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Francouzská elegance
na lyžařských svazích a aprés ski
V obchodě SKICENTRUM EDEN
můžete vybírat i z kolekcí
francouzské značky POIVRE BLANC

Přijďte se obléci na lyžařskou sezónu
do multibrandové prodejny SKICENTRUM EDEN

Vist je mladá italská jedinečná firma, zaměřená na výjimečný design a vysokou 
kvalitu s cílem přinést do světa lyžování nové inovativní výrobky. Vášeň pro sport, 
podnikavý duch a trvalé hledání nových řešení při uspokojování přání zákazníků, 
pomohly týmu společnosti v dynamickém vývoji při prosazování na trhu.

Trvalé investice do vývoje extrémně funkčních a velmi výkonných exkluzivních 
produktů jsou základem firemní filozofie. Italská firma Vist vyrábí špičkové 
profesionální vybavení pro sjezdové lyžování. Zabývá se především výrobou 
profi desek pod vázání, výrobou vázání a speciálního systému deska + vázání 
- tzv. SPEEDLOCK Systému. Oblečení VIST obléká mnoho sportovních oddílů 
a závodních sjezdových lyžařů, ale především Česká a Slovenská reprezentace, 
Horská služba České Republiky a personál Skiareálu Špindlerův Mlýn. Oblečení 
Vist oblékli někteří herci (nejen) ve filmu SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

SKICENTRUM EDEN
Vladivostocká 3, Praha 10
Tel.: 608 552 150
E-mail: elanski@email.cz
www.skicentrumeden.cz



moc ráda naslouchám Vašim příběhům, jsou 
zajímavé, zdánlivě prosté, lidské.

Za nedlouho budou ty nejlidštější svátky 
v roce a vy si v kruhu nejbližších budete 
vyprávět ty svoje příběhy. Ať jsou jenom 
pěkné, ať máte vedle sebe někoho, kdo jim 
bude naslouchat a ať díky nim zjistíte, že na 
světě je vlastně pěkně… to vše Vám přeje tým 
našeho časopisu. 

Těm, se kterými jsme se už potkali, děkujeme 
za spolupráci v uplynulém roce a budeme 
rádi, když se s Vámi budeme setkávat i roce 
příštím.

Na ty, jejichž příběhy ještě neznáme se 
samozřejmě těšíme a bude nám ctí, když se 
s námi o ně podělíte. Náš časopis totiž usiluje 
o to, přibližovat čtenářům prostřednictvím 
příběhů nejen značky věhlasných světových 
jmen, ale i ty naše, české. Třeba ty, které 
přežily dlouhá období nepříznivých dob 
a jsou tu stále (Petrof, Karma, Lux, Botas, 
Moser a mnoho dalších). Obzvláště v této 
ekonomicky těžší době chceme ukazovat 
na příkladech, že jsou tu stále značky, které 
přežily i těžší období. Naše stránky mají být 
takovým nenápadným apelem na českou 
hrdost, poukázáním na to, že u nás je co 
obdivovat. A je jedno, jestli jde o značky, které 
založil už předek současného vedení, a nebo 
o značky vzniklé před několika málo lety. 
 

Dnešní doba nás samozřejmě nutí 
k diverzifikaci přístupu k zákazníkům.
Jejich obrovské množství vyžaduje citlivý 
styl propagace značky, udržení výsostného 
image nesnese jakýkoli kompromis. Správné 
pochopení výrobku spotřebitelem je závislé 
na malých detailech, vhodně zvolených 
slovech a velmi často také na přesvědčivě 
prezentované historii značky. Zákazník ocení 
a správně přijme jen takovou informaci, která 
má dostatečně hlubokou výpovědní hodnotu 
a zanechá v něm dojem. 

Prostřednictvím našich řádek můžete vplout 
mezi opravdové, silné osobnosti zakladatelů 
firem, které nabídly svými činy směr, jenž,
pokud se ve své čistotě drží, není cestou 
předem ztracenou. 

A protože se blíží svátky nejkrásnější, tedy 
vánoční, přijměte naše vánoční vydání jako 
jednu z možných inspirací k tomu, aby vaši 
nejbližší neobjevili pod stromečkem pouze 
drahý kus něčeho neznámého, ale skutečně 
hodnotný dárek, v němž s trochou nadsázky 
doslova pulzuje historie.

Tak užívejte svátky klidu, rodinné pohody 
a dětských rozzářených očí a v novém roce ať 
vás provází jen samé štěstí a úspěchy!

Blanka Bukovská
Šéfredaktorka Brands&STORiES

Jestli Vás příběhy značek a novinky v prodejních konceptech zajímají 
a chcete mít náš časopis pravidelně sedmkrát ročně na svých stolech 
– můžete si objednat předplatné časopisu Brands&Stories na rok 2011 
na adrese – marketing@b-s-c.cz za 630 Kč bez DPH.
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Vážení a milí,



Loňské setkání s Johnem Malkovichem v nebi Ge-
orge vystrašilo, a tak je moc rád, když se mu před 
butikem Nespresso podaří zavolat taxík – dokud 
se ovšem šofér neotočí a neřekne si, co že bude 
chtít za svezení! George pak taxikáři Johnu Mal-
kovichovi, jehož řidičské schopnosti rozhodně 
nejsou z tohoto světa, zdráhavě musí nabídnout 
své oblíbené kapsle Nespresso Grand Cru. Pod 
heslem „kapsle nebo život“ se odehrává zábavná 
zápletka postavená na svérázném místy až sarkas-
tickém humoru a mimice obou herců. George, 
který snímky kampaně Nespresso znovu a znovu 
dokáže prodchnout svým šarmem, elegancí a jem-
ným humorem říká: „Část tajemství je v tom, že si 
dělají legraci ze mne a z mojí osoby a myslím si, že 
obecně je to dobrá věc. Ale nechtěl jsem, přátelé, 
abyste si to užívali tolik, jak jste si to ve finále užíva-
li“. „Je těžké si to neužívat,“ odpovídá Grant Heslov 
s lišáckým úsměvem. 

George Clooneyho si členové Nespresso Clubu 
vybrali jako vyslance této značky již v roce 2006, 
kdy sága „Nespresso – What else?“ začala. Ke spo-

Nespresso
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VYKOUPENÍ Z TAXÍKU
V posledním televizním spotu propagujícím Nespresso si zahráli Clooney a Malkovich 
Fanoušci a místní obyvatelé mačkající se před butikem Nespresso na milánském Via Agostino Bertani v naději, že zahlédnou něco 
z chystaného snímku a samozřejmě hvězdy kampaně, tak vypadalo natáčení letošního snímku ságy „Nespresso – What else?“, ve kterém 
se opět sešli George Clooney a John Malkovich tentokrát pod taktovkou režiséra Granta Heslova.



lorem ipsum is simply
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V době finanční nestability je nákup zlata bezpečný a inteligentní způsob jak ochránit své finance.
Zatímco hodnota peněz může být nepředvídatelná, zlato si dlouhodobě drží svou hodnotu.

V průběhu posledních let výrazně stoupl objem investic do zlata, a to i ze strany malých investorů. 
Znovu se tak potvrdila role zlata, jako výhodné alternativy pro uložení volných finančních prostředků,
bez ohledu na výšku investice.

Historie zlata jako peněžního aktiva z něj činí unikátní komoditu; různorodost nabídky a poptávky se 
odráží v jedho odolnosti vůči vnějším šokům v průběhu obtížných ekonomických období.

Akciová společnost SAFINA vznikla zápisem do Obchodního rejstříku v roce 1992, avšak historie 
společnosti SAFINA, a.s. sahá až do roku 1860. V současné době je v České republice SAFINA, a.s. 
největším zpracovatelem zlata, jak pro klenotnickou, tak i průmyslovou výrobu.

SAFINA, a. s. má sedm vlastních prodejen rozmístěných po celé republice a toto umožňuje přímý 
kontakt se zákazníkem a možnost osobního převzetí zboží, ale i jistotu výkupu v případě, že se 
rozhodnete investiční produkty prodat...

Kontakt:
SAFINA, a. s.
Vídeňská 104, Vestec
252 42 Jesenice
Tel: 800 230 231
Tel: 724 066 729
e-mail: libor.krapka@safina.cz
www.safina.cz

Bezpečný přístav
v dobách nejistoty
nákup investičního zlata u SAFINA, a. s.

Nespresso
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lupráci s Johnem Malkovichem se vyjádřil Guillau-
me Le Cunff, ředitel firmy Nestlé Nespresso S.A.
pro mezinárodní marketing a strategii: „Loňskou 
televizní kampaň, v níž figuroval George Clooney
a John Malkovich, přijala komunita naší značky 
s takovým nadšením, že nás to ponouklo k tomu, 
abychom tyto dva výtečné herce zase svedli do-
hromady.“ 

Grant Heslov, který se zná s Georgem Clooneym 
již od roku 1982, kdy se jejich cesty zkřížili bě-
hem kurzů herectví v Los Angeles, a spolupra-
cuje s ním na nejrůznějších projektech v sou-
časnosti, s nadšením přijal režírování další řady 
úspěšné série. O samotném natáčení se pak vyjá-
dřil takto: „Už nějakou dobu jsme přátelé a není 
snad velké tajemství, že George má dům v Itálii, 
kam každou chvíli přijede velká skupina přátel. 
V kuchyni má kávovar Nespresso a ráno všich-
ni vstanou, postávají kolem kávovaru a dělají si 
kávu, a proto mě také bavilo natočit si malý film
o produktu, který neodmyslitelně patří k životu 
téhle skupiny přátel.“

A jaký byl vlastně vývoj této vtipné série reklam? 
„Vždy je to zábavné, když se všichni tak nějak baví 
na můj účet. Někdy vidíte první koncepty a máte 
obavu z toho, jak moc se mi chtějí smát. Ale vždy 
to byla legrace a velmi jsem si to užil, protože se 
jedná o lidi, se kterými pracuji již hodně dlouhou 
dobu,“ uvedl George Clooney. 

„Poprvé to byla skutečně velká zábava,“ dodává 
John Malkovich. „Víte, nenatáčím spousty re-
klam, ale dvě nebo tři na jiné věci jsem již dělal. 
Občas to jsou i docela kvalitní kousky o produk-
tech, kterým věřím, takže si to užívám. Pokud jde 
o Nespresso, jedná se o produkt, který mám od 
nepaměti, který používám každý den ve Státech 
i v Evropě a myslím si, že je to velmi dobrý pro-
dukt a mám ho rád.“

Co si myslíte, že stojí za úspěchem reklam spo-
lečnosti Nespresso? „Je vždy velmi těžké říci, co 
lidi osloví a co ne,“ odpovídá Malkovich. „Jediné, 
co mohu říci je, že tento rok jsem hodně cesto-
val a nedovedete si představit, kolik lidí se mne 
zeptalo, zda jsem ten, který účinkoval v reklamě 
společnosti Nespresso. Mnohem, mnohem více, 
než na cokoli jiného, co jsem kdy dělal. Svým 
způsobem se mi to líbí. Ale je opravdu neskuteč-
né, jak to všechny oslovilo. Aspoň podle toho co 
můžu říci, ve Francii a Německu, kde jsem byl 
letos na letištích snad 50krát a byl jsem tak v kon-
taktu s ostatními lidmi. Vypadalo to, že to snad 
každý viděl a každý o tom mluvil.“

Energii na place si hlavní aktéři udržovali jak ji-
nak než šálky kávy. John Malkovich je doslova zá-
vislý na dobrém šálku kávy, a to několikrát denně. 
„Když natáčím, piju hodně kávy, protože celkově 
trochu trpím přílišným klidem, a osm šálků kávy 
espresso je dobrých akorát tak, aby mě udržely 
vzhůru, ale to je těch osm šálků ráno, takže nás 
čeká ještě dlouhá cesta.“ 

V rozhovoru ze zákulisí herci vtipkovali spolu 
s režisérem ve stejném duchu, v jakém se nese 
humor reklam Nespresso. Novou reklamu „Nes-
presso – What else?“, která se jmenuje „Taxikář“, 
si od listopadu letošního roku můžete pustit na 
www.nespresso.com/whatelse a také na nedáv-
no spuštěném Nespresso kanálu YouTube www.
youtube.com/nespresso, kde navíc najdete bonu-
sy ze zákulisí natáčení.



Range Rover letos oslavil své 40. narozeniny. 
A právě Range Rover byl úplně prvním vozidlem 
na světě, které bylo stejně výkonné na silnicích 
i v terénu. Stal se tak jedním z nejvýznamněj-
ších vozidel v celé historii motorismu. Range 
Rover byl úplně prvním všestranným luxusním 
vozidlem 4x4 a lze ho tak považovat za milník 
ve vývoji vozidel segmentu SUV (Sport Utility 
Vehicle). Původní myšlenka byla spojit pohodlí 
a jízdní vlastnosti limuzíny Rover s terénními 
schopnostmi Land Roveru. To dosud nikdo ne-
udělal.

„Land Rover se může pochlubit jedinečnou historií inovací svých produktů, avšak Range Rover pravděpodobně zů-
stane historicky nejvýznamnějším vozidlem, které jsme kdy představili trhu. Je to zároveň jedno z nejdůležitějších 
vozidel v celé historii motorismu,“ říká Phil Popham, výkonný ředitel společnosti Land Rover.

40 let spojení luxusu 
s terénními schopnostmi

Příběh značky Range Rover
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nosti Land Rover, a dodává: „Jedná se o luxusní 
motorové vozidlo, které lze využívat doslova 
sedm dnů v týdnu. Je totiž vhodné pro pohodo-
vé trávení volného času a volnočasových aktivit, 
jelikož s přehledem zvládne celou škálu povrchů 
od upravených silnic po terény kdekoli na světě, 
s vysokou výkonností je ideální i pro cestování 
na velké vzdálenosti a díky své všestrannosti je 
využitelné i při práci na venkově a v terénu.“

Klasika přetrvávající po 25 let
Které z vozidel nejen značky Range Rover se 
může pyšnit tím, že se jeho model vyráběl přes 
25 let? Tehdy v sedmdesátých letech se vozidla 
měnila jen málo. Bylo to období deseti let zasa-
hující britský motorový průmysl se svou třídenní 
pracovní dobou a obecnými politickými nepoko-
ji. Rozvoj v motorovém průmyslu téměř neprobí-
hal a Rover se prodával dobře. Proč něco měnit? 
Peníze vlastníci Roveru raději vynaložili v jiných 
oblastech. Od osmdesátých let se tempo rozvoje 
urychlilo, hlavně vyvstala snaha, aby byl vůz lu-
xusnější. Interiér vozu byl inovován o koberce, 
kožené čalounění a dřevo apod. Range Rover mu-
sel být životaschopnou alternativou pro luxusní 
limuzíny – a 4 x 4 ještě k tomu. 

Range Rover se během své historie představil již 
ve třech generacích. Původní již zmiňovaná ver-
ze, dnes označovaná jako Classic, se začala prodá-
vat v roce 1970. Její výroba s mnoha inovacemi 
a v řadě variant pokračovala po dalších 25 let. 
Prodej druhé generace vozidla, známé jako P38a, 
byl zahájen v roce 1994 a pokračoval až do roku 
2001, kdy byl nahrazen současným modelem. 

Druhá modelová řada „Range Rover Sport“ byla 
představena v roce 2005 s cílem zaujmout více 
sportovně založené řidiče a zákazníky. Prakticky 

ihned zaznamenala velký úspěch a v roce 2007 se 
stal tento typ nejprodávanějším vozidlem značky 
Land Rover na celém světě. 

Letos byl představen další přírůstek do rodiny 
Range Rover. Jmenuje se Evoque, v prodeji bude 
ve více než 160 zemích po celém světě v létě 
a doplní tak portfolio na tři modelové řady. Nový 
model bude menší, lehčí a úspornější ve spotře-
bě, čímž bude plně v souladu se závazky firmy 
Range Rover týkající se ochrany životního pro-
středí. Ani tento model však nebude méně pré-
miový, nebude méně luxusní a exkluzivní, ani 
méně speciální, než jsou ostatní modely značky 
Range Rover.

Dlouhodobý úspěch vozidel značky Range Ro-
ver způsobil, že do segmentu luxusních vozidel 
SUV následně vstoupili i ostatní výrobci prémio-
vých vozidel. Nejnovější verze Range Roveru se 
může aktuálně pochlubit dalším primátem. Jeho 
výroční výsledky prodeje jsou vyšší, než u jaké-
hokoli předchozího modelu. Svou popularitu si 
tak užívá po celém světě. Prodává se celosvětově 
počínaje Londýnem, přes Los Angeles, Sydney, 
Šanghaj a Turín až po Tokio. Range Rover zůstává 
jedinečnou volbou zákazníků, kteří hledají luxus-
ní vozidlo SUV. 

Podle Kinga bylo toto auto určeno pro seniory, 
úředníky, vojáky, vedoucí staveb, majitele farem, 
farmáře… a mnoho dalších. Nakonec se stalo 
autem pro skupiny lidí, které mezi zákazníky 
původně nikdo nepředpokládal. Range Rover je 
dnes vozem jako stvořeným pro princezny i po-
litiky, rockové hvězdy, horolezce, fotbalisty i far-
máře. Range Rover svou exkluzivitou, vysokým 
výkonem a provedením vždy přitahoval rozličné 
skupiny zákazníků.

Charles Spencer „otec Range Rover“ 
Inspirace pochází od managera pro nové projekty 
ve společnosti Rover. Charles Spencer „Spen“ King 
pracoval převážně na vozech Rover, nikoliv na vo-
zech Land Rover. Jeho strýci však byli bratři Wilks 
a Maurice Spencer, kteří společně založili Land Ro-
ver v roce 1948. „Původní idea byla spojit pohodlí 
a jízdní vlastnosti limuzíny Rover na silnici s terén-
ními schopnosti Land Roveru,,“ říká King. „Nikdo 
to v té době nedělal.. Zdálo se, že za zkoušku to 
stojí a Land Rover potřeboval nový produkt.“ 

V polovině šedesátých letech inženýři Roveru 
navštívili USA s cílem získat nápady, jak podpořit 
prodej značky ve Spojených státech amerických. 
Na tamním trhu bylo několik velkokapacitních 
vozidel, a všechny byly americké. Jeep Wagone-
er, Ford Bronco a International Harvester Scout 
byly prostorné, snadné na řízení, měly pohon na 
všechna čtyři kola a dávaly současně i potenciál 
k jízdě na silnicích. V Evropě nebylo žádné takové 
auto. Manažeři Land Roveru hodnotili tyto ame-
rické vozy tak, že nabízejí zajímavou kombinaci 
možností. Ale ve skutečnosti nebyly tak dokona-

lé jako Land Rover v terénu nebo tak relaxační 
a komfortní jako limuzína Rover na silnici. 

„Range Rover se měl stát zcela jiným typem vozu. 
Cílem bylo vytvořit vůz 4 x 4, který bude zároveň 
komfortní a ideální pro jízdu na silnici. Současně, 
jsme mysleli na to, že musí nabídnout mnohem 
větší komfort než má Land Rover bez obětování 
terénních schopnosti,“ říká King. „Pak přišel mo-
tor V8“.To všechno dohromady způsobilo, že už 
nás od realizace nemohl nikdo odradit. Náš ame-
rický dovozce také přinášel zprávy o tom, že trh 
segmentu 4 x 4 pro volný čas bude výrazně růst.

„Čtyři vozidla v jednom“ 
The Range Rover byl představen světu médií 17 
června, 1970 a v cínových dolech v St Agnes bylo 
spuštěno terénní testování. O prvním Range Rove-
ru se hovořilo jako „o nejuniverzálnějším motoro-
vém vozidle ve světě“ a o voze „spojujícím pohodlí 
Roveru s pevností a mobilitou Land Roveru“. 

„Range Rover jsou opravdu čtyři vozidla v jed-
nom,“ říká Phil Popham, výkonný ředitel společ-
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Kvalita je krásná
a oduševnělá

Od založení firmy v roce 1993 byl podzim 2010 jedním z nejvýznamnějších mezníků v její historii. Nový název JK JITKA KUDLACKOVA
JEWELS , nové logo, nová reprezentativní prodejna v budově Filadelfie a v neposlední řadě tři nové kolekce designových šperků. Specializací 
firmy, jíž je Jitka Kudláčková zakladatelkou, spolumajitelkou a hlavní designérkou, je především prvotřídní ruční práce, vycházející z tradič-
ní české šperkařské školy, kterou Jitka vystudovala. Jak sama říká, měla to štěstí, že ji učili ještě prvorepublikoví mistři zlatnického řemesla. 
Na tehdy již 70-80tileté zlatníky vzpomíná s úctou a pokorou, protože ví, že tato tehdy tvrdá škola je dnes obrovskou devizou.

Jitka se narodila v Praze. Její tatínek byl umě-
lecký kovář a maminka vystudovaný chemik 
s velkým zájmem o kulturu, umění a malířství. 
Maminka byla také velmi zručná a dcera ji 
v tom následovala. Již jako malá holčička stále 
něco vyráběla a to byly první střípky umělecké 
tvorby.

Po základní škole vystudovala tehdy velmi pres-
tižní obor zlatník-klenotník, kde laťka byla nasta-
vena velmi vysoko. Zlatnická škola ji bavila, ale 
neměla tehdy představu, že by ji zlatnické ře-
meslo mělo provázet po celý život. Zlom v jejím 
vnímání profesní kariéry zlatnice nastal jejím 
vycestováním za prací do Venezuely. Pro svoji 
praxi ve vystudovaném oboru si vybrala exotic-
kou Venezuelu. Až na místě zjistila, že vůbec ne-
rozumí, a tak se musela rychle naučit španělsky. 
Pobyt jí dal ale velmi mnoho nejen po profesní 
stránce, ale i zkušenosti sociální. Viděla ohrom-
né sociální rozdíly, což ovlivnilo její životní 
rozhled a formovalo měřítka hodnot. Žila a pra-
covala v caracaské luxusní čtvrti Las Mercedes. 

Dostala se do dílny italské majitelky, která vedla 
obchod po svém manželovi – zlatníkovi a měla 
klienty mezi tamními V.I.P. osobnostmi. Zde se 
pracovalo s velkými barevnými kameny a Jitka 
byla šťastná, že mohla dělat velké a krásné věci. 
Po profesní stránce ji tamní pobyt velmi oboha-
til a posunulo ji to. Vracela se do Čech s přesvěd-
čením, že tímto směrem chce pokračovat. 

V Čechách však nastalo rozčarování. Uvědomi-
la si, že tady jsme byli někde jinde a vrací se ke 
svým představám až teď po dvaceti letech, kdy 
navrhla něco jiného, než na co jsme zvyklí. Po 
návratu pracovala u několika soukromníků, ale 
vzhledem k tomu, že měla vždy svůj názor na 
věc, bylo pro ni jediným řešením začít podni-
kat sama na sebe. Svépomocí si zrekonstruovala 
sušárnu o rozměrech dvakrát dva metry a zde 
začala vyrábět svoje první šperky. Ty pak vždy 
ve zlatnictví prodala a byl o ně zájem. Začínala 
od nuly, a jak říká, je tomu ráda. Žila přítomnos-
tí a příliš neplánovala, ale svůj sen – mít vlastní 
zlatnický obchod, ten měla.

V roce 1996 se svým manželem otevřela první 
obchod a to, jak říká, na naprosto neobchodní 
ulici. Oba mají tu povahu, že když vydělají nějaké 
peníze, okamžitě je investují do podnikání, a tak 
začali s prvním obchodem. Vše si odzkoušeli 
metodou pokus, omyl, ale vždy věděli, co chtějí. 
Jitka Mlynarčík Kudláčková si vždy držela ruční 
práci, ale obchod chtěla dělat jinak. Už tehdy 
měli s manželem představu, jak obchod vést, ne-
čekat až zákazník přijde do obchodu, ale snažit se 
měnit postoje českých zákazníků, odbourávat je-
jich ostych něco si vyzkoušet, ale hlavně formou 
poradenství vysvětlovat etiketu šperků, protože 
kultura šperků u nás za první republiky byla. 
To je však pryč a my víme, že dnešní manažeři 
a manažerky o etiketě nevědí téměř nic. Snaží se 
změnit toto myšlení, učit je, co se hodí k jaké pří-
ležitosti, jak má šperk dokreslit úroveň člověka, 
podtrhnout jeho osobnost, co patří ke společen-
skému bontónu apod. Manželé plánují hodně se 
v budoucnu věnovat tomuto projektu, chtějí jím 
oslovovat i firmy a pokusit se zařadit projekt do
jejich firemního vzdělávání.

Prsten z kolekce DIVA
Bílé a žluté zlato, brilianty
Design: David G. Hrubec

Prsten Vlna z kolekce RADOST
Bílé zlato a brilianty
Design: Vardan Nazaryan

Nová reprezentativní prodejna v budově Filadelfie.
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V květnu před 70 lety označil článek v časopisu 
Vogle nové džínsy Levi’s® pro ženy za nezbytnou 
módní stylovou záležitost. Základní kus praktic-
kého mužského oblečení se tak stal neustále se 
vyvíjejícím módním výkřikem pro ženy. Ženské 
šatníky už nikdy nebyly takové, jak předtím. 

Po staletí je nosí idoly
ANNIE OAKLEY • ANGELINA JOLIE • LUCILLE 
BALL • BEYONCE • BRIGITTE BARDOT • BRIT-
NEY SPEARS • CAMERON DIAZ • CAT DEELEY 
• DESTINY’S CHILD • DREW BARRYMORE • 
GWEN STEFANI • GWYNET PALTHROW • HIL-
LARY CLINTON (AS A 1968 STUDENT LEADER!) 
• JENNIFER ANISTON • JENNIFER LOPEZ • JU-
LIA ROBERTS • KATE HUDSON • KATE MOSS • 
KYLIE MINOGUE • LAURYN HILL • LOU DOIL-
LON • MADONNA • MARILYN MONROE 

Historie ženského oblečení Levi’s®

Když Levi Strauss & Co. vytvořila v roce 1873 prv-
ní džínsy, byly určeny manuálně pracujícím mu-
žům. Přesto byly klučičí džínsy nošeny některými 
dívkami a také některé ženy, pracující na rančích 
Divokého západu, nosily pánské „waist overalls“ 
(jak byly tehdy džínsy nazývány) od firmy Levi’s®, 
protože perfektně vyhovovaly drsným podmín-
kám, v nichž mnohé žily. V roce 1918 se však 
společnost rozhodla založit samostatné oddělení 
ženského oblečení, patrně v přesvědčení, že ženy 
sehrávají čím dál důležitější roli ve společnosti, 

obzvláště na Divokém západě. LS&CO. vytvořila 
v tomto roce své „Freedom-Alls“, oblečení pro 
ženy, určené pro „práci i oddych“. Samotné jméno 
kolekce je dostatečně výmluvné; slovo „Freedom“, 
svoboda, bylo pravděpodobně použito proto, že 
USA se rok předtím zapojily do 1. světové války 
a tímto patriotickým jménem bylo pojmenováno 
mnoho předmětů osobní potřeby či domácího 
použití. Toto slovo se také vztahovalo na svobodu 
pohybu, kterou oblečení umožňovalo jeho nosi-
telce. 

Důležité je, že v reklamách na tento produkt vy-
stupovaly ženy při domácích pracích, což byla 
tradiční aktivita, a rovněž při nějakém tělesném 
cvičení, jako např. při pěší turistice, což tradiční 
ani náhodou nebylo. Jedna žena z Kalifornie pou-
žila džínsy Freedom-Alls jako svůj svatební kostým 
při vdavkách za majitele ovčího ranče a strávila 
v nich líbánky v sedle, když se svým mužem ces-
tovala po jeho rančích v celé jižní Kalifornii. Tato 
historka potvrzuje, že společnost Levi’s® již v pio-
nýrských dobách navrhování svých kolekcí pova-
žovala ženy za vážené zákazníky a vytvořila pro ně 
oblečení, které je na rozdíl od v té době nošených 
šatů spíše osvobozovalo než omezovalo. 

LS&CO. si design džínsů Freedom-Alls patentovala, 
ale džínsy jako takové, přes nadšení, kterým byly 
přijaty tehdejšími sufražetkami, vymizely kolem 
roku 1919 z katalogů a ceníků společnosti. Jejich 

design byl pravděpodobně příliš progresivní na 
tu dobu. Historický archiv LS&CO. vlastní jedny 
džínsy Freedom-Alls, vyrobeny z lehkého denimu 
(vyráběly se také v barvě khaki).

V roce 1922 doplnila LS&CO. svou kolekci dám-
ského oblečení o další produktovou řadu: cestov-
ní kalhoty. Byly to krátké kalhoty velmi volného 
střihu, které se zapínaly na koleně a nosily se s vy-
sokými botami či kozačkami. Do kompletu dále 
patřila jednoduchá halenka a klobouk (také je pro-
dávala LS&CO.). Toto oblečení bylo určeno ženám, 
které trávily hodně času venku a opět potvrzuje, 
že značka Levi’s® chce svým zákazníkům umožnit, 
aby oblečením vyjádřili svou individualitu. 

Do roku 1935 si čím dál víc žen oblíkalo džínsy Le-
vi’s®, které nosili jejich manželé, synové a bratři. 

Společnost Levi’s® si uvědomovala, že ženy chtějí 
v džínsech držet krok s módou, a vytvořila Lady 
Levi’s®, tradiční modré džínsy se zapínáním na 
knoflíky (byť se pořád ještě jmenovaly „overalls“) 
pro ženy z lehčího denimu a ve střihu na ženskou 
postavu. Prošívání na těchto výhradně dívčích 
džínsech bylo růžové, a ne červené. 

Byl to natolik revoluční počin, že časopis Vogue 
přinesl ve svém čísle z 15. května 1935, věnova-
ném letnímu cestování, ilustraci dvou velmi mód-
ně oděných žen v dámských džínsech Levi’s®.

Když dívky začaly nosit kalhoty
Z Divokého západu na přehlídková mola
V třicátých letech Hollywood idealizoval Divoký západ a odstartoval tak kariéru mnoha drsných filmových hvězd jako Gary Cooper, 
Douglas Fairbanks a John Wayne. Vytvořil po celém světě okouzlení vším, co mělo nějakou spojitost s Divokým západem – okouzlení, 
které zjevně přetrvává dodnes. Jenom několik lidí ví, že toto poblouznění westerny také inspirovalo společnost Levi’s® k vytvoření prv-
ních džínsů na světě pro ženy, a to v roce 1935. 
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Tyto šperky umocňují osobnost svého majitele. 
Jsou určeny pro ženy, které znají svou hodnotu, 
mají se rády, umí se ocenit a hledají v životě nové 
cesty. Vhodný šperk dokáže posílit energii ženy, 
stabilizovat ji. Dotvoří její image, krásu a zároveň 
jí bude podporou. Tento záměr byl prakticky 
uskutečněn vtištěním následujících sdělení do 
šperků při jejich výrobě: „JSTE SILNÁ, DOKÁ-
ŽETE TO“, „NEVZDÁVEJTE TO“, „PIJTE VODU“, 
„JSTE SKVĚLÁ“. Značka VIVA VISION tedy nere-
prezentuje jen užité umění, ale má také duchovní 
rozměr. 

Název VIVA VISION byl zvolen z úcty ke všem vi-
zionářům naší doby. Unikátní limitovaná kolekce 
SMALL PLANETS I. obsahuje dvě části – celozlatou 
ve 14kt zlatě a briliantovou v 18kt zlatě. Několik 
vybraných šperků je obohaceno tahitskou perlou. 
Použité materiály jsou koncentrovanou energií 
naší planety. Sety se skládají z náušnic, závěsu 
a prstenu. 113 originálních šperků spolu vzájemně 
ladí a jsou volně kombinovatelné. Každý kus je ori-

ginál a nemá kopii. Znakem luxusu je také důraz 
na kompletně ruční zpracování, což se odrazilo 
v délce realizace, jenž trvala jeden a půl roku. 
Autorkou šperků je Jitka Mlynarčík Kudláčko-
vá, designerka a spolumajitelka firmy JK JITKA 
KUDLACKOVA JEWELS. Na výrobě se dále podí-
lela zlatnice Patricia Keist z Jihoafrické republiky, 
jenž přispěla svou řemeslnou zručností a vtiskla 
kolekci nádech exotiky. Kolekce SMALL PLANETS 
I. je ženským pohledem do vesmíru, reprezentu-
je novou autorčinu filosofii tvorby a boří některé 
předsudky kolem šperků vytvořené. 

Autorské šperky značky VIVA VISION,
kolekce SMALL PLANETS I.

Unikátní souprava značky VIVA VISION
kolekce Small Planets I.

Náušnice, závěs a prsten – 18kt
Bílé, žluté a červené zlato, černé tahitské perly

Design: Jitka Mlynarčík Kudláčková
Cena: 110 000 Kč

všechny fotografie: © Martin Mojžíš

Všechno to snažení, ty kroky vedly k myšlence 
na změnu v obchodní strategii – nabízet nejen 
luxusní zboží, ale i adekvátní nákupní prostředí 
pro zákazníka. Cílem, kterého se manželé nikdy 
nevzdali bylo mít prostor adekvátní pro repre-
zentativní obchod a nejlépe spojený s dílnou. To 
se jim vždy líbilo. Když před dvěma lety objevili 
projekt budovy Filadelfie, bylo jim jasné, že to 
je ten prostor. Prostorný obchod, v klidné zóně, 
pro klienty, kteří kulturu prodeje ocení. Má do-
statečnou plochu, jak pro vystavení zboží, tak 
pro zázemí, zlatnickou dílnu, prodejní salonek 
a další aspekty, které má správný obchod mít. Zá-
kazník v něm má klid při výběru, dostává se mu 
poradenství, občerstvení apod. Je to takový náš 
splněný sen, říká o něm Jitka. Obchod byl navr-
žen stejným architektem jako budova Filadelfie, 
jeho design i funkčnost koresponduje se šperky. 
Součástí obchodu je zlatnická dílna, která je dnes 

špičkově vybavena novými technologiemi. Odpo-
vídá světovým trendům. 

Ve firmě nastala také velká změna a obohacení 
v tom, že byla domluvena spolupráce se světo-
vými mistry zlatnického řemesla. Příchodem 
Davida G. Hrubce do firmy, který studoval zlat-
nické řemeslo a technologie zpracování zlata 
a drahých kmenů v Severní Americe, byly šperky 
firmy JK JITKA KUDLACEK JEWELS obohaceny 
o prvky amerického stylu. Také druhý neméně 
významný designér arménského původu Var-
dana Nazaryana, přinesl další techničtější a per-
fekcionalistický pohled na zpracování a design 
šperků. V Arménii je obrovská tradice zlatnic-
kého řemesla. Tento mistr uměleckého řemesla 
má bohaté zkušenosti a praxi u renomovaných 
světových značek šperků a jeho skvělou práci 
prezentuje například kolekce RADOST.

Jitka Mlynarčík Kudláčková se chce ve firmě vě-
novat víceméně už jen svým designérským ná-
vrhům šperků a rozvíjet projekt v oblasti etikety 
a poradenství v nošení šperků. Samozřejmě chce 
získat také více času pro svoji rodinu. Jitka není 
jen designérkou, ale i maminkou tří dětí – dva-
náctiletého Filipa, čtyřleté Karolíny a půlroční 
Diany Sávy. Svoje děti miluje a naplňují ji štěstím, 
velmi se jim věnuje a jak sama říká, inspirace pak 
přichází sama. Děti jí hodně naučily. Naslouchá 
jim a jsou pro ni velkou školou. Váží si těchto hod-
not a zároveň má ráda svoji práci. Šperky pro ni 
znamenají mnoho a k práci s kameny, které jsou 
nejvzácnější a nejkoncentrovanější hodnotou na 
planetě, přistupuje s pokorou. 

Radost je inspirace, vytváří
hojnost a trvalou hodnotu.

www.jk.cz

Příběh značky Levi’s®

Souprava z kolekce RADOST. 
Náušnice a prsten.

Bílé zlato s vysoce kvalitními diamanty 
s brusy princess.

Design: Vardan Nazaryan
Cena: 422 040 Kč
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AND THE WINNER IS…
LEVIʼS LONDON

A na závěr ještě jedna žhavá zpráva pro Vás čtenáře: 
Zaujal Vás Levi’s® Store? Máte šanci ho na českém trhu 
provozovat jako franchizový obchod! LEVI STRAUSS 
PRAHA, spol. s r.o. hledá franchizanty! Více informací 
získáte u nás v redakci (redakce@b-s-c.cz).

Vlajková loď mezi Levi’s® Story, designově vychytaný obchod, který byl otevřen v březnu v Londýně na 
Regent Street, vyhrál kategorii nových obchodů v rámci WGSN Global Fashion Awards 2010. Vyhlášení pro-
běhlo v polovině listopadu v New Yorku, kde se v hotelu Waldorf-Astoria sešla elita módního světa. Mezi 
nominovanými byla také jména jako New Balance (a jejich nový obchod v Pekingu), Forever 21 (New York), 
American Eagle (New York), Topshop (Londýn) a Monki 3 (Oslo).
Nový Levi’s® London Store zvítězil díky jedinečnému designu, který dokonale shrnuje historii a příběh nej-
starší a nejznámější džínové značky světa – mistrovské řemeslo, inovace a kreativitu. Kompletně zrekon-
struovaný Levi’s® Store s několika podlažími je v industriálním stylu. V obchodě najdete nejnovější kolekce 
a nejtrendovější kousky, ale také retro styl, například přesné repliky kultovních „pětsetjedniček“ a další re-
edice nejoblíbenějších modelů z téměř 140leté historie džínů v exkluzívní kolekci Levi’s® Vintage Clothing. 
V obchodě jsou vystavovány historické originály oblečení ze sanfranciských archivů i díla současných londý-
ňanů zapojených do kampaně Craftworker. Pořádají se tam koncerty a worshopy. Není to jen obchod, ale 
tak trošku komunitní centrum.

Od samého počátku byly džínsy Lady Levi’s® dis-
tribuovány přes prvotřídní obchody – jedním 
z prvních byl Kauffman Saddlery Co. na Manhat-
tanu, nejprestižnější obchod pro milovníky koní 
v New Yorku. 

Zajímavé bylo, že tyto džínsy byly také k dostání 
v obchodech na tzv. ’rozvodových rančích’. Rozvo-
dový zákon ve státě Nevada byl v třicátých letech 
jedním z nejliberálnějších v USA. Byly založeny 
speciální ranče, na nichž si ženy mohly zařídit na 
několik týdnů povolení k pobytu ve městě Reno, 
a tím pádem měly právo na rychlý rozvod. 
 
Archiv Levi Strauss & Co. má ve své kolekci něko-
lik originálních džínsů Lady Levi’s®. Jedny z nich 
nosila žena jménem Harriet Atwoodová na ranči 
Soda Springs Dude v Rimrocku ve státě Arizona 
v třicátých letech minulého století.
 
V roce 1938 byla představena velmi neobvyklá 
kolekce dámského oblečení, která ovšem nemě-
la dlouhou životnost. Kolekce byla pojmenována 
„Tropický oděv“ a inspirovala se módním obleče-
ním tehdejších hollywoodských žen. Je přiroze-
né, že LS&CO. měla zájem o toto spojení, protože 
všechno, co mělo nějakou spojitost s Hollywoo-
dem či Kalifornií, bylo v té době velmi populární. 
Kolekce však přežila pouze jednu sezonu a spo-
lečnost má ve svém archivu pouze jeden vzor to-
hoto oblečení. 

Koncem třicátých let vznikla také první kolek-
ce oblečení z Divokého západu, pojmenovaná 
„Dude Ranch Duds“. Dude ranches byly klasic-
ké ranče s dobytkem, které kromě toho sloužily 
jako dovolenkové ranče pro lidi, kteří si chtěli 
zahrát na kovboje. Obchody na těchto rančích 
vždy nabízely džínsy Levi’s®. Kromě nich se zde 
jako tradiční mužské rančerské oblečení prodá-
valy košile a vlněné khaki kalhoty. Košile jasných 
divokých barev „Rodeo Shirts“ byly vyrobeny 
z hedvábí a saténu. Jezdecké kalhoty, známé jako 
„Riders“ měly zpevněnou zadní část, aby se za-
bránilo jejich obnošení po dlouhých hodinách 
v sedle. Košile a kalhoty měly jednotný střih pro 
muže i ženy a katalogy společnosti z té doby ob-
sahují fotografie žen oblečených v košilích Ro-
deo Shirts a jezdeckých kalhotách všemožných 
stylů a barev. 

Ve 40-tých letech – letech 2. světové války – byly 
jediným dostupným oblečením pro ženy džínsy 
Lady Levi’s® a několik košil z kolekce Western 
Wear. Během války došlo k poklesu výroby odě-
vů, ale koncem dekády začala popularita a výroba 
opět stoupat. 

V padesátých letech vytvořila LS&CO. celou řadu 
nových produktů pro celou rodinu. K novým ko-
lekcím patří „Denim Family“, „Casuals“ a „Lighter 
Blues“, přičemž velká část těchto produktů cílila 
na ženy. Obzvláště atraktivní byla pro ně kolekce 
Casuals; v archivu společnosti je katalog z roku 
1955 se širokým výběrem oděvů pro ženy a dív-
ky. 

Zajímavé je, že dámské džínsy Levi’s®, vyrobené 
v tomto období, mají častěji zip než knoflíky, které 
byly původně navrženy v roce 1935. Historici sou-
dí, že tato změna je způsobena tím, že společnost 
začala poprvé prodávat své produkty také mimo 
západní státy USA a na východě (New York, New 
England, atd.). Lidé na východním pobřeží nebyli 
zvyklí na to, že by ženy nosily funkční pracovní 
oděvy, jakými byly džínsy; a zapínání knoflíků na 

poklopci nebylo považováno za „dámské“, takže 
místo knoflíků byl použit zip. Produkt se tím stal 
ještě atraktivnější pro širší skupiny zákazníků. 

V šedesátých letech se prioritní skupinou zákaz-
níku staly mladé dívky, jež nakupovaly víc než do-
spělé ženy. V kolekcích LS&CO. pro sedmdesátá 
léta se objevily takové prvky jako stretch džínsy, 
nohavice do zvonu a květinové motivy. V tomto 
období se z denimu šily dokonce plavky a živůtky 
ve tvaru podprsenek. Dívky někdy rozpáraly švy 
svých džínsů a přeměnily je v dlouhé sukně.

V sedmdesátých letech LS&CO. vyráběla a pro-
dávala své produkty v Evropě, Asii, a samozřejmě 
v USA, a jejím prioritním zákazníkem byli tee-
nageři. Mladí lidé v pestrých džínsech a košilích 
zdobili plakáty v USA a po celém světě. 

Polyesterové kalhoty, sukně a saka pronikly do 
kolekce společnosti koncem sedmdesátých a za-
čátkem osmdesátých let. Jejich cílem bylo získání 
profesionálnějšího vzhledu, byť džínsy (z různých 
materiálů a různých střihů) byly pořád nesmírně 
populární. Některé dívky nosily džínsy svých 
mužů – tak jako před 50 lety jejich babičky nosily 
pánské džínsy. Většina dívek však našla perfektní 
džínsy v mnoha kolekcích vytvořených LS&CO.

V roce 1981 představila LS&CO. první džínsy Le-
vi’s® 501®, speciálně střižené pro ženy. Na ame-
rický trh byly uvedeny prostřednictvím televizní 
kampaně založené na scéně z filmu „Giant“. 

V roce 2000 se dramaticky změnil tvar džínsů 
– byly vytvořeny Levi’s® Engineered Jeans®. Dívky 
v celé Evropě přivítaly nový street styl, ale byly to 
dívky z Milána, kdo zajistil, že módní aspekt těch-
to džínsů převládl nad jeho funkční svobodou 
pohybu – Levi’s® Engineered Jeans® jsou letos nej-
populárnějšími džínsy v Itálii a Španělsku. 

Osmdesát let poté, co bylo vyrobeno první deni-
mové oblečení pro ženy a sedmdesát let od mo-
mentu, kdy časopis Vogue udělal z džínsů Levi’s® 
módní ikonu pro ženy, legenda pokračuje. 

Džínsy Levi’s® Eve Straight Cut, Levi’s® Patty-Anne 
Skinny Cut a Levi’s® Marissa Boot-cut jsou novou 
generací rovných dívčích džínsů, které evropští 
módní novináři a stylisté vyhlásili za dívčí džínsy 
roku. A pro dnešní městskou kovbojku jsou při-
praveny džínsy Levi’s® Billie May se zadní kapsou 
a její výšivkou, inspirovanou originálními produk-
ty z padesátých let minulého století. Jsou zároveň 
důkazem toho, že styl a přitažlivost džínsů Levi’s® 
je skutečně nadčasová. 



Příběh houslového virtuosa
„Bylo mi pět let, když mě můj dědeček vzal po-
prvé do houslařské dílny. Připadal jsem si jako 
v pohádce a toužil si na všechny ty krásné housle 
zahrát. Fascinoval mě jejich úchvatný tvar, vůně 
houslařského laku, a když jsem zjistil, že ty 300 
let staré také hrají... Začal jsem chodit do školy, 
denně cvičil na housle, často se do té pohád-
ky vracel, a po čase zjistil, že mám chronickou 
houslovou závislost.“

Tak vypráví svůj příběh sám Jaroslav Svěcený 
s vtipem sobě vlastním. Šlo tehdy o houslařskou 
dílnu rodu Pilařů v Hradci Králové. Dědeček 
– kapelník a houslista - byl opravdu první, kdo 
v malém Jardovi lásku houslím probudil. Nejen 
jeho působení a vyprávění, ale také povídání 
o historii starým panem Pilařem i jeho synem 
Vladimírem byly první impulsy, které malému 
Jardovi učarovaly natolik, že je dnes nejen světo-
známým houslovým virtuózem, ale i uznávaným 
znalcem historie houslí.

Další, kdo ovlivnil uměleckou dráhu Jaroslava 
Svěceného, byla maminka. Studovala hudební 
pedagogiku a angažovala se v hudebním světě. 
Pěstovala ve svém synovi odmala hlavně lásku 
k hudbě. Dnes může být právem hrda na svého 
syna – houslového mistra, ale i na to, že tradice 
muzikantské rodiny pokračuje, neboť i její vnuč-
ka Julie je dnes velmi nadějnou a talentovanou 
houslistkou. V 16 letech má za sebou řadu vystou-
pení i se symfonickým či komorním orchestrem 
a vítězství na uznávaných mezinárodních hudeb-
ních soutěžích (např. Concertino Praga). A co 
říká na uměleckou dráhu své dcery Jaroslav Svě-
cený? „Když někdo nese známé jméno po svých 
rodičích, musí být dvakrát tak dobrý, aby obstál. 
V Čechách panuje závist a Julie se nenechala 
otrávit. Její zájem o muziku je obrovský, byla a je 
ochotna pro hudbu leccos podstoupit a pilně na 
sobě pracovat. Člověk může dát dítěti rozjezd, ale 
vlastní dráhu už si musí najít samo. Julie hrála na 
housle od 4 let, zlom nastal, když v deseti letech 
se mnou a komorním orchestrem zahrála Bachův 
dvojkoncert a zvládala náročné technické sklad-
by. Tehdy jsem si uvědomil, že to v sobě má a že 
by byla škoda ji nepodporovat. Umění se nedá 
měřit centimetrem, ale Julie je silná osobnost 
a první úspěchy v mezinárodních soutěžích se již 
dostavily. Je to pro ni obrovská motivace.“ 
 
Mluvíme-li o rodinných tradicích ,je nasnadě zmí-
nit se i o těch ostatních, kterých je Jaroslav Svě-
cený protagonistou. V Čechách jsou místa, kam 
se Jaroslav Svěcený ze svých cest po světě a svě-
tových pódiích rád vrací a kde založil hudební 
tradice. Mezi ty patří Klášterec nad Ohří, kde se 
začátkem července každoročně konají KLÁŠTE-
RECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY. Dnes již prestižní 
mezinárodní hudební festival a houslové kurzy 
jsou vyhledávanou událostí, na kterou se sjíždí jak 
posluchači, tak mladí talentovaní interpreti z celé 

České republiky a dalších zemí. Letos pracovalo 
pod vedením Jaroslava Svěceného, který ke spo-
lupráci přizval prof. Danu Vlachovou z Pražské 
konzervatoře, 26 houslistů ve věku 9–24 let kaž-
dý den a ti nejostřílenější si zahráli s komorním 
orchestrem Virtuosi Pragenses. Jak sám říká: „ Vý-
borných mladých českých interpretů je poměrně 
dost, bohužel se jim dostává jen málo mediálních 
pozornosti. Hlavní vysílací čas v řadě televizních 
kanálů patří nekonečným seriálům, takže se Vám 
nakonec spojí v jeden velký seriál nebo totálně 
„ulítlým“ soutěžím, kde jde samozřejmě prvoplá-
nově o zisk pořadatelů a z reklamy. Tato ,,virtuální 
realita“ má však i pozitivní stránku- řada lidí raději 
chodí za kulturou do koncertních sálů a divadel.

Také nádvoří starobylé Chodovské tvrze z 11. 
století na pražském Jižním Městě je dějištěm již 
tradičního hudebního festivalu Tóny Chodovské 
tvrze. U jeho zrodu stál také houslový virtuóz Jaro-
slav Svěcený, který v průběhu let dokázal do této 
pražské lokality přilákat velké množství kvalitních 
interpretů a báječných posluchačů nejen z celé 
České republiky, ale také ze zahraničí. Dnes je již 
tento festival nezastupitelnou součástí pražské let-
ní koncertní sezóny a letos se konal již posedmé.

Houslista dal podnět i vzniku velikonočního 
festivalu SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY, kde v nád-
herné zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích 
u Hradce Králové již sedm let účinkují význační 
čeští i světoví umělci.

Takovýchto tradic a kulturních projektů založe-
ných Jaroslavem Svěceným bychom mohli vy-
jmenovat mnohem více. Je člověkem uznávajícím 
hodnoty, které se snaží neúnavně šířit, propagátor 
kultury, což umí dovedně skloubit s houslemi sa-
motnými. „Mistrovské housle považuji za geniální 
výtvor lidské činnosti, který se skutečně povedl. 
Je to nástroj, na který se hraje a zároveň také hod-
notné umělecké dílo i investiční umělecký před-
mět, jehož cena stále roste. Ve vyspělých zemích 
se to už dávno ví a chytří lidé i firmy investují do 

této mobilní a diskrétní komodity. K nám se tento 
úhel pohledu již pomalu začíná také dostávat,což 
je dobrý signál“, říká Jaroslav Svěcený, který je již 
dva roky také soudní znalec v oboru smyčcové 
hudební nástroje. „Na houslích mě fascinuje i je-
jich dlouhověkost, trvanlivost. Je přece naprosto 
úžasné, že si dnes mohu klidně zahrát na houslích 
z 16. století. Dodnes není možné určit, do kdy se 
na ně bude moci hrát, ještě 500 nebo 1000 let ?

Neznám mnoho jiných děl, která pokud je chci 
v současnosti vyrobit dobře, tak si musím vzít 
vzor z minulosti a vrátit se k tomu, co kdysi sta-
ří houslařští mistři stvořili. Vše má svůj vývoj, 
ale housle byly tak geniálně vymyšleny a zdo-
konaleny, že jejich dlouholeté kvality hned tak 
něco nepřekoná. I po 300, 400 letech je lze také 
zrestaurovat a jsou plně funkční. Člověk vymyslel 
v minulosti spousty dobrých vynálezů, ale housle 
určitě vynikly. O to víc jsou tato díla v kontrastu 
s dnešním konzumním světem. Dnes se vyrábí, 
z velké části záměrně, věci s krátkou trvanlivostí. 
Zaplavujeme planetu spoustou zmetků.“

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený se po celou 
dobu snaží představovat housle nejen jako vy-
nikající hudební nástroj, ale i jako umělecký 
artefakt. Na svých koncertech prezentuje poslu-
chačům i historii houslí. Během jednoho večera 
vystřídá třeba 10 houslí čtyř staletí a vysvětlí po-
sluchačům, proč každé z nich znějí jinak. I zvuk 
totiž podléhal módě. Říká tomu „historie v praxi“ 
a chce oslovit širokou veřejnost a u všech genera-
cí vzbudit zájem o dosud málo známou historii 
hudebního nástroje, jehož kvalita, hodnota a zvu-
komalebnost spojuje lidi na celém světě.
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Jaroušek Svěcený 
při svém prvním 
vystoupení 
v mateřské školce Jarda v době studií na Pražské konzervatoři Jarda a jeho dcera Julie
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Jaroslav Svěcený
je jedním z nejvýznamnějších a nejkreativnějších 
českých houslistů. Je vynikajícím interpretem uzná-
vaným po celém světě. Početná koncertní turné ho 
přivedla do takřka všech evropských zemí, Alžírska, 
Brazílie, Egypta, na Filipíny, do Indie, Indonésie, 
Izraele, Jordánska, Kanady, Libanonu, Libye, Maro-
ka, Mexika, Ruska, Spojených arabských emirátů, 
Thajska, USA atd. Stal se prvním českým houslis-
tou, který natočil hudební nosič pro Sony Classi-
cal World Series. Je uznávaným znalcem historie 
a stavby houslí a soudním znalcem v oboru smyčco-
vých nástrojů. Natočil již pět CD a jedno DVD, na nichž tématicky představuje 
unikátní kolekce mistrovských houslí několika staletí..Vydal anglicko-českou publikaci Slavné evrop-
ské housle. Je proslulým popularizátorem houslové hry. Doposud natočil přes 40 kompaktních disků 
a DVD, byl odměněn řadou zlatých a platinových desek a dalších ocenění. 

je jedním z nejvýznamnějších a nejkreativnějších 
českých houslistů. Je vynikajícím interpretem uzná-
vaným po celém světě. Početná koncertní turné ho 

a stavby houslí a soudním znalcem v oboru smyčco-
vých nástrojů. Natočil již pět CD a jedno DVD, na nichž tématicky představuje 
unikátní kolekce mistrovských houslí několika staletí..Vydal anglicko-českou publikaci Slavné evrop-
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Příběh Jaroslava Svěceného

Jaroslav Svěcený oslavil 
8. prosince padesáté 
narozeniny. Houslový 
virtuos, popularizátor houslí 
a klasické hudby, uznávaný 
znalec historie a stavby tohoto 
nádherného hudebního 
nástroje, majitel zlatých 
a platinových desek za své 
nahrávky, což v klasické 
hudbě rozhodně není běžné, si 
však své kulatiny připomenul 
již 23. listopadu velkým 
narozeninovým koncertem 
v pražském Paláci Žofín.

Životní
jubileum
talentu
spojeného
se světem
houslí...

A že to byl koncert vskutku mimořádný, o tom 
svědčí i řada pozvaných interpretů-gratulantů 
a vzácných hostů. Ve dvouapůlhodinovém pro-
gramu Jaroslav Svěcený postupně přivítal komor-
ní orchestr Virtuosi Pragenses, Pražský pěvecký 
sbor Smetana, renomovanou operní pěvkyni Zde-
nu Kloubovou, herečku Janu Krausovou a Otaka-
ra Brouska st., zpěvačky Jitku Zelenkovou a Leo-
nu Machálkovou, klavíristu Pavla Větrovce, který 
je také znám jako šéf kapely Karla Gotta. 

Jaroslav Svěcený koncertoval za doprovodu 
orchestru i se svou šestnáctiletou dcerou Julií 
a houslisty Danou Vlachovou či Martinem Ko-

sem. Úžasnou atmosféru večera podtrhl pražský 
arcibiskup Dominik Duka, který požehnal novým 
nahrávkám Jaroslava Svěceného a prvnímu CD 
Julie Svěcené, letošní vítězky Mezinárodní roz-
hlasové soutěže Concertino Praga v oboru sólové 
housle. Ve zcela zaplněném velkém sále Paláce 
Žofín tento galakoncert sledovala také předsed-
kyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, 
ministr kultury Jiří Besser, bývalý guvernér ČNB 
Zdeněk Tůma a řada dalších osobností politické-
ho, společenského a kulurního života.

Bezprostředně po nádherném narozeninovém 
galakoncertu Jaroslava Svěceného a jeho hostů 

přijel na zcela zaplněný pražský Žofín houslové-
mu virtuosovi popřát rovnou z letiště Karel Gott, 
který se vracel z natáčení nového alba z Berlína. 
Spolu rozporcovali a jak sami potvrdili i částečně 
„zdemolovali“ stradivárky, které v tomto případě 
neoplývaly sladkým tónem, ale spíše chutí.

Po koncertě Jaroslav Svěcený prohlásil, že tento 
večer byl pro něho tím nejkrásnějším a bezpo-
chyby největším dárkem.

Jaroslava Svěceného po koncertech v Kodani 
čeká série vánočních koncertů po českých a mo-
ravských městech (www.sveceny.cz). 
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Merlin
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Jedná se o spodně kvašený silný tmavý ležák s ob-
sahem alkoholu 4,7 % obj. a stupňovitostí 12,8 %. 
Má charakteristickou výrazně černou barvu, bo-
hatou pěnu a jedinečnou chuť. Vaří se v malém 
pivovaru v jihočeském Protivíně. Tamní sládek 
jej vaří podle speciální receptury: při jeho výro-
bě používá vedle tří druhů sladu, křišťálově čisté 
vody z hlubinného jezera a kvalitního chmele 
rovněž pražený ječmen. Chuť Merlina je bohatá 
a intenzivní - jde od sladké přes karamelovou 
a kávovou až po výrazně hořkou. Do piva nejsou 

přidávána žádná umělá sladidla ani karamel. 
„Protože jsme se při vývoji receptury piva 
Merlin nechali inspirovat pivem 
typu stout, hledali jsme i název 
piva na britských ostrovech, kde 
je tento druh piva tak populár-
ní,“ vysvětluje Jiří Faměra, vrch-
ní sládek společnosti K Brewery 
Trade, a. s. Tato ryze česká společ-
nost se snaží o zachování a další 
rozvoj malých a středních pivova-
rů s důrazem na jejich regionální 
působnost. Hlavním cílem je na-
bízet zákazníkům široký sortiment 
pivních značek, které se od sebe 
odlišují pestrou škálou chutí. Krom 
tmavého piva Merlin najdete v nabíd-

ce společnosti řadu světlých výčepních piv a le-
žáků. Za vlajkovou loď společnosti je považován 
ležák Lobkowicz Premium. Portfolio obsahuje 
i několik pivních speciálů – od polotmavých přes 
vícestupňová piva až po tmavé ležáky v čele prá-
vě s Merlinem. Obsáhlou skupinu produktů pak 
uzavírá nealko pivo.

Tvář nové prémiové pivní značce Merlin vytvořilo 
grafické Studio LEXEL a to na základě vítězství ve 
výběrovém řízení, jenž probíhalo počátkem roku 
2010. Cílem navrženého komunikačního koncep-
tu je upozornit konzumenty piva na novou pivní 
značku a vzbudit jejich zájem zábavnou formou 
a pomocí přidaných hodnot vyplývajících ze sa-
motného názvu – tajemno, magie a kouzla, a to 
tak, aby se při výběru piva nebáli vyjet ze zajetých 
kolejí a ochutnali novinku. Jelikož je spotřeba čer-
ného piva v ČR spíše okrajovou záležitostí, byla 
navržena nízkonákladová spotřebitelská instore 
promotion ve vybraných restauracích spojená se 
stolní hrou „Odhalte krále” podpořená klíčovými 
vizuály znázorňujícími symboly z legend o králi 
Artušovi a čaroději Merlinovi.

Jako hlavní slogan značky Merlin jeho tvůrci zvo-
lili slovní spojení „MAGICKÉ SETKÁNÍ” a mediál-
ně je na spotřebitele cíleno tak, aby se se sděle-
ním setkávali právě v takových restauracích, kde 
očekávají nevšední „magické” zážitky. Základní 
součástí marketingového mixu byl proto zvolen 
internet a přesně cílená tisková inzerce a samo-
zřejmě místa konzumace - restaurace.

Nové pivo Merlin můžete ochutnat ve vybraných 
restauracích, kde se čepuje z patnácti a třicetilit-
rových sudů. K dostání je i v obchodní síti – v tře-
tinkových lahvích.

Magická moc piva

Český trh obohatilo na začátku letošního podzimu nové pivo nazvané podle postavy kouzelníka z le-
gend britských ostrovů – Merlin. Novinkou pro všechny, kteří rádi ochutnají něco nového a netradiční-
ho, je černý ležák inspirovaný pivy typu stout. Vyniká magickou kombinací chutí a výraznou hořkostí, 
kterou ocení každý opravdový znalec.

19

přidávána žádná umělá sladidla ani karamel. 
„Protože jsme se při vývoji receptury piva 
Merlin nechali inspirovat pivem 
typu stout, hledali jsme i název 
piva na britských ostrovech, kde 
je tento druh piva tak populár-
ní,“ vysvětluje Jiří Faměra, vrch-
ní sládek společnosti K Brewery 
Trade, a. s. Tato ryze česká společ-
nost se snaží o zachování a další 
rozvoj malých a středních pivova-
rů s důrazem na jejich regionální 
působnost. Hlavním cílem je na-
bízet zákazníkům široký sortiment 
pivních značek, které se od sebe 
odlišují pestrou škálou chutí. Krom 
tmavého piva Merlin najdete v nabíd-

ním setkávali právě v takových restauracích, kde 
očekávají nevšední „magické” zážitky. Základní 
součástí marketingového mixu byl proto zvolen 
internet a přesně cílená tisková inzerce a samo-
zřejmě místa konzumace - restaurace.

tinkových lahvích.

lorem ipsum is simply

18



Koncem roku 2010, přesně 135 let od samotného založení firmy, a u příležitosti 50. výročí představení slavného mechanismu ACCUTRON, který byl mimo 
jiné i součástí všech integrálních technologií NASA a všech misí programu Apollo, a který ve své době patřil k nejpřevratnějším objevům hodinářského 
oboru za předchozích 300 let, uvádí věhlasný americký výrobce hodinek s českými kořeny společnost Bulova Corporation celosvětově na trh průlomovou 
a zcela výjimečnou technologickou novinku hodinek s názvem BULOVA PRECISIONIST, která dosud nemá mezi jinými výrobci hodinek obdoby.

Jde nejen o snahu navázat na původní a velmi 
populární technologii Accutron, ale také na svá 
mnohá prvenství, kterých v minulosti společnost 
Bulova ve svém oboru dosáhla a tím se nesmaza-
telně zapsala do dějin hodinářského průmyslu. 
Unikátní technologie hodinek BULOVA PRECISI-
ONIST se vyznačuje především přesností ±10 vte-
řin za rok a plynulým chodem vteřinové ručičky, 
který známe převážně z automatických hodinek. 
Jen pro srovnání, běžné bateriové hodinky dosa-
hují přesnost přibližně ±15 vteřin/měsíc. 

Přesnost bateriových hodinek je obecně ovliv-
něna především dvěma faktory, a to teplotními 
změnami a vibrační frekvencí. Nový quartzový 
kalibr Bulova P.102.10 hodinek BULOVA PRECISI-
ONIST se efektivně vypořádává s oběma faktory 
přidáním třetího „hrotu“ do quartzového krysta-
lu, čímž dojde k osminásobnému zvýšení vibrační 
frekvence až na hodnotu 262,144 kHz oproti kla-
sickým bateriovým hodinkám, které mají frekven-
ci pouze 32,768 kHz. 

BULOVA PRECISIONIST jsou hodinky, jejichž vte-
řinová ručička se pohybuje rychlostí 16 úderů za 
vteřinu, což se lidskému oku jeví jako zcela plynu-
lý kontinuální pohyb, zatímco klasické bateriové 
hodinky vykonají jen jeden úder za vteřinu a způ-
sobují „skákavý pohyb“. Plynulý pohyb vteřinové 
ručičky Precisionistu je dokonce téměř 2 x vyšší, 
než u automatických hodinek, které obvykle vy-
konají 8 – 10 úderů za vteřinu.

Jedinečná kolekce hodinek BULOVA PRECISIO-
NIST čítá prozatím 20 modelů velmi sofistikova-
ného až architektonického designu od společen-
ského, až po extravagantně sportovní s velikostí 
pouzdra 46,5 mm, přičemž vysoce elegantní dám-
ské modely jsou osazeny výhradně diamanty. Ko-
lekce je rozdělena do 4 řad - Claremont, Longwo-
od, Champlain, a Tanglewood - a maloobchodní 
cena začíná už na neuvěřitelných 6 500 Kč.

Revoluční hodinky BULOVA PRECISIONIST 
přináší do hodinářského oboru novou dimenzi 

v přesnosti měření času, novou dynamiku a ko-
neckonců vzrušení, které překonává očekávání. 

V České a Slovenské republice je možné si tyto 
hodinky objednat u autorizovaných prodejců 
značky Bulova nebo přímo u výhradního zastou-
pení značky, a to společnosti PRO TIME s.r.o., 
která mimo další zastupuje např. i švýcarské 
hodinky AEROWATCH, módní italské hodinky 
HAUREX, nebo německé letecké hodinky MES-
SERCHMITT. 

Více informací naleznete
na www.protime-sro.cz nebo na www.bulova.com.

Výhradní zastoupení Bulova pro ČR a SR:
PRO TIME s.r.o.
Klírova 1919/9
148 00 Praha 4
Tel. 603 805 574
www.protime-sro.cz
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BULOVA PRECISIONIST
průlomová technologie třetího tisíciletí
nejpřesnější hodinky na světě s plynulým chodem vteřinové ručičky 
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Filozofie značky Čilek
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Nejdůležitější místo v životě dítěte od nejútlejšího 
věku až do období dospívání je jeho pokoj. Z to-
hoto důvodu navrhujeme a vyrábíme dětský ná-
bytek v originálním a přitom praktickém designu 
tak, aby každý náš dětský pokoj zvládnul „ubyto-
vat“ všechny dětské sny, kamarády, vše potřebné 
pro studium i každou dětskou hru a zábavu.

Jste připraveni vybrat svým dětem pokojíček Čilek? 
Jaké máte možnosti a jaké vás čekají výhody?
Dětský a studentský nábytek Čilek je navrhován 
a vyráběn s ohledem na věk a pohlaví dítěte, pře-
devším ale s důrazem na mimořádnou kvalitu 
a bezpečnost dětského nábytku i veškerých do-
plňků.

Nemusíte kupovat vždy to nejlevnější, a přesto na-
kupujete ekonomicky! Vzhledem k nadčasovému 
designu dětského nábytku Čilek a k jeho mimo-
řádné kvalitě – ano, opravdu máte garantovánu 
záruku 5 let – je pořízení dětského a studentské-
ho nábytku Čilek mimořádně výhodnou investi-
cí. Tato skutečnost je jen podpořena faktem, že 
mnoho našich služeb získáváte zdarma - odborné 
poradenství, zpracování 3D návrhů dětského po-

koje, uskladnění nábytku do doby, než je pokoj 
připraven k jeho nastěhování, doprava do určité 
vzdálenosti nebo za velmi nízké ceny - doprava 
na větší vzdálenosti, montáž nábytku, atd.

Nedělejte kompromisy, když nemusíte! To, že té-
měř polovina všech dětí trpí různými alergiemi, 
že většina dětských úrazů se přihodí v domácím 
prostředí, to jsou informace podložené statisti-
kou. Vy nyní můžete Vašemu potomkovi pořídit 
dětský nábytek, který splňuje ta nejpřísnější kri-
téria bezpečnosti. Ano, značka Čilek si označení 
„skutečně bezpečný dětský nábytek“ zasluhuje pl-
nou měrou. Samozřejmě toto hodnocení je dáno 
nezávislým posouzením na specializovaných 
pracovištích. Nejvíce jsme pyšní na certifikáty 
německé firmy LGA. GS certifikace je nejvyšší 
ocenění kvality a bezpečnosti nejen u dětského 
nábytku, které může výrobce získat.

Mimo jiné to tedy znamená, že dětský a stu-
dentský nábytek Čilek je navrhován a vyráběn 
v souladu s přísnými bezpečnostními standardy 
platnými v rámci EU – pracujeme vždy jen s an-
tikarcinogenními a antibakteriálními materiály, 

které vždy zpracováváme nejmodernějšími tech-
nologiemi.

Nezapomínáme ani na zvídavou a často dobro-
družnou dětskou přirozenost a v každém ohledu 
především těmto dětským vlastnostem přizpůso-
bujeme všechny prvky našeho nábytku – i tento 
fakt patří mezi důvody, proč je dětský a student-
ský nábytek Čilek skutečně bezpečný a vy s jeho 
pomocí můžete pro své děti vytvořit nejen origi-
nální prostředí, ale také místo, kde budou vaše 
děti v bezpečí.

Dětský a studentský nábytek od firmy ČilekDětský a studentský nábytek od firmy Čilek

Filozofie značky Čilek
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Majitelé - sourozenci Mgr. Marie Vaníčková 
a Ing. Stanislav Hrehor mají asi tu nejlepší mož-
nou kvalifikaci pro daný obor – paní Vaníčková 
má 3 děti (od teenagera až po batole) a pan Hre-
hor má 4 děti (od téměř dospělé studentky až po 
miminko). 
 
Navíc jim nechybí dlouhodobá zkušenost s živo-
tem v zahraničí - v zemích, kde přístup k dítěti 
jako plnohodnotné osobnosti má poněkud delší 
tradici než u nás a zkušenosti s prací na mana-
žerských pozicích ve velkých obchodně zaměře-
ných firmách.
 
Především ale ona „rodičovská kvalifikace“ a pocit 
určité „díry“ na trhu v oblasti prokazatelně kvalit-
ního, zdravotně nezávadného a přitom zajímavé-
ho „neokoukaného“ dětského a studentského ná-
bytku, který bude i s ohledem na cenu dostupný 
velké části rodičů, vedly oba majitele k rozhodnu-
tí kontaktovat přímo výrobce, firmu Čilek.

Mimochodem jde také o rodinnou firmu, kterou 
založili a vedou tři bratři. Tak začali plánovat ote-
vření první prodejny. 

Výběr nebyl náhodný. Po několika osobních a ne 
právě nejlepších zkušenostech s běžným dět-
ským nábytkem - masiv, sektorové sestavy z vel-
kých řetězců, obvyklý dovoz nejčastěji z Polska 
- sourozenci na internetu objevili zahraničního 
prodejce a jeho nábytek Čilek. Oslovil je natolik, 
že dokonce aniž by ho v reálu viděli, nakoupili ho 
svým nejstarším dětem. Po čase pak - díky spoko-
jenosti s jeho užíváním - následoval dovoz nábyt-
ku do pokojíčků pro mladší děti a od něj byl už 
jen krůček k úvahám o tom, proč všude jinde na 
světě – od Japonska až po USA, od Austrálie, přes 

Evropu až po Rusko – mohou rodiče nakupovat 
nábytek Čilek, jen v Česku je to nemožné…
 
Většina lidí, s kterými budete ve firmě KAF ko-
munikovat, jsou členy rodiny majitelů. Odezva 
českých spokojených zákazníků jasně hovoří 
o tom, že zapojit stejně nadšené členy rodiny byl 
rozhodně dobrý nápad. 
 
Ochota, vstřícnost, poskytování 
maximálně kvalitních služeb 
– to vše je firemní krédo!. 
 

KIDS ARE FUTURE
Kamenné prodejny Čilek i e-shop v České republice vlastní a provozuje firma KAF s.r.o. Tato nenápadná zkratka 
plně vystihuje firemní filosofii a nadšení pro věc: Znamená totiž KIDS ARE FUTURE. 
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Zpracování tohoto návrhu je ZDARMA a je na-
prosto NEZÁVAZNÉ, tzn. že nemusí vést k ná-
kupu u nás. Dokážeme Vám také, že to s naším 
odborným poradenstvím myslíme vážně a ne-

chceme jen za každou cenu prodat maximum 
zboží. Jde nám rozhodně především o Vaši 
dlouhodobou spokojenost při používání nábyt-
ku Čilek.

Filozofie značky Čilek

26

Několik našich cenných 
postřehů závěrem 
Na našich webových stránkách naleznete našeho 
malého průvodce zařizováním dětského pokoje. Do-
volte nám ještě několik rad, které považujeme při 
výběru dětského nábytku za cenné:

Vezměte své děti sebou!
Ať už se přijdete podívat osobně do některé z našich 
prodejen nebo se projdete naší nabídkou na těch-
to webových stránkách, nenechte stát děti stranou. 
Často první pokoj, který je zaujme, ukazuje, která 
barva na ně působí opravdu pozitivně. Při osobní 
návštěvě je nechte si vše osahat, poseďte s nimi 
v pokojích, které se dostanou u Vás doma do „užší 
nominace“ na Váš (vlastně ale jejich!) budoucí dět-
ský pokoj. Povídejte si s nimi, proč je ta která série 
zaujala – poznáte zase více osobnost svého dítěte. 
A ano – v některých oblastech je potřeba děti výraz-
něji korigovat – je ale touto oblastí i dětský vkus?

Nebuďte konzervativní!
Představa Vašich rodičů o dětském pokoji… Jistě, 
pokud to byl vysloužilý nábytek z obývacího pokoje, 
nebyla to ještě úplně špatná varianta. Myslete na to, 
že dnešní děti už žijí a budou žít úplně jinak. Internet, 
cestování, moderní způsob výuky na školách – to vše 
dělá z našich dětí lidi s překvapivě otevřenou myslí, 
plné odvahy a bez zbytečných zábran v situacích, ve 
kterých často jejich rodiče znejistí. Přesvědčovat sed-
miletou holčičku, že už je na růžovou velká a stej-
ně starého kluka, který zná jména všech postav ze 
všech myslitelných filmů o autech, že ta autíčková 
postel je taková moc barevná a že z ní jednou vyros-
te, je opravdu tak trochu česká specialita. Naučme 
se být rádi, že máme doma děti s dětskými tužba-
mi a představami a že – když všechno půjde jak má 
– tak nám (naštěstí!) nakonec ze všeho vyrostou!

Vedení firmy KAF s.r.o.

Po zaslání nebo předání jednoduchého půdorysu pokoje, který chcete zařizovat, Vám 
zpracujeme 3D návrh Vašeho pokoje s Vámi zvolenými sériemi nábytku a prvky, které 
požadujete. Podkladem může být i výsek z projektové dokumentace, ale stačí i rukou kres-
lený náčrtek se správným označením rozmístění oken, dveří, případně zásuvek.

MŮJ POKOJ – MŮJ SVĚT!



Čím se hodinky Uhr-Kraft
odlišují od jiných značek?
Především velikostí a designem. Většina modelů 
má průměr lunety až 54 mm. To je velikost, kte-
ré se přibližuje se svými modely jen malé množ-
ství značek na trhu. Uhr-Kraft má velmi osobitý 
a patentovaný design a navíc vyrobí pro celý 
svět maximálně 2 500 kusů od každého modelu 
ročně. A pak jde také o některé prvky typické 
pro tuto značku, jako například Crown Protect 
System - zajištění korunky pomocí pohyblivé-
ho můstku. Uhr-Kraft je vlastníkem patentu od 

roku 2003. Jak vidíte, je toho více, neměla bych 
zapomenout rovněž zmínit, že většina modelů 
nabízí možnost nastavení dvou, některé až tří 
časových pásem. 

Neleknou se zákazníci
takové velikosti hodinek?
S tím máme velmi příjemnou zkušenost. Na ve-
letrhu za námi chodili zákazníci, které přitáhla 
právě jejich výrazná velikost. Hodně jich chtělo 
zkusit, jak hodinky vypadají na ruce a byli velmi 
mile překvapeni, že co se velikosti týče, tak zce-

la “normálně”. Nejprodávanější řada hodinek 
Dual Time má pohyblivé nožky, takže se stěžejky 
i s řemínkem perfektně přizpůsobí zápěstí. Navíc 
design hodinek je opravdu vkusný a elegantní, 
v kombinaci s velikostí pak přitahuje pozornost 
jako magnet.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Našeho zákazníka lze těžko zařadit do nějaké kon-
krétní skupiny. Jsou to zkrátka lidé, kteří se rádi 
odlišují, muži i ženy. Taková je filozofie značky 
a tím směrem se ubírá i naše komunikace. Odráží 

se rovněž ve výběru osobností, které jsou se znač-
kou spojeny. Vybíráme ty výjimečné. V České 
republice je to například závodní jachtař David 
Křížek. V Německu nosí hodinky Uhr-Kraft na-
příkad kancléřka Angela Merkelová.

A cenové rozpětí a dostupnost hodinek?
Odvijí se především od typu použitého strojku. 
Nabízíme jak quartzové hodinky, tak s mechanic-
kými strojky s ručním i automatickým nátahem. 
Quartzové se pohybují v ceně přibližně 10 až 
15 000 Kč, mechanické v rozpětí 15 až 25 000 Kč. 

Konkrétní modely si mohou zákazníci prohléd-
nout či zakoupit na stránkách www.uhr-kraft.cz 
nebo nyní ve dvou obchodech v Praze. 

Rozhovor s Lucií Kučerovou
vedla Blanka Bukovská.

Výběr hodinek, které vybočují z klasické módní vlny 
a nabízejí něco zcela odlišného, není na našem trhu pří-
liš široký. Vlastně je takových značek velmi málo. V po-
lovině letošního roku se k nim přidala německá značka 
Uhr-Kraft, která vstoupila na domácí trh v roce 1999 
a v současné době se úspěšně prodává ve dvaceti zemích 
světa. V komunikaci směrem k zákazníkovi značka po-
užívá slogan Time to be different. Na to, čím se tak vý-
razně odlišuje, jsme se zeptali zástupce společnosti, která 

Uhr-Kraft do České republiky dováží.

světa. V komunikaci směrem k zákazníkovi značka po-
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Je čas se odlišit

Nejprodávanější řada
Dual Time Chronograf 53 mm

Zákazníci mohou vybírat 
z mnoha provedení modelu Dual Time

Závodní jachtař David Křížek se nadchnul především pro 
sportovní modely Air Cop a Heli Cop III. (na snímku).

Model Big World pro 
cestovatele s nastavením 
tří časových pásem.

Značka Uhr-Kraft je součástí nabídky luxusních hodinek v obchodech U Klementina a Carollinum v Praze.

Paní majitelka Andrea Jiroutková zve všechny ženy, které se rády oblékají trendy a nechtějí sahat hluboko do peněženky do 

svého ráje. V Itálii se taková móda označuje PRONTO moda, což je výraz pro módu, která vychází od italských návrhářů a nese 

hlavní prvky aktuálních světových trendů. Tyto kolekce se materiálově i barevně navzájem doplňují, a tak lze mezi jednotlivými 

modely volně kombinovat. Vkus a výběr dovezených modelů paní majitelkou umožní našim ženám vypadat noblesně, sladěně 

a prostě řečeno česky „šmrncovně“. Butik se snaží držet nízké ceny, aby se zákaznice vracely, což se již v prvních dnech 

otevření potvrdilo. Kromě svetříků, šatů, halenek, kalhot, zde dámy mohou vybírat z velkého množství šálek, klobouků, doplňků 

a maličkostí, které dodají oblečení vždy zajímavost a dojem novosti. 

Přijďte, uvidíte, že nenadsazujeme. Budete obklopena krásou materiálů, barev, luxusem a fenoménem kombinovatelnosti! 

Pro ty, které chtějí držet krok s módními trendy 
a mají chuť modely často obměňovat a dolaďovat doplňky

se otevřel butik

Giovanni Becca  Vinohradská 18, Praha 2  www.giovannibecca.cz



Zřizovatelem je dnes dceřiná společnost JLV 
s názvem JPServis, a.s. Ta od roku 2000 rovněž 
spolupracuje se společností FORNETTI Bohe-
mia, s.r.o. a stala se jejím největším partnerem. 
Ve vybraných PONTech je do prodejny začleněn 
i koutek s tímto skvělým čerstvým pečivem. Na-

lezení tohoto partnera bylo také velmi zajímavé. 
Generální ředitel jídelních vozů Bohumír Bárta 
tehdy šel přímo za nosem, respektive za vůní a na 
druhé straně výstavní haly Incheba v Bratislavě 
tyhle úžasné koláčky objevil. Ihned se domluvili 
na této spolupráci, která velmi úspěšně funguje 
10 let. V podstatě JPServis stál u zrodu obchodní 
sítě FORNETTI v ČR. V letošním roce jsme rov-
něž otevřeli první provozovnu FORNETTI Cent-
ro u nás.

Vzhledem k tomu, že společnost 
neustále sleduje trendy na trhu, vy-
sledovali jsme příležitost a pracovali 

na konceptu zdravých prodejen, které budou 
rovněž určeny především pro vlaková nádraží 
nebo jiná místa s vysokým pohybem lidí. Byla vy-
vinuta značka BIO POINT. V letošním roce byly 
následně otevřeny již 4 prodejny tohoto typu a to 
v Praze, Brně a Olomouci. Velmi rychle se také 
ukázalo, že šlo o krok správným směrem. 

Komfort nejen
na vlakových nádražích

V roce 1995 tehdejší společnost Jídelní a lůžkové vozy stála u zrodu nového konceptu prodejen určených pro významné dopravní uzly, především pak pro 
železniční stanice. Jedná se o prodejny se značkou Market PONT Center. Tehdejší deník Večerní Praha o nové prodejně napsal, že se jedná o zbytečný luxus 
na nádražích, který cestující veřejnost nemůže ocenit. Postupně však tyto prodejny určovaly standard a dodnes jsou leaderem na trhu v této oblasti. 

Howards Storage World je profesionální maloob-
chodní franchisový koncept nabízející výrobky, 
které optimalizují úložné prostory, umožňují lepší 
organizaci prostor a úsporu místa jak v domácnos-
tech, tak v kancelářích. Koncept vznikl v Austrálii 
a rozvinul se z jednoho obchodu v roce 1997 v síť 
65 obchodů v Austrálii a 22 maloobchodních jed-
notek v 10 zemích po celém světě prostřednic-
tvím master franchisingových smluv. V Evropě 
v současné době již koncept působí ve Španělsku, 
Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Ho-
landsku, Norsku, Švédsku a Dánsku.

Generální ředitel společnosti Dirk Spence nám 
tento koncept přiblížil a vysvětlil proč si myslí, že 
bude úspěšný i u nás. „Howards Storage World je 
velmi vhodný pro evropský trh, protože poskytuje 
unikátní prodejní koncept, který není v současné 
době zákazníkům k dispozici. Specializujeme se 
na poskytování kvalitních produktů pro domác-
nost a životní styl, na inovativní řešení pro ukládá-
ní a na poradenství”, uvedl na úvod.

„Layout obchodu je členěn na sekce korespon-
dující se 4 hlavními výrobkovými řadami – šatna, 
kuchyň, koupelna a prádelna (sušírna, žehlírna). 
V každé sekci je vystavena typická ukázka pomoc-
níků pro uspořádání prostoru, která slouží pro 
inspiraci, ale není zde vystavena celá výrobková 
řada. Proto je velmi důležitým pomocníkem visual 
merchandisingu produktový katalog, který vychází 

v různých jazykových mutacích. Kromě toho slou-
ží k dobré orientaci v sortimentu zákazníkovi také 
proškolený personál. Prodejce má totiž více než 
3 500 produktů, řešení pro domácnost a chytrých 
nápadů pro vytváření uspořádaných domovů. Roz-
sáhlý sortiment zahrnuje výběr regálů od všestran-
ných systémů ELFA® až po jednoduše složitelné 
chromované jednotky, kuchyňské koše, potravino-
vé obaly a pořadače spíží, sprchové poličky a kou-
pelnová příslušenství, vozíky a koše na prádlo, 
prostředky na sušení, skladovací koše pro ložnice, 
pořadače šperků a police na obuv, garážové police, 
závěsy na hadice a kola, modulové vinné sklepy, zá-
bavní jednotky a řešení pro domácí kanceláře.”

Zeptali jsme se pana Dirka Spence, co vlastně 
všechno zahrnuje franchisová licence. “Pro master 
fanchisanta zpočátku zařídíme nákup celého sor-
timentu u svých dodavatelů za lepších podmínek. 
Pokud je zboží místně dostupné, může si ho kou-
pit franchisant sám. Dále pomůžeme s designem 
prodejny a pošleme manažera, který rozmístí dle 
CI manuálu zboží po prodejně. Tento provozní 
manažer kontroluje i chod obchodu v prvních 
dnech po otevření. Podmínkou však je, že master 
franchisant bude mít dva vlastní klíčové manžery 
– nákupu a maloobchodních prodejen, které aus-
tralská centrála také proškolí. Franchisor je rovněž 
nápomocen při otevírací kampani, kde hlavním 
nástrojem je neadresný mailing katalogů. Zákla-

dem marketingového mixu je lokální reklama ať 
již rozhlasová či printová.”

Do střední a východní Evropy Howards Storage 
World přichází již s novým logem a celou corpo-
rate identity. Nedávno se totiž rozhodl rebrando-
vat 13 let staré logo. Dirka Spence jsme se zeptali 
na důvod, proč přistoupili k takto rozsáhlým 
změnám. „Na projektu rebrandingu pracujeme 
již dva roky a odhadujeme horizont 5 let, než se 
celá sít přemění. Rozhodnutí předcházela spousta 
studií. Z těchto studií vyplynulo, že červená barva 
není pro nás vhodná, jelikož symbolizuje diskont 
a muž s věcmi v našem „starém“ logu se zdál být 
příliš silovým prvkem. Navíc byl stejně název 
našich obchodů na klíčovém australském trhu 
zkracován jako Howards, proto nově vizuálně 
podporujeme hlavně toto slovo. Změnu dokreslu-
je i nový slogan – Simply organised („jednoduše 
uspořádané“). Dominantou označení obchodů je 
nyní nově vstupní portál v tyrkysové barvě, která 
se pak v kombinaci s šedou prolíná všemi interié-
rovými prvky obchodu.“ 

Howards Storage World – obchod, který ve světě 
prodává všechny druhy produktů pro skladování, 
úsporu prostoru a organizaci hledá master franchi-
sového partnera v Čechách a regionu střední a vý-
chodní Evropy. Více informací naleznete na webu 
www.howardsstorageworld.com nebo emailem na: 
Jan.Brejcha@austrade.gov.au. 

Hledá se master franšízanti v regionu střední a východní Evropy. 
Úspěšný australský koncept chce vstoupit na trh střední a vý-
chodní Evropy. Howards Storage World je specialista nabízející 
ucelený sortiment pro ukládání všech věcí v domácnosti nebo 
v kanceláři. Neuvěřitelný výběr všech možných krabiček, dózi-
ček, regálů, stojánků a dalších potřebností pro pořádek v kuchy-
ni, koupelně, šatně, špajzu či v garáži přichází z Austrálie.

je na pořádek machr
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Obchody jsou koncipovány jako tzv. conveni-
ence stores a v mnohém se například podobají 
shopům na čerpacích stanicích. Nabízejí vysoký 
komfort při nakupování nejen na vlakových ná-
dražích. Markety mají otevřeno od časných ran-

ních hodin minimálně do deváté večerní a svým 
zákazníkům slouží 365 dní v roce. Při svém ces-
tování zde můžete nakoupit vše od čerstvého pe-
čiva, přes chlazené nápoje, balené cukrovinky, 
tiskoviny až po hračky nebo drogistické zboží. 
PONTy se opravdu staly tím správným obcho-
dem na cestě. Každým rokem využije jejich slu-
žeb více jak 7,5 milionů zákazníků. I nadále si tak 

koncepce drží pozici nejsilnějšího hráče na trhu 
v této oblasti. V současné době můžete narazit 
na 22 marketů po celé České republice. Ty již 
nejsou umístěny pouze na vlakových nádražích, 
ale i ve fakultní nemocnici Hradec Králové, na 
Ústředním autobusovém nádraží Praha-Florenc 
nebo v business centru „The Park“ v Pražském 
Chodově. 
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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.

Pravdou je, že každý majitel franchisové značky 
si své logo a know-how pečlivě chrání a nedovolí 
nikomu, kdo není oprávněný, do tajemství kon-
ceptu proniknout. Kde tedy hledat informace 
o franchisingu?

V České republice existuje od roku 1993 nezisko-
vá organizace, která má ve svém poslání sdružo-
vání kvalitních franchisových konceptů (franchi-
sorů), advokátních kanceláří a profesionálních 
poradců – Česká asociace franchisingu (ČAF).

Tato organizace jako jediná zastupuje ČR v Ev-
ropské franchisové federaci (EFF) a také ve Svě-
tové radě franchisingu (WFC). Za léta působení 
si získala velmi dobrou pověst. V zahraničí je 
vysoce hodnocena a respektována. Velký dík za 
rozvoj i vedení ČAF patří její výkonné ředitelce 
Haně Juráškové i presidentovi asociace Ivo Lami-
chovi (McDonald’s), který representuje asociaci 
na zasedáních EFF a WFC.

Jedním z důležitých úkolů ČAF je 
popularizace a osvěta odborné i ši-
roké veřejnosti v oblasti franchisin-
gu. ČAF má vlastní bohatou činnost, 

kterou můžete sledovat na webových stránkách 
– www.czech-franchise.cz. V oblasti vzdělává-
ní již pravidelně pomáhá se zajištěním lektorů 
pro kurz franchisingu pro studenty VŠE v Pra-
ze. Dále pořádá zajímavé semináře zaměřené na 
právo, gastronomii, prezentaci franchisových 

konceptů atd. Velmi oblíbené se staly pracovní 
snídaně v advokátních kancelářích, které jsou 
organizovány jako diskusní fóra pro vybraná 
témata. Poslední se konala 1. 12. 
2010 v advokátní kanceláři Kocián-
-Šolc-Balaštík, která připravila téma 
„Ochrana osobních údajů z pohle-
du franchisora a franchisanta“. 

V oblasti vzdělávání a propagace franchisingu 
jsou aktivní i někteří členové asociace – zejmé-
na poradci. Za zmínku stojí kurzy franchisingu 
RNDr. Jiřího Lošťáka, které lektoruje pro vzdě-
lávací agenturu TUTOR (více na www.tutor.cz 
nebo www.lostak.cz). Jde o jediné kurzy v ČR, 
kde máte možnost se seznámit s procesem pří-

pravy franchisových konceptů – tj. připravit se 
na roli franchisora nebo se seznámit s obecnými 
předpoklady pro kariéru franchisanta (příjem-
ce franchisy). Pro rok 2011 kancelář RNDr. Ji-
řího Lošťáka připravuje ve spolupráci s ČAF 
zajímavý vzdělávací projekt, který bude spojen 
s časopisem START, jehož specializací je fran-
chisové podnikání (www.franchising-start.cz). 
Kdo bude chtít v roce 2011 STARTovat s franchi-
singem, tento vzdělávací projekt je připravený 
právě pro něj.

Hodně štěstí při budování kariéry v roce 

2011, nejen pro příznivce franchisingu, 

přeje Česká asociace franchisingu.

FRANCHISING… know-how,
systém, logo, partnerství

lorem ipsum is simply

Společnost MARVEL-INTERNATIONAL je jednič-
kou na trhu v prodeji mobilních domů. Prodává domy 

nové i použité, upravuje na místní podmínky. Mobilní domy jsou 
prezentovány nejen prostřednictvím internetových stránek, ale také 
osobně v ukázkových a předváděcích centrech. Nejnáročnějším zá-
kazníkům, kteří si nevyberou z aktuální nabídky je možné zajistit nový 
i použitý mobilní dům na zakázku dle představ a přání.

MARVEL-INTERNATIONAL spol. s.r.o. hledá další franchisové partne-
ry v České republice, ideálně v Praze, Západních, Jižních a Severních 
Čechách a na Slovensku. Informujte se na přednosti perspektivního 
a dynamicky se rozvíjejícího podnikání v České a Slovenské republice. 

Unikátní systém Marvel mobilní domy vám rád představí 
pan Zdeněk Spáčil jednatel společnosti. 
GSM +420 608 828 508, e-mail: spacil@marvel-mobilnidomy.cz

www.marvel-mobilnidomy.cz

ZAJÍMAVÁ PODNIKATELSKÁ PŘÍLEŽITOST 
PRÁVĚ PRO VÁS!

MOBILNÍ DOMY!
Zajímavé možnosti pro franchisanty 
a variabilita jejich uplatnění, 
to je podnikání s mobilními domy.

A proč? Právě v těchto dnech dostává většina nájemní-
ků bytových domů nové výměry nájemného pro příští rok, 
v některých případech jde o značně vyšší částky, které 
jsou na hraně rodinného rozpočtu. Pro mnoho lidí je vel-
mi dobrým řešením bytové situace mobilní dům. Hlavním 
argumentem je, že dům nemusí mít stavební pozemek, 
ani stavební povolení. Pozemek na mobilní dům pořídíte 
opravdu levně. Mobilní dům je řešením i pro stavebníky 
svépomoci, bydlet v domečku na stavbě má řadu výhod 
i ekonomických úspor, stejně tak dobře poslouží pro per-
sonál při větších stavbách, jako bydlení nebo kancelář.

Výhodným řešením je pro chataře, mít chatu, za zlomek běžné ceny, kterou navíc můžete přestěhovat jinam v létě a jinam na zimu. Což je jistě za-
jímavé řešení. Prostřednictvím mobilních domů můžete realizovat podnikatelský záměr a vybudovat luxusní kemp bez zbytečných komplikací se 
stavebními úřady, příležitostný kemp při konání sportovních událostí atd. Domy jsou vhodné i jako prodejní stánky s vlastním sociálním zázemím, 
dá se v nich provozovat klubovna nebo řada služeb. Smutnější alternativou využití je okamžitá možnost bydlení po přírodních katastrofách.

Franchising
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O franchisingu se příliš nemluví. Nevyučuje se jako samostatný předmět na žádné střední ani vysoké škole a díky tomu není ani znám 
obecně princip jeho fungování. Přestože se s ním setkáváme každý den a bereme ho jako nedílnou součást našeho života (McDonald’s, 
KFC, YVES ROCHER, OBI, …), nevíme o něm téměř nic. 

Pracovní snídaně v advokátní kanceláři



Franchising

Jak je umožněno klientovi vybrat si ten 
správný program? 
„Samozřejmě řešíme konkrétní individuální problémy, 
ale vytváříme pro naše klienty i speciální programo-
vé balíčky,“ uvádí Dr. Hejma. „Každý nový zájemce 
musí projít podrobnou diagnostickou prohlídkou. Při ní 
dokážeme objektivně vyhodnotit zdravotní stav. Naší 
specialitou je nový diagnostický přístroj Futrex 6100 
z USA, pracující na principu spektroskopie. Díky zmí-
něnému přístroji dokážeme rychle získat velmi důleži-
té parametry. Během několika minut změříme celkové 

procento a váhu tělesného tuku v těle i aktivní svalo-
vé hmoty. Vyhodnotíme celkové množství vody v těle, 
stanovíme BMI (index tělesné hmotnosti - určuje nám 
míru naší nadváhy) a hlavně BMR (bazální metabo-
lismus). Právě díky tomuto údaji můžeme s velkou 
přesností spočítat i denní energetický příjem, což je 
pro nás důležité v rámci redukčních programů při se-
stavování stravného a pitného režimu klientovi přímo 
na míru. Na základě výsledků diagnostické prohlídky 
vybereme vhodné kombinace individuálních progra-
mů tak, aby náš klient byl maximálně spokojen.“

Nejmenší wellness centrum v České republice
Diagnostické a fyzioterapeutické
centrum Dr. Jana Hejmy

Wellness je staronový světový trend, který řeší psychickou i fyzickou rovnováhu jedince a právě 
Diagnostické a fyzioterapeutické centrum Dr. Jana Hejmy se snaží v tomto směru vytvořit pro 
klienty všechny potřebné atributy. Řeší již vzniklé problémy především v oblasti pohybového 
aparátu, které velice úzce souvisí i s psychickým stavem. Především se však snaží vytvářet pre-
ventivní programy. A to je hlavním cílem centra. Dr. Jan Hejma - fyzioterapeut, prezident ČAW 
(Česká asociace wellness) říká: „Chceme, aby naši klienti neměli žádné problémy vyplývající 
z poruch pohybového aparátu, aby jim dokázali předcházet, naučili se sami pracovat se svým 
tělem a chránili svůj, již i tak křehký organismus. Učíme je celkově relaxovat, kompenzovat kaž-
dodenní stres, aby se celkově cítili dobře“.

Diagnostické a fyzioterapeutické centrum Dr. Jana Hejmy • 5. května 36 • Praha 4 • tel.: 241 401 705 • www.janhejma.cz • www.skyclub.cz

V našem centru je i velmi dobře zařízené 
fitness studio a cardio zóna!
Základními programy v této části je individuální program 
s osobním trenérem – programy na zvyšování kondice, 
kompenzační cvičení pro sportovce, speciální programy 
pro manažery, juniory a seniory, regenerační a redukční 
programy – programy na snížení tělesné hmotnosti včetně 
úpravy stravného a pitného režimu.

Jeho součástí je několik vybraných procedur 
s velkým efektem: 
1.  přístroj Starvac Sp2 (lymfatická masáž- redukce podkož-

ního tuku, detoxikace organismu) 
2.  manuální segmentová masáž celého těla (odstranění 

bolestí zad, uvolnění svalových spazmů, protažení zkrá-
cených svalů, posílení ochablých svalů) 

3.  přístroj Pulstar PX1. (lymfodrenážní nohavice – léčba 
celulitidy, odstranění otoků, odstranění pocitu unave-
ných nohou)

4.  multifunkční masážní vana SPA-AB01(regenerační 
procedura, kdy během jedné terapie můžeme navolit 
různé programy: whirpool, perličkovou koupel, ma-
sážní trysky, klasickou vodní koupel, parní lázeň., infra 

saunu,vibrační masáž, vichy sprchy, světelnou terapii, 
aromaterapii).

Kombinace těchto metod a příjemného prostředí (aromate-
rapie, svíčky, hudba) navodí dokonalou relaxaci a uvolně-
ní. To vše velmi pozitivně působí na náš organismus.
 
Součástí našeho programu je i sestavení vhodného indivi-
duálního pohybového programu, který je neoddělitelnou 
součástí zejména všech redukčních programů a případné 
kondiční cvičení.“

Jako příklad uvádí Dr. Jan Hejma velice účinný redukčně - regenerační program. „Do-
kladem úspěšnosti programu jsou velmi dobré výsledky s dlouhodobým úbytkem váhy 
u zúčastněných osob,“ konstatuje.

Příklad konkrétního programu
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Jamie Sadock otevřela první obchod 
na světě 1. prosince v Palladiu!

Otevření stylového obchodu se uskutečnilo ne-
jen za přítomnosti samotné návrhářky Jamie Sad-
ock, médií, ale provázela jí i módní přehlídka ko-
lekce Rock and roll, účast známých tváří, ale také 
otevření fashion poradny celebrit. 

„Těšila jsem se na Jamie a její bláznivé nápady, ona 
se prý nemohla dočkat Prahy, o které slyšela, že 
jsou zde nejlepší bary. Jamie přilétla z Paříže a kro-
mě otevření prvního obchodu jsme s ní projedná-
vali kroky, které chce učinit na českém trhu,“ říká 
o příchodu fashion - sportovní značky majitelka 
licence pro středoevropský trh Marie Nováková

Veškeré její unikátní návrhy jsou v podstatě nosi-
telným uměním. A v závislosti na ročním období 
kolekce zahrnuje bundy s kožešinou, výjimeč-
ná hedvábná a kašmírová svetrová saka, úžasné 
svetry a výrazné všestranné doplňky. Ty byly vy-
tvořeny z tkanin Giza bavlněnou přízí, vzdušné 
hedvábné košile z tkaniny „COOLTRON“ a také 
novinkou „SUPRASUEDE“, což je neuvěřitelně 
příjemná a vzdušná elegantní látka. Pro nároč-

nou ženu nabízí Jamie Sadock outfity vyráběné
ze speciální a exklusivně pro ni vyráběné látky 
„MACRO ELITE“. Jamie Sadock chápe, že k celko-
vé perfektní image patří i doplňky a nabízí kolek-
ci současných a trendy peněženek a komfortní 
obuvi s fantastickými detaily, jakými je kovová 
zmije na metalických kožených sandálech dále 
elegantní botky do města i na golf či aztécké ko-
rálkové sandály.

Novinka pro zimu 2010 je unikátní kolekce svetrů 
„Featherlites“, která je příjemným svrškem pro kaž-
dé období a příležitost z umělého hedvábí/bavlny 
a díky neobyčejné lehkosti materiálu se budete 
cítit jako bohyně. Nejžhavější novou kategorií, kte-
rou Jamie představila na Módní show a Umělecké 
exhibici v Palm Springs, byly šperky, z nichž určité 
procento z tržeb bude věnováno organizacím za-
bývajícím se výzkumem rakoviny prsu. 

Americká módní značka Jamie Sadock 1. prosince 2010 slavnostně otevřela za přítomnosti známé návrhářky a dalších celebrit ve sní-
ženém přízemí pražského obchodního domu Palladium svůj první obchod na světě. Praha tím získala významné prvenství a obchod 
cílený především na ženy nabídne kolekce sportovní elegance inspirovanou hudebním stylem rock and roll. 

Jamie Sadock je značka s dlouholetou tradicí pro moderní ženy, 
která za přijatelné ceny nabízí outfity inspirované avantgardním
uměním s důrazem na ženskost a eleganci, ve kterých se bude-
te cítit příjemně a šik. Design oblečení je stylový a moderní, ale 
i přesto si zachová pohodlnost, kterou zaručuje ležérní střih a po-
hodlné materiály. Její kvalitu oceňují i přední osobnosti světa jako 
je Sir Sean Connery, bývalý prezident Bill Clinton a George Bush 
starší, zpěvačka Celine Dion a hvězdy Marz Hart, Goldie Hawn 
a další. Jamie také dlouhodobě spolupracuje s přední světovou 
návrhářkou Donnou Karen.

Terapeutická oblast – léčba 
•  bolesti zad od páteře (oblast krční, hrudní a bederní 

páteře)
• svalové ztuhlosti, zánětů šlach
• bolesti ramenního a loketního kloubu (tenisový loket)
•  kyčelních, kolenních kloubů a kotníků (vymknutý kotník)
• funkční sterility (metoda L. Mojžíšové).

Zdravotně regenerační oblast 
Fyzioterapeutickým a kosmetickým masážním přístrojem 
Starvac SP2 provádíme velmi účinnou lymfatickou masáž, 
která působí například 
•  při léčbě celulitidy, napomáhá při zeštíhlení problema-

tických partií, formování postavy

•  při poruchách prokrvení, zadržování vody v těle 
a vzniku lymfatických otoků

•  odstraňování tukových polštářků a zlepšení elasticity 
pokožky

Tento přístroj je vhodné kombinovat s přístrojem Pulstar 
PX1 (lymfodrenážní nohavice).

Problémy a bolesti pohybového aparátu odstraňujeme 
pomocí individuálního RHB cvičení, cvičením na neuro-
fyziologickém podkladě, použitím technik myoskeletální 
medicíny (manipulace, mobilizace, neuromuskulární tech-
niky, měkké techniky, PIR) a masážemi (klasická, reflexní,
relaxační). Dále využíváme elektroléčby (Starvac Sp2, 
Pulstar PX1, Biolaser, Bioptronová lampa, solux)“.

Mezi naše dlouhodobé klienty patří například herečka Alice Bendová 
nebo zpěvák Jakub Smolík, ale i mnoho dalších významných lidí, kte-
ří k nám chodí nejenom při bolestech, ale začlenili návštěvu našeho 
zařízení i do svého běžného denního programu. Jde o velice dobrý 
příklad toho, že nás nemáte navštívit až když je nejhůře, ale přijít pre-
ventivně. Tím si ušetříte mnoho problémů a hlavně zbytečných bolestí.
 
Naším cílem je Vaše komplexní relaxace a regenerace
Objednávky a informace na tel.: 241 401 705, 602 213 900 

Další nabízené programy centra



Již potřetí obhájil výrobce dámského prádla a pla-
vek, Triola a.s., stálou kvalitu technologii, zpraco-
vání a materiálů a získal prestižní ocenění CZECH 
MADE. Na slavnostním Večeru s Českou kvalitou, 
pořádaném v listopadu 2010 v pražském Národ-
ním domě na Vinohradech, cenu slavnostně pře-
dal zástupcům společnosti Triola a.s. ředitel Ná-
rodního informačního střediska podpory kvality, 
Ing. Pavel Ryšánek. 

„Jsme rádi, že program Česká kvalita dokáže 
označit kvalitní výrobky a služby, zlepšit infor-
movanost spotřebitelů a umožnit jim orientaci 
při nákupu. Ocenění CZECH MADE a naše deva-
desátiletá tradice jsou pro spotřebitelky zárukou 
- ovšem museli jsme se a stále musíme na kvalitě 
tvrdě a systematicky pracovat. Naše krédo zní 

- kvalita, originalita a spolehlivost - to jsou mož-
nosti, jak si dnes může český výrobce udržet zá-
kazníky,“ řekla manažerka marketingu a oddělení 
vývoje Triola a.s., Michaela Barochová poté, co 
přebrala ocenění.

Společnost začala psát svoji historii v roce 1919. 
Dnes se plně soustřeďuje na výrobu kvalitního 
dámského prádla, které nabízí ve svých dvou 
vlastních značkách – TRIOLA a Charme. „Pečlivě 
sledujeme vývoj v materiálech, sázíme na kvali-
tu, perfektní zpracování a specifické požadavky 
trhu. Máme vlastní oddělení tvorby a designu, 
každoročně představujeme až šedesát novinek ve 
dvou sezónních a ve dvou limitovaných sériích. 
Samostatnou kolekci tvoří nabídka plavek, které 
jsme začali šít vysloveně na přání zákaznic. Byla to 
ukázková reakce na aktuální poptávku trhu. Jako 
jedni z mála na českém trhu šijeme podprsenky 
a plavky do žádaných velikostí košíčků G, H a I. 
Vyrábíme je tady v Čechách, v Horním Jiřetíně,“ 
poznamenala Michaela Barochová. V průběhu po-
sledních let si společnost vybudovala síť vlastních 
prodejen a dodává zboží do více než 600 prodej-
ních míst v Čechách a na Slovensku. 
Od roku 2005 jsou její originální fazóny chráněny 
zápisem u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, 
dvakrát za sebou získala v anketě ocenění Důvě-
ryhodná značka.

Triola získala CZECH MADE

Ze života značek Ze života značek
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Společnost Melitta, výrobce plně automatických 
espress pro všechny, kteří kladou důraz na do-
konalý požitek z kávy, vyhlásil v České republice 
a na Slovensku designérskou soutěž o nejnápadi-
tější návrh přední strany kávovaru Melitta CAF-
FEO SOLO. 

Společnost Melitta vždy kladla u svých výrobků 
velký důraz na design. Její kávovary se vyznačují 
nejen špičkovou technologií, danou více jak stole-

tou zkušeností s přípravou kávy, a jednoduchostí 
obsluhy, ale i nadčasovým vzhledem podpoře-
ným čistými linkami a kvalitními materiály. Její 
kávovar CAFFEO SOLO patří se svými 20 cm šířky, 
32,5 cm výšky a 45,5 cm hloubky mezi nejmenší 
plnoautomatické kávovary na světě. Bez potíží se 
začlení do jakéhokoliv interiéru. Aby však tento 
kávovar získal skutečnou osobitost a stal tak se 
nepostradatelným a nepřehlédnutelným členem 
domácnosti, rozhodla se společnost uspořádat 
soutěž Design4Melitta, v níž nabízela veřejnosti 
možnost kreativně zpracovat přední stranu této 
šikovné mašinky. Soutěž probíhala od 1. 9. do 10. 
12. 2010 a mohl se jí zúčastnit opravdu téměř 
kdokoliv. Jedinou podmínkou jsou základní po-
čítačové znalosti, originální přístup a především 
radost z vlastní tvorby. Šablona odpovídající 
vzhledu přední strany kávovaru je byla ke stažení 
na www.design4melitta.cz. Na těchto stránkách 
byl také k dispozici speciální editor, který účast-

níkům soutěže umožnil okamžitě zkontrolovat 
výsledek své práce – po uložení návrhu do-
kázal zobrazit náhled kávovaru s aplikací 
vlastního návrhu. 

Ve hře byly tři plně automatická espressa 
Melitta CAFFEO SOLO, pro absolutního 
vítěze pak letošní novinka CAFFEO C.I. 
a možnost navrhnout design pro limito-
vanou edici espress CAFFEO SOLO, která 
bude následně vydražena a výtěžek bude 
věnován na charitativní účely. Celkového 

vítěze a tvůrce zmíněné limitované edice 
vybere v prosinci veřejnost na stránkách 
soutěže: www.design4melitta.cz. Zde také 
bude k dispozici fotogalerie všech přijatých 
návrhů.

Melitta a její soutěž Design4Melitta

Sportovní hala v Českých Budějovicích se v prů-
běhu noci z 30. listopadu na 1. prosince přetváře-
la na velkolepou přehlídkovou arénu pro více než 
1500 diváků, kteří od 19.30 hodin shlédli ve spor-
tovní hale strhující módní show v podání jedné 
z největších eventových agentur v České repub-
lice Art4promotion. „Benefiční přehlídka pro Na-
daci Terezy Maxové dětem je již tradičním vyvr-
cholením celoročních aktivit projektu Art4kids. 
Letošní ročník byl výjimečný nejen tím, že jsme 
předali zatím největší finanční částku, ve výši 350 
tisíc korun, ale že jsme ji mohli předat do rukou 
patronky nadace a světové topmodelky Terezy 
Maxové,“ shrnul úspěšný ročník Rudolf Střítec-
ký, jednatel pořádající agentury Art4promotion, 
která za dobu svého 13letého působení v oboru 

zajišťovala eventy pro mezinárodní společnos-
ti jako jsou ČEZ, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, 
Electrolux, Boutique Bogner, American Chance 
Casinos, ale také pro přední české návrháře Nata-
li Ruden, Josefa Klíra, Helenu Bedrnovou a další.

Oficiálním partnerem galavečera se stala soutěž 
krásy ČESKÁ MISS Michaely Maláčové, díky které 
diváci shlédli unikátní kolekci modelů speciální-
ho projektu 14 klenotů v srdci Evropy na siluetách 
úspěšných modelek České republiky. Návštěv-
níky nadchla kromě vystoupení zpěváků Bena 
Cristovao a Leony Machálkové také netradiční 
moderátorská dvojice Gábina Partyšová a Libor 
Bouček. Vystoupili také tanečníci skupiny Out of 
Bounds a velkou UV show pobavila skupina Py-

roterra“. Ovace hlavně dámského publika patřily 
hokejistům extraligového týmu HC Mountfield, 
kteří se odvážně vžili do role modelů. 

Diváci zaplněné sportovní haly se mohli nechat 
inspirovat z široké módní nadílky od sportovní-
ho oblečení již zmíněné značky Kappa a Robe di 
Kappa, přes podzimní módu různých českých 
i zahraničních značek až po extravagantní mo-
dely kolekce GOLD v podání autorské přehlídky 
jedné z předních návrhářek Petry Pilařové. Na 
přehlídce nechyběly ani ti nejmenší, kterým jsou 
celoroční aktivity projektu Art4kids věnovány. 
Dětská přehlídka doplněná malými beatboxery 
z dětského domova nenechala publikum bez 
odezvy. Navíc letošní novinkou byl prodej vlast-
ních výrobků dětí z Dětského domova Žíchovec 
z keramiky a korálků, o které byl velký zájem. 

Závěr benefičního večera patřil předání šeku s fi-
nanční pomocí do rukou patronky nadace Tere-
zy Maxové. „Od roku 2003 jsme prostřednictvím 
všech benefičních přehlídek a dalších aktivit 
projektu Art4kids předali Nadaci Terezy Maxové 
dětem dary, které dnešním dnem přesáhly hrani-
ci 1 milionu korun. Ráda bych tímto poděkovala 
všem, kteří nám pomáhají vracet úsměv dětem, 
jejichž největší přání je, vrátit se domů,“ dodala 
závěrem Lenka Střítecká z produkční agentury 
Art4promotion. 

Společnost Melitta vždy kladla u svých výrobků 
velký důraz na design. Její kávovary se vyznačují 
nejen špičkovou technologií, danou více jak stole-

kávovar získal skutečnou osobitost a stal tak se 
nepostradatelným a nepřehlédnutelným členem 
domácnosti, rozhodla se společnost uspořádat 
soutěž Design4Melitta, v níž nabízela veřejnosti 
možnost kreativně zpracovat přední stranu této 
šikovné mašinky. Soutěž probíhala od 1. 9. do 10. 
12. 2010 a mohl se jí zúčastnit opravdu téměř 
kdokoliv. Jedinou podmínkou jsou základní po-
čítačové znalosti, originální přístup a především 
radost z vlastní tvorby. Šablona odpovídající 
vzhledu přední strany kávovaru je byla ke stažení 
na www.design4melitta.cz. Na těchto stránkách 
byl také k dispozici speciální editor, který účast-

níkům soutěže umožnil okamžitě zkontrolovat 
výsledek své práce – po uložení návrhu do-
kázal zobrazit náhled kávovaru s aplikací 
vlastního návrhu. 

Ve hře byly tři plně automatická espressa 
Melitta CAFFEO SOLO, pro absolutního 
vítěze pak letošní novinka CAFFEO C.I. 
a možnost navrhnout design pro limito-
vanou edici espress CAFFEO SOLO, která 
bude následně vydražena a výtěžek bude 
věnován na charitativní účely. Celkového 

vítěze a tvůrce zmíněné limitované edice 
vybere v prosinci veřejnost na stránkách 
soutěže: www.design4melitta.cz. Zde také 
bude k dispozici fotogalerie všech přijatých 
návrhů.

soutěž Design4Melitta, v níž nabízela veřejnosti 
možnost kreativně zpracovat přední stranu této 
šikovné mašinky. Soutěž probíhala od 1. 9. do 10. 
12. 2010 a mohl se jí zúčastnit opravdu téměř 
kdokoliv. Jedinou podmínkou jsou základní po-
čítačové znalosti, originální přístup a především 
radost z vlastní tvorby. Šablona odpovídající 
vzhledu přední strany kávovaru je byla ke stažení 
na www.design4melitta.cz. Na těchto stránkách 
byl také k dispozici speciální editor, který účast-

níkům soutěže umožnil okamžitě zkontrolovat 
výsledek své práce – po uložení návrhu do-
kázal zobrazit náhled kávovaru s aplikací 
vlastního návrhu. 

Ve hře byly tři plně automatická espressa 
Melitta CAFFEO SOLO, pro absolutního 
vítěze pak letošní novinka CAFFEO C.I. 
a možnost navrhnout design pro limito-

vítěze a tvůrce zmíněné limitované edice 
vybere v prosinci veřejnost na stránkách 
soutěže: www.design4melitta.cz. Zde také 
bude k dispozici fotogalerie všech přijatých 
návrhů.

Již tři roky Moët Hennessy v České republice spo-
lupracuje s logistickým partnerem DB Schenker. 
Logistický koncept šitý na míru zahrnuje mimo 
jiné kompletní správu spotřební daně včetně evi-
dence kolků, vedení daňového skladu, distribuci 
exkluzivního alkoholu po jedné lahvi nebo logis-
tiku marketingového materiálu. 

Společnost Möet Hennessy je součástí francouz-
ského koncernu LVMH (Louis Vuittion Möet 
Hennessy), který působí v oblasti luxusní módy 
a na trhu s exkluzivními víny a destiláty. Möet 
Hennessy je největším světovým producentem 
luxusních šampaňských vín z francouzského 
regionu „Champagne“, kvalitních destilátů a ko-
ňaků. Tato společnost dlouhodobě úspěšně spo-
lupracuje s globálním logistickým providerem 
DB Schenker v Německu a Francii. V roce 2007 
se Moët Hennesy rozhodla rozšířit své prodejní 
a marketingové aktivity v České republice a hle-
dala poskytovatele logistických služeb, který má 
zkušenosti z daného segmentu, odpovídající zá-
zemí, dokáže flexibilně reagovat na požadavky 
trhu a je schopen dlouhodobě udržet vysokou 
kvalitu poskytovaných služeb. 

Na základě splnění všech těchto požadavků 
a dobrých zkušeností z Německa a Francie si 
Möet Hennessy zvolila jako partnera v České re-
publice DB Schenker. 

Logistický koncept zahrnuje příjem zboží na 
sklad, roztřídění dle artiklu, skladování v urče-
ných regálových pozicích, správu spotřební 
daně, kolkování zboží a správu kolků, etiketování 
zboží a přebalování, vychystávání zboží dle ob-
jednávek klienta, distribuci zboží do celé České 
republiky, správu dokumentů, reporting a denní 

komunikaci se zákazníkem prostřednictvím de-
dikovaného zákaznického servisu. 

Jednou z přidaných hodnot logistického projektu 
je převzetí zodpovědnosti ze strany DB Schenker 
za správu spotřební daně. Celý proces tak musí 
být zajištěn v souladu se zákonem o spotřební 
dani. To vyžaduje zřízení a správu daňového 
skladu, evidenci kolků a polepování jednotlivých 
kusů lahví a evidenci spotřební daně. Mezi další 
služby s přidanou hodnotou patří polepování 
českým popisem zboží na úrovní karton a láhev, 
sledování pohybu zboží na denní bázi dle šarže 
(Batch code) ve skladovém systému a přebalová-
ní zboží v případě poškození obalu. 

Distribuční koncept je založen na denních 
elektronických objednávkách od zákazníka do 
17 hodin. Veškeré objednané zboží musí být 
doručeno následující den. Závozy ve večerních 
hodinách do barů, diskoték a specializovaných 
restaurací jsou samozřejmostí, stejně jako sobot-
ní a nedělní závozy v době prodejní špičky. Vý-
jimkou nejsou ani závozy exkluzivního alkoholu 
po jedné láhvi. 

Komplexní logistika pro světoznámého producenta 
luxusních vín a destilátů Moët Hennesy

Značka sportovního oblečení Kappa představila svou kolekci v rámci tradiční velké módní 
show. Díky její účasti vám nyní přinášíme reportáž z tohoto jedinečného večera. 

Ostře sledovaná módní show
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V aše spokojenost
je naším úspěchem

Přejeme plno spokojenosti o Vánocích a mnoho 

úspěchů v novém roce nejen našim klientům, 

ale i těm, kdo se jimi teprve stanou!

Catering na závisti

aše spokojenost
je naším úspěchem

Přejeme plno spokojenosti o Vánocích a mnoho 

úspěchů v novém roce nejen našim klientům, 

Catering na závisti

Společnost Dagonet děkuje všem svým obchodním partnerům a přátelům za přízeň v tomto roce
a přeje krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a pozitivních vjemů kolem sebe v roce 2011!

Ing. Roman Jirásek
CARPE DIEM 
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Vánoční inspirace z Paříže

Foto: Daniela Krofiánová
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Seznam inzerce:
• AFI PALACE • CATERING NA ZÁVISTI • DAGONET • DIAGNOSTICKÉ A FYZIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM DR.JANA HEJMY • DISPLAY(S) • 

• FIGREMA • GIOVANNI BECCA • HOTEL AMARILIS • LEGO • MERLIN • MESSE DÜSSELDORF – INTERPACK • NEOLUXOR • RETAIL SUMMIT • SAFINA •
• SKI CENTRUM EDEN • SKI DESIGN • SOARE SEKT • TEMPLAŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE • WILLSON&BROWN •

Ze života značek / Kde značky najdete

JK Jitka Kudlackova Jewels

REPREZENTATIVNÍ PRODEJNA
A ZLATNICKÁ DÍLNA

obchodní pasáž budovy Filadelfie,
areál BB Centrum 

Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle; 
telefon: +420 222 715 203

ZNAČKOVÁ PRODEJNA OC FLÓRA
3. patro, v zadní části vlevo

Vinohradská 149 130 00 Praha 3 – Vinohrady; 
telefon: +420 242 483 911–2

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

Bulova
Výhradní zastoupení pro ČR a SR

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

www.protime-sro.cz

Dětský a studentský nábytek Čilek
Značkové prodejny Čilek:

 
Praha 4 Spořilov

OD Centrum
Ul. Hlavní 2459/108

tel.: 272 767 029
 

Brno - Business Park
Londýnské nám. 1
tel.: 543 210 430

 
Více informací a e-shop:

www.hezkydetskynabytek.cz

Uhr-kraft
www.uhr-kraft.cz

Nespreso 
Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1

www.nespresso.com

Land Rover 
www.landrover.cz

Levi's
Praha:

Václavské náměstí 30, Centrum Chodov, 
OC Nový Smíchov, Metropole Zličín, OC Letňany, 

Palladium, Arkády Pankrác. 
Brno: Galerie Vaňkovka 
Ostrava: OC Futurum 

 Levi’s zastoupen
i v multibrandových obchodech

Úpravy se týkají jak obchodní pasáže, tak i stravo-
vaci zóny, faceliftingem projdou i vstupy a vnější 
podoba centra. Cílem remodelingu obchodního 
centra Šestka je reagovat na požadavky cílové 
skupiny a zvýšit jeho atraktivitu pro návštěvníky 
i nájemce. V rámci první fáze, která byla zaháje-
na v říjnu letošního roku, byl například otevřen 
dětský koutek Pohádka o rozloze 100 m2, který je 
nově umístěn vedle stravovací zóny a nabízí hra-
vé a podnětné pohádkové prostředí pro nejmen-
ší návštěvníky centra. 

Do obchodního centra Šestka také přibyly nové 
atraktivní obchody – Alpinestar a Cox s pánským 
a dámským oblečením pro volný čas a prodejna 
John Motors, která se specializuje na prodej a ser-
vis motorek a skútrů. Přestože je remodeling 
teprve na počátku, úspěšné změny již ocenili 

i návštěvníci obchodního centra Šestka. To za-
znamenalo za posledních 6 měsíců 13 procentní 
nárůst návštěvnosti.

„Na Šestce se nyní děje opravdu velká spousta akcí. 
Budujeme novou skupinu zákazníků, kteří vníma-
jí Šestku jako zajímavou alternativu k ostatním 
obchodním centrům. Návštěvnost centra má vel-
mi pozitivní trend, rychle se přehoupla přes čísla 
z minulých let. Centrum má za sebou velmi úspěš-
ný začátek projektu remodelingu, který vyvrcholí 
na jaře příštího roku,“ uvedl Václav Jonáš, Project 
Manager, Europolis Real Estate Management.

Další stavební změny obchodního centra Šestka 
proběhnou v lednu příštího roku. Všechny změ-
ny samozřejmě probíhají za plného provozu ob-
chodního centra.

Obchodní centrum Šestka
mění svou tvář
Obchodní centrum Šestka v Praze 6 prochází remodelingem a mění svou tvář. V rámci oslav 
čtvrtých narozenin obchodního centra Šestka byl otevřen nový dětský koutek Pohádka a chys-
tají se další atraktivní změny. 


