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Kufa význam slova a vylučuje jeho použití ve 
smyslu cenové politiky. „Výkony u nás nejsou 
nijak extra drahé, naopak se držíme v pásmu 
průměru.“ 

Mladičká a přitom již pochvalně známá
Myšlenka na vlastní kliniku zrála v hlavě plas-
tického chirurga Romana Kufy několik let. 
Jakmile uzrála, vzaly události spád. „Od toho 
momentu netrvalo víc než tři čtvrtě roku vizi 
zrealizovat. První skicy vznikly v dubnu 2009 
a 4. ledna 2010 se otevřela nová Perfect Clinic 
klientům,“ hodnotí nestandardní rychlost třetí 
muž ve vedení Ing. Marek Kufa, který byl do 
projektu přizván svým bratrem coby finanční 
a ekonomický mozek. Medicínská stránka zů-
stala parketou chirurgického tandemu Kufa 
— Pros a jejich týmu.

Je pravda, že nešlo o kompletní stavbu na zele-
né louce, ovšem zbudovat pracoviště samotné, 
vybavit ho nejmodernější technikou a záze-
mím a ještě dostát architektonické atraktivitě 
je samo o sobě dost velkým oříškem. Marek 
Kufa považuje za zásadní výběr partnerů a do-
davatelů: „Vyprojektovat operační sály do již 
postavených zdí tak, aby splňovaly veškeré 
současné normy evropského formátu, se po-
dařilo díky dodavatelům, zejména pak firmě 
Elektroprojekta Rožnov, která je zodpovědná 
za technologie. Za působivý design vděčí klini-
ka Architektonické kanceláři 7s. Není snadné 
skloubit estetickou a praktickou stránku stylu 

interiéru a ještě zohlednit psychologické půso-
bení na klienty, kteří by neměli mít rozhodně 
pocit sterilního lékařského prostředí.

Zapomenout na nemocnici
To bylo úkolem autorů interiérového desig-
nu kliniky. Nemocniční atmosféra většině lidí 
na klidu nepřidá. A právě proto se soukromé 
zařízení chová úplně jinak. Je libo hotel nebo 
snad soukromé sanatorium? To už je možná 
výstižnější přirovnání toho, co vás obklopí, 
když vstoupíte ve třetím patře Pavilonu Jih na 
recepci Perfectu. Máte s trochou fantazie po-
cit příjemné sci-fi. Ostatně veselí Marťánci jsou 
vypodobněni i na stropě operačního předsálí 
a piktogramy na všech dveřích a zdech svědčí 
o komiksové inspiraci, která vám bude zaruče-
ně blízká. Jakmile ale vejdete do hlubin kliniky, 
atmosféra se změní.

Pokoje působí jako útulné hotelové, konzul-
tační ambulance jako vysoce profesionální 
a účelové a operační sály na vás zaručeně udě-
lají ten nejlepší dojem. Všudypřítomná tech-
nika, přístroje a monitory, chrom a lesk mají 
sílu přesvědčit vás, že nemáte tu čest s ničím 
provinčním. Když k tomu připočteme takové 
služby, jakými jsou stravování á la carte během 
hospitalizace, bezdrátové připojení k interne-
tu, plazmové obrazovky na pokojích a mini-
mální omezení návštěv, člověk by se až těšil na 
pobyt tady. Žádný stres, žádný strach. Podob-
né emoce tu nemají moc živné půdy.

Musí být zavazující dát takový název 
klinice, aby dostála svého jména… Kaž-
dopádně tato klinika si za svým stojí. 
Perfect Clinic Kartouzská patří k nejmo-
dernějším pracovištím plastické a kos-
metické chirurgie u nás. Plně odpovídá 
současným standardům a nárokům EU. 
Mezi argumenty, které nebývají v sou-
kromém sektoru plastické chirurgie 
běžné, patří: vlastní tým anesteziologů, 
dospávací intermediální pokoj s plným 

monitoringem základních životních 
funkcí, nepřetržitý dohled zdravotní-
ho personálu a pohotovostního lékaře 
a mobilní monitorovací technika v poko-
jích. Těmito prostředky je plně ošetřeno 
bezpečí pacienta, které v případě mož-
ných pooperačních komplikací závisí 
na dostatečné a včasné pomoci. Tím do-
kládá platnost proklamace bezpečnosti 
a záruky tým chirurgů MUDr. Romana 
Kufy a MUDr. Zdeňka Prose.

I klinika má svou filozofii
Luxus, modernost a bezpečnost. S těmi-
to postuláty převádí tým Perfect Clinic 
svou teorii o fungováni dobré plastic-
ké chirurgie v praxi. „Luxus je chápán 
především jako maximální komfort pro 
klienty, jak ze strany přístupu personálu 
a jeho kvalifikovanosti, tak samozřejmě 
úrovně operačních výkonů i kvality poo-
perační péče,“ vysvětluje hlavní persona 
kliniky a zároveň vedoucí lékař - Roman 

Když stály sudičky nad kolébkou Perfect Clinic, byly zřejmě v dobrém rozmaru. Uplynul teprve jeden rok 
od narození nové kliniky plastické chirurgie a její hlas už je notně slyšet. Pružným startem se zařadila mezi 
vyhledávané kliniky, za což mohou určitě jména plastických chirurgů, kteří jí dali život. Ohlasy v interneto-
vých diskusích a objednací lhůty jsou toho důkazem. Na to, aby jména vynikla, je ale potřeba dopřát jim ty 
nejlepší podmínky.

„Pokud je krása uměním,
vy jste její inspirací.“

Spojení špičkové medicíny
a lidské krásy – to je

Příběh značky Perfect Clinic
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Perfect Clinic disponuje dvěma operačními 
sály s nejmodernějšími technologiemi včetně 
nejnovějších liposukčních a endoskopických 
přístrojů. Má jedno a trojlůžkové pokoje v růz-
ném designovém provedení s kapacitou 18 lů-
žek, vybavené sociálním zařízením a plazmo-
vými obrazovkami, dvě konzultační ordinace 
a parkoviště v budově. Recepce funguje ve 
všední dny od 7 do 19 hodin a klientům jsou 
k dispozici 3 telefonní linky. Komunikovat 
s klinikou lze i nonstop a on-line: poradna na 
www.perfectclinic.cz a www.facebook.com/
plastickaoperace



Slíbili jste si s doktorem Kufou, že jakmile bude 
nová Perfect Clinic stát, vrátíte se. Bylo to těžké 
rozhodování? 
Pracovně rozhodování těžké nebylo, těšil jsem 
se na práci konečně ve vlastním. Těžší pro mě 
bylo úplně opustit Spojené království jako ta-
kové. Život je tam velmi příjemný. Lidé jsou na 
sebe v běžném životě milejší než tady...

 Dvacet let léčí duši skalpelem. Je přesvědčen, že pokud se 
ve svém těle skutečně necítíte dobře, jen těžko můžete vést 
plnohodnotný život, protože je to úplně stejné, jako když 
vás sužují zdravotní potíže. Začínal na Klinice plastic-
ké chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
a deset let strávil na soukromé klinice ESTHÉ, kde jeho 
popularita dosáhla takřka hvězd. V nejlepším se má pře-
stat – říká se a plastický chirurg MUDr. Zdeněk Pros tohle 
rčení alespoň pro Čechy naplnil, když v roce 2008 přesídlil 
do Anglie. Lebedil si na prestižní londýnské klinice The 
Harley Medical Group a ne a ne se k lítosti českých klientů 
vrátit zpět. Až přišla nabídka od Romana Kufy…. 

Dobrý plastický chirurg
se vyznačuje pokorou

Osobnost značky Perfect Clinic
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Myšlenka na takovou instituci, jakou je luxusní 
klinika plastické chirurgie, asi zraje dost dlouho. 
Jaká byla cesta k nové klinice?
Po škole, když jsem působil ve Velké Británii, 
jsem měl možnost seznámit se s chodem sou-
kromého zdravotnického zařízení. Viděl jsem 
rozdíly státního a soukromého sektoru a myš-
lenka vybudování svého pracoviště mě už teh-
dy lákala. Ale to byl jen sen. Po návratu jsem 

osm let pracoval na Klinice plastické chirurgie 
FN Královské Vinohrady v Praze a učil se své-
mu oboru. Můj kolega otevřel v tu dobu v Ně-
mecku soukromou kliniku a já mu dva roky 
s rozjezdem o víkendech pomáhal. Získal jsem 
tak zkušenosti nejen operační, ale i organizač-
ní a postupně jsem si vytvářel obraz zařízení, 
které bych chtěl já sám vybudovat. Samozřejmě 
v první řadě musí lékař udělat to nejtěžší – vy-

pěstovat si klientelu, aby pak mohl investovat 
do výstavby vlastního podniku. Soukromě jsem 
tedy začal operovat na klinice na Malvazinkách 
a založil Perfect Clinic. Jakmile se klientela roz-
rostla, přizval jsem kolegy, a když se naše kapa-
city naplnily, nastal čas zbudovat nové, vlastní 
prostory. Počet sálů, lůžek, technické vybavení 
a vše včetně filozofie firmy jsme si ušili na míru
podle našich představ a s úmyslem nabídnout 
ten nejlepší servis.

Jedna věc je kliniku postavit a druhá dát jí něja-
kou tvář. Na čem jste si dával záležet?
V první řadě na vybavení kliniky. Nechtěl jsem 
dělat medicínu někde polovičatě a v podmín-
kách, které nevyhovují dnešním světovým 
trendům. Proto máme v první řadě špičkové, 
moderní vybavení na operačních sálech i na 
lůžkovém oddělení. Kladli jsme důraz na to, 
abychom mohli zdravotně zabezpečit pacienta 
během operace, ale i po ní. Máme nejen pokoje 
s monitory, ale i dospávací pokoj s monitorin-
gem základních životních funkcí a nepřetržitý 
lékařský dozor. Je velmi důležité, jak se pacient 
na klinice cítí, a chceme, aby měl veškerý kom-
fort a zároveň se cítil bezpečně. Klinika je i de-
signově velmi zajímavě řešena. Před výstavbou 
jsme navštívili několik soukromých pracovišť 
plastické chirurgie v zahraničí, abychom si 
udělali představu, jak má špičkové pracoviště 
vypadat. Dnešní pozitivní ohlasy ze zahraničí 
jsou snad důkazem, že klinika odpovídá stan-
dardům států Evropské unie.

Ještě během studia medicíny si nebyl jist tím, zda 
skutečně chce být lékařem. V touze po tvůrčí svobo-
dě nakrátko zběhl k architektuře, aby se nakonec 
vrátil zpět ke královské lékařské disciplíně. Ani 
diplom v ruce mu ale k jistotě nepomohl. Tu získal 
až během stáže na britské klinice plastické chirur-
gie, když zjistil, že kreativita a estetické cítění mají 
co dělat mezi skalpely. Od té doby uplatňuje svůj 
vkus a cit v oboru estetické chirurgie. Jeho srdeční 
záležitostí je však stejně tak mikrochirurgie a re-
konstrukční plastická chirurgie.

Kreativita a estetické cítění mezi skalpely

Mít perfektní kliniku a tým asi nestačí k vybu-
dování „jména“. Nebyli jsme u nás zvyklí mluvit 
v medicínském sektoru o brandu. Vám se to po-
vedlo. Vsadil jste už před lety na budování jmé-
na značky prostřednictvím lifestylové reklamy, 
a to v době, kdy se tak váš obor běžně nechoval. 
Byly to těžké začátky?
Začátky byly jednodušší právě proto, že kon-
kurence v reklamě nebyla tak velká. Plastičtí 
chirurgové se drželi spíše odborné platformy. 
Možná jsem mohl být leckdy trnem v oku. Nás 
to ale bavilo, učili jsme se postupně poznávat 
trh i pravidla související s reklamou. Udržet 
si pozici ale není jednoduché. Zvlášť v dneš-

ní době, kdy se konkurence probudila a jde 
o normální konkurenční boj se všemi jeho 
nástrahami.

Byl jste zároveň prvním ze svého oboru, kdo 
medializoval zákroky plastiky v reálné podobě. 
Jaká byla odezva a bylo to správné rozhodnutí 
z dnešního pohledu?
Rozhodnutí bylo určitě správné. Přicházelo 
hodně kritik z řad lékařů, že obrázky z operace 
by se neměly ukazovat veřejnosti, ale já jsem 
tvrdil opak. Pacient si za kosmetický zákrok 
platí a má právo vědět, do čeho jde, má být 
plně informovaný a má mít možnost to vědět 
a vidět. Pokud to nechce, zvolí si sám - stačí vy-
pnout monitor.

Jak jste si vybíral odborníky do svého týmu? 
A jak se pozná dobrý plastický chirurg?
Zručnost, představivost, estetické cítění, konti-
nuální vzdělávání a také určitá pokora. Každý 
dělá chyby. I ten nejlepší. Samozřejmě lepší 
operatér bude mít méně komplikací vyjádře-
no v procentech, ale na druhou stranu platí 
úměra, že čím více pacientů lékař operuje, tím 
logicky narůstá i počet komplikací.

Vaše klinika je ještě mladičká a určitě má před 
sebou ještě spoustu úspěšných let. Je vůbec 
něco, čeho byste v ní chtěl ještě dosáhnout? 
Máte další plány, které lze prozradit, nebo už 
jste si splnil svůj sen?
Sny je dobré mít a také je dobře si je plnit. Jen 
tak člověk nestagnuje a může jít dál v tom, co 

dělá. V tomto roce otevíráme pobočku Perfect 
Clinic v Liberci , což byl můj dlouholetý sen. 
Máme i dlouhodobé plány, ale ty bych si zatím 
ponechal pro sebe, neboť na prozrazování kam 
míříme, je ještě brzy. Věřím ale, že si je budeme 
moci postupně plnit.

Jak odpočíváte? Lze to vůbec v roli, v jaké se 
nacházíte? Máte koníčky, které jste musel obě-
tovat?
Přiznávám, že práce je hodně, ale na druhé 
straně se práce stala mým koníčkem. Baví mne 
a dělá mi radost. Mám kolem sebe výborné ko-
legy a mám to štěstí, že se do práce těším. Neza-
žívám tedy zbytečné stresy z něčeho, co prin-
cipiálně nefungue, ale odpočívat potřebuji. 
Odmala sportuji a sport je pro mne relax. Kaž-
dý den se snažím o nějakou fyzickou aktivitu. 
Je to náročné, protože někdy končím operační 
program až večer a pak se přinutit běhat je ně-
kdy problém. Ale uvolní se tím stres, který se 
nahromadil přes celý den na operačním sále. 
Snažím se střídat sportovni disciplíny, abych 
nesklouznul do stereotypu, a tak se věnuji 
třeba plavání, lyžování, surfování a v poslední 
době mi největší potěšení přináší triatlon. 

Práce vašich rukou je nadmíru ceněna. To je asi 
to největší zadostiučinění. Jak vnímáte svou stá-
vající popularitu?
Jsem vděčný za to, když dá klient mně a týmu 
Perfect Clinic důvěru a operační programy 
jsou plné.



Zvětšování prsou vlastním tukem
Metoda autotransplantace tuku do prsou za-
žívá boom ve světě a první vlaštovky se ob-
jevují i u nás. I když se k ní někteří plastičtí 
chirurgové stále ještě stavějí opatrně, není dů-
vod k obavám. Metoda se velmi rychle vyvíjí 
a nejprogresivnější se zdá být BEAULI ( BErlin 
AUtologus Lipotransfer), která využívá velmi 
šetrného odběru tukové tkáně pomocí spe-
ciální trysky Body Jet. „Dlouhodobé výsledky 
jsme měli možnost vidět na nedávném Mezi-
národním kongresu v Berlíně. Výsledky jsou 
impozantní. Prsa jsou velmi přirozená, měkká, 
pohyblivá a efekt je srovnatelný s metodou 
používající tuk obohacený kmenovými buň-
kami,“ vyvrací pochyby MUDr. Zdeněk Pros 
z Perfect Clinic. 

Perfect Clinic již tuto metodu nabízí svým 
klientům jako další možnost zvětšení prsou. 
„Vlastní tuk určitě nemůže plně nahradit kralu-
jící silikonové implantáty, protože jeho použití 
je v mnoha směrech limitováno“, shodují se 
lékaři z Perfect Clinic. 

Metoda je vhodná pro klientky, které nežá-
dají velké zvětšení, neboť prsa je možné takto 
zvětšit pouze asi o jednu velikost. „Nejčastěji 
se tuk používá k doplnění horní části prsů, 
ke zvýraznění dekoltu. Dalo by se spíše hovo-
řit o jakémsi tvarování či formování prsou,“ 
upřesňuje Prosův kolega MUDr. Jiří Ferra z tý-
mu Perfect Clinic a vysvětluje důvody: „ Aby 
měl přenesený tuk šanci dobře se vhojit, musí 
ho být pouze omezené množství. Přenesená 
tuková tkáň musí být obklopena dobře prokr-
venou tkání a rovnoměrně rozložena, jinak ne-
získá cévní zásobení, odumře a tělo ji vstřebá.“ 
Proto jsou nutné většinou dva zákroky, neboť 
při jednom přežije a uchytí se podle opatrné-
ho soudu doktora Prose asi 50 % implantova-
ného tuku. (Podle zahraničních zkušeností je 
to až 70 %.) Teprve stav po třech měsících lze 
považovat za stabilní. Dlouhodobé statistiky 
však zatím nejsou k dispozici. 

Dalším omezením odběr tuku z místa na 
těle, kde je ho dostatek. Doktor Ferra považuje 
tento problém dokonce za nejčastější: „ I když 
si to ženy mnohdy nemyslí, nedostatek tukové 

tkáně diagnostikujeme u většiny štíhlých kli-
entek.“ „Pak je samozřejmě možné před opera-
cí trochu přibrat na váze,“ nabízí řešení kolega 
Zdeněk Pros ještě dodává, že ideálním dárcov-
ským místem je břicho pro přirozený vysoký 
obsah kmenových buněk.

Body Jet – moderní technika odběru tuku 
„Odběr provádíme v Perfect Clinic jednou 
z nejmodernějších liposukčních technik, še-
trnou k tělu klienta. Podstata BodyJet spočívá 
v šetrném vyplavování nebo chcete-li ve vymý-
vání tukové tkáně, která je rozvolněna vodním 
paprskem a odsávána jemnou kanylou. Poško-
zeno je přitom jen minimum tukových buněk,“ 
shodují se Pros i Ferra. 

Současně během jedné operace se odebra-
ný tuk ihned na operačním sále zpracuje ve 
sterilním separátoru, oddělí se zdravé, života-
schopné tukové buňky od buněk poškozených 
a takto připravený tuk je možno přenést do 
prsou. K tomu stačí pouze drobné vpichy ka-
nyly, které nezanechávají stopy a tím pádem 
nehrozí žádné jizvy.

Vzhledem k oné šetrnosti přístroje Body Jet 
lze celý výkon provést pouze v místním zne-
citlivění nebo v analgosedaci, odpadá narkóza 
a klientka nemusí být po zákroku hospitalizo-
vána na klinice a odchází domů. Kromě rychlé-
ho hojení a minimální zátěže pro organismus je 
výhodou i nulové riziko antigenní reakce, tedy 
reakce organismu na cizí, syntetický materiál. 

Pro mnohé ženy bude ale největším láka-
dlem něco jiného. Ferra i Pros potvrzují, že se 
touto metodou dosahuje mnohdy dvojího efek-
tu formování postavy: odsátí v problémových 
partiích a současně modelace dekoltu. Jen je 
třeba počítat s limitními faktory operace a ne-

považovat ji mylně za nástupce augmentační 
techniky používající silikonové implantáty. 

Modelace zadečku
Také pěkný zadeček patří k atributům sexy těla 
coby dnešního ideálu krásy stejně jako pevná 
a plná ňadra. V zemích Jižní Ameriky, koléb-
ce plastické chirurgie, proto patří modelace 
zadečku k nejžádanějším operacím spolu se 
zvětšením prsou. U nás je tato operace zatím 
v plenkách, ale například Perfect Clinic už ji 
jako jedna z mála klinik plastické chirurgie má 
ve své nabídce a vedoucí lékař MUDr. Roman 
Kufa sděluje velmi dobré zkušenosti: „ Udělat 
líbivý kulatý zadeček je skutečně možné. Slou-
ží k tomu implantační metoda podobně jako 
u augmentace prsou. Používají se stejné sili-
konové implantáty, jen jinak tvarované, aby se 
docílilo požadovaného tvaru.“

„Implantát se vkládá z řezu mezi hýžděmi, tak-
že výsledná jizvička je skryta mezi nimi a je to 
jen nepatrná tenká čárka, která časem ztrácí 
na viditelnosti. „Implantát pak umísťujeme do 
prostoru pod hýžďový sval, který ho fixuje tak,
aby nedocházelo k jeho posunu. Implantát se 
umísťuje výše, takže dotyčný si přímo na něm 
nesedí,“ uzavírá doktor Kufa. Operace není pro 
klienta náročná.Provádí se v celkové narkóze 
a trvá asi hodinu. Pobyt na klinice se doporuču-
je jeden až dva dny, po operaci pacient leží na 
břiše, posadit se může za tři dny a po týdnu už 
může ležet i na zádech. Po čtrnácti dnech je do-
volená kancelářská práce a cvičení, posilování 
hýžďových svalů a plná fyzická zátěž je možná 
po šesti týdnech. Stehy jsou vstřebávací, takže 
není nutné jejich odstranění. Žádné omezení 
v pohybu po kompletním zhojení neexistuje.

Plastická chirurgie stále usiluje 
o co největší přirozenost

Osobnost značky Perfect Clinic
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Náš časopis vypráví příběhy. Jak to bylo s Vámi? 
Kdy jste se vlastně rozhodl, že chcete být dokto-
rem? U dětí z doktorské rodiny toto rozhodnutí 
bývá logické, ale jinak se většina dětí doktorů 
spíše bojí. Nebo to bylo až uvážlivé rozhodnutí 
středoškoláka?
Já tak trochu z doktorské rodiny pocházím - 
teta se strýcem jsou lékaři. Ale co mě skutečně 
silně ovlivnilo v rozhodnutí stát se doktorem, 

byla moje první velká láska na gymplu, jejíž ma-
minka byla lékařka. Do té doby jsem uvažoval 
spíše o architektuře, ale pod vlivem gymnazijní 
lásky jsem se rozhodl pro medicínu a brzo jsem 
zjistil, že to pro mě bylo rozhodnutí správné. 

Kde jste vystudoval a měl jste nějaké doktorské 
vzory? Plastická chirurgie u nás zažívá boom až 
v posledních letech. Lákal Vás tento obor již za 
studií nebo co Vás k němu přivedlo?
Už na studiích jsem věděl, že se budu ubírat 
směrem k chirurgii. Po tátovi jsem zdědil ši-
kovné ruce a lákalo mě využít tohoto plusu. 
Pak také mě na chirurgii lákalo to, že výsledek 
je vidět hrozně brzo. Chodil jsem na 3. lékař-
skou fakultu a v rámci fakultní nemocnice byla 
již tehdy prvotřídní klinika plastické chirurgie. 
Absolvoval jsem tam stáže a už jsem věděl, že 
to je obor, který chci dělat. Vyžádal si mě teh-
dy profesor Fára, který byl mým vzorem. Praxi 
jsem začínal v Chomutově, ale atestaci jsem již 
dělal v Praze. 

Jaké předpoklady by měl dobrý plastický chirurg 
mít a co ho odlišuje od průměrného?
Dobrý plastický chirurg se vyznačuje hlav-
ně pokorou, nemyslí si, že je mistr světa a že 
nemůže udělat chybu. Průběžně se vzdělává, 
sleduje nové trendy, dokáže rozpoznat, který 
nový postup má budoucnost a co bude slepá 
ulička, a má také vyvinutou zpětnou vazbu. 
Tím myslím, že se dokáže poučit z určitých 
postupů u konkrétních klientů a sleduje své 
výsledky s odstupem času.

Náš časopis je o značkách a budování povědomí 
o značce. Vy jste uznávanou kapacitou v plas-
tické chirurgii, Vaše jméno je v Praze známé. 
Prozraďte nám prosím, jak plastický chirurg do-
cílí věhlasnosti. Stačí být dobrý ve svém oboru? 
„Jméno“ se potom získá osobními referencemi 
spokojených pacientek? Nebo jsou to věhlasné 
kliniky v životopise či rozhovory s médii? Jak se 
buduje jméno plastického chirurga?
Víte, já už dělám plastickou chirurgii přes 20 
let, od roku 1998 působím na soukromých kli-
nikách. Za tu dobu jsem již odoperoval tisíce 

pacientek. Myslím, že nejvíce dělají osobní 
reference. Pak je to o tom, neusnout na vavří-
nech, stále se snažit zlepšovat a být pokorný.

Díky Vašemu působení na klinice v Anglii můžete 
porovnat každodenní praxi. Mám na mysli třeba 
přístup lékařů k pacientům obecně. Říká se, že 
u nás stále ještě přežívá taková ta výchova z mi-
nulého režimu, že lékař je „nadčlověk“ a jeho 
vystupování vůči pacientům tomu odpovídá. Lze 
mluvit o rozdílném přístupu a nebo jsou to jen 
mylně přenesené fámy do našich krajů? 
Rozdílný přístup lékaře k pacientovi na zápa-
dě opravdu je. U nás přežívá chování lékařů 
z minulé doby, tam toto údobí neměli. Mys-
lím si, že tam lékaři více zapojují pacienta 
do léčebného procesu. V naší praxi se méně 
komunikuje s pacientem, nedávají se mu 
mnohdy na výběr alternativy léčby. Lékař pro-
stě rozhodne za pacienta a pacienti to berou 
– lékař je Pán Bůh, který rozhodne. Ale na 
soukromých klinikách už i u nás toto naštěstí 
nepřežívá.

Existují v plastické chirurgii úkony, které se 
u nás ještě neprovádějí a pacientky by za nimi 
musely na západ od našich hranic?
Česká škola plastické chirurgie má ve světě 
velmi dobrý zvuk. Určitě se nemáme za co 
stydět. Dříve měli venku náskok v zavádě-
ní nových technologií. Ten je dnes ale zcela 
smazán díky internetu a otevřeným hranicím 
a možnostem navštěvovat světové kongresy. 
Naopak péče naší kliniky hodně využívají 
cizinci, protože zhruba za třetinovou cenu 
získají kvalitní službu a tato kombinace je pro 
ně lákavá.

Můžete uvést příklady nových postupů, techno-
logií a trendů v plastické chirurgii? Co je možné 
nově si nechat upravit, o čem se třeba běžně 
neví? 
Z novinek můžeme jmenovat například zvět-
šování prsou vlastním tukem nebo modelaci 
zadečku, o kterých se čtenáři dočtou na další 
straně.

Také plastická chirurgie je obor neustálého 
výzkumu, nových technologií a postupů. 
Perfect Clinic není jen moderní soukromá 
klinika odpovídající standardům Evropské 
unie po stránce vybavení, ale také umem 
jejího týmu plastických chirurgů, ke kte-
rému logicky patří soustavné vzdělávání 
a učení se novým metodám při zákrocích. 
Příkladem novinek plastické chirurgie je 
zvětšování prsou vlastním tukem, moder-
ní technika odběru tuku Body Jet nebo 
modelace zadečku.

Obecně nejrozšířenější metodou zvětšení prsou zůstavá implantační postup. 
Co se týče trvanlivosti silikonových implantátů, tak v případě současných kvalitních výrobků není dle 
slov odborníků z Perfect Clinic již třeba jejich výměny po 15 letech, pokud jejich majitelka sama 
necítí obtíže. Tým MUDr. Kufy a MUDr. Prose doporučuje ty, se kterými má klinika nejlepší zkušenosti: 
například Natrelle (dříve McGhan) . 



Španělský výrobce osobních automobilů SEAT 
ušel během své více než šedesátileté historie 
dlouhou cestu od licenční produkce až k sou-
časnému postavení respektované značky, která 
udává tón v oblasti designu, špičkových tech-
nologií a ochrany životního prostředí. Jakým 
směrem se bude ubírat v nejbližší budoucnos-
ti vývoj osobního automobilu? To ukazuje nej-
novější studie elektromobilu SEAT IBE, kterou 
mohli obdivovat loni na podzim
návštěvníci Pařížského autosalonu. 

Designová předloha
pro novou generaci modelů SEAT
Dynamické proporce mimořádně nízké a ši-
roké karoserie konceptu IBE okamžitě vzbu-
zují touhu usednout do sportovního sedadla 
s integrovanou opěrkou hlavy, uchopit tlustý 
a dole zploštělý věnec sportovního tříramen-
ného volantu a vyrazit na vzrušující jízdu. 
Tento dojem ještě umocňuje charakteristický 

Kombinace ostře řezaných linií a trojúhelníko-
vých motivů tvoří harmonický celek s preciz-
ně vymodelovanými plochami, které budí do-
jem atleticky vypracovaných svalů. Rozšířené 
podběhy kol jsou zcela vyplněny devatenácti-
palcovými koly z lehkých slitin s pěti zdvoje-
nými paprsky. Speciální pneumatiky Cinturato 
v neobvyklém rozměru 175/45 R 19 dodala 
značka Pirelli.

Inovativní pojetí informačního
a ovládacího rozhraní
Navnaděni atraktivním vnějším designem 
usedáme do pohodlných anatomicky tvarova-
ných sedadel, jejichž sedací plochy jsou pol-
strované inovativní pěnovou hmotou. Z nízko 
uložených sedadel je nečekaně skvělý výhled 
ven. Další překvapení na nás čeká po aktivaci 
palubní elektrické soustavy. Místo klasických 
přístrojů se za volantem rozsvítil velkoplošný 
grafický displej, na němž řidič nalezne kromě 
základních provozních údajů (např. rychlost 
jízdy, míra nabití akumulátorů, ukazatel výko-
nu) také informace o nastavení klimatizace 
a multimediálních a komunikačních systémů.

Revoluční pojetí informačního a ovládacího 
rozhraní mezi vozem a řidičem je založeno na 
propojení automobilu se smartphonem, který 
uživatel vloží do výsuvného držáku uprostřed 
přístrojové desky. Smartphone komunikuje 
s automobilem i na dálku a plní rozmanité 
funkce od audiosystému, přes navigační sys-
tém až po komunikační centrálu. Výhodou sys-
tému IBE connect jsou prakticky neomezené 
možnosti personalizace informačních a zábav-
ních systémů.

Designérům tento inovativní koncept uvolnil 
ruce při navrhování přístrojové desky, jejíž 
minimalistické pojetí je zdůrazněno tenkou 
středovou konzolou přecházející plynule do 
středového tunelu mezi sedadly. 

SEAT IBE Concept
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Celý automobilový průmysl usilovně pracuje na vývoji pohonu s nulovými emisemi. Značka SEAT 
ovšem přidává ke konceptu elektrické mobility ještě pořádnou porci vzrušujícího designu a potěšení 
ze sportovní jízdy. Jak taková budoucnost vypadá, ukazuje plně funkční prototyp SEAT IBE.

Takhle vypadá budoucnost

Nezvykle tvarované světlomety 
LED šetří prostor a energii.

červený lak karoserie v kombinaci s interié-
rem, v němž se kontrastně prolíná bílá barva 
s černou. Designéři značky SEAT tím zhmot-
nili své přesvědčení, že elektromobil do měs-
ta nemusí v žádném případě vypadat nudně. 
Ve svém esteticky přitažlivém návrhu, jehož 
rysy se stanou předlohou pro novou genera-
ci modelů SEAT, využili veškerých předností 
elektrického pohonu a vytvořili sportovní 
kupé, které navzdory kompaktním vnějším 
rozměrům 3,83 x 1,77 x 1,23 metru na-
bízí překvapivě vzdušný a prakticky 
využitelný interiér. Atletické tvary a čisté, precizní linie 

naznačují další posun ve vývoji DNA 
designu značky SEAT.

Nízká a dlouhá prosklená 
střecha je zakončena 
aerodynamickým spoilerem.

Motiv trojúhelníku se opakuje 
v různých obměnách na mnoha 
místech karoserie.

Z běžné sítě se 
akumulátory dobijí 
za 5 hodin.
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V interiéru zalitém světlem naleznou pod vel-
koryse prosklenou střechou plné pohodlí dvě 
osoby a za nimi jsou ještě další dvě plnohod-
notná místa pro příležitostnou vyjížďku s přá-
teli. Pod výklopným víkem v zádi se ukrývá vel-
korysý zavazadlový prostor o objemu 225 litrů, 
který lze sklopením zadních sedadel zvětšit až 
na 670 litrů. Na čtyřmístný sportovní automo-
bil, který je výrazně kratší než malá Ibiza, to 
jsou výborné hodnoty.

Kouzlo eletromotoru
Po volbě jízdního režimu D tlačítkem na tenké 
středové konzole odjišťujeme elektronickou 
parkovací brzdu a vyrážíme na okruh. Elektro-
motor s nejvyšším výkonem 75 kW poskytuje 
na rozdíl od spalovacích motorů maximum 
točivého momentu, úctyhodných 200 N.m, 
již od nulových otáček, což vykouzlí úsměv 
na tváři řidiče při každém rozjezdu. Maximál-
ní rychlost ručně vyrobeného prototypu je 
vzhledem k jeho astronomické ceně omezena 
na 60 km/h, ale i tak si na každém výjezdu ze 
zatáčky vychutnáváme dynamické a zároveň 
naprosto plynulé zrychlení. K uším doléhá 
jen vzdálené „bzučení“ při větším sešlápnutí 
akcelerátoru. S popuštěnými otěžemi by IBE 
pokořil „stovku“ za 9,7 s a pokračoval dál až 
k nejvyšší rychlosti 160 km/h.

Karoserie je vyrobena z důmyslné kombinace 
uhlíkových kompozitů, oceli, hliníku a plastů, 
takže elektromobil váží jen 1100 kg. Téměř jed-
na čtvrtina této hmotnosti přitom připadá na 
sadu lithium-iontových akumulátorů o kapaci-
tě 18 kWh. Uložením akumulátorů pod podla-
hu zavazadlového prostoru zachovali konstruk-
téři nízkou polohu těžiště, která je nezbytným 
předpokladem pro sportovní jízdní vlastnosti. 
Všechna kola jsou nezávisle zavěšena, zatím-
co krocení jižanského temperamentu mají na 
starosti výkonné kotoučové brzdy s vnitřním 
chlazením, které spolupracují s pečlivě vyladě-
ným systémem rekuperace kinetické energie. 
Dojezd na jedno nabití je 130 km v kombino-
vaném cyklu a dobíjení akumulátorů z běžné 
sítě trvá pět hodin. Použitím třífázových rych-
lodobíječek lze tuto dobu zkrátit na 15 až 45 
minut. 

Koncept SEAT IBE vznikl za pouhé čtyři měsí-
ce. V této podobě se s jeho výrobou sice nepo-
čítá, ale jeho temperamentní styl a inovativní 
technologie se objeví v blízké budoucnosti 
v nové generaci automobilů značky SEAT. Jest-
li budoucnost vypadá tak skvěle, pak se máme 
rozhodně na co těšit. První vlaštovkou by měl 
být již v roce 2014 tzv. plug-in hybrid na zákla-
dě současného prototypu SEAT Leon Twin Dri-
ve ECOMOTIVE.

Minimalisticky pojatá 
přístrojová deska je funkčně 
propojená se smartphonem.

Velkoplošný displej TFT
nahradil klasické přístroje.

Na zadních sedadlech naleznou  
dostatečné pohodlí i dospělé osoby.

IBE spojuje temperamentní dynamiku se sportovním 
designem a ochranou životního prostředí.
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Keep walking – kráčej dál

Během uchovávání sudů se sladovou whisky 
zjistí, že její chuť je zbytečně těžká a navíc po-
každé jiná. Začne tedy ve volném čase sladové 
whisky míchat, až dospěje k produktu s kon-
zistentní chutí, kterému se konkurence nemá 
šanci vyrovnat. Zákazníci začali „whisky pana 
Walkera“ vyžadovat čím dál víc a právě v tento 
moment se rodí slavná značka Johnnie Walker. 
Když Johnnie v roce 1857 umírá, je jeho mí-
chaná whisky natolik známá, že předává své-
mu synovi Alexandrovi více než dobře zaběhlý 
podnik.

Alexander však neusíná na vavřínech a vytváří 
značku Old Highland Whisky – předchůdky-
ni dnešní Johnnie Walker Black Label. V roce 
1867 si nechává zaregistrovat šikmo nalepenou 
etiketu a o pár let později typickou hranatou 
lahev. Vytváří tak lehce rozpoznatelnou image 
značky v době, kdy o marketingu nemá nikdo 
ani ponětí. Johnova whisky se velmi brzo začí-
ná prodávat po celém světě.

V roce 1909 synové Alexandra Walkera – Ge-
orge a Alexander ml. přejmenovávají nejpro-
dávanější whisky podle barvy jejich etiket na 
Johnnie Walker Red Label (zrající minimálně 
5 let) a Johnnie Walker Black Label, zrající 12 
let. Vznikají první whisky se zárukou stáří a po-
pularita letí prudce nahoru. Zároveň však ino-
vují stávající chuť a tak vzniká Johnnie Walker 
tak, jak ho známe dnes. Alexander ml. je pak 
za své umění povýšen do šlechtického stavu. 
Ve spolupráci se slavným karikaturistou To-
mem Brownem vznikla při jednom společném 
obědě slavná kráčející postavička, k níž Geor-
ge Walker přidal slova „Narozen 1820 – Stále 
nabývající na síle“ („Born 1820 – Still Going 
Strong“).
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Příběh této skotské whisky začíná na odlehlých místech Skotské vysočiny, v místech 
mnohdy nehostinných, kde pramení křišťálově čistá voda dodávající této whisky ty-
pickou chuť. Přenesme se tedy do roku 1820, kdy teprve patnáctiletý John Walker za-
kládá se svou matkou koloniál v Kilmarnocku. 

Tato postavička se brzy stala převratnou re-
klamní koncepcí a jednou z prvních globálně 
uznávaných reklamních ikon. V roce 1925 se 
podnik sloučil se společností Buchanan-De-
war a stal se součástí koncernu Destillers Co. 
Ltd. Později byly na trh uvedeny ještě tři dal-
ší druhy Walkerovy whisky, a to Green Label, 
Gold Label a Blue Label. Green Label je 15letá 
sladová whisky vyrobená z vybraných slado-
vých whisky z oblasti Highland. Gold Label je 
luxusní 18ti letá míchaná whisky složená ze 
zhruba patnácti starých whisky a obohacená 
o vodu protékající zlatými ložisky. Blue Label 
je asi nejluxusnější míchanou whisky na světě, 
navazuje na whisky Johna Walkera z 19. století 
a je míchána z těch nejlepších whisky ve Skot-
sku a zraje po dobu 60 let!

Jen co Johnnie Walker oslavil sto let od chvíle, 
kdy se láhev Black Label poprvé objevila na 
barových pultech, pokračuje se svou charak-
teristickou dynamikou ve spanilé jízdě světem 
požitku v novém balení. Johnnie Walker Black 
Label je bezpochyby nejprodávanější luxusní 
skotská na světě. Nová láhev Johnnie Walker 
Black Label přichází odvážně, s vervou a ve vel-
kém stylu. Designéři značky Johnnie Walker 
směle zaoblili design tradiční čtvercové láhve 
Black Label a nikoho tak nenechali na pochy-
bách, kdo bude udávat tón v exkluzivní společ-
nosti skotské whisky dalších sto let. Je krásná 
na pohled i příjemná na dotek a její dárkové 
balení symbolizuje hlavní myšlenku Johnnie 
Walkera – „Keep walking – kráčej dál”. Výji-
mečná směs nejkvalitnějších skotských whisky 
zůstává a k ní se navíc druží originální forma.
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Příběh značky JOHNNIE WALKER

S Black Label tvoří rodinu Johnnie Walker ještě 
pětiletá Red Label s kořenitou vůní, 15letá Gre-
en Label míchaná z nejvýraznějších zástupců 
jednosladových whisky, 18letá Gold Label z vo-
dy protékající ložisky zlata a konečně nejluxus-
nější míchaná whisky na světě, 60letá Johnnie 
Walker Blue Label. 

Napadá vás snad
lepší nápad na dárek?



Od založení firmy v roce 1993 byl podzim 
2010 jedním z nejvýznamnějších mezníků v její 
historii. Nový název JK JITKA KUDLACKOVA 
JEWELS , nové logo, tři nové kolekce designo-
vých šperků a v neposlední řadě nová repre-
zentativní prodejna v budově Filadelfie na Pra-
ze 4. A právě do tohoto zajímavého prostoru 
Vás chceme pozvat nejen jako jednotlivce. Jsou 
sem zvány i firemní kolektivy na zajímavá setká-
ní třeba s poučením o etiketě nošení šperků. 

Zatímco Jitka Mlynarčík Kudláčková se dnes 
více věnuje návrhům šperků, Dušan Mlynarčík 
převzal plně řízení firmy. Manželé od počátku 
svého podnikání věděli, co chtějí – dělat dobře 
obchod a nabízet zákazníkům více než pouhý 
prodej šperků. Snažili se celé ty roky odbourá-
vat různé předsudky a pozůstatky doby minu-
lé v postojích českých zákazníků. Pomáhali jim 
překonávat jejich ostych něco si vyzkoušet, ale 
hlavně formou poradenství vysvětlovat etiketu 
šperků, protože kultura šperků u nás za první 
republiky byla. Tato myšlenka předurčovala 
i výběr nových prostor pro svoji firmu. Man-
želé měli nabídky krásných míst v centru Pra-
hy, ale pak objevili budovu Filadelfie, která je 
nadchla. A nejen ona, ale i celý areál business 
centra jakožto malé městečko. Budova jim na-
bídla velké prostory nejen pro obchod, dílnu, 
ale i kanceláře. Představovala mnoho pozitiv 
pro jejich zákazníky – dostatek parkovacích 
míst, klidnou a dostupnou zónu, kde by mohli 
nerušeně vybírat šperky a nechat se obsluho-
vat. Také obchod propojený s výrobou skýtá 
zákazníkovi mnoho výhod – třeba možnost 
domluvit si přímo na místě úpravu či výrobu, 
ale také spatřit nejen přes okno z jednacího sa-
lónku šperkařskou výrobu. Jak potvrzuje sám 
pan Mlynarčík, mají tu zkušenost, že pokud 

Příběh značky JK Jitka Kudlackova Jewels
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Jitka Mlynarčík Kudláčková je spoluzakladatelkou, spolumajitelkou a hlavní designérkou firmy, která se specializuje pře-

devším na prvotřídní ruční práci, vycházející z tradiční české šperkařské školy. 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. Její profesní kariéru zlatnice a designérky ale také velmi ovlivnil pracovní pobyt 

v exotické Venezuele, kde se dostala k zajímavé práci s velkými barevnými kameny a kde mohla dělat velké a krásné věci.

Jaký šperk si vybrat
aneb opomíjená etiketa v nošení šperků 

zákazníkovi umožní vidět výrobu šperků, dají 
mu jiný pohled na ně. Většinu zákazníků to fas-
cinuje a ve spojení s vysvětlením šperku, jeho 
designérského motivu nebo příběhu, který se 
za mnohým šperkem skrývá, mu je odkryt další 
hlubší rozměr vnímání šperku.

Samotná budova Filadelfie oslovila manžele 
Mlynarčíkovi natolik, že si nechali stejným ar-
chitektonickým studiem - DaM , které budovu 
navrhovalo, designovat i svůj obchod. Akad.
arch. Petr Šedivý se dokázal vžít do požadavků 
a specifik obchodu a podařilo se mu zajíma-
vým pojetím stropu, ale hlavně pomocí dřevě-
ného masivu vytvořit krásný a funkční prostor. 
Nasvětlené vitríny po celé délce obchodu za-
sazené do dřevěných stěn splňují záměr a při-
tahují zákazníky k nahlédnutí. Minimalistický 
interiér nerozptyluje příchozího zákazníka 
a dává zcela vyniknout šperkům. 

Přijďte se kochat krásou,
zkoušet, dozvídat se…
Nový prodejní prostor firmy JK JITKA KUD-
LACKOVA JEWELS splnil letité představy 
majitelů. Odpovídá světovým trendům. Je 
nejen prodejnou, showroomem, ale i místem 
možných akcí pro menší skupiny zákazníků. 
Obchod nabízí šperky pro běžnou, ale i nároč-
nější klientelu, ale poskytuje i široký výběr ho-
dinek různých značek. Zákazníci zde naleznou 
jiný sortiment než v druhém obchodě firmy 
– v Paláci Flóra. Nepřeberná škála šperků není 
to jediné, co zde může zákazníka inspirovat. 

Dopřejte Vašim špičkovým manažerům
i vzdělání v etiketě v nošení šperků!
Letitá zkušenost majitelů o malé povědomosti 
českých klientů z oblasti etikety nošení šperků 
je přiměla nejen k důkladnému proškolení per-
sonálu, ale také sami se aktivně snaží vysvětlo-
vat, učit zákazníky, jaký šperk se hodí k jaké pří-
ležitosti a k jakému stylu oděvu, jak má šperk 
dokreslit úroveň člověka, podtrhnout jeho 
osobnost, co patří ke společenskému bontónu 
apod. Manželé se chtějí v budoucnu hodně vě-
novat tomuto tématu a nabízet projekt firmám 
jako vzdělávání svých špičkových manažerů, 

Souprava z bílého a žlutého zlata, kolekce DIVA.
Ruční práce. Design: David G. Hrubec.
Fotografie: © Martin Mojžíš

Souprava z bílého zlata s diamanty s briliantovým 
brusem a černými tahitskými perlami;
kolekce VIVA VISION – SMALL PLANETS I.
Ruční práce. Design: Jitka Mlynarčík, roz. Kudláčková. 
Fotografie: © Martin Mojžíš

Souprava z bílého zlata s diamanty s briliantovým 
brusem; kolekce RADOST. Ruční práce. Design: Vardan 
Nazaryan. Fotografie: © Martin Mojžíš

Jitka Mlynarčík, roz. Kudláčková a Dušan Mlynarčík, 
majitelé firmy; fotografie: © Martin Mojžíš

kteří se pohybují ve světě, kde je tato znalost 
běžná. Lidé se společenským postavením a na 
vysokých pozicích ve firmách, zde mohou 
získat nejen poučení o etiketě nošení šperků, 
vyzkoušet si, co je správným šperkem pro do-
kreslení jejich osobnosti, ale i nahlédnout pod 
ruku šperkařským mistrům. 

Dámské náramkové hodinky Raymond Weil Shine, 
Fotografie: Raymond Weil

Reprezentativní prodejna a zlatnická dílna, 
obchodní pasáž budovy FILADELFIE, areál BB 
Centrum; fotografie: © Martin Mojžíš

Značková prodejna v Paláci Flóra, Praha,
Vinohradská; fotografie: © Martin Mojžíš

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



Objevte více, než vidíte

Objevte více, než vidíte,
s nejnovějším kávovarem Nespresso 

Pixie, poslední inovace od společnosti Nes-
presso, je chytrý, rychlý a intuitivní kávovar, 
jenž bezchybně zapadne do životního stylu 
všech, kteří hledají perfektní řešení pro pří-
pravu své kávy. Díky technologickým inova-
cím umožňuje kávovar Pixie svým uživate-
lům minimalizovat čas a spotřebu energie 
a přitom připravit dokonalý šálek kávy. Pixie 
představuje ultrakompaktní moderní řešení, 
které v sobě snoubí plnou nabídku funkcí, 
moderní design a kávu nejvyšší kvality. 

S kávovarem Pixie poznáte nejmenší kávovar, 
jaký byl kdy společností Nespresso vytvořen, 
a to díky průkopnické inovaci miniaturní 
technologie. Objevíte nový design kávovaru, 
který je hladký a kompaktní. Potěší vás boční 
panely z leštěného hliníku inspirované prů-
myslovým minimalistickým stylem. Pixie je 
k dispozici v šesti výrazných a živých barvách 
(např. Electric Red, Electric Lime, Electric In-
digo, Electric Steelblue) a vyjadřuje tak nový 
odvážný pohled společnosti Nespresso. 

Kávovar Pixie je zatím tím „nejchytřejším“ ká-
vovarem společnosti Nespresso. Pixie se na-
hřívá za méně než 30 vteřin a umožňuje tak 
svým uživatelům připravit kávu za dobu krat-
ší než kdy dříve. Jedná se o intuitivní kávovar, 
který se vypíná automaticky po devíti minu-
tách nečinnosti a spotřebuje o 40 % méně 
energie než průměrné přístroje třídy A. Pixie 
prostřednictvím světelných kontrolek, per-
fektně začleněných do stylového průmys-
lového designu, upozorní, kdy je připraven 
k použití a kdy potřebuje doplnit zásobník 
na vodu. Pixie je v každém aspektu nápaditě 
technicky vymyšlen, doslova vyzývá k vložení 
oblíbené kapsle kávy Nespresso Grand Cru 
prostřednictvím jemného pohybu páky, kte-
rá stlačí kapsli uvnitř. Jedná se o nejsnadnější 
a nejvíce ergonomický pohyb, jakého bylo 
doposud v tomto směru dosaženo. Kávovar 
Pixie bude vyhovovat hektickému životnímu 
stylu svých uživatelů také proto, že potřebuje 
třikrát méně často odvápnit a má automatic-
kou kontrolu objemu.

V duchu výše uvedeného Nick Veasey vytvořil 
sérii rentgenových fotografií kávovaru PIXIE
společnosti Nespresso. 

Žijeme ve světě posedlém představou, obra-
zem. Jak vypadáme, jak vypadá naše oblečení, 
naše domy, auta… Rád se stavím proti této ob-
sesi povrchního vzhledu využitím rentgenu 
pro odhalení vrstev. Snažím se tak ukázat, 
jaké to je pod povrchem. Často vnitřní krása 
dodává zajímavost známému. Všichni vytvá-
říme své předpoklady na základě vnějších 
vizuálních aspektů toho, co nás obklopuje, 
a jsme přitahováni lidmi a formami, jež jsou 
esteticky příjemné. Rád si pohrávám s tímto 

automatickým způsobem hodnocení a s naší 
reakcí pouze na fyzický vzhled, zdůrazněním 
často překvapující vnitřní krásy. 

Naše společnost pohlcená obrazy a představa-
mi se také stává společností se stále více kon-
trolovanou bezpečností a dohledem. Cestujte 
někam letadlem nebo běžte do soudní síně 
vyššího soudu a vaše věci budou rentgeno-
vány. Pošta přicházející do firem a vládních
oddělení je často rentgenována. Bezpečnost-
ní kamery sledují každý náš krok. Příjem 
mobilních telefonů určí naši pozici kdykoli. 
Informace je klíčová v boji proti čemukoli, 
proti čemu se snažíme bojovat. Vytvářet umě-

ní pomocí zařízení a technologie, která byla 
navržena s cílem pomáhat „Velkému Bratrovi“ 
dostat se hlouběji, využívat některé přepycho-
vé složité vynálezy, které pomáhají odstranit 
svobodu a individualitu v našich životech, 
využívat přístroje pro vytváření krásy, to mi 
vykouzlí úsměv na tváři.

Abych trochu promíchal své metafory, všich-
ni víme, že bychom neměli posuzovat kni-
hu podle jejího obalu, že krása je mnohem 
hlouběji. Odhalením vnitřku, ztělesněného 
elementu mého umění, spekuluji o tom, z če-
ho je náš vytvořený i přírodní svět skutečně 
složen.

Nespresso
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Práce britského fotografa Nicka Veaseyho s rentgenovým vybavením posunuje rentgen na jinou úroveň. Každodenní předměty 
jsou přeměněny z banálních na okouzlující a vrstvy i složení přírodních věcí je předvedeno s fantastickými podrobnostmi. Veasey-
ho rentgen prochází povrchem a vede nás na cestu do světa, který je jinak skrytý a neviditelný. Vnitřní život předmětů a organis-
mů je odhalován, povrch je nahrazen průhledností, vnitřek se stává vnějškem – co zůstává, je estetická forma vnitřní krásy. 

Svět podle Nicka Veaseyho
aneb trendy naší doby
Muž s rentgenovou vizí Nick Veasey vytváří umění, 
které ukazuje, jaké to skutečně je uvnitř věcí.

Společnost Nestlé Nespresso SA, světový průkopník a špička na trhu s porcovanou kávou nejvyšší kvality, představuje svým zákazní-
kům kávy Grand Cru nejvyšších kvalit, které si mohou vychutnat v pohodlí svého domova stejně jako v místech mimo něj – v gur-
mánských restauracích, drahých hotelích, luxusních buticích a kancelářích. Nabídka společnosti Nespresso se zaměřuje na svou jedi-
nečnou trilogii – unikátní kombinace káv nejvyšší kvality, chytrých a stylových kávovarů a služeb šitých zákazníkům na míru.

Kávovar Pixie má dvě tlačítka pro volbu 
správné velikosti šálku kávy – espresso, nebo 
lungo. Díky posuvné mřížce je možné vložit 

různě velké šálky pro kávu espresso i skleni-
ce či šálky pro přípravu mléčných kávových 
specialit.

Kávovar Pixie  
je k dispozici  
od 15. března 2011 
za cenu 3 990 Kč 
v Nespresso Boutique 
a také na  
www.nespresso.com, 
stejně jako u vybraných 
obchodním partnerů. 
U vybraných obchodních 
partnerů bude k dostání 
také varianta Pixie 
Bunde – mléčné řešení 
s Aeroccinem za cenu 
5 990 Kč.



Obchodní dům na Manhattanu je prvním 
JCP v New Yorku. Za těmito třemi písmeny 
se skrývá jeden z předních obchodníků Ame-
riky, James Cash Penny. Podnik byl založen 
v roce 1902 jako původně malý obchůdek 
s textilem ve státě Wyoming. Důlní dělníci, 
farmáři a jejich rodiny si zde nakupovali pře-
devším blue jeans, obuv, látky, nitě a jehly. 
Pennyho zlaté pravidlo pro něho samotného 
a jeho obchodní život znělo: obsloužit ostatní 
tak, jak bych si sám přál být obsloužen jinde. 
Tato filozofie je nadčasová a platí v podnikání
stále. 

Od roku 2001 se každou sezonu koná akce 
„The JCPenny Jam – Koncert pro děti Ameri-
ky“, který je live přenášen televizí CBS. Cílem 
je posílit povědomí o možnostech vzdělávání 
dětí ze sociálně slabých rodin a jejich účasti 
na tzv. afterschool programech. 

Program „JCPenny C.A.R.E.S.“ ztělesňuje 
uvědomělé, starostlivé zacházení s městy 

(Communities), zaměstnanci (Associates), 
nákupními zdroji (Responsible Sourcing), se 
životním prostředím (Environment) a se stá-
lými produkty (Sustainable Products).

Od roku 1992 je již asi 1 100 obchodních 
domů JCPenny v USA a Puberto Rico řízeno 
z města Plano v Texasu. JCP je ve Spojených 
tátech druhým největším obchodním řetěz-
cem po zmiňovaném Macy´s, jednou z největ-
ších internetových sítí v sortimentu textilií 
a vybavení domova, jakož i největším katalo-
govým prodejcem země. Téměř 10 % obratu 
dosáhne společnost nákupy přes internet. 

Přes Facebook, Twitter, YouTube nebo přes 
Smartphones mohou zákazníci stahovat na-
bídku produktů s fotografiemi, slevovými
akcemi včetně slevových kupónů. Díky koo-
peracím s portálem Yelp (který se brzy obje-
ví i v Německu), Amazon a Ebay mohou lidé 
porovnávat ceny z různých zdrojů a nabídek. 
„Tím se podařilo dokonale zlákat mladé lidi 

k nakupování,“ jak říká šéf JCP Myron E. Ull-
man. JCP se úspěšně spojilo i s parfumeriemi 
Sephora a v synergii s kadeřnictvím JCPenny 
provozuje největší kadeřnický řetězec ve Spo-
jených státech.

Jen za poslední 4 roky bylo otevřeno 104 ob-
chodních domů, mezi nimi i první JCP v New 
Yorku.

Obchodní dům skupiny JCPenney Magnet 
na Manhattan Mall se nachází mezi 33. ulicí 
a Šestou Avenue. Hned vedle v bloku domů 
stojí i slavný Macy’s, postavený již v roce 1901, 
největší obchodní dům světa. Ještě než přišla 
Macy´s, byla čtvrť Garment District vykři-
čenou čtvrtí, dnes je tento areál v blízkosti 
Empire State Bulding jednou z nejživějších 
nákupních zón země. K tomuto totiž přispí-
vá i podzemní metro, které staví přímo v ná-
kupní zóně a zajišťuje frekvenci spojení s JC-
Penney. Stanicí denně projede více jak čtvrt 
milionu lidí. 

Magnet na Manhattanu

Příběh obchodních domů JCPenney
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Cílovou skupinou JCPenney je, jak říkají Ame-
ričani, „Otto“ - běžný spotřebitel anebo „Ave-
rage John“ (průměrný John). 

Mall na Manhattanu se svými 50 000 m2 pů-
sobí zvenčí vcelku nenápadným dojmem. 
Kdyby na fasádě nevlály červenobílé plakáty 
a nesvítily bannery s logem JCPenny, člověk 
by ho snad i minul. V interiéru se obchodní 
dům prezentuje na zhruba 10 000 m2 plochy, 
rozdělených do dvou etáží. Vchod je vcelku 
zastrčený a nenápadný. Jakmile jím ale pro-
jdete, překvapí vás hned dvojí eskalátory, 
které vás svezou do prvního a druhého su-
terénu! V tomto podzemním obchodním 
domě se o vás skvěle, ochotně postará až 600 
zaměstnanců.

Prodejní plochy jsou laděny do světlých barev. 
Světelné navaděče s LED diodami v anglickém 
a španělském jazyce zjednodušují orientaci. 
JCP se neorientuje na drahé značky a bez-
břehé rozvolněné procházky kolem drahých 
butiků a stánků se šampaňským. Convenience 
se ale i zde píše velkými písmeny. Zákazník se 

tu má rychle zorientovat a být co nejjedoduše-
ji proveden nákupním centrem. K tomu mu 
napomáhá nejnovější technika a celý arzenál 
služeb.

K technickým vymoženostem patří mimo 
jiné instore-terminály a price-check-scannery. 
Těchto najdete v každé etáži několik, aby si zá-
kazníci mohli pohodlně zjišťovat ceny zboží. 
Výměna nebo vrácení zboží je u JCP možná 
na základě účtenky do 90 dní. 

Zvláštní servis se nachází v oblasti pokladen: 
jsou kasy, u nichž si zákazníci objednávají zbo-
ží nebo si zde vyzvedávají zboží objednané 
přes internet. Možnost dovozu větších kous-
ků až do domácnosti se nabízí za 15-ti dolaro-
vý poplatek, a při nákupní hodnotě nad 300 
dolarů je služba zdarma.

Ve sportovním oddělení stojí šest pokladen 
vedle sebe. Důvěryhodný ženský nebo muž-
ský hlas se ozývá z mikrofonu od pokladny 
a navádí zákazníky k volným kasám: „Position 
one is available“.

Trochu to připomíná úřad, ale každopádně 
systém dobře funguje a zákazníci jsou na něj 
zvyklí – vnímají ho jako výhodu a zrychlení 
nákupu. Pocit, že stojíte v nekonečné řadě, 
tady nehrozí. 

V JCP existuje systém navádění k 95 poklad-
nám v celém nákupním domě a tento pak in-
formuje i o přibližných čekacích dobách v řa-
dách. A pokud se přece jen v řadě ocitnete 
a nervy začnou pracovat, vyčekáte si tabulku 
čokolády Godiva za zklidnění…

Eberhard Gebauer

Převzato ze stres+shops,
Magazín EHI o zřizování a vybavení
prodejen a o POP marketingu

www.ehi.org

Americká společnost JCPenney otevřela svůj první obchodní dům v New Yorku. Jak zvláštní: její obě podlaží se nacházejí v pod-
zemí. Sortiment je povětšinou konzumní, ovšem služby a servis je unikátní. Například automatický systém navádí zákazníka ke 
kase, kde je právě nejmenší řada, a ještě nejkratší možnou cestou.

DATA, FAKTA:
Počet obchodních domů:

1 109

Počet zaměstnanců:
150 000

Prodejní plocha celkem:
cca 11 mil. m2

Obrat (z r. 2009):
17,6 miliard dolarů  
(v porovnání s Macy´, která  
vykázala 23, 5 miliard dolarů)



Ve dvacátých letech minulého století se Art 
Deco zabydlelo téměř ve všech zemích Ev-
ropy a o něco později i ve Spojených státech 
amerických.

Meziválečný umělecký směr Art Deco byl 
výrazem spontánní potřeby moderního člo-
věka zkrášlit a ozvláštnit prostředí, v němž 
žije. Art Deco je styl, který svým vlivem zasáhl 
také do drobného sochařství i do malby, neza-
nedbatelná byla jeho role a vliv na proměnu 
módního odívání a zejména na luxusní ruko-
dělnou práci. Art Deco se inspirovalo jak mi-
nulými stylovými epochami, tak i vzdálenými 
exotickými kulturami.

A jak vlastně vznikl název Art Deco? Popr-
vé se tento styl prezentoval na výstavě deko-
rativního umění v roce 1925 v Paříži, z jejíhož 
názvu Exposition Internationale des Arts De-

coratifs Industriels et Modernes byl odvozen. 
V roce 1966 byla v pařížském Muzeu dekora-
tivních umění uspořádána velká retrospektiv-
ní výstava „Les Anées 25“ (Léta 25), v jejímž 
podtitulu se poprvé objevil termín Art Deco. 
Ten se pak pro svou mezinárodní srozumitel-
nost a výstižnost rychle ujal jak v odborné, 
tak i širší veřejnosti a stal se obecně užívaným 
souhrnným pojmenováním rozmanitých de-
korativních projevů v užitém umění a archi-
tektuře dvacátých a třicátých let dvacátého 
století.

Styl Art Deco se přesunul z oblasti vysoké 
módy do světa práce, přinesl s sebou hodno-
ty a pohledy spojené s životem vysoké spo-
lečnosti, tučnými bankovními konty a bohat-
stvím, které vzdorovalo světové hospodářské 
krizi. Rozšíření stylu se označovalo jako reakce 

na strohost a frustraci způsobenou první svě-
tovou válkou. Proto nacházíme ohlas luxusu 
motivů art deco na místech, kde se lidé baví, 
stejně jako na branách a vstupních dveří. 

Návrháři nábytků byli především inspiro-
váni dobou Ludvíka XVI. a empírem. Jako ma-
teriál používali to nejexotičtější, co jim doba 
dovolila, např. eben, perleť, slonovinu, želví 
krunýře, zlato...

Třebaže byl styl Art Deco ve svém počátku 
určený především pro bohaté vrstvy, získal si 
ohromnou oblibu široké veřejnosti. Jeho ty-
pické rysy tak byly reprodukovány v mnoha 
oborech. Úpadek tohoto stylu se datuje ke 
krachu na newyorské burze v roce 1929, kte-
rý s sebou přinesl světovou krizi a definitivní 
konec přinesla potom druhá světová válka. Po 
ní již další rozvoj stylu Art Deco nenastal. 

Příběh směru Art Deco
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Styl Art Deco dnes zažívá svou renesanci. Je 
oblíben hlavně pro svou unikátnost, s jakou 
představuje luxusní životní styl. Skvosty toho-
to období máte možnost vidět nejen ve Fran-
cii, kolébce Art Deco, ale i v České republice. 
Vzácné dřeviny, nadčasový design, mistrovské 
zpracování, to vše představuje nábytek vý-
znamných architektů minulosti.

To vše naleznete ve výstavní a prodejní Art 
Deco galerii, v Galerii 22, jediné svého druhu 
v České republice. V Husitské ulici v centru 
Prahy objevíte nejen originální Art Deco de-
sign nábytek, ale také dobové interiérové do-
plňky a obrazovou galerii orientovanou na 20. 
a 30. léta minulého století.

Součástí galerie je profesionální restaurátorská 
dílna. Aktivity Galerie 22 jsou orientovány na 
nákup, prodej, restaurováni, poradenství, vý-
vozní servis a zapůjčování starožitností (např. 
i pro potřeby filmových, divadelních a dalších 
podobných projektů), ale také rozvíjení este-
tického vnímání a povědomí o jedinečném 
stylu Art Deco.

Majitelé Galerie 22 – Petr Smaha a Pavel Feigl jsou dlouholetí sběratelé umění a restaurátoři, což se odráží v osobním 
přístupu k restaurování a kvalitním výběru jednotlivých starožitných kusů, jehož součástí je také nábytek ve stylu Art 
Deco. Pokud toužíte po elegantní starožitnosti, jejíž hodnota stále roste, Art Deco je pro vás to pravé. Ne náhodou jsou 
ty nejluxusnější interiéry na východním pobřeží a v především v New Yorku vybaveny tímto stylem. 

V pražské Galerii 22 najdete ten nejlepší vý-
běr zrestaurovaných kousků Art Deco. Jsou 
mezi nimi skvosty od významných architek-
tů a umělců, například Josefa Gočára, Adolfa 
Loose, Pavla Janáka, Jindřicha Halabaly nebo 
z proslulých dílen: Wiener Werkstätte, UP 
závody, Bauhaus. Nábytek, který v galerii na-

leznete, je čisté a stoprocentně originální Art 
Deco. Třpytí se, leskne, přitahuje na sebe po-
zornost a zároveň harmonizuje prostory.

Čistota tvarů, harmonické proporce, rafino-
vaný dekor a používání luxusních materiálů 
jsou jeho charakteristickým znakem.

Art Deco umělecký styl
zažívající svou renesanci

V meziválečném období „První republiky“ vznikl nový styl designu a dekorace, poslední uznávaný čistý styl v historii dějin umě-
ní, Art Deco. Tento styl byl ztělesněním touhy po luxusním a stylovém zboží, byl oslavou nového století. Art Deco bylo určeno pro 
nejvyšší společenské vrstvy a bylo znamením bohatství, luxusu a uměleckého vkusu.

rativního umění v roce 1925 v Paříži, z jejíhož 
názvu Exposition Internationale des Arts De-

lečnosti, tučnými bankovními konty a bohat-
stvím, které vzdorovalo světové hospodářské 
krizi. Rozšíření stylu se označovalo jako reakce 

rý s sebou přinesl světovou krizi a definitivní 
konec přinesla potom druhá světová válka. Po 
ní již další rozvoj stylu Art Deco nenastal. 
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LUXUSNÍ ZNAČKY
ZA CENY STANDARDU

Majitelka Světlana Jelenová přišla do Prahy z Moskvy. Im-
pulsem však nebylo podnikání, ale jak už to bývá, láska. 
S tou má dnes v Praze společný business – luxusní znač-
kový outlet a krásnou typicky českou kavárnu na Starém 
Městě. Svým podnikatelským aktivitám se Světlana věnuje 
naplno a zvládá je bravurně i přesto, že jsou diametrálně 
odlišné. Je typem majitele, který musí mít o všem přehled, 
a tak ji v butiku zastihnete téměř denně. 

Jejím přáním je, aby se každá žena mohla oblékat nejen 
krásně, ale i luxusně - a to za rozumnou cenu. V jejím buti-
ku tak vždy najdete jen luxusní značkové kousky od před-
ních světových návrhářů, které jsou díky své příznivé ceně 
dostupnější, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Samozřejmostí je osobní přístup. Klientům v butiku ochot-
ně poradí se stylingem i celkovou vizáží na speciální akce, 
jako jsou eventy, bankety či plesy. 

BUTIK, KTERÝ REPREZENTUJE
SVĚTOVÉ MÓDNÍ ZNAČKY JAKO
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vá Nejen sám ředitel, ale i personál se snaží, aby 
byla v hotelu dobrá atmosféra, pohoda a žádná 
strojenost. Že je zde cosi jinak a lépe, pochopí 
každý host nejen hotelu, ale i hotelové kavárny. 
Přístup stálého personálu s prakticky nulovou 
fluktuací za uplynulé tři roky ho přesvědčí 
okamžitě, že je v prostředí, kde si váží hosta. 
Sám pan ředitel Startl k tomu říká: „Mohu hrdě 
potvrdit, že pokud získáme hosta k první ná-
vštěvě, je téměř vyloučeno, že by se nevrátil. 
Vždyť máme vše, co silné nadnárodní řetězce 
(klima, sejfy, WiFi, atraktivní firemní ceny), ale 
svébytný design a atmosféru navíc.

Jestli je tomu skutečně tak 
a co nejvíce oceňují vracející se hosté 
hotelu, jsme se zeptali přímo jich.

Ing. Martin Minarský,
jednatel společnosti
RIMEX INTERIER s.r.o. v Olomouci.
Společnost Rimex Interier je vý-
hradním dovozcem několika zna-
ček italského moderního nábytku 
do České republiky. 

Jak jste objevil hotel Perla a proč Vám vyhovuje 
právě centrum města? Neocenil byste spíše po 
svých obchodních dnech klidnější čtvrti na okraji 
Prahy?
Po otevření designového studia sedacích sou-
prav Max Divani v Praze v Sýkora Home ve Vy-
sočanech jsem začal pravidelně zhruba jednou 
za dva týdny dojíždět do Prahy a osobně dohlí-
žet na chod studia.
Po několika měsících bydlení v různých ho-
telech jsem na doporučení vyzkoušel hotel 
Perla, ve kterém nyní již bydlím pravidelně. 
Jelikož jsem na cestách většinou sám, vyhovuje 
mi centrum města – je zde možnost zajít si do 
dobrých restaurací v okolí, na drink, případně 

za kulturou a na společenské akce v centru, 
aniž bych pak musel cestovat autem nebo taxi.

Využíváte hotel i jako místo pro svoje obchodní 
jednání? 
Pokud se mám s někým setkat v centru obchod-
ně, snažím se jej pozvat do Perly na pracovní 
snídani, abych strávil čas co nejefektivněji.

Jako našinec možná asi znáte, co se říká o bez-
pečnosti v centru Prahy. Vnímáte snahy hotelu 
o maximální bezpečnost hostů?
Určitě vnímám - je příjemné vědět, že člověk 
může spát v centru města spokojeně bez oba-
vy o svoje zdraví nebo majetek. Za ty roky spa-
ní po hotelích si všímám asi více detailů než 
ostatní, ale jsem rád, když vidím masivní dve-
ře do pokoje s kartovým zámkem, prostorný 
digitální sejf a poblíž vstupu stává upravený 
„sekuriťák“. 

Využíváte hotelový program Pracovní pobyt 
plusTM = snídaně v ceně pokoje, internet zdar-
ma, salonek až pro 12 osob pro ubytované 
zdarma, při pobytu na min. tři noci vyzvednutí 
šoférem na letišti zdarma, výrazně zvýhodněné 
ceny pro firmy?
Využívám určitě hlavně snídaně, které jsou 
na velmi slušné úrovni ve velice příjemném 
prostředí, a dále samozřejmě internet, který je 
k dispozici v celém hotelu zdarma.

Jak jste spokojen s personálem hotelu? Vnímáte 
pozitivně jejich osobní přístup k hostovi?
Absolutní spokojenost! Přístup personálu je 
opravdu ukázkový – od recepce přes restau-
raci až po manažery hotelu. Personál se snaží 
vyjít vstříc hostovi opravdu v každém směru 
– např. nabíječky na všechny druhy mobilních 
telefonů k zapůjčení na recepci jsou opravdu 
příjemnou třešničkou na dortu...

Robert Harmath,
obchodní cestující z Vídně. Přijíždí 
do Prahy velmi často, vyhledává 
vhodné objekty pro velké řetěz-
cové obchody v ČR, na Slovensku, 
v Rakousku.

Často pobýváte pracovně v Praze. Proč se vracíte 
právě do hotelu Perla?
Mluvím opravdu od srdce, když říkám, že se 
v Praze cítím víc než doma. Ředitele hotelu 
znám již více než 20 let a skutečně jeho přístup 
je nejen profesionální, ale také velmi přátelský. 
A nejen on, personál hotelu je příjemný, milý 
a vytváří pohodovou atmosféru. Hotel mi skýtá 
veškerý servis, který na cestách potřebuji – in-
frastrukturu centra, ale také klid na odpočinek 
i na práci. Mohu si do hotelu pozvat obchodní 
přátele na snídani, k dispozici je na místě in-
ternet.

Využil jste někdy i nestandardní služby hotelu, 
jako je třeba vyzvednutí na letišti zdarma?
Ano, to je velmi příjemný servis hotelu a využí-
vám ho často. Mají navíc velmi milého šoféra, 
je vyrovnaný, „nad věcí“ a navíc mluví velice 
dobře anglicky díky svému letitému působení 
v Americe.

Je něco, co se Vám na pražském pobytu nelíbí?
Myslím si, že velmi špatné světlo vrhá existen-
ce pochybných směnáren v centru Prahy. Avi-
zují zcela jiné kurzy, než vám potom vyplatí. 
Vlastníci těchto podniků nejsou ani Češi, ale 
cizinec jejich dialekt nerozezná a mylně se do-
mnívá, že to jsou pobočky českých bank. Není 
potom divu, že v očích cizinců jsou to potom 
Češi, co mají nekorektní jednání, a to vám moc 
ubližuje. 

Hotel Perla ****
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Perla výrazně převyšuje svou oblíbeností u klientů všechny ostatní hotely v centru Pra-
hy. Hosté nejvíce oceňují skvělou polohu, atraktivní design a příjemnou atmosféru.

Hotel Perla**** 
Hoteliér roku 2007 ing. Tomáš Startl řídil různé typy hotelů - moderní městské hotely pro mezinárodní klientelu i hotel se stoletou tradicí, s histo-
rickou budovou se štuky, křišťálovými lustry a kamenným schodištěm. Před třemi roky byl přizván k projektu komplexní rekonstrukce kancelářské 
budovy na designový hotel Perla v centru Prahy. Investor se rozhodl nezačleňovat hotel do žádného řetězce, provozovat jej nezávisle a nabídnout 
hostům atypický design, který je zaujme.
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Výjimečnost pivních lázní spočívá v jedinečnosti, 
čímž v celé Praze nenacházejí konkurenci. Pivní 
lázně BBB ZOTO jsou budoucností skvělé relaxace 
a regenerace kůže i vlasů.

7 důvodů proč navštívit pivní lázně BBB ZOTO
• soukromí 
• neomezená konzumace piva Budvar
• lokace v centru prahy, odpadá cestování 
•  relaxace a efekt regenerace na lůžku 

s ovesnou slámou vlastní výroby 
• zdravotní účinky 
• možnost terapeutických masáží 
• připravujeme tantrické masáže pro ženy a muže 
Naše lázně jsou určeny všem, kteří milují relaxaci 
a proto pivní lázně fungují jako antistresová terapie 
a pomocná terapie v čistění pokožky.

Procedura
Spojení Pivní lázně BBB zoto a ovesného lože je 
originální chráněná procedura. Hlavní složkou „piv-
ní lázně“ je voda o teplotě 35 + 2°C. Voda je poté 
obohacena přísadami, ze kterých se vaří pivo, jako 
jsou kvasnice, chmel, sladový šrot atd… 

Účinek „pivní lázně“, který by v případě čistě 
sedací koupele nebyl zcela optimální, se výrazně 
zvýší použitím speciální vířivé vany, která vyrábí 
skutečně obrovské bubliny. Rychlému vychladnutí 
lázně brání výměník tepla a rovněž speciální dřevo, 
ze kterého jsou kádě vyrobeny. Vířivý efekt těchto 
vzduchových bublin podporuje rozpuštění přísad 
(chmelové hořčiny, třísloviny atd.), uvolňování 
a rozptýlení aromatických látek v nich obsažených 
např. v chmelovém oleji, vedlejších produktech 
kvasného procesu, kvasnicích a zesiluje tak me-
chanický masážní účinek pro lepší vstřebávání lá-
tek do pokožky. Bublinkou masáž si vychutnáte po 
dobu 20 minut. 

Po „pivní lázni“ následuje relaxace a odpočinek 
v délce 25-30 minut na lůžku z ovesné slámy, kde 
se tělo vypotí a uvolní. Přičemž do vašeho těla – vaší 
pokožky vstřebáte veškeré vitamíny a bylinky, které 
ovesná sláma podpoří. 

Abyste dosáhli výsledného efektu, pak po této 
proceduře doporučujeme 12 hodin bez koupele. 
Nemusíte se obávat nežádoucího zápachu, neboť 
po této pivní lázni jste provoněni bylinkovou a pivní 
směsí.

Přijďte se ponořit 
do historie dávných časů

První pivní lázně
BBB ZOTO v Praze

Nejoblíbenější nápoj, kterým 
je pivo, ve spojení s nejstarším 

způsobem terapie, jakou je 
bezpochyby lázeň, a historické 
centrum Prahy jsou ty nejlepší 

ingredience pro Vaši dokonalou 
relaxaci. 

Délka: 1 hodina
Lokalita: Praha-1 Staré Město
Vzdálenost: 
3 min. metro Náměstí Republiky /Kotva/
2 min. Staroměstské náměstí 
Sezona: celoročně
Počet účastníků: 1 až 6
Pořizovaní záznamů: není možné
Diváci: nemohou se zúčastnit
Rezervace: 4 – 7 dní dopředu

Pivní lázně BBB ZOTO
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Kontakt
Masná 5, Praha 1 – Staré město
Telefon: +420 606 697 736, +420 222 316 742
E-mail: praha@pivnilaznezoto.cz
www.pivnilaznezoto.cz
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Jak se zrodila myšlenka portálu Toplékař?
Celá idea vznikla z osobní potřeby po kvalit-
ních informacích ze zdravotnictví a medicíny. 
Často jsem se setkal a stále setkávám s rozdíl-
nou kvalitou lékařských služeb a nízkou ocho-
tou lékařů vám váš zdravotní problém vysvět-
lit. Při zdravotních problémech zejména svých 
dětí jsem se pak snažil dohledat si důvěry-
hodné informace na internetu a zjišťoval, kdo 
by mi mohl pomoci. Když jsem pak zjistil, jak 
roztříštěná je situace na českém internetu a že 
skutečně jen v malé míře naleznete opravdu 
důvěryhodné informace, napadlo mě takový 
portál za spoluúčasti lékařských autorit vytvo-
řit. Web TopLékař tedy vznikl z reálné potřeby 
skutečných uživatelů.

Co všechno váš portál nabízí?
V první řadě se jedná o kompletní databázi lé-
kařů a zdravotnických zařízení v České repub-
lice, ve které je možné vyhledávat podle jména, 
odbornosti, ale i vzdálenosti od místa bydliště. 
V neposlední řadě je také možné lékaře vybírat 
podle unikátního systému hodnocení.

V čem je systém hodnocení tak unikátní?
Standardem ve vyspělých zemích je pacient-
ské hodnocení, my ale navíc přicházíme s od-
borným hodnocením lékaře lékařem. Oslovili 
jsme samotné lékaře s jednoduchou otázkou, 
na koho by se obrátili, kdyby měli oni sami 
nebo jejich blízcí zdravotní problém. Takto 
doporučený kolega získá označení TopLé-
kař. Máme za to, že v medicíně, stejně jako 
v jiných oborech, o svých kvalitách profesio-
nálové vzájemně vědí, zejména v rámci vlast-
ních specializací. Mají na rozdíl od pacienta 
jedinečný náhled zevnitř systému, ať už lo-
kálně v rámci svého pracoviště, regionu či na 
celostátní úrovni. Vědí, kdo je na konkrétní 
problematiku skutečný odborník. Jsem toho 
názoru, že právě tyto pohledy lékařů mohou 
být pro pacienty při výběru lékaře velmi pří-
nosné.

Jak zajistíte, aby informace na portálu 
byly skutečně kvalitní po odborné stránce?
Abychom měli jistotu, že pacientům předklá-
dáme odborně správné informace, spolupra-
cujeme na tvorbě obsahu se samotnými lékaři 
i lékařskými organizacemi. Podařilo se nám 
navázat spolupráci například s 1. lékařskou 
fakultou Univerzity Karlovy. Odbornými ga-
ranty se stali mimo jiné také profesor Tomáš 
Zima, děkan této fakulty, přední český onko-
log profesor Pavel Klener a přednosta kliniky 

anesteziologie a resuscitace FN Motol profe-
sor Karel Cvachovec. Věříme, že ve spoluprá-
ci s českými lékařskými autoritami vybudu-
jeme postupem času obsahově velmi bohatý 
informační portál, který se u veřejnosti etab-
luje jako hlavní, a zejména důvěryhodný zdroj 
ověřených informací. Rádi bychom přinášeli 
veřejnosti také praktické rady a zajímavosti ze 
světa medicíny a zdraví obecně. Nechceme 
být pouze jakousi nezáživnou databází lékařů, 
nemocí a vyšetření, ale žijícím komunikačním 
místem, kde se budou potkávat názory lékařů 
s názory pacientů a kde si budou moci i uživa-
telé vyměňovat své zkušenosti.

Největší databáze lékařů
na českém internetu
Portál TopLékař nabízí odborné informace srozumitelnou formou

Na začátku února tohoto roku byl spuštěn internetový projekt TopLékař se zaměřením na medicínu a zdra-
votnictví, jehož rozsah nemá na českém internetu obdoby. Nabízí největší databázi lékařů a zdravotnic-
kých zařízení a odborně garantované informace o nemocech a vyšetřeních. „Naším cílem je poskytnout pa-
cientům co nejkvalitnější informace o zdraví dostupné na jednom místě, ale také pomoci jim zorientovat 
se v systému poskytování zdravotní péče v České republice,“ uvedl ředitel projektu Jaroslav Klapal.

„Klíčové pro naše rozhodnutí, zda bude 1. Lékařská fakulta na projektu spolu-
pracovat, byly dvě věci: aby byl portál nekomerční a aby informace na něm 
byly odborně garantované. Obojí TopLékař splňuje. 

Tento projekt podporujeme mimo jiné také proto, že je naší povinnosti jako 
fakulty informovat veřejnost o novinkách v medicíně. Zajímavý je systém 
hodnocení, kdy se lékaři hodnotí navzájem, a to pouze pozitivně,“ uvedl 
prof. Tomáš Zima, děkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Já byl zprvu k projektu trochu skeptický, protože nemám rád žebříčky lékařů, 
které se tváří, že dokážou objektivně zhodnotit práci lékaře. Pak jsem se ale 
s projektem seznámil blíže a zjistil jsem, že je založen na doporučení kolegů. 

Šíře projektu je obdivuhodná a oceňuji, že jsou informace odborně garanto-
vané. Myslím, že portál bude užitečný jak pro pacienty, tak pro lékaře,“ dodal 
přední český onkolog profesor Pavel Klener.

„Tento portál je zajímavý v tom, že se vrací k mnohdy opomíjené skutečnosti 
a tou je intimní vztah lékaře a pacienta. Oslněni technickými možnostmi me-
dicíny často přehlížíme důležitost tohoto vztahu. 
Vždyť lékař bývá přítomen našemu zrození, smrti, řekneme mu to, co neřek-
neme nikomu jinému na světě. Tento vztah je založen na oboustranné důvěře, 
která by se díky projektu mohla prohlubovat,“ poznamenal profesor Karel 
Cvachovec, přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol.

Portál TopLékař podporují přední čeští odborníci

Odborní garanti portálů
zleva prof. Tomáš Zima, prof. Pavel Klener, prof. Karel Cvachovec

www.toplekar.cz
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NINJAGO.CZVíce na internetových stránkách...

StaN se mistrem Spinjitzu!

Novinka leden!
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Megaboardy
efektních rozměrů jsou 
ideální médium pro okamžité 
upoutání pozornosti cestujících. 
Prosvětlené megaboardy 
jsou instalovány v klíčových 
komunikačních uzlech Letiště 
Praha. Jejich pozice a rozměr 
zaručují vysokou viditelnost ve 
všech prostorách letiště.

Reklama na letišti

CLV
jsou stavebním kamenem každé 
celoplošné kampaně na Letišti 
Praha. CLV patří dnes již mezi 
klasická média. Vysokou popularitu 
si získaly především pro ověřený 
rozměr a možnost flexibilní výměny 
motivu. V prostorách pražského 
letiště jsou umístěny prosvětlené CLV 
jednostranné i oboustranné.

M.I.P. Advertising, a. s., Hollarovo nám. 11, 130 00 Praha 3, Česká republika www.mip.cz

Rámečky
potřebujete originálním 
a noblesním způsobem upevnit 
povědomí o produktu v prostorách 
letiště Praha? Potom se nabízí 
jedinečná možnost vytvoření 
doslova obrazové galerie. Subtilní 
prosvětlené rámečky osloví cílové 
skupiny zejména v místech jejich 
dlouhodobého pobytu jako je 
neveřejná příletová hala, kde 
pasažéři čekají na svá zavazadla.

Hledala jsem koncept, který ženě pomů-
že v dnešní uspěchané době. Všechno, 
co klientkám poskytuji, jsem vyzkouše-
la nejprve sama na sobě, abych věděla, 
jak co funguje. Nabízíme kompletní 
péči nejen o tělo, ale i o duši. Netvoříme 
povrchní nebo neosobní krásu.

Na svoje začátky v podnikání vzpomíná paní 
Sylva Cerhová jako složité údobí svého života, 
kdy měla doma neutěšené manželské poměry. 
Měla malé dítě, věděla, že aby se mohla rozvést, 
potřebovala ho uživit. Do té doby byla finanč-
ně závislá na manželovi a musela se připravit 
na osamostatnění. Dopoledne chodila do 
práce, odpoledne rozvíjela vlastní podnikání. 
Maminka jí půjčila finance na zakoupení pří-
strojů a rekonstrukci prostoru. A pak rodiče 
pomáhali s hlídáním dcery. Když začínala, bylo 
dceři šest let. První salon si paní Sylva udělala 
ve svém domě. Musela si dobře zorganizovat 
čas, aby došla pro dceru, dovedla jí domů, na-
koupila. Pak pracovala, dcerka se učila. Dnes je 
dcera už dospělá a pomáhá ve firmě. 

Podnikat začala paní Sylva už v roce 1994, nej-
prve založila salon, v jehož rámci fungoval i ob-
chůdek, teprve později vznikla Arabella fashion 
jako samostatný obchod ve Štěpánské ulici. V létě 
roku 2008 pak vzniklo komplexní centrum zdra-
ví, krásy a dlouhověkosti v Dlážděné ulici, které 
od té doby nabízí veškerý komfort pro moderní 
ženy. Při návštěvě se zákaznice mohou těšit na 
odborné kosmetické služby, péči o tělo, fran-
couzskou módu či obuv značky Jennifer Lopez. 

Tím však výčet výhod tohoto butiku nekon-
čí. Zahrnuje úpravy oděvu zdarma, zákaznické 
karty, přednášky pro zákaznice o revolučním 
hubnutí, o péči o tělo, módní přehlídky, barev-
nou typologii, čištění špěrků, dárkovou službu 
a další.

Mottem paní majitelky je netvořit povrchní 
nebo neosobní krásu, ale tvořit krásu kom-
plexní, tedy jak zevnitř, tak zvenku. 
K tomu jí pomáhá luxusní francouzská móda, 
kterou jezdí každý měsíc nakupovat do Paříže 
(v současné době butik Arabella fashion zastu-
puje kolem 20 francouzských značek), ale také 
nová kosmetická řada značky Alqvimia. Nava-
zuje na tradice středověkých alchymistických 
metod a zároveň splňuje současné požadavky 
na čistě přírodní a ekologickou péči. Jedná se 
o výjimečnou kosmetiku, jejíž efekt můžete vi-
dět prakticky ihned po aplikaci. 

O duši zákaznic se pak stará pomocí komor-
ních přednášek na téma životního stylu a ve 
spolupráci s lékaři řeší jejich zdravotní problé-
my. Sama majitelka říká: „Pokud člověk nemá 
spokojenou duši, je to na něm vidět.“ O úspěš-
nosti tohoto konceptu svědčí velké množství 
spokojených zákaznic (i známých jmen, jako 
např. Gábina Partyšová, Jolana Voldánová, Zlata 
Adamovská, Iveta Bartošová a mnoho dalších), 
ale i kostýmní spolupráce na mnoha televizních 
pořadech či divadelních hrách.

„Pokud věc nemá myšlenku a ducha, pak nemá 
dlouhého trvání. Je to i o vytrvalosti: nastanou 
krizové okamžiky, kdy s podnikáním chcete 
skončit, ale pak přijde ocenění od zákaznic 
a vidíte to jinak. My třeba nabízíme službu, že 
zákaznici kompletně oblečeme a přetvoříme jí 
styl a ona pak píše děkovné zprávy. Od nové-

ho roku máme pod logem podtitul „renesance 
ženství“. Žena ztratila svou identitu. Je ale dů-
ležité, aby žena vypadala jako žena. Dovážíme 
módu z Paříže, která je plná ženských prvků, 
jako jsou např. mašličky, krajky, kanýry... Ale 
v Čechách se ženy pořád chtějí schovávat. 
A hlavně říkají, že jsou sportovní. Vždy jim ří-
kám, že žena není sportovec a měla by se starat 
o to svoje ženství. Když se pak ale rozhodnou 
a začnou se sebou něco dělat, vidí, jak je najed-
nou okolí vnímá jinak.

Pravdou je, že minimálně padesát procent 
úspěchu je vzhled, oblečení. A to u nás hodně 
žen podceňuje.

Renesance
zenskosti„Renesance ženství“, to je podtitul 

známého butiku a centra zdraví, 
krásy a dlouhověkosti Arabella 
fashion a Arabella beauty farm 
paní Mgr. Sylvy Cerhové. 

Příběh značky Arabella
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Arabella fashion obléká televizní pořady a zprávy na 
Nově, na Barrandově paní Bubílkovou, pořady Top star, 
Star dance atd. Tváří prodávané obuvi Jennifer Lopez je 
naše oblíbená herečka Dana Morávková. Arabella fa-
shion spolupracuje s mnoha tištěnými médii, např. Top 
class, Guide, Royal Report, Hair and beauty, Vyjímečná 
žena, atd., podílel se i na autobiografické knize Zlata 
Adamovská a připravuje knihu o diamantech. Spolu-
pracoval též na projektu GE money bank pro začínající 
podnikatelky pod názvem Život nápadům.

ALQVIMIA, španělská kosmetická firma, je vedoucí 
společností v sektoru luxusní přírodní kosmetiky. Po 
téměř 25 letech práce na zdokonalování starého par-
fumářského umění pomocí nejmodernějších vědec-
kých metod se ALQVIMIA, první španělská kosmetická 
firma, jejíž filozofie vychází z principů aromaterapie, 
stala skutečným pojmem. Společnost Alqvimia oživila 
starou tradici ručně vyráběné parfumerie, která 
dokáže pečovat současně o tělo, mysl i duši.



...chcete zvýšit hodnotu svého podniku?
Zkuste franchising!

Veletrh má skvělou organizaci, která je zamě-
řena na návštěvníka. Každý obdrží přehledný 
plánek, kde jsou např. rozděleny franchisové 
systémy podle předpokládané vstupní inves-
tice. Pokud máte např. „jen“ 50 tis. Euro, víte, 
kde najdete nabídku v této cenové kategorii.

V rámci veletrhu měli potenciální zájemci 
o franchisové podnikání možnost navštívit 
velké množství specializovaných seminářů 
a workshopů. Pro zájemce o master-franchi-

sing probíhala po celou dobu trvání veletrhu 
tzv. Master škola franchisingu. 

Ze skladby návštěvníků i z porovnání sklad-
by s minulým rokem je patrné, že krize přived-
la na veletrh i velkou skupinu „zaměstnanců“, 
kteří se cítí ohroženi a pro jistotu si již vybírají 
možnost dalšího samostatného podnikání, kde 
úspěch nebude závislý na všech (na celé fir-
mě), ale pouze na něm samotném. Je mnoho 
schopných manažerů, kteří byli propuštěni 

nikoliv pro neschopnost, ale díky změně např. 
v odbytu, vlivem vzrůstající konkurence, apod. 
Tito lidé jsou přímo předurčeni pro franchiso-
vé podnikání. Umí řídit kolektiv, mají zkušenos-
ti v nějakém oboru a mají potřebný kapitál – tři 
předpoklady pro zahájení podnikání formou 
franchisingu. Franchise Expo Paris je jedineč-
nou příležitostí pro výběr jejich budoucnosti. 

Pokud jde o zahraniční návštěvníky, nejpočet-
nější byli v roce 2010 návštěvníci z Maroka, 
před Belgií, Španělskem, Itálií, Británií a Kana-
dou. V letošním roce bude v centru pozornosti 
Franchise Expo Paris 2011 Kanada. 

Franchise Expo Paris 2011

RNDr. Jiří Lošťák, franchisový po-
radce, člen Správní rady České 
asociace franchisingu a zkuše-
ný lektor kurzů franchisingu, se 
s Vámi podělí o některé postřehy 
z oblasti vzdělávání a populariza-
ce franchisingu v České republice. 

Povědomí o franchisingu je u většiny lidí spoje-
no se značkou McDonald´s, kde se ví, že restau-
raci provozuje někdo, kdo si koupil licenci a že 
asi stála hodně peněz a zájemce musel prokázat 
nejen zájem o značku, ale také se mnohému na-
učit, aby při jejím provozování nepoškodil dob-
ré jméno značky McDonald’s.

V České republice je v současnosti aktivních 
více než 150 franchisových systémů. A stále při-
bývají. Mnohé se snaží najít tzv. master-franchi-
santa, který by organizoval síť v ČR, jiní nabízí 
jen licenci na jednu provozovnu. Franchising se 
stává významným „zaměstnavatelem“ a význam-
ným „rozšiřovatelem“ úspěšných podnikatel-
ských subjektů. Jiří Lošťák vzpomíná, že jako za-
městnanec, kdy řídil maloobchodní síť, uzavíral 
smlouvy o spolupráci a pro členy sítě vymýšlel 
společný marketing - reklamní leták. V té době, 
před deseti lety, to stačilo. Byl to ale jen určitý 
„mezistav“, který bylo třeba pozvednout na vyš-
ší úroveň. Centrála neručila téměř za nic a také 
složení sítě nebylo tak kvalitní, jaké by mohlo 

být – navrhl tehdy majitelům centrály vytvořit 
z těch nejlepších prodejen franchisovou síť. Pro 
tento projekt potřeboval však rozšířit své základ-
ní informace o franchisingu.

Získat vzor franchisové smlouvy, podívat se 
na Provozní příručku, vidět jak funguje ekono-
mika franchisora a franchisanta … to bylo a stále 
je nemyslitelné! Vše je tajné a důvěrné, k dispo-
zici pouze pro členy dané sítě. Obrátil se tedy 
na Českou asociaci franchisingu (www.czech-
-franchise.cz) a zde obdržel první cenné rady 
včetně doporučení na literaturu, kontakty na 
poradce a právníky. Velmi mu pomohly seminá-
ře a konference organizované Českou asociací 
franchisingu. Přestože u svého zaměstnavatele 
tehdy s nápadem na franchisovou síť neuspěl, 
franchising se stal jeho profesí. V roce 2004 
otevřel poradenskou kancelář a začal se profesi-
onálně věnovat klientům, kteří chtějí realizovat 
své franchisové projekty (expandovat formou 
franchisingu). Protože je také bývalý pedagog 
rozhodl se, po několika letech, rozšířit činnost 
poradenské kanceláře o vzdělávání v oblasti 
franchisingu. Připravil obsah studia a zpraco-
val metodiku, kterou by rád v budoucnu nabídl 
ekonomickým školám. Dnes toto studium, ve 
zkrácené formě, nabízí a stále zdokonaluje jako 
kurzy franchisingu: „ FRANCHISING – Vaše pod-
nikatelská příležitost“ a „FRANCHISING – Start 
Vašeho podnikání nebo Vaší expanze“. 

Účastníci kurzů jsou dvojí – jedni jsou již zku-
šení podnikatelé a mají zájem o projekt expanze 
své vlastní firmy formou franchisingu, a druzí,
kteří chtějí koupit franchisovou licenci a začít 
samostatně podnikat. V malé míře se kurzu 
účastní poradci, studenti nebo specialisté, kteří 
chtějí franchisingu rozumět proto, že jejich fir-
my poskytují franchisovým konceptům služby 
a odborné rady nebo v nich pracují jako zaměst-
nanci (např. počítačoví experti, právníci, …).

Každý kurz má svoji neopakovatelnou atmo-
sféru díky zajímavým osobnostem, které se tu 
setkávají a vzájemně poznávají. Účastníci kurzů 
živě diskutují mezi sebou, porovnávají své názo-
ry s názorem a praxí ostatních, i poradce. Sou-
částí vybraných kurzů je i beseda se zkušeným 
franchisorem, který se podělí o své zážitky s vý-
vojem i rozvojem své franchisové sítě. Účastníci 
mohou tak ihned porovnat teorii s praxí. Mezi 
dalšími hosty bývá zpravidla zkušený advokát 
z právní kanceláře, která zastupuje významné 
franchisory v Evropě a umí řešit i problémy 
franchisantů uvnitř franchisových sítí.

Účastníci odcházejí s cenným materiálem 
a s informacemi, které svým charakterem jsou 
jedinečné, nedostupné … více o kurzech fran-
chisingu na www.lostak.cz .

Franchisora či franchisanta vyškolíme,
skvělou budoucnost mu tak zajistíme!

Lze se franchising někde naučit?

Základním cílem podniku je zvyšování jeho 
hodnoty, její maximalizace. Důsledky syner-
gického podnikání, jako zvyšování konkuren-
ceschopnosti, počtu zákazníků a tím i prav-
děpodobný růst tržeb, by právě k tomuto 
základnímu podnikovému cíli měly vést. 

Franchising jako jedna z forem synergického 
podnikání (spolu s klastrem, mezipodnikovou 
aliancí apod.), přináší podnikům významné 
přínosy, které mohou ovlivňovat jejich hod-
notu. Poskytují úspory z rozsahu a tím snižují 
náklady, odstraňují omezení menších firem
a naopak jim umožňují větší specializaci.

Výzkum provedený autorkou v roce 2008 jas-
ně prokazuje, že využití franchisingu příznivě 
ovlivňuje generátory hodnoty podniku a tím 
přispívá ke zvyšování jeho hodnoty. Generáto-
ry hodnoty se rozumí soubor několika základ-
ních podnikohospodářských veličin, které ve 
svém souhrnu určují velikost podniku. Zásadní 
generátory, které byly při výzkumu posuzová-
ny jsou tržby, zisková marže, provozní zisk, 

pracovní kapitál, diskontní míra. Například 
posledně uvedený generátor hodnoty zohled-
ňuje rizikovost konkrétního podnikání a pre-
dikovatelný a stabilní výhled, který podnikání 
formou franchisingu poskytuje, jednoznačně 
příznivě působí na snížení míry rizika. 

Výsledky dotazníkového šetření potvrzují, že 
nejsilněji se franchising projevuje zvýšením 
tržeb a dále pak v oblastech kvality výrobků, 
image podniku, úrovně servisu a služeb a ta-
ké u cenové úrovně. Franchisa podle dotazo-
vaných respondentů nemá vliv zejména na 
majetek a investice (zejména v dlouhodobém 
horizontu) a na personální zabezpečení.

Na základě provedeného výzkumu bylo simu-
lováno několik modelových ocenění, nejprve 
pro situaci, kdy v podniku nedošlo k zavedené 
franchisy, a dále bylo testováno několik mo-
delových situací, které zohledňovaly změny, 
které souvisejí se zavedením franchisy, tak 
jak je uvedli franchisanti. Bylo tedy testováno 
zejména zvýšení tržeb (a s tím souvisejících 

ostatních ukazatelů podnikových financí).
Následující obrázek ukazuje, jaký vliv mělo 
zavedení franchisy na hodnotu podniku. V po-
sledním sloupečku je uveden tzv. „synergický 
efekt“, tedy efekt plynoucí ze spojení částí do 
celku. Toto spojení můžeme elementárně po-
psat jako „1 + 1 = 3“. Efekt z využití franchisy 
je rozdíl mezi hodnotou podniku získanou bez 
využití franchisy a hodnotou získanou s využi-
tím franchisy. Výše synergického efektu je pak 
ovlivněna výší změny generátoru hodnoty.

Synergické podnikání představuje možnost 
ovlivnění faktorů (generátorů hodnoty), které 
určují hodnotu podniku. A pokud jsou syn-
ergickým podnikáním ovlivněny pozitivně 
(např. dojde k určitému růstu tržeb, k určité-
mu snížení nákladů a ke snížení podnikatel-
ského rizika), dojde tím ke zvýšení hodnoty 
podniku.

Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Fakulta podnikatelská VUT v Brně
kolenakova@gnt.cz

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.

Ve dnech 20. - 23. března 2011 proběhne další ročník největšího franchisového ve-
letrhu v Evropě „Franchise Expo Paris, kde se prezentuje každoročně více než 450 
franchisorů ze 75 podnikatelských sektorů. Proti minulému roku se očekává nárůst 
vystavovatelů cca o 60 firem, což dokresluje vzrůstající zájem o franchising.
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Složení návštěvníků - potenciálních franchi-
sových kandidátů Franchise Expo Paris 2010:  

  40,45 % byli zaměstnanci v současné době 
zaměstnáni ve společnosti (+66.98% oproti 
2009)

  39,16 % byli obchodníci nebo již členové sítě 
(+87.53% oproti 2009)

  20,40 % byli bývalí zaměstnanci hledají 
příležitost ve franchisingu

Podnikejte s námi … hledáme franchisové partnery … staňte se s námi úspěšnější … takové i jiné texty se objevují v nabídkách 
firem, obchodních sítí. Koho to vlastně hledají? Co to ten franchising vlastně je? Učí se někde franchising?

Život všeobecně, a tedy i podnikání na počátku třetího tisíciletí jsou ovlivňovány procesy a jevy, které mění tvář současného světa. 
Dopady globalizace, přechod od technologií klasických k technologiím špičkovým, rychlost přenosu informací a s ním spojené 
zvýšení lokální konkurence.

Hodnota podniku (v přepočtu na 1 ks akcie) při modelových oceněních
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Zajímáte se o módní trendy a máte smysl pro originalitu? Nečekejte jeden nebo dva roky 
na módní vlnu, která k nám dorazí pokaždé se zpožděním a přijďte se podívat na módní 
přehlídku boutiqu Dreams s.r.o., která se uskuteční dne 31. března 2011 

Přijďte si užít večer ve znamení 
francouzské módy

Ze života značek

33

V prostorách Music clubu&baru PHENOMEN 
na Praze 5. Boutique Dreams s.r.o. přiváží 
a kombinuje na míru to nej přímo z Paříže.

Vedle modelů známých značek představí na 
přehlídce svojí kolekci i majitelka boutiqu, 
paní Eva Beránková. Na vlastní oči budete 
moci spatřit i nejnovější kolekci značky 2026, 
kterou stejně jako v loňském roce předvedou 
známé modelky z agentury Milady Karasové 
– Czechoslovak models.

Na závěr přehlídky nebude ani v letošním 
roce chybět tombola o zajímavé ceny, které 
dokonale dokreslují francouzskou atmosféru 
večera. Budete moci vyhrát například Cham-
pagne Forget Brimont z prestižního rodinné-
ho vinařství ve francouzském Ludes, věnova-
né partnerem přehlídky – společností Good 
Wine Lover.

„Po úspěchu minulých přehlídek jsme se i le-
tos rozhodli předvést zákaznicím i všem milov-

Grand Prix mohou získat jen kampaně oce-
něné alespoň ve dvou ze tří skupin kategorií, 
tedy zároveň za své umění „doručit“ sdělení 
a současně za kreativní myšlenku, resp. za 
kreativní marketing, branding či prodej. „Piaf 
se bude věnovat výjimečným počinům v kre-
ativní a novátorské komunikaci, která vytváří, 
buduje a pomáhá růst značkám. Všechny me-
diální kategorie jsou tu svázány dohromady, 
což dává smysl pro celkový, holistický pohled 
na architekturu komunikace značky a po-
souzení jejích kvalit,“ říká Michael Conrad, 
předseda poroty letošního PIAFu a prezident 

Berlin School of Creative Leadership. Každá 
disciplína marketingu a reklamy má v soutěži 
své místo. Jedna kampaň může být přihláše-
na do více kategorií. Například jeden z loň-

ských vítězů PIAFu, kampaň piva Pardál, by 
podle nových pravidel bodovala hned v pěti 
kategoriích. Díky silnému příběhu, brilantní 
exekuci, designu produktu a kreativnímu vy-
užití tradičních médií. A opět i ve speciální 
kategorii pro pivní reklamu, kterou letos PIAF 
opět ocení. Navíc přidává letos PIAF kategorii 
pro reklamní zakázky státu a jeho institucí na 
různých úrovních včetně podpory turismu, 
náborových, evropských kampaní, měst i kra-
jů. Do soutěže lze přihlašovat práce nasazené 
od 1.4.2010 do 1.5.2011. Příklady dalších prací 
sledujte na www.piaf.cz. 

Franchisinglorem ipsum is simply
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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.

PIAF představuje nový způsob hodnocení nápadů 
Mezinárodní festival reklamy PIAF poprvé zcela mění klasické kategorie běžné na většině kreativních klání. Zapomeňte na soutěžení 
o nejlepší spot, inzerát či billboard. PIAF reaguje na komplexitu současné reklamy a marketingu a zaměří se na její tři klíčové aspekty 
(skupiny kategorií): „Kreativní branding, marketing a prodej“, „Kreativní nápad“ a „Umění doručit“. Příběh budování značek potom PIAF 
sleduje ve dvanácti krocích, které tvoří zároveň dvanáct kategorií. V každé kategorii mohou být uděleny zlaté, stříbrné a bronzové ceny. 

Zveme všechny ženy i muže, kteří mají zájem za-
pojit se do diskuse na téma Rozdíly v platech mezi 
muži a ženami. Připravily jsem pro Vás Mentoring 
– příležitost vyměnit si zkušenosti s úspěšnými ma-
nažerkami a podnikatelkami z různých oborů, mů-
žete se dozvědět např. jak se chovat při výběrových 
řízeních, jak si říci o vyšší mzdu, jak se vypořádat 
s různými situacemi v zaměstnání či podnikání, jak 

řešit business plány a mnoho dalších užitečných 
rad, které Vás právě zajímají. Na akci nebude opo-
menuto ani téma zdraví.

Od zástupkyň Sdružení pacientek s nádorovým one-
mocněním prsu a jejich partnerů MAMMA HELP se 
dozvíme jak o sebe pečovat v rámci prevence této 
nemoci.

Program, který bude uvádět paní Ilona Svobodová 
bude doplněn módními přehlídkami, hudebními 
vystoupeními známých umělců, např. paní Věry 
Martinové. Majitelé obchodů v nákupním centru se 
v den akce připojí poskytnutím slev ve výši rozdílu 
mezi platy mužů a žen v ČR, který patří k nejvyšším 
v Evropě a činí 26 %.

Více na www.equalpayday.cz 

níkům francouzské módy nejnovější trendy. 
Rádi bychom ženám ukázali, že se nemusí bát 
oblečení kombinovat a doplnit o výrazné šper-
ky či líčení. Moje vlastní kolekce by pak mohla 
dodat sortimentu našeho boutiqu ještě na vět-
ší originalitě a zcela se tak odlišit,“ říká Eva Be-
ránková, která zároveň tímto srdečně všechny 
zve na módní přehlídku.

Mezinárodní federace žen Business and Professional Women, nezisková organizace BPW Praha II 
pořádá v rámci celosvětové akce dne 14. 4. 2011 v NC PALLADIUM, Praha 1, nám. Republiky od 14 do 20 hodin

2. ročník EQUAL PAY DAY V ČESKÉ REPUBLICE
(Den rovnosti příjmů pro obě pohlaví)



Nepřehlédnutelný
La Tazza
meeting point
poprvé
v České republice 
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Unikátní koncept známého architekta Car-
lose Ojinagy, originální kavárna ve tvaru 
hrnku - La Tazza, vstupuje do České repub-
liky. První La Tazza meeting point je ote-
vřen na Letišti Praha Ruzyně. 

Nápad vytvořit La Tazza meeting point, místo 
zaslíbené všem, kteří hledají chuť, harmonii 
a kvalitu prvotřídně připravené kávy, vznikl ve 
Španělsku. V maxi hrnku je umístěna plnohod-
notná kavárna s doplňkovou nabídkou gour-
met čajů, bio nápojů, smoothies, čerstvých 
zdravých sendvičů i zmrzliny. Vše vyrobeno 
z prvotřídních surovin té nejvyšší kvality. Ne-
přehlédnutelný design La Tazza z dálky láká 
zákazníky, a ti nikdy neodcházejí zklamaní.

La Tazza meeting point na ruzyňském letišti 
je otevřen každý den od 6 do 21 hodin. Přímo 
na místě, v čistém a moderním interiéru, nebo 
i „take away“, se zde podává opravdu lahodná 
káva Illy - nejlepší na celém letišti, a to za velice 
férové ceny, které začínají na 45 Kč! Je více než 
pravděpodobné, že La Tazza se stane pravidel-
nou zastávkou všech milovníků kvalitní kávy 
při jejich cestách z Letiště Praha Ruzyně.

Bylo ustaveno čestné předsednictvo, ve kte-
rém přijali členství tyto významné osobnosti 
ekonomického a akademického světa (abe-
cedně): Bedřich Danda, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu, sekce podnikání Petr 
Kužel, MBA, prezident Hospodářské komo-
ry ČR ing.Zdeněk Juračka, prezident Svazu 
obchodu a cestovního ruchu prof.ing.Václav 
Havlíček,CSc., rektor ČVUT prof.ing.Richard 
Hindls, CSc.,dr.h.c., rektor VŠE. 

Organizátoři obdrželi také již první přihláš-
ky do soutěže. Připomínáme, že přihlášky 
lze podávat do 23.dubna 2011. Další infor-
mace na www.cms-cma.cz 

Přípravy soutěže
Marketér roku 2010 pokračují 

I N Z E R C E
Každoročně se na veletrhu ProWein prezen-
tuje více než 3.300 vystavovatelů z celého 
světa. Těžiště této výstavní akce spočívá na 
vínech ze všech relevantních pěstitelských 
oblastí a regionů světa, na lihovinách a na 
příslušenství relevantních oborů. Vedle již 
známých vinařských zemí z Evropy a ze zá-
moří budou mezi vystavovateli akce ProWe-
in zástupci exotických zemí, jako je Brazílie, 
Peru, Indie nebo Čína.

Na veletrhu ProWein se vystavovatelé setkají 
s více než 36.000 renomovanými odbornými 
návštěvníky z celého světa. To se samozřej-
mě také projevuje na struktuře odborných 
návštěvníků. 

Nabídka tohoto specializovaného veletrhu 
je doplňována rozsáhlým doprovodným pro-
gramem. Mimořádně šťastným počinem je 
centrální Degustační zóna veletrhu ProWe-
in, v níž si každý návštěvník může vytvořit 
první přehled o vybraných tématech. Ochut-
návat lze každoročně z tisícovky různých za-
hraničních vín. Její koncepce vytvořená ve 
spolupráci s „Vinařským průmyslem“ z na-
kladatelství Meininger Verlag, nemá v ce-
losvětovém měřítku srovnání. V roce 2011 
rozčlení centrální Degustační zóna červená 
a bílá vína podle různých způsobů pěsto-
vání a metod výroby vína. Tentokrát se vše 
odehraje pod heslem: „Trends Experiences: 
Tradice versus moderna“ aneb „Jak enologie 
určuje styly vína“. 

Zvláštní předváděcí akce „Wine‘s best fri-
ends“ nabídne lahůdky, které se perfektně 
snoubí s vínem. Ve „FIZZZ“-Lounge předsta-
ví nakladatelství Meininger Verlag v pavilo-
nu 7a nejnovější trendy barové scény. V roce 

2011 zde budou „mixologové“ pod heslem 
„Culinary Cocktails“ podávat kvalitní drinky 
a k nim chuťovky. Harmonie těchto nápojo-
vých specialit a vybraných drobných lahů-
dek bude zlatým hřebem akce.

Po úspěšné premiéře při ProWein 2010 
chystají Argentina, Chile, Kalifornie, Nový 
Zéland a Jižní Afrika také pro ročník veletrhu 
ProWein 2011 společnou PR akci „Down2E-
arth“. Návštěvníci se mohou těšit na zajíma-
vý program naplněný přednáškami, dílnami 
a ochutnávkami s mezinárodně renomova-
nými vinaři a moderátory. Jde o jedinečný 
projekt těchto pěti zemí, jinak vinařských 
konkurentů, který proběhne pouze u příleži-
tosti veletrhu ProWein. www.prowein.com

.

ProWein 2011 - více než byznys

Přípravy soutěže Marketér roku 2010, nad kterou převzal záštitu guru světového stra-
tegického marketingu prof. Philip Kotler, jsou v plném proudu. Česká marketingová 
společnost, pořadatel soutěže, již uskutečnila řadu úspěšných jednání s partnery, me-
diálními partnery i sponzory soutěže. 

Nominované modely byly hodnoceny na zá-
kladě více než 10 kritérií, přičemž klíčovým té-
matem byly náklady vynaložené během celého 
životního cyklu daného vozidla. Přínosem pro 
ekologickou mobilitu jsou všechny z vybra-
ných vozů, nicméně model CT 200h vynikal ve 
většině z hodnocených kritérií, a proto porota 
rozhodla o tom, že si titul zaslouží nejvíce.

Lexus CT 200h se představuje jako první 
a zatím jediný plně hybridní automobil v sa-
motném středu segmentu prémiových kom-
paktních vozů. Značka Lexus a její hybridní 
technologie si tak prošlapává cestu k širšímu 
spektru zákazníků, především těch mladších. 
Vůz navržený s ohledem na požadavky evrop-
ského trhu dokonale splňuje nároky mladých, 

velmi náročných zákazníků zajímajících se 
o moderní design a špičkové technologie. 
Těmto požadavkům odpovídají rozměry vozu, 
jeho výbava, použití plně hybridní technologie 
a ultra nízké emise CO2 na úrovni pouhých 
87 g/km.

Nový Lexus CT 200h zároveň přináší vyni-
kající protihodnotu za investované peníze. Své-
mu majiteli umožňuje dosáhnout úspor, ať již 
se jedná o soukromé uživatele, řidiče služeb-
ních automobilů nebo fleetové provozovatele.
Jedinečným způsobem totiž spojuje vynikající 
spotřebu paliva, nízké náklady na servis, údrž-
bu a opravy, stejně tak jako nadprůměrnou 
zůstatkovou hodnotu. V mnoha evropských 
zemích pak ještě přináší majiteli daňové výho-
dy dané nízkou hladinou emisí.

Základními stavebními kameny značky Le-
xus zůstávají i nadále legendární zákaznické 
služby, špičková kvalita a mnohokrát oceněná 
síť prodejců. Díky modelu CT 200h si všechny 
výhody špičkové zákaznické péče budou moci 
poprvé vychutnat i zájemci o prémiový vůz 
nižší střední třídy. 

Vozy nominované v kategorii firemních vozidel:
• Audi A4 2.0 TDI
• Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic
• Lexus CT200h
• Mitsubishi ASX 1.8 Di-D 2WD
• Nissan Leaf
• Peugeot iOn
• Škoda Superb Greenline 1.6 TDI
• Volvo V50 1.6D DRIVe
• VW Passat Variant 1.6 TDI Bluemotion

Lexus CT 200h získal titul
„Ekologický automobil roku 2011“

Na oficiálním vyhlášení v rámci bruselského autosalónu byl modelu Lexus CT 200h udě-
len titul ‘Ekologický automobil roku 2011’ v kategorii firemních vozidel. O udělení titulu
rozhodla odborná porota složená z profesionálů působících v různých podnikatelských 
oborech. 

Veletrh ProWein, světovou jedničku mezi specializovanými veletrhy oboru vína a liho-
vin, pořádá společnost Messe Düsseldorf, Německo a ve dnech 27.- 29.3.2011 otevře 
opět svoje brány světu.
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721, tel.: 267 751 006, fax: 267 751 008, prodej@seato-
vapyramida.cz; Srba Servis, Jíloviště 188, 252 02 Praha-
-západ, tel.: 255 717 011, fax: 255 717 012, srba@srba.
cz, www.srba.cz; TACHOV: Autocentrum Jan Šmucler, 
Oldřichovská 1511, tel.: 800 900 709, tachov@smucler.
cz; TŘINEC: AUTO Heller, s.r.o., Oldřichovice 793, tel.: 
558 324 527, fax: 558 324 529, seat.trinec@autoheller.
cz; ÚSTÍ NAD LABEM: Auton, a.s., Všebořická 256/53, 
tel.: 475 668 421, fax: 475 601 802, seat@auton.cz; VLČ-
NOV: ARAVER CZ, s.r.o., J. Plesla 556, tel.: 572 630 600–2, 
fax: 572 630 603, nesazalova.jitka@araver.cz; VYŠKOV: 
Auto Pytela, s.r.o., Havlíčkova 783/16, tel.: 517 347 779, 
rusnakova@auto-pytela.cz; FRYŠTÁK: IVOS Zlín, s.r.o., 
Zlínská 390, infolinka: 603 873 209, tel.: 577 912 144, 
fax: 577 912 149, seat@ivoszlin.cz; ZNOJMO: Libor Su-
chý, autoprodejna, Nový Šaldorf 81, tel.: 515 227 952, 
fax: 515 227 952, seat@autoprodejnasuchy-znojmo.cz; 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: AUTO MÁCA, Strojírenská 40, tel.: 
724 768 319, 724 338 433

Johnny Walker
www.global-wines.cz

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

Nespreso 
Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1

www.nespresso.com

Art deco
GALERIE 22

Husitská 22, 130 00 Praha 3 
Po - Pá: 10.00 - 18.00, So: 9.00 - 13.00

Tel.: +420 222 717 633
E-mail: info@galerie22.cz

www.galerie22.com

Perfect clinic
Klinika •Kartouzská 10 • 150 00 Praha 5 

Objednávky konzultací, operací, informace 
- Po – Pá 9,00 – 19,00 

tel.: +420 603 560 856 
+420 739 473 306 
+420 257 325 732 

E-mail: info@perfectclinic.cz 
www.perfectclinic.cz

KDE NÁS NALEZNETE: BRNO: Auto Pytela, s. r. o., Podlipná 
13/14, tel.: 545 219 124, misak@auto-pytela.cz; AZ SER-
VIS, a. s., Kulkova 946/30, tel.: 541 575 003, 545 211 210,  
azservis@az-servis.cz; ČESKÉ BUDĚJOVICE: CB Auto 
a.s., Dr. Milady Horákové 1477, infolinka: 800 141 000, 
fax: 385 102 418, seat@cb-auto.cz; ČESKÝ KRUMLOV: 
CB Auto a.s., Budějovická 166, infolinka: 800 141 000, 
fax: 380 301 051, info.ck@cb-auto.cz; FRÝDEK-MÍS-
TEK: Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, tel.: 
558 665 237, fax: 558 644 463, martin.trosak@auto-
druzstvo-fm.cz; HORŠOVSKÝ TÝN: Autocentrum Jan 
Šmucler, Dvořákova 304, infolinka: 800 900 702, fax: 
379 422 014, h.tyn@smucler.cz; HRADEC KRÁLOVÉ: Au-
tocentrum BARTH a.s., Bří. Štefanů 985, tel.: 494 945 105, 
fax: 494 945 109, seat@autocentrum.cz; CHLUMEC 
NAD CIDLINOU: HAVEX-auto s.r.o., Pražská 782/IV, tel. 
495 221 256, ch.auto@havex.cz; JIČÍN: Kento spol. s r.
o. , Hradecká 1107, 603 816 010, info@havex.cz; JIHLA-
VA: Máca, s.r.o., Znojemská 86a, tel.: 567 215 575, fax: 
567 301 716, seat@automaca.cz; KARLOVY VARY: CARS 
BAD, s.r.o., Jáchymovská 53, tel.: 355 329 811, mob.: 
602 358 628, autosalon.seat@carsbad.cz; KLADNO: 
AMOND, s.r.o., Smečenská 889, tel.: 312 817 114, fax: 
312 817 999, nove.vozyseat@amond.cz; KOLÍN: AUTO 
DESIGN VAŇKÁT, s.r.o., Nebovidská ul., tel.: 321 728 118, 
fax: 321 712 315, seat@seat-kolin.cz; LANŠKROUN: MO-
TOR HOBBY, s. r. o., Dvořákova 1000/III, tel.: 465 323 925, 
fax: 465 324 888, prodej@motor-hobby.cz; LOUNY: SAZ 
– Evžen Myslivec, Rybalkova 2639, tel.: 415 652 154, fax: 
415 653 261, prodej.seat@saz-myslivec.cz; MĚLNÍK: 
TM-auto s.r.o., Nad Oborou 3853, 276 01, 736 768 292, 
prodej@tm-auto.cz; OLOMOUC: AutoCentrum Olo-
mouc, s.r.o., Horní Lán 445/1, tel.: 585 750 354, fax: 
585 750 368, seat@seatolomouc.cz; OPAVA: S-Profit
Auto, s.r.o., Polní 5, tel.: 553 622 264, fax: 553 622 264, 
seat@s-profit.cz; OSTRAVA: AUTO Heller, s.r.o., Cihelní 
481/49, tel.: 596 606 262, fax: 596 606 257, seat@au-
toheller.cz; PARDUBICE: Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 
1798, tel.: 464 645 136, fax: 464 645 139, seat@auto-
centrum.cz; PLZEŇ: Autocentrum Jan Šmucler, Borská 59, 
infolinka: 800 900 701, e-mail: plzen@smucler.cz; PRA-
HA: Auto-Exner, s.r.o., Českobrodská 42, tel.: 281 040 021, 
fax: 281 040 012, seat@autoexner.cz; Auto Jarov, s. 
r. o., Osiková 2, tel.: 251 002 288, fax: 251 002 131, 
seat@autojarov.cz; Autosalon Klokočka Centrum, a. s., 
Borského 876, tel.: 251 005 112–5, fax: 251 005 116, 
seat@klokocka.cz; PYRAMIDA Průhonice, U Pyramidy 

Kde značky najdete
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Vicifashion
Vězeňská 115/3 • Staré Město, 110 00 Praha 1

tel.: 608 877 573, 224 815 815, 775 927 040 
e-mail: butik@vicifashion.cz

www.vicifashion.cz

Hotel Perla
Perlová 1, 110 00 Prague 1

Czech Republic
www.perlahotel.cz

Pivní lázně BBB ZOTO
Masná 5, Praha 1 – Staré město

Telefon: +420 606 697 736, +420 222 316 742
E-mail: praha@pivnilaznezoto.cz

www.pivnilaznezoto.cz

BUTIK Arabella Fashion
Dlážděná 7, 110 00 Praha 1

Tel.: 284 680 805
Otevřeno•Po–Pá 10–18:30 hod.

e-mail: arabella@volny.cz
www.arabella-fashion.cz

Marvel mobilní domy
GSM +420 608 828 508

e-mail: spacil@marvel-mobilnidomy.cz
www.marvel-mobilnidomy.cz


