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Vážení a milí,

už je tomu rok, co jste mohli číst první vydání našeho časopisu. Roční výročí je vždy důvod k ohlédnutí se, 
bilancování a zavzpomínání. Třeba na značky, které s námi začínaly, protože těm patří především náš velký 
dík. Šly s námi do nového projektu a důvěřovaly nám. Shodou okolností dvě z těchto společností – Moët 
Hennessy a Gant jsou v tomto jubilejním čísle opět s námi a představují Vám nové kolekce a další značky ze 
svého portfolia.

Ale abych mohla poděkovat všem značkám, musela bych nyní vyjmenovat okolo padesáti značek, které na 
našich stránkách „odvyprávěly“ svoje příběhy, vysvětlily svoje filozofie, prozradily Vám, v čem jsou jedineční
a jakých patentů jsou držiteli nebo představily svoje nové prodejní koncepty a jiné novinky.

Rok od narození - to je doba, kdy se v životě člověka ten malý postaví na vlastní nohy a začne samostatně šlapat. 
Přesně tolik malých krůčků a drobných překážek muselo překonat to naše „dítě“ – náš časopis, aby si ho ti 
velcí všimli a začali registrovat, že tady je. Stejně jako má roční človíček kolem sebe celou rodinu, která ho má 
ráda a s ochotou pro něho cokoli udělá, tak i náš časopis má to štěstí, že je kolem něho tým, který ho utváří rád 
a práce ho baví. A já myslím, že je to na něm vidět.

Ze srdce našemu časopisu k těm prvním narozeninám přeji spousty dalších zajímavých příběhů, a to nejen 
věhlasných značek, protože všichni jsme jednou začínali a zakládali ten svůj Brand.
Věřím, že také mnoho z Vás – našich čtenářů - by se k tomuto přání připojilo. 

Krásný podzim!

Blanka Bukovská
Šéfredaktorka Brands&STORiES

Editorial
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GANT v projektu
Kennedy Green House

Na rozdíl od všech dosud známých příběhů o této 
legendární rodině zachycuje tento projekt rekon-
strukce domu současnost, která se týká nás všech. 
Když Mary Kennedy požádala o pomoc s dekora-
cí domu, hlavní návrhářku Gant HOME Annette 
Lundh, dlouho se nerozmýšlela a pustila se s chutí 
do projektu. Annette měla jedinou a hlavní myš-
lenku, jak umocnit charakter a osobitost domu.

Není tajemstvím, že Mary a její rodina má velmi 
blízko k přírodě, a proto by ráda využila právě 
tento dům v Mount Kisco a ukázala jak by život-
ní styl budoucnosti mohl vypadat. Před několika 
lety byl tento dům z dvacátých let silně poškozen 
záplavami, ale díky Mary a jejímu odhodlání do-
stal nový impuls do života. Pomocí moderních 
technologií se z domu stal vzor, jak postavit pří-
jemné a zdravé bydlení.

Zájem o zdravé moderní bydlení není to jediné, 
co spojuje Gant a Mary Richardson Kennedy, ale 
také společné kořeny a srdce v uvolněném, lehce 
plynoucím tempu amerického východu. Aktivní 

život v domě, postaveném pro hru a odpočinek, 
je pro Mary a její čtyři děti nepostradatelný.

„Jsou to obdivuhodně optimističtí lidé s osob-
ními vazbami a se širokým spektrem zájmů. To 
velmi dobře koresponduje s filozofií značky Gant
HOME,“ vysvětluje Annette. Prolnutí tradic s bu-
doucností, starého a nového hrálo při přestavbě 
domu zásadní roli.

Technicky vyspělé osvětlení, směs použitých ma-
teriálů, zachovaní původních detailů se hladce 
prolíná s klasickou architekturou domu.

Mary a Anette s pečlivostí jim vlastní vybraly nové 
textilie, které mají umocnit atmosféru domu. Sty-
lové přehozy, ručníky a ložní prádlo, měkké tóny 
barev s důrazem na bílou vytvářejí klidný pocit 
a tvoří všechny pokoje elegantními. Vše pohro-
madě vytváří nejen pěkný a zdravý dům, ale na-
bízí i něco navíc nám všem. Ukazuje způsob, jak 
může být moderní bydlení nejen příjemné, ale 
i ohleduplné k přírodě.

Na počátku dnešní společnosti GANT byla krej-
čovská dílna Bernarda Gantmachera ve městě 
New Haven ve státě Connecticut po druhé svě-
tové válce. Velmi brzy svou lásku pro kvalitu 
a design přeměnil ve firmu vyrábějící neformální
oblečení. Jeho synové Marty a Elliot se později 
po návratu z armády k jeho firmě přidali a plně
zachovali jeho důraz na špičkové řemeslné zpra-
cování a dokonale propracované detaily.

V roce 1999 švédská společnost GANT A B (v té 
době působící pod názvem Pyramid Sportswear) 
získala značku GANT od společnosti Phillips Van 
Heusen. V roce 1980 firma Pyramid Sportswear

získala práva k tomu, aby navrhla kolekci značky 
GANT pro švédský trh, a později jí byla přidělena 
práva na prodej oblečení značky

GANT po celém světě kromě USA.
Když pak v roce 1999 firma koupila i samotnou
americkou společnost GANT USA, noví majite-
lé konečně získali příležitost přetvořit GANT 
ve skutečně globální značku. V roce 2006 byly 
cenné papíry GANT kótovány na stockholmské 
burze; v březnu 2008 firma burzu opustila a kou-
pila ji soukromá švýcarská investiční firma Maus
Frères (informace o švýcarské investiční firmě
naleznete na adrese: www.maus.ch).

Základ, na kterém značka GANT vznikla a na 
kterém se proslavila je košile. Je s ní spojená 
celá řada kreativních krejčovských nápadů, 
jako poutko na pověšení mezi lopatkami, límec 
button-down, sámky na zádech kvůli větší vol-
nosti pohybu nebo třetí knof lík na límci kvůli 
lepšímu vedení kravaty.Tyto inovace zajistily 
značce GANT důstojné místo v historii světové 
módy. Značka má za sebou dlouhá léta růstu na 
mezinárodních trzích. Dnes se oblečení GANT 
prodává v 60 zemích světa ve více než 600 znač-
kových obchodech sítě GANT a v dalších vybra-
ných maloobchodních prodejnách.

Prolnutí tradic s budoucností 
v Kennedy Green House

Pro rodinu Kennedyů to znamenalo vystěhovat se 
ze svého historického domu a pronajmout si na ur-
čitou dobu jinou nemovitost. Dalším neméně dů-
ležitým krokem bylo zvolení vhodného architekta, 
projektového manažera, stavitele a designérku 
interiérů, poté spolupráce rodiny a ekologického 
týmu snů mohla opravdu začít.Projekt s názvem 
Zelený dům, měl původní dům od základu zrekon-
struovat za použití nejnovějších zelených techno-
logií a inovací.

Jedním z úkolů týmu bylo také najít sponzory, kte-
ří by pomohli s náklady pro tento náročný projekt, 
což vyústilo v příspěvky ve výši přes milion dolarů 
od vedoucích firem, které měli zájem ukázat své
ekologické výrobky zákazníkům.

Cílem Zeleného domu Kennedyů (nejen oficiál-
ní název projektu, ale i název knihy interiérové 
designérky Robin Wilson, která popisuje průběh 
tohoto projektu) bylo ukázat nejnovější výrobky 
a technologie, které jsou energeticky úsporné 
a šetří životní prostředí, obnovují systémy energií 
a metody recyklace v příjemném prostředí.

Jedním z cílů bylo i ukázat, že i ekologický design 
může být v tradičním stylu velmi estetický. Mary 
Kennedy, sama architektka se specializací na his-
torické renovace, dohlížela na tento jednoročním 
projekt: „Chtěli jsme vytvořit dům, který by byl co 
nejvíce moderní, komfortní a zároveň co nejvíce 
energeticky úsporný,” říká Mary.

Než mohla opravdu začít rekonstrukce, tým čelil vý-
zvě v podobě místní přísné zákonné regulace, která 
nařizovala, že v případě rekonstrukce budov je ne-
zbytné, aby 51% domu zůstalo neporušeno. Aby se 
vyhovělo místním zákonům, bylo potřeba dům nad-
zvednout do vzduchu. Původní první patro se stalo 

hlavním druhým patrem a z dvoupatrového domu 
se stala třípatrová rezidence o rozloze 798 m2.

S týmem architektů Kennedyovi vybudovali dům 
se 7 ložnicemi za použití nejnovějších trendů a pro-
duktů v oblasti obnovitelné energie, jako je geoter-
mální topení, klimatizace, termo-solární horká voda 
s vysoce výkonnostním propanovým bojlerem ur-
čeným jako záložní zdroj. Jako poslední v řadě jsou 
střešní solární šindele (první svého druhu ve Spo-
jených státech). Maximalizovaný pasivní solární 
příjem celkem 16ti solárních trubic rozvádí denní 
světlo do hal, šaten a jiných prostor. Kennedyové 
nyní vygenerují 10 megawattů elektřiny. Zimní bou-
ře v roce 2010 odřízly od elektřiny více než 150 000 
New Yorských domácností.Kennedyové však byli 
sami schopni dodat elektřinu třem rodinám.

V Zeleném domě Kennedyů, který slouží i jako 
případová studie v oblasti recyklace a záchrany 
materiálů a věcí, se potkávají nejnovější techno-
logie a znovu použité materiály, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí a vydrží dlouho. Každý kus 
starého domu byl buď použit k výstavbě nového 
domova nebo poslán na Zelenou demolici. Zá-
klady byly zborceny a použity jako štěrk, veškeré 
dřevo a dveře byly také znovu použity. Dle slov 
Bobbyho v domě nebyl použit ani jeden hřebík, 
který by nebyl recyklovaný.

Řemeslnický mistr, John Yurema z Detroitu, zre-
novoval každé dřevěné prkno a vytvořil podlahy 
na míru v jídelně, obývacím pokoji a ve studovně 
Bobbyho. Všechny podlahy byly vyrobeny z použi-
tého dřeva, nebo ze dřeva z obnovitelných lesních 
zdrojů. V servisní hale a hlavní místnosti pro praní 
kvůli lepší odolnosti byly položeny podlahy vyro-
bené z odřezků syrového dřeva. Zatímco podlahy 
v prvním a třetím patře byly vytvořeny zcela zno-

Původní prázdninový dům rodiny Mary a Roberta Kennedyů v Mountain Kisco ve státu 
New York, byl po rozsáhlých záplavách zamořen černou plísní. Rodina bojovala s plísní tři 
roky, proto když se začaly výrazně zhoršovat zdravotní problémy jejich dětí, stáli před roz-
hodnutím zda dům zbourat či od základů zrekonstruovat, volba byla jasná, rekonstrukce.

Příběh značky GANT
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GANT je lifestylová značka s bohatou tradicí výroby amerického sportovního oblečení, která nabízí moderní neformální oblečení vy-
soké kvality s evropskými prvky. Image společnosti GANT vychází z autentického kulturního dědictví amerického východního pobřeží 
s tradicí od roku 1949. Od té doby se značka hodně vyvinula, načerpala inspiraci z Evropy nejen v oblasti látek a návrhů, ale i v oblasti 
životního stylu. Dnes je GANT skutečně globální lifestylovou značkou, která nabízí kompletní spektrum oděvů pro muže, ženy a děti. Pod 
značkou GANT dnes licenční partneři navrhují a prodávají také hodinky, obuv, brýle, parfémy a dekorativní doplňky pro domácnost.

Značka Gant HOME využila jedinečné příležitosti dekorovat jeden z nejznámějších domů 
na předměstí New Yorku Zelený dům, patřící rodině Kennedyů.

Dedictví amerického východního 
pob�rezí poválecných let



KLASICKÉ AMERICKÉ VLIVY a vzrušující 
moderní styl nás inspirovali k vytvoření 
skvěle sladěné kolekce Podzim/Zima 2010. 
„Dvě odlišné části kolekce, GANT HOME 
CITY a GANT HOME COUNTRY, spolu dob-
ře ladí a zároveň si každá ponechává svůj 
vlastní velmi osobitý styl. Linie COUNTRY je 
nadčasová a uvolněná, zatímco řada CITY 
vyjadřuje exkluzivnější a rafinovanější ele-
ganci. Tato sezóna také zahrnuje takzvaný, 
„projekt vášně“: řada inspirovaná rodilými 
Američany vychází z tradice starých vzorů 
používanými původními obyvateli Ameri-
ky - Indiány. „Jako vždy záleží na zákaz-
níkovi, jak si nakombinuje a sladí různé 
prvky z kolekce podle svého vlastního oso-
bitého stylu tak, aby si doma vytvořil tu 
správnou atmosféru“, říká Annette Lundh, 
hlavní návrhářka Gant Home.

GANT HOME
TRADIČNĚ
SOUČASNÝ

GANT HOME CITY
Pro linii CITY jsou charakteristické exkluzivní produk-
ty z výběrových materiálů s překrásnými detaily. Tato 
sezóna nabízí původní vzory z 18. století ve výrazných 
barvách růžové a fialové doplněné o základní barvy 
černé, bílé a šedé. Prostěradla jsou vyrobená z nej-
jemnějších přízí a nejkvalitnější bavlny, s potiskem 
vzoru zvaného toile de Jouy, známého už od roku 
1876. Tvídové přehozy a ručníky, jsou z vysoce kva-
litního druhu americké bavlny Pima s extra dlouhými 
a jemnými vlákny. Tento podzim také nelze opome-
nout semišové polštáře v barevných tónech světle 
fialové nebo růžové.

GANT HOME
NATIVE AMERICAN
Inspirace pro tuto linii byla čerpána ze stylů a z barev-
ných motivů rodilých Američanů. Autentický, venkov-
ský dojem vytvářejí přehozy, polštáře a přikrývky, kte-
ré jsou okořeněné původními vzory čerpající ze starých 
amerických prošívaných přikrývek z pozdního 18. a ze 
začátku 19. století.

GANT HOME
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vu, podlaha v hlavním patře (druhém) nese pozů-
statky původní podlahy. Plíseň z původní podlahy 
v hale byla odsekána a zbývající dřevo bylo rozře-
záno na parkety a znovu položeno do jedinečného 
geometrického vzoru.

Recyklace, renovace a využití místní komunity bylo 
hlavním cílem projektu. Kombinace starého s no-
vým je architekty, Richardonem a Wilsonovou, vy-
užito ve všech aspektech budování nového domu. 
Hlavní podlaha je starožitná stejně jako rodinný 
nábytek, ladí skvěle s novými skříněmi, které byly 
vyrobeny místními umělci. „Stejně tak bylo důleži-
té zachránit věci, co byly určeny na skládku.“ Růz-
né kusy nábytku, dveře, které jsou nyní v hlavním 
patře. Opravená a znovu použitá byla i břidlicová 
střecha z psychiatrické léčebny Wassaic, která byla 
postavena ve 30. letech. Aby Kennedyovi zajistili co 
nejlepší a nejzdravější kvalitu vzduchu, požadovali 
netoxické barvy, proto na povrchové úpravy byly 
použity pouze ekologicky čisté produkty. V někte-
rých místnostech jsou položené koberce vyrobené 
z čisté novozélandské vlny od firmy Karastan.

Zajištění bezbariérového přístupu bylo další pri-
oritou rodiny Kennedyů. Designové prvky, které 
dělají domov domovem, umožňují přístup všem-
věkovým skupinám, počínaje rampou u zadního 
východu, výtahem až přes umístění vypínačů ve 
stejné výšce. Ergonomické kliky ve tvaru koulí, 
skryté zábradlí, bezbariérový přístup do sprch 
a šatny uzpůsobené vozíčkářům. „Věříme, že i na-
dále budeme používat dům, jako nástroj pro uče-
ní,“ říká Bobby. „Chceme otevřít dům pro archi-
tekty, studenty a pro všechny lidi, co se pokouší 
stavět ekologicky. Dům je pro ně otevřený, aby 
mohli přijít a vidět, co funguje co naopak ne.“

Historie předků rodiny Kennedyů dýchá v jejich 
domově. Historické prvky a odkazy lze vidět v de-
tailech jako francouzské dveře, elegantní sloupy, 
krby na míru, vestavěné knihovny a v jiných kous-
cích pocházející z rodinného dědictví. Americké 
vlajky z doby občanské války, štít z první světové 
války a šátky z voleb roku 1904 visí ve vstupní 
hale, zatímco schodiště je lemované zarámovaný-
mi dopisy a podpisy všech amerických preziden-
tů. Speciální osvětlení z optických vláken v kvalitě 
osvětlení v muzeích, které nepoškozují historické 
dokumenty, doplňují Solatubes (solarní trubice), 
které zásobují místnost denním světlem. Toaleta 
se systémem Low-Flow (s nízkým průtokem) na 
dámské toaletě připomíná komodu na klobouky, 
se kterou cestovala Mary Todd Lincoln v rámci vo-
lební kampaně jejího manžela Abrahama Lincolna. 
„To je moje gesto vůči mému manželovi coby ame-
rickému historikovi,“ říká Mary.

Mary trvala na tom, aby domov byl k žití pro rodi-
nu a její přátelé. „Toto je náš domov a ne umělecká 
galerie. Nechtěla jsem nic, co by bylo tak cenné, že 
se toho nemůžete ani dotknout.“ „Děti nás uzem-
ňují. Neustále nám připomínají, co je v životě dů-
ležité a proč toto všechno vlastně děláme.Nechce-
me, abychom dosáhli uznání, chceme, aby svět byl 
lepším místem než ten svět, do kterého jsme se 
narodili,“dodává Mary.

Interiérová designérka Robin Wilsonová popisu-
je průběh renovace redesignu domu Roberta F. 
Kennedyho ml. v knize: „Kennedy Green House: 
Designing an Eco-Healthy Home From the Foun-
dation to the Furniture“. Dům je mix klasických 
a moderních stylů, byl budován podle 4 ekologic-
kých zásad designérky: zachovalé, znovupoužité, 
netoxické a recyklovatelné.

GANT HOME COUNTRY
Tento podzim opět navštívíme již důvěrně známé teritorium Gantu: kostky, pruhy a hvězdy v osvědčených barvách 
jako je modrá, červená a zelená, které ladí se stylovými doplňky v barvách pískové a hnědé. Naše dědictví prostu-
puje celou kolekcí prostřednictvím známých vzorů a kvality, my jsme však vzhled zmodernizovali pro současnost. 
Mezi favority tohoto podzimu patří oboustranná prošívaná přikrývka (duvet)s kontrastním dezénem pruhů a kostek. 
Přikrývku můžete otáčet podle vaší nálady. Přídavkem této sezóny jsou další důležité stylové prvky a to denimové 
produkty a nepřehlédnutelný široký polštář s květinovým potiskem a nařaseným lemem. Linie je zaměřena více na 
ekologii, proto je zde více produktů z organické bavlny než kdykoliv předtím.

Kennedy Green House
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Vychutnejte si nejstarší šampaňské 

Odkaz dokonalosti:
šampaňské ve stylu Ruinart 
Příběh značky Ruinart založila dynastie, požehna-
ná jedinečným osudem. Již déle než dvě stě let 
„kultivuje“ rodina Ruinart společný sen – aby se 
šampaňské značky Ruinart zařadilo mezi nejšpič-
kovější šampaňská vína světa. Každá generace 
přebírá úkol stát se strážcem a ochráncem rodin-
né odbornosti ve výrobě šampaňského, jedineč-
ného dědictví značky i poslání celého rodu. Po 
téměř třech stech let je tato nejstarší značka šam-
paňského stále věrná svým původním hodnotám, 
zakletým do tajemství jemných zlatých bublinek. 

Vize a intuice
Příběh se začal psát v 17. století ve městě Reims. 
Na začátku stál neuvěřitelný odhad na trend. Bě-
hem vlády Ludvíka XIV., v době největší pompy 
a slávy Versailles, vzdělaný benediktýnský mnich 

Dom Thierry Ruinart, který pocházel z rodiny 
kupců s textilem, dostal nápad k nezaplacení. 
Předpověděl, že nové šumivé víno, které po-
cházelo z jeho rodného regionu Champagne 
a pomalu si získávalo oblibu u slavných a boha-
tých, čeká skvělá budoucnost. I přesto, že Dom 
Ruinart zasvětil svůj život službě Bohu, jeho 
obchodní instinkt byl naprosto přesný. Během 
výjimečné éry 18. století, v době, kdy Voltaire 
a Montesquieu zakládali osvíceneckou školu 
filosofie, synovec Doma Ruinarta, Nicolas Rui-
nart, počal realizovat vizi svého strýce. Původně 
kupec s látkami, Nicolas Ruinart se začal věnovat 
obchodu se šumivým vínem v roce 1729. Do té 
doby se šampaňské těšilo pouze regionální zná-
mosti a oblibě, protože jej nešlo přepravovat ve 
velkých sudech. Do roku 1729 mohla rodina 
Ruinart nabízet šampaňské pouze darem svým 
nejlepším zákazníkům. Královská vyhláška však 

v roce 1728 povolila přepravu vína v lahvích 
a tím se šampaňskému otevřely nové obzory. 
Obchod rodiny Ruinart se šampaňským šel tak 
dobře, že do šesti let, tj. v roce 1735, se rodina 
Ruinart zabývala již jen obchodováním s vínem 
a obchod s látkami definitivně opustila.

Odkaz úspěšnosti 
Jak šel čas, v čele rodinné firmy se střídaly další
generace rodiny Ruinart, ale duch inovace zů-
stával stále jednou ze základních hodnot značky. 
Claude Ruinart se například rozhodl investovat 
do starých dolů na křídu, nad nimiž bylo vystavě-
no město Reims a jeho opevnění. Byl to geniální 
tah – rodina Ruinart tak získala unikátní, teplotně 
stabilní a rozlehlý sklad pro svá vína, ve kterém 
mohly lahve odpočívat, nerušeny žádnými vib-
racemi. Tři podzemní úrovně s hloubkou do 38 
metrů a celková délka osmi kilometrů nabízejí 
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ideální podmínky pro fermentaci a archivaci šam-
paňského – a to vše v nádherném prostředí bí-
lých „lodí katedrály“ prostoupených sloupci svět-
la. Vskutku inteligentní výběr místa, které v roce 
1931 získalo status národní kulturní památky. Již 
od samého začátku stála za velkými a vizionářský-
mi plány i rozhodnutími rodiny Ruinart její odva-
ha a obchodní zdatnost. I přesto, že se značka již 
od počátku své existence zaměřuje na export, její 
duch a úspěchy jsou pevně ukotvené ve Francii. 
Styl značky Ruinart je vždy spojován s nejelegant-
nějšími a nejslavnějšími místy v Evropě. 

Étos dokonalosti 
Pro rodinu Ruinart, pro kterou nic než dokona-
lost nemá váhu, je odvaha ctností. Na své cestě 
za pravdou si Dom Ruinart, zvyklý na asketický 
život, vytyčil cíl: nikdy neslevit z kvality. Již od sa-
motného začátku se rodina Ruinart tímto princi-
pem řídí beze zbytku – stejně jako všechny velké 
značky ze světa luxusního zboží. 

Rodina Ruinart si vědomě vybrala tu nejtěžší 
cestu – preferenci pro odrůdu Chardonnay, tu 
nejelegantnější z bílých vín. Tato odrůda je jen 
pro ty nejtalentovanější. Rodina Ruinart navíc 
překonala veškeré překážky, které jí osud při-
chystal do cesty, a nikdy nedopustila, aby její 
reputace a jméno utrpěly. Například když v do-
bě první světové války bylo sídlo rodinné firmy
rozbombardováno, veškerý provoz se přesunul 
do podzemí – do nejhlouběji uložených sklepů. 
Když došlo k zatopení sklepů, tehdejší ředitel An-
dré Ruinart nechal zřídit provizorní kancelář na 
voru. Po jeho předčasné smrti v roce 1919 jeho 
žena Charlotte, kterou jako dítě rodina Ruinart 
adoptovala, nastoupila jako „regentka“ společ-
nosti, protože jejich syn byl na nástupnictví příliš 
malý. Žena v čele společnosti byla tehdy v muž-
sky šovinistickém, konformistickém světě vinařů 
terčem posměchu a opovržení. I přesto se Char-
lotte podařilo restrukturalizovat rodinný podnik 
a ochránit tak jeho, tehdy dvousetleté, dědictví. 

V roce 1929 oslavila značka Ruinart, v době zuří-
cí světové krize, dvě stě let své existence. Ekono-
mická situace se podepsala i na prodeji šampaň-
ského a rodina Ruinart měla další úkol – jak se 
s touto situací vypořádat. 

Příběh pokračuje 
Téměř dvě století řídila rodina Ruinart osud své 
značky, která se stala etalonem dokonalosti a ele-
gance ve světě šampaňského vína. I dnes jsou 
vína Ruinart preferována mezinárodní klientelou 
a Ruinart je jedním z korunních klenotů koncer-
nu LVMH. 

Sklepmistři – kouzelníci stojící 
za výjimečným Chardonnay
Podobnost s alchymisty, kteří se snažili přemě-
nit kov na zlato, není zcela náhodná. Sklepmistři 
značky Ruinart obdobně kouzlí s plody vinné 
révy. Tito alchymisté vína již téměř tři století 
produkují vinné klenoty. Hned v samotných po-

čátcích se rodina Ruinart rozhodla věnovat svoji 
péči citlivé a náročné odrůdě Chardonnay, která 
září napříč celým sortimentem Ruinart. Chardon-
nay je základem jemných, elegantních vín; je to 
odrůda, která pomalu zraje a propracovává se ke 
své aromatické plnosti. 

Chardonnay se vine chutí typickou pro vína 
Ruinart jako zlatá niť, nicméně pro sklepmistry 
a vinaře představuje velkou výzvu. Sklepmistr, 
podobně jako dirigent orchestru, funguje jako 
anděl strážný stylu Ruinart napříč sezónami 
– musí být obeznámen se všemi vrtochy odrů-
dy Chardonnay. To vyžaduje talent, inspiraci 
a jedinečnou odbornost – jen tak budou cuvée 
Ruinart hodna svého jména. Frédéric Panaïotis, 
který se v oblasti Champagne narodil, vládne 
sklepům Ruinart již od roku 2007. Tento uzná-
vaný enolog zasvětil svoji kariéru právě šampaň-
skému a dnes je tvůrcem i ambasadorem typické 
chuti vín Ruinart. Je důstojným pokračovatelem 

R de Ruinart
Vizuální aspekt | Pro toto víno je typická žlutá barva se 
zlatými odlesky a křišťálový charakter v kombinaci s jem-
nou, avšak živou perlivostí, která ve sklenici stoupá vol-
ným, dlouho trvajícím sloupcem.

Vůně | Vůně je delikátní, svěží a ovocná, s nádechem 
bílého ovoce (hruška) a sušených plodů (lískový oříšek 
a mandle). Patrná je také vůně bílých květů – akátu, hlo-
hu a šípku, v kombinaci s vůní čerstvého másla a aroma 
cukrářských výrobků.

Na patře | Jedná se o perfektně vyvážené víno, které je 
dobře cítit na patře. Jeho dominantní aspekt – svěžest – 
působí velmi harmonicky a plně, s výraznou koncovkou

Doporučení pro ochutnávku a servírování | Ruinart Brut 
je výborný aperitiv a ideálně se hodí pro menu, k němuž 
se podává výhradně šampaňské. Může být také servíro-
váno k lehkým jídlům s jemnou chutí, jako jsou například 
mušle sv. Jakuba na pánvi, sole meunière či kuřecí prsíčka.

Složení odrůd | Toto šampaňské je směsí odrůd Char-
donnay (40%) a Pinot Noir (60%).

Ruinart Blanc de Blancs
Vizuální aspekt | Toto víno se vyznačuje světle zlatou 
barvou a jemnou perlivostí, která ve sklenici stoupá ten-
kým, dlouho trvajícím sloupcem.

Vůně | Vůně je kombinací aroma čerstvého ovoce, ze-
jména citrusů, s nádechem bílých květin a bílého ovoce 
(broskev).

Na patře | Jedná se o velmi atraktivní cuvée Blanc de 
Blancs – čisté, originální a plné charakteru. Ruinart Blanc 
de Blancs se na patře rozvine do harmonie delikátní svě-
žesti, měkkosti a plnosti.

Doporučení pro ochutnávku a servírování | Toto víno 
je ideální aperitiv pro příležitosti posezení na letní pro-
sluněné terase v kruhu přátel a rodiny. Výborně se hodí 
k plodům moře, například k ústřicím z Marennes či kre-
vetám z Dublin Bay. Perfektní je i k mořskému jazyku na 
grilu či k sashimi.

Složení odrůd | Toto šampaňské je výhradně z odrůdy 
Chardonnay (100%).

Ruinart Rosé
Vizuální aspekt | Pro víno Ruinart Rosé je typická 
krásná zlatorůžová barva s nádechem korálově červené 
a velmi jemná perlivost, která ve sklenici prostupuje na-
horu tenkým, jasně ohraničeným sloupcem.

Vůně | Vůně je jemná, delikátní a čistá; dominuje v ní 
aroma třešně a čerstvě nasbíraných červených bobulí.

Na patře | Víno je precizně vyvážené, ovocné, lahodně 
plné, příjemně hladké a osvěžující.

Doporučení pro ochutnávku a servírování | Toto cuvée 
je ideální pro podávání jako večerní aperitiv. Jeho delikát-
ní ovocná chuť je perfektním doplňkem syrové čerstvosti 
andaluského gaspacha či sashimi z modroploutvého tu-
ňáka. Ruinart Rosé se také velmi dobře kombinuje s po-
lévkou z červeného ovoce podávanou jako dezert.

Složení odrůd | Toto šampaňské vděčí za svoji elegan-
ci a jemnost vysokému procentu odrůdy Chardonnay 
(45%). Většinu složení tvoří odrůda Pinot Noir (55%), 
z níž 19% je červená varianta, která se v chuti projevuje 
ovocným nádechem.

dynastie i jejího umění produkce výjimečných 
šampaňských vín.

Ruinart, šampaňské s moderní duší
Na začátku byla odrůda Chardonnay. Moderní, 
výrazná a vytříbená. Její charakter udává tón. 
Komplexní a jedinečný styl vín Ruinart vychází 
z neustálé inovace, originality, potěšení z chuti, 
intenzity smyslového vjemu – zkrátka styl, kte-
rému se nic nevyrovná. Originální a na první 
pohled rozeznatelné lahve šampaňských vín 
Ruinart jsou ztělesněním pracně získané odbor-
nosti míchání jedinečných cuvéee: R de Ruinart, 
Ruinart Blanc de Blancs a Ruinart Rosé. Všechna 

vína nesou pečeť Ruinart – jemné bublinky, kte-
ré ve sklenici stoupají tenkým, dlouhotrvajícím 
sloupcem, jedinečnou čistotu a svěžest. Nicmé-
ně každé z vín se vyznačuje jinou aromatickou 
stopou a vlastním charakterem. 

Umění a Ruinart, kronika jednoho vztahu
Výroba vynikajícího šampaňského se podobá 
umění – umění, kterému rodina Ruinart zasvětila 
celou svoji existenci. 

Po celou dobu existence značky jde respekto-
vaná vinařská rodina Ruinart vždy a jen cestou 
dokonalosti a kultivuje umění šampaňského 

vína. Výsledná cuvée se vždy podávala 
u královských dvorů v Evropě a byl 

servírován i na prvním letu letadla 
Concorde. 

Ruinart má tradičně velmi úzký 
vztah k umění. V roce 1895 oslo-

vil André Ruinart tehdy nej-
slavnějšího ilustrátora, Čecha 
Jana Muchu, a nechal si u ně-
ho vyrobit plakát, který svou 
moderností rozpoutal velmi 
živou diskusi. 

I dnes je značka Ruinart úzce 
spjata se světem moderního 
umění; je partnerem mnoha 
mezinárodních uměleckých 

akcí, například ARCO, Carré 
Rive Gauche, London Design 

a Miami Art Basel. Společnost 
Ruinart si také nechává na za-

kázku tvořit díla moderních 
umělců a designérů. Například 

India Mahdavi vytvořila pro Ruinart 
novou verzi slavné stříbrné lžičky. 

Emmanuel Dietrich navrhl unikátní 
sklo pro vyniknutí aromatické komplex-

nosti cuvée Dom Ruinart Rosé 1996. Pro 
dárkové balení vína Ruinart Blanc de Blan-

cs Collection Prestige 2007 vytvořil Christian 
Biecher zátku ve tvaru květu révy Chardonnay 
flower, přičemž se nechal inspirovat rodinným
erbem. 

V neposlední řadě navrhl holandský designér 
Marteen Baas „Dom Ruinart Bouquet de Cham-
pagne“, svoji vlastní interpretaci skla z 18. století 
z benátského skla Murano.

A zatímco toto vše probíhá na povrchu země,
dole v podzemí pečují sklepmistři o vzácná vína…



Příběh značky Redken

12

Dobročinná akce Redken Cut-A-Thon (tedy mara-
ton stříhání vlasů, počeštěně Střihaton) je jedno-
denní dobročinná akce. Bude se konat ve čtvrtek 
30. září 2010 a nabídne zákaznicím a zákazníkům 
možnost nechat se ostříhat a vyfoukat za jednot-
nou cenu 750 korun. Celý výtěžek bude věnován 
ve prospěch dětského rozštěpového centra Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 
Zákazníci si navíc odnesou 1 výrobek Redken 
zdarma.

Dobročinná akce Redken Cut-A-Thon se ve Spo-
jených státech konala už dříve, ale až letos, u pří-
ležitosti 50. výročí vzniku Redken se rozšiřuje 
do celého světa. V posledním zářijovém týdnu 
tak kadeřníci této osobité značky budou stříhat 
pro dobrou věc. V každé zemi, kde působí, si 
značka Redken zvolila jednu místní dobročinnou 
organizaci nebo instituci, které výtěžkem z Cut-

-A-Thonu pomůže. Kadeřníci pracují bez nároku 
na honorář.

Svou účast potvrdily špičkové kadeřnické salony, 
které v Česku se značkou Redken pracují. 

V Redken Exchange (Plzeňská 11/213, Praha) 
– přislíbily účast tyto salony:
•  5 th Avenue Hair Studio (Praha 1)
•  Black and White (Roudnice)
•  Florian Hair (Praha 1)
•  Miracle (České Budějovice)
•  P.B. Hair design (Praha)
•  Salon Biodroga (Praha 1)
•  Studio Dády Kusé (Praha 2)
•  Studio Five (Praha 2)
•  Studio For All (Praha 3)
•  Studio Marta Moravcová (Teplice)
•  Studio Winci (Brno).

V Bomton Loft Brumlovka (Vyskočilova 2, Praha)
– to samozřejmě bude tamní zkušený tým kadeř-
nic a kadeřníků.

„Redken Střihaton začíná dostávat konkrétní 
tvar,“ shrnuje Martin Machek z českého týmu 
značky Redken. „Tým špičkových kadeřníků 
bude po celý den bez nároku na honorář dělat to, 
co umí nejlíp, a tím pomáhat dobré věci. V téhle 
branži nejde jen o to, být jedničkou na trhu, ale 
také se chovat lidsky a pomáhat tam, kde může-
me pomoct.“
 

Cut-A-Thon bude probíhat po celý den v Redken 
Exchange na pražském Andělu (Plzeňská 11/213, 
Praha 5) a ve Studio Bomton Loft Brumlovka (Vy-
skočilova 2, Praha 4). Objednávat se můžete na 
zelené lince Redken +420 274 810 764.

50. léta
Pro mladou herečku Paulu Kent, která měla 
jemné vlasy a citlivou pokožku, byly odbarvené 
a natupírované účesy 50. let utrpením. Neustále 
trpěla alergickými reakcemi na vlasové produk-
ty, přitom jí ale žádný dermatolog ani kadeř-
ník nebyl schopen pomoci. Kdykoliv položila 
otázku „co je v tomto produktu?“ dostalo se jí 
odpovědi: „Nevím, nikdo nám to ještě nikdy ne-
vysvětlil.“

V záblesku inspirace si pomyslela: „Musí existo-
vat miliony dalších lidí, kteří by ocenili, kdyby 
měli k dispozici produkty, které nevyvolávají 
alergické reakce. Profesionální kadeřníci po-
třebují znát chemické vlastnosti vlasů a pokož-
ky, složení produktů a jejich význam pro krás-
né zdravé vlasy“.

60.léta
Paula Kent založila společně se svým vlastním 
kadeřníkem a kosmetickým chemikem Jheri Red-
dingem firmu REDKEN (odvozeno od prvních 
třech písmen jejich příjmení - REDding a KENt). 
Vytvořili tři produkty založené na třech základ-
ních principech:
•  Jemně kyselé pH (pH 4.5 - 5.5 pro zajištění při-

rozené pH rovnováhy vlasů a pokožky ).
•  Obsahuje proteinové polypeptidy, které nahra-

zují to, co bylo vlasům odebráno.
•  Používáno pouze na základě doporučení pro-

fesionálních kadeřníků. Redken byl pouze 
malý výrobce – na 400. místě ze 400!

V roce 1967 potkala Paula neznámého kontro-
verzního anglického vlasového stylistu Vidal Sas-
soon. Paula rozpoznala Vidalův talent a nabídla 

mu příležitost vydat se na tříleté turné po USA 
s cílem poskytovat školení na Modern Day Retai-
ling. Toto turné ovlivnilo 27 000 kadeřníků a zna-
menalo revoluci v kadeřnickém světě.

Od 60.let věnuje Redken hlavní pozornost právě 
rozvoji kadeřnických profesionálů. Tento přístup 
vznikl na základě přesvědčení Pauly, že nejkom-
petentnějšími osobami, které mohou předepi-
sovat a doporučovat profesionální kadeřnické 
produkty, jsou kadeřníci.

zbytek je již minulost…
Růst Redkenu neustále pokračoval. V současné 
době je Redken lídrem na trhu v USA, má více 
než 60 patentů a je velmi oblíbenou značkou po 
celém světě.

móda je naše vášeň
Prožijte tu pravou atmosféru, energii
a styl pocházející přímo z ulic NYC.
Nejnovější dění proměňujeme ve žhavé
vlasové trendy; Sexy, moderní & plné energie.

Síla kosmopolitní kreativity.

věda je naše silná stránka
Průkopnický výzkum, založený na našem dědictví 
a znalostech v oblastech proteinů a správně kyselém 
pH, vedl ke vzniku nejmodernějších produktů v oboru. 
Technologie je nedílnou součástí každého produktu. Péče 
o vlasy, barvy a styling jsou spojeny v celkovou synergii.

Síla moderní chemie.

inspirace je ve středu našeho zájmu
Umělecký projev, který nezná žádné hranice. 
Ochota hledat nová řešení a vynikat prostřednictvím 
učení se a sdílení znalostí s ostatními profesionály 
a podnikateli. Překonávat očekávání.
Zasvěcení se osobnímu rozvoji.

Vzrušení z inspirující výměny zkušeností.

Příběh značky Redken

Redken Cut-A-Thon
Střihaton: české kadeřnické špičky
budou stříhat celý den pro dobrou věc

redken | Móda. Věda. Inspirace.



Klementinský komplex vystavěli Jezuité v dneš-
ní rozloze v letech 1653–1726, na místě kláštera 
dominikánů, kteří se zde usadili v roce 1227 při 
kostele sv. Klimenta a který jezuité po nich pře-
vzali. Historie klementinského areálu je velice 
úzce spjata s působením jezuitů – Tovaryšstva 
Ježíšova, které do Čech povolal král Ferdinand I. 
v r. 1556. V tomto roce byla na ruinách bývalého 
dominikánského kláštera vybudována jezuitská 
kolej: Klementinum. Jezuité po sobě zanechali 
obdivuhodný architektonický a duchovní odkaz. 
Jejich řád byl zrušen papežem v r. 1773, kdy také 
„barokní perlu“ Prahy opouštějí. Dle pověsti zane-

chali v místních sklepeních doposud nenalezený 
poklad nedozírné hodnoty.

V roce 1618 byli Jezuité reformátory z Prahy vypo-
vězeni. Po svém brzkém návratu roku 1620 byli, 
v rámci pokračující rekatolizace, pověřeni i sprá-
vou do té doby protestantské Karlovy univerzity, 
která se od té doby nazývala univerzitou Karlo-
-Ferdinandovou. V roce 1622 sem byla přemístěna 
knihovna Karlových kolejí.

Rozsáhlý komplex obsahoval učebny, sály – jako 
knihovní sál, letní refektář, matematický sál, hu-
dební sál, provoz tiskárny (jedné z významných 
a největších své doby), hospodářské budovy, pro-
story pro ubytování, budovy pro cla a samozřej-
mě kultovní prostory – kostely sv. Salvátora, sv. 
Klimenta, Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Ma-
rie, Zrcadlová kaple, kaple sv. Eligia a sv. J. Nepo-
muckého – uspořádaných kolem zelených ploch 
nádvoří.

V roce 1751 zde bylo v otevřeno muzeum mate-
matiky, jehož prvním ředitelem byl matematik 
a fyzik Joseph Stepling. Známá byla také zdejší 
astronomická observatoř založená v roce 1722. 
Od roku 1752 jsou v Klementinu prováděna hyd-
rometeorologická měření a pozorování, která od 
roku 1775 začal zaznamenávat astronom Antonín 
Strnad, Steplingův žák.

Jezuité opouštějí Klementinum v letech 1773-
1777, univerzita a knihovna však zde zůstávají. 
Národní knihovnu ve smyslu budování knihov-
ního fondu založeného na shromažďování knižní 
produkce vzniklé na území Čech, Moravy a Slez-
ska začal systematicky vytvářet Karel Rafael Ungar, 
druhý ředitel předchůdkyně dnešní NK ČR - Ve-
řejné c. k. univerzitní knihovny. Ta byla založena 
dekretem Marie Terezie v roce 1777 z iniciativy 
šlechtice a zároveň jejího prvního ředitele - Fran-

tiška Josefa hraběte Kinského. Tehdy čítal její fond 
zhruba 50 000 svazků a spravovali ho dva knihov-
níci. Ungarova, dosud používaná signatura „54“ je 
od té doby až do dnešních časů vyhrazena pro ja-
zykově české fondy. Ungar také vymohl na českém 
zemském guberniu v rakousko-uherské monarchii 
vůbec první nařízení o povinném výtisku, který se 
týkal nejprve tiskařů pražských (od r.1781) a poté 
všech, působících na našem území (od r. 1807).

Do rozdělení univerzity na českou a německou 
v roce 1882 v Klementinu sídlily Filozofická a Te-
ologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity, 
na které se vyučovalo především, ne-li výlučně, 
německy. Po rozdělení zde zůstala pouze česká 
část a od roku 1930 pak jen rozšířená univerzitní 
knihovna. Klementinum je sídlo dnešní Národ-
ní knihovny – jak se opět od roku 1990 jmenuje 
(předtím od 1935 Národní a univerzitní knihovna, 
od 1939 Zemská a univerzitní knihovna, od 1958 
část Státní knihovny ČSR).

Organizační součástí Národní knihovny je Slo-
vanská knihovna uchovávající ceněnou sbírku li-
teratur slovanských národů a odborné slavistické 
literatury. V knihovním fondu čítajícím 750 000 
svazků se nachází, mimo jiné, i vzácná sbírka sta-
rých ruských tisků, světově unikátní rozsáhlá ko-
lekce literatury zaměřená na ruské revoluční hnutí 
na počátku dvacátého století a na činnost mezivá-
lečné politické emigrace ze Sovětského svazu.
 
Jedním z nejcennějších a zároveň nejkrásnějších 
rukopisů ve fondech NK ČR je Vyšehradský kodex 
z roku 1086 – korunovační evangelistář pořízený 
ke korunovaci prvního českého krále Vratislava 
II. Svým významem jde o památku srovnatelnou 
s českými korunovačními klenoty. Z hlediska vý-
zdoby jsou srovnatelné další dva rukopisy: Pasio-
nál abatyše Kunhuty a Velislavova bible (středově-
ký předobraz dnešních komiksů), oba ze 14. stol.

Klementinum
národní poklad a pozoruhodnost
Rozsáhlý barokní komplex Klementina je druhou největší architektonickou historickou památkou v Praze - hned po areálu Pražského 
hradu. Ohlédněme se za pozoruhodnou historií klementinského areálu – sídla Národní knihovny ČR, který v sobě ukrývá tolik zajíma-
vostí. Některé z nich jsou dokonce znovuobjevovány až dnes při revitalizačních pracích na této kulturní památce. 

Po odstoupení od záměru realizace objektu Novo-
dobých fondů a služeb na Letné došlo k nutnému 
přehodnocení připravované revitalizace areálu 
Klementina a obsahu jeho uživatelského záměru. 
Veškeré aktivity řešené na vysoké technické úrov-
ni v novém objektu bylo nutné alokovat zpět do 
historických objektů Klementina a do Centrální-
ho depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři, 
který byl v roce 2008 do Programu péče o národ-
ní kulturní poklad také zařazen. O průběhu revi-
talizace Klementina a o dobudování Centrálního 
depozitáře v Hostivaři nám více řekl Ing. Martin 
Vácha, ředitel provozu a investic NK ČR.

Klementinum je druhým největším historickým 
architektonickým objektem v Praze a svým roz-
sahem a významem patří do kategorie národních 
kulturních památek. Silueta stavby na horizontu 
staroměstského břehu a fascinující srostlice bu-
dov z různých období a od mimořádných autorů 
je dílem prvořadé architektonické kvality. Staveb-
ně technickými cíli revitalizace jsou citlivé rekon-
strukce s odstraněním dodatečných provozních 
řešení a nekoncepčních zásahů, důsledné využití 
stávajícího prostoru, reorganizace provozních 
částí, pracovišť a fondů, zvýšení kapacity přestav-
bou stávajících a vybudováním nových kapacit. 
Záměrem je získat prostory pro studovny sloužící 
veřejnosti, při zachování historických fondů, Slo-
vanských knih a depozitáře v budově. 

„Prvořadým úkolem je přinést do Klementina 
světlo, kvalitní veřejné prostory a čítárny, jasnou 
strukturu a orientaci v objektech, vysvětluje Ing.
Martin Vácha. „Jde o to, soustředit plochy pro ve-
řejnost v části Novodobých fondů, vymezit zónu 
Slovanské knihovny a zónu Historických a hudeb-
ních fondů. Vybudovat sály s dobrou variabilitou 
a propojeností s knihovnou a exteriérem, zrušit 
automobilovou dopravu v areálu a umožnit bezba-
riérový přístup do hlavních částí objektu. 

Východiskem ze situace nedostatku depozitních 
míst je urychlená výstavba depozitářů a provoz-
ních ploch v areálu Národní knihovny v Hostivaři, 
která je z důvodu maximálního urychlení plánová-
na ve dvou stavbách. Po dokončení první stavby 
(předpokládaný termín je rok 2011) bude možné 

postupně vystěhovat knihovní fondy a některé 
provozy z Klementina, a tím uvolnit další prosto-
ry pro stavební práce. Po dokončení druhé stavby 
v Hostivaři, cca v roce 2014, bude celková kapacita 
(stávajícího i nového) depozitáře v Hostivaři cca 
10 mil. svazků a budou zde v provozu zpracovatel-
ské linky, digitalizační pracoviště, restaurátorské 
pracoviště a další kancelářské prostory s celko-
vým počtem pro 250 pracovníků. V roce 2012 by 
se také do těchto prostor měla přestěhovat Parla-
mentní knihovna, která je dnes v parlamentu na 
Václavském náměstí.“

S ohledem na situaci, kdy o celé řadě technických 
řešení a stavebních úprav Klementina není z hle-
diska památkové ochrany rozhodnuto a je nezbyt-
né konat, bylo přijato následující řešení. Celou revi-
talizaci Klementina rozdělit do etap a zahájit jejich 
postupnou realizaci. V současnosti se již dokonču-
je I. etapa, ve které jsou řešeny prostory, uvolně-
né Státní technickou knihovnou, nárožní objekt 
u Mariánského náměstí, Zrcadlová kaple a Barokní 
sál a části dalších objektů. Stavební úpravy spočí-
vají především v odstranění novodobých příček, 
rekonstrukci inženýrských sítí, repasi okenních 
a dveřních výplní, obnově povrchů, rekonstrukci 
fasád a zateplení střech. V části objektu bude zbu-
dován klimatizovaný depozitář. „Zajímavé je,“ vy-
světluje dále pan Vácha, „že systém chlazení bude 
využívat vltavskou vodu, ta se prožene systémem 
a zase se bude do Vltavy vracet. Využijí se přitom 
stávající kolektory a nutné stavební zásahy budou 

minimální. Nebude narušen ráz budovy a přitom 
bude dosaženo kýžených technických paramet-
rů. Bude zde instalován také nový hasicí systém. 
Zatímco v hostivařském depozitáři se bude hasit 
plynem, zde vodní mlhou.“

Uvedení objektu do finálního stavu se předpoklá-
dá až v závěru rekonstrukce areálu. Ostatní objek-
ty, které jsou součástí první etapy, budou po do-
končení plně sloužit určenému poslání.

Na první etapu byl ve veřejné soutěži vybrán zho-
tovitel – konsorcium společností Metrostav a.s. 
a Arstav s.r.o. Dle uzavřené smlouvy činí náklady 
na stavební práce I. etapy 203 mil. Kč a realizace 
má být dokončena v roce 2011. Do II. etapy jsou 
zahrnuty objekty kolem Studentského nádvoří 
a celé křídlo do Křižovnické ulice. Rekonstrukce 
je nyní ve fázi projektové přípravy. Stavební úpra-
vy jsou shodné s úpravami v I. etapě, dojde zde 
rovněž v souladu s požadavky památkářů k reduk-
ci novodobých vikýřů. Bude zřízeno nové datové 
centrum a klimatizovaný depozitář. Předpokláda-
né náklady činí 287 mil. Kč. Realizace by měla pro-
běhnout v letech 2011 až 2012. Ve III. etapě budou 
řešeny objekty ve střední části areálu, úpravy bu-
dou shodné jako v předchozích etapách, tj. odstra-
nění novodobých prvků, repase povrchů a výplní, 
fasády a nové inženýrské sítě. V této části jsou situ-
ovány zejména prostory pro veřejnost – studovny, 
půjčovny apod. Součástí etapy je i stavba nového 
depozitáře v prostoru Hospodářského dvora a vy-
řešení vertikálních komunikací. „Zajímavostí zde 
je,“ doplňuje Ing. Vácha, „že se s tímto novým de-
pozitářem dostneme na úroveň základů a nejdeme 
do záplavového území. Bude zde dobudován kva-
litní protizáplavový systém, všude budou klapky, 
aby se sem voda nikdy nedostala.“ Nový depozitář 
pojme 2,5 miliónů svazků knih, budou zde histo-
rické fondy, Slovanská knihovna, Novodobé fondy 
a knihovnický institut. A ještě jedna novinka je zde 
plánována,“ doplňuje ředitel odboru provozu a in-
vestic, „a sice zavedení dopravníkového systému 
pohybu knih po budově. Zamezilo by se jím dosa-
vadnímu ručnímu převážení knih vozíčky.“

Akce by měla proběhnout v letech 2012 až 2013 
s nákladem cca 729 mil. Kč. Ve IV. etapě se před-
pokládá rekonstrukce povrchu všech nádvoří, 
kromě Technického, nahrazení asfaltu dlažbou 
a parkovou úpravou. Realizace v letech 2012 až 
2013 s nákladem cca 150 mil. Kč. 

V V. etapě se předpokládala i výstavba podzem-
ních garáží pod Technickým nádvořím.Od této 
výstavby se však z ekonomických důvodů upus-
tilo. Bude uveden do konečného stavu objekt po 
bývalé Státní technické knihovně. Realizace se 
předpokládá v letech 2014 až 2015 s nákladem cca 
301 mil. Kč. 

Revitalizace Klementina 
V roce 2006 se usnesla naše vláda, že bude realizovat Program péče o národní kulturní 
poklad, do kterého bylo zahrnuto Národní muzeum, Národní knihovna, Národní technic-
ké muzeum, Národní filmový archiv a Umělecko průmyslové muzeum.

Vizualizace depozitářů 
a provozních ploch v areálu 

Národní knihovny v Hostivaři

Příběh Klementina
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Revitalizace Klementina
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Freya Campbell, manažerka australské 
vládní agentury Australian Trade Com-
mission zodpovědná za vývoj a propagaci 
nové identity Austrálie - Australia Unlimi-
ted - nám poskytla rozhovor.

Proč vznikl nový brand Australia Unlimited?
Cílem projektu Australia Unlimited je strategic-
ky a komplexně vymezit Austrálii z globálního 
pohledu a to ve všech směrech. Chtěli bychom, 
aby byla Austrálie vysoce ceněna nejen jako tu-
ristická destinace, ale také jako „globální občan“ 

a globální obchodní partner. Nová značka byla 
v Austrálii oficiálně představena před nedáv-
nem – 14. května 2010 a velké mezinárodní akce 
na podporu uvedení značky jsou plánovány do 
konce roku 2010, nicméně jsme ještě na začátku 
cesty. 

Jak zajistíte, aby nová značka nebyla asociována 
s pouhou turistickou propagací Austrálie?
Australia Unlimited bude v pravém slova smyslu 
zastřešující značkou, komunikující zcela jinak 
s mnohem širším záběrem. Australia Unlimited 
bude komunikovat nejrůznější přednosti Austrá-
lie – v podnikání, vědě, umění i společenské od-

povědnosti. Nová značka se bude zásadně odlišo-
vat od současné propagace Austrálie jako skvělé 
turistické destinace.

Jak bude Australia Unlimited využívána k propaga-
ci Austrálie v zahraničí?
Australia Unlimited bude komunikovat příběhy 
australských úspěchů v nejrůznějších oblastech. 
Plánujeme využít případové studie, cílenou ko-
munikaci těchto případových studií zahraničním 
médiím, soustavnou informační vládní kampaň 
a informační portál o našich úspěších v různých 
sektorech a na různých trzích. Tento portál bude 
určen vládním agenturám. Zvažujeme, ve spolu-
práci s naší kreativní agenturou M&C Saatchi, 
také vytvořit co-brandingový manuál. Vše bude 
záviset na tom, jakou konkrétní strategii budová-
ní značky a struktury značky předloží právě zmi-
ňovaná M&C Saatchi. 

Proč byla vybrána právě značka Australia Unlimited?
K výběru vítězného návrhu došlo na základě stu-
die výzkumné společnosti TNS Research. TNS Re-
search dostala za úkol provést výzkum zaměřený 
na identifikaci hlavních atributů značky odpoví-
dajících záměrům Austrálie nejen v současnosti, 
ale především s výhledem do budoucnosti. Nová 
značka by měla být přitom dostatečně motivující 
a inspirující pro budoucí majitele značky, tak pro 
cílové skupiny v Austrálii a v zahraničí. Ve 14 ze-
mích bylo dotázáno 14 000 lidí a návrh „Australia 
Unlimited“ se ukázal jako nejvhodnější, zahrnu-
jící jak současnou image země a představy o ní, 
tak možnosti pracovat s aspekty, které by měly 

být v budoucnu asertivně a dynamicky propa-
govány a dosud nejsou notoricky známy. Návrh 
„Australia Unlimited“ splnil jednu ze zásadních 
podmínek – pohled do budoucnosti a komunika-
ci Austrálie daleko modernějším a mnohovrstev-
ným způsobem.

Je možné nějakým způsobem určit, kde se vlastně 
Austrálie, jako značka, nachází?
 Austrálie se umístila na 9. místě v hodnocení 
podle indexu národních značek (Nation Brands 
Index) zpracovávaným výzkumnou společností 
Anholt Gfk-Roper. Tímto indexem je hodnocena 
atraktivita a image 50 zemí světa; index hodnotí 
6 různých oblastí – export, vládu, kulturu, spo-
lečnost, turistiku, imigraci a investice. 

Je zajímavé, že je Austrálie nejlépe hodnoce-
na především v oblastech společnost a turistika. 
Země je také hodnocena jako jedna z nejžádaněj-
ších zemí pro práci a život. Největší slabiny naší 
reputace jsou v kategoriích kultura a export.

Proč je pro Austrálii tak důležité mít národní značku?
S tím, jak roste síla mezinárodních komunikač-
ních médií, snižují se cestovní náklady a zvyšuje 
se kupní síla spotřebitelů, potřebujeme silnou 
značku - budeme totiž soutěžit nejen v obchod-
ních vztazích a investicích, ale také o vzdělanou 
pracovní sílu. 

V čem spočívá význam budování nové národní 
značky Australia Unlimited pro oblast obchodu?
Jako národ pouze 22 milionů obyvatel si nebude-
me schopni udržet prosperitu pouze vlastními si-
lami a domácí ekonomikou. Již v současné době 
1 z 5 zaměstnání existuje jako důsledek zapojení 
do zahraničního obchodu. Proto je velmi důleži-
té, aby se Austrálie prosadila a dobře profilovala 
v rámci mezinárodní komunity. Jsme přesvěd-
čeni o tom, že nám Australia Unlimited v našem 
úsilí pomůže.

Představujeme
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Představujeme
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Austrálie bude bez hranic s novou národní značkou

„Australia Unlimited“
Způsob, jakým je země vnímána na mezinárodní úrovni, může mít zásadní dopad na úspěch v mnoha oblastech – v obchodě, lákání 
zahraničních investic, turistice, stejně tak jako v kulturních a diplomatických stycích s jinými zeměmi. Silná a pozitivní národní značka 
má motivovat lidi zvolit si právě Austrálii, jako obchodního a investičního partnera.

Mohl byste vysvětlit, z českého pohledu, proč je 
důležité mít novou značku pro Austrálii?
Myslím si, že je Austrálie velmi dobře a pozitiv-
ně vnímána pro své „tradiční“ hodnoty – ote-
vřenost, přátelskost, skvělou a pohostinnou at-
mosféru. Tento pozitivní postoj zažívám každý 
den, nicméně pozitivní hodnocení a představy 
o Austrálii se koncentrují především do několi-
ka málo oblastí – turistiky, vzdělávání a sociál-
ní, případně osobní úrovně a zkušenosti. Osob-
ní zkušenost z Austrálie, jako země plné života, 
vzrušující a zábavné je samozřejmě skvělou 
vizitkou a pomáhá „otevírat dveře“, nicméně 
nemůže postihnout celou šíři a komplexnost 
Austrálie, jako je invence a inovační potenciál 
v řadě oborů – umění, vědě, zdravotnictví, atd. 
Často si lidé ani neuvědomí, že nějaká inovace 
pochází z Austrálie. Podobně je tomu v přípa-
dě českého podnikatele Tomáše Bati a značky 
Baťa, která je sice globální, ale většina lidí si ji 
s Českou republikou nespojí. Australia Unlimi-
ted, jako zastřešující značka, by měla překonat 
jisté mezery a pomoci vytvořit komplexní ima-
ge Austrálie, kterou si tato země zaslouží.

Na co přesně by měla nová značka především 
poukázat?
Jak jsem již zmínil, především by se měla nová 
značka zaměřit na podporu komunikace dosud 
„neobjevených“ oblastí a charakteristik Austrá-
lie. Hlavní důraz by měl být kladen na oblast 
inovací, moderních služeb a exportních příle-
žitostí. Myslím, že některé zásadní informace 
o Austrálii dosud nejsou obecně známy. Kolik 
lidí si představí Austrálii jako jednu z nejsilněj-
ších ekonomik na světě (v současné době 14. 
největší), která jako jedna z mála zemí neprožila 
recesi a udržela si pozici jednoho z nejlepších 
míst pro podnikání? Kolik inovací, pocházejí-
cích z Austrálie, není s touto zemí vůbec spojo-
váno? Uvedl bych příklad úzce spojený s Českou 
republikou: skvělý australský vynález – „bionic-
ké ucho“ firmy Cochlear – umožňuje hluchým 
lidem vstoupit do běžného života a slyšet. Celý 

vynález není jen o ušním implantátu, ale také 
o systému zdravotní, psychologické a lidské 
pomoci, který byl replikován v České republi-
ce. Tým profesionálů je jedním z nejlepších na 
světě, proto se také v České republice zavádí 
novinky téměř současně s Austrálií. Víte o tom, 
že z Austrálie pochází např. Google Maps nebo 
letecké „černé skříňky? Příkladů, které by stály 
za zmínku, samozřejmě existuje daleko více 
a většinou by si je nikdo s Austrálií nespojil.

Zmínil jste moderní služby jako jednu z hlavních 
australských „neznámých“ ….
Austrálie jako post-industriální, moderní a mul-
tiklurní země je vysoce tolerantní a akceptuje 
odlišnosti, což je z pohledu kreativity ve služ-
bách ideální kombinace. V Austrálii se hovoří 
více než 200 jazyky; nejrozšířenější je samozřej-
mě angličtina, následovaná italštinou, řečtinou, 
kantonštinou, arabštinou, vietnamštinou a man-
darínskou čínštinou. Služby v různých oborech 
– bankovnictví, pojišťovnictví, v zábavném prů-
myslu a médiích, poradenství, turistice, malo-
obchodě, vzdělávání, zdravotnictví, atd. - tvoří 
přibližně 70% australského HDP. Austrálie se 
stala důležitým finančním centrem z důvodu 
kombinace několika faktorů. Prvním z nich 
je příznivý časový rozdíl mezi USA a Austrálií, 
který dosahuje 14 hodin, zatímco mezi Austrálií 
a většinou Asie je časový rozdíl jen 2 až 3 hodi-
ny, dalšími faktory jsou přísná regulace bankov-
ního sektoru a právě vysoká kvalita služeb.

Za zmínku stojí také franchising, kde je Aus-
trálie na špičce v oboru. Vysoká konkurence 
a inovační potenciál vedli ke vzniku přes 1100 
životaschopných konceptů. Součástí naší stra-
tegie v České republice je 13. října tohoto roku 
představit některé z nejlepších franšíz v Praze 
na Franchising Forum 2010. Představíme mimo 
jiné druhý největší kavárenský řetězec na světě 
Gloria Jean´s, koncept optimalizace prostoru 
v domácnosti a firmě – Howards Storage World 
a koncept „sladkého“ čokoládového marketin-
gového nástroje - Chocolate Graphics.

Česká republika a nová značka 
Australia Unlimited
Na naše dotazy odpovídá zástupce Austrade pro Českou republiku a Slovensko, 
 Jan Brejcha, Business Development Manager.
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Společnost nedávno představila novou obchodní 
příležitost pro maloobchodní trh. Držitelé licen-
cí mohou dle svých preferencí vstoupit na trh 
se stylovým maloobchodem nebo kioskem v ná-
kupním centru. „Možnosti na maloobchodním 
trhu jsou neomezené,“ tvrdí pan Taylor. „Již jsme 
otevřeli několik maloobchodních prodejen a náš 
nejnovější přírůstek ve vietnamském Ho Či Mino-
vě Městě byl přijat velmi kladně.“

Pan Taylor přisuzuje úspěch společnosti tvrdé 
práci a vytrvalosti, nezlomnému úsilí a skvělým 
zaměstnancům. Přitom dodává: „Neustále smě-
řujeme k cílům, které jsme si vytyčili. Koneckon-
ců se nesnažíme budovat jen vynikající globální 
značku, ale usilujeme o úspěch všech jednotli-
vých držitelů licencí.“

Společnost Chocolate Graphics je odhodlána 
stát se uznávanou světovou jedničkou na trhu 
personalizované čokolády. Toto podnikání před-
stavuje nový a důmyslný způsob využití všeo-
becné obliby čokolády mezi lidmi. Opatřování 
čokolády vlastní značkou představuje ohromný 
potenciál pro šíření reklamních sdělení podniků. 
Patentovaná technologie společnosti Chocolate 
Graphics nabízí rychlost a dostupnost tohoto 
procesu - umožňuje totiž personalizovaná sděle-
ní profesionálně ztvárnit na čokoládě pomocí čo-
kolády a poskytnout lahodný nezapomenutelný 
zážitek. Expanze společnosti do dalších zemí je 
spolu s inovativními marketingovými a produk-
tovými strategiemi zárukou dalšího výrazného 
růstu značky Chocolate Graphics.

Více informací:
Jan Brejcha, vládní agentura Austrade,
jan.brejcha@austrade.gov.au.

Společnost v současné době obchoduje se svými 
unikátními patentovanými produkty a výrobním 
procesem po celém světě a hledá partnera v Čes-
ké republice a na Slovensku. Využívá k tomu li-
cenční systém a v současnosti má licenční partne-
ry v Austrálii, v Německu, ve Velké Británii, v USA, 
Polsku, Rusku, Řecku, Jižní Africe, Japonsku, Me-
xiku, na Novém Zélandu, v Malajsii, Spojených 
arabských emirátech, Saudské Arábii, Maroku, Ba-
hrajnu, Kataru, Singapuru, Čile, Karibiku, Vietna-
mu, Kolumbii, Libanonu, Kuvajtu a na Kostarice.

Australský vynálezce vyvinul původní proces 
Chocolate Graphics v roce 1988. V červenci 
1999 zakoupil patenty, aplikace a výrobní práva 
pan Taylor, který již minulosti úspěšně podnikal 
v řadě oborů. „Viděl jsem, jaký potenciál by toto 
podnikání mohlo mít,“ vysvětluje pan Taylor. 
„Všichni milují čokoládu a v dané době byl jasně 

zřejmý celosvětový trend sofistikovaných technik 
brandingu a personalizace.“

Pan Taylor představil strategický záměr a inova-
tivní marketingový plán. Přepracoval technolo-
gii a doplnil duševní vlastnictví registrací čtyř 
nových mezinárodních patentů. Od té doby byl 
výrobní proces výrazně zdokonalen a doplněn 
o špičkové, počítačem řízené, laserové a automa-
tizované technologie.

Pan Taylor dnes říká, že chtěl, aby jeho strategie 
byla odlišná. „Mojí filosofií bylo stát se tvůrcem, 
nikoliv následovníkem: mým cílem bylo vytvořit 
nový trh a ten poté ovládnout.“ A jaký byl výsledek? 
Výrobní střediska společnosti Chocolate Graphics 
lze snadno založit a rozvinout kdekoliv na světě 
a prakticky ihned začít vyrábět bezkonkurenční 
čokoládové výrobky s čokoládovým reliéfem.

Tato strategie se vyplatila. Společnost Chocolate 
Graphics nadále rychle expanduje na nová úze-
mí. Jen v roce 2010 již udělila licence pěti výrob-
cům z různých zemí světa. Díky strategickému 
plánu společnosti pro vstup na trh se jí podařilo 
úspěšně rozjet podnikání v Evropě, Asii, Severní 
a Jižní Americe i na Středním východě. Nejno-
vější držitelé licencí jsou z Kolumbie, Libanonu, 
Kuvajtu a Vietnamu. A do konce roku jistě přibu-
dou další.

Pan Taylor říká, že společnost vždy slyší na tzv. 
wow effect („faktor překvapení“), který je jejím 
produktům vlastní. Pro podniky představuje 
opatření čokolády firemním logem, nebo sděle-
ním jedinečný způsob komunikace. Jednotliv-
cům nezvyklá a originální čokoláda zpestří osla-
vy narozenin, svatby či výročí vítaným prvkem 
překvapení.

Příběh společnosti Chocolate Graphics
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Společnost Chocolate Graphics International Pty Ltd. se sídlem v australském Queenslandu je majitelem mezinárodně chráněného patentovaného výrob-
ního procesu pro vytváření trojrozměrných obrázků na čokoládě s použitím čokolády. Díky vizi svého zakladatele, podnikatele Johna Taylora, se společnost 
Chocolate Graphics rozrostla z vesnické výrobny, kterou byla ještě v roce 1996, v globálně působící obchodní firmu. 
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Ahoj všichni, je opravdu vzrušující navštívit Prahu. Velmi se na to těším a nejvíce na úžasné 
pražské památky. Doufám, že se budu moci povozit na voze taženém koňmi a nemohu se 
dočkat, až se nalodím na některou z lodí, abych se projel po vaší krásné řece Vltavě. Slyšel 
jsem, že jedny z nejstarších hodin jsou právě u vás na jednom z náměstí, a pokud čas dovolí 
chtěl bych navštívit Pražský hrad a další slavné monumenty, ale samozřejmě je jich tolik.

Nikdy ale nebudu skutečně v Praze, dokud si nedám kávu v jedné z vašich úžasných kavá-
ren, jak mi bylo popisováno. Opravdu se tak těším, že už si přeji, abych byl v Praze právě teď.

Těším se na setkání s místními lidmi a chtěl bych se pozdravit s tolika, kolik jen bude možné 
potkat... Také chci navštívit místní dětskou nemocnici a doufám, že zdravotní stav dětí mi 
dovolí říci alespoň ahoj. Toto bude jedna z mých top návštěv v Praze.

Těším na setkání s vámi všemi v říjnu, mír s vámi...

Bývalý šampión v těžké váze

Mike posílá všem svým českým příznivcům osobní pozdrav

Kariéra:
Celková bilance - v profesionálním ringu skončil s bilancí 50 výher (z toho 44 knokau-
tů) a šesti porážek. Během kariéry vybojoval tituly mistrů světa v těžké váze všech 
klíčových organizací WBC, WBA, IBF, WBO. Během kariéry vyhrál 2 tituly mistra světa 
v těžké váze jako nejmladší boxer. Ve svých 21 letech se Mike stal prvním boxerem 
historie, který se dokázal stát šampiónem všech tří organizací najednou – WBA, WBO, 
WBC. V roce 1991 měl skóre 40 zápasů a 40 výher - do této doby byl šampión a bůh!

Jeho nejvýznamnější soupeři byli: Trevor Berbick, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Kevin McBride, James Doug-
las, Henri Tilman a další. V roce 1991 nastoupil zápas s outsiderem Jakešem „Busterem“ Douglasem a byl k pře-
kvapení všech v 10. kole knokautován. Tvrdé pěsti, děsivé pravé háky, kterými srážel soupeře, jsou najednou 
pomalejší. Jeho hvězda padá, ztrácí titul, maléry se kupí… Dřívější přezdívky - legendární, neskutečný, nadzem-
ský, střídají přezdívky Bestie, Železný Mike.

Nevyhnul se mnohým skandálům, propadá drogám, sexu, alkoholu. V roce 2003 byl vězněn za údajné znásil-
nění černošské královny krásy, zde se ale mění jeho pohled na život. Jeho život se podobal horské dráze a byl 
plný paradoxů.

Bohužel smrt trenéra v roce 1985 Mikea hluboce 
zasáhla a dobro střídá zlo. Po smrti trenéra D’A-
mata v roce 1985 se Mika ujímá promotér Don 
King. Ten v Mikeovi pěstuje víc zloby, netrpěli-
vost a agresivní vystupování.

Ani ne za dva roky, když měl Tyson za sebou 27 ví-
tězství v řadě, se mu podařilo porazit Trevora Ber-
bicka a ve věku dvaceti let získal v listopadu 1986 
po méně než šesti minutách v ringu, titul mistra 
světa v těžké váze WBC (World Boxing Council). 
V březnu 1987 se mu podařila druhá část jeho 
vysněného cíle – vítězstvím nad Jamesem „Bone-
crusher“ Smithem si připsal vítězství WBA (World 
Boxing Association). Jeho celý sen se stal skuteč-
ností o pět měsíců později, když v srpnu 1987 
přemohl Tonyho Tuckera a vítězstvím IBF (the 
International Boxing Federation) se stal nepřeko-
natelným mistrem světa v těžké váze.

Dřívější šampioni jako Larry Holmes a Michael 
Spinks byli Tysonem poraženi a Mike Tyson se 
v té době stal neporazitelným.

Co se soukromého života týče, Mike se poprvé 
oženil v roce 1988 s Robin Givens - bývalou mi-
lenkou basketbalisty Michaela Jordana a v roce 
1989 se s ní hned rozvedl. Podruhé se oženil 
s dětskou lékařkou Monikou Turner v roce 
1997, ale manželství vydrželo jen do roku 2002. 

Potřetí se oženil s Lakiha Spicer v roce 2009. 
Mike zplodil 7 dětí, přičemž jedna dcera tragic-
ky zemřela.

Mike dnes:
Žije v Las Vegas v USA, výrazně zeštíhlel díky ve-
getariánské stravě. Věnuje se vystupování v tele-
vizních pořadech, charitativním projektům a své 
rodině. Produkoval dokument o svém životě s ná-
zvem „Tyson“. Svůj život hodnotí slovy: „Moc brzy 
jsem zestárnul a moc brzy zmoudřel. V ringu 
jsem byl borec a v živote loser! Ale abych pravdu 
řekl, nikdy jsem nevěřil, že se vůbec dožiji čtyři-
cítky“. Dnes je Mikeovi 44 let a je úplně jiný. Díky 
víře a dalším životním skutečnostem uznává jiné 
hodnoty a jako legenda má rozhodně co říci.

MIKE TYSON EUROPEAN TOUR 2010
V rámci tohoto tour navštíví Michael Tyson ve 
dnech 19. – 24. října také Prahu a jeho přízniv-
ci budou mít příležitost se s ním osobně sekat 
i vyfotit! Program této legendy bude vyčerpáva-
jící a rozmanitý, součástí jeho aktivit bude i pro-
pojení s charitou. Tyson navštíví děti v pražské 
nemocnici Motol a současně se i setká s dětmi, 
které se sdružují ve sportovním centru na Žiž-
kově a pocházejí z problematických rodin – mají 
podobné dětství, jako měl sám Tyson.

Zájemci se mohou s Mikem setkat při projížďce 
lodí po Vltavě, zatrénovat si s ním nebo si ho 
objednat na vlastní firemní akci. Vyvrcholením 
návštěvy Mika Tysona bude Galavečer na Žofíně 

s následnou afterparty v klubu SaSaZu, a všichni, 
kdo se zúčastní, si odnesou nejen zážitek a vzpo-
mínky, ale i společnou fotografii s touto legen-
dou, o které budou moci vyprávět ještě svým 
vnoučatům.

Více informací najdete
na www.miketysontour.com

Michael Gerard Tyson se narodil 30. června 
1966 v Brooklynu v New York City. Dětství ne-
měl Mike jednoduché, matka byla alkoholička. 
Zemřela, když bylo Mikeovi 16 let. Otec rodinu 
opustil, když byly Mikeovi 2 roky. Mike má dva 
sourozence – bratra a sestru.

Od malička byl Mike raubíř, vůdce dětského 
gangu. Byl známý mnoha šarvátkami, mnohem 
dřív než střední školu poznal alkohol, marihua-
nu a rvačky. Ve 13. letech měl na kontě několik 
zatčení, proto byl dán do dětského domova. Už 

Bývalý americký profesionální boxer – nejlepší, 
jedinečný, nejsilnější boxer všech dob! Legenda!

Michael Gerard Tyson:

Příběh Mika Tysona
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v raném věku si všiml Bobby Stewart, místní soci-
ální pracovník a příznivec boxu, že Mike má bo-
xerské nadání. A právě v dětském domově si jej 
vyhlédl, a boxerský talent i citlivou duši v něm na 
upozornění od Bobbyho Stewarta objevil, legen-
dární trenér Constantin „Cus“ D’Amato. D’Amato 
pozitivně formoval celkový rozvoj osobnosti mla-
dého Tysona. V té době Mike dostal nový smysl 
života, pevný řád a hlavně cíl – stát se Mistrem 
světa v boxu! V ringu byl mladý Mike krvelačným 
tygrem a mimo provazy usměvavým, sympatic-
kým a skromným mladíkem. D’Amato byl pro Ty-

sona úžasným lídrem a vedl ho tak, že pro Mika se 
stal box celým smyslem jeho tehdejšího života.

V březnu 1985 se Tysonovi podařil jeho první 
debut, když knockoutoval už v prvním kole Hec-
tora Mercedese. Od té doby měl mladý boxer jas-
no – cíl určený trenérem se stal jednoznačným 
cílem jeho života a nechtěl nic jiného, než se stát 
světovým šampiónem v těžké váze. Svůj první 
rok ukončil rekordním výsledkem 15 : 0 a pozice 
světového šampióna se zdála být blíže každým 
vítězstvím.

Mike Tyson už ve svých
36 letech prohlásil,
že zažil více, než jiní lidé
zažijí za celý svůj život.
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Praha se stala dalším světovým velkoměstem, 
které spotřebitelům nabízí kultovní americkou 
zmrzlinu Ben & Jerry’s. První český obchod této 
legendární značky byl oficiálně otevřen koncem 
července 2009 na Můstku v Paláci Koruna (při 
vstupu do metra). Do prvního českého obchodu 

vybrala z širokého portfolia příchutí 16 nejpo-
pulárnějších.

V roce 2010 společnost Ben & Jerry’s peč-
livě vybrala distribuční místa, ve kterých 
je možné zmrzlinu v České republice 

koupit. Mezi partnery Ben & Jerry’s patří 

Příběh zmrzliny Ben & Jerry’s
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Značka se proslavila svými neotřelými názvy, jako 
jsou Jamaican Me Crazy Sorbet, Chunky Monkey, 
Phish Food i Cherry Garcia. Příběh značky jsme 
uveřejnili ve vydání č. 4/2010 našeho časopisu. 
Pro ty, kteří tento humorný příběh nečetli, ho 
uvádíme alespoň ve zkratce.

Příběh zmrzliny Ben & Jerry’s začíná prakticky 
již v roce 1966, kdy Ben Cohen a Jerry Greenfield 
ve školní hodině tělocviku zjistili, že mají mnoho 
společného. Jmenovitě: nesnášejí běhání, ale mi-
lují jídlo. 
 
O mnoho let později – v roce 1978 – byl Ben již 
několikrát vyhozen z práce a Jerry se podruhé 
nedostal na lékařskou fakultu. Oba vášniví jedlíci 
proto absolvovali dálkový kurs výroby zmrzliny 
v ceně pěti dolarů a ve zchátralé benzince v Bur-
lingtonu, ve státě Vermont, otevřeli svoji první 
prodejnu zmrzliny. 

Brzy se proslavili nejen lahodnou přírodní zmrz-
linou vyrobenou z čerstvého vermontského mlé-
ka a smetany. Ben totiž neměl vyvinuté chuťové 
buňky, a proto spoléhal na to, čemu říkal „cítění 
v puse“. Pro zmrzlinu Ben & Jerry’s jsou proto 
typické také mimořádně velké kousky čokolády, 
ovoce a oříšků. 

I když se často neshodli na velikosti kousků, shod-
li se, že se chtějí především bavit. Jerry to vyjádřil 
následovně: „Pokud to člověka nebaví, tak proč 
to dělat?“ 

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

Kamarádi z dětství Ben Cohen a Jerry Greenfield 
začali vyrábět zmrzlinu v roce 1978 a tehdy také 
započali spolupráci s nejlepšími farmářskými 
rodinami v americkém Vermontu. I dnes stále 
platíme prémiové ceny za odpovědně vyprodu-
kované mlékárenské produkty, což znamená, že 
naši farmáři dojí šťastné krávy a ne planetu a vy si 
můžete pochutnat na výborné mléčné zmrzlině.

Příběh zmrzliny

Kultovní kopečková zmrzlina
Ben & Jerry’s prodávána u nás
Zmrzlina Ben & Jerry’s má miliony fanoušků po celém světě, protože díky použití špičkových 
ingrediencí nabízí tu nejvyšší možnou kvalitu. A to vše při zachování maximálních ohledů 
k životnímu prostředí.

supermarkety Billa a řada tradičních obchodů 
v Praze, Brně a Olomouci (aktuální seznam pro-
dejen naleznete na našich webových stránkách 
www.benandjerry.cz). 

Pro více informací o vynikajících příchutí Ben & 
Jerry’s můžete navštívit českou webovou stránku 
na www.benandjerry.cz nebo nás můžete 
najít na Facebooku pod Ben & Jerry’s 
Česká republika. Pro aktuální 
seznam prodejních lokalitách 
navštivte, prosím http://www.be-
nandjerry.cz/kde-nas-najdete/.

www.benandjerry.cz

Obchod Ben & Jerry’s na Můstku v Paláci Koruna

Zmrzlina Ben & Jerry’s je typicky americká zmrzlina, která spotřebitele 
láká intenzitou své chuti, hutností své konzistence a odvážnými kombi-

nacemi příchutí.

McKenzie

McKenzie metoda,
je zejména v zahraničí známé označení diagnostické a terapeutické metody určené pro one-
mocnění pohybového aparátu. Metoda je známá nejen mezi lékaři a fyzioterapeuty, ale je 
velmi populární mezi širokou veřejností, protože mnoha pacientům, kteří se léčili s bolestmi 
páteře, pomohla se uzdravit, nebo se i vyhnout již plánované operaci.

Zakladatel metody Robin McKenzie byl za své 
služby v oboru fyzioterapie oceněn řádem Anglic-
ké královny. Jeho metoda se stala v mnoha zemích 
celého světa zlatým standardem včasné a přesněj-
ší diagnostiky a umožnění rychlejšího návratu 
pacientů do aktivního života. Zeměmi využívající-
mi v současné době McKenzie metodu jsou USA, 
Austrálie, Anglie, Argentina, Benelux, Brazílie, 
Kanada, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Kypr, Itálie, Japonsko, Nigérie, Norsko, 
Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, 
Slovensko, Nový Zéland a Česká republika.

 V České republice byla první, kdo získal praktic-
ké zkušenosti s touto metodou fyzioterapeutka 
Eva Nováková. Metodu poprvé poznala v roce 
1995 na Rehabilitační klinice FNKV u prof. Jan-
dy při prezentaci Scotta Herbowyho. Metoda ji 

Ukázka z knihy „Léčíme si záda sami“
Dotazník: Máte bolesti a nevíte zda je pro Vás McKenzie metoda vhodná? ANO NE

1. Jsou přes den chvilky, kdy necítíte žádnou bolest? Třeba jen 10 minut?

2. Vyskytují se bolesti pouze v oblasti ke koleni nebo lokti?

3. Prodělali jste více jak jednu episodu bolesti v bedrech či krční páteři nebo kloubech v končetině v posledních měsících nebo letech?

4. Cítíte se hůře během nebo bezprostředně po ohýbání nebo shýbání, jako je např. stlaní postelí, luxování, práce na zahradě, mytí podlahy atd.

5. Cítíte se hůře při dlouhodobějším sezení nebo při vstávání ze sedu? např. sledování TV nebo práce u počítače.

6. Zjistili jste, že vaše obtíže souvisí s nějakou aktivitou, ale pokud se ji vyhnete, pak obtíže nemáte?

7. Cítíte se hůře v klidu a lépe v pohybu?

8. Cítíte se lépe, když ležíte na břiše? (Je možné, že se cítíte hůře několik minut než bolest odezní: v tom případě je odpověď na tuto otázku ano.)

9. Cítíte se lépe při chůzi?

Jestliže jste odpověděli ano na více než 
4 otázky, je velká šance, že vám autote-
rapie, jak je popsána v knize“ Léčíme si 
záda sami”, pomůže. Tato kniha posky-
tuje snadný návod k léčbě a prevenci 
bederní páteře metodou, jak ji popsal 
Robin McKenzie. Jestliže jste odpověděli 
ano na 3 nebo méně otázek, je možné, 
že potřebujete odbornou léčbu a měli 
byste se obrátit na lékařského odbor-
níka nebo fyzioterapeuta vyškoleného 
v metodě McKenzie.

Při akutní bolesti bederní páteře

Cvičení 1: Zůstaňte v této pozici a úplně 
se uvolněte na 2 až 3 minuty. Cvičení 3: Toto cvičení provádějte 10krát 

každou 1 až 2 hodiny během dne.

Prevence návratu bolestí
po úplném uzdravení
CVIČENÍ 4: Po uzdravení prováděj-
te toto cvičení s opatrností s pěti 

opakováními asi třikrát denně. Po tomto 
cvičení vždy proveďte Cvičení 3.

Správné držení těla
K zamezení vzniku bolesti zad je po-
třeba dodržet správné držení těla při 
sezení, ležení, ohýbání nebo zve-
dání. Přirozené prohnutí (bederní 
lordózu) vašich zad můžete pod-
pořit používáním“ The Originál 
McKenzie® Lumbar Roll” 
při sezení nebo používá-
ním“ The Originál Mc-
Kenzie® Night Roll” na 
spaní a při odpočinku.

Více na www.mckenzie.cz

zaujala natolik, že ji odjela studovat do USA a na 
Nový Zéland. Po návratu společně s MUDr. J. Le-
tákovou a MUDr. H. Šolcovou zakládá McKenzie 
Institut ČR. Cílem institutu je léčba pacientů a vý-
chova odborníků specializovaných na stanovení 
mechanické diagnózy a výběr pohybové terapie. 
Jedná se převážně o aktivní cvičení speciálně 
vybraných cviků pro konkrétního pacienta dle 
McKenzie metody. Eva Nováková kromě běžné 
praxe fyzioterapie píše odborné články a snaží se 
předávat své znalosti i ostatním fyzioterapeutům 
a lékařům. S jejím přispěním byl na Slovensku 
v roce 2008 založen rovněž McKenzie Institut, 
pod vedením PhDr. Michaely Kotrbancové. Mc-
Kenzie Institutu ČR byla letos za příspěvek pro 
vědu a výzkum udělena cena McKenzie Meziná-
rodním Institutem na 11. McKenzie mezinárodní 
konferenci, Baltimore, USA.

Eva Nováková se aktivně po-
dílí na překladech a vydávání 
populárně naučných knih pro 
pacienty s onemocněním pohy-
bového aparátu. V právě nově 
publikované knize „Léčíme 

si rameno sami“ se dozvíte informace, jak lze 
vlastní aktivitou léčit akutní i chronické bolesti 
ramene a předcházet recidivám. Jedná se o další 
knihu popisující základy autoterapie McKenzie 
metodou. Prvních dvou publikací tj „Léčíme si 
záda sami“ a „Léčíme si bolesti krční páteře sami“ 
se do dnešní doby na celém světě prodalo přes 
6 miliónů výtisků.

Cvičení 2: Zůstaňte v této 
pozici a úplně se uvolněte 
na 2 až 3 minuty.



Franchising

27

z jejich profesní odbornosti. Franchisu tedy ne-
vnímají jen jako nástroj ke zlepšení ekonomiky 
lékárny, ale i jako k zvýšení její odborné úrovně. 
Je tedy zřejmé, že byť bylo nutné všechny proce-
sy nově definovat, nastavit a popsat, výsledek je 
velmi dobrý.

Dalším unikátním specifikem lékárenské fran-
chisy je pak fakt, že tento projekt nelze zpravi-
dla nabízet jako „start-up“ podnikání. Vzhledem 
k tomu, že provozování lékáren je velmi přísně 
regulováno, počet farmaceutů je dlouhodobě 
hluboko pod poptávkou zaměstnavatelů a geo-
grafické umístění lékáren je zásadně limitováno, 
nelze očekávat otevírání dalších lékáren, snad 
vyjma nově budovaných nákupních center. Z to-
hoto důvodu je projekt zaměřen především na 
lékárny již v provozu. Musí tedy nabízet opravdu 
zajímavé benefity a možnosti pro stávající pro-
vozovatele lékáren, když je porovnají se svými 
současnými výsledky hospodaření. Jelikož cílo-
vou skupinu potenciálních franchisantů tvoří 
lékárny, které již dnes dosahují velmi dobrých 
výsledků, je zřejmé, že argumentace přínosu 
franchisového konceptu musí být velmi kvalitní 
a přesvědčivá, protože je vždy srovnávána se stá-
vajícími výsledky.

Nabídka volně prodejných léků a doplňků stra-
vy je neuvěřitelně široká, a přitom se často jedná 
o totožné produkty vyráběné mnoha výrobci. 
Tito se často ani nesnaží své produkty na trhu 

vymezovat proti konkurenci a spoléhají na „sílu 
značky“. Majitel lékárny je tak vystavován tlaku 
a drží všechny dostupné preparáty skladem. Sám 
pak nemá zkušenosti ani nástroje na provedení 
kategizace a zavedení pozitivních listů a z obav 
o ztrátu obratu k tomuto potřebnému kroku 
nenajde odvahu. Výsledkem je vysoká hodnota 
zásob a nízká obrátka skladu. Proto franchisanti 
nejvíce oceňují kategorizaci sortimentu, která 
redukuje počet skladových SKU až o 60%.

V lékárnách se na rozdíl od zbytku retailu vůbec 
nepracuje s merchandisingem, nezpoplatňují 
se výlohy, in-store POS a dokonce ani vystave-
ní zboží. Není to možné kvůli velmi širokému 
sortimentu a nemožnosti řídit jeho vystavení. 
Lékárny Pharmaland mají vystavení zboží řízené 

planogramem a zpoplatněné. Takto vystavené 
zboží samozřejmě přináší navýšení tržeb vol-
ně prodejného sortimentu v samoobslužných 
regálech. To je další pozitivně vnímaný přínos 
franchisy. 

Ať se jedná o nákupních bonusy, zadní marži, 
marketingové poplatky nebo další, v retailu dnes 
zcela běžné výnosy, tyto se v lékárnách nerealizu-
jí zcela, a nebo pouze ve velmi omezené formě. 
Dokonce ani výrobci, kteří své zboží nabízejí 
běžně v lékárnách i massmarketu (typicky der-
mokosmetika), nejsou právě v lékárnách k těm-
to platbám nakloněni. Přitom je dnes úspěch 
retailu postaven právě na těchto výnosech, jen 
gross margin jej neuživí. I tento fakt si uvědomují 
a oceňují zájemci o franchisu Pharmaland.

Samotnou kapitolou je pak účetnictví a control-
ling. V lékárnách Pharmaland sledujeme celou 
řadu ekonomických, statistických i dalších KPI 
ukazatelů a podle nich řídíme chod celé sítě. Své 
vlastní výsledky pak porovnáváme s vývojem na 
trhu, zejména s daty publikovanými společností 
IMS. Jen tímto způsobem můžeme, nejen citlivě 
a správně reagovat na změny na trhu, ale napří-
klad i minimalizovat rizika, která souvisí s častými 
legislativními změnami ve zdravotnictví atd. I to 
je ryze typické pro podnikání ve zdravotnictví.

Přestože se jedná o velmi specifický obor podni-
kání, i zde se osvědčila franchisa jako velmi vý-
hodný a efektivní způsob podnikání.

Rudolf Matějka
předseda představenstva
EUROPHARM a.s.

Nejvýznamnější lékárenské řetězce
Podíl samostatně provozovaných lékáren se každoročně snižuje

Družstvo lékáren 37 %

Pharmaland 17 %

Dr. Max 30 %

Loyds 10 %

Novo / Sololékárna 6 %

I N Z E R C E

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / TUTOR, konference

EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, 
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, 
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-
how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů 
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR 
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, 
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing 
manažerů sítě, aj.

Síť lékáren Pharmaland (88 lékáren v ČR) si již 
při svém budování vytýčila za jeden z cílů, zkva-
litnění služeb pro zákazníky, nastavení vysokých 
a přesně definovaných standardů, zavedení sa-
moobslužných zón pro zákazníky, kteří si rádi vy-
bírají vhodný preparát sami, zkrácení front u vý-
deje léků na recepty a zavedení nové koncepce 
zařízení lékárny, kde je vše orientováno výhradně 
na potřeby zákazníka. Příjemné, přehledné a mo-
derní prostředí lékáren Pharmaland ostře kontra-
stuje s „klasickým modelem“, kde je lékarník za 
ohromným pultem – bariérou a veškeré zboží je 
pro zákazníka na nedostupných místech, případ-
ně zamčená v prosklených vitrínách.

Tento nový, moderní a na zákazníka orientovaný 
koncept lékárny prokázal v uplynulých dvou le-
tech svou životaschopnost, došlo k nárůstu tržeb 
i profitability a to v době, kdy trh zaznamenal 
opačný trend, zejména v souvislosti s úsporami 
ve zdravotnictví. Jelikož jsou lékárny Pharma-
land součástí společnosti Phoenix lékárenský 
velkoobchod, padlo rozhodnutí nabídnout tento 

úspěšný projekt i nezávislým lékárníkům a sou-
kromým provozovatelům lékáren a to formou 
frenšízového konceptu. Soukromí provozovatelé 
lékáren nyní mají možnost čerpat výhod velké 
sítě, zkvalitnit své služby, upevnit svou pizici na 
trhu a zvýšit svůj profit. 

Franchisový koncept „Lékárna Pharmaland“ začal 
vznikat v roce 2009 ve spolupráci a pod vedením 
RNDr. Jiřího Lošťáka. Právě díky tomuto partner-
skému spojení mohl být již v dubnu 2010 nabíd-
nut prvním zájemcům. Již po 5 měsících bylo 
uzavřeno 10 franchisových smluv a 8 lékáren pak 
i kompletně přestavěno dle franchisové příručky. 

Franchising v lékárenství je v ČR ale i v Evropě 
naprosto unikátní projekt. Důvodem je zřejmě 
především již výše zmíněný deficit standardiza-
ce péče, když právě procesování a jeho přesný 
popis je jedním ze základních pilířů franchisové 
příručky. Právě tato kapitola se setkala s velmi 
příznivým ohlasem u franchisantů - lékárníků, 
jelikož popisuje často povinnosti, které vyplývají 

Franchisový koncept

Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je absence standardizace lékařské péče. Stále chybí přesná definice „pracovních postu-
pů“. Dochází tak k opakovanému provádění stejných vyšetření, nadměrné nebo nevhodné medikaci pacienta, často spojené s problémy 
nežádoucí interakce mezi užívanými léky. Dlouhé čekání u lékaře a fronty v lékárně, tvoří pomyslnou špičku ledovce nedostatečně 
kvalitních služeb pro pacienta – zákazníka.

Franchising
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Návštěva výstavy Home Cinema Praha před-
stavuje zážitek a zábavu. Pokud během ní ná-
vštěvník najde trpělivost a usedne na pohov-
ky, nebo židle v sálech s filmovou projekcí 
nebo k poslechu stereofonní hudby. Letošní 
ročník však poprvé přidá k tradičnímu sloga-
nu „uvidíte nejlepší obraz, uslyšíte nejkvalit-
nější zvuk“ nejenom 3D, ale také čtvrtý roz-
měr. 

Motion Chairs
Jde o trend, který přichází z USA a Kana-
dy v podobě systému D-BOX a speciálních 
křesel pro exkluzivní domácí kina s velkým 
plátnem a prostorovým zvukem. Blu-ray disk 
s filmem v tomto případě nenabízí pouze zá-
znam obrazu a audia, ale má také speciální 
stopu pro chvění a pohyb křesla podle scény, 
která se ve filmu odehrává. O D-Boxu nemá 
příliš smysl psát, číst na internetu, prohlížet 
fotografie, protože, kdo nezažil rozdíl emocí 
při prožívání akční scény z filmu jako Temný 
rytíř v „hýbajících se křeslech“ s D-Boxem 
a bez něj, si jej představí jen velmi vzdáleně. 
Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že 
jde o rozdíl velmi citelný. Narozdíl od filmů 
ve 3D, kterých je na trhu minimum, jde počet 
Blu-ray s filmy hollywood majors podporou 
D-BOX do stovek titulů, z nichž řada má čes-
kou verzi, a jejich počet bude dále velmi rych-
le narůstat. Kromě filmů se na Home Cinema 
Praha 2010 představí také gaming křesla, kde 
lze zažít například mimořádně sugestivní jíz-
du autem, aniž by člověk opravdu riskoval 
vlastní život. 

Quattron
Do roku 2010 používaly všechny televizory 
k vytvoření barevného obrazu aditivní mí-
chání tří základních barev : červené – zelené 
a modré. Označuje se zkratkou RGB podle 
počátečních písmen těchto barev abecedě. 
Značka Sharp se rozhodla změnit historii 
a přišla na trh s televizory, které díky techno-
logii Quattron doplňuje čtvrtou barvu – žlu-
tou. Obraz LED televizoru ve 2D i 3D se při-
dáním čtvrté barvy viditelně zlepší. 

Bowers & Wilkins 800 Diamond
Legendární značka nabídla v letošním roce 
s novou řadou reprosoustav Diamond. V Čes-
ké republice se poprvé představí širší veřej-
nosti právě na Home Cinema Praha 2010. Na-
rozdíl od Motion Chairs má v případě Bowers 
& Wilkins 800 Diamond smysl prohlížet fo-
tografie. Letošní ročník díky této premiéře 
v kombinaci s komponenty Denon bezpo-
chyby naplní druhou část svého sloganu. 
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Full HD digitální projektory Epson
Žádná jiná značka neprodá na světě víc pro-
jektorů než právě Epson. Jaký obraz nabídne 
Full HD televizor, si dnes dovede představit 
každý návštěvník lepší prodejny se spotřební 
elektronikou. Jaký obraz však nabídne na plát-
ně s několikametrovou úhlopříčkou Full HD 
projektor v ceně řádově osmdesát tisíc? Bě-
hem veletrhu IFA, který skončil před několika 
týdny v Berlíně, představil Epson novou řadu 
digitálních projektorů s tím, že se v jejich pří-
padě ještě více soustředil na zlepšení barev-
ného podání a kontrastu. Bude zajímavé vidět 
ukázky z filmů na BD jako 2012, Avatar nebo 
Souboj Titánů a mít příležitost hodnotit, kam 
se během roku opět posunula kvalita obrazu 
v domácím kině. Na Home Cinema Praha 2010 
proto najdete nejenom projekční sály, ale také 
sérii přednášek o digitálních projektorech, 
plátnech a zdrojích signálu
 
Rozhovor s profesionály
Chcete se poradit o nákupu jednoho z nejlu-
xusnějších LCD televizoru u nás Loewe Refe-

rence, chcete vysvětlit důvody, proč si pořídit 
AV receiver Onkyo s HDMI vstupy 1.4, zajímá 
vás ukrytí reproduktorů do elegantního stolku 
pod televizor, hledáte audiofilský Blu-ray pře-
hrávač, zvažujete pořízení gramofonu, nevy-
znáte se ve výběru kabelů, umíte si představit, 
kam z hlediska kvality zvuku postoupil vývoj 
sluchátek, četli jste o řídícím systému a hledáte 
někoho, kdo s ním umí skutečně zacházet ? Po-
dobných otázek může mít návštěvník výstavy 
stovky, protože jen jednou za rok se na stejném 
místě sejdou na tři dny desítky profesionálů, 
kteří na ně mají konkrétní odpověď. Na Home 
Cinema Praha se lze setkat se zástupci firem, 
které nejenom dováží, ale také instalují jednot-
livé přístroje i celé systémy od obývacího po-
koje po kompletní takzvaný inteligentní dům.

Pokud nepostačuje těchto pět důvodů, další 
lze najit na www.homecinema.cz.

Pavel Borowiec
autor působí od roku 2001
jako ředitel DVD Group.cz 

Klíč k úspěchu byl stejný v USA, Německu 
nebo České republice. Profesionálové, média, 
milovníci technických novinek i videofilové 
se museli na vlastní oči a uši přesvědčit o roz-
dílu kvality obrazu a zvuku. Proto marketin-
gové asociace jako DVD Group.cz pro ně v té 
době připravovaly řadu nejrůznějších setkání 
a prezentací až po rozměrnou DVD Hall na ve-
letrhu Invex. Měly jediný cíl, aby se příznivec 
filmu posadil před plazmovou, nebo projekční 
televizi s maximálně velkou úhlopříčkou a ne-
chal se obklopit prostorovým zvukem z filmu 
jako Matrix. Prognózy o konzervativnosti trhu 
a setrvačnosti v návycích televizního diváka 

se zbortily během dvou let v období 2003 
až 2005, kdy se poměr prodeje analogového 
formáty VHS a digitálního DVD video změnil 
ze 65 ku 35 na 30 ku 70. Ve stejné době se 
DVD Hall na brněnském Invexu proměnila na 
Home Cinema Praha. Specializovaná výstava 
na domácí zábavu během pěti let prezentova-
la HD ready plazmové a LCD televizory, disky 
Blu-ray disky a Full HD LED a plazmové televi-
zory, AV receivery s prostorovým zvukem 9.2 
nebo Full HD digitální projektory s kvalitou 
obrazu, který se na plátně s úhlopříčkou ně-
kolika metrů silně blíží kvalitě projekce v ma-
lém kinosále multiplexu.

Osamostatnění sice znamenalo ztrátu maso-
vé návštěvnosti, ale na druhou stranu přines-
lo možnost představit luxusní modely spo-
třební elektroniky v nepoměrně vhodnějším 
prostředí, za kvalitnějších podmínek pro re-
produkci obrazu i zvuku a opět předstihnout 
dobu s novými trendy a formáty pro velké 
příznivce domácího kina nebo vážné zájemce 
o pořízení digitálního projektoru, televizoru, 
AV receiveru, reprosystémů nebo komponen-
tů třídy High End na úrovní, který odpovídá 
automobilům jako Audi, Ferrari nebo Rolls 
Royce, hodinkám Longines nebo v kabelkách 
Louis Vuitton.

Zatím znáte 3D rozměr filmu,
nyní můžete zažít čtvrtou dimenzi
aneb pět dobrých důvodů k osobní návštěvě výstavy 
o luxusní spotřební elektronice a domácí zábavě
Před deseti lety ležely v obchodech drahé DVD přehrávače a stejně jako disky DVD video a nikdo je nechtěl kupovat. Na trhu kralovala 
neskladná, ale takřka třikrát levnější videokazeta VHS s podprůměrným obrazem a mizernou zvukovou stopou zpravidla pro dva re-
produktory. Odpor zákazníků byl natolik silný, že donutil všech šest největší hollywoodských studií a výrobce přístrojů, aby začali spolu-
pracovat. Synergický efekt vzájemné marketingové podpory byl natolik silný, že za čtyři roky dostalo DVD video přívlastek „disk, který 
zachránil Hollywood“ a spotřební elektronika prožila jedno z nejvýnosnějších období.
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UVIDÍTE NEJLEPŠÍ OBRAZ,
USLYŠÍTE NEJLEPŠÍ ZVUK!

14. až 16. října 2010 od 10.00 do 18.00 hodin
v komplexu hotelů Angelo, Andel’s, Suite v Praze
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Pařížskou ulici v centru Prahy o víkendu 4. a 5. 
září zaplnily tisíce návštěvníků historicky první-
ho Prague Fashion Weekendu. Beze zbytku tak 
byl naplněn cíl přivést kvalitní špičkovou módu 
za lidmi na ulici a předvést ji jako dostupnou, vr-
cholně inspirativní záležitost.

Jak vypadal Prague Fashion Weekend v řeči čísel? 
Po 80 metrů dlouhém přehlídkovém molu (jed-
nom z nejdelších ve střední Evropě), jehož stavba 
trvala 6 hodin, modelky a modelové ušli úctyhod-
ných 282 km a 240m. Ovšem pozor, připočteme-
-li ještě kilometry nachozené při zkouškách před 
samotnými přehlídkami, dostaneme se až k trase 
rovnající se vzdálenosti mezi Prahou a Bratisla-

vou a zpět! K vidění bylo cca 860 modelů a 860 
párů bot od 8 návrhářů a 9 firem, 3 440 kusů 
doplňků a dalších součástí modelů, nepočítaně 
knoflíčků, zipů či šněrování... A ještě jedno číslo 
na závěr – nejvyšší podpatek na střevíčku jedné 
z modelek měřil závratných 15 cm. 

Mimořádný zážitek si nenechaly ujít ani celeb-
rity, mezi kterými nechyběla Daniela Peštová, 
Pavlína Němcová, Petra Faltýnová, Jana Doležalo-
vá, Kateřina Hrachovcová, Elen Černá-Valentová 
nebo Ladislav Špaček. Přímo po přehlídkovém 
molu se prošla modelka Andrea Verešová, Miss 
ČR 2009 Aneta Vignerová, Kateřina Sokolová 
a Veronika Chmelířová, trendové pánské mo-

dely předvedl i Muž roku 2010 Jan Hájek. Vedle 
módních přehlídek známých českých i zahra-
ničních návrhářů a značek dostali v unikátní fa-
shion aréně svůj prostor také mladí talentovaní 
designéři z české a slovenské návrhářské scény. 
Rozhodnutím odborné poroty v čele s Liběnou 
Rochovou se vítězkou soutěže New Fresh Style 
2010 stala Markéta Martišková s extravagantní 
kolekcí Přetvářka. V online hlasování zvítězila 
Anna Kolínská. 

Aktivními účastníky Prague Fashion Weekendu 
byly také značkové butiky sídlící v Pařížské ulici 
a okolí, které během obou dnů zaznamenaly vyšší 
návštěvnost i prodej.

Prague Fashion Weekend
přivedl špičkovou módu na ulici

Členky Business and Professional Women CR 
(www.bpwcr.cz ), se v rámci svých pravidelných 
setkávání seznámily v srpnu s novinkami profe-
sionální vlasové kosmetiky REDKEN, která slaví 
v letošním roce 50 let od svého založení.

Dámy si vyzkoušely nové trendy účesové tvorby 
a několik z nich prošlo kompletní proměnou i pod 
rukami vizážistek firmy Aris Image. Proměnu vnitř-
ní - úpravu jídelníčku pro lepší zdraví nabídla další 
známá značka NUTRICARE. BPWCR je samostat-
ným klubem  světové organizace BPW, která byla 
založena už ve 30. letech minulého století k podpo-
ře rozvoje profesionálního,obchodního a řídicího 
potenciálu žen na všech úrovních prostřednictvím 
networkingu, mentoringu, prohlubováním zna-
lostí, výměnou zkušenosti a vzájemnou podporou 
v rámci Kódu solidarity. Cílem je posílení ekono-
mické nezávislosti žen na celém světě.

Klub organizuje různé aktivity - od poznávacích 
a vzdělávacích až po společenské nebo upozor-
ňující na nerovnosti v přístupu ke kariéře mezi 
muži a ženami (Equal Pay Day).

Foto Petr Rossler, ARfoto

Značka Redken pro klub
Business and Professional Women CR



FRANCHISING FORUM 2010 je:
  setkání špičkových odborníků z oblasti franchi-

singu
  zdroj informací a kontaktů pro současné i bu-

doucí franchisory i franchisanty
  mimořádná příležitost pro malé a střední pod-

nikatele a další zájemce o franchising

Pro účastníky konference jsme připravili dva vel-
mi atraktivní a prakticky zaměřené workshopy se 
špičkovými odborníky z oblasti franchisingu. 

První workshop je nazván
JAK FUNGUJE FRANCHISING V PRAXI
a diskutovat se bude např. k tématům: 
  Předpoklady úspěšné franchisové sítě – model, 

standardy, marketing, komunikace, motivace, 
trénink 

  Trendy a inovace v oblasti franchisingu
  Kritické oblasti spolupráce a jejich řešení
  Vyhledávání a výběr franchisových partnerů 

– profil, akvizice
  Příběh „mladého“ franchisového konceptu
  Zkušenosti s uplatněním franchisingu v men-

ších městech
  Krize – kdo vyhraje a kdo ztratí

V rámci workshopu vystoupí: 
  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

  Kamila Zárychtová, držitelka master licence 
Business for Breakfast pro ČR

  Jan Gonda, držitel master licence  
NATURHOUSE pro ČR a SR

  Ing. Petr Suchánek,  
obchodní ředitel CENTURY 21 

Moderuje: RNDr. Jiří Lošťák, člen správní 
rady ČAF

Druhý workshop je zaměřen na
PRÁVO A FRANCHISING a zazní např. témata:
  Franchisingová smlouva – právní úprava fran-

chisingové smlouvy v českém právním řádu
  Manuál – co obsahuje, právní povaha manuálu 
  Franchising a soutěžní právo - česká právní 

úprava/bloková výjimka, určování cen, zákaz 
soutěžit, omezení týkající se území a zákazníků 

  Ochrana osobních údajů – základní zásady 
ochrany osobních údajů, typické příklady po-
rušování ochrany osobních údajů 

  Pracovní právo a franchising – pracovní právo 
z pohledu franchisora a franchisanta – typické 

problémy, se kterými se franchisor a franchi-
sant jako zaměstnavatelé mohou setkat

  Právo duševního vlastnictví a franchising – rele-
vantní předpisy, ochranné známky, know-how 

  Právní aspekty expanze franchisingové kon-
ceptu do zahraničí 

  Zajištění plnění povinností ve franchisingové 
smlouvě

V rámci workshopu vystoupí
prestižní advokátní kaneláře:
Hájek Zrzavecký, Kazda & Partners, Mašek advo-
káti, Noerr, Kocián Šolc Balaštík
Moderuje: Mgr. Martina Parusová Zímová, 
advokátka 

V odpolední části programu se uskuteční před-
stavení a výstava značek a individuální setkání 
zájemců o franchising. Představí se např. znač-
ky: Maxíkova školka, Marvel mobilní domy, EX-
PRESKA® Fitness pro ženy, Yves Rocher, Alpine 
Pro, Naturhouse, Business for Breakfast, Gloria 
Jean’s Coffees, Chocolate Graphics, Howards Sto-
rage World, MaxMara Weekend, Marella, Marina 
Rinaldi, Liu•Jo, Rifle, CENTURY 21, McDonald’s,
CELIO, Dietplus, Brand New Products

Budete zde také příležitost pro konzultace s franchiso-
vými poradci. Více informací včetně online přihlášky 
na www.czech-franchise.cz 

FRANCHISING FORUM 2010
Česká asociace franchisingu pořádá letos již IX. ročník přestižní konference FRANCHISING FORUM 2010 přiná-
šející aktuální informace a zkušenosti s franchisovým podnikáním, jejíž součástí je i nabídka franchisových 
příležitostí. Konference se uskuteční 13. října 2010 v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříří 42, Praha 1. Brand 
& Stories je mediálním partnerem této konference.

Ze života značek
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Módní návrhářka Blanka Matragi vytvořila autor-
skou kolekci šperků pro společnost Diamonds 
International Corporation (D.I.C.) a osobně je 
představila v pražském D.I.C. showroomu v Ši-
roké ulici. Vznikly dvě sady - první s názvem 
„Klávesy“ našla inspiraci v kubismu, zejména 
v tvorbě Františka Kupky a jeho obrazu Klávesy. 
Druhá sada šperků s názvem „Octopus“ je cel-
kově hravější a barevnější, na motivy podmoř-

ského dna a inspirována vlastní návrhářskou 
tvorbou. 

Známá módní návrhářka Blanka Matragi, která 
dlouhodobě žije a tvoří v Libanonu a jejími klien-
ty jsou i královské rodiny, tentokrát otiskla svůj 
rukopis do šperků! „Se spoluprací s D.I.C. jsem 
souhlasila bez váhání. Věděla jsem, že mají vlastní 
profesionální brusičské a zlatnické dílny a do-
kážou šperk vyrobit přesně dle mých představ,“ 
řekla ke spolupráci Blanka Matragi. 

„Obě sady jsou vyrobeny z 18-ti karátového bí-
lého zlata. Pro šperky „Klávesy“ bylo použito ze-
lených turmalínů, černého onyxu, bagetových 
diamantů a kulatých briliantů. Sada „Octopus“ 
zase září růžovými turmalíny, safíry a drobnými 
diamanty,“ přiblížil speciální sady Aleš Bergl, šéf-
designér D.I.C. A rozvíjí se už další spolupráce 
– barevné varianty k těmto sadám ve světlejších 
a pastelových odstínech.

Blanka Matragi vytvořila návrhy náhrdelníků, ná-
ušnic a prstenů, přísným okem dohlížela i na sa-

motnou realizaci. Drahé kameny byly vybrány 
v různých částech světa tak, aby přesně odpoví-
daly jejím představám. Proces od návrhu po reali-
zaci trval přibližně rok a půl. Originály jsou zatím 
neprodejné, ale vznikají ve vyhotovení „mini“ 
– zmenšené návrhy sad „Klávesy“ a „Octopus“, 
které budou k dostání před Vánocemi. Ceny jed-
notlivých šperků z „mini“ sady se budou pohybo-
vat od 80 tisíc do 300 tisíc korun.

Blanka Matragi představila vlastní
kolekci diamantových šperků D.I.C. 

Intenzivním bádáním tří profesionálů ve svém 
oboru spatřil světlo světa cocktail, který zasáhne 
všechny vaše smysly! Módní návrhářka Jaroslava 
Procházková, DJ Lumiere a barman Václav Vojíř po-
užili jako základní bázi vodku Belvedere IX (one-X) 
a zkomponovali recepturu tak, aby vaše oko bylo 
okouzleno krásnem, aby chuť zaznamenala doko-
nalý požitek, aby čich prozradil vaše okouzlení, aby 
hmat zasáhl vaši smyslnost a sluch, aby nastartoval 
vaši neudržitelnou touhu seberealizace.

Belvedere Fashion Cocktail mohli ochutnat přítom-
ní Prague Fashion Weekendu (4 – 5. září 2010), ne-
bpť byl oficiálním Fashion Cocktailem této módní
události v Praze. Každý, kdo ochutnal Belvedere 
Fashion Cocktail v Bugsys baru, se měl možnost za-
pojit do soutěže o obří láhev Belvedere Vodky.

Belvedere vodka je součástí většiny módních akcí 
po celém světě. Tento rok byla Belvedere k vidění 
např. v New York Fashion Week, Berlin Fashion 
Week, after parties pořádaných Narciscem Rodri-
guez, Matthew Williamsnem a Marcem Jacobsem.

BELVEDERE
FASHION COCKTAIL

Znalost kávy a inovace umožnily společnosti 
Nespresso vytvořit jemnou Grand Cru kávu 
s doposud nejvyšší intenzitou. Touto limitova-
nou edicí na rok 2010 „KAZAAR“ přepsala spo-
lečnost pravidla pro intenzitu kávy.
 
Káva Kazaar je zatím nejintenzivnější kávou 
společnosti Nestlé Nespresso S.A., světového 
průkopníka a leadera v oblasti prémiové por-
cované kávy nejvyšší kvality. Vůbec první vyu-
žití kvalitních káv typu Robusta jakožto hlavní 
složky směsi rozbíjí paradigma, že pouze čisté 
kávy Arabica mohou být pokládány za kávy pro 
gurmány. 

Kazaar je komplexní a odvážná směska dvou 
velice odlišných káv Robusta a jedné kávy 

Arabica, v nichž vynikají netušené aromatické 
profily. Conillon Robusta z Brazílie, která dopo-
sud nebyla použita ve směsi na espresso, byla 
ošetřena jako Arabica, aby v ní vynikla výjimeč-
ná ryzí intenzita. Druhá káva Robusta ve směsi 
Kazaar je Robusta z Guatemaly, teprve nedáv-
no vypěstovaná a doposud jen zřídka užívaná, 
dává kávě jemnost. Zrno odrůdy Cerrado Ara-
bica z Brazílie dodává směsi na rafinovanosti,
jemnosti a vyváženosti. 

Výjimečná síla kávy Kazaar skýtá úroveň inten-
zity 12. Jedinečnost této kávy ovšem spočívá 
v kombinaci překvapivé intenzity beze stopy 
drsnosti. Tato výjimečná síla je vyvážená kré-
movým a jemným charakterem, se sladkými 
karamelovými tóny. Silná chuť kávy Kazaar 
je výsledkem roků výzkumu expertů na kávu 
společnosti Nespresso a vývoje ve spolupráci 
s místními pěstiteli kávy v zemích původu. 
Výsledkem této úzké spolupráce jsou Robusty 
nesmírně vysoké kvality. 

Společnost Nespresso u směsi Kazaar využila 
při mletí kávy zcela nové technologie, které 
umožňují uvolnit intenzitu, aniž by způsobova-
ly drsnost. Tato technologická inovace se snou-
bí s jedinečnou technologií děleného pražení 
společnosti Nespresso; tentokrát byl použit 
i jiný druh sušení: namísto mechanického su-
šení došlo na přirozené sušení kávových zrn 
na slunci. 

Káva Kazaar v tmavě modré kapsli uchovávají-
cí veškerá její arómata nedotčená se po celém 
světě začala prodávat od 13. září 2010. Jedno 
balení kávy Kazaar se prodává za 104 korun. 
Doba prodeje: 11 týdnů po celém světě.

SPOLEČNOST NESPRESSO přepsala 
PRAVIDLA PRO INTENZITU KÁVY

Společnost Soare sekt uskutečnila slavnostní 
křest nové kolekce vín Alfons Mucha v limito-
vané edici, která je zaměřena hlavně pro špič-
kovou gastronomii.

Značka Alfons Mucha se v nabídce tichých vín 
objevila poprvé v roce 1999. Společnost Soare 
sekt a.s. zaujala svým projektem značkových 
vín pana Johna Muchu (vnuka mistra Alfonse) 

natolik, že jí povolil práva na užívání značky 
a obrazů na etikety vín pro celý svět.

Velmi pečlivě vybíraná jakostní i přívlastková 
vína z vinařských oblastí jižní Moravy obohatila 
tuto exklusivní kolekci o nový rozměr. Nejlepší 
šarže moravských vín jsou plněny do originální 
lahve s logem Mucha a jsou určeny pro špičko-
vou gastronomii. Všechna vína jsou zpracována 
moderní metodou řízeného kvašení.

Vína Alfons Mucha sbírají každoročně medai-
le i diplomy ve vinařských soutěžích. Brand se 
začal samozřejmě i exportovat. Známka umož-
nila těmto vínům a sektům se etablovat na 
celosvětovém trhu. Můžeme jmenovat Evro-
pu, Anglii, USA, na dálném východě Vietnam 
a Japonsko.

Na podporu této unikátní značky jsou určeny 
i četné překrásné obrazové materiály se zná-
mými secesními motivy maleb, které zkrášlí 
interiéry předních restaurací a polahodí tak 
oku návštěvníků, nejen při příjemné konzu-
maci těchto vín. Společnost Soare sekt věří, 
že nová kolekce vín Alfons Mucha, spojená 
s uměleckým zážitkem vrcholné secese, určitě 
zaujme každého milovníka dobrého vína.

Křest nové kolekce vín Alfons Mucha

Společnost STORY DESIGN, která patří mezi 
přední středoevropské společnosti v oblas-
ti realizace komerčních interiérů a prvků na 
podporu prodeje uspořádala již IV. ročník 
v plážovém volejbale. Akce ve Žlutých lázních 
se zúčastnili zástupci klientů více jak z patnácti 
společností. Vítězný tým klání si odnesl tradič-
ní sošku zlaté husy.

Pokračování
tradice Husa Cupu

Ze života značek



Lidé, kteří alespoň čas od času deklarují nákup 
luxusního zboží, jsou motivováni jednak poža-
davky na společenské či pracovní konvence, tak 
i vnitřní touhou po dobrém pocitu ze sebepre-
zentace a vlastnictví prestižního výrobku. Důle-
žitost obou aspektů je více důležitá pro muže 
než pro ženy. Na druhou stranu téměř tři pětiny 
žen, zastupující běžnou populaci, nepřipouští, 
že by pro ně bylo důležité nosit luxusní značky. 

A jak je drahý luxus? Běžná populace lidí ve 
věku 18 – 70 let začíná považovat zboží za lu-
xusní už ve chvíli, kdy např. kabelka stojí více 
jak 2 000 Kč, sluneční brýle 1 000 Kč, parfém 
1 500 Kč a šperky 5 000 Kč. Lidé, kteří kupu-
jí luxusní zboží pak uvádí, že např. na nákup 
kabelky jsou ochotni vynaložit 10 000 Kč a vý-
daje za sluneční brýle se mohou vyšplhat na 
5 000 Kč.

Při nákupu luxusního zboží Češi obvykle po-
stupují tak, že zákazník nejprve vyhledá infor-
mace na internetu a pak daný výrobek koupí 
jinak, jinde, než přes internet (především 
luxusní obuv, šperky a hodinky). Opačně je 
tomu při nákupu luxusních parfémů a kos-
metiky, lidé si zboží nejprve v kamenné pro-
dejně vyzkouší a pak ho zakoupí na internetu. 
I v rámci luxusního zboží ovšem převládá ná-
kup různých značek, kdy 9 z 10ti Čechů kom-
binuje značky. Pouze 12 % lidí si pořizuje věci 
od jedné značky. 

Přestože rok 2009 byl výrazně poznamenán 
finanční krizí, polovina lidí deklarující nákup 

luxusního zboží říká, že stále kupuje stejné 
značky, jako před krizí, a to ve stejném nebo do-
konce větším množství než dříve. 

Pokud dochází k redukci nákupů luxusního 
zboží, nejčastěji se tak děje na úkor šperků, ka-
belek či hodinek. Naopak, nejméně jsou zasaže-
ny luxusní parfémy a kosmetika, jejichž nákup 
zůstává stejný, jako v minulosti.

Toto a řada dalších detailních informací vychází 
z volně prodejné studie Ipsos Tambor „Sonda 
do světa luxusu v České republice v době kri-
ze“. Více informací o této studii 
můžete získat na www.ipsos.cz 

Lenka Harmon,
Account Director Marketing
Ipsos Tambor

Co je luxus?
Krásné a drahé věci pro většinu Čechů automaticky představují luxusní zboží. Luxus je 
vnímán jako kvalita, pohodlí a komfort. Nejčastěji spontánně uváděné luxusní zboží jsou 
kabelky, boty, oblečení, šperky a auta. Mezi luxusní značky se řadí např. Gucci, Louis Vuit-
ton, Christian Dior, Prada, Giorgio Armani, potom např. BMW, Audi, Mercedes nebo Nike 
či Adidas. Nicméně, každý z nás vnímá hranici luxusu trochu jinak a důvody, které vedou 
Čechy k pořízení si luxusního zboží jsou různé. 

Ze života značek

Jedna z nejlepších českých sportovkyň, olympij-
ská vítězka a světová rekordmanka, rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková fotila kampaň pro NORD-
BLANC. Respektovaná osobnost, která je jedničkou 
v rychlobruslení a nově má k tomu „našlápnuto“ 
i v silniční cyklistice, tak uzavřela spolupráci se 
značkou, která si v posledních letech vydobyla vý-
znamné a nepřehlédnutelné jméno na trhu s out-
doorovým, sportovním a moderním streetovým 
oblečení. „Jsem ráda, že mohu spojit své jméno 
právě s touto značkou, neboť jsem si ji oblíbila již 
před uzavřením spolupráce,“ říká Martina, která 
na focení dorazila v oblečení NORDBLANC.

Kampaň podzim/zima 2010-11 se fotila v praž-
ském ateliéru FOMEI a parku Stromovka. Během 
focení vládla příjemná atmosféra a oblékání zim-
ních bund zvládala Martina, i přes srpnové tep-
loty, statečně. Nová zimní kolekce podzim/zima 
2010-11 byla navržena v souladu s aktuálními tren-

dy v pestrých barvách. Nabízí kvalitní lyžařské 
a snowboardové oblečení, propracované bundy 
a kalhoty z materiálů, zajišťujících ochranu proti 
nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Nezanedbatelnou součástí kolekce je široký sorti-
ment stále více důležitého funkčního prádla. 

Sáblíková pro NORDBLANC

Jako předzvěst konání veletrhu pro-
běhla před konáním veletrhu na 
pražských prostranstvích guerilla 
kampaň, která se setkala s pozitivní 
odezvou mezi veřejností. Dále pořa-
datelé připravili dvě soutěže. V prv-
ní soutěži IN LIGHT vystavovatelé 
soutěžili o nejlepší účelové svítidlo. 
Další soutěž TOP DESIGN byla pro 
návštěvníky veletrhu, kde se hodno-
til nejzajímavější designový solitér.

Tento v pořadí již 15. ročník mezi-
národního veletrhu interiérů, desig-
nu, nábytku, osvětlení a dárků chtěl 
prostřednictvím guerillové akce 
upozornit na blížící se veletrh, při-
lákat co největší počet návštěvníků, 
představit vystavovatele a program 
veletrhu. Mladí lidé, navíc vybavení 
pestrobarevnými sedacími bagy, se 
od brzkých ranních hodin scházeli 
na frekventovaných místech a roz-

dávali kolemjdoucím předkatalogy 
TENDENCE. Stejně tak pražskými 
ulicemi projížděly automobily v bar-
vách veletrhu a upozorňovaly na blí-
žící se akci.

Letos zúčastnění vytvořili na nejfrek-
ventovanějších místech a mostech 
v Praze velký živý poutač. Každý měl 
ceduli s jedním písmenem z názvu 
TENDENCE a seřazením vedle sebe 
vytvořili ucelené jméno veletrhu. 
Mladí lidé měli s sebou navíc bagy 
v pestrých barvách, na kterých se-
děli a rozdávali kolemjdoucím pro-
pagační materiály. Podobnou formu 
propagace zvolila společnost Terin-
vest spol. s r.o., pořadatel veletrhu, 
i minulý rok. Akce měla u veřejnosti 
silný ohlas. Na Staroměstském ná-
městí vznikl z účastníků obrovský 
nápis TENDENCE.
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Ze života značek

Originální propagace
veletrhu TENDENCE 

Střídání značek, půjčovny luxusního zboží

9 z 10 zákazníků nakupuje luxusní zboží od různých značek, pouze každý osmý dává při vět-
šině nákupů přednost jedné konkrétní značce. Půjčovny luxusních výroků jsou mezi ženami 
poměrně dobře známé, ačkoli osobní zkušenost s nimi zatím má pouze velmi malá část z nich. 
Naopak téměř třetina mužů o této možnosti dosud vůbec neslyšela a pouze minimum z nich 
ji už vyzkoušelo. 

Pořizujete si více výrobků od stejné značky nebo 
luxusní značky kombinujete, kupujete si různé 
značky? 

Existují různé půjčovny luxusního zboží, např. lu-
xusních kabelek či šatů. Využíváte této nabídky 
alespoň čas od času či nikoliv?

Spíše si pořizuji
různé značky 88 %

Spíše si pořizuji věci
od jedné značky 12 %

Ne 78 %

Ano
8 %

Nevím, že tato služba
existuje 15 %

TOTAL
(n = 447)
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Seznam inzerce:
• AFI PALACE • ATLAS CONSULTING • BLUE EVENTS • CATERING NA ZÁVISTI • ČESKÁ ASOSIACE FRANCHISINGU • DESIGN FACTORY • DISPLAY-S • 

 • FIGREMA • KOUČING CENTRUM • MARANTZ • MRAZÍK • OMNIS OLOMOUC • POPAI CENTRAL EUROPE • PRINT PROMOTION • TCHIBO • UNIBON • 

Kde značky najdete

GANT
PRAHA

GANT MAN WOMAN 
Palladium, Náměstí Republiky 1, tel.: +420 737 212 939 

GANT HOME 
Galerie Myslbek, Na Příkopech 19/21, tel.: +420 603 196 013 

GANT MAN 
Galerie Myslbek, Na Příkopech 19/21, tel.: +420 603 196 014 

GANT WOMAN
Galerie Myslbek, Na Příkopech 19/21, tel.: +420 737 212 615 

GANT MAN WOMAN
Palác Flóra, Vinohradská 151, tel.: +420 603 196 009 

GANT BOYS GIRLS BABY
Palác Flóra, Vinohradská 151, tel.: +420 737 212 936 

GANT MAN WOMAN
OC Chodov, Roztylská 2321/19, tel.: +420 2 7207 5432 

GANT MAN WOMAN
Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, tel.: +420 2 4141 2022 

GANT MAN WOMAN
Metropole Zličín, Řevnická 1, tel.: +420 603 196 007 

GANT MAN WOMAN
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, tel.: +420 2 5731 4910 

GANT MAN WOMAN
OC Šestka, Fajtlova 1090/1, tel.: +420 603 196 008 

GANT MAN WOMAN
OC Letňany, Veselská 663, tel.: +420 603 196 006 

LIBEREC / GANT MAN WOMAN
OC FORUM , Soukenné náměstí 2a/669

OSTRAVA / GANT MAN WOMAN
OC FUTURUM, Novinářská 6A 
BRNO / GANT MAN WOMAN 

Olympie, U Dálnice 777, tel.: +420 737 212 953 
Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, tel.: +420 543 255 887 

ZLÍN / GANT MAN WOMAN 
OC Zlaté Jablko, Náměstí Míru 174, tel.: +420 603 179 392 

PARDUBICE / GANT MAN WOMAN 
Masarykovo náměstí 2799, tel.: +420 737 212 956 

ČESKÉ BUDĚJOVICE / GANT MAN WOMAN 
Náměstí Přemysla Otakara II. 58, tel.: +420 38 6350 343 

Ruinart
Moët Hennessy

tel.: 00420 251 013 430
e-mail: julmanova@moet-hennessy.com

Gurmetum v OC Nový Smíchov
Kratochvílovci v OC Palladium

www.drinks24.cz
www.champagneshop.cz

REDKEN
Salony v Čechách

Kadeřnické studio DK, Lucemburská 17, Praha 2 • Kadeřnictví Za 
Divadlem, Vaníčkova 13, Ústí nad Labem • Kadeřnictví FOR-ALL, 
Basilejské nám. 1822/1, Praha 3 - Žižkov • Nikola Clare, Zeyerova 17, 
Karlovy Vary • Kadeřnictví Madam, Kalvodova 14, Brno • STUDIO 
ED, Zeyerova alej 37, Praha 6 - Břevnov • Salon krásy Nicoletta, Nad 
Hradním vodojemem 39/1084, Praha 6 - Střešovice • Kadeřnictví 
FIVE, Čermákova 3, Praha 2 • Salon Carpe Diem, Jičínská 2285/4, 
Praha 3 • Studio EGOO, U nádraží 11, Teplice • Velia, Bělehradská 
118/235, Praha 2 • Bomton Loft, Vyskočilova 2, Praha 4 • Pavel Buřič 
Hair Design, Moskevská 251/32, Praha 10 - Vršovice • Salon JET SET, 
V Kolokovně 4, Praha 1 • Kadeřnictví Eva Šlezarová, Kaštanová 268, 
Třinec • Hair studio Winci, Malinovského náměstí 5, Brno • Studio 
Moravcová Marta, Sovova 1, Teplice • André Studio, Květnové ná-
městí 14/2, Průhonice • Ercolani HAIR STUDIO, Chaloupkova 1, Brno • 
Studio ED, Zeyerova alej 37, Praha 6 • Kadeřnictví Krasl, Častolovice 
63, Častolovice • Studio JF, Karlická 37, Praha 5-Radotín • Kadeřnic-
tví DELUX, Pařížská 18, Ústí nad Labem • Kadeřnictví S. Bánoková, 
Velká Hradební 11, Ústí nad Labem • Salon DAN, Týnská 7, Praha 1 • 
Salon Hair, Jan Florian, Kostečná 3/121, Praha - Staré Město • SALON 
SMARAGD, Palackého nám. 46, Rosice u Brna • 5th.AVENUE HAIR STU-
DIO, Vojtešská 17, Praha 1 • UNI HAIR, Chopinova 22, Praha 2 • Studio 

Miracle, nám.Přemysla Otakara II., České Budějovice • STUDIO VIZÁŽ, 
Sokolská 1365, Liberec • Salon 5th Avenue, Lochmanova 1495, Ústí 
nad Orlicí • K&M Studio, K Novému sídlišti, Praha 4 • LA VISAGE, Těš-
nov 15/1744, Praha 1 • Salon INES, Orlí 491/16, Brno - Brno-město • 
Salon CHOCHY, Všebořická ul., Ústí nad Labem • Kadeřnictví Tereza 
Rezková, Sportovní 157, Řitka - Praha západ • Kadeřnictví Jessica, 

Rybalkova 29/182, Praha 10 • JS HAIR, Orlí 3, Brno
  

Salony na Slovensku 
SALÓN „S“, Búdkova 43, Bratislava - Staré Mesto • Salón Vogue, 
Moldavská 32, Košice • Studio ENVY s.r.o., Nerudova 14, Košice • 
BELLA Studio, Dunajská 23, Bratislava • Ana Style, Hornodvorská 14, 
Chorvátsky Grob- Cierna voda • XoXo daySPA, Mariánske námestie 
2916, Žilina • Salón La Vive, Nábrežná 20 - OC Hypernova, Nové 
Zámky • RAFFERTY Vlasové Štúdio, Kopčianska 10 - Vienna Gate, 

Bratislava - Petržalka

Tchibo
OBCHODY TCHIBO - CZ

Virtual shop, Pávovská 75, 586 01 Jihlava • AVION AHOPPING PARK 
BRNO, Skandinávská 2, 619 00 BRNO, tel/fax 543 216 448/543 216 449 
CENTRUM ČERNY MOST PRAHA, Chlumecká 765/6, 198 19 PRA-
HA 9, tel/fax 281 911 175/281 911179 • AVION SHOPPING PARK 
OSTRAVA, Rudná 3114/114, 700 30 OSTRAVA – Zábřeh, tel/fax 
597 499 841/597 499 842 • CENTRUM OLYMPIA PLZEŇ, Písecká 
972/1, 320 04 PLZEŇ, tel/fax 377 458 182/377 458 183 • NAKUPNI 
CENTRUM ČEPKOV ZLIN, Tyršovo nábřeží 5496; 760 01 ZLÍN, tel/ fax 
577 200 012/577 200 016 • GALERIE BUTOVICE, Radlická 117, 158 00 
PRAHA 5, tel/fax 251 510 454/251 510 456 • CENTRUM CHODOV, Roz-
tylská ul. 2321/19, 148 00 PRAHA 4, tel/fax 272 075 113/272 075 114 
• METROPOLE ZLIČÍN, Řevnická 121/1, 155 21 PRAHA 5 – Třebonice, 
tel/fax 257 211 034/257 211 047 • IGY CENTRUM, Pražská 1247/24, 
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel/fax 387 222 617/387 222 618 • OB-
CHODNI CENTRUM NOVO PLAZA, Novodvorská 994,142 00 PRAHA 
4, tel/fax. 241 404 380/241 404 384 • GALERIE VAŇKOVKA, Ve Vaň-
kovce 1, 602 00 BRNO, tel/fax 543 210 340/ 543 210 743 • CENTRUM 
OLYMPIA OLOMOUC, Olomoucká 90, 777 77 OLOMOUC, tel/fax 
585 155 328/585 155 329 • CENTRUM OLYMPIA BRNO, U Dálnice 777, 
664 42 Brno – Modřice, tel/fax 547 211 935/547 213 016 • OBCHODNI 
CENTRUM PALLADIUM PRAHA, Nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1, tel/
fax 222 311 468/ 222 313 103 • BONDY CENTRUM MLADÁ BOLESLAV, 
tř. Václava Klementa 1459, 293 01 Ml. Boleslav, tel/fax 326 997 613/
326 997 614 CENTRUM PLAZA PLZEŇ, Radčická 2, 301 00 Plzeň, tel/fax 
377 221 006/377 221 913 • OBCHODNI CENTRUM FUTURUM OSTRAVA, 
Novinářská 6a, 702 00 Ostrava ,tel/fax 596 639 568/596 630 690 • FASHI-
ON ARENA OUTLET ŠŤERBOHOLY PRAHA, Zamenhofova 440, 108 00 
Praha, tel/fax 272 653 700/272 656 123 • GALERIE FENIX, Freyova 945/
35, 190 00 Praha 9 Vysočany, tel/fax 266 313 250/ 266 313 252 • CENT-
RAL MOST, Radniční 3400, 434 01 Most, tel/fax476 101 616/476 101 617 
• AFI PALACE PARDUBICE, Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice, 
tel/fax 466 536 725/466 536 726 • CITY PARK JIHLAVA, Hradební 1, 
586 01 Jihlava, tel/fax 567 210 837/567 213 671 • ARKADY PRAHA, Na 
Pankráci 86,140 00 Praha 4, tel/fax 244 404 534/244 404 535 • OC LET-

ŇANY, Veselská 663, 199 06 Praha 9, tel/fax 266 312 984/266 314 496

OBCHODY TCHIBO - SK
AVION SHOPPING PARK, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava,tel/fax 
421 243 639 002/421 243 639 003 • OC OPTIMA KOSICE, Moldavská 
cesta 32, 040 11 Košice, tel/fax 421 557 895 810/421 557 895 811 • Ga-
leria Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava, tel/fax 421 220 915 424/

421 220 915 425

Australia Unlimited
Chocolate graphics

Jan Brejcha, Business Development Manager 
Austrade Prague 

Klimentska 10, 110 00 Praha 1, Czech Republic 
Tel: +420 296 578 35, Fax: +420 296 578 352, Mobile: +420 606 352 800 

www.austrade.gov.au 
www.austrade.com.cz 

Ben&Jerrys
Billa

Vysočanská 20/382, Praha 9 • Černokostelecká 1919, Praha 10 • Ob-
chodní 11, NC Spektrum, Čestlice Praha • V Celnici 1031/4, Praha 1 • 
Galerie Fenix, Náměstí OSN, Praha 9 • Galerie Myšák, Vodičkova ul. 
710/31, Praha 1 • Na Petřinách 55, Praha 6 • Evropská 695, Praha 6 • 
Tilleho nám. 793, Praha 5 • Jeremiášova ulice, Praha 5 • Budějovická 
1667/64, Praha 4 • Počernická 96, Praha 10 • Jugosl. Partyzánů 1580, 
Praha 6 • Letenské náměstí 38/7, Praha 7 • Karlovo náměstí 10, 2097, 

Praha 25 • Plovdivská, Praha 4 • Klainerova 112, Kladno

Culinaria, Skořepka 9, Praha 1 • Apetit, OC Chodov, Roztylská 
2321/19, Praha 4 • La Patisserie, Pohořelec 6, Praha 1 • Aquapark 
Čestlice, Pražská 138, Říčany • B&J scoop shop, Václavské nám. 1, 
Praha 1 • Subway, Letiště Ruzyně, Aviaticka 2/1017, Praha 6 • Sub-
way, OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 • Ebel coffee bar, 
Kaprova 11, Praha 1 • Ebel coffee bar, Templova 7, Praha 1 • Po-
traviny U Michala, Za pohořelcem 4, Praha 6 • Potraviny U vody, 
Roztocká, Praha 6 • International shool, Nebušická 700, Nebušice, 
Praha • In medio, V parku, Praha 4 • In medio, Thámova, Praha 8 
• In medio, Nile House, Karolínská 1, Praha 8 • OMV, Argentinská, 
Praha 7 • OMV, Strakonická, Chuchle • OMV, Jana Želivského, Praha 
3 • Twin cafe Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 • Lavazza Cafe, 
Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5 • Bella Vida Café, Malostran-
ské náb.3, Praha 1 • Kavárna u Zavěšenýho kafe, Úvoz 169/6, Pra-
ha 1 • Cukrárna Alchymista, Jana Zajíce 7, Praha 7 • Restaurace 
u Costella, Malostranské nám. 2, Praha 1 • Potraviny Vávra, Fran-
couzská 77/8, Praha 2 • Caffe Tripoli, Starobrněnská 1, Brno • Dutch 
impuls, internetový obchod, Brno • Restaurace Galerka, U dálni-
ce 777, Brno • Cafe Savoy, Jakubské náměstí 1/109, Brno • Koruna 
Pralines, Rašínova 5, Brno • Coffee shop Lavazza, Nám. Svobody, 
Brno • Tripoli restaurant Vankovka, Galerie Vaňkovka, Brno • rest. 
Charlie‘s Olympia, Olympia Centrum, U dálnice 777, Brno • cafe 
Savoy, Jakubské náměstí 1/109, Brno • BioPoint, Jeremenkova 23, 
Olomouc • Olomouc Hotel Senimo, Pasteurova 1, Olomouc • Olo-
mouc Cafe Land, Pražská 1, OSC Olomouc City • Olomouc Omega 
Sport, Legionářská 19, Olomouc • Olomouc NH hotel, Legionářská 

21, Olomouc

McKenzie
The McKenzie Institute Czech Republic & Slovakia

Centrum pro postgraduální studium
mechanické diagnostiky a terapie pohybového aparátu

Stochovská 530 • 161 00 Praha • Czech Republic
tel.: +420 235 301 705

mob.:+420 724 001 677
fax.: +420 235 301 705

e-mail: info@mckenzie.cz
www.mckenzie.cz

 Marantz
Prodejci dvou nejvyšších řad - Legendary set a Premium: 

České Budějovice – ELLEX – Legendary set + Premium
Nouzov – M.Dvořák – Legendary set + Premium

Praha - HIFI DESIGN - Premium
Praha – Reaktor Studio – Premium

Praha – EGO – Premium
Liberec – Hifibazar – Premium
Plzeň – BS Technik – Premium

Příbram – Protón Speciál – Premium
Otrokovice – PP Hifi – Premium
Olomouc – Oltech – Premium

Další prodejci na http://marantz-hifi.cz/prodejci.htm


