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Probírám se příběhy zakladatelů zna-
ček, jedním jejich úspěchem za druhým 
a přemýšlím o době před sto lety, jaké 
asi tehdy měli překážky ve svém konání. 
Bezpochyby jich bylo hodně, ale nemo-
hu se zbavit dojmu, že se asi lidé k sobě 
chovali lépe než dnes.

V tomto vydání jsme se totiž dotkli té-
matu společenské etikety. V souvislosti 
se stylem Art Deco, jsem přečetla mno-
ho o době První republiky a fascinovalo 
mě, že se tehdy lidé sami chtěli vzdělávat 
ve společenské výchově.

V době, kdy se Češi a Slováci dočkali 
konečně samostatného státu, přineslo 
to s sebou i požadavek, aby jej reprezen-
tovali svým chováním doma i v cizině 
a aby se jejich způsoby nepříznivě neli-
šily od mravu a společenských zvyklostí 
vyspělejších národů. Říkám si, kde sou-
časní manažeři nabrali dojem, že jsou 
v tomto směru vzdělaní dost, když ani 
v rodinách, ani ve školách se tyto základy 
příliš nezmiňují?

Je jasné, že některé poučky typu podání 
rámě dámám již v současnosti nebude-
me vyžadovat, ale jinak je v publikacích 
Gutha Jarkovského ještě mnoho plat-
ných pravidel i v dnešní době. A protože 
vím, že málokdo z mých vrstevníků měl 
tatínka takového formátu jako já, aby 
v mládí trval na přečtení těchto pravidel 
společenského chování, rozhodli jsme 
se rubriku Etikety v praxi manažera pro 
Vás otevřít.

Chceme Vám tedy nabídnout malé-
ho průvodce společenskými pravidly, 
abyste se cítili sebejistě v každé situaci 
a mohli perfektně prezentovat jak sebe, 
tak i svoji firmu a naši vlast. Myslím, že
i v tom nejzákladnějším pravidle, kte-
rým je určení společenské významnosti 
se mnohdy chybuje.

Často mylně setrváváme v pocitu, že se 
chováme správně a ostatní to akceptují. 
Jedním z pravidel slušného chování je 
přecházet „společenské přešlapy“ dru-
hých, takže ani ti, kteří naše chyby vidí, 
nám to neřeknou. Smutné je, že z doby 
První republiky, kdy lidé navštěvovali 
kurzy společenského chování a dychtili 
po příručkách vybraných společenských 
mravů, se takřka nic nedochovalo. 

Zůstaly nám nábytkové skvosty, nádher-
né budovy a interiéry z té doby, v mís-
tech, kde se dbalo na bonton, se můžeme 
setkávat dodnes, ale na zdvořilé chování 
lidí k sobě se už takřka zapomnělo. I ta 
móda se inspiruje tehdejší dobou, tak 
proč se neinspirujeme v chování?

Například „slovo chlapa“ mi dnes oprav-
du chybí. Údajně se dříve uzavíraly ob-
chody ústně a podáním ruky bylo jasné, 
že se vše dodrží. Dnes je bohužel napro-
sto běžné, že manažer něco slíbí a pak 
prostě přestane zvedat telefon a ne-
reaguje na e-maily. A zřejmě se vůbec 
nestydí, naopak si asi připadá důležitě. 
V době, kdy se neproplácí faktury, mu to 
zřejmě připadá jako normální chování. 
A čest se dnes přece nenosí. Ale ve své 
praxi se setkávám i s vysokými manaže-
ry, kteří opravdu něco vybudovali a řídí 
velké firmy a světe div se, ti telefony zve-
dají. Takže ve vytíženosti to asi nebude, 
pánové… 

Přeji Vám krásné léto, plné skvělých 
mezilidských vztahů a plné schůzek, na 
které dlouho nebyl čas a kde se jen tak 
probere život!

Blanka Bukovská
Šéfredaktorka Brands&Stories

Editorial
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Harley-Davidson Brno, Křižíkova 68d
www.harley-davidson-brno.cz

*Ceny včetně DPH a po přepočtu dle kurzu ČNB ze dne 2. 5. 2011. © H-D 2010. Harley, Harley-Davidson and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.

Harley-Davidson®

je ti blíž, než si myslíš

A navíc první rok povinného rucení zdarma od CSOB Leasingˇ ˇ

Nabídka platí pro produkt spotřebitelský úvěr, délka 
splácení 60 měsíců, akontace 20 %. Pojištění předmětu 
financování k tomu volitelně za sazbu 4 % při 10% 
spoluúčasti, výpůjční úroková sazba 9,5 %, RPSN 
9,9 %. Celková výše spotřebitelského úvěru je 
158 311 Kč. Celkové náklady spotřebitelského úvěru 
jsou 199 490 Kč.

Nabídka platí pro produkt spotřebitelský úvěr, délka 
splácení 60 měsíců, akontace 30 %. Pojištění předmětu 
financování k tomu volitelně za sazbu 4 %  při 10% 
spoluúčasti, výpůjční úroková sazba 9,5 %, RPSN 
9,9 %. Celková výše spotřebitelského úvěru je 
228 736 Kč. Celkové náklady spotřebitelského úvěru 
jsou 287 970 Kč.

Nabídka platí pro produkt spotřebitelský úvěr, délka 
splácení 60 měsíců, akontace 40 %. Pojištění předmětu 
financování k tomu volitelně za sazbu 4 %  při 10% 
spoluúčasti, výpůjční úroková sazba 9,7 %, RPSN 
10,2 %. Celková výše spotřebitelského úvěru je 
249 466 Kč. Celkové náklady spotřebitelského úvěru 
jsou  315 893 Kč.

Softail® Blackline™

Pořizovací cena 415 776 Kč
Akontace 40 % 166 310 Kč
Měsíční splátka  5 265 Kč

*

Dyna® Street Bob®

Pořizovací cena 326 765 Kč
Akontace 30 % 98 030 Kč
Měsíční splátka  4 799 Kč

*

Sportster® Iron 883™

Pořizovací cena 197 889 Kč
Akontace 20 % 39 578 Kč
Měsíční splátka  3 325 Kč

*
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Good Design – Good Business
„Dobrý design znamená dobrý obchod“ – asi 
takto bychom mohli volně přeložit výrok, který 
v padesátých letech minulého století pronesl 
patrně nejslavnější prezident společnosti IBM, 
Thomas J. Watson mladší. Je potřeba říct, že 
slovo „design“ v angličtině neznamená totéž, 
co v českém jazyce. Nejde jen o to, jak výro-
bek vypadá, ale také (a hlavně) o jeho funkční 
vlastnosti, efektivitu, výkonnost, spolehlivost 
a celkovou dokonalost provedení.

Thomas J. Watson svému heslu skutečně 
věřil. Z hesla se potom stala filozofie, která
dodnes tvoří základ nejenom marketingové 
komunikace IBM, ale celé korporátní identity 
společnosti. Hlavně však jde o filozofii, ze kte-
ré firma vychází při konstrukci svých produk-
tů, tvorbě obchodních nabídek a v řadě dal-
ších procesů klíčových pro úspěšné fungování 
společnosti.

A nejen to. Paradigma založené na faktu, že 
dobře konstruované věci přinášejí dobré ob-
chodní výsledky a v konečném důsledku pozi-
tiva pro všechny, kterých se technologie týkají, 
po IBM převzala řada dalších firem.

THINK – Mysli!
Mysli! – jak prosté. V angličtině THINK! Heslo 
legendárního zakladatele IBM Thomase Watso-
na, které se stalo korporátní filozofií IBM a sou-
časně jejím příspěvkem celé společnosti. Idea 
je velice jednouchá: všechny problémy součas-
né civilizace mohou být uspokojivě vyřešeny 
tím, že lidé budou myslet .

Myšlení, respektive promýšlení problémů, 
se stalo základem přístupu k nim a cestou 
k jejich efektivnějšímu řešení. S myšlením při-
chází inteligence. A tak IBM buduje filozofii
tak zvaných chytrých řešení. Jejich zajímavostí 
je, že na rozdíl od starších přístupů k techno-
logiím nejsou založena na budování technolo-
gií jako takových, ale na představě, že jádrem 
a směrem, kterým se technologie ubírají, je 
v prvé řadě uživatel. Jednotlivec, skupina, stát 
nebo město.

Účelem technologie vyvinuté s ideou myš-
lení je aktivně podporovat cílovou skupinu 
a současně pokud možno co nejvíce zůstávat 
v pozadí. Produktem této strategie je takové 
využití technologií, které i když velmi pomáhá, 
tak ve skutečnosti není vidět. Po pravdě řeče-
no, jejich uživatelé si velmi často ani neuvědo-
mují jejich existenci.

Díky implementaci prostého hesla „Mysli!“ 
tak můžeme mít chytřejší stroje, automobily, 
zdravotnictví, služby a dokonce i města a státy.

100 let inovací
Během své existence prošla IBM celou řadou 
zásadních proměn a transformací, ale jedno 
jí zůstalo vlastní po celou dobu existence: vý-
zkum a vývoj s důrazem na inovace. K jedné 
z nejvýraznějších změn došlo před pěti lety, 
kdy IBM opustila komoditní oblasti podnikání, 
například osobní počítače a tiskárny, a zamě-
řila se na poskytování integrovaného mixu IT 
služeb, hardwaru a softwaru. Podařilo se tak 
vybudovat silné portfolio, díky kterému doká-

že IBM přinést svým klientům vyšší hodnotu 
a pomáhat inovovat. Jedná se například o ob-
lasti bezpečnosti, e-governmentu a finančních
služeb, inteligentní řešení dopravy, superpočí-
tače nebo cloud computing. 

Příběh značky IBM

100 let nápadů od IBM
Zveme vás na cestu stoletím technologií.
Přečtěte si o nejvýznamnějších inovacích společnosti IBM, 
které pomohly vytvořit svět, jak jej známe dnes.

Vzniká předchůdce IBM
Sloučením tří společností International Time 
Recording Company, Computing Scale Com-
pany a Tabulating Machine Company vzniká 
společnost  Computing-Tabulating-Recording 
Company (C-T-R).

Sčítání lidu
Firma dodala tabelátory pro sčítá-
ní lidu v USA.

Změna názvu IBM
Společnost Computing-Tabulating-Recor-
ding Company změnila jméno na Interna-
tional Business Machines (IBM). V Kanadě 
působilo zastoupení firmy pod tímto 
názvem už od roku 1917. 

Sociální zabezpečení
Tabulátory společnosti IBM pomohly americké 
vládě při vytvoření a udržování záznamů o za-
městnání 26 milionů Američanů. To vyžadoval 
zákon o sociálním zabezpečení z roku 1935. 
Šlo o největší účetní operaci v dějinách.

Automatický sekvenčně řízený 
počítač (ASCC)
Společnost IBM představila na Harvar-
dově univerzitě první velký počítač 
ASCC – vážil pět tun. Stroj byl též 
označován jako Mark I a byl to vůbec 
první počítač, který dokázal automaticky 
zpracovávat dlouhé výpočty. 

DRAM
Výzkumník společnosti IBM Robert H. Dennard 
přichází s dynamickou paměťovou buňkou DRAM 
(Dynamic Random Access Memory). Zařízení ukládá 
každý jednotlivý bit informací jako elektrický náboj 
v elektronickém obvodu. Tato technologie umožňuje 
významné zvýšení hustoty paměti a v rámci celého 
odvětví se velmi rychle rozšiřuje.

IBM SYSTEM/360 
Společnost představila nejvýznamnější novinku 
v dosavadních dějinách společnosti – IBM Sys-
tem/360. Systém je postaven na převratném 
konceptu kompatibilní rodiny počítačů umožňu-
jících jejich snadnou záměnu.

První počítačový rezervační systém 
Společnost IBM spolu s American Airlines zpro-
voznila první počítačový rezervační systém pro 
letecké společnosti – SABRE. Ten byl předzvěs-
tí pro technologii online bankovnictví. záměnu. 

Psací stroj Selectric 
IBM představila psací stroj Selectric, který 
nevyužíval vějířovitého rozložení kladívek, nýbrž 
kovové koule připomínající golfový míček – koulí 
pohyboval a otáčel elektrický motor. 

RAMAC
Společnost IBM představila RAMAC – první 
magnetické záznamové médium, které dalo 
vzniknout oboru ukládání dat. 

Stroj pro mimotělní oběh 
Dr. John H. Gibbon z Jeffersonovy lékařské 
fakulty ve Philadelphii provedl za pomoci stroje 
nahrazujícího funkci srdce a plic vůbec první 
operaci na otevřeném srdci. Zařízení vyrobila 
společnost IBM.

Přistání na Měsíci
Počítače IBM pomáhaly americké 
vesmírné agentuře NASA s projek-
tem přistání na Měsíci. 

Magnetický proužek
Laboratoře IBM vyvinuly magne-
tický proužek, který se na kredit-
ních a různých dalších kartách 
používá dodnes. 

Disketa
IBM představuje magnetické paměťové 
médium – floppy disk, česky disketa. 
Za svůj název vděčí ohebnosti. Díky dis-
ketě se ukládání dat stalo jednoduchou 
a finančně dostupnou záležitostí. To byl 
základní předpoklad pro nadcházející 
počítačovou revoluci.

Čárový kód
První supermarkety začínají používat 
čárové kódy, které vymysleli výzkumníci 
IBM. Čárové kódy se rychle rozšířily 
po celém světě.

PC 5100
Přenosný počítač IBM PC 5100 váží 23 kilo-
gramů a stojí 20 tisíc dolarů. Díky integrované 
klávesnici je možné s ním pracovat i na cestách. 
Vzhledem ke své hmotnosti je však spíše sklad-
ným než přenosným zařízením, a tak slouží jako 
terminál pro System/370.

Americký kosmický program 
V kalifornském Palmdale se představil 
Enterprise, první raketoplán amerického 
kosmického programu. Na palubě nesl 
počítače a speciální hardware vyvinutý 
společností IBM. 

Watson
Počítačový systém Watson dokáže rozpoznat 
ironii i různé nuance řeči a také pochopí hádan-
ky. Své schopnosti předvedl v soutěži Jeopardy 
(americké obdobě pořadu Riskuj). Systém 
postavený na komerčně dostupné platformě 
Power7 ukazuje současné schopnosti a mož-
nosti využití umělé inteligence a analytiky.

Smarter Planet – Chytřejší planeta
IBM představila koncept Smarter Planet (Chyt-
řejší planeta), který ukazuje možnosti efektivní-
ho využití technologií pro řešení celospolečen-
ských problémů.

Podpora Linuxu
Společnost IBM investovala jednu miliardu dola-
rů do vývoje a podpory otevřeného operačního 
systému Linux.

Deep Blue
V zápase o šesti kolech poráží počítač Deep 
Blue společnosti IBM mistra světa v šachu. 
Na platformě RS/6000 SP je počítač schopen 
vypočítat 200 milionů šachových pozic za vte-
řinu. Je to vůbec poprvé, kdy úřadující světový 
šampion Garry Kasparov prohrává souboj 
s počítačem.

IBM představuje e-business
Ve svém projevu, který mnozí považují za klíčo-
vý pro pochopení dopadů propojeného světa, 
popisuje tehdejší ředitel IBM Lou Gerstner 
možnosti internetu. Předvídá, že jeho existen-
ce zpochybní staleté podnikatelské modely 
a změní charakter transakcí mezi jednotlivci 
a institucemi.

Počítače pro masy
Společnost IBM představuje světu svůj osobní 
počítač (IBM Personal Computer) jako nástroj 
moderní doby. Vzniká tak celosvětový standard 
v oblasti osobních počítačů, který pomáhá 
vybudovat mnohamiliardový průmysl.

Nobelova cena
IBM Fellow Gerd K. Binning a Heinrich Rohrer 
z výzkumné laboratoře IBM v Curychu získali 
Nobelovu cenu za fyziku za svou práci v oblasti 
skenovací tunelovací mikroskopie. Manipulací 
s jednotlivými atomy vytvořili také logo IBM.

Psací stroj Electromatic 
Pod názvem Electromatic uvedla IBM 
na trh první komerčně úspěšný elekt-
rický psací stroj. Psací stroje poté firma 
vyráběla až do roku 1990. 
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Jedním z takových subjektů je společnost In-
ternational Business Machines, neboli IBM, 
pro někoho prostě „Velká modrá“. I když to 
na první pohled může znít dost neuvěřitelně, 
IBM si nyní připomíná sto let své existence. 

100 let inovací pro chytřejší planetu
IBM vznikla ze základní, jednotící myšlenky. 
Tou bylo vytvořit firmu, která by dokázala vy-
tvářet technologie určené na podporu obcho-
dování; jak je to zakotveno i v jejím názvu „In-
ternational Business Machines“. Ve čtvrtek 16. 
června 2011 to bylo sto let od okamžiku, kdy 
byla založena společnost Computing-Tabula-
ting-Recording Company (C-T-R). Tu dnes té-
měř nikdo nezná, zato IBM, zná naopak každý. 
A právě toto jméno přijala C-T-R v roce 1924. 

Vznik IBM
Kořeny IBM ale sahají ještě hlouběji do minu-
losti – až do konce 19. století. Firma C-T-R totiž 
vznikla sloučením tří společností: Internati-
onal Time Recording Company, Computing 
Scale Company a Tabulating Machine Compa-
ny, která se se svými systémy pro zpracování 
děrných štítků – tabelátory – podílela na sčí-
tání obyvatel USA v roce 1890. Nástupnická 
firma měla své sídlo v New Yorku, kde začínala
s 1300 zaměstnanci.

V roce 1914 se ředitelem C-T-R stává Thomas 
J. Watson Sr. a během následujících dvou de-
setiletí ji přeměňuje v lídra v oblasti inovací 
a technologií. Zaměřil se především na pod-
poru prodeje a péče o zákazníky. Dbal na to, 
aby byli obchodníci v tmavém obleku vždy 
pečlivě upraveni a snažil se, aby byl každý za-
městnanec na svou firmu hrdý a loajální. Jeho
oblíbené heslo: Mysli (Think) se stalo man-
trou zaměstnanců C-T-R a IBM jej používá do-
dnes. Pod jeho vedením se firma soustředila
zejména na zakázky pro největší firmy a insti-

tuce. Během prvních čtyř let Watson více než 
zdvojnásobil tržby a aktivity firmy přenesl i do
Evropy, Jižní Ameriky, Asie a Austrálie.

Společnost CTR se stává prototypem nově 
vznikající mnohonárodní korporace. Tento 
posun se roku 1924 odráží také v názvu spo-
lečnosti, který se mění na International Bu-
siness Machines Corporation (IBM). Firma 
ani v krizových třicátých letech nepropouští, 
dokonce najímá nové techniky a další pracov-
níky, aby své výrobní výstupy udržela. Díky 
tomu může společnost IBM sehrát klíčovou 
roli při realizaci zákona Social Security Act 
z roku 1935. Ta se označuje za „největší účetní 
operaci všech dob“.

Průkopnická role v informatice
Od prvního patentu, který IBM získala v ro-
ce 1911 za vynález týkající se děrných štítků, 
přes patenty z roku 2010 v oblasti analytiky 
a softwarových technologií až po inteligent-
ní rozvodné sítě, dopravní a zdravotnické 
systémy, vyznává IBM strategii otevřených 

standardů a sdílení duševního vlastnictví, 
které lze aplikovat na řešení v reálném světě 
a zvyšovat jimi efektivitu skutečných procesů 
a infrastruktur. 

Pracovníci IBM strávili desetiletí na trans-
formaci a vývoji počítačových systémů: od 
přístroje RAMAC, což byl vůbec první mag-
netický pevný disk, přes System 360, jenž 
představoval jednu z největších sázek IBM na 
počítačové systémy, až po nejrychlejší super-
počítač Blue Gene nebo nejnovější počítačo-
vý systém Watson. 
 
Moderní organizace
Pokud si kladete otázku, jak může nějaká spo-
lečnost vzkvétat a prosperovat i po sto letech, 
pak jednou z odpovědí je to, že se daná společ-
nost neustále nově definuje. A IBM se dokázala
nově definovat mimo jiné i díky své dlouhodo-
bé vizi rozvoje a řízení talentů. 

Zakladatel IBM Thomas Watson starší zastával 
ten názor, že nejhodnotnějším majetkem spo-
lečnosti jsou mozky jejích zaměstnanců, tedy 
intelektuální kapitál, a nikoli peníze, hrubá 
síla nebo suroviny. IBM byla průkopníkem 
řady postupů, které se během 20. století staly 
standardem – od rovných příležitostí přes di-
verzitu (různorodost pracovních týmů) až po 
vzdělávání zaměstnanců.

Zrození velké modré

Století - zlomek v moři času nebo dlouhá doba plná zlepšení a vynálezů? Je mnoho pohledů na posledních sto let. Pojďme se po-
dívat, co bylo dosaženo za posledních sto let technického vývoje a připomenout si některé z vynálezů této éry. A přitom nahléd-
něme pod pokličku budoucnosti. Historikové nejsou zajedno, proč přesně v poslední – tak relativně krátké době – došlo k evoluci 
technologií, technických nástrojů a v důsledku toho celého lidstva. Vývoj byl podmíněn mnoha poznatky z různých oborů, mnoha 
staršími objevy, které lidé dříve neuměli vřadit do kontextu a správně využít. 

Mezi nekonečným množstvím lidí, organizací a firem, které přispěly k evoluci lidské techniky a v důsledku toho i lidstva jako tako-
vého, stojí několik skutečně významných osobností a spolu s nimi také organizací. 

Příběh značky IBM
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řádnou ventilací a osvětlením. Když se v roce 
1906 stal jedním z prvních zaměstnavatelů, kte-
ří představili osmihodinovou pracovní dobu, 
byl zase jednou napřed před ostatními. Zkrá-
cení pracovní doby a odlehčení zátěže svým 
zaměstnancům pak Bosch umožnilo zavést pro 
zvýšení produktivity dvě osmihodinové směny 
– strategické rozhodnutí, z kterého ve stejné 
míře těží jak společnost, tak zaměstnanci. 

Společenská odpovědnost
jako základní princip 
Dar ve výši jednoho milionu německých ma-
rek stuttgartské polytechnice v roce 1910 
znamenal začátek občanské iniciativy Roberta 
Bosche. Později daroval zisky ze zbrojařských 
smluv z první světové války – asi 20 miliónů 
německých marek – na charitativní účely. Zalo-
žení stuttgartské Nemocnice Roberta Bosche 
v roce 1936 je jen další příklad jeho sociální 
angažovanosti a kdyby byl Robert Bosch ještě 
dnes naživu jistě by byl vyzdvihován jako pod-
nikatel se sociálním cítěním. Jeho činy a úspě-
chy jsou široce citovány jako model společen-
ské odpovědnosti a jeho dědictví sociálních 
závazků je i nadále jedním z nejviditelnějších 
rysů společnosti. 

Mezinárodní vedoucí pozice
na trhu prostřednictvím inovací a kvality
Od samého začátku hrála společnost Bosch 
rozhodující roli ve formování rozvoje auto-
mobilů do masového dopravního prostředku 
20. století. Sortiment byl postupně rozšiřován. 
V roce 1913 byl představen automobilového 
osvětlovacího systému Bosch s vlastním na-
pájením z generátoru a baterie. Následovaly 
novinky jako jsou elektrické startéry, klaksony, 
stěrače čelního skla, posilovače brzd a smě-
rovky. Tyto výrobky společnosti Bosch udělaly 
z aut té doby mnohem vhodnější prostředky 
pro každodenní ježdění a významně přispěly 
k většímu pohodlí a bezpečnosti. Se zřízením 
Bosch autoservisu v roce 1921 a rozvojem sítě 
svých prodejen a zahraničních poboček, vytvo-
řil Bosch rozsáhlý opravárenský servis pro své 
zákazníky. Zároveň tím byly položeny základy 
pro mezinárodně komplexní „aftermarket“ au-
tomobilové techniky. V roce 1927 byla koneč-
ně pro sériovou výrobu připravena průlomová 
technologie: dieselové vstřikovací čerpadlo. 
Zpočátku pro nákladní automobily a v roce 
1936 bylo poprvé instalováno v osobním vo-
zidle se vznětovým motorem. V roce 1951 
uvedla společnost Bosch na automobilový trh 
vstřikování benzínu, zpočátku pro dvoutaktní 
motor kompaktního vozidla Gutbrod Super-
ior. Tím se vydláždila cesta pro vývoj motorů 
osobních automobilů se zážehovým motorem, 
které kombinovaly vyšší výkon s nižší spotře-
bou paliva a emisemi. O tři roky později bylo 

poprvé představeno vstřikování benzínu pro 
čtyřtaktní motor v legendárním automobilu 
s „křídly racka“ – Mercedes-Benz 300 SL.

Stvořeno pro život v širokém spektru oborů
Společnost Bosch také úspěšně uvedla nové 
produkty v oblasti domácích spotřebičů. Prv-
ní chladnička od společnosti Bosch přišla na 
trh v roce 1933 a v roce 1950 kuchyňští robo-
ti, pračky a myčky nádobí. V roce 2010 získaly 
myčky Zeolite ® a jejich nový systém využití 
energie německou cenu „Innovationspreis für 

Klima und Umwelt“ (Cena za inovaci pro kli-
ma a životní prostředí), která je udělována spo-
lečně s německým Spolkovým ministerstvem 
pro životní prostředí a Federací německého 
průmyslu (BDI). Myčky Zeolite ® symbolizují 
vysokou kvalitu vývojového standardu, který 
společnost v této oblasti uplatňuje. Bosch dnes 
myčky nabízí přes společnost „BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH“. Získáním jiných 
společnosti nebo, jako v případě BSH, prostřed-
nictvím společných podniků se společnosti 
Bosch stabilně daří rozšiřovat své produktové 
portfolio. Pokaždé je hlavní zásadou integrovat 
do sítě Bosch jen ty nejvíce inovační obchodní 
oblasti. Jedním z mnoha příkladů je převzetí 
firmy na plynové kotle od průmyslníka Huga 
Junkerse v roce 1932. Tato akvizice přenesla 
společnost Bosch na trh s výrobou horké vody 
pro domácnosti a podniky, do odvětví, na jehož 
zlepšení společnost Bosch od té doby pracova-
la. Dnes je Tepelná technika jednou z nejúspěš-
nějších divizí společnosti Bosch. Nabízí široké 
portfolio produktů od plynových a naftových 

kotlů ústředního topení přes tepelná čerpadla 
a solární systémy až po kombinované teplárny 
a elektrárny. Od roku 2002 dosáhla obchodní 
oblast spotřebního zboží a techniky budov 
úspěšné role celosvětového poskytovatele bez-
pečnostních a komunikačních systémů.

Jeho poslední přání
V roce 1938, Robert Bosch sepsal svou závěť, 
která obsahovala základní pokyny pro jeho 
nástupce. Speciálně se zabýval tím, aby firma 
Robert Bosch GmbH zůstala finančně nezávis-
lá a zachovala si svou podnikatelskou svobodu, 
a tímto způsobem si zajišťovala svůj dlouhodo-
bý úspěch v budoucnosti. Ve své vůli to formu-
loval takto: „V zásadě se od vykonavatelů [mé 
vůle] očekává, že zajistí, aby obchodní aktivity 
společnosti Robert Bosch GmbH pokračova-
ly a byly vedeny způsobem, který odráží mé 
přání, tj. můj duch a vůli, tj. zajistit pro tyto 
činnosti dlouhodobě nejen jejich holou exis-
tenci, ale také silný a smysluplný rozvoj, jež jim 
pomohou vypořádat se s problémy a nevyhnu-
telnými krizemi budoucna. K dosažení tohoto 
cíle nelze považovat žádnou oběť za dostateč-
ně velkou.“ Robert Bosch zemřel ve věku 80 let 
12. března 1942 ve Stuttgartu.

Příběh značky Bosch
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Robert Bosch byl zručný technik a vizionářský prů-
myslník, jehož hodnoty a podnikatelský přístup 
nadále ovlivňují způsob, jakým Bosch Group vede 
svou celosvětovou společnost dnes. 
Zásady a sociální hodnoty Roberta Bosche, za-
kladatele společnosti, nadále ovlivňují firemní 
kulturu Bosch Group. „Raději bych přišel o peníze 
než o důvěru“ bylo jedním z principů, kterým se 
Robert Bosch řídil ve svém obchodním jedná-
ní. O sto a dvacet pět let později mnoho z jeho 
hodnot, postojů a zásad – jako důvěryhodnost, 
spolehlivost a legálnost – nadále zaznívají a tvoří 
základ obchodní a sociální odpovědnosti Bosch 
Group. Technologické inovace, vysoká kvalita, 
mezinárodní působení, odpovědnost za blaho za-
městnanců a podpora charitativních a občanských 
iniciativ odrážejí přesvědčení Roberta Bosche. Vy-
tváří to základ pro zajištění obchodních úspěchů, 
tím i budoucnost společnosti. 

1960: První plně automatická pračka Bosch, představe-
na dva roky poté, co Bosch předvedl svoji první pračku 
vůbec (1958)

Robert Bosch, 1931, ve věku 70. let. Touto dobou byl 
Robert Bosch vysoce uznávanou postavou, známou 
daleko za hranicemi svého rodného Německa. 

Zrod společnosti
Robert Bosch se narodil dne 23. září 1861 v Al-
becku u Ulmu v jižním Německu. Byl jedenáctý 
z dvanácti dětí. Jeho rodiče se poté přestěhova-
li do Ulmu, kde navštěvoval střední odbornou 
školu 1869-1876 a pak studoval tříletý učební 
obor jemná mechanika. Později pracoval pro 
různé společnosti v Německu, absolvoval rok 
vojenské služby v Ulmu a navštěvoval semestr 
přednášek na stuttgartské polytechnice jako 
nezapsaný student. Poté Bosch strávil rok 1884 
pracovně ve Spojených státech například ve 
firmě Edison Machine Works. V roce 1885 pra-
coval několik měsíců ve společnosti Siemens 
Brother ve Spojeném království, kde si zdoko-
naloval své dovednosti, než konečně založil 
svoji „Dílnu pro jemnou mechaniku a elektro-
techniku“ ve Stuttgartu 15. listopadu 1886. V té 
době byla ještě elektrotechnika v plenkách 
a Robertu Bosch chtěl moc odhalit její poten-
ciál. S radostí přijímal nejnovější technické ino-
vace. Například v roce 1890 koupil moderní 
anglické kolo. Navštěvoval s ním své zákazníky 
v době, kdy většina lidí v Německu ještě stále 
jezdila na velocipédech. A v roce 1889 si pro-

najal telefon, aby pomohl pozvednout obchod 
– taková forma komunikace, byla v té době výji-
mečná a stejně tak byla velmi drahá.

Technické inovace se začínají vyplácet 
Zájem Roberta Bosche o moderní technologie 
byl taktéž hnací silou jeho podnikatelské čin-
nosti. Při vzpomínkách na první roky své díl-
ny řekl: „Moje firma, která byla původně velmi 
malá, se po dlouhé a usilovné snaze postupně 
začala rychleji rozvíjet.“ Snaha inovovat a pre-
zentovat se vysokou kvalitou byly hlavním úsi-
lím Roberta Bosche od samého počátku, což 
se nakonec vyplatilo. V roce 1897 modifikoval 
nízkonapěťové magnetoelektrické zapalování 
tak, aby mohlo být používáno v motorových 
vozidlech – převratná inovace. Dnes je to po-
važováno za milník v historii automobilového 
inženýrství. Používání této technologie v mo-
torových vozidlech a jeho další vývoj, který vy-
ústil v roce 1902 ve vysokonapěťovou soustavu 
magnetoelektrického zapalování se zapalovací 
svíčkou, pomohly ještě stále nové společnosti 
dosáhnout ekonomického průlomu. Pod vede-
ním Roberta Bosche společnost vyvinula celou 
řadu technických a technologických inovací, 
díky kterým byl každodenní život a práce výraz-
ně bezpečnější, pohodlnější a efektivnější. Tato 
obchodní filozofie – poskytovat efektivní řešení 
pro zlepšení kvality života lidí – se odráží v mot-
tu společnosti Bosch „Stvořeno pro život“. 

Přetvoření dílny do mezinárodní 
průmyslové společnosti
Robert Bosch rychle rozpoznal obchodní pří-
ležitosti, které nabízela mezinárodní spoluprá-
ce a distribuce svých výrobků na trhy mimo 
Německo. Pevně věřil v kvalitu a konkurence-
schopnost svých inovačních produktů: „Podle 
mé zkušenosti, není nic horšího pro společ-
nost, která chce zvítězit a zůstat na špici, než 
nemít konkurenci,“ napsal ve svých pamětech 
v roce 1921. Bosch zřídil svoje první zahraniční 
zastoupení ve Velké Británii v roce 1898 a svůj 
první výrobní závod ve Francii v roce 1905. 
Díky založení výrobního závodu ve Spojených 
státech v roce 1912 se výrobkům společnosti 
Bosch rychle podařilo získat nové trhy a ex-
panze společnosti po celém světě pokračovala 
zřizováním dalších poboček a výrobních zá-
vodů. Jedním z nejdůležitějších strategických 
iniciativ Roberta Bosch bylo rozhodnutí pečo-
vat o celosvětové působení společnosti a její 
transformaci na úspěšnou celosvětovou síť 
vývoje, výroby a prodeje.

Odpovědnost a sociální angažovanost 
Robert Bosch byl sociálně smýšlející podnika-
tel. „Zaměstnavatel a zaměstnanci jsou stejně 
závislí na osudu své společnosti,“ napsal v eseji 
z roku 1920. Hned od začátku byl odhodlán 

podporovat dobré životní podmínky svých 
zaměstnanců, stejně jako se vypořádat s roz-
sáhlejšími sociálními otázkami. Mimo to zlepšil 
pracovní podmínky, které byly typické pro prů-
myslovou výrobu té doby: Vybavil svoji továrnu 

Dvojité výročí ve společnosti Bosch - v roce 2011 slaví Bosch Group 125. výročí a taktéž 150. 
výročí narození svého zakladatele. 15. listopadu 1886, založil Robert Bosch ve Stuttgartu „Dílnu 
pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Položil tak základy toho, z čeho se později stal přední 
světový dodavatel v oblasti technologií a služeb. Robert Bosch byl průkopníkem v oblasti tech-
nologií, který poháněl svoji společnost k mezinárodnímu úspěchu již během svého života. 

„Stvořeno pro život“
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Robert Bosch, 1886 

1886: První dílna Roberta Bosche
v budově s nádvořím 75 B Rotebühlstrasse
ve Stuttgartu (reprodukce perokresby)

1910: První tovární budova vlastněná společnosti 
na Hoppenlaustrasse ve Stuttgartu 

1890: Robert Bosch používal bicykl, něco, 
co v té době bylo raritou, jako rychlý a ekonomický 
prostředek k navštěvování svých zákazníků. 



Takto jsme docílili našich nejlepších hodnot:
Není to uspokojivé, když jeden komponent dokáže 
pracovat velmi úsporně? A není ještě lepší, když 
se Vaše nová kombinace Bosch SmartCool skládá 
pouze z těchto komponentů? Také si myslíme!

Izolace / těsnění
Ani ta nejlepší a nejúspornější technologie sama 
nezmůže nic, pokud izolace nefunguje na 100 %. A to 
je ten důvod, proč jsou všechny kombinace řady Smart-
Cool vybaveny velmi účinným těsněním a izolací.

Výparník
Inovativní výparník se nachází přímo na zadní stěně 
vnitřního prostoru a vyrobený chlad je ventilátorem 
cíleně rozháněn do celého prostoru chladničky a všech 
úrovní poliček. Tím se zaručí konstantní teplota a nízká 
spotřeba energie.

Kondenzátor
Kondenzátor je zodpovědný za odvod přebytečného 
tepla z chladicí části spotřebiče do okolního prostoru. 
I díky jeho nové konstrukci dosáhly kombinace řady 
SmartCool své nepřekonatelné energetické nenároč-
nosti.

Invertní kompresor
Nová řada kombinací SmartCool je vybavena velice 
energeticky nenáročným a výkonným invertním 
kompresorem, který díky proměnlivé rychlosti otáček 
umožňuje přizpůsobit okamžitý výkon chlazení.
Tento komponent posouvá kombinace Bosch mezi 
nejúspornější spotřebiče

„Raději ztratit peníze než důvěru“, je slavný ci-
tát Roberta Bosche. To platí beze změny i dnes. 
Jednou ze základních hodnot značky Bosch je 
nejen šetrné zacházení s přírodními zdroji, ale 
i odpovědná činnost v celém výrobním proce-
su, zejména v oblasti designu a technického 
rozvoje jeho produktů. Při vývoji inovativních 
domácích spotřebičů hraje stejně důležitou 
roli nejen přínos pro životní prostředí, ale 
i snížení nákladů na provoz a užitek z nové 
technologie což jsou nezpochybnitelné bene-
fity pro spotřebitele.

Světový rekord v účinnosti
Jedním z důkazů této filozofie je myčka na 
nádobí Bosch ActiveWater Eco 2 s unikátní 
technologií Zeolith®, která kombinuje super 
úspornou technologii řízení spotřeby vody 
s unikátní metodou sušení Zeolith®.
 
Tajemství účinnosti Zeolithu spočívá v jeho 
přirozené vlastnosti hromadit vlhkost a uvol-
ňovat teplo. Roční spotřeba 205 kWh elek-
trické energie a 2 053 litrů vody při použití 
standardního cyklu Eco 50 °C řadí myčky Acti-
veWater Eco² do třídy spotřeby energie A+++, 
která se od konce roku 2010 u myček nádobí 
používá.

Technologie Bosch ActiveWater znamená do-
slova revoluci v úspoře vody u myček nádobí. 
Poslední inovací je integrovaný systém řízení 
spotřeby, který umožňuje znovu použít čistou 
vodu z posledního oplachování na první cyk-
lus další náplně. Výsledkem je spotřeba pou-
hých sedm litrů, což představuje jeden větší 
hrnec, na 13 standardních sad nádobí. Úspora 
v tomto případě neznamená žádné kompromi-
sy ve výkonu. 

Díky volitelné funkci Shy & Dry nezůstávají na 
skleněném a plastovém nádobí žádné kapky 
ani zbytky vodního kamene.

High – tech v sušení
Pozadu nezůstává Bosch ani v oblasti sušení 
prádla. Sušička s tepelným čerpadlem je spo-
třebič, který se stane neocenitelným pomoc-
níkem domácnosti. Navíc mu právem patří 
zařazení do energetické třídy A. Ve srovná-
ní s ostatními sušičkami prádla s tepelným 
čerpadlem pracuje sušička Bosch až o 20 % 
úsporněji a spotřebuje přitom jen přibližně 
polovinu energie, kterou spotřebuje konden-
zační sušička, patřící do třídy energetické 
účinnosti B. 

Tyto výrazně nízké hodnoty zůstávají po celou 
dobu životnosti spotřebiče díky samočisticí-
mu kondenzátoru neměnné, což z této sušič-
ky vytváří technologicky jedinečný přístroj. 
Automatický samočisticí kondenzátor se při 
každém sušení prádla několikrát vyčistí. Výsle-
dek je jasný na prvý pohled: kondenzátor bez 
textilních vláken si totiž trvale zachovává ma-
ximální účinnost. A proto i spotřeba energie 
zůstává po celou dobu životnosti spotřebiče 
mimořádně nízká. 

Tři plus pro chlazení značky Bosch
Chladicí a mrazicí přístroje jsou doslova v per-
manentním nasazení. 24 hodin denně, 365 
dní v roce udržují naše potraviny déle čerstvé. 
I proto jsou zodpovědné za celých 29 % spotře-
by energie v domácnosti. Nová řada kombina-
cí s nízkou spotřebou šetří nejen peníze, ale 
i cenné přírodní zdroje, potřebné pro výrobu 
elektřiny. Nová řada kombinovaných chladni-
ček s mrazničkou SmartCool A+++ spotřebuje 

až o polovinu méně energie než srovnatelné 
modely ve třídě A+. 

Inovací prošlo nejen technické řešení chladni-
ček, ale i jejich design. Nové kombinace řady 
SmartCool jsou vybaveny skladovacími boxy, 
které nabízejí optimální podmínky ke sklado-
vání různých druhů potravin.

Přihrádka ChillerBox je ideální pro maso, ryby, 
sýry, uzeniny a rychlé chlazení nápojů. Díky 
proudu vzduchu z mrazicího prostoru, je v při-
hrádce v průměru o dva stupně méně než ve 
zbytku chladící části. Velký skladovací prostor 
CrisperBox je určen zejména pro ovoce a ze-
leninu. O jejich čerstvost se postará optimální 
stupeň vlhkosti, regulovatelný podle druhu 
potravin. Vlnkovitý profil dna chrání potraviny 
před zkondenzovanou vodou.

9

Bosch SmartCool A+++

V Česku sídlí několik na sobě nezávislých dce-
řiných firem Robert Bosch GmbH Stuttgart. 
Obchodní aktivity Bosch zajištují společnosti 
v Praze - firmy Robert Bosch odbytová s.r.o., 
Bosch Termotechnika s.r.o. a částečně firma 
Bosch Rexroth s.r.o. v Brně. V Praze ještě síd-
lí dceřiná firma Bosch-Siemens Hausgeräte 
GmbH, společnost s 50% majetkovou účastí 
Robert Bosch GmbH, která obchoduje s do-
mácími spotřebiči - BSH domácí spotřebiče 
s.r.o. Výrobní závody Bosch se nacházejí v Jih-
lavě - Bosch Diesel s.r.o., v Českých Budějovi-
cích - Robert Bosch, spol. s r.o., v Brně - Bosch 
Rexroth s.r.o, v Krnově a Albrechticích - Bosch 
Termotechnika s.r.o.

Za dobu své přítomnosti na českém trhu si 
Bosch vybudoval nezaměnitelný image vý-

znamného výrobce a investora a jeho výrobky 
se od automobilové techniky přes elektrické 
nářadí a domácí spotřebiče až po tepelnou 
a průmyslovou techniku úspěšně zabydlely 
nejen v českých domácnostech, ale i automo-
bilech, servisech a průmyslových podnicích. 

V České republice ve svých dceřiných firmách 
zaměstnává Bosch Group okolo 8 000 pracov-
níků a v roce 2009 dosáhl celkový obrat Bosch 
Group v České republice 966 milionů euro. 

Koncern BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH je největším výrobcem domácích spo-
třebičů v Evropě a jeden z předních světových 
producentů v tomto oboru. Skupina vznik-
la roku 1967 spojením firem Robert Bosch 
GmbH se sídlem ve Stuttgartu a Siemens AG 

s centrálou v Mnichově.V roce 2010 dosáhla 
ročního obratu ve výši 9,073 miliardy EUR. 
BSH dnes provozuje 41 továren ve 13 zemích 
v Evropě, USA, Asii a Latinské Americe. Rodi-
nu BSH společně s globální sítí prodejních 
a servisních center tvoří 70 firem v 46 ze-
mích, které dohromady zaměstnávají 43 tisíc 
pracovníků.

Ve jménu úspor energie 
a zodpovědnosti k přírodě
Domácí spotřebiče Bosch šetří čas a úsi-
lí a usnadňují tak lidem každodenní život. 
Řešení promyšlená do nejmenších detailů 
umožňují provádět nezbytné práce co neje-
fektivněji a vytvářejí tak prostor pro to nejdů-
ležitější: volně plánovaný čas a individuální 
pohodu. 

Na českém území je společnost Robert Bosch aktivní od konce 19. století, kdy obchodovala také s firmou Laurin & Klement. Prv-
ní oficiální pobočka Bosch byla založena roku 1920 v Praze a po nucené 44leté přestávce se po roce 1989 vrátila a od prosince 
roku 1991 je opět činná. 

Od minulosti po současnost 
značky Bosch v Čechách

Myčky nádobí řady ActiveWater

Současnost značky Bosch
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Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem



kuchyně, ale může stát klidně v obývacím po-
koji či kdekoli jinde.

Již pátým rokem společnost spolupracuje s Ge-
orgem Clooneym, a dvakrát také s Johnem 
Malkovichem. Kromě toho se najde řada me-
zinárodně známých celebrit, které mimoděk 
rády zmíní, že jim káva chutná a doma mají ká-
vovar Nespresso. Je celebrity endorsement stě-
žejním prvkem v komunikační strategii značky 
Nespresso?
Spolupráce s celebritami je způsob jak zvidi-
telnit značku a jak ji zosobnit, a přilákat kon-
zumenty. Nejdůležitějším prvkem naší komu-
nikace je budování dlouhodobých vztahů se 
zákazníky.

Máme svůj zákaznický klub, jehož členo-
vé vybrali sami George Clooneyho za amba-
sadora značky. Chtějí se s ním identifikovat
a nechtějí se ho vzdát, protože spoty s ním 
jsou jedny z nejoblíbenějších vůbec. Samotný 
příběh kampaní se vyvíjí a navazuje na sebe. 
Zákazníci i my jsme se spoluprací spokojeni. 
Nebyl důvod neprodloužit kontrakt.

U nás bohužel zatím spot s Georgem Cloo-
neym neběží na televizních obrazovkách, ale 
ke shlédnutí jsou využívány kanály podlinko-
vé komunikace (sociální sítě, síť vybraných 
cinemakanálů či speciální webové stránky 
společnosti Nespresso (mj. Členové klubu 
Nespresso mívají přednostní právo shléd-
nout snímek či snímky s Georgem Cloo-
neym na své členské platformě). Společnost 
Nestlé Nespresso Česko je na našem trhu 
velmi aktivní v moderních komunikačních 
kanálech. Jako jedna z mála značek na našem 
trhu velmi aktivně a úspěšně uplatňuje sen-
zorický marketing.

„Těší nás, že pravidelnými edukativními 
setkáními o kávě můžeme účastníky nejen 
dále vzdělávat v této oblasti, ale také jim 
neustále ukazovat nové a inovativní cesty 
za jedinečným kávovým okamžikem,“ říká 
Josef Voltr, Country Manager společnosti 
Nespresso. Při pozorném požívání je dobré 
espresso svátkem všech smyslů. Dokonce 
i ucho spolupracuje, protože zážitek z ká-
vy Nespresso začíná syčením a bubláním, 
když černá lahůdka vytéká ze stroje do šál-
ku. Okem lze poté posoudit pěnu. Nosem 
konečně začíná průzkum aroma – nejprve 
nosní sliznice rozpozná jemné a obzvláště 
aromatické nádechy. Zamícháme-li v šálku 
lžičkou, začnou stoupat těžší vůně pražení. 

Kdo chce pochopit, jaká by měla být kva-
litní káva, měl by nejlépe začít požitkem nad 
šálkem Grand Cru. Použít musí své oči a nos, 
jazyk a patro. Povšimnout je třeba si vůně, 
těla a síly! Je hustota správná? A potom náde-
chy aroma: jsou spíše pražené, dřevité nebo 
kakaové, máslové, ovocné – vinné, květinové 
nebo citronové? S trochou zkušenosti se dá 
vychutnat každý detail. Například intenzita 
jednotlivých káv se v portfoliu 16 káv značky 
Nespresso značně liší tak, aby si milovníci 
kávy mohli vybírat z široké palety chutí a vů-
ní, dle jejich preferencí. 

Nespresso & parfémy
Našich pět smyslových orgánů funguje jako 
okna, kterými vnímáme vnější svět. Podob-
ně jako skutečná okna, která můžeme ote-
vřít, kdykoli si chceme vychutnat čerstvý 
a voňavý vánek, i smyslové orgány potřebují, 
abychom je čas od času otevřeli. Velmi zají-
mavá setkání pro pozvané, která pořádá Ne-

stlé Nespresso Česko právě toto umožňují. 
Tak například otevřelo brány světa parfémů 
a vůní káv Nespresso Grand Cru ve spolu-
práci se značkou Lancôme a odbornicí na 
senzoriku, doktorkou Zdenkou Panovskou. 
Účastníci setkání nejen pochopili, jaká by 
měla být kvalitní káva a vyzkoušeli požitek 
z kávy Grand Cru, ale také se dozvěděli mno-
ho zajímavého o historii i tvorbě parfémů.

Nespresso & koňaky
Na významu souznění chutí u nápojů, zvláš-
tě pak těch prémiových, jako je káva a koňak, 
se zase shodli účastníci setkání v Cognac Po-
int Club Bílkova 13. Zdejší someliér Jakub 
Troníček zde ve spolupráci s Michaelou Illí-
kovou, odbornicí na kávu společnosti Nes-
presso, předvedl zásady správné harmoniza-
ce Grands Crus káv a koňaků. 

Vzdělávací podvečer v privátním prostředí 
exklusivního Cognac Clubu umožnil přítom-
ným rozpoznat rozdíly v chutích a aroma vy-
braných káv a koňaků a také pochopit zásady 
jejich harmonizace. Ta je založena na dvou 
principech: kontrapozice a shoda. „Kontra-
pozice“ spočívá v hledání protikladů, které 
pomohou vzájemně vyrovnat parametry tes-
tovaných vzorků. Naopak „shoda“ je založena 
na stejných parametrech testovaných pro-
duktů, které se vzájemně sjednotí a podpoří. 
Nezůstalo pochopitelně jen u slov, účastníci 
mohli během výkladu řízeně degustovat jed-
nodruhové kávy Grands Crus z Indie, Kolum-
bie a Brazílie, které byly vybrány, aby harmo-
nizovaly s koňaky z předních pěstitelských 
oblastí koňakových regionů ve Francii. 

Jako další aktivity úspěšné aplikace senzo-
rického marketingu můžeme jmenovat např. 
setkání Káva a doutníky, Káva a víno, Káva 
a champagne a další, které již společnost Ne-
stlé Nespresso Česko pro zvané uspořádala.

Edukativní setkávání  
se společností Nespresso
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Jak vnímáte značku Nespresso? 
Stručně řečeno Nepresso je o potěšení z pro-
žitků, o zážitku s kávou. Základem je zkuše-
nost a pocit vnitřní harmonie. Nespresso je 
zaroveň o eleganci, o designu, o vizuálním vje-
mu (nejen chuti). Třemi základními pilíři jsou 
- kvalita kávy, budování dlouhodobých vztahů 
se zákazníky a udržitelný rozvoj. Společnosti 
Nespresso záleží na co možná nejekologičtěj-
ším způsobu přípravy kávy. Neodmyslitelným 
tématem pro Nespresso jsou také inovace. 

Z čeho pramení inspirace pro nové řady kávova-
rů, doplňků, barevné škály kávovarů, apod.? Co 
značce přináší spolupráce s nejrůznějšími svě-
toznámými designéry a designérskými studii?
Co se inovací týče, Nespresso má jasnou vizi, 

co přinášet zákazníkovi. Nové produkty by 
měli být především překvapivé. Spolupracu-
jeme s designovými studii, která vždy s se-
bou přinesou „nový vítr“. Příkladem toho je 
například kolekce PIXIE – je nadčasová, hra-
vá, mladistvá. Jak také jinak, když studio 5,5 
z Paříže je mladé studio. Spolupráci řešíme 
vždy produkt od produktu, což nám umož-
ňuje nacházet nové linie a patřičnou inovační 
šíři. Kontrastem k designu PIXIE je například 
kolekce Ritual, která je klasická, tradiční. Pro 
každý druh kávy, jenž je u nás barevně odlišen 
byl vyvinut i specielně barevně korespondují-
cí podšálek. 

Poslední velkou novinkou je kávovar Nespres-
so PIXIE, jehož design i barevné provedení se 

znatelně liší od kávovarů, které byly na našem 
trhu uvedeny doposud. Co vedlo k rozhodnutí 
pro toto ultra-kompaktní moderní řešení? Na-
stoluje tím Nespresso nový trend, kterým se 
v oblasti kávovarů chce ubírat? 
Jednou za dva až tři roky přichází Nespresso 
s novými kávovary. Kávovar PIXIE, který je 
jasným důkazem toho, že vycházíme z aktu-
álních potřeb zákazníků, reakcí, studií mo-
mentální poptávky. Z toho vzešel malý, rychlý, 
efektivní kávovar v moderních barevných 
provedeních. Požadavkem doby je minimali-
zovat čas a spotřebu energie, například funkcí 
samostatného vypnutí přístroje či nahřátí pří-
stroje za méně než 30 vteřin. Samotný design 
tohoto kávovaru je předurčen tím, že se stává 
doplňkem domácnosti. Není určen pouze do 

Společnost Nestlé Nespresso SA je světovým průkopníkem a špičkou na trhu s porcovanou kávou nejvyšší kvality. S vedením ve 
městě Lausanne ve Švýcarsku a více než 5500 zaměstnanci má společnost Nestlé Nespresso SA zastoupení ve více než 50 zemích 
světa. Prahu nedávno navštívila Anna Lundstrom, PR manažerka komunikace značky Nespresso, která zodpovídá za její komu-
nikační aktivity ve více než 30 zemích. Našemu titulu poskytla exklusivní rozhovor na téma filozofie značky Nespresso.
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Cesta za
opojením smyslů

Současnost značky Nespresso



13

mi, případně vzorem tištěné krajky, doplněné 
opranými bavlněnými kalhotami nebo sukní. 

Převládající barevnost je béžová v odstínech 
kamenné, smetanová, modrá a černá s akcent-
ní červenou barvou. Právě tyto barvy necháva-
jí vyniknout a neruší perfektně propracované 
detaily, prošívání, aplikace i tištěné a vyšívané 
motivy se štrasy a flitry. 

Móda značky Steilmann nemá sklony k jedno-
strannému stylu a tak kolekce nabídne i šaty 
v A linii, nebo např.prodloužené sako typu 
kazak.

Hlavními požadavky na městskou módu pro 
každý den, které chce svým zákazníkům ko-
lekce Steilmann na letošní podzim splnit, je 
jistě skvěle vypadat, reagovat na módní tren-
dy, zároveń si zachovat osobitý styl a rozhod-
ně v neposlední řadě se v oblečení cítit pří-
jemně a pohodlně. 

www.steilmann.cz

New Orleans
bunda 4990 Kč
tunika 2490 Kč
jeansy 2490 Kč

Podzimní kolekce 2011 značky Steilmann se 
při přípravě svých modelů na toto období 
nechala inspirovat náladou i atmosférou vel-
kých průmyslových měst. Proto jsou jednot-
livé programy kolekce, se kterými se budou 
zákaznice na prodejnách firmy Steilmann 
průběžně setkávat, nazvány Chicago, Boston, 
Stockholm, New Orleans, Malmö a Reykjavík.
 
„Fashion in the City”- moto celé podzimní 
i zimní kolekce – však nepřináší nostalgickou 
náladu, ale naopak dává prostror pro nezvyk-
le dynamické kombinace stylů, detailů i mate-
riálů.

Převládá linie V s úzkými kalhotami a zvýraz-
něnou partií ramen často i s pomocí ramen-
ních vycpávek. Stále oblíbenější se stávají 
kalhoty “Chino” kolem boků na předním díle 
uvolněné a k dolnímu okraji zúžené a zkráce-
né, které kombinujeme s krátkými bundič-
kami výrazně sportovního nebo rockového 
střihu, případně přiléhavým sakem. Ještě 
uslyšíme o tunikách, dlouhých pulovrech 
i krátkých soudkových sukních. Charakteris-
tická je však někdy až šokující kombinace vý-
razně sportovních a romantických detailů na 
jednom oděvu. Setkáme se tak častěji se saky 
a halenkami s krajkovými díly nebo apikace-

Po rozzářeném, barvami rozkvetlém létě se vracíme z přírody zpátky 

do všedních podzimních dnů ve městech. Stejně tak i módní trendy se 

ve svých kreacích zklidňují a ke slovu přicházejí neutrálnější barvy.
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Fashion in the City

Chicago
kožená bunda 9990 Kč
kalhoty 2490 Kč
T-shirt 1490 Kč

New Orleans
sako 3990 Kč
sukně 1990 Kč
halenka 1990 Kč
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Kidou
Francouzská firma, která je 
na trhu již 5 let a vytváří 
luxusní šperky a dár-
ky pro děti od jejich 
narození, provází je 
celým dětstvím, ale 
něco pro sebe si zde 
najdou i jejich mamin-
ky a tatínkové.

Brosway
Italská značka Brosway byla založena v roce 
1979 a od svého vzniku se zabývala výrobou 
kožených řemínků. V roce 2002 rozšířila svou 
nabídku o šperky z ušlechtilé oceli. Firma za 
tímto účelem vybudovala vlastní designové 
centrum a díky nevšednímu provedení a kva-
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litě šperků se stala značka Brosway velmi ob-
líbenou na domácím trhu i ve světě. Šperky 
jsou vyráběny výhradně z masivní ušlechtilé 
chirurgické oceli, zdobené diamanty a safíry 
s ohledem na jejich praktičnost pro každoden-
ní nošení.

Diamonds & PearlsDiamonds & Pearls

Francouzská firma, která je 
na trhu již 5 let a vytváří 

najdou i jejich mamin-

Francouzská firma, která je 
na trhu již 5 let a vytváří 

Kontakt:
prodej přes e-shop
www.diamonds-pearls.cz
showroom (po telefonické dohodě)
Diamonds & Pearls s.r.o.
Týnská 21, 110 00 Praha 1 
manager -Veronika Tůmová
e-mail: v.tumova@diamonds-pearls.cz
tel.: 737 513 605

Toscow
Australská firma založená v roce 1984 v Sydney je 
nejen největším dodavatelem opálových šperků 
v Austrálii ale i diamantových a perlových šperků 
a bižuterie.
Bižuterií, která je tvořena z rhodiovaného kovu 
a zirkonu anebo křišťálu najdete v kolekci Toscow 
pod názvy Viva La Vie, Starry Swirls, Liquid Passi-
on, Mosaic a jednu z nejúspěšnějších kolekcí Glitter 
Glamour ve stříbrném nebo zlatém provedení. Pro 
slavnostní příležitost je vhodná kolekce Starlight 
a nebo Be Dazzled. V módním trendu krásných fia-
lových barev nechá vyniknout Paradise Garden a na 
ples nebo do divadla je úžasná sada Glomesh.

Značka Toscow dále nabízí kolekce kultivovaných 
bílých perel ve stříbře (Ag 925/1000) nebo v 18-
ti karátovém bílém zlatě. Specialitou jsou tahitské 
perly v mnoha variacích zasazené do bílého 18ti 
karátového zlata osazeného bílými diamanty.

Šperky, které prodává společnost Diamonds 
& Pearls, jsou výjimečné, originální a osloví 
každou ženu. Způsob zpracování i designu 
perlových kolekcí je unikátní nabídkou na 
českém trhu. Boří mýty o perlách a probouzí 
touhu každé ženy po těchto jedinečných šper-
cích. Mezi produkty najde zákazník jak výraz-
né kousky, tak klasické jednoduché produkty, 

které pouze doplní osobnost nositelky. Upřed-
nostňuje-li raději kameny a třpytivé doplňky, 
najde v nabídce mnoho variant i stylů, od lu-
xusních kousků až po bižuterii na každodenní 
nošení.

Výběr u společnosti Diamond & Pearls je neko-
nečný, nabídku průběžně doplňují a rozšiřují. 

Každá návštěva showroomu v Týnské 1053/21 
na Praze 1 znamená další nový zážitek z krásy 
šperkařského umění.

Diamonds & PearlsDiamonds & Pearls

Misaki
Firma založená v roce 
1987 v Monaku, spe-
cializuje se na kvalitní 
šperky, kombinaci japon-
ských perel a evropského 
designu. Je prezentována 
na palubách 100 letec-
kých společností a ve 
více než 500 obchodech 
po celém světě.

Diamonds & Pearls zastupuje značky:
Lancaster
První kolekce hodinek Lancaster „Swiss 
made“ se objevila v roce 1992. V roce 2001 
začíná Lancaster vyrábět hodinky osazené di-
amanty, s pásky z pravé telecí kůže, rejnoka 
nebo krokodýla. V roce 2005 se velmi módní 
stává keramika - jako velmi rafinovaná kon-
kurence platiny, titania, zlata nebo oceli. Pod 
označením CERAMIK jsou k dispozici hodinky 
v bílé, černé nebo hnědé keramice, většinou 
osázené diamanty.

Společnost Diamonds & Pearls s.r.o. byla založená začátkem roku 2010 se zaměřením na maloobchodní a velkoobchodní prodej 
značkových šperků známých mezinárodních značek. Společnost se stává další českou značkou, která je synonymem pro kvalitu 
a luxus a výjimečný design produktů, které prodává. Značka Diamonds & Pearls představuje nový domov známých světových 
značek na českém trhu, které jinde nenajdete.

Diamond & Pearls
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Velká i malá sklepení v jihomoravském kraji, 
byla a jsou svými vybranými prostorami pře-
vážně určená ke skladování vína nebo potra-
vin. Rozsáhlé chodby labyrintu pod Znojmem 
těmto účelům nevyhovují vzhledem k jejich 
obtížnému přístupu, svojí rozlohou, spletitostí 
a chaotičností celého podzemí. Tady se víno 
nevyrábí, ani neskladuje, ale ve vybrané části 
chodeb pouze ochutnává. Znojemské sklepení 
tak zůstává pouze „podzemním městem du-
chů“, opředeným romantickou bájí o truhlách 
plných zlaťáků, ukrytých zde z dávné minu-
losti. Nebo pověstmi o krutostech švédských 
válečníků, kteří se roku 1645 lstí zmocnili 
Znojma a občané města se v té době museli 
ve sklepních prostorách před vetřelci dlou-
ho ukrývat. Znojemské podzemí je opředeno 
legendami, které se tradují od roku 1146, kdy 
se prý Konrád II., Znojemský, zachránil před 
svými nepřáteli úkrytem právě v tomto tajů-
plném podzemí. Také se vypráví o utajované 
části chodeb, vedoucích hluboko pod zemí, 
až pod slavný Loucký klášter, ve městě, kde 

má být ukrytý zlatý poklad a který střeží veliká 
zelená žába s rubínovýma očima. Místo zelené 
žáby a zlata, se ve sklepení kláštera nachází po-
klad konkrétní, téměř milion lahví vína, které 
zde dozrává pro největší vinařskou společnost 
na jižní Moravě, a.s. Znovín. Labyrint pod měs-
tem je ve správě „Znojemské besedy Znojmo“ 
a slouží především jako turistická rarita i s do-
tvořenou „strašidelnou“ částí. Ještě letos však 
budou některé chodby zpřístupněné pro od-
vážné návštěvníky, kteří budou vpuštěni do 
„adrenalinová podzemí“, zcela jistě však s mož-
ností degustace vína z uskladněných lahví ze 
sklepů Louckého kláštera.

V Jihomoravském kraji vinné révy je mnoho 
podzemních prostor, sklepení či sklípků, které 
nikdy nebyly využívané k výrobě, zrání, nebo 
skladování „tekutého slunce“. Mimo podzem-
ního bludiště pod městem Znojmo se u blízké 
obce Šatov nachází další spletitý systém sklep-
ních chodeb, někdejší úkryt občanů z dob vá-
lečných. Jsou v nich dochované i zdroje vody 
a některé části sklepení jsou vyvedené do boč-
ních uliček obce pro snadnější vstup do pod-
zemí. Mezi tyto malé objekty patří půvabné 
sklepení, známé jako „Malovaný sklípek“, který 
je další místní pozoruhodností.

Ačkoliv se charakterem jedná o vinný sklep, 
zde se nikdy víno nevyrábělo ani neskladova-
lo. Sklepení je vyhloubeno v pevném pískov-
covém svahu u silnice na Havraníky a vnitřní 
prostory se chlubí zvláštní výzdobou — fantas-
tickými barevnými malbami a plastikami z po-
hádkových výjevů. Jsou dílem místního lidové-
ho umělce, jistého Maxmiliana Appeltauera, 
který přišel ve druhé světové válce o levou 
ruku a kresby ve sklepě vytvářel po mnoho 
let tím způsobem, že v podpaží části chybějící 
ruky si přidržoval misku s barvou a svíčkou, 
upevněnou na klobouku si osvětloval prostor 
před sebou. Pravou rukou pak maloval na 
stěny sklepení svoje podivuhodné představy 
a fantazie z mořského světa, alpských krajinek 
a trpaslíků. Malovaný sklípek je dnes označo-
ván jako Evropský unikát.

Mezi největší vinné sklepy svého druhu na 
světě bezesporu patří Křížový sklep v Přímě-
ticích u Znojma. Na rozdíl od Znojemských la-
byrintů nebo obrázků, v Malovaném sklípku, 
se nacházejí vysokoobjemové nerezové tan-
kové nádoby, zcela naplněné „sluncem“ s více 
jak milionem litrů zrajícího vína. Přímětický 
sklep je také populární zvláštní akustikou, 
tak zvaným jezuitským telefonem, kdy se ho-
vor u pilíře chodby přenáší křížovou klenbou 
po celém objektu. Přímětické sklepení vybu-
dovali a ke skladování vína upravili Jezuité 
již v letech 1740 až 1756. V té době na zdejší 
faře působil známý vynálezce hromosvodu, 
Prokop Diviš, který se mimo jiné proslavil 
také zkoumáním vlivu elektřiny na růst rostlin 
a elektroléčbu zkoušel i na nemocných lidech. 
Může být tedy považován za předchůdce elek-
troterapie. Jako nadšený hudebník zkonstru-
oval zvláštní hudební nástroj o 790 strunách 
a čtrnácti rejstříky. Když připojil zařízení ke 
zdrojům elektrické energie, mohl napodobit 
zvuky několika nástrojů a dokonce i lidského 
hlasu. Prokop Diviš hudební nástroj pojmeno-
val „Denis d´Or“ (Zlatý Diviš). Tímto názvem 
se v roce 1996 inspirovali odborníci vinařské 
společnosti Znovín, a.s. v Šatově a několika ne-
tradičním druhům vína dali do názvu předpo-
nu „Denis ďOr“. 

Jiří Müller a Ing. Eva Gargelová,
fotografie archivů - Znojemské besedy
Znojmo, a.s. Znovín a Jovan Dezort

Podzemí znojemska
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Úvodem třeba říci, že „Naše krásná paní“, jak byla pojmenovaná Znojemská radniční věž z 15. stol. n. l., se stala svými dochovanými 
památkami na dobu husitských válek symbolem Znojma „Historického města roku 2010“. Znojmu bude patřit další titul: „Královské 
město vína“. Radniční věž v dobách válečného ohrožení sloužila jako pozorovatelna, později k pravidelným hlídkám nebo hláska 
před ohněm. Dnes její ochozy jsou zaplněné turisty, obdivující pohled na uličky a náměstí města, i do široké znojemské oblasti. Za 
dobré viditelnosti lze dohlédnout vrcholky dolnorakouských Alp i slovenských Tater. Velkou zajímavostí radniční věže však jsou její 
stavební základy, zakotvené ve skále, která prakticky „nese“ velkou část města Znojmo. Tato skála pod městem ukrývá pozoruhod-
nosti svým rozsáhlým podzemím, které patří mezi tak zvané „Nejlepší TOP cíle“ jižní Moravy. Délka tohoto třípatrového sklepního 
labyrintu měří téměř třicet kilometrů a jeho podzemní chodby mají tendenci stoupat, vzápětí prudce klesat, zužovat se, rozšiřovat 
nebo náhle vyústit do prostorných sálů. Zatáčí se doleva nebo doprava a spletité části sklepení vedou k hlubokým studním plných 
čiré vody. Nejschůdnější prohlídková trasa chodeb však měří z bezpečnostních důvodů pouhý kilometr...

patří mezi unikátní
historické památky
nejen v České republice,
ale i v celé Evropě

Podzemí znojemska
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Křivořezání
Na hradě Křivoklátě proběhne letos již 16. ročník pre-
zentace řezbářského umění, tématem pro tento rok 
jsou „Staré pověsti české“. Řezbáři budou předvádět 
své řemeslo pod širým nebem. V budově Purkrabství 
najdete také stálou expozici řezbářských děl.
Termín: 1.8.2011 - 6.8.2011

Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm
V Rožnově pod Radhoštěm zazní líbezné i tempe-
ramentní slovenské melodie – proběhne zde totiž 
Mezinárodní festival slovenského folklóru v České 
republice. Součástí festivalu bude jarmark lidových 
řemesel a dny slovenské, maďarské, polské, slo-
venské a české kuchyně.
Termín: 5.8.2011 - 8.8.2011

F.I.C.C. Rally 2011 - světové setkání 
přátel karavaninku a cestování 
Letošní setkání přátel karavaninku se uskuteční pří-
mo v hlavním městě Praze, v prostoru výstavního 
areálu v Letňanech. Během desetidenního rally jsou 
pro účastníky připraveny různé zajímavé programy, 
včetně výletů po celé České republice. 
Termín akce: 5.8.2011 - 15.8.2011

Prague Pride 2011
První pražská pride je koncipována jako třídenní 
festival. Nový festival, který je určen hlavně ho-
mosexuálům a jejich příznivcům, nabídne koncerty, 
průvod a další kulturní program.
Termín: 10.8.2011 - 14.8.2011 

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť
Vavřinecká pouť v Domažlicích je největší národo-

pisná slavnosti Chodska, na níž se představí du-
dáci a folklórní soubory z celé České republiky. Na 
jarmareční scéně nebudou chybět ani zahraniční 
soubory. 
Termín: 12.8.2011 - 14.8.2011 

Napoleonské dny ve Slavkově u Brna
Napoleonské dny ve Slavkově u Brna se budou 
konat při příležitosti výročí narození Napoleona Bo-
naparte. Přichystány jsou oživené prohlídky zámku, 
program s vojáky v dobových uniformách, řemesl-
ný jarmark a ohňostroj.
Termín: 13.8.2011 - 14.8.2011 

Středověké slavnosti v Třebíči - oslavy UNESCO
V Třebíči se oslavuje 8. výročí zápisu třebíčských 
památek na Seznam kulturního dědictví UNESCO. 
Těšit se můžete na středověké historické městečko, 
dobové kostýmy, tradiční řemeslné trhy, ukázky vý-
roby, šermířské souboje, historický průvod městem 
a v neposlední řadě velkolepý slavnostní ohňostroj.
Termín: 19.8.2011 - 21.8.2011 

Závod Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů
Přijďte se pobavit na „závod“ a sraz motocyklů ČS 
výroby od 30. let minulého století až po současnost. 
Součástí hlavního programu jsou i testovací jízdy na 

motocyklech JAWA a zábavný doprovodný program, 
který pokračuje do večerních hodin, kdy vyvrcholí 
promítáním filmu s motocyklovou tématikou.
Termín: 19.8.2011 - 21.8.2011

Barum Czech Rally Zlín 2011
Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě jednou z nej-
významnějších motoristických akcí v České repub-
lice. Automobilová rally je od roku 1983 součástí 
mistrovství Evropy jezdců a od roku 2007 patří do 
seriálu Intercontinental Rally Challenge.
Termín: 26.8.2011 - 28.8.2011 

Letní Letná 2011 
- mezinárodní festival nového cirkusu a divadla 
Osiřelý kout parku na Letné se opět rozzáří magic-
kou atmosférou nového cirkusu a divadla. 8. ročník 
festivalu Letní Letná nabídne bohatý divadelní pro-
gram, představení a aktivity pro děti a jejich rodiče, 
či prostě místo k odpočinku i zábavě. 
Termín akce: 22.8.2011 - 4.9.2011 

Mezinárodní setkání uměleckých kovářů 
Hefaiston 2011
Zvonivý zvuk nárazů kladiva na kovadlinu zazní 
koncem srpna zdmi hradu Helfštýn. Těšit se může-
te také na ukázky a výstavy kovářského řemesla, 
kovářské soutěže nebo na promítání v galerii na II. 
nádvoří hradu. 
Termín: 27.8.2011 - 28.8.2011 

Třebíčský židovský festival
Třídenní festival židovské kultury v Třebíči, v jehož 
rámci jsou připraveny výjimečné koncerty, přednáš-
ky, taneční vystoupení a další akce připomínající ži-
votní styl původních židovských obyvatel Třebíče.
Termín: 28.6.2011 - 31.7.2011 

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 
Nejvýznamnější mezinárodní filmový festival ve 
střední a východní Evropě. Každoročně do Karlo-
vých Varů přiláká hvězdy stříbrného plátna i dese-
titisíce nadšených fanoušků. Na MFF Karlovy Vary 
se představí každoročně více než 200 nových filmů 
z celého světa.
Termín: 1.7.2011 - 9.7.2011 

Kutnohorské léto 2011 
Kulturně zábavný festival v Kutné Hoře, který nabíd-
ne hudební festivaly, historické slavnosti a hlavně 
netradiční prohlídky místních památek a zajímavos-
tí, v nestandardních časech a prostorách, spojených 

s hudbou, divadlem, pouličním divadlem a šermíři 
a dalšími ne zcela obvyklými produkcemi.
Termín: 1.7.2011 - 12.9.2011 

Kámen a šperk v Českém ráji 
Jedinečný cyklus akcí, který oslavuje kamenářskou 
a šperkařskou tradici regionu proběhne již posed-
mé v Turnově. Sami si budete moci vyrýžovat pravé 
české granátky či si zhotovit šperk ze skelné kom-
pozice.
Termín: 2.7.2011 - 4.7.2011

Řemeslnická sobota v Letohradě 
Velká tradiční akce pro děti i dospělé v areálu Mu-
zea řemesel v Novém dvoře v Letohradě. Bohatý 
program s ukázkami řemesel a historických strojů 
v pohybu, dílna pro děti, prodejní stánky s řemesl-
nými výrobky, živá hudba a mnoho dalšího. 
Termín akce: 9.7.2011 - 9.7.2011 

Mistrovství světa Superbiků v Brně 
Mistrovství světa motocyklových superbiků se usku-
teční na brněnském Masarykově okruhu. Mimo po-
dívané na trati vás čeká také prohlídka boxů, kde si 
můžete zblízka prohlédnout zázemí týmů a žádný 
z jezdců neodmítne žádost o autogram. 
Termín: 9.7.2011 - 10.7.2011

Borůvkobraní v Borovanech
Tradiční gastronomicko-kulturní akce, kde se vše 
točí kolem borůvek. Soutěž v pojídání borůvkových 
kynutých knedlíků, borůvkový jarmark a hospoda 
s borůvkovým pivem, likérem i pálenkou, rady pro 
pěstitele kanadských borůvek... a mnoho dalšího.
Termín: 9.7.2011 - 11.7.2011

Gulášfest 2011 ve Valašském Meziříčí
Tradiční gulášový festival během něhož si můžete 
vybrat po tři dny z několika desítek druhů guláše, 
značek piva a dobré muziky. Nejen pro děti jsou při-
praveny lákavé soutěže a bohatý program.
Termín: 14.7.2011 - 17.7.2011

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 
Nejdelší českokrumlovský festival, jehož koncerty 
patří k vrcholům kulturního léta. Festival zahrnuje 
hudbu nejrůznějších hudebních žánrů: symfonic-
ké i komorní koncerty vážné hudby, klasický jazz, 
folk a tematické koncerty spojené s kulinářskými 
zážitky.
Termín: 15.7.2011 - 20.8.2011 

Festival otevřených sklepů na Velkopavlovicku
Jedinečná příležitost navštívit více jak 50 sklepů 
ve Velkopavlovické vinařské podoblasti a několika 
sousedních obcích. Poznejte osobně vinaře a jejich 
vína, sklepní uličky a místní gastronomii i folklór.
Termín: 30.7.2011 - 1.8.2011

Czech Tourism
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Červenec

Srpen

Více informací:
www.kudyznudy.cz
www.czechtourism.com

Zajímavosti z portálu

Kudy z nudy
Portál www.kudyznudy.cz přináší milovníkům výletů za poznáním i netradičních zážitků přehled zajímavých aktivit a připravovaných akcí z celé 
České republiky. V červenci probíhá spousta tradičních festivalů, které byste si rozhodně neměli nechat ujít – nejznámějším z nich je určitě Me-
zinárodní filmový festival v Karlových Varech anebo Kutnohorské léto. Tradici řemeslné výroby vám přiblíží například cyklus akcí Kámen a šperk 
v Turnově či řemeslnická sobota v Muzeu řemesel v Letohradě. Milovníky vůně spáleného benzínu určitě nadchne legendární automobilová soutěž 
Rally Bohemia. Srpen, kouzelný letní měsíc plný slunných a voňavých dnů vám přináší tradiční i nevšední prožitky – nechejte se okouzlit zručností 
mistrů řezbářů na hradě Křivoklátě, zaposlouchejte se do krásných lidových melodií na folklórních slavnostech anebo se zapojte do veselého prů-
vodu prvního ročníku Pražské Pride. 

Czech Tourism
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GE Money Bank 
v loňském roce roz-
jela projekt Život ná-

padům. Čím se tento projekt doplňuje s OCP?
Život nápadům jsme vytvořili v návaznosti na 
globální strategii GE, která dlouhodobě pod-
poruje podnikání žen na různých úrovních. 
Projekt na podporu žen v podnikání realizuje 
GE na globální úrovni již v 8 zemích. Život ná-
padům chce inspirovat ženy, které přemýšlejí 
o podnikání, aby se odhodlaly udělat první 
krok do světa byznysu. Tou správnou inspi-
rací pro ně se zase mohou stát ženy, které už 
podnikají a jsou v tom úspěšné. A na jejich 
zviditelnění se zaměřuje právě OCP. 

Jako generální partner máte v rámci kategorie 
možnost vybrat ze soutěžících OCP tu, která si 
zaslouží titul Výjimečná podnikatelka. Podle 
čeho budete vybírat? 
V loňském roce jsme v naší kategorii Výji-
mečná podnikatelka ocenili Jaroslavu Ro-
sovou, majitelku společnosti Sabbia. Snažili 
jsme se zvážit různé aspekty jejího podniká-

ní, hospodářské výsledky, jak těžké bylo pro 
ni začít podnikat, jakou podporu ve svém 
okolí při tom měla, ale také v jakém oboru 
podniká. Přečetli jsme si celý její podnikatel-
ský příběh. Paní Rosová nás oslovila tím, že 
se dokázala prosadit v oboru, kde tradičně 

podnikají muži, a vykázat i v období krize vý-
borné výsledky. 

Výjimečná podnikatelka je zjednodušeně ře-
čeno žena, která může být inspirací jiným že-
nám, které třeba o podnikání uvažují. 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAKLADATELÉ

AGENTURA HELAS

HLAVNÍ PARTNEŘI

ODBORNÝ GARANT PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

4. ročník OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – OCP 2011

Jarmila Plachá, zástupkyně generálního partnera soutěže, pracuje v GE Money Bank od ledna roku 2011, 
jako Chief Marketing Officer a členka Senior management týmu banky. Předtím působila šest let ve finanč-
ní skupině Erste Group, kde pracovala v různých vedoucích pozicích: vedle funkce ředitelky korporátní-
ho marketingu a sponzoringu byla předsedkyní správní rady Nadace České spořitelny a později rovněž 
ředitelkou reklamy. Jarmila Plachá má také řadu zkušeností z rozvojových a manažerských programů 
v zahraničí. Působila například téměř 2,5 roku v centrále Erste Group ve Vídni, na počátku své pracovní 
kariéry pracovala rovněž v Singapuru.

Ocenění Českých Podnikatelek
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Porota loňského ročníku

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
1)  Česká podnikatelka,  

která podnik vlastní a řídí
Udělují se ceny za první až třetí místo. Soutěžící 
kategorie jsou následující: 
Malé firmy (10 - 24 zaměstnanců)
Střední firmy (25 - 99 zaměstnanců)
Velké společnosti (100 a více zaměstnanců)

2)  Cena GE Money Bank  
- výjimečná podnikatelka

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu 
na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení trhu 
nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších 
aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena.

3) Výjimečný růst firmy
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy
za poslední tři sledované roky bez ohledu na kate-

gorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna
cena. Patronem této ceny je hlavní partner, společ-
nost MasterCard.

PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkem soutěže může být:
 pouze česká občanka – žena
 tato žena je 100% majitelkou společnosti
  obchodní společnosti a podnikatelky, které ve-

dou povinně podvojné účetnictví dle Zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví. Její společnost/firma
byla založena nejpozději k 1. lednu 2007

Do soutěže může být česká žena nominována: 
na základě finanční analýzy veřejně dostupných
údajů všech společností v České republice (100% 
vlastněné ženou a s počtem zaměstnanců více než 
10 osob) zpracovaných ODBORNÝM GARANTEM, 
kterým je prestižní společnost, specialista na ra-

ting a scoring firem CCB-Czech Credit Bureau, a. s.
Vítězka předchozích ročníků se může do soutěže 
přihlásit nejdříve za následující 3 roky (příklad: 
vítězka ročníku 2008 se může přihlásit nejdříve 
v roce 2011). 

Nově se do soutěže může česká žena přihlásit 
i z vlastní iniciativy (například díky prezentaci/
inzerci soutěže v médiích) Přihláška do soutěže 
bude uvedena na webové stránce www.oceneni-
ceskychpodnikatek.cz. 

Firma musí splňovat požadovaná kriteria soutěže 
a dále poskytnout účetní výkazy za poslední čtyři 
uzavřené roky, které budou přílohou registrace. 
Tyto údaje budou analyzovány odborným garan-
tem CCB a auditorskou společností Mazars.

Právě na podporu žen podnikatelek byla před 
čtyřmi lety založena soutěž Ocenění Českých 
Podnikatelek – OCP, u jejíhož zrodu stála Hele-
na Kohoutová, ředitelka Agentury Helas a Jana 
Švenková, partnerka Mazars. Tento projekt má 
za cíl podpořit a zviditelnit malé, střední a vel-
ké podniky založené v České republice nejpoz-
ději k 1. lednu 2007, které jsou 100% vlastněny 
Češkou.

Na začátku června byl v galerii společnosti Mi-
ele, která je letošním partnerem, vyhlášen další 
ročník této prestižní soutěže. Obě zakladatelky 
zde představily hodnotící kritéria a kategorii, 
ve kterých budou podnikatelky soutěžit. Dal-
ším tématem byly také informace z hlediska 
vývoje podnikání, oboru podnikání, regionál-
ního vyhodnocení společností v retrospektivě 
několika let a osobní zkušenosti několika fina-
listek loňského ročníku soutěže. I v letošním 
roce pokračujeme ve spolupráci s projektem 
Život nápadům GE Money Bank, který podpo-
ruje začínající podnikatelky. Nově jsme zahájili 

spolupráci s občanským sdružením Nejsi na to 
sama. Jde o ojedinělý projekt, který má za cíl 
pomáhat ženám a jejich blízkým s rakovinou 
prsu. Výjimečný je tento projekt svým zamě-
řením na ženy v léčbě, odborným zázemím, 
živou komunitou a poselstvím naděje.

Z databáze odborného garanta vzešlo v letoš-
ním roce 9.894 potencionálních kandidátek. 
Po další selekci dle kritéria existence finanční
závěrky na sbírce listin a současně z počtu za-
městnanců od 10 výše bylo vybráno 196 semi-
finalistek. Ale to neznamená, že se nemůžete
přihlásit i Vy. Jste – li tedy Češka, 100% maji-
telka firmy, neváhejte. Termín pro uzavření
veřejných přihlášek je 21. září 2011. Na webu 
oceneniceskychpodnikatelek.cz naleznete 
všechny potřebné informace k přihlášení do 
4. ročníku soutěže.

Čeká vás spousta zajímavých setkání v rámci 
komunity předchozích vítězek soutěže, které 
jsou sdružovány v Klubu OCP. 

Soutěž pro
české podnikatelky

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je poměr pohlaví mezi vlastníky firem v České
republice? Každého z nás určitě napadlo, že vyhrávají majitelé muži. Ale i počet 
ženských majitelek pomalu stoupá. Podle výzkumů společnosti CCB – Czech Credit 
Bureau, odborného garanta soutěže Ocenění Českých Podnikatelek, je u nás cca 
55 000 žen zaregistrovaných jako fyzická osoba – podnikatel.

Ocenění Českých Podnikatelek
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Finalistky a vítězky 3. ročníku soutěže

Zakladatelky soutěže



Proč myšlenka vyrobit neviditelná trička
Covert Underwear vlastně vznikla?

Přivedli mě na ni moji klienti a účastníci kurzů firmy Topstyle zamě-
řených na profesionální image a etiketu. Ptali se, co mají nosit pod 
košili. „No přece tílka,“ odpověděla jsem. „Ale ty nezakryjí ochlupení 
na prsou a ramínka tílka prosvítají. Také nezabrání propoce-
ným skvrnám v podpaží.“ „Tak noste trička,“ poradila jsem jim. 
„Ale když si sundáme sako, jsou rukávy bílého trička vidět,“ 
řekli. „Tak si kupte tričko tělové barvy. Bílé prádlo je vždyc-
ky pod bílým nebo pastelovým oblečením vidět,“ zněla má 
další rada. „To se nikde nesežene,“ odpověděli smutně.  
Nechtěla jsem tomu věřit, tak jsem trička hledala v obcho-
dech kamenných i internetových, ale nikde jsem je neobje-
vila. Abych svým klientům pomohla tento problém vyřešit, 
nechala jsem je pro ně vyrobit.

Trička Covert Underwear musíte vyzkoušet na vlastní 
kůži, abyste si je zamilovali. Svým nenápadným vzhle-
dem totiž nezaujmou. Logicky ani nemohou, když mají 
být neviditelná. 

Jeden můj klient, významný manažer jednoho mobilní-
ho operátora, si nechal šít košile na míru a k tomu mu 
bylo tričko Covert Underwear nabídnuto. Nekoupil si 
ho, protože se mu nelíbilo. Asi za dva týdny poté si ob-
jednal celou týdenní sadu. Divila jsem se tomu, ale on 
mi vysvětlil, že na pohled nic moc, ale když se nechal 
zlákat k tomu, aby si triko vyzkoušel, už se od něj ne-
dokázal odtrhnout. Teď jej nosí denně a už si bez něj 
neumí svůj profesionální outfit vůbec představit.

Cowert Underwear
e-shop: www.cupradlo.cz

Cowert Underwear
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Vidíte,
že nic nevidíte!
To je účel trička, které bylo vyrobeno pro muže nosící bílé a světlé košile. Jaké je toto nevidi-
telné triko? Naprosto jednoduché: má tělovou barvu, která zajistí jeho absolutní neviditelnost 
pod košilí materiál i jeho technologické zpracování zaručují maximální komfort nositele trička 
– budete mít pocit, že na sobě žádné tričko nemáte je z vysoce savého materiálu, který 
zabrání tvorbě mokrých skvrn na oblečení – konečně budete moci nosit bez obav i barevné 
košile, na kterých jsou jinak mokré skvrny ihned vidět kvalita materiálu zaručuje neměnný 
vzhled i při každodenním praní – týdenní sada nošená 10 měsíců je od nových triček stále 
k nerozeznání nežehlí se, což Vás potěší na cestách i doma.

www.tchibo.cz

Lžička plná zlaté pěny
vaše lahodná odměna

Tchibo. Dát to nejlepší. 

Tchibo GOLD SELECTION CREMA 
Bohatá chuť a zlatá sametová pěna

Tchibo Gold Selection Crema se vyznačuje bohatou chutí a intenzivním aroma ve spojení 

s výjimečnou sametovou pěnou. Tchibo Gold Selection Crema je pro všechny chvíle, kdy si 

chcete dopřát malé potěšení jenom pro sebe.

TCH-CafeCrema-220x320_BrandStories.indd   1 28.6.11   11:10



Polyfunkční komplex CENTRUM BABYLON je dominantou Liberecka dosahující nadnárodního významu. Zcela zastřešený areál 
o rozloze více než 30 000 m2 nabízí širokou škálu možností využití. Celý komplex disponuje nebývalou lůžkovou kapacitou, šesti 
kongresovými sály, desítkami salónků a restauračních provozoven, výstavními plochami. Zábavní a relaxační část komplexu re-
prezentuje unikátní tematický aquapark, wellness centrum, science centrum iQpark a další prostory pro zábavu a aktivní využití 
volného času. Čtyřhvězdičkový hotel, dvě desítky gastroprovozů a aquapark jsou držiteli certifikátu ISO 9001:2008.

Ze zkrachovalé textilky 
nejnavštěvovanější zábavní komplex

Výstavba komplexu CENTRUM BABYLON započala v roce 1997 přestav-
bou původní textilní továrny. Je typickým představitelem revitalizace 
brownfields. Na podzim roku 1998 bylo zprovozněno nákupní městeč-
ko s více než šedesáti obchůdky, ještě před koncem roku pak diskotéka. 
V následujícím roce byl otevřen lunapark ve stylu staročeské pouti, laser 
game, herny, bowling, ale i gastronomické a společenské prostory, sál 
Expo, kasino... První etapa výstavby komplexu o zastavěné ploše pře-
sahující 25 000 m2 byla završena v roce 2000 otevřením hotelu s 250 
lůžky a krytého tematického aquaparku, který byl v té době největším 
v České republice a dosud jediným tematickým.

Nebývalý zájem o využití komplexu CENTRUM BABYLON si vynutil 
další investice do vybudování další ubytovací kapacity a prostor pro 
kongresovou a incentivní turistiku. Tato etapa dostavby komplexu byla 
završena v prosinci 2005 zprovozněním nových hotelových a společen-
ských prostor. Komplex CENTRUM BABYLON se tak stal největším mi-
mopražským hotelem v České republice s kapacitou přesahující 1 000 
lůžek a poskytuje ideální podmínky pro konání kongresů, konferencí, 
workshoppů, školení, prezentací, kulturních akcí a výstav. Disponuje 

sály a salónky různých velikostí pro 6 do 1 000 osob o celkové výměře 
5 000 m2 s celkovou kapacitou přes 2 000 osob, vybavené moderní 
audio a video technikou. Všechny prostory jsou klimatizovány. Byznys 
centrum navíc poskytuje zařízené kanceláře, technické a administra-
tivní zázemí pro podnikatele. Díky celoroční velké návštěvnosti kom-
plexu jsou jeho prostory vhodné i pro konání různých společenských, 
prezentačních a reklamních akcí. Součástí komplexu je kryté parkoviště 
a venkovní stání.

Před Vánoci 2006 byl v areálu Centra Babylon otevřeno nové wellness 
centrum. Je koncipováno ve stylu antických lázní a nabízí na dvě desít-
ky relaxačních procedur. Stalo se prvním veřejným wellness centrem 
v České republice a významně posiluje nabídku relaxačních služeb jak 
pro hotelové hosty, tak pro širokou veřejnost.

Rovněž nabídka volnočasových aktivit byla v dalších letech výrazně 
posílena, a to otevřením zábavně-naučného iQparku v roce 2007 a je-
ho dalším výrazným rozšířením na jaře 2011. iQpark je prvním science 
centrem v České republice a nabízí stovky interaktivních exponátů 
z nejrůznějších oblastí lidského života. Je ideálním spojením hry, zá-
bavy a poučení v duchu Komenského „škola hrou“. Mezi další aktivity 
v oblasti zábavy Centra Babylon můžeme jmenovat Labyrint, který 
tvoří soustava tří bludišť doplněná spoustou optických a jiných klamů, 

otevření unikátního XD Theater - 4D kina, laserové střelnice, Mini Indoor 
golfu s golfovým simulátorem a putting greenem a v neposlední řadě 
i napojení na blízký golfový areál Ještěd. Zde byl nově vybudován Ad-
venture golf, což je miniaturní golfové hřiště na umělé trávě, sloužící 
široké veřejnosti.

V roce 2008 se Centrum Babylon stává zakladatelem a organizátorem 
sítě BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, která je v současné době největší sítí 
hotelů, ubytovacích zařízení a golfových hřišť v České republice. I tyto 
aktivity posilují povědomí o Centru Babylon jako polyfunkčním kom-
plexu pro návštěvníky všech generací a nejrůznějších zájmů.

Centrum Babylon je dnes nejnavštěvovanějším mimopražským turistic-
kým cílem v České republice. V roce 2010 bylo Českou centrálou cestov-
ního ruchu CzechTourism vyhodnoceno jako nejlepší turistický produkt 
od vzniku samostatné České republiky. Jeho stále se rozšiřující nabídka 
atrakcí a zkvalitňování stávajících služeb dává předpoklady, že si tuto 
pozici udrží i do budoucna.

Kontakty:
CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 430 12 Liberec, CZECH REPUBLIC
tel.: 485 249 202, e-mail:touristservice@centrumbabylon.cz
www.BabylonLiberec.cz

CO JE TO
PŘÍSTROJOVÁ KRYOLIPOLÝZA?
Pomocí speciálního nástavce nasajeme nadbyteč-
nou tukovou vrstvu, na kterou působíme chladem 

po dobu jedné hodiny. Tukové buňky odumírají 
a následně jsou z těla vylučovány bílými kr-

vinkami pomocí lymfatického systému. 
Výsledek se dostaví po 1 až 2 měsí-

cích od zákroku a je trvalý.

Zbavte se 
svých bříšek 

PÁNOVÉ
řešení
i pro Vás
Rádi Vás přivítáme v nově otevřeném studiu 
v Praze 10, kde Vás pomocí přístrojové 
kryolipolýzy (zmražením tukových buněk) zbavíme 
přebytečného tuku na všech částech těla zcela 
neinvazivně a pod lékařským dohledem.

DOSUD NEJÚČINNĚJŠÍ BEZBOLESTNÁ LIPOSUKCE

PROKÁZÁNO KLINICKÝMI STUDIEMI

SROVNATELNÉ VÝSLEDKY S KLASICKOU LIPOSUKCÍ

KRYO KLINIK – nově otevřeno od 1. 7. 2011

Objednávky na tel: +420 775 209 295

www.kryoklinik.cz

ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ 
ZAVÁDĚCÍ CENY NA OBJEDNÁVKY 
PŘIJATÉ DO 15. ČERVENCE 2011 
NA CELÉ BŘICHO POUZE ZA 4 900 Kč

Speciální sleva
10 % ze zaváděcí ceny
pro čtenáře Brands&Stories
po předložení tohoto kupónu.





Je patrné, že za sebou máte náročné období. Co 
chystáte do budoucna?
Pro naše hosty se snažíme neustále připravovat 
novinky a rozšiřovat nabídku služeb. V tomto 
roce se nám podařilo také vybudovat koridor 
mezi lázeňskou budovou Neapol a resortem 
Hvězda Skalník, vznikl tak komplex o celko-
vém počtu 203 pokojů. Všichni hosté tohoto 
komplexu mohou využívat největší bazén v Ma-
riánských Lázních, solnou komoru i wellness 
centrum. Další novinkou je také nové fitness
centrum, které bude sloužit všem hostům naší 
společnosti a jehož otevření je naplánováno 
na 1. srpna letošního roku. Další novinkou je 
také jedinečné dětské lázeňské oddělení, kde 
budou poskytovány procedury dětem od 4 let, 
samozřejmě v doprovodu rodičů. Je připraven 
i animační program s hrošíkem Mariánem, kte-
rý děti během pobytu doprovází. Snažíme se 
tedy rozšiřovat nabídku pro všechny segmen-
ty, které naše služby poptávají. 

Náročnou skupinou lázeňských hostů jsou ma-
nažeři či podnikatelé, obecně lidé, pro které je 
typické vysoké pracovní nasazení a málo času 
pro regeneraci. Připravujete pro tuto skupinu 
hostů nějaké speciální služby?
Máme nabídku manažerských programů, kte-
ré respektují fakt, že manažeři mají málo času 
a chtějí co největší efekt. Máme připravené 
víkendové pobyty s pestrou nabídkou rela-
xačních procedur i velkým množstvím spor-
tovních aktivit – jako např. golf, tenis, squash, 
jezdectví atd. Jedná se o pobyty, při kterých 
klienti načerpají energii a odpočinou si od 
každodenního stresu.

Sledujete v poptávce manažerů a manažerek po 
lázeňských službách, ať už léčebných, preventiv-
ních nebo relaxačních, nějaké nové trendy?
Myslím, že novým trendem je opravdu preven-
ce zdraví. Všichni manažeři a manažerky se 
začínají starat o své zdraví lépe, myslí na pre-

venci a častěji se objevují i poptávky po odbor-
ných vyšetřeních a konzultacích se specialisty. 
Všichni si uvědomují, že stejně jako u sportov-
ců i u manažerů nelze podávat dlouhodobě 
vrcholné výkony bez pevného zdraví. 

Máte také nějakou nabídku šitou na míru fir-
mám, které například chtějí odměnit poby-
tem v lázních své klíčové zaměstnance nebo 
klienty?
Mám radost, že firmy již zjistily, že pobyt v láz-
ních je pro zaměstnance velmi ceněným be-
nefitem. Máme širokou nabídku rekondičních
pobytů, ať víkendových či týdenních, které jsou 
firmami hojně využívány. Velmi oblíbeným be-
nefitem je také dárkový poukaz na tzv. balíček
v lázních či dárkový šek v určité nominální 
hodnotě, kdy si klient sám zvolí typ pobytu.

Příběh LLML
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Zásadní novinkou letošní sezony je otevření 
rekonstruovaného hotelu Maria Spa Courtyard. 
Jaký význam to bude mít pro hospodaření a dal-
ší fungování vaší společnosti, potažmo pro měs-
to Mariánské Lázně a vaše hosty?
Rekonstrukce hotelu Maria Spa Courtyard byla 
jednou z nejnáročnějších a nejkomplikovaněj-
ších rekonstrukcí v naší společnosti a v Mari-
ánských Lázních vůbec. Maria Spa Courtyard je 
původně budova slatinných lázní z roku 1882, 
kde se podávaly minerální a uhličité koupele, 
někdy až 3 000 koupelí denně. Jedná se tedy 
o jednu z nejstarších a nejvyužívanějších bu-
dov v Mariánských Lázních. Budova však byla 
několik let uzavřena, de facto zdevastována, 
a naším dlouhodobým cílem byla její oprava. 
Jsme velice rádi, že jsme mohli rekonstrukci 
po dlouhé době uskutečnit, a to v rekordně 
krátkém čase. 

Kdy vlastně rekonstrukce začala?
Výstavba byla zahájena v říjnu loňského roku, 
kdy jsme zjistili, v jak katastrofálním stavu se 
budova nachází. To znamenalo o hodně větší 

rozsah prací i financí, než jsme původně po-
čítali. Také velice špatné klimatické podmín-
ky, dle meteorologů nejhorší za posledních 
40  let, se podepsaly na složitosti i prodloužení 
rekonstrukce. Nesmíme také zapomínat, že bu-
dova Maria Spa se nachází na velice náročném 
místě, je zde vývěr Mariina plynu, vývěr mine-
rálních vod i nedaleké ložisko rašeliny. Jsme 
tedy velice rádi, že se nám podařilo vybudovat 
tento skvost na místě, kde původně Mariánské 
Lázně vznikly. 

Pro naši společnost to také znamená, že při-
pojením Maria Spa Courtyard k resortu Nové 
& Centrální Lázně vznikl největší lázeňský 
historický komplex ve střední Evropě vůbec. 
A Mariánské Lázně mohou být pyšné, že ote-
vřením Maria Spa Courtyard v červnu letoš-
ního roku přibyla do lázeňského centra další 
nádherná budova.

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. otevřela pro letošní sezonu hotel Maria Spa Courtyard. Malebné město na západě 
Čech se tak může pyšnit největším lázeňským historickým komplexem ve střední Evropě. Více v rozhovoru s Patricií Irlvekovou, 
marketingovou ředitelkou lázní.

Příběh LLML
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V Mariánských Lázních vyrostl
největší lázeňský historický
komplex ve střední Evropě
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Lidé tehdy dychtili po správných mravech a vy-
braném chování. Prodávaly se knihy a příručky 
společenské etikety. Hlavním propagátorem 
pravidel společenského chování v době první 
republiky byl Jiří Stanislav Guth - Jarkovský. Z je-
ho „Společenského katechismu“ čerpají autoři 
podobných témat dodnes. Samozřejmě, že ne 
doslovně. Každá doba je jiná a pravidla spole-
čenského styku a nejrůznější zvyky se postup-
ně mění, ovšem základ zdvořilosti a slušnosti 
zůstává stále stejný. 

V té době byl velký zájem také o kurzy nejen 
tance, ale i společenského chování. Svoji vlastní 
školu společenské výchovy, s názvem „Úspěch“, 
měla tehdy například Marie Schäferová Hole-
šovská, další protagonistka pravidel společen-
ského chování. V jedné ze svých knih napsala: 
„Společenská výchova je vlastně v prvé řadě 
výchovou charakteru a teprve v druhé radě cvi-
kem ve společenské uhlazenosti, pokud se týče 
pohybu, řeči, jednání a veškerého konání, které 
uschopňuje člověka, aby v nejrůznějších okol-
nostech, jež mu život připravuje, jednal tak, aby 
to bylo v souladu se zákony všeobecné morálky, 
současně však také, aby při tom i sobě posloužil 
co nejlépe, totiž, aby s každým vycházel dobře, 
uměl si získávat přátele a příznivce, uměl vyjít 
hladce i v situacích nepříjemných a s lidmi, s ni-
miž je těžko jednat.“ Tento úvodník naprosto 
přesně charakterizuje dobu, kdy pánové nabí-
zeli dámám rámě, kdy smekali klobouky, aby 
s úklonem pozdravili, kdy otevírali dámě dveře 
a ve všech ohledech se chovali gentlemansky. 
Byla to doba, kdy se uzavíraly obchody i ústně 
a co se řeklo, to se také splnilo. Řemeslnické 

práce se prováděly tak, aby v prvé řadě bylo do-
drženo cosi, čemu se říkalo „stavovská čest“.

Je velkou škodou, že se nám z této doby docho-
valo tak málo způsobů chování. Máme však 
ještě alespoň místa, která toto vybrané spole-
čenské chování zažila. Z významných prvore-
publikových míst v Praze můžeme jmenovat 
např. Obecní dům, Kavárny Louvre, Slavia a Ad-
ria, a nebo hotely Imperial, Paříž, Ambassador 
a další. I tato místa byla tehdy vybavena nábyt-
kem ve stylu, kterému říkáme Art Deco.

Styl Art Deco byl ztělesněním touhy po luxus-
ním a stylovém zboží, byl oslavou nového stole-
tí. Art Deco bylo určeno pro nejvyšší společen-
ské vrstvy a bylo znamením bohatství, luxusu 
a uměleckého vkusu. Návrháři nábytků byli pře-
devším inspirováni dobou Ludvíka XVI. a empí-
rem. Jako materiál používali to nejexotičtější, co 
jim doba dovolila, např. eben, perleť, slonovinu, 
želví krunýře, zlato...

Mnohem více o tomto stylu by Vám poutavě po-
věděl Petr Smaha, respektovaný znalec umění 
a spolumajitel pražské Galerie 22, kde je sou-
středěn výběr toho nejlepšího z českého Art 
Deca, včetně nábytku J. Halabaly a původních 
výrobků UP závodů, které jsou dnes předmě-
tem značného sběratelského zájmu u nás i v za-
hraničí.

„Art Deco design nábytek však také odpovídá 
moderním požadavkům na styl dnešního interi-
éru. Spojuje dokonalou krásu s praktickou účel-
ností, je vyroben z kvalitních materiálů, svým 

leskem působí luxusně a díky jednoduchým 
pravidelným tvarům nádherně harmonizuje 
interiér,“ vysvětluje ing. Pavel Feigl, další spolu-
majitel pražské Galerie 22. Právě výstavní a pro-
dejní Galerie 22, sídlící v Husitské ulici v centru 
Prahy, nabízí rozsahem a kvalitou mimořádnou 
nabídku originálního Art Deco nábytku. 

DOBA NOBLESY A stylu Art Deco 

Období První republiky bylo fascinující dobou ať již svou módou, architekturou, nábytkem, ale také uhlazeným a slušným chová-

ním gentlemanů k dámám. A nejen to, byla to doba profesní cti a korektního jednání. V roce 1918 se Češi a Slováci dočkali konečně 

samostatného státu. To s sebou přineslo požadavek, aby jej reprezentovali svým chováním doma i v cizině a aby se jejich způsoby 

nepříznivě nelišily od mravu a společenských zvyklostí vyspělejších národů. Objevila se tak výrazná poptávka po společenské výcho-

vě. Myšlenka, která by mohla být v mnohém inspirativní i dnes.

Eva Nováková Dip. MDT, předsedkyně McKenzie 
Institute ČR, se aktivně podílí na překladech 
a vydávání populárně naučných knih pro pa-
cienty s onemocněním pohybového aparátu. 
V právě nově publikované knize „Léčíme si ra-
meno sami“ se dozvíte informace, jak lze vlastní 
aktivitou léčit akutní i chronické bolesti ramene 
a předcházet recidivám. Jedná se o další knihu 
popisující základy autoterapie McKenzie meto-
dou. Prvních dvou publikací tj. „Léčíme si záda 
sami“ a „Léčíme si bolesti krční páteře sami“ 
se do dnešní doby na celém světě prodalo přes 
6 miliónů výtisků. K příležitosti 80. narozenin 
fyzioterapeuta Robina McKenzie přeložila Eva 
Nováková část rozhovoru, který byl publikovaný 
v McKenzie časopisu USA. 

Kdybyste se znovu narodil, vybral byste si znovu 
fyzioterapii? Pokud ano, jak byste postupoval, 
co byste změnil?
Mám a měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl 
ve své praxi využít metodu, kterou jsem sho-
dou okolností objevil. Navíc jsem měl a stále 
mám možnost své zkušenosti předávat fyziote-
rapeutům, lékařům a chiropraktikům po celém 
světě. V současnosti se mechanická diagnostika 
a terapie (MDT) vyučuje ve 36 zemích světa.

V osmdesátých letech zájem o MDT vzdě-
lání přesahoval poptávku, a proto bylo nutné 
vychovat další terapeuty. Každého z mých asis-
tentů jsem osobně vyučoval na Novém Zélandě 
nebo v USA. Právě tam se tvořil prvopočátek 
fakulty, která je dnes nazývaná McKenzie In-
stitute International. Moji asistenti, stejně jako 
kdysi já, mají možnost vyzkoušet si pozitivní 
stránku výuky, tj. ocenění od kolegů za nový 
koncept léčby bolestí zad. V každé zemi jsme 
si uvědomovali, že předáváme zcela nový, ne-
známý pohled na léčbu bolestí zad. Dodnes do-
stávám dopisy od svých kolegů fyzioterapeutů 
a chiropraktiků z celého světa, ve kterých mi 
sdělují, jak mnoho se změnil jejich pohled na 
přístup v léčbě bolestí zad a jak zajímavější 
a uspokojující pocit získávají používáním toho-
to konceptu ve své každodenní praxi.

Ohlédnu-li se zpět, mohu říci, že jsem měl 
velmi zajímavou kariéru. V medicíně se stále 
něco nového objevuje a v posledních letech se 
potvrdilo mnoho teoretických hypotéz, které 
jsem u svých pacientů sledoval. 

Domníváte se, že manuální medicína bude v bu-
doucnosti nadbytečná?
Obsese manipulační profese, kdy mobilizace či 
manipulace slouží k posouzení, zda indikovaná 
terapie byla správná, je již považována za zasta-
ralou a měla by přestat. Jak jsem již dříve dopo-
ručil, jestliže je možné naučit pacienta, jak se 
zbavit obtíží vlastními silami, pak by všichni 
pacienti měli mít možnost získat toto vědění. 
A terapeuti by jim ho měli neustále vštěpovat 
a učit. Proč bychom prováděli manuální terapii, 
když pacient je schopen se svých obtíží zbavit 
sám? Speciální a přesně cílené manuální tech-
niky budou využívány pouze tam, kde již dříve 
aplikovaná pacientova snaha odstranit obtíže 
nepomohla. Z toho důvodu si nemyslím, že 
by snad manuální terapie měla být někdy nad-
bytečná, ale bude se využívat s větší přesností 
a efektivitou. Věřím, že manuální terapeuti pře-
hodnotí použitelnost manuálních technik. 

V současné době se nabízí mnoho způsobů léčby 
pacientům s problémy pohybového systému (Mul-
ligan,Maitland, balanční cvičení, neurální mobili-
zace, Pilates, craniosacralní terapie atd.) Kam spa-
dá McKenzie koncept ve vztahu k těmto ostatním 
metodám? Čím speciálním se vyznačuje?
Všechny koncepty, které jste jmenoval jsou 
založeny na odlišných způsobech řešení hyb-
ných problémů. Každý má svůj vlastní teo-
retický model. Některý z nich nedává smysl, 
některý je prefektní a je využíván v McKenzie 
konceptu. Ukažme si jeden příklad: jestliže 
jsme obnovili u pacienta plnou funkci a je bez 
bolestí, pak tam nebude žádné nervové napětí. 
Jestliže je blokovaný pohyb (derangement), 
McKenzie koncept pro redukci je velmi vhod-
ný. Jestliže najdeme omezení pohybu, remode-
ling – protažení dysfunkce je rovněž vhodné. 
Jednoznačně se liší přesně definovanou klasifi-
kací, která je reprodukovatelná, dále převahou 
autoterapie a edukací o problému.

Já jsem nikdy neměl problém s tzv. „zjedno-
dušením“, za předpokladu, že to je efektivní. 
Myslím si, že právě z toho důvodu je McKen-
zie koncept vybírán jako první způsob léčby 
v mnoha státech USA a mnoha terapeuty ve 
Velké Británii, ale i jinde na světě.

Kdo Vás nejvíce ovlivnil ve Vaší kariéře a proč?
V padesátých a šedesátých letech jsem jako 
mnoho mých kolegů byl ovlivněn mezinárod-
ními osobnostmi té doby v oboru fyzioterapie 

respektive manuální medicíny: byli to James 
Cyriax, Alan Stoddard, Robert Maigne, James 
Mennell, Freddy Kaltenborg, Karel Lewitt 
a Geoff Maitland. Všichni byli považováni za 
velikány té doby.

Od roku 1968 jsem už v izolaci Nového Zé-
landu rozvíjel metodu, která mne dostala do 
podvědomí terapeutů současné doby. Zastavil 
jsem dům hypotékou, abych mohl vyjet do cizi-
ny a strávit čas se všemi těmi velikány a vylep-
šit svou metodu. Až po návratu na Nový Zéland 
jsem si zpětně uvědomil, že nikdo z těch exper-
tů z manipulační medicíny doposud neobjevil 
fenomén centralizace, který se stal základním 
kamenem identifikace pacientů pro rychlou
a bezpečnou odezvu na mechanickou terapii. 
Nikdo z nich doposud neurčil, jak je důležité 
získat fenomén centralizace a identifikovat
různé syndromy, které se tak často vyskytují 
pod názvem nespecifické bolesti zad .

Jak jste se cítil během konfrontací se specialisty 
z oboru ortopedie? 
Devastovaný! Mnohokrát, když jsem odjížděl 
z USA se mi honily hlavou sebevražedné myš-
lenky a cítil jsem se celkově zmožen. Obyčejně 
jsem se vracel domů s předsevzetím, že už se ni-
kdy nevrátím. Avšak po návratu domů na Nový 
Zéland, jsem se opět zregeneroval a znovu jsem 
se rozhodl vrátit se a „ učit ty bastardy znovu“!

Dáváte během léčby něčemu přednost?
Nemohu říci, že bych to dělal. Ale nejvíce mne 
těší na tomto procesu, schopnost předpově-
dět z anamnézy, jak se budou vyvíjet okolnosti 
během vyšetření opakovaných pohybů, poloh 
a z toho pak určení závěrečného mechanické-
ho hodnocení. Jestliže se předpověď shoduje 
s kladným výsledkem, pak máte pocit, že jste 
dosáhli až na cukrovou polevu na dortu.

Co považujete jako největší překážku dalšího 
vývoje mechanické terapie na celém světě? 
Ignoraci – nevědomost. Děkuji Vám za tuto 
možnost, bylo mi potěšením odpovídat na vaše 
dotazy. 
   
Překlad Eva Nováková se svolením
The McKenzie Institute USA Journal,
Vol. 9, No.3, 2011

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

Rozhovor s Robinem McKenzie
Zakladatel metody Robin McKenzie byl za své služby v oboru fyzioterapie oceněn řádem Ang-
lické královny. Jeho metoda se stala v mnoha zemích celého světa zlatým standardem včasné 
a přesnější diagnostiky a umožnění rychlejšího návratu pacientů do aktivního života. 

Osobnost Robin McKenzie
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dohodnuté místo. Vše je dodáváno ve speciel-
ní hliníkové folii, která udrží potraviny v per-
fektní kvalitě a teplotě a jídlo je tak připraveno 
k okamžité a přímé konzumaci. 

The Coffee Bean
& Tea Leaf
Po světové jedničce v ob-
lasti kaváren – americké 
společnosti Starback 
- zvažuje vstup na český 
trh i druhý největší hráč 

v tomto oboru – společnost The Coffee Bean 
&Tea Leaf z Kalifornie, známá pod zkrácenou 
značkou Coffee Bean. Je to největší a nejstarší 
privátní firma specializovaná na prodej kávy 

a čaje konečnému spotřebiteli v USA. Zaklada-
telé Herb a Mona Haymanovi otevřeli svůj prv-
ní obchod nabízející zrnkovou kávu a sypané 
čaje v roce 1963 v Los Angeles. Po roce 1980 se 
koncept prodejen změnil na kombinaci prodej-
na – kavárna/čajovna a nastala rychlá a úspěšná 
expanze v USA. Vysoce kvalitní suroviny, ruční 
míchání čajů, rozličné kombinace chuti a aro-
ma kávy a neustálá inovace výrobků, podle přá-
ní zákazníků, jsou základem oblíbenosti této 
značky všude, kde se tato kavárna objeví. V ro-
ce. 1996 byl otevřen první franchisový obchod 
v Singapuru a značka se vydala na úspěšnou 

cestu i do zahraničí. Dnes najdeme více než 
800 provozoven v USA, Singrapuru, Malajsii, 
Austrálii, Číně, Egyptě, Indii, Saudské Arábii, 
Spojených arabských emirátech, Mexiku a dal-
ších zemích. Ročně tato značka svým zákazní-
kům naservíruje 100 milionů porcí kávy nebo 
čaje po celém světě. Na českém a slovenském 
trhu hledá tento velmi kvalitně připravený 
a atraktivní franchisový koncept svého master-
-franchisového partnera. 

V případě zájmu o některou z výše uvedených 
značek nebo o další informace kontaktujte: 
ales.tulpa@avexsystems.eu.
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témy se pomocí různých marketingových 
aktivit snaží na sebe upozornit a získávat 
zájem zákazníků o nabídku jejich zboží, 
služeb a technologií. 

Dle zkušeností z jiných zemí, které se hos-
podářskou, tržní a demografickou struktu-
rou podobají českému trhu a zejména na 
základě různých analýz franchisových od-
borníků a České asociace franchisingu lze 
odhadovat, že do roku 2015 může na čes-
kém trhu působit cca. 200 - 250 franchiso-
vých systémů, tak jako je tomu například 
v Belgii, Rakousku, Holandsku, Dánsku 
nebo Portugalsku. 

Z celkového počtu cca. 150 franchisových 
systémů v České republice v roce 2010 
jich cca. 62% působilo ve službách a 38% 
v obchodě. Franchising v ČR je spojen ma-
joritně s gastronomií a potravinářstvím. Je 
to cca. 1/3 všech franchisových systémů 
na trhu.

Franchisový trh v České a Slovenské repub-
lice je stále ve fázi rozvoje, vzniku a etablo-
vání nových franchisových konceptů. Tyto 
systémy na trhu hledají a budou i nadále 
hledat další nové franchisové partnery, 
a to různými způsoby – například i for-
mou prezentace na veletrzích. 

AVEX systems
mezinárodní poradce

v oblasti franchisového podnikání

Know-how a znalosti AVEX systems jsou získá-
ny dlouholetými praktickými zkušenostmi v ob-
lasti mezinárodního franchisingu a ve vrcholo-
vém managementu mezinárodně působících 
společností, zejména pokud jde o zakladatele 
a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše 
Tulpu, který působil jako generální ředitel ně-
kolika velkých nadnárodních společností (OBI, 
QUELLE, aj.). Je členem ČAF a v letech 2001-
2005 byl i prezidentem této asociace. Je dále 
kooperačním partnerem mezinárodních orga-
nizací Franchise Pool International a SYNCON 
– International Franchise Consultants. 

AVEX systems nabízí
zejména následující služby: 
1.  Poradenství ve všech oblastech franchisové-

ho podnikání. 
2.  Pro zájemce o franchising vyhledává kvalit-

ní a úspěšné franchisové systémy. 
3.  Pro české i zahraniční franchisory hledá 

vhodné kandidáty pro master-franchisu 
nebo franchisanty. 

AVEX systems je odborným poradcem společ-
nosti Veletrhy BRNO při přípravě a organizování 
mezinárodního franchisového veletrhu FRAN-
CHISE Meeting Point 2012.

Více informací: www.avexsystems.eu
nebo info@avex.systems.eu. 

Střednědobou vizí je organizovat pravidelně, 
minimálně jednou za dva roky, specializova-
ný veletrh franchisových a podnikatelských 
příležitostí pod názvem Franchise Meeting Po-
int (FMP) souběžně a v synergii s komplexem 
mezinárodních veletrhů Salima, MBK, Inteco 
a Embax. 

V současné době neexistuje na trhu v ČR ob-
dobný specializovaný veletrh franchisingu na 
mezinárodní úrovni.

Čeští podnikatelé, noví zájemci o malé a střed-
ní podnikání, stávající franchisové systémy 
na trhu a zahraniční subjekty, které plánují 
expanzi na český a slovenský trh, by dle prů-
zkumů uvítali alespoň jednou ročně veletrh 
franchisových příležitostí, tak jako se pořádá 
tento veletrh v Rakousku (v listopadu 2011), 
v Polsku (říjen 2011), Portugalsku, Němec-
ku (Start–Messe 2x ročně) a jiných zemích 
(Francie, Anglie, Holandsko, Belgie, aj.). Tento 
veletrh, doplněný o nabídku služeb z různých 
oblastí podnikání, jako místo setkání a platfor-
ma pro společnou oborovou prezentaci na 
trhu chybí.

FRANCHISE Meeting Point 2012
– nový franchisový veletrh v Brně 

Největší společnost na na trhu specializující se na pořádání 
veletrhů – Brněnské veletrhy, a.s. - připravuje společně s odbor-
ným poradcem na franchisové podnikání Ing. Alešem Tulpou, 
AVEX systems, nový franchisový mezinárodní veletrh, který se 
bude konat ve dnech 2. – 3. března 2012 v Brně.

Linea Snella
Linea Snella se zabývá již více než 25 let meto-
dou formování postavy, zdravou a vyváženou 
výživou. Ve více než 130 centrech po celém 
světě pomáhá především ženám všech věko-
vých kategorií k získání vysněných hodnot. 
Z výsledků vyplývá, že 98,9 % klientek docílí 
při hubnutí předem stanovených cílů. V čem 
se franchisový koncept Linea Snella odlišuje 
od ostatních podobných systémů? 

Je to především používáním zcela jedinečné 
a revoluční metody v oblasti hubnutí a formo-
vání postavy. Metoda „Linea Snella“, což zna-

mená v překladu „štíhlá postava“ je založena 
na poznatcích nositele Nobelovy ceny, vědce 
Van´t Hoffa, ze kterých vyplývá, že enzymy 
zodpovědné za spalování tuků a jejich promě-
nu na energii působí nejefektivněji při těles-
né teplotě 37 °C. Na základě těchto poznatků 
zkonstruoval v 80. Letech Ital Angelo Barrasso 
zařízení THERMOSLIM, které využívá kombi-
naci konstantní teploty 37°C, infračerveného 
záření a odborně řízené pohybové cvičení 
k dosažení vysokého efektu spalování tuků. 
Tak Barrasso vyvinul metodu chráněnou znač-
kou Linea Snella, která se stala základem pro 
vznik stejnojmenných salonů v Itálii a později 
i v dalších zemích světa.

V současné době je pod značkou „FitMan“ 
testován v salonech Linea Snella v Mariboru 
a Ljubljaně nový program, jehož cílem je po-
skytnout podobné služby při hubnutí a formo-
vání postavy i mužské části populace.

Chicago Roasthouse
Dánský koncept „The Original Chicago Roa-
sthouse“ je velmi atraktivní změnou na gast-
ronomickém trhu a v oblasti „ake-away“ nebo 
„dodávky do domu“.

Je vítanou variantou k dnes již u nás tradič-
ním pokrmům jako je pizza nebo čínská jídla. 
Hlavními produkty jsou super křehký a do 
růžova upečený rostbeef z hovězího masa, 
vepřová žebírka s vlastními kreacemi omáček, 
pečené brambory a čerstvé saláty. Jídlo je mož-
no objednat telefonicky nebo on-line a buď si 
ho vyzvednout nebo si ho nechat dovézt na 
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FRANCHISING 
– šance pro Vaše podnikání 
V České republice, stejně jako v sousedním Slovensku, existuje několik set tisíc ekonomicky aktivních malých a středních podnika-
telů. Tato oblast zaměstnává v ČR kolem 2 milionů osob, tj. cca. více než 60% ekonomicky činného obyvatelstva na českém trhu. 
Většina podnikatelů ve sféře malého a středního podnikání (MSP vzhlíží s obavami do budoucnosti po nedávné hospodářské 
a finanční krizi, která zasáhla český i slovenský trh. Aby se mohli malí a střední podnikatelé dále rozvíjet, nově orientovat a nebo 
„přežít“ v náročné konkurenci na trhu, hledají informace o možnostech a alternativách svého dalšího rozvoje, pomoc při řešení 
problémů, úspěšné příklady, nové myšlenky, nabídky a partnery pro další spolupráci. 

Jedním z nejpodstatnějších nových trendů na 
evropském, stejně jako na českém a sloven-
ském trhu, je proces koncentrace – vytváření 
nákupních a distribučních aliancí, sítí a koo-
perací. Mnoho malých a středních podnikate-
lů bude mít v budoucnosti ekonomické nebo 
existenční problémy v důsledku své neorgani-
zované samostatnosti na trhu. Kromě aliancí 
a kooperací se začínají čím dál tím více uplat-
ňovat i na českém a slovenském trhu ve světě 
již mnoho let vyzkoušené a osvědčené podni-
katelské systémy, jako je FRANCHISING.

Tato metoda podnikání umožňuje zejména 
menším a středním podnikatelům zůstat sa-
mostatnými a přitom využívat výhod, jaké mají 
jen velké a většinou nadnárodní společnosti, 
především v oblasti centrálních nákupů, mar-
ketingu, IT a v dalších oblastech, jakož i dosa-
hovat v podnikání výrazně lepších výsledků 
s nižšími podnikatelskými riziky. 

Trh České a Slovenské republiky nabízí stále 
ještě velký prostor a dostatečnou tržní kapaci-
tu pro nové franchisové sítě. Poptávka po fran-

chisingu stoupá z roku na rok, protože tento 
způsob podnikání přináší mnoho výhod, je 
bezpečnější a vyznačuje se relativně vysokou 
rentabilitou vloženého kapitálu. 

Aktuální stav a další vývoj
Na českém trhu působilo v roce 2010 cca. 150 
franchisových systémů. Dalších minimálně 30-
50 systémů zvažuje aktuálně svou expanzi do 
České a Slovenské republiky. Stávající i budou-
cí systémy hledají na trhu své master-franchi-
sové nebo franchisové partnery. Všechny sys-

Český a slovenský trh láká nové 
mezinárodní franchisové značky
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Realitní kancelář PUBEC s.r.o. je firmou, která působí v oblasti obchodování s realitami již 21 let. Její vznik je spojen 
s transformací celého ekonomického systému České, tehdy Československé republiky. Po listopadovém převratu 
v roce 1989 se majitel firmy Ing. Pavel Pubec rozhodl založit tehdy první kancelář s realitním zaměřením v Plzni. 
Tento svůj záměr zrealizoval a firma byla založena již 2.4.1990.

Realitní trh v daném období byl ještě v plenkách, proto začátky nebyly jednoduché. Období první poloviny 
devadesátých let se neslo ve znamení živelného zakládání firem a podnikání často bez jasné představy fungování 
tržní ekonomiky.

Přesto si firma vybudovala stabilní pozici, z níž těží dodnes. Vývoj technologie prodeje nemovitostí se samozřejmě 
v čase spolu s vědeckotechnickým pokrokem mění, nicméně krédo firmy jít cestou kvality nikoliv kvantity zůstává 
stejné.

Společností s ručením omezeným se realitní kancelář stala zápisem do obchodního rejstříku dne 4. července 2001. 
Jedním z hlavních důvodů vzniku právnické osoby bylo rozšíření a zkvalitnění služeb pro klienty v podobě možnosti 
provádění veřejných dražeb dobrovolných či nedobrovolných. Případně také zvýšení pocitu profesionality, bezpečí 
a jistoty pro zákazníky, který vyplývá z jednání s právnickou osobou.

Ing. Pavel Pubec se narodil v Plzni. V letech 1962 – 1966 vystudoval stavební 
průmyslovku a následně Stavební fakultu Českého vysokého učení technického. 
Při studiu na vysoké škole měl možnost pracovat půl roku na stavbě 
v Mnichově. Po úspěšném dokončení studia pracoval 3 roky jako investiční 
technik v Kovosvitu v Sezimově Ústí, 10 let ve Stavebním podniku města 
Plzně a 5 let jako vedoucí projekce v Silnicích Plzeň.

V osmdesátých letech se mu podařilo získat znaleckou licenci a již v době před 
Sametovou revolucí se věnoval oceňování nemovitostí. Znalost plzeňského 
prostředí a kontakty, které získal právě jako znalec v oboru oceňování 
nemovitostí, pomohly firmě překonat nejednoduché počáteční období.

Pokud mohu porovnat existující sítě realitních kanceláří na českém trhu, má realitní 
kancelář PUBEC opravdu jedinečné postavení. Orientace na kvalitní nabídku služeb, 
profesionalitu makléřského řemesla a propracované know-how vedení realitní kanceláře 
dává každému zájemci/franchisantovi velmi silný nástroj pro úspěch v jeho regionu. 
Tato franchisa není určena všem. Hledá sobě rovné partnery, kteří budou chtít přenést 
dlouholetou tradici a úspěch značky PUBEC do dalších krajů České republiky. Jsem rád, že 
naše kancelář měla možnost spolupracovat na zpracování franchisové dokumentace pro 
prémiovou značku PUBEC, která je synonymem pro serióznost, jistotu a kvalitu služeb v 
oblasti obchodu s realitami.

Historie firmy

Majitel firmy

RNDr. Jiří Lošťák

“Nemusíte vymýšlet vymyšlené. 
    Můžete začít hned….S námi…”

člen správní rady ČAF a poradce pro franchising

Důvod, který nás vedl k vytvoření franchisového konceptu byl prostý: poptávka po našich službách i ve vzdálených 
lokalitách. Chceme se přiblížit klientovi, nabídnout mu naše služby a pomoci mu vyřešit jeho problémy s prodejem 
či pronájmem nemovitosti.

Náš systém není založen na masové distribuci a kvantitě, nýbrž na kvalitě. Jde nám o to, abychom dokázali naše 
služby poskytovat klientům na širším území než doposud. Uvědomujeme si důležitost místní znalosti realitního trhu, 
a proto jsme se rozhodli šířit námi lety ověřené know how i do vzdálenějších regionů republiky.

Půjdeme sice nelehkou, ale určitě správnou cestou!! Založíme vlastní sítˇrealitních společností. Jak snadno se to 
řekne…

Máme dobré jméno, klienti nám důvěřují, to se projevuje hlavně v dnešní nelehké době plné strachu. Máme originální 
know how. Víme, jak se prodávají a pronajímají nemovitosti. Máme systém a organizaci, spoustu zkušeností, známe 
trh a trh zná nás, máme kvalitní tým převážně mladých, vzdělaných a schopných lidí, kteří ví, co chtějí, i ví, jak toho 
dosáhnout. Máme vlastní realitní program, který nám obrovsky ulehčuje a zproduktivňuje práci. Právě jsme zavedli 
jeho poslední nejmodernější verzi. Víme, že jsme na tento krok připraveni a že přichází ta správná chvíle. Vždyť je 
krize, jak všichni říkají. A to je příležitost...

Celých 21 let jsme postupně přicházeli na to, že musíme být kvalitní, pro klienta maximálně důvěryhodní, to bylo první. 
Ale bylo to málo, brzy jsme přišli na to, že musíme být komplexní, klient se přeci nechce o nic starat. Pak přišel požadavek 
na maximální rychlost služby. Samozřejmě při zachování kvality i komplexnosti. I to jsme zvládli, byť to ze začátku bolelo. 
A poslední? No to chvíli trvalo, ale přišli jsme na to:musíme být jiní! Ano, to je to nejdůležitější. Musíme být jiní a my jsme.

Jako jedni z mála máme pouze výhradní smlouvy s klienty. Naši klienti chápou, že to pro ně je při našem způsobu 
práce to nejsprávnější.  Nebereme do nabídky nereálné zakázky, protože umíme spočítat reálnou cenu nemovitosti. 
Máme na to vlastní výpočetní systém ověřený na tisících zakázkách. Naše provize je dohodnutá dopředu, není nízká, 
je slušná a odpovídá rozsahu služeb, které nabízíme a garantujeme, hrajeme fér. Odměnu inkasujeme pouze, pokud 
splníme úkol, ke kterému jsme se zavázali…

Takže expanze… Musíme expandovat, nebo nás cizí nadnárodní realitní sítě donutí k tomu, že budeme jen 
paběrkovat a hrát druhé housle. A budeme jiní!!

Nebudeme tvořit síť, která má tisíce makléřů, jednotlivců. Jsme připraveni vytvořit v České republice síť realitních 
kanceláří PUBEC, v každém kraji jednu. Víme z praxe, že kraj se dá bez problémů obsáhnout a když se budou 
v působení překrývat, nic se nestane, budou spolupracovat. Budou pracovat naprosto jednotným systémem, který 
jsme připraveni kompletně předat, zaškolit je a vést. Cílem je, aby klient, který přijde do Realitní kanceláře PUBEC 
v Olomouci či v Plzni, dostal naprosto stejnou službu. Na prvním místě není zisk z této sítě, ale snaha být blíž klientům 
a pomáhat jim při řešení problémů s nemovitostmi.

Franchisový koncept
Realitní kanceláře PUBEC

Proč jsme se rozhodli vytvořit franchisový koncept 
a expandovat pod značkou Realitní kancelář PUBEC?

A co rozhodlo?
Kdyby za mnou před 21 lety někdo přišel a řekl: „Ty chceš 
udělat realitní kancelář, já Ti předám za rozumný poplatek 
všechno, co umím, naučím Tě to, budu Ti pomáhat, vzdělávat 
Tě, předávat Ti zkušenosti, budeš se moci opřít o mé jméno.“ 
Okamžitě bych do toho šel. No nikdo nepřišel, tak jsme to 
museli vytvořit sami, trvalo to 21 let, a jsme připraveni to 
předat..

Ing. Pavel Pubec
Majitel fi rmy
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Prázdniny bezesporu patří k nejoblíbenějším 
obdobím. Možná ještě o něco netrpělivěji je-
jich začátek vyhlížejí děti, studenti a jejich 
učitelé. Konečně budou mít čas dohnat vše, 
co nestihli během školního roku. Cestovat, 
odpočívat anebo se definitivně zbavit brýlí 
či kontaktních čoček, které jim komplikují 
život. Právě učitelům a studentům je určena 
mimořádná prázdninová sleva Refrakčního 
Centra Praha. Renomované pracoviště po-
skytující špičkovou oftalmologickou péči jim 
nabízí laserovou operaci očí ve světě nejroz-
šířenější metodou Lasik se slevou v celkové 
výši 7 000 Kč.

A zkrátka nepřijdou ani děti. Refrakční cent-
rum věnuje 1 000 korun za každého pacien-
ta, který bude odoperován v červenci a srp-
nu, nadaci Sluneční paprsek, která pořádá 

ozdravné pobyty u moře pro děti s onko-
logickým i jiným závažným onemocněním 
a děti z dětských domovů. Takže podstoupit 
rychlý a bezbolestný zákrok redukující di-
optrie v Refrakčním centru bude o prázdni-
nách obzvláště radostné – klient vstoupí do 
života bez brýlí a navíc pomůže potřebným 
dětem. Za „kliniku štěstí“ ostatně Refrakční 
centrum označila i zpěvačka a spisovatelka 
Natálie Kocábová. „Cítila jsem se jako Ter-
minátor, jak se mi zrak vyjasňoval hodinu 
od hodiny! Čekala jsem, že každou chvilku 
snad prohlídnu i zdmi. Člověk vidí tak ostře, 
že to až někdy bolí. Vidím líp než devadesát 
devět procent zdravých lidí kolem mě. Je to 
dost neuvěřitelný pocit. Člověk přijde druhý 
den a nemůže se přestat smát,“ popsala své 
pocity těsně po operaci, kterou nedávno 
v Refrakčním centru podstoupila.

Ke spokojeným klientům Refrakčního cen-
tra patří i další známé osobnosti, například 
Bára Nesvadbová, Lucie Borhyová, Vác-
lav Moravec, Michal Horáček, Jiří Menzel. 
Všem je věnována maximální péče, každé-
mu zákroku předchází zevrubné vyšetření 
a teprve podle výsledků se rozhodne, zda je 
laserová operace vhodná. O zodpovědném 
přístupu zdejších lékařů ostatně svědčí i mi-
nimální počet reoperací. Refrakční centrum 
sídlí v centru Prahy, v ulici Olivova, jen pár 
kroků z Václavského náměstí. 

I N Z E R C E

V předvečer letního slunovratu proběhlo v kláš-
teře minoritů sv. Jakuba v Praze společné setkání 
dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE 
HELAS LADIES CLUB a společenského klubu 
HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Pro hosty 
byl připraven již tradiční varhanní koncert pod 
taktovkou titulární varhanice Ireny Chřibkové. 
V rámci dalšího doprovodného programu mohli 
hosté zhlédnout výstavu fotografií Miloslava Kříž-
ka z cyklu „Kyperské kláštery v průběhu staletí“, 
fashion show přední české návrhářky Jaroslavy 
Procházkové & Studia Real Evy Kameníkové. Při-
praveno bylo také vynikající pohoštění, ochutnáv-
ka čokoládových pralinek BON BON, Coffe Miele 
Show a degustaci nápojů Cider Stassen Belgian 
a vynikající Cognac & Pineau des Charentes. 

Prázdniny splněných přání
pro děti, studenty i učitele
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Svatojakubská letní
varhanní slavnost

Na uvítanou získejte

SLEVU
ve výši 5 %
Tento kód pro uplatnění slevy: 667192 můžete 
využívat na veškeré Vaše nákupy do 30. 9. 2011.

Degustujte každý den

http://www.Go

nový internetový obchod
kvalitní česká i zahraniční vína

za skvělé ceny
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Kontakt :  gol fcup@atlasconsul t ing.cz
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Moët i v letošním roce pokračuje v tradici 
spolupráce s Mezinárodním filmovým festi-

valem Karlovy Vary. Šestilitrová láhev Moët 
personalizovaná nápisem Karlovy Vary 

IFF 2011 ze Swarovského křišťálů bude 
podepsána hvězdami filmového plátna 
na Moët party 8. července v Galerii měs-
ta Karlovy Vary. Tato unikátní láhev se 
stane součástí soukromé sbírky šampaň-
ského domu Moët & Chandon, který vě-
nuje 100 000 Kč sbírce Pomozte dětem.

Moët & Chandon vytvořil tradici červe-
ného koberce a zve známé celebrity, aby 
podepsaly limitované velké láhve Moët 
na významných filmových premiérách 
a mezinárodních filmových festivalech, 

které podporuje po celém světě. Tyto vzác-
né a většinou jedinečné láhve podepsané hvězdami 
filmových pláten, jako například Georgem Clooney, 
Penélope Cruz, Judem Law, Pedrem Almodóvarem, 
vyjadřují již skoro stoletou lásku značky Moët k fil-
mu a pomáhají řadě charitativních projektů. Moët 
je součástí světa filmu již od roku 1930, na plátně 
i elegantních večírcích generace slavných herců, 
hereček, producentů a režisérů oslavují s Moëtem. 
Proto i múzou značky je již druhým rokem herečka 
Scarlett Johansson. Dlouholeté pouto mezi Moëtem 
a Hollywoodem sílí každým rokem, Moët je exklu-
zivním šampaňským ACADEMY AWARDS/ OSCARŮ 
a téměř dvě desetiletí oficiálním šampaňským GOL-
DEN GLOBE AWARDS/ZLATÝCH GLOBU.

Společnost Louis Vuitton, přední světový 
výrobce luxusního zboží, je synonymem 
umění elegantního cestování již od svého 
založení v roce 1854. Její kultovní kufry 
a další zavazadla jsou věrným společní-
kem cestovatelů. 

„Pro sezónu podzim 2011-2012,“ vypráví 
umělecký ředitel značky Louis Vuitton 
Marc Jacobs,“ jsme se sešli se Stevenem 
Meiselem a rozhodli jsme se, že tématem 
reklamní kampaně budou krásné auto-
mobily – veteráni, malí psíci a krásné 
mladé ženy. Je to klasický scénář – a sa-
mozřejmě je to i o cestování, ale mys-
lím si, že jsme tomu dali svěží, moderní 
a místy i trochu pikantní, nicméně vždy 
humorný nádech.“

Produkce kampaně značky Louis Vuitton 
pro sezónu podzim/zima 2011-2012 byla 
složitá a pečlivě plánovaná operace, jíž 
se účastnilo nejen šest mladých modelek 
s kariérou na vzestupu, pět veteránů a je-

jich šofér, ale také sedm párů čistokrev-
ných pejsků. Dokonce i pejskové prošli 
castingem a byli vybráni z desítek ucha-
zečů. A to všechno se sešlo na již nepo-
užívaném aerodromu v Brooklynu. Toto 
poněkud nezvyklé prostředí však dalo 
vzniknout sérii sofistikovaných fotogra-
fií, které tematicky a umělecky navazují 
módní přehlídku pro tuto sezónu. Jedná 
se o jakési pokračování příběhu ženy, 
která opouští hotel a společně se svým 
psíkem nasedá do limuzíny, kterou při-
stavil její šofér. 

Exkluzívní materiály modelů z kolekce 
Louis Vuitton pro sezónu podzim/zima 
2011-2012 - lakovaná kůže, hadí kůže, 
beránek, kožešina z mongolských dlou-
hosrstých ovcí - na pozadí karosérií vozů, 
kožených sedaček a leštěného dřeva do-
dávají celkovému dojmu ještě luxusnější 
výraz. Na devíti fotografiích se představu-
jí ‚hvězdné‘ doplňky kolekce. Mezi nimi 
jsou i lesklé holinky, ‚oficírské‘ čepice 
z beránka a rukavice z glazované jehněti-
ny, stejně jako několik variací na kultovní 
kabelku Lockit, včetně psaníčka Extraor-
dinaire z kůže aligátora, s visacím zámeč-
kem a řemínkem na nošení okolo zápěstí 
z diamantového pavé. „Kdo by nebyl rád 
touto mladou ženou na zadním sedadle 
tak krásného automobilu?“ ptá se Marc 
Jacobs. „A ať již jede kamkoliv, je obleče-
na do poslední kolekce Louis Vuitton.“

Reklamní kampaň Louis Vuitton 
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Hvězdy filmového
plátna pro charitu 



MOTORSPORT GOLF TOUR je jedna z mála celoročních, sportovně-společenských akcí, která si mezi klienty a hráči získala pověst 
dobrého marketingového tahu a současně sportovní akce na vysoké úrovni. Pořadatelům se podařilo skloubit poutavou formou prezen-
taci výrobků a služeb partnerů tour a kvalitní sportovní klání pro hráče všech výkonnostních úrovní. Pro rok 2011 připravili pořadatelé 
pro jednotlivé turnaje rozšířený program, nové doplňkové programy pro nehrající doprovod a nové formy prezentace pro rozšiřující se 
počet partnerů, to vše na nejlepších hřištích v České republice. Opravdovou lahůdkou je potom závěrečný turnaj nejlepších hráčů tour ve 
Spojených arabských emirátech, kde se utkají s domácím týmem, tvořeným golfisty z celého světa. Pořadatelé tour tímto děkují všem 
partnerům soutěže a přejí jim do začínající golfové sezony, ale samozřejmě především v jejich podnikání, hodně úspěchů.

19. července ..............Slavkov

16. srpna ....................Dýšina

13. září .......................Mstětice

8. –12. listopadu ......Dubaj (UAE)

I N Z E R C E

Přesně před dvaceti lety začala značka Mont-
blanc vzdávat hold vyjímečným osobnostem, 
které milují a podporují umění. Začala jim udě-
lovat zvláštní cenu nazvanou Montblanc de la 
Culture Arts Patronage Award. Každý rok tak 
vzniká jedinečná edice Patron of Art Limited 
Edition nesoucí jméno oceněného. Od 22. září 
do 2. října si můžete v butiku Montblanc v Pa-
řížské ulici prohlédnout všechny limitované 
edice, které byly během dvaceti let vytvořeny. 

Zakázková výroba Montblanc pro ty, 
kteří chtějí skutečný unikát
Montblanc nabízí jedinečnou službu – zá-
kazník si může navrhnout „svůj“ produkt 

Montblanc, který speciálně pro něho vyrobí 
řemeslní mistři v Montblanc Artisan Atelier 
v Hamburku. Výrobě je věnována ta největší 
péče a pozornost, takže výsledkem je vždy mi-
strovské dílo té nejvyšší kvality.

Unikátní zakázkové kousky mohou mít speci-
ální tvar, luxusní zdobení a vyjadřovat charak-
ter, smysl pro humor a individuální styl svých 
budoucích majitelů. Od samého počátku se 
zákazník účastní koncepčního vývoje svého 
luxusního kousku od Montblanc a může sle-
dovat jeho výrobu online.

Cena těchto unikátů, které jsou vzácným pří-
kladem toho nejvyššího řemeslného mistrov-
ství, začíná od 100 000 eur. Jejich majitelé 
mají skutečnou záruku, že „jejich“ pero nemá 
nikdo jiný na světě. 

Od 22. září do 2. října si nejen můžete v praž-
ském butiku prohlédnout následující limitova-
né edice per Montblanc, ale máte i příležitost 
si objednat své unikátní pero.

Výstava limitovaných edicí 
per Montblanc u příležitosti oslavy 
20. výročí Montblanc de la Culture 
Arts Patronage Award
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