letos slibuje ještě dramatičtější průběh, neboť 
čas pro prezentující bude zkrácen na pouhých 
šest minut. Soutěžní otázka „Jak naučit Čechy 
pít limonádu místo piva?“ je bezesporu vel-
kou výzvou. Bude zajímavé sledovat, jak se s ní 
účastníci soutěže vypořádají, jaké si stanoví cíle 
a jestli si vystačí s nástroji public relations nebo 
sáhnou i po dalších komunikačních disciplí-
nách.

Nedílnou součástí konference se stává vyhláše-
ní výsledků ankety PR Manager roku, které bude 
vyvrcholením celodenní akce.

PR Summit 2010: Umíme spočítat 
hodnotu public relations pro byznys?

Významné události
v historii Ipsos Tambor 

Shopper Marketing: Jak udělat 
z „návštěvníků“ nakupující
Expertní analýzy výzkumných a poradenských 
firem signalizují, že na vyspělých trzích je 70% 
nákupních rozhodnutí činěno přímo v prodejně. 
Nejzajímavějších 25% nakupujících přitom ge-
neruje 70% s tím spojeného zisku. Víte, kteří na-
kupující to jsou? Co je láká, těší, štve, odpuzuje? 
Určitě nejste sami, kdo při přečtení této otázky 
lehce znervózní… Není proto divu, že shopper 
marketing je v současnosti nejrychleji rostoucí 
marketingovou disciplínou jak u výrobců spo-
třebního zboží, tak v maloobchodních řetězcích. 
Úpadek masového marketingu, fragmentace 
médií a zejména rychle postupující segmentace 
a individualizace spotřebitelů tento proces dále 
urychluje.

Shopper Marketing alias umění, jak z “ná-
vštěvníka” prodejny udělat nakupujícího, se stá-
vá horkým tématem i na českém a slovenském 

trhu. Společnost Blue Events se proto bude této 
disciplíně systematicky věnovat a naváže na dosa-
vadní úspěšné eventy věnované souvisejícím té-
matům jako jsou category management, loajalita 
zákazníků či efektivní promoce. První příležitostí 
diskutovat teorii a zejména praxi Shopper Marke-
tingu bude 14. setkání ze série specializovaných 
obchodních konferencí Retail in Detail/Shopper 
Marketing 2010, které se uskuteční dne 29.9.2010 
v pražském hotelu andel’s. 

Dejte si tuto unikátní příležitost k lepšímu po-
chopení tajů úspěšného shopper marketingu již 
nyní do kalendáře. 

Využijte speciální slevy pro early birds, která 
platí do 31.8.2010.

Bližší informace získáte na www.retail21.cz/retai-
lindetail nebo Barbora.Krasna@Blueevents.eu

Ze života značek

Tento veletrh se uskuteční od 9. do 12. 9. 
2010 na Výstavišti v Praze - Holešovicích. 
Souběžně s veletrhem Tendence budou pro-
bíhat první ročníky výstav Fórum kuchyní 
a Světlo&Design.

Veletrh TENDENCE, který se již tradičně 
těší vysoké účasti z řad vystavovatelů i ná-
vštěvníků, má i letos svá velká lákadla. V sek-
ci nábytku se představí renomovaní vysta-
vovatelé, jakými jsou například společnosti 
de.fakto - letos opět s originální expozicí na 
300 m2, Brik – výrobce kvalitního nábytku 
nadčasového designu, Aglas – dovozce de-
signového nábytku z Anglie, Starcon design 
– designový nábytek za outletové ceny, Náby-
tek Husička – specialista na restaurační a ho-
telový nábytek. Chybět nebudou již tradičně 
společnosti Böhm, in-ELIS, Nadop + Fagor, 
Ason interier, JV Pohoda a řada dalších. 

Bohatý sortiment představí i firmy zabýva-
jící se bytovými doplňky – široké spektrum 
výrobků do kuchyně i do celého domu nabí-
zí např. firma Cedr Group. Společnost LPK 
INVEST PRAHA představí belgickou značku 
ILANGA, jejímž hlavním produktem jsou de-
signové ručně vyráběné dekorativní a vonné 
svíčky a značku `A LA MAISON , která před-
stavuje interiérové vůně a parfémy. Luxusní 
porcelán, sklo a doplňky bude prezentovat 
opět Villeroy & Boch. 

Zajímavou společnou expozicí se předsta-
ví výrobce elegantních notebooků společ-
nost Lenovo a designové muzeum společnost 
Designpropaganda. Stylové novinky z oblasti 
PC tak budou doplněny o nábytkové solitery 
exkluzivních světových značek, které zastu-
puje společnost Designpropaganda. Služby 
v oblasti poradenství při zařizování interiéru 
nabídne na svém stánku společnost de.fakto 
v čele s designérem Martinem Sladkým.

Kromě kvalitního a designově propracova-
ného zboží bude pro návštěvníky připraven 
i doprovodný program. Oblíbené přehlídky 
In light a top design se uskuteční i v letošním 
roce a půjde opět o zajímavou podívanou. 

Letošní ročník bude nově rozšířen i o PRO-
FI část, která bude zaměřena především na 
hotelový, restaurační a kuchyňský nábytek, 
hotelový, kuchyňský a stolový inventář, gast-
ro vybavení hotelů a restaurací, sklo a porce-
lán pro hotely a restaurace, jídelní a nápojové 
lístky, pokladny a pokladní systémy, software 
a řadu dalších.

Další informace na webových stránkách vele-
trhu www.tendence.eu.

TENDENCE
15. mezinárodní 
veletrh interiéru, 
designu, nábytku, 
osvětlení, dekorací 
a dárků

Značky regionálních pivovarů, 
které patří do pivovarnické sku-
piny K Brewery, jsou různými 
oceněními z pivních soutěží zná-
mé. Letošní velmi dobré výsled-
ky zejména prémiových značek 
Lobkowicz Premium a Lobkowicz 
Premium Nealko svědčí o tom, že 
K Brewery se návrat k tradicím 
a sázka na poctivý způsob vaření 
piva z vybraných surovin vyplácí.

Spanilou jízdu značek K Brewe-
ry zahájil v březnu Zlatý pohár 
PIVEX – PIVO 2010, do kterého 
se zapojilo 19 pivovarů s celko-
vým počtem 43 pivních značek 
a který probíhal pod odbornou 
garancí Výzkumného ústavu pi-
vovarského a sladařského Praha. 
Stříbrnou medaili v kategorii ne-
alkoholických piv si odvezl Lob-
kowicz Premium Nealko, mezi 
světlými ležáky si bronz vybojoval 
Lobkowicz Premium, vařený pod-
le tradičních výrobních postupů 
a z ryze českých surovin – sladu, 
vody a chmele – bez použití ex-
traktů či cizích příměsí.

Lobkowicz Premium si odnesl 
významné ocenění i z Australi-
an International Beer Awards, 
třetí největší profesionální pivní 
soutěže na světě. V konkurenci 
celkem 1170 přihlášených piv-
ních značek z 243 pivovarů, které 
reprezentovaly 34 zemí, byl „Lob-
kowicz Premium - šlechtic mezi 
pivy“ oceněn stříbrnou medailí 
v kategorii piv plzeňského typu.

Nejnovější ocenění byla pivům 
z produkce K Brewery udělena 
v Českých Budějovicích v klá-
ní PIVO České republiky 2010, 
které se konalo pod záštitou Mi-
nisterstva zemědělství v rámci 
Slavností piva 2010. V celkem 
15 kategoriích se zde utkalo 254 
značek z 51 pivovarů. Zlato si 
v kategorii nealkoholických piv 
odvezl Lobkowicz Premium Ne-
alko, nejcennější kov vybojoval 
mezi tmavými ležáky i černohor-
ský Granát. Stříbrnou medaili si 
odvezl Janáček Extra, který sou-
těžil v kategorii prémiových svět-
lých ležáků.

Piva z regionálních pivovarů
skupiny K Brewery slaví 
úspěchy na pivních soutěžích

Na květnovou image kampaň Pioneer Invest-
ments ČR v podobě brandingu golfového hřiště 
na Konopišti navazuje v těchto dnech kampaň 
produktová s názvem Stáří vpřed! Je postavena 
na dlouhodobé tradici investování do americ-
kých akciových trhů. Cílem je především pod-
pořit nově uvedenou třídu podfondu Pioneer 
Funds – U.S. Pioneer Fund, měnově zajištěnou do 
českých korun. Tento lucemburský klon využívá 
kvalitní investiční strategii třetího nejstaršího po-
dílového fondu na světě – Pioneer Fund a pyšní 
se ratingem AAA od Standard and Poor’s. 

Skupina Pioneer Investments v ČR komuni-
kuje na vybraných golfových hříštích, včetně 
Konopiště, prostřednictvím citilightových ploch. 
Na pražské magistrále pak pro prezentaci využije 
big boardy, které jsou umístěny na cestě oběma 
směry. Kampaň je dále podpořena bannery umís-
těnými na webu Pioneer Investments ČR a PR 
aktivitami. „Golfová hřiště jsme zvolili proto, že 
představují místo, kde se významně koncentruje 
cílová skupina našich potencionálních klientů. 
Tímto krokem se snažíme nejen upozornit na 
nový produkt, ale také budovat vyšší povědomí 
o značce Pioneer Investments a spolu s dalšími 
marketingovými aktivitami podpořit její dobré 
jméno,“ vysvětlila Dana Řezníková, ředitelka mar-
ketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR. 

Stáří vpřed!
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Kde značky najdete

Moët Hennessy Czech Republic 
Radlicka 608/2 Praha 5
Tel.: +420 251 013 432 

Gurmetum v OC Nový Smíchov 
Kratochvílovci v OC Palladium 

www.drinks.24 

ZNAČKOVÉ PRODEJNY MOSER
Široká nabídka skla Moser a jiných výrobců, 

porcelánu Bernardaud, Herend a Meissen, Thun 
a dalších značek, českého granátu, bižuterie, 

dárkového skla a mnohem více.
Praha

Na příkopě 12, 110 00 Praha 1
Tel: +420 224 211 293

E-mail: pha-prikopy@moser-glass.com
Staroměstské náměstí 603/15, 110 00 Praha 1

Tel: +420 221 890 891
E-mail: pha-star@moser-glass.com

Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary

Tel: +420 353 416 136
E-mail: kv-dvory@moser-glass.com

Tržiště 7, 360 01 Karlovy Vary
Tel: +420 353 235 303

E-mail: kv-trziste@moser-glass.com
Zákaznický servis:

Tel: +420 353 416 242, 800 166 737
Fax: +420 353 449 619

E-mail: customerservice@moser-glass.com
www.moser-glass.com

Dorotheum spol. s r.o. (Praha)
Aukční dům a prodejní galerie

Ovocný trh 2, Praha 1
Dorotheum Gmbh & Co KG (Vídeň)

Palác, Dorotheergasse 17, A-1010 Vídeň

Gigasport Praha - Zličín 
Avion Shopping Park 

Skandinávská 9, Praha 5, tel. 251 013 311 
Gigasport Praha - Černý Most 

zábavní centrum CČM 
Chlumecká 765, Praha 9 , tel.: 281 021 711 

Gigasport Průhonice 
k.z. Čestlice , Obchodní 112 , tel.: 272 088 511 

Gigasport Brno-Modřice
Svratecká 845, tel.: 547 426 611 

Gigasport České Budějovice
u Globusu , České Vrbné 2352, tel.: 385 100 211 

Gigasport Hradec Králové 
u Tesco Hradubická 

Rašínova tř. 1686 , tel.: 495 076 911 
Gigasport Mladá Boleslav 

vedle OC Olympia, Jičínská ul., tel.: 326 900 711 
Gigasport Olomouc

Slavonínská 1081/97, tel.: 585 711 011 
Gigasport Ostrava - Futurum 

Várenská 3309/50, tel.: 596 657 711 
Gigasport Plzeň 

Berounka Park, Nákupní 7 , tel.: 377 434 011 
Gigasport Bratislava

Avion Shopping Park, Ivánská cesta 12/A
tel.: +421 248 213 711 

NINA RICCI
Výhradní distributor pro ČR:

FOMI, s.r.o.
Jižní náměstí 969/10, 141 00 Praha 4 - Spořilov

www.fomi.eu
Tel: +420 222 521 053, Fax: +420 222 520 027

Mobil: +420 608 911 119

Helika, a.s.
Beranových 65, P. O. BOX 4

199 21 Praha - Letňany
Telefon: + 420 281 097 111 - Recepce

+ 420 281 097 222 - Sekretariát 
Fax: + 420 281 097 200 
E-mail: helika@helika.cz

Hard Rock Cafe Praha
Malé nám. 142/3

110 00 Praha-Staré Město 
www.hardrock.com/prague 
Telefon: +420 224 229 529 

Fax: +420 224 236 166 
E-mail: prague_sales@hardrock.com 

Otevírací hodiny:
Pondělí - Neděle 11:30 – 1:00

KDE NÁS NALEZNETE: BRNO: Auto Pytela, s. r. o., Podlipná 
13/14, tel.: 545 219 124, misak@auto-pytela.cz; AZ SER-
VIS, a. s., Kulkova 946/30, tel.: 541 575 003, 545 211 210, 
azservis@az-servis.cz; ČESKÉ BUDĚJOVICE: CB Auto a.s., 
Dr. Milady Horákové 1477, infolinka: 800 141 000, fax: 
385 102 418, seat@cb-auto.cz; ČESKÝ KRUMLOV: CB 
Auto a.s., Budějovická 166, infolinka: 800 141 000, fax: 
380 301 051, info.ck@cb-auto.cz; FRÝDEK-MÍSTEK: Auto-
družstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, tel.: 558 665 237, 
fax: 558 644 463, martin.trosak@autodruzstvo-fm.cz; 
HORŠOVSKÝ TÝN: Autocentrum Jan Šmucler, Dvořákova 
304, infolinka: 800 900 702, fax: 379 422 014, h.tyn@s-
mucler.cz; HRADEC KRÁLOVÉ: Autocentrum BARTH a.s., 
Bří. Štefanů 985, tel.: 494 945 105, fax: 494 945 109, 
seat@autocentrum.cz; JIHLAVA: Máca, s.r.o., Znojemská 
86a, tel.: 567 215 575, fax: 567 301 716, seat@automa-
ca.cz; KARLOVY VARY: CARS BAD, s.r.o., Jáchymovská 53, 
tel.: 355 329 811, mob.: 602 358 628, autosalon.sea-
t@carsbad.cz; KLADNO: AMOND, s.r.o., Smečenská 889, 
tel.: 312 817 114, fax: 312 817 999, nove.vozyseat@a-
mond.cz; KOLÍN: AUTO DESIGN VAŇKÁT, s.r.o., Nebovidská 
ul., tel.: 321 728 118, fax: 321 712 315, seat@seat-kolin.cz; 
LANŠKROUN: MOTOR HOBBY, s. r. o., Dvořákova 1000/III, 
tel.: 465 323 925, fax: 465 324 888, prodej@motor-hob-
by.cz; LIBEREC: AUTO KOUTEK, s.r.o., Tanvaldská 1141, tel.: 
482 313 436, fax: 485 100 232, mob.: 724 520 015, jaro-
slava.kopova@autokoutek.cz; LOUNY: SAZ – Evžen Mysli-
vec, Rybalkova 2639, tel.: 415 652 154, fax: 415 653 261, 
prodej.seat@saz-myslivec.cz; MĚLNÍK: TM-auto s.r.o., Nad 
Oborou 3853, 276 01, 736 768 292, prodej@tm-auto.cz; 
OLOMOUC: AutoCentrum Olomouc, s.r.o., Horní Lán 445/1, 
tel.: 585 750 354, fax: 585 750 368, seat@seatolomouc.
cz; OPAVA: S-Profit Auto, s.r.o., Polní 5, tel.: 553 622 264, 
fax: 553 622 264, seat@s-profit.cz; OSTRAVA: AUTO Heller, 
s.r.o., Cihelní 481/49, tel.: 596 606 262, fax: 596 606 257, 
seat@autoheller.cz; PARDUBICE: Autocentrum BARTH a.s., 
Hůrka 1798, tel.: 464 645 136, fax: 464 645 139, seat@au-
tocentrum.cz; PLZEŇ: Autocentrum Jan Šmucler, Borská 59, 
infolinka: 800 900 701, e-mail: plzen@smucler.cz; PRAHA: 
Auto-Exner, s.r.o., Českobrodská 42, tel.: 281 040 021, fax: 
281 040 012, seat@autoexner.cz; Auto Jarov, s. r. o., Osiko-
vá 2, tel.: 251 002 288, fax: 251 002 131, seat@autojarov.
cz; Autosalon Klokočka Centrum, a. s., Borského 876, tel.: 
251 005 112–5, fax: 251 005 116, seat@klokocka.cz; PY-
RAMIDA Průhonice, U Pyramidy 721, tel.: 267 751 006, 
fax: 267 751 008, prodej@seatovapyramida.cz; Srba Servis, 
Jíloviště 188, 252 02 Praha-západ, tel.: 255 717 011, fax: 
255 717 012, srba@srba.cz, www.srba.cz; TACHOV: Auto-
centrum Jan Šmucler, Oldřichovská 1511, tel.: 800 900 709, 
tachov@smucler.cz; TŘINEC: AUTO Heller, s.r.o., Oldřichovice 
793, tel.: 558 324 527, fax: 558 324 529, seat.trinec@auto-
heller.cz; ÚSTÍ NAD LABEM: Auton, a.s., Všebořická 256/53, 
tel.: 475 668 421, fax: 475 601 802, seat@auton.cz; VLČ-
NOV: ARAVER CZ, s.r.o., J. Plesla 556, tel.: 572 630 600–2, 
fax: 572 630 603, nesazalova.jitka@araver.cz; VYŠKOV: Auto 
Pytela, s.r.o., Havlíčkova 783/16, tel.: 517 347 779, rusnako-
va@auto-pytela.cz; FRYŠTÁK: IVOS Zlín, s.r.o., Zlínská 390, 
infolinka: 603 873 209, tel.: 577 912 144, fax: 577 912 149, 
seat@ivoszlin.cz; ZNOJMO: Libor Suchý, autoprodejna, Nový 
Šaldorf 81, tel.: 515 227 952, fax: 515 227 952, seat@au-
toprodejnasuchy-znojmo.cz; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: AUTO 
MÁCA, Strojírenská 40, tel.: 724 768 319, 724 338 433


