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Editorial

obrazy ve skle | paintings in glass

Milí čtenáři,
je tomu právě dva roky, co jste mohli číst první vydání našeho časopisu a výročí je vždy důvod k ohlédnutí. Těší nás
samozřejmě pozitivní reakce, které slýcháváme či čteme.
A protože štěstí nikdy nenaleznou ti, kteří nedovedou ocenit to, co mají, my oceňujeme a vážíme si toho, že nás čtete.
Ale také si ceníme našich skvělých a věrných dopisovatelů,
kteří u nás mají svoje pravidelné rubriky a jejichž jména
naleznete v tiráži. Důležitým kolegou je pro nás také hlavní
graﬁk, kterému patří náš dík za vizuální tvář našeho časopisu. Ale samozřejmě těm, kterým bychom měli poděkovat je
okolo nás hodně. Jsme vděčni především našim klientům
za jejich příběhy, za to, že nám svěřují ﬁlozoﬁe svých značek i za to, že pro Vás dělají četbu zajímavou.
Těší nás ale také spolupráce s nejrůznějšími partnery
a projekty, které jsme navázali, jmenovitě například soutěž
Ocenění českých podnikatelek, o které se dočtete i v tomto vydání. Hodně si ceníme navázaných vztahů s úžasným
německým časopisem Stores+Shops, a doufáme, že i pro
Vás jsou převzaté články, označené jejich logem v naší části
STORiES, zajímavé. Je pro nás také velkou poctou, že se nám
dostalo té důvěry – nominovat za naši republiku ty nejlepší
koncepty a interiéry obchodů do světové soutěže EuroShop
RetailDesign Award 2012. Její výsledky a tudíž nejlepší obchody světa budou vyhlášeny v lednu 2012 v New Yorku
a Vy se o nich, jako již tradičně, dozvíte na našich stranách.
Držíme tedy palce našim nominovaným, věříme, že v rámci
světového porovnání nezůstanou nepovšimnuti a budeme
mít tak možnost ukázat, co naši designéři obchodů dokážou. Doufáme, že o nich budeme psát jako o vítězích.

P ři jm ěte p o z vá n í n a mim o ř ád n o u p r o d ej n í výst a vu u m ěle ckýc h r yt in ,
pro de jn í g al er ie N a P ří ko pě 1 2 , Pr a h a 1 (v ýst av a p o t r v á d o 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 ).
Pl ea s e ac ce pt o u r in v ita tio n t o t he exc ep t io n a l sal es exh i b it i o n o f ar t en g r a vi n g s,
s al es g al le ry Na P r iko p e 1 2 , Pr ag u e 1 (t he exh i b it i o n l ast s t il l 3 1 st Oct o b er 2 0 1 1 ).
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A jaké příběhy značek přináší naše jubilejní číslo? Myslím,
že Vás zaujme příběh malého chlapce z Liberecka, který
na zamrzlé Nise nadchl kamarády svým prvním vynálezem
- osvětlenými bruslemi a naštěstí nejen kamarády. Nadchl
i svého mecenáše, jenž mu dopřál průmyslovou školu v Liberci, a tak se nestal klempířem, ale jeho jméno Ferdinand
Porsche bylo uznávaným podpisem pod mnoha převratnými vynálezy v automobilovém světě. Coca-Cola slaví letos
125 let a stejně jako v roce 1886 i dnes je její receptura tajná. Seznam ingrediencí a jejich poměr je uložen v trezoru
banky SunTrust v Atlantě a pouze dva ředitelé znají recept

nazpaměť. Přesně 125 let uplynulo také od roku, kdy si Robert Bosch založil ve Stuttgartu „Dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Jeho příběh jste se mohli dočíst
v našem minulém vydání, nyní Vám společnost BSH domácí
spotřebiče s.r.o. představí svoji produktovou současnost.
Jistě zajímavý příběh pro dámy - z meky módních návrhářů - Milána, se začal psát před 60 lety. Právě tolik letos
slaví značka Max Mara, jedna ze značek, kterou do Čech
a přivedli zakladatelé společnosti MaxPraga s. r. o. Čtenářkám doporučuji také velmi inspirativní příběh jedné milé
a energické ženy, která zvítězila v již zmiňované prestižní
soutěži Ocenění českých podnikatelek 2010 v kategorii
velká ﬁrma. Možná mnohé z Vás netuší, že již 20 let se pod
značkou lůžkovin a mnoha textilních produktů do domácnosti SCANquilt skrývá ryze český nápad a česká šikovná
žena se svým týmem. Také ze soudku zdraví a krásy lze
v tomto vydání vyčíst zajímavé informace a novinky, a to
nejen pro ženy. Ale kdybych měla pokračovat ve výčtu zajímavostí v našem jubilejním vydání, mohla bych popsat
ještě mnoho dalších stran. Pozvu Vás raději na strany s příběhy našich klientů a když otočíte časopis z druhé strany,
tak i na stránky s trendy ze světa kamenných obchodů.
Chtěla bych na závěr popřát našemu časopisu ještě spousty
dalších zajímavých příběhů, a to nejen věhlasných značek,
protože všichni jsme jednou začínali a zakládali ten svůj
Brand. Věřím, že také mnoho z Vás – našich čtenářů - by se
k tomuto přání připojilo.
Člověk musí být vytrvalý, aby zjistil, co v něm je. A za náš
tým, slibuji Vám čtenářům, že my vytrvalí budeme a budeme stále vyhledávat ty Vaše krásné a zajímavé příběhy.
Užijte si zbytky letošního léta a rozloučím se oblíbeným
rčením našeho Senior Partnera

CARPE DIEM

Blanka Bukovská
vydavatelka

www.moser-glass.com
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Současnost značky Bosch

V dnešní uspěchané době je poměrně obtížné skloubit zaměstnání spolu s domácími
pracemi. Ty tam jsou naštěstí doby našich babiček a prababiček, kdy například jenom
praní prádla zabralo celý den a pečení chleba jakbysmet. Nám naštěstí v kuchyni i celé
domácnosti pomáhají šikovní pomocníci. Abychom však ušetřili nejen čas, ale také
energii musíme si vybrat ty nejlepší. Se značkou Bosch to půjde snadno!

Slaví letos 125 let!
Příběh zakladatele Roberta Bosche
byl zveřejněn v minulém vydání
Brands&Stories.

Malé spotřebiče Bosch
nepostradatelní pomocníci
každé domácnosti
Začněme pěkně od podlahy
Všichni jsme to již někdy zažili na vlastní kůži.
Ve chvíli, kdy začneme s domácím úklidem
a chopíme se vysavače, začne se místností linout podivuhodný zápach. Obzvlášť tuto nepříjemnost mohou pocítit majitelé domácích
mazlíčků. Tento problém může být způsoben
zastaralým způsobem ﬁltrace vašeho vysavače. Tomu můžete udělat jednoduchou přítrž
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tím, že si pořídíte nový vysavač řady Bosch
GL-30 nebo Bosch GL-50, který tento problém
díky inovativní ﬁltraci Bionic eliminuje na minimum. Tento nový druh ﬁltrace je založen
na odbourávání zápachu přirozenou cestou
a parfémováním ﬁltru přírodní vůní. Navíc
je zhruba dvakrát účinnější než uhlíkový ﬁltr
a vzduch, který vychází z vysavače je nejen
svěží, ale i čistší. Chytrý vysavač Bosch GL-50

s funkcí compressor technology dokáže díky
inovativní motorové technologii s aerodynamickými lopatkami a perfektně vyladěným
průtokem vzduchu v celém spotřebiči a zastat
dokonalou práci při nižší spotřebě elektrické
energie. Například při příkonu 300-1200W
(což je výkon srovnatelný s vysavačem o výkonu 2400W) uspoří až 50% energie. Elektronická regulace sací síly, ukazatel výměny
ﬁltračního sáčku, ergonomické madlo, tryska
na matrace a spáry je samozřejmostí.

Láska prochází žaludkem,
aneb vše začíná v kuchyni
Nejedna hospodyňka si oprávněně povzdychne, že má tak málo času, že si nemůže dovolit trávit dlouhou dobu v kuchyni a přípravě
jídel se tudíž nemůže tolik věnovat. Bosch
má na podobné problémy recept v podobě
kuchyňských pomocníků, které si jednoduše
zamiluje každý. Příkladem je kuchyňský robot
Bosch MUM 5 řady Styline, který se díky nadčasovému designu stane ozdobou každé kuchyně. Tento skvělý pomocník je zároveň in-
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těsta. Ať už se jedná o klasické těsto, těsto na
chléb, křehké sušenky či sníh nebo šlehačku.
Díky systému Multi Motion Drive hnětací hák,
míchací a šlehací metly přesně kopírují vnitřní stěny mísy a těsto je tak důkladně a stejnoměrně promícháno.

Aby se požitek z kávy stal dokonalým je potřeba splnit tři základní pravidla: zajistit správnou teplotu vody, optimální dobu spařování
a udržovací teplotu. S tím vším Vám pomůže
ﬁltrační kávovar ze snídaňového setu Styline.
Množstevní automatika zajistí optimální aroma kávy. Technologie Dual Heating Systém
zase dokonalou chuť díky optimální regulaci
teploty při spařování. Samozřejmostí je automatické vypnutí po skončení spařování. Termokonvice je chráněna krytem uzavíratelným
na bajonet a je určena pro 8 – 12 šálků lahodné kávy.

Tento multifunkční kuchyňský robot obsahuje také mlýnek na maso, lis na citrusové plody,
kotouč na krájení, strouhání a krouhání, plastový mixér o objemu 1,25l, nerezovou mísu
pro 0,75kg mouky a další přísady, nerezovou
mísu o objemu 3,9l. Nezbytnou nutností je
také čtyři nebo sedm rychlostních stupňů
a LED ukazatel provozu.

Pokud dáváte namísto kávy přednost kvalitnímu čaji, varná konvice se pro Vás jistě stane nepostradatelným pomocníkem. Všichni
milovníci čaje vědí, že čaj si zachová správné
aroma jedině tehdy, když teplota vody odpovídá příslušnému druhu čaje. U varné konvice
z tohoto setu můžete nastavit čtyři stupně teploty – 70 C, 80 C, 90 C a 100 C. Funkce Keep
Warm Function dokáže udržet teplotu vody
na potřebném stupni.

Pro ty z Vás, kteří v kuchyni bojují s místem
je určen kompaktní kuchyňský robot Bosch
MCM4, který zastane obrovský kus práce
a přitom zabere minimum místa díky šikovné
zásuvce, která ukrývá veškeré příslušenství.
Krouhání ovoce a zeleniny, tvrdého sýra, krájení, strouhání, zpracování těsta, mixování
i ušlehání sněhu z bílků či šlehačky, stejně tak
příprava čerstvého fresh džusu z citrusů je
pro něj prostě hračka.

S toasterem z této kolekce se Vám již nikdy
nestane, že budete mít k snídani nerovnoměrně opečený toast. To vše díky inovativní
technologii AutoHeat Control, která elektronicky reguluje teplotu a zaručí tak rovnoměrné opékání vašeho toastu. Obzvlášť šetrné
opékání je zaručeno díky ohřevu pomocí
křemíkového skla – Mirror heating. Stupně
opečení včetně dopečení, rozmrazení a rozpečení zajistí elektronické nastavení. Opékání je samozřejmě možné kdykoli přerušit
tlačítkem stop.

teligentní. Nepodaří se Vám ho totiž zapnout
v momentě, kdy máte jeho příslušenství nasazeno nesprávně. A to ani v případě chybějícího poklopu mixéru. Chybná obsluha je tudíž
vyloučena. Chytrý kuchyňský robot Bosch
MUM 5 se díky příkonu 700 – 900W postará
hravě o větší výkon a vyšší rychlost hnětení
Ti, kteří mají pocit, že by tolik funkcí tohoto
pomocníka nevyužili, nejspíše sáhnou po ponorném tyčovém mixéru s čtyřbřitou čepelí
mixxo quattro MSM7800. Elegantní pomocník atraktivního designu okouzlí nejednu
hospodyňku a zastane pěkný kus práce. Ať
už budete potřebovat nasekat cibuli, nastrouhat mrkev do salátu nebo do hladka vyšlehat
sníh z bílků do sladkého pečiva. Ergonomický
design spolu s neklouzavým povrchem soft
touch zajišťuje optimální ovládání. Díky LED
ukazateli na čelní stěně přístroje budete mít
otáčky plně pod kontrolou. Maximálního výkonu pak dosáhnete stisknutím tlačítka turbo.
Výsuvný mechanismus umožňuje snadné odejmutí nerezové mixovací nohy a jednoduché
čištění.
Téměř v každém článku týkajícím se zdravé výživy najdeme pasáž, která je věnována snídani.
Ať chceme, či nechceme snídaně je základ dne
a měli bychom si ji náležitě vychutnat. K tomu nám pomohou designové snídaňové sety
Bosch Styline. Stylové modely toasteru, varné
konvice a ﬁltračního kávovaru vylepšené inovativními technologiemi a kvalitními materiály zpříjemní každý start do nového dne. Vybrat
si můžete z bílé nebo černé barvy.
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které známe v dnešní době. Candlerův příběh
je jedním z oněch pravdivých příběhů člověka, který vlastní prací dosáhl na americký sen.
V roce 1873 přijel do Atlanty, bylo mu 22 let
a měl pouze 1,75 dolaru v kapse, oblečen byl
v podomácku ušitém oděvu a začal pracovat
jako učedník u lékárníka George Jeffersona
Howarda, který vlastnil významnou lékárnu
na Peachtree Street. Candler se vypracoval na
zručného výrobce patentovaných léků a v roce 1888 koupil od Pembertona vlastnická práva, která ho opravňovala vyrábět tonik proti
bolesti hlavy – nápoj Coca-Cola. Podnikatel se
rozhodl, že se soustředí na tento tonik především jako na osvěžující nealkoholický nápoj
a dne 29. ledna 1892 založil společnost The
Coca-Cola Company.

John Pemberton by byl jistě překvapen, že
jeho “tonikum“ zůstalo během desetiletí téměř
nezměněno. Jeho vůle vytvořit 100% přírodní
nápoj (silně věřil v jeho léčivé vlastnosti) nikdy
nepřišla nazmar.

Tajná receptura je stále tajná!

Zvláštní příběh „nové Coly“

Ingredience, které jsou všechny přírodní, jsou
vypsány na každé plechovce i láhvi. V čem
tedy spočívá ta klíčová receptura, která dělá
z Coca-Coly tolik milovaný nápoj? Je to jednoduché: přesná a stále tajná kombinace
koření a zeleninových výtažků. Seznam ingrediencí a jejich poměr je uložen v trezoru
banky SunTrust v Atlantě a pouze dva ředitelé znají recept nazpaměť. Tito dva strážci
samozřejmě nemohou společně cestovat. Co
však není žádným tajemstvím, je fakt, že nápoj neobsahuje žádné umělé příchutě či přidané konzervanty. Přesně jako v roce 1866!

Společnost Coca-Cola se rozhodla v roce 1985,
tedy po 99 letech od uvedení prvního originálu
na trh, dát nápoji nový impuls, upravila recepturu a představila nový nápoj s názvem New
Coke. Dny mezi 23. dubnem 1985, což je den
uvedení „nové“ Coca-Coly na trh, a 11. červencem téhož roku, kdy byl ohlášen návrat klasického nápoje Coca-Cola, se významně zapsaly
do dějin společnosti. Novou recepturu ochutnalo 200 000 spotřebitelů, ale žádný test neposílil pouto, které spotřebitelé cítili k původní
receptuře nápoje Coca-Cola. Ve skutečnosti
společnost obdržela tisíce a tisíce protestů, za-

A jaký je tedy obsah nápoje Coca-Cola, který
lze prozradit? Základem pro osvěžující nápoj
je perlivá voda. Obsahuje také cukr z cukrové
řepy, přesně takový, jaký si běžně dáváte do čaje
nebo kávy. Správný říz pak dodává nápoji Coca-Cola kyselina fosforečná užívaná rovněž při
výrobě sýrů, tuků, margarínů a mnoha dalších
potravin. Obsažený kofein, rovněž stejný jako
v čaji, kávě nebo čokoládě, zaručuje povzbuzující vlastnosti. A nakonec typicky tmavě hnědá
barva vytvořena karamelovým barvivem, jež je
vyrobeno z rozehřátého cukru a dalších přísad.

Slavíme 125 let!

Osvěžující a jedinečný nápoj Coca-Cola
dělá radost lidem po celém světě už 125 let.
Abychom zjistili, co mohlo zastavit nejúžasnější bublinky na planetě, musíme se podívat na to, co se událo před více než sto lety,
tedy v době, kdy Spojené státy, jak je známe dnes, ještě neexistovaly...
Během Americké občanské války riskoval podplukovník 3. batalionu kavalerie z Georgie
život. Psal se duben 1865, jeho noha krvácela
a žádný doktor, který ho vyšetřoval, se neodvážil mu dát sebemenší naději na uzdravení.
Mohl umřít stejně jako mnoho jiných mužů,
ztracen ve vřavě války. Místo toho se však tento
34letý muž úplně zotavil, vrátil se domů a přestěhoval se do Atlanty, kde se stal oddaným
a úspěšným chemikem a lékárníkem. Jmenoval se John Stith Pemberton a měl se zapsat do
historie jakožto vynálezce toho nejslavnějšího
nápoje na světě: nápoje Coca-Cola.
Pemberton byl nejen výborným vědcem,
avšak měl také smysl pro obchod a nenechal
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si, jak bychom dnes řekli, utéct příležitost mezi
prsty. V této době byl již v Evropě velmi populární nápoj Vin Mariani, alkoholický nápoj
prodávaný jako tonik, který byl vyroben v roce 1863 francouzským chemikem Angelem
Marianim. Co na něm bylo tak jedinečného?
Prodával se jako „stimulátor mysli“. Když podal Mariani tento nápoj herečce, která trpěla
depresí, pochvalovala si jeho zázračný účinek
a z tohoto nápoje se stal jeden z nejznámějších nápojů viktoriánské éry, který byl oblíbený mezi spisovateli a básníky. Pemberton
vycítil příležitost a řekl si, že může být ještě
lepší. V rozhovoru pro Atlanta Journal v roce
1885 uvedl, že jeho tonik kromě stimulace

mysli podporuje i trávení, dýchání a posiluje
nervový a svalový systém. 8. května 1886 nabídl Pemberton tento speciální nápoj majiteli
lékárny Jacobs’, kterému velmi chutnal, a tak
souhlasil s tím, že ho bude prodávat. Tato nealkoholická verze měla obrovský úspěch a účetní ﬁrmy Pemberton Chemical Company Frank
Mason Robinson navrhl, aby byl pojmenován
Coca-Cola, jelikož byl přesvědčen, že budou
dvě písmena „C“ vypadat dobře. Napsal tento název v té době velmi elegantním písmem
nazývaným Spencerian. Ještě před svou smrtí
v roce 1888 prodal Pemberton recepturu americkému obchodníkovi jménem Asa Griggs
Candler, který dokázal vybudovat impérium,

Zrození legendy
Otevřít si dnes nápoj Coca-Cola, ať již v láhvi, či v plechovce, je naprosto přirozené.
Ovšem v minulosti tomu tak nebylo. Mezi roky 1886 a 1899 bylo možné koupit nápoj
Coca-Cola pouze točený nebo v lékárně (byl doporučován jako lék na různé druhy
nemocí, mezi něž patřila například bolest hlavy).
Když však Coca-Cola přešla do rukou Asa G. Candlera, stal se z ní žízeň hasící nápoj a díky spolupráci
Candlera se stáčecími společnostmi dokázal tento
podnikatel vytvořit velmi populární produkt.
V roce 1897 začali také majitelé společnosti Valdosta Bottling Works plnit Coca-Colu do láhví, a to
pro místní obchody. Právníci Benjamin F. Thomas
a Joseph B. Whitehead vycítili novou obchodní příležitost a v roce 1899 byla uzavřena první smlouva
o průmyslové produkci. Na setkání, kterého se zúčastnil také Candler, získali Thomas a Whitehead exkluzivní práva na stáčení nápoje Coca-Cola po celých
Spojených státech amerických (s výjimkou Vicksburgu), a to za směšnou částku jednoho dolaru.
V 50. letech představila společnost nové formáty
láhví. Spolu s klasickou lahví, která měla 6,5 uncí,
byly představeny modely o objemu 10, 12, 16 a 26
uncí. Také označení výrobků zaznamenalo změny
– bylo opuštěno od etikety z roku 1957 a společnost přijala za vlastní tzv. Applied Color Labelling

systém, což znamenalo, že název Coca-Cola byl
vytištěn bílým písmem přímo na láhvi, a byl tudíž
dobře čitelný.
V 60. letech se poprvé začalo uvažovat o designu
balení jakožto o prostředku, který mohl usnadnit
život zákazníka. V roce 1961 se Coca-Cola rozhodla

1894

1899-1902

1900-1916

1915

městnanci, kteří ve ﬁrmě tehdy pracovali, přijímali až 1 500 telefonátů denně s přáním návratu původní receptury.
V té době panovalo přesvědčení, že skutečnými majiteli společnosti jsou její zákazníci,
kteří považovali všechny zaměstnance (od
bezpečnostní služby až po manažery) společnosti zodpovědnými za tuto nevítanou změnu.
Zákazníci mezitím doslova skoupili klasický nápoj Coca-Cola z obchodů. Například v Texasu
koupil jeden muž nápoje Coca-Cola v hodnotě
1 000 dolarů, což byla v té době velmi vysoká
částka. Všichni si najednou uvědomili, že jim
„ta pravá“ Coca-Cola chybí. Objevilo se dokonce několik protestních hnutí, jako např. „Americké společenství pro zachování té pravé věci“
(The Real Thing – jak je Coca-Cola nazývána)
nebo „Konzumenti starého nápoje Coca-Cola“.
Dva dny po oznámení návratu ke “staré“ receptuře nápoje Coca-Cola zaznamenala společnost
Coca-Cola 31 600 telefonátů s pozitivními ohlasy. Legenda se vrátila na pulty obchodů.

nabídnout jednoúčelové skleněné láhve. Plastová
lahev contour přišla na scénu v roce 1993.
Když se započalo s výrobou láhev countour, její
zelená barva byla nazývána Georgia green – georgiánská zeleň. Při výrobě byl použit speciální písek,
který propůjčoval láhvi onu charakteristickou barvu.
Zajímavým faktem je, že po II. světové válce, pokaždé když byla Coca-Cola poprvé představena novému národu, se společnost postarala o to, aby byla
zpočátku dodávána v zelených láhvích.
Láhev contour je stále ekologičtější. V roce 2000
byla představena láhev Ultra Glass contour, která je
koncipována o 40 % odolnější, o 20 % lehčí a o 10 %
levnější. Díky inovaci Ultra Glass bylo možno ušetřit 52 000 metrů krychlových skla, což představuje
úsporu 26 000 tun CO2. „Představujeme si svět, ve
kterém náš obal již nebude považován za odpad, ale
za vzácný zdroj pro budoucí užití,“ říká Scott Vitters,
hlavní manager společnosti The Coca-Cola Company, odboru životního prostředí a vodních zdrojů,
a dále dodává: „S rostoucími cenami energie a obtížemi týkajícími se dostupnosti surovin nepomohou
naše činy pouze životnímu prostředí, ale zajistí nám
zároveň dlouhodobou konkurenceschopnou pozici.“
Jinými slovy - budeme-li i nadále pracovat na legendě jménem Coca-Cola, bude stále žít.

1923

1937

1957

1961

1975
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Příběh značky Porsche

Sága rodiny ze severočeských Vratislavic

Jak jméno
ovládlo svět
Příběh rodiny začíná v městečku Vratislavice na Nisou (Maffersdorf). 3. září 1875
se narodil Ferdinand Porsche jako druhý potomek Antonovi a Anně Porsche. Po absolvování základní školy ve Vratislavicích nastupuje v roce 1889 ke svému otci jako
klempířský učeň. Žádná velká budoucnost se před ním nerýsovala, druhorozený syn
měl pokračovat v klempířské živnosti.
Porsche první závodní vůz na světě s pohonem
všech kol a také benzínový elektrický hybridní
vůz. Ferdinand Porsche se stává technickým ředitelem u ﬁrmy Austro-Daimler v Novém Městě u Vídně. Ve svých 31 letech je odpovědný
za paletu všech modelů jednoho z největších
automobilových výrobců v Evropě.

První vyrobené Porsche, získalo tedy cenu na
Světové výstavě v Paříži. Byl představen elektrický vůz Lohner-Porsche. Motory v nábojích
kol učinily jméno mladého konstruktéra a zkušebního jezdce Ferdinanda Porsche světoznámým. Ještě v tomtéž roce vyvinul Ferdinand

Pro Auto Union, roku 1932, vyvinul Porsche
legendární závodní vůz pro Grand-Prix s 16-válcovým motorem umístěným před zadní
nápravou, který se v té době stal nejúspěšnějším zavodním autem. V červnu roku 1934
společnost Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG obdrží

V podkrovní skrýši rodného domu si mladý
Ferdinand vybudoval království, kde se náruživě oddával velkému koníčku - elektřině. O mladíkovi koloval po kraji příběh, který se tradoval. Když na zamrzlé Nise bruslila spousta dětí
a začalo se smrákat, mladý Porsche všechny
nadchnul svými svítícími bruslemi. Na brusle
si připevnil malé lampičky napájené bateriemi, které měl zastrčené v kapse. Můžeme to
považovat za jeho první vynález, ale mohl být
zapomenut nebýt majitele liberecké továrny na
koberce Ignáze Ginzkeyho, který v mladíkově
životě sehrál důležitou roli. Přimluvil se u doposud neoblomného otce, který po bratrově
smrti ještě více trval na tom, že Ferdinand musí
převzít rodinný podnik a zaručil se, že bude talentovanému mladíkovi mecenášem na studiích
na státní průmyslové škole v Liberci. Jako osmnáctiletý odchází potom Ferdinand z rodného
Liberecka do Vídně. Roku 1897 začal pracovat
mladý Porsche v Lohner Imperiálu a v Královské Továrně ve Vídni. A tam se to stalo.

Ferdinand Porsche s vnuky Ferdinandem Piëchem
(vpravo) a Ferdinandem Alexanderem Porsche
a modelem Porsche 356 Roadster No.1.

fotograﬁe poskytla Porsche Austria

Už na Světové výstavě v Paříži 1900 vystavoval
Porsche revoluční elektromobil. V té době už
stihl být velmi známým a ceněným odborníkem v rychle se rozvíjejícím automobilovém
průmyslu. A to přesto, že jeho jediným vysokoškolským vzděláním byly návštěvy večerních
přednášek na Vídeňské univerzitě - načerno.

Roku 1903 se oženil a ve stejný rok se mu narodila dcera Louise. Nadále ,,kontroloval štěstí,,
ve ﬁrmě, která se stala velkou automobilkou pro
dalších 17 let. Píše se rok 1909 a Ferdinandovi
se narodil syn FERRY. Rok poté dostal ocenění
od Technické univerzity ve Vídni za vyrobení
šestiválcového motoru. Začátkem dvacátého
století vyhrál rallye v Lohner – Porche v rekordním čase a později si zapsal i svůj největší
úspěch. Cestovní osobní automobil Astro-Daimler pocházející z dílny Ferdinanda Porsche
dosáhl v závodu Prinz-Heinrich-Fahrt trojnásobného vítězství. Za volantem vítězného vozu
seděl sám Ferdinand. Během války se Porsche
soustředil na vládní projekty. Vyrobil pár automobilů na zakázku, které se mohly pohybovat
jak na silnici, tak i na kolejích. Po válce přišel
s něčím novým. První dvousedadlové sportovní
auto ,,Sascha“, které zvítězí v závodu Targa Floria. Jako technický ředitel a člen představenstva
ﬁrmy Daimler ve Stuttgartu vyvíjí Ferdinand
Porsche mezi jinými legendární kompresorové
sportovní vozy Mercedes SS a SSK. Takzvané
sportovní vozy Mercedes-Benz typu S dominují
od roku 1927 na mezinárodních závodních tratích. Vyvrcholením kariéry Ferdinanda Porsche
je založení Konstrukční kanceláře Porsche ve
Stuttgartu. Tím pokládá základní kámen dnešní
společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Na zakázku renomovaných výrobců jakými byli Wanderer, Zündapp nebo NSU vznikají vedle konstrukcí automobilů také průkopnická řešení detailů,
příkladem je odpružení torzních tyčí.

Ferdinand Porsche

Ferdinand Alexander Porsche s Porsche 911
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oﬁciálně zakázku od Asociace automobilů
v Německu na konstrukci a stavbu německého lidového vozu - Volkswagena. Již rok na to
jsou prováděny první zkušební jízdy s prototypem VW, které měl na starosti jeho syn Ferry
Porsche. Tyto vozy, které jsou považovány za
předchůdce slavného „brouka“, byly montovány v garáži vily Porsche ve Stuttgartu. Paralelně
s testovacími jízdami typu 60 začíná výstavba
výrobní haly pro VW pod technickým vedením Ferdinanda Porsche. Roku 1937 se stává
Ferry Porsche ředitelem projektu VW. Pod
názvem Typ 64 vznikají u Porsche v Zuffenhausenu tři závodní sportovní Coupé. Vozy
„Berlin-Rom“konstruované pro závody s dlouhými tratěmi jsou považovány za předky všech
pozdějších sportovních vozů Porsche.
Druhá světová válka nutí Ferdinanda Porsche
k výrobě vojenských a terénních automobilů
jako je Jeep - VW Kübelvagen. Na rýsovacích
prknech se ve ﬁrmě Porche Construction
GesmbH vyměnila závodní auta za bojové automobily. Kvůli válce se stěhuje konstrukční
kancelář společnosti Porsche KG do Gmündu

v Korutanech (Rakousko). Roku 1947 Ferry
Porsche a jeho tým záhájili práce na konstrukci závodního vozu Grand-Prix „Cisitalia“ (Typ
360) s pohonem všech kol. Zadavatelem zakázky je italský průmyslník Piero Dusio. Mezi tím
si Ferry Porsche splní svůj sen. Vyrobit rychlý
a lehký sportovní automobil. Porsche 356, jak
ho pojmenoval, pozvedne legendární reputaci
Porsche sportovních aut. První Porsche, Porsche 64 z roku 1938, použilo množství komponentů z vozu Volkswagen Brouk. Druhý model
Porsche a první sériově vyráběné auto, sportovní vůz Porsche 356 z roku 1948, bylo původně postaveno v Gmündu v Rakousku, kam
byla společnost evakuována během válečných
časů, ale po postavení 49 vozů byla opět přesídlena zpět do Zuffenhausenu. Model 356 je
považován za první Porsche jednoduše proto,
že to byl první model prodávaný začínající společností. Ferdinand Porsche pracoval se svým
synem Ferrym na návrhu 356, ale závodních
úspěchů se už nedočkal. Zemřel na následky
mozkové mrtvice krátce poté, co sjel z výrobní linky první sériový vůz s označením 356.
Ferdinand Porsche zemřel 30. ledna 1951. Ve

A sága pokračuje

Porsche Design Group

Profesor Ferdinand Alexander Porsche, návrhář (designer) Porsche 911 a vnuk zakladatele
Porsche, založil v roce 1972 značku Porsche
Design. To je luxusní značka se zvláštním zaměřením na technicky inspirované výrobky.
Nabízí klasicky pánské doplňky, které jsou postaveny na funkčnosti, nadčasovosti a na přirozeném designu.
Společnosti Dr. Ing. hc F. Porsche
AG Stuttgart a Porsche Design Management GmbH Salzburg, spojily své
aktivity týkající se prodeje doplňků,
oblečení a sportovního vybavení
v designu a licenčním podnikání
jakož i maloobchodní sektor v nové společnosti, Porsche Lizenz-und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG (Porsche Design Group).
Činnosti společnosti jsou zaměřeny na oblasti podnikání
Porsche Design, Porsche Design
Driver’s Selection a Porsche Design
Studio v Zell am See, Rakousku.
Mezi portfolio výrobků Porsche
Design patří hodinky, sluneční brýle,

zavazadla, sportovní a módní kolekce, stejně jako elektronické výrobky a pánské vůně.
Všechny značkové výrobky jsou navržené – designované v Porsche Design-Studio v Zell am
See. Porsche design výrobky jsou prodávány
celosvětově ve vlastních maloobchodech, franchisových obchodech, obchodních domech
a v exkluzivních specializovaných prodejnách.
Značka Porsche Design Driver‘s Selection zahrnuje škálu souvisejících produktů pro Porsche řidiče a fanoušky.
Kolekce zahrnuje mimo jiné modely
aut, osobitou módu a stylové doplňky, ﬂexibilní zavazadla, které se
dají kombinovat k autu a které se vyznačují svojí kvalitou,
funkčností a sportovním designem. Porsche Design Driver’s
Selection výrobky jsou k dostání v Porsche centrech a Porsche
AG online obchodech.
Porsche Design Studio v Zell am
See, Rakousko se značí svým osobitým, nadčasovým, nezaměnitelným
designovým podpisem, který je charak-

Nové Porsche 911 Carrera
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stejném roce, jen o pár měsíců později, vyhrálo porsche svůj první velký závod, jednu ze tříd
na slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.
Konstrukce automobilu 356 znovu použila
komponenty z Brouka včetně jeho motoru, převodovky a zavěšení. Pár měsíců po té Ferry dosáhl souhlasu na licenční poplatky za každého
prodaného brouka ( Beetle) a souhlas na prodej
VW celosvětově. Jak bylo zřejmé, ﬁrma se nedala řídit z Rakouského Gmündu a proto se přestěhovala do Saltzburgu. Ferry Porsche, který už
dávno zapomněl na své velké plány v Gmünd se
vrátil do Stuttgartu, kde získal povolení postavit
továrnu na sportovní automobily. Jeho jméno
se stalo velkou inspirací pro Porsche sportovní
automobily. Porsche nabylo celosvětovou popularitu a stalo se nejlepší uznávanou značkou
motorových automobilů díky obdivuhodné
kombinaci estetiky a sportu.
Značka Porsche se v průběhu let stala fenoménem, synonymem pro krásné a silné vozy.
A v severočeských Vratislavicích, tohle impozantní automobilové dobrodružství začalo.
teristický pro všechny výrobky Porsche Design
Group. Dnes Porsche design studio patří k nejvíce uznávaným společnostem v Evropě.

Skupina Porsche Design (Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG), Stuttgart, otevřela
nový obchod Porsche Design také v Praze. Obchod
na pražském starém městě nabízí širokou škálu
výrobků Porsche Design a je umístěn v přízemí obchodního domu Kotva.
„Na trhu je mnoho značek, ale jen pár má takový
zvuk jako Porsche Design. Značka je pojmem nejen
pro fanoušky rychlých automobilů, ale také ve světě
designu a módy. Bylo by na pováženou, pokud by
v rodné zemi Ferdinanda Porsche nebyla možnost
se seznámit a pořídit si výrobky nesoucí jeho jméno,“ říká Pavel Řezníček, oﬁciální zástupce Porsche
Design v České republice.

V České republice je exkluzivním prodejcem a dovozcem vozů Porsche společnost Porsche Inter Auto
CZ, která je 100% dceřinou společností rakouské
ﬁrmy. Prodej a servis těchto vozů nabízí v Porsche
Centrech v Praze a Brně. Porsche Inter Auto CZ je
zároveň největším prodejcem vozů Volkswagen,
Audi a Škoda v ČR. Disponuje největším skladem
nových vozů a náhradních dílů. Ročně prodá více
než 10 000 nových a 3 000 ojetých automobilů
a poskytuje přes 420 000 servisních hodin. Firma
zaměstnává 720 lidí v osmi pobočkách – v Praze,
Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých
Budějovicích. Všechny autosalony mají k dispozici
nejnovější technologie a nejmodernější know-how
mezinárodní společnosti.

Příběh značky MaxPraga

Příběh značky MaxPraga

Móda z meky
módních
návrhářů
Italové mají vkus. Ne nadarmo je Miláno
jednou z mek módních návrhářů. A díky Italům přijeli i do České republiky
některé módní značky. V roce 1997
právě Giorgio Frassy a Paolo
Recami založili v Praze společnost MaxPraga s. r. o., která
vznikla jako výhradní zástupce italské módní značky Max Mara.

První butik MAX MARA v České republice byl
otevřen v samém centru Prahy v Havířské ulici. Postupně byly otevřeny obchody i v dalších
českých městech - v Brně, Karlových Varech,
Hradci Králové a v Zlíně a od roku 1999 nabízí Max Mara své modely na slovenském trhu
v centru hlavního města v Bratislavě. Od sezóny podzim/zima 2011 vznikne v rámci obchodu Max Mara „Shop in shop“ Sportmax, co znamená větší prostor pro tuto značku.
V roce 1999 společnost MaxPraga s.r.o. otevírá
další značkový obchod italské módy v Praze.
V Široké ulici je to obchod MARINA RINALDI,
který je samostatnou odnoží holdingu Max
Mara Fashion Group určenou pro ženy s velikostmi 44-56. Cílem této značky je plnoštíhlé
ženy oblékat, ne pouze zahalit. Myslí na jejich
vkus, představy a konečně i na to, jak uspokojit
jejich přání být oblečené žensky a podle módy.
Také značka Marina Rinaldi obléká ženu všestrannou a snaží se uspokojit její potřeby obléci
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Koncem května 2008 otevřela společnost MaxPraga s.r.o. v obchodním centru Palác Flóra
značkový obchod WEEKEND MAX MARA, jenž
nabízí kolekci, která je součástí značky Max
Mara. Tuto kolekci nakupují ženy dynamické jakéhokoliv věku, které hledají komfortní outﬁty
pro každý den. Typické pro tuto linii jsou pohodlné přírodní materiály a důraz na detail.
26. 11. 2010 byl otevřen první obchod značky
iBLUES – v Široké ulici 10, v centru luxusní
nákupní zóny hlavního města. Tento butik je
nejnovějším obchodem v řetězci značky, která
má silné zastoupení jak v Itálii, tak v zahraničí
(Evropa, Austrálie, Dálný východ i Sřední Amerika). Kolekce iBlues a iBlues Club vznikly již
roku 1975. Původně byly vnímány jako doplňující kolekce značky Max Mara, zaměřující se na
pletenou módu. Koncem 80. let začaly iBlues
a iBlues Club nabízet kolekce total look s širokou škálou módních prvků. Pletená móda si
zachovala v nabídce iBlues ústřední roli, stejně
jako šaty, které jsou v každé sezóně naprosto
úchvatné. iBlues Club se orientuje na sportovní
styl a řídí se zásadou “jednoduše kombinovat”.
Společnost MaxPraga s.r.o., rozvíjí značky na
území Prahy, kde prozatím vlastní 6 monobrandových obchodů. V momentě, kdy je značka
dostatečně „zralá“ a známá na trhu, začne expandovat do regionů za pomoci franšízantů.

Postupně se společnost stávala
výhradním zástupcem i dalších
značek a momentálně na území České a Slovenské republiky exkluzivně
zastupuje tyto oděvní značky módního
domu Max Mara Fashion Group: Max Mara,
Weekend Max Mara, Marella, Marina Rinaldi
a iBlues. Jde o značky středně vyšší cenové
kategorie, z nichž se každá soustředí na jinou
cílovou skupinu zákaznic a poskytuje výběr
z několika linií.
Značka Max Mara nabízí celkem 9 ucelených
linií od klasických elegantních modelů, přes
trendové modely až po společenské oblečení.
Kolekce Max Mara se odlišují díky svému účelu
a vzhledu a jsou zaměřeny tak, aby co nejúplnějším způsobem odpovídaly životnímu stylu
každé ženy.

lích a dalších 97 butiků se nachází v prestižních
obchodních domech.

V ČR naleznete jednotlivé značky především
v monobrandových prodejnách. Na Slovensku
zatím převažují multibrandové obchody. MaxPraga stále hledá zájemce, kteří by chtěli otevřít obchod s některou ze zastupujících značek
v městech nad 100.000 obyvatel.
Značky, které společnost MaxPraga zastupuje v Praze a České Republice léta oblékají
osobnosti společenského a kulturního života.
Všechny obchody mají profesionální a školený personál, který zná své klienty, a poskytuje
služby na nejvyšší úrovni. Společnost každoročně připravuje direkt marketingové aktivity,
soutěže a módní přehlídky, kterými aktivně
buduje povědomí o značkách a zvyšuje jejich
hodnotu. Nejstarší značkou z MaxMara Fashion
Group je právě MaxMara, která v tomto roce
slaví 60. výročí.
Společnost MaxPraga se snaží působit i nad
komerční rámec a uvědomuje si důležitost
své společenské odpovědnosti. V rámci ní se
MaxPraga podílí na charitativních projektech
ve spolupráci s organizací UNICEF. Z projektů,
které za poslední roky uskutečnila lze vyjmenovat: pomoc vzdělávaní dětí v projektu „Škola
v krabici“, balíček na záchranu dětí před virem
HIV „Souprava pro matku a dítě“ jako i připravovanou aukci panenky Max Mara exkluzivně
vyrobenou v Max Mara Itálie pro pražský obchod. Aukce bude probíhat v Národním Muzeu
v říjnu 2011.

Časová osa otevírání monobrandových
obchodů společnosti MaxPraga s. r. o. v Praze:

1997 – otevření obchodu Max Mara

1999 – otevření obchodu Marina Rinaldi

2004 – 1. obchod Marella v OC Smíchov

V nepřeberném množství informací o módních dějinách
a slavných tvůrcích se občas najdou i takové „kousky“,
které rozhodně stojí za připomenutí! Mezi takové patří
příběh kultovní italské módní značky Max Mara...
se pro různé příležitosti.
V roce 2004 se
obchodní síť společnosti rozrostla
o novou značku
MARELLA,
jejíž
butik byl otevřen
v Obchodním centru Nový Smíchov
a v roce 2007 také
v centru hlavního
města v Praze v Železné ulici. Modely s touto etiketou jsou též
z dílny italských návrhářů holdingové společnosti MaxMara Fashion
Group. Cílem Marelly je
nabídnout zajímavou image a kvalitní výrobek. Zároveň kladou velký důraz
na to, aby cena odpovídala
kvalitě.
Marella má ve světě 84 značkových obchodů ve všech
hlavních světových metropo-

Když zakladatel značky - designér Achille Maramotti začal v roce 1947
navrhovat své první šaty, bylo hned zřejmé, že má pro módu talent.
O jeho dráze rozhodla Achilleova babička, vlastnila od roku 1850 krejčovství v rodném Reggiu a přála si, aby se její vnuk držel rodinného
řemesla. Již roku 1951 založil módní značku v provincii Reggio Emilia, na památku své babičky, která těsně před tím zemřela. Původní
název zněl Maramotti Confezioni, ale nebyl příliš zvučný a proto jej
Achille Maramotti o několik let později změnil na Max Mara. Jméno
vzniklo spojením části příjmení zakladatele „Mara“ a jména „Max“
podle osoby lokálního společenského života „Grófa Maxe“.

2007 – 2. obchod Marella, v ulici Železná

Maramotti byl svým způsobem vizionář, který jako jeden z prvních
rozpoznali budoucnost oděvního průmyslu ve výrobě oděvů v desénové kvalitě. Zaměstnal módní individuality a budoucí známé
módní návrháře jako Karl Lagerfeld, Jean-Charles de Castelbajac,
Dolce & Gabbana a Narciso Rodriguez.

2008 – Weekend Max Mara

Max Mara i dnes sleduje a naplňuje svou vlastní ﬁlozoﬁi, která
vždy dávala přednost kolektivní spolupráci před jednotlivými
spolupracovníky a poradci. Nemá svého rezidentního návrháře a je spíše společenstvím mnoha různých kreativců,
neustále ctí základní tradice původního, rodinného podniku.
Výrobním procesem projde vždy více odborníků: talent slavného designéra je vždy zkombinován s talentem vývojových
pracovníků v oblasti látek, krejčovských dílnách a ve výrobě,
dále musí všechno projít rukama expertů marketingu a komunikace. Oblečení Max Mara se prodává po celém světě ve 2 254 obchodech. Už
přes půl století je neustále na špičce světového žebříčku producentů konfekce
a módního průmyslu.

2010 – iBlues
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Současnost Perfect clinic

Současnost Perfect clinic

Perfect Clinic Liberec – recepce

Perfect Clinic Liberec

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

operací a konzultační ordinací. Tým plastických chirurgů pod vedením MUDr. Romana
Kufy zde konzultuje a provádí ambulantní zákroky nevyžadující hospitalizaci. Komfort klientům zajišťuje čekárna v designu značky Perfect Clinic s plazmovou obrazovkou, šatnou
a toaletou. Ke standardu servisu patří i WIFI
připojení k internetu.

Spojení špičkové medicíny
a lidské krásy – to je
Perfect Clinic Liberec
– zákrokový sál

Perfect Clinic v Kartouzské patří k nejmodernějším pracovištím plastické a kosmetické chirurgie u nás. Plně odpovídá současným standardům a nárokům EU. Mezi argumenty, které nebývají v soukromém sektoru plastické chirurgie běžné, patří: vlastní
tým anesteziologů, dospávací intermediální pokoj s plným monitoringem základních životních funkcí, nepřetržitý dohled zdravotního personálu a pohotovostního
lékaře a mobilní monitorovací technika v pokojích. Těmito prostředky je plně ošetřeno bezpečí pacienta, které v případě možných pooperačních komplikací závisí na
dostatečné a včasné pomoci. Tím dokládá platnost proklamace bezpečnosti a záruky
tým chirurgů Mudr. Romana Kufy a Mudr. Zdeňka Prose.

Zleva
MUDr. Zdeněk Pros
a MUDr. Roman Kufa
Luxus, modernost a bezpečnost. S těmito postuláty převádí tým Perfect Clinic svou teorii
o fungování dobré plastické chirurgie v praxi.
„Luxus je chápán především jako maximální
komfort pro klienty, jak ze strany přístupu personálu a jeho kvaliﬁkovanosti, tak samozřejmě
úrovně operačních výkonů i kvality pooperační péče,“ vysvětluje hlavní persona kliniky
a zároveň vedoucí lékař - Roman Kufa význam
slova a vylučuje jeho použití ve smyslu cenové
politiky. „Výkony u nás nejsou nijak extra drahé, naopak se držíme v pásmu průměru.“
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Perfect Clinic disponuje dvěma operačními
sály s nejmodernějšími technologiemi včetně
nejnovějších liposukčních a endoskopických
přístrojů. Má jedno a trojlůžkové pokoje v různém designovém provedení s kapacitou 19
lůžek, vybavené sociálním zařízením a plazmovými obrazovkami, dvě konzultační ordinace
a parkoviště v budově. Recepce funguje ve
všední dny od 7 do 19 hodin a klientům jsou
k dispozici 3 telefonní linky. Komunikovat
s klinikou lze i nonstop a on-line: poradna na
www.perfectclinic.cz a www.facebook.com/
plastickaoperace

Expanze značky plastické chirurgie
Myšlenka na vlastní kliniku zrála v hlavě plastického chirurga Romana Kufy několik let.

Jakmile uzrála, vzaly události spád. „Od toho
momentu netrvalo víc než tři čtvrtě roku vizi
zrealizovat. První skicy vznikly v dubnu 2009
a 4. ledna 2010 se otevřela nová Perfect Clinic
klientům,“ hodnotí nestandardní rychlost třetí
muž ve vedení Ing. Marek Kufa, který byl do
projektu přizván svým bratrem coby ﬁnanční
a ekonomický mozek. Medicínská stránka zůstala parketou chirurgického tandemu Kufa
— Pros a jejich týmu.
V současné době již tato dobře zavedená značka kliniky plastické chirurgie expanduje. V září 2011 rozšířila Perfect Clinic své působení na
Sever Čech a otevřela svou pobočku v Liberci.
Klinika je vybavena moderním zákrokovým sálem s technologiemi pro výkon ambulantních

Perfect Clinic Liberec

Perfect Clinic Praha

Sexy zadeček a’la JLo
není nedostižný sen

aneb novinka v plastické chirurgii

Plastická chirurgie je obor neustálého výzkumu, nových technologií a postupů.
Perfect Clinic není jen moderní soukromá klinika odpovídající standardům Evropské unie po stránce vybavení, ale také umem jejího týmu plastických chirurgů, ke
kterému logicky patří soustavné vzdělávání, učení se novým metodám a zavádění
nových zákroků. Jednou z novinek plastické chirurgie je modelace zadečku. I když
se někteří plastičtí chirurgové k této metodě stavějí ještě opatrně, v Perfect Clinic
s ní mají již dobré zkušenosti.
V zemích Jižní Ameriky, kolébce plastické
chirurgie, patří modelace zadečku k nejžádanějším operacím spolu se zvětšením prsou. U nás je tato operace zatím v plenkách,
ale Perfect Clinic už ji jako jedna z mála klinik plastické chirurgie má ve své nabídce
a vedoucí lékař MUDr. Roman Kufa sděluje
velmi dobré zkušenosti: „Udělat líbivý kulatý
zadeček je skutečně možné. Slouží k tomu
implantační metoda podobně jako u augmentace prsou. Používají se stejné silikonové implantáty, jen jinak tvarované, aby se
docílilo požadovaného tvaru.“
Hýždě je samozřejmě možné tvarovat i liposukcí, ale to jen v případě, že jde o přebytek tuku. Naopak zvýraznění siluety a dodání
objemu plochým půlkám řeší právě modelace pomocí výplně. A tou je bud´vlastní tuk
anebo nejnověji implantát. Zatímco u implantátu jde o trvalý efekt, u tuku se zákrok
musí několikrát opakovat, protože přenesené tukové buňky, nestačivší získat cévní zásobení, mají tendenci se vstřebat.
Navíc v případě tuku je ho třeba pro hýždě poměrně velké množství a to je u štíhlých
osob, které mají k plochému zadečku tendenci, někdy problém. Silikonový implantát
znamená sice cizí materiál pro organismus,
ale výsledek je velmi efektní.
Doktor Kufa zdůrazňuje v souvislosti s kýženým efektem důležitost dodržení správného postupu a zároveň vhodné indikace.
Vhodný kandidát je podle něho pacient
s oploštělými hýžděmi, kdy kůže je pevná. „U
hodně povolené a povislé kůže nemusíme
vždy dosáhnout zvednutí a správného vyklenutí hýždí,“ varuje plastický chirurg a vysvětluje: „Vložením implantátu získáme lepší
projekci hýždí, kulatost a zároveň se zvedne

i povislá kůže pod zadečkem. To, jak moc, už
záleží právě na míře poklesu kůže, ale také
na velikosti implantátu. V žádném případě to
není řešení celulitidy,“ dodává odborník.
I tady jsou na výběr různé velikosti implantátů a rozhodují přání pacienta, jeho
představa o výsledném tvaru a anatomické
poměry v kvalitě kůže a hýžďovém svalu, jejichž posouzení je na operatérovi.
Implantát se vkládá z řezu mezi hýžděmi,
takže výsledná jizvička je skryta mezi nimi
a je to jen nepatrná tenká čárka, která časem
ztrácí na viditelnosti. „Implantát pak umísťujeme do prostoru pod hýžďový sval, který ho
ﬁxuje tak, aby nedocházelo k jeho posunu,“
říká Kufa. Tady hodně záleží na správném
odhadu operatéra, protože stačí udělat si
o něco větší prostor než je implantát a může
dojít k jeho posunu a změně tvaru hýždě. Sezením ale nic takového nehrozí. „ Implantát
se vkládá tak, aby nebyl v místě s největším
tlakem na hýždě při styku s podložkou. Dává
se výše, takže dotyčný si přímo na něm nesedí“, uzavírá doktor Kufa.

A jak je taková operace
náročná pro klienta?
Provádí se v celkové narkóze a trvá jen asi hodinku. Pobyt na klinice se doporučuje jeden
až dva dny, ale není třeba obávat se bolesti.
Náročnější je pooperační režim, protože
po operaci pacient leží na břiše, posadit se
může za týden a po dvou už může ležet i na
zádech. Po čtrnácti dnech je dovolená kancelářská práce a cvičení, posilování hýžďových
svalů a plná fyzická zátěž je možná po šesti
týdnech. Stehy jsou vstřebávací, takže není
nutné jejich odstranění. Žádné omezení v pohybu po kompletním zhojení neexistuje.
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Příběh značky SCANquilt

Příběh značky SCANquilt

SCANquilt pro Váš domov
Málokdo asi tuší, že za názvem SCANquilt stojí ryze česká značka s 20-ti letou historií a úspěšná společnost v rukách majitelky
Ing. Ivany Šachové. Naši spotřebitelé se mají možnost s touto značkou potkávat už dvacet let a dnes ve 32 obchodech po celé
republice vidět kvalitu a stále moderní a netradiční designy lůžkovin, polštářků, ubrusů a prostírání, ručníků a županů, ale také
si vybrat ze širokého sortimentu prostěradel a přikrývek a polštářů s umělým vláknem. A také možná málokdo ví, že právě společnost SILEX, vlastnící tuto značku, jako jedna z prvních u nás začala právě přikrývky a polštáře z dutých vláken vyrábět.

Na počátku byla tedy ryze česká myšlenka
- vyrábět u nás přikrývky a polštáře, které tehdy manžel Ivany Šachové znal ze Skandinávie,
kde paradoxně nebylo nikdy takové procento
alergiků jako v naší zemi. V tehdejším Československu se ale prodávaly převážně přikrývky
a polštáře peřové, a tak chtěl Petr Šach dopřát
i našim lidem něco, co tu nebylo a určitě mělo
ze zdravotního hlediska svůj smysl.
„V té době si na jedné z obchodních cest do
Norska, kam ﬁrma původně vyvážela textilní
metráže pro výrobu přikrývek a polštářů, tyto
dvě sady z umělých vláken zakoupil,“ vypráví
o začátcích Ivana Šachová. „Po dobrých zkušenostech s užíváním zejména dětí trpících astmatem a alergií se zamýšlel, jak dostat produkt
na náš trh. Vzhledem k objemnosti přikrývek
by se přeprava velmi prodražovala, proto vycházela výhodněji tuzemská výroba. Manžel se
spojil s přítelem ze Slovenska, který byl tehdy
výrobním ředitelem jedné textilní ﬁrmy, a společně se rozhodli, že zkusí přikrývky a polštáře pod vlastní značkou vyrábět a prodávat.
Pronajali prostory, koupili tehdy již použitou
mykačku s rounotvořičem a kontinuální proší-
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vací stroj a první prošité metry spatřily světlo
světa. Protože inspirace pocházela ze Skandinávie a přikrývka se řekne „quilt“ vznikla značka
SCANquilt, pod kterou se novinka začala nabízet tehdejším Priorům a prodejnám bytového
textilu. K počátečnímu úspěchu přispěl určitě
i pěkný obal se skandinávskými vlaječkami
a název značky vypadající zahraničně. I přestože začátky prodeje byla vlastně průkopnická
a spíše osvětová činnost , prodalo se jich tehdy
neuvěřitelné množství.
Tolik skromně uvedla k příběhu značky milá
a usměvavá dáma Ivana Šachová. Bylo nasnadě
se zeptat i na její příběh, protože i ona sehrála
ve vývoji značky SCANquilt neodmyslitelnou
roli. A to tak důležitou, že byla objevena organizátorkami soutěže Ocenění Českých Podnikatelek Janou Švenkovou partnerkou společnosti
Mazars Audit a Helenou Kohoutovou majitelkou Agentury Helas a jako úspěšná podnikatelka zvítězila v roce 2010 v jejich prestižní soutěži v kategorii velká ﬁrma.
Jak se k tomuto oboru dostala - byla naše další
otázka.
„Od dětství jsem měla k textilu velmi blízko.
Maminka na mě i moje dvě sestry šila a oblékala nás, později jsem si módu na sebe šila sama.
Po ukončení studia zahraničního obchodu na

VŠE mě textil lákal i nadále a tak jsem se rozhodla spojit povolání se zálibou a do prvního
zaměstnání jsem nastoupila v podniku zahraničního obchodu Centrotex. Tam jsem svoje
první pracovní zkušenosti získávala v oddělení
bavlněných tisků a později podšívek. Práce mě
velmi bavila, měla jsem zde možnost nahlédnout pod pokličku výroby a na odborných stážích získat i textilní zkušenosti v oboru tkaní,
tisku a technologií úprav. Najednou ale přišla
revoluce a snahy některých zaměstnanců Centrotexu směřovaly k ekonomickému osamostatnění obchodních skupin. To se však tehdy
nedařilo, a tak Petr Šach byl jedním z těch, kteří se rozhodli začít vlastní podnikání. Spolu se
svým kolegou odešel z Centrotexu a založili si
ﬁrmu SILEX – tehdy zaměřenou na vývoz metráže.V té době jsem od nich dostala nabídku
i já a několik dalších kolegů z Centrotexu připojit se k nim. V životě člověka jsou zlomové
okamžiky, kdy musí udělat zásadní rozhodnutí.
A já se rozhodla. Ocitla jsem se tak ve ﬁrmě, kde
vztahy byly velmi neformální, vládla přátelská
atmosféra, ale vysoké pracovní nasazení. Kdo
tu dobu pamatuje, ví, že začátky byly skutečně pionýrské . Aby ﬁrma nebyla závislá jen na
jedné komoditě, přišel manžel záhy ještě s myšlenkou doplnit běžící vývoz textilní metráže
výrobou a prodejem přikrývek a polštářů, což
by umožnilo zajistit si vlastní budoucnost. A že
byl prozíravý, se vidělo velmi brzy, protože velký podnik Centrotex se 1600 zaměstnanci již
dávno neexistuje. Náplň mojí práce byla velmi
zajímavá, zajištovala jsem ve výrobě realizaci
exportních zakázek jak dekorační metráže,
tak konfekční zpracování zejména závěsů a kuchyňského programu. Později jsem měla na
starosti i zadávání zboží do výroby pro prodej
v tuzemsku pod vlastní značkou SCANquilt. Asi
nejzajímavější je vždy tvůrčí práce při tvorbě
kolekcí, kdy můžete s jistými odbornými znalostmi aktivně působit na ﬁnální vzhled jak
vzoru, tkaniny či ﬁnálního zpracování výrobku
včetně návrhu obalu. Časem život ale ukázal, že
názory na další vývoj ﬁrmy mohou mít i společníci ﬁrmy rozdílný, a tak se dohodli, že po 10-ti letech pohodové spolupráce půjdou každý
svojí cestou a aktivity ﬁrmy se rozdělí. Manžel
měl velký zájem zaměřit se nadále na složitější proces budování vlastní značky SCANquilt
a zajištovat výrobu zboží a jeho následný prodej. Jeho bývalý společník se rozhodl ponechat
si původní aktivity ﬁrmy zaměřené na vývoz
textilní metráže a založil si ﬁrmu novou. V našem malém kolektivu a při velkém pracovním
nasazení, kdy se člověk nedívá na čas strávený
v práci jsme se postupně s Petrem Šachem sblížili a rozhodli se budoucnost plánovat společně. Bylo to velmi krásné období mého života,
na které nikdy nezapomenu.
Pak přišla ale rána osudu a manžel paní Šachové
náhle zemřel. Musela udělat další vážné rozhodnutí - zda se postavit do vedení ﬁrmy.

„Víte, muži jsou většinou odvážnější, větší vizionáři a riskéři v tom dobrém slova smyslu,
a takový byl i můj manžel. Pak ale potřebují ten
tým včeliček a já jsem se do té doby lépe cítila
na pozici v zázemí, i když svůj názor jsem se nikdy nebála veřejně říci. Nestarala jsem se o to,
co je třeba dělat v pozici jednatele či majitele
ﬁrmy, moje úloha ve ﬁrmě byla vždy v obchodě a marketingu. Znala jsem všechny obchodní
partnery, se kterými jsem vedla jednání, řešila
i složitejší situace a vždy hledala řešení. Převzít
odpovědnost za obchodní vztahy ﬁrmy mi nedělalo problém, protože jsem měla důvěru jak
obchodních partnerů, tak i kolegů. Všichni mi
drželi palce, byli mi v této velmi těžké životní situaci velkou oporou, dávali mi to najevo
a dodnes si toho moc vážím. Měla jsem jediné
obavy, jak se mi podaří vplout do formálního
vedení ﬁrmy a administrativy s tím spojené,
navíc se stále nechci vzdát své činnosti v obchodě a marketingu. Situace se pro mě změnila
hlavně v tom, že rozhodnutí jsem musela začít
dělat sama a nést za ně plnou odpovědnost. Ale
nebojím se toho a už jsem si za těch téměř 8 let
zvykla. Jsem velmi ráda, že vztahy se nám stále
daří držet na neformální úrovni a můžeme se
soustředit na svoji práci. Do pracovního kolektivu si vybírám nové lidi nejen podle pracovních schopností, ale i podle toho, aby mezi nás
dobře zapadli a bylo na ně spolehnutí . Také aby
byli iniciativní a ochotní ujmout se jakékoliv
práce, protože to je u nás určitě potřeba. Mojí
snahou je, aby práce lidi bavila a aby pracovní
atmosféra zůstala vždy přátelská a bezproblémová. Pondělní ráno začínám většinou aranžováním náruče květin, které přivezu z chalupy
a které nás provázejí celý pracovní týden.“
Jaké Vaše osobní vlastnosti jste mohla uplatnit
ve vedení ﬁrmy?
„ V mojí rodině nebyl nikdo obchodník. Tatínek si šel vždy s obrovským pracovním nasazením za tím, co si umanul, po mamince jsem
asi zdědila zase pracovitost, obětavost a organizační schopnosti. Snažím se dotahovat věci
do konce a nepřehlížím ani maličkosti, čímž
možná kolegy někdy doháním k šílenství....

Myslím, že jsem věčný naivní optimista, co vidí
dříve tu dobrou stránku, snažím se být v první
řadě přátelská a vstřícná. Řídím se více intuicí než přesnými plány, nejsem soutěživý typ
a nemám ostré lokty. Nebývám ráda středem
pozornosti a rozhodně nejsem typ baviče společnosti. Snažím se soustředit více na práci,
přinášet nové nápady, ale zároveň neopomíjet
to, co dobře funguje. Pokud se nám za 20 let
něco společně podařilo, nesmíme nyní usnout
na vavřínech, ale dívat se stále vpřed. Je ve mně
velký pocit zodpovědnosti k vytvořené práci
i všem kolegům a zaměstnancům, při vědomí
toho, že jsme závislí na našich zákaznících
a jen oni nám dají právo na další existenci. Proto hledáme jejich potřeby a snažíme se plnit
jejich přání a nezklamat je.
To se ovšem neslučuje s Vašimi oceněními
a umístěními v soutěžích?
„Pokud narážíte na Ocenění českých podnikatelek, tak to bylo tak, že mě před třemi lety
zavolala paní Kohoutová, majitelka pořádající
agentury, že dle průzkumu se naše ﬁrma umístila v nominacích nejúspěšnějších ﬁrem. Velmi mě to ohromilo. Nejsem člověk, který umí
mluvit na veřejnosti, mám trému a přináší mi
to stres. Navíc jsem v té době byla ještě plna
smutku a nebyla jsem připravena se zúčastnit.
V dalším roce se situace opakovala a přesvědčila mě, abych se registrovala, sama bych to nikdy
neudělala. V r. 2009 jsme byli ve ﬁnále v kategorii střední ﬁrma. V r. 2010 se situace podobně
opakovala a k mému velkému překvapení jsme
se umístili na prvním místě v kategorii velká ﬁrma. Nikdy by mě nenapadlo, že si mezi ostatními stojíme tak dobře a že si nás někdo všimne.
Ale byl to obrovský příval radosti a velká vzpruha. Na druhou stranu to je ale také závazek,
člověk si uvědomí, co všechno ještě není tak,
jak by si představoval a žene ho to dál. Podobně tomu bylo i vloni, kdy jsme získali plaketu
TOP CZECH QUALITY za ekonomické výsledky a celkové postavení ﬁrmy na trhu, následně
pak letos Ocenění 1. stupně. Vždy nás někdo
oslovil a popostrčil. Sami soutěže nevyhledáváme. Chceme dokázat především sami sobě, že

to, co děláme, děláme dobře, ale pocítit to musí
nejdříve náš zákazník. Ale samozřejmě veřejné
ocenění práce každého potěší a pomůže nás
více zviditelnit a představit. “
V čem si myslíte, že jste jiní, čemu vděčíte za
stav, ve kterém se nacházíte? Už samo číslo 32
vlastních prodejen a ﬁrma o 130 zaměstnancích
o něčem vypovídá.
„Řekla jste to v otázce. Jiní jsme jistě tím, že
máme vlastní maloobchodní prodejní síť se
120 prodavačkami, kde si můžeme ovlivňovat,
co budeme prodávat, jakým způsobem budeme obsluhovat zákazníka a jaký vytvoříme
prodejní prostor. Přinášíme nejširší ucelenou
nabídku bytového textilu na našem trhu a odlišujeme se i tím, že všechny vzory, které nabízíme, jsou vyráběné pouze pro naši značku.
Některé jsme sami navrhli, jiné koupili. Inspiraci čerpáme na veletrzích i v běžném životě,
sledujeme trendy, které vyhodnocujeme a po
uvážení zařazujeme i do naší kolekce. Snažíme se barevně kompletovat výrobky tak, aby
si zákazník v módních odstínech vybavil celý
byt nebo dům. Vydáváme každý rok katalog
Inspirace s výběrem povlečení více jak 200
vzorů, od klasických kostek a proužků, přes romantické květiny až po odvážné trendové geometrie či deseny pro teenagery, rozšiřujeme
i nabídku dětských vzorů, které na trhu chybějí. Najdete u nás ale i velký výběr jednobarevného povlečení, kvalitní úpletová prostěradla
s Lycrou či bambusem nebo hladká saténová.
S ohledem na prostor nemůžeme vystavit vše
tak, jak bychom si přáli, proto svoji úlohu zde
plní vyškolené prodavačky, které rády celou
šíři sortimentu na požádání předvedou. Snažíme se být ve všech větších městech, abychom
tak zákazníkům byli co nejblíže a mohli jim poskytovat i poradenství, chceme, aby si zvykli,
že nabízíme kvalitní zboží, přinášíme nápady
a seriózní servis.
Děkujeme za Váš příběh a za příběh české
značky. Přejeme Vám i značce další úspěchy!
Blanka Bukovská
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Oblíbená příprava kávy mladší generací

Nová Jihlavanka Extra Special
- ideální mletá káva pro ruční presovač
Každý šálek voňavé kávy, který si během dne vychutnáte, skrývá dlouhý příběh. Skoro rok totiž trvá pouť „černého
zlata“ z kávových plantáží daleko v zemích kávového pásu poblíž rovníku, kde vykvete a v klidu uzraje v žáru
slunečních paprsků, přes zpracování a pražení, až na náš stůl. Káva je přitom nejen zdrojem mimořádných požitků,
pramenících z lahodné chuti a podmanivé vůně, ale je také drahocennou součástí naší kultury. Říká se, že káva je
přítelem velkých myšlenek a činů.
Češi svojí spotřebou asi 3 kg kávy na osobu
a rok patří do světového průměru. Ročně vypije každý z nás průměrně 140 litrů kávového
nápoje. Pokud jde o chuť, dáváme jako národ
přednost silnější, zemitější kávě s hořkosladkým chuťovým proﬁlem, který mají rádi například i Francouzi. U jižanských národů jsme
se zase vzhlédli v kávě pražené do tmavého
odstínu. Odstín barvy přitom závisí na teplotě a době pražení: čím je vyšší teplota a doba
pražení, tím je káva tmavší. A čím je tmavší, tím
výraznější má chuť.

Kvalita kávy
Káva může mít nepřeberné množství chuťových i aromatických vlastností, závislých na
místě původu kávových zrn, jejich kvalitě,
odrůdě i konkrétní sklizni. Vedle New Yorku
a Londýna je Hamburg jedním z největších
dovozních přístavů kávy na světě a důležitou tranzitní stanicí pro odběratele v severní
a východní Evropě. Káva se praží až v zemi
dovozce, aby si její milovníci mohli vychutnat
co nejčerstvější aroma. Jedině žár ohně dokáže
probudit k životu až 800 aromatických látek,
které dřímají v každém zrnku. Doba a teplota
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pražení představuje jemné nástroje, kterými
lze řídit chuť kávy, a spolu s recepturou je vždy
přísně střeženým obchodním tajemstvím.

Mletá káva Jihlavanka Extra Special přichází s novou vylepšenou recepturou. Vyrábí se
výhradně ze 100% zrn typu arabica a vyniká
intenzivním aroma a plnou chutí, kterou ocení především náročnější milovníci kávy. Je
jedinečná i tím, že byla vytvořena speciálně
pro přípravu v ručním presovači, a to nejen
svým složením, ale také hrubostí mletí na střední stupeň. Při tomto způsobu přípravy se ideálně rozvine poctivá chuť i podmanivé aroma
této lahodné kávy.
Ruční presovač byl vynalezen ve Francii přibližně v 19. století a je oblíbeným pomocníkem
pro přípravu chutné kávy dodnes, a to nejen
doma, ale dokonce i jako součást snídaňového
rituálu v dobrých restauracích například právě
ve Francii. French press používá také mnoho
domácností i jinde v Evropě.

A jak na to?
Do předehřáté skleněné nádoby dejte 8–12 g
kávy Jihlavanka Extra Special, tedy dvě až tři vrchovaté lžičky středně či hruběji mleté kávy.
Dolijte asi 2 dcl vody, kterou necháte zahřát
těsně k bodu varu - nejlépe na teplotu 92-96˚C.
Nechte louhovat asi tři minuty a poté kávovou
sedlinu pomocí pístu se sítkem pomalu protlačujte na dno nádoby.
Spařenou kávu přelijte do své oblíbené konvičky nebo rovnou do šálků, abyste zabránili
uvolňování zbývajících hořkých látek a tříslovin
z kávové sedliny pod pístem ručního presovače,
a tím zhoršení chuti. Takto připravený šálek kávy
Jihlavanka si zachová plnou chuť i aroma - a bude ještě lahodnější“, říká Pavel Šťastný, kávový
specialista.

Pokud chcete svůj kávový rituál vylepšit, použijte ruční presovač, známý také pod názvy
ﬁltrovací konvice nebo French press.

Jak si užít kávu Jihlavanka
pro život v pohodě
Dobrou kávu připravíte jedině z čerstvé kávy.
Musí být nejen čerstvě nakoupená, ale i čerstvě
umletá. Používáte-li elektrický mlýnek, kávu
melte vždy jen po menších dávkách, protože
zahřátý mlýnek odebírá část vůně. Pokud kupujete kávu již umletou, musí být vakuově balená, aby zůstala zachovaná vůně i chuť čerstvě
pražených zrn. Na šálek dobré kávy počítejte
nejméně 7 a nejvíce 9 gramů: to jsou dvě vrchovaté kávové lžičky.
Pro přípravu kávy je nejlepší pramenitá voda,
lépe tvrdší než příliš měkká. Nenechejte nikdy
vodu vařit! Voda má sice přijít k bodu varu, ale
ne už jím přejít: jak říkají Francouzi: vařená
káva - zkažená káva. Připravujte kávu v předem
vyhřáté konvici a podávejte ve vyhřátém šálku.
Říká se, že, káva má být horká jako peklo. Je
lépe čekat na kávu, než nechat čekat kávu.

Cukrářské recepty z kávy Jihlavanka Extra Special

Káva nepochybně navozuje pocit pohody, a to nejen při konzumaci ve formě šálku lahodného moku s milými lidmi, ale také jako zajímavá kulinářská přísada - například do
mnoha báječných dezertů. Nevěříte? Zkuste je…
Recepty najdete na www.jihlavanka.cz
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francouzská lanýžová restaurace
Lanýž je pravým „démantem kuchyně“
O lanýžích se traduje, že působí jako afrodiziakum,
nicméně dodnes se neví, kolik je na tom pravdy.
Řekové a Římané tomu věřili a navíc lanýžům přisuzovali léčebné vlastnosti.
Alexandre Dumas kdysi prohlásil: „Lanýž může při
jistých okamžicích učinit ženy něžnějšími a muže
laskavějšími.“
Již od dob Sumerů jsou po několik tisíciletí lanýže
považovány za tu nejvytříbenější labužnickou specialitu. Dokonce jeden z nejproslulejších kuchařů

a gurmánů Jean Anthelme Brillat-Savarin o nich
ve svém gastronomickém veledíle Fyziologie
chuti (1825) neváhal prohlásit, že lanýže jsou tím pravým „démantem
kuchyně“.
Lanýž je velmi vzácným druhem houby rostoucím pod zemí
zpravidla v blízkosti kořenů
některého z listnatých
stromů. A i když
v minulých dvou

staletích bylo pěstování lanýžů zejména ve Francii zčásti zkultivováno, přesto ty nejlepší kousky
rostou pouze v přírodě bez lidského přičinění.
Proto i nadále zůstane lesk této „nejdražší houby
světa“ vzácnou a lahodnou ozdobou každé sváteční tabule. Ač svým tvarem připomíná lanýž
namnoze nevzhledný, hrbolatý brambor, o to
více skrývá pokladů ve svém chuťově zcela
ojedinělém a co do účinků nesrovnatelném jádru. Jakmile se pak vašich smyslů
dotkne poprvé jeho vůně, zaručeně
mu neodoláte!

Atmosféra jako stvořená pro soukromou romantickou večeři, ale také místo pro ﬁremní večeře nebo
diskrétní jednání s klienty či obchodními partnery.

„Na počátku byl záměr vytvořit klientům takové prostředí, aby se pro ně jeho návštěva stala
nejen „požitkem“ ale zároveň i „zážitkem“. A také jsme přemýšleli, jakým způsobem přispět
k oživení společensko-gastronomického povědomí v Praze. Chtělo to jen novou myšlenku
– myšlenku, která by našla odezvu na pravém
místě a ze které by se zrodil „nápad“, říká manažer restaurace Daniel Kastner, spoluautor
obchodního záměru a celkového image restaurantu. „A to se stalo! Společná myšlenka majitele restaurace, manažera a šéfkuchaře našla,
díky významným obchodním partnerům, nadšenou odezvu u „krále lanýžů“ Clémenta Bruno, v současnosti jednoho z nejvýznamnějších
francouzských restauratérů a nápad se začal
realizovat ve skutečnost. Zajistily se zdroje ﬁnancování, profesionální podpora, která vyústila v úzkou spolupráci s Restaurantem Bruno
a v neposlední řadě rozhodl neutuchající elán
několika lidí, dotáhnout „myšlenku“ do konce!
Jako ústřední motiv našeho záměru, jsme si zvolili lanýže. Tato aromatická houba, kdysi užívaná
i v české kuchyni, je dnes pro své mimořádné
kulinářské vlastnosti považována za delikatesu.
Naše přátelské vztahy, s předními francouzskými
odborníky v gastronomickém využívání této pochutiny nám umožnily, mimo jiné, připravovat
degustační lanýžové menu, a rovněž nabídnout
možnost nákupu lanýžového oleje a příbuzných
produktů přímo z vlastní produkce restaurace.
Pro svůj mimořádný přínos pro gastronomii,
jsme vybrali slovní termín „lanýž“ zároveň jako
název pro náš restaurant, jak jinak než v jazyce
nejpříhodnějším - francouzském: „La truffe“.“
A tak se v Týnské 12 zrodil originální restaurant klubového typu, otevřený však všem gurmánům a milovníkům francouzské kuchyně.
Členitý prostor historického domu poskytuje
příjemná zákoutí a soukromí u jednotlivých
stolů. Původní malby s výjevy ze staré Prahy
byly v interiéru ponechány a doplněny designově čistým nábytkem. Některé z místností
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jsou pojaty ve francouzském stylu, ať již místnost La Provence s velkým kulatým stolem,
doplněná typickým nábytkem, tak i místnost
v dekoru francouzského venkova, vhodná i pro
větší společnost. Prostor knihovny s ojedinělým osvětlením nadchne mj. originály starých
českých a francouzských tisků, do kterých
může uznalý zájemce též nahlédnout. Příjemné posezení skýtá i letní atrium v přímořském
stylu. Zde designéři pustili uzdu svojí fantazie
a nechali na prosklenou stěnu promítat vlnící
se moře, což vytváří téměř dokonalou iluzi.
Členitý interiér objektu restaurace je sklouben
do působivého celku a všechny prostory mají
svoji osobitou atmosféru.
Na čem je však tento restaurant především postaven je gurmánský zážitek. Přes svůj mladý
věk si šéfkuchař Jiří Voráč své znalosti a umění prohloubil mj. v jedné z nejvyhlášenějších
„lanýžových“ restaurací, Restaurantu Bruno
v Lorgues ve Francii. Úspěšně též absolvoval
stáž v prestižním Institutu Paula Bocuse v Lyonu, zakončenou certiﬁkátem specialisty. Z jeho kuchyně tak mohou vycházet autentické
kulinářské výtvory francouzské gastronomie –
raﬁnované předkrmy, originální úpravy masa,
drůbeže a ryb, doplněné úžasnými omáčkami
a tradiční dezerty, bez kterých si žádný Francouz neumí závěr menu představit. Bývá dobrým zvykem, že pokud si host přeje, šéfkuchař
zajde přímo ke stolu a zodpoví dotazy k svému
umění, všechna tajemství však samozřejmě
neodhalí. Tří- a vícechodové menu je koncertem kuchyně a noblesní obsluhy. Vše probíhá
v duchu francouzského stolování, včetně představení každého pokrmu česky, anglicky a rovněž francouzsky. Samozřejmostí je doporučení
a výběr vhodných vín. Absolutní chloubou
restaurantu La truffe a zároveň raritou českých
restaurací je však každodenní nabídka šestichodového lanýžového menu.
„Jsme pevně přesvědčeni o snoubení kvalitní
gastronomie a kulturního prostředí, dodává

manažer Daniel Kastner. „Utvrzením v tom, že
jsme realizovali dobrou myšlenku, je nám vždy
upřímné nadšení hostů z návštěvy restaurace,
uznání naší práce a opětovaná návštěva. Věříme, že budeme i nadále nacházet spřízněné
duše, pro které má takovéto splynutí společenských zážitků stále svůj význam a budou se
u nás cítit jako mezi přáteli.“

Restaurant La truffe

Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
Tel: (+420) 608 308 574
Fax: (+420) 224 829 043
e-maiI: restaurant@latruffe.cz
www.latruffe.cz
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Příběh značky Merrell

Americká značka Merrell oblíbená mezi outdoorovými nadšenci na celém světě slaví 30 let od svého založení. Co stojí
za dosavadním úspěchem značky Merrell? Jaké jsou její nejúspěšnější modely a proč? Odpovědi na tyto otázky přináší
jeden z nejinspirativnějších obuvnických příběhů všech dob.

produktová inzerc
e, 1994
krát přišla s menším a lépe propracovaným
kopytem a zavedla některé detaily na svršku
boty, které zajišťují správné proporce. Postupně přidávala další patenty jako např. Q-formTM,
který přizpůsobuje obuv ženskému stylu chůze. Výsledkem jsou spokojené zákaznice, které
milovaný Merrell doporučují dál. Díky nim patří tato značka mezi absolutní špičky v oblasti
vývoje a designu dámské outdoorové obuvi.

Zázrak jménem Jungle Moc

SLAVÍ 30!
Merrellovi, o kterém se říká, že vyrábí nejlepší
kožené turistické boty na světě. V roce 1981
s tímto ševcem on a jeho obchodní partner
John Schweizer uzavřeli smlouvu, převzali
jeho jméno a založili společnost Merrell.
Z důvodu zajištění většího objemu výroby
a dalšího rozšíření značky, prodali v roce
1997 Merrell společnosti Wolverine
World Wide, Inc., která vlastní hned
několik významných obuvnických
značek (např. Hush Puppies, Chaco,
Patagonia, Wolverine, CAT, Sebago,
Harley Davidson, Cushe, Bates).

Na ženy se musí jinak
1
cker, 198
e Backpa
v časopis
ll
e
rr
e
M
Randy

Na počátku byl švec
Už je to dávno, co si dvojnásobný olympijský
reprezentant v lyžování a milovník turistiky
Clark Matis přečetl v časopise Backpacker
zajímavý článek o ševci z Utahu Randym
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Za hlavním úspěchem stojí podle
Clarka Matise, který pro Merrell stále
pracuje, vynikající kvalita výrobku
a také fakt, že už od roku 1983 vyrábí jiné boty pro muže a pro ženy.
Tento přístup byl v tehdejší době
převratný. Manon Belleyová, víceprezidentka produktového vývoje
značky Merrell k tomu dodává:

V roce 1998 uvedl Merrell na trh model Jungle
Moc, který doslova změnil zažitá pravidla. Byly
to sice boty určené k běžnému nošení, vyráběla je však outdoorová společnost. Do dnešních

30 let je hodně nebo málo?

Jungle Moc

Za čím si Merrell stojí
Za obrovským růstem prodeje značky Merrell
však nestojí pouze úspěch jednoho z modelů
či zaměření na výlučně dámskou obuv. Naopak, Merrell dokáže překvapit něčím novým
každou sezónu a přitom si udržet vysokou
kvalitu. Značka se neustále rozšiřuje o další
produktové kategorie – boty pro multisportovní aktivity, obuv k běžnému nošení, fashionové sandále, dětské boty, ale i oblečení, tašky
a batohy. Umí přijít s odpovídajícím příběhem
i atraktivními produkty a vyhovět potřebám
všech milovníků outdoorových aktivit.

Outdoor je životní styl, který si získává čím dál
více příznivců. Na cesty za dobrodružstvím
je třeba kvalitní vybavení a to i v případě, že
nejde o výpravu na Mount Everest. Zákazníci
tak mohou ocenit rozmanitou škálu materiálů, z nichž se boty Merrell vyrábějí (od pryže,
přes plátno až k jemné kůži). Své příznivce si
našla především obuv kombinující kůži a textil
(např. prodyšný a lehký materiál Mesh). Mimořádně oblíbené jsou také podrážky Vibram®,
které Merrell využívá u většiny modelů, nebo
úprava svršku Gore-Tex®.

„Před dvaceti lety se všechny společnosti na
světě domnívaly, že při výrobě dámské obuvi
stačí pouze zmenšit velikost a použít růžovou.
To je dnes k smíchu.“ Outdoorové boty pro
ženy zůstávaly masivní a nehezké. Nelíbily se,
ale jiná možnost nebyla. Značka Merrell ten-

Clark Matis

dnů se prodalo více než 11 miliónů párů. Nosí
je všichni – děti, mladé ženy i osmdesátníci.
Na počátku raketového úspěchu stál nápad ale
i risk a štěstí. Tým vedený již zmíněným Clarkem Matisem měl k dispozici podešve k běžeckým botám do terénu, které se nesetkaly s patřičným ohlasem. Ty zkombinoval s běžnějším
svrškem z odolné vepřovicové kůže. První
reakce veřejnosti byly nedůvěřivé, stačily však
necelé dva roky a téměř každý měl nějaký ten
pár Jungle Moc doma.

Merrell v ČR
V České republice a na Slovensku je od roku
2002 výhradním distributorem značky Merrell
společnost TERM spol. s r.o., která k prodeji
této značky využívá kromě nezávislých prodejců a sportovních, outdoorových a obuvnických řetězců (např. Baťa, Sportisimo, Hervis,
Rock Point, Intersport a další) také vlastní síť
obchodů KCS. Nejširší sortiment nabízí prodejna Merrell shop v nákupním centru Olympia v Brně.

www.merrell.cz
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Současnost značky Balakryl

Česká značka ekologických
nátěrových hmot mění logo

S BALAKRYLEM

za svět
v lepších barvách

recepturám, které nejen respektují, ale jsou
vždy o krok napřed při plnění evropských
směrnic v oblasti nátěrových hmot.
BALAKRYL v roce 2011, to jsou především
kvalitní výrobky, jejichž vlastnosti splňují požadavky hobby uživatelů i profesionálních
řemeslníků. Každý z nich si v bohatém portfoliu vybere „ty své“ výrobky. BALAKRYL
sleduje aktuální průzkumy, aby vlastnosti
svých nátěrových materiálů upravil doslova
na míru svým zákazníkům. Žádný uživatel se
navíc nemusí při práci obávat o své zdraví
díky minimálnímu obsahu těkavých látek.
BALAKRYL disponuje certiﬁkáty, které po-

BALAKRYL

jde správným směrem
Někdejší strategické rozhodnutí orientovat BALAKRYL výhradně ekologickým směrem přispělo k jeho současné pozici nejprodávanější značky vodou ředitelných nátěrových hmot v České republice. Výborně nakročeno však má Balakryl i na dalších trzích.
Výrazný náskok před tuzemskou konkurencí
získal BALAKRYL již v 80. letech, kdy byla zastavena výroba rozpouštědlových nátěrových
hmot a značka se zaměřila výhradně na ekologické barvy. První výrobek po této změně,
univerzální barva BALAKRYL 2045 (UNI), patří i nyní mezi nejprodávanější nátěrové hmoty
v České republice.
Zásadní krok ve vývoji značky byl v roce 2009
přechod pod křídla PPG, světové dvojky v nátěrových hmotách. Změna majitele pro BALAKRYL znamenala, kromě získání silného ﬁnančního zázemí, především otevření cest do
světových vývojových laboratoří. To umožnilo
zdokonalování receptur výrobků BALAKRYL.
Díky těmto krokům je BALAKRYL nejen tradiční, ekologickou značkou, ale zároveň také
technologicky špičkovým materiálem, který
respektuje trendy v oblasti nátěrových hmot
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a při plnění legislativních nařízení týkajících
se ekologie a ochrany zdraví je oproti jiným
výrobcům napřed. Díky dynamickému vývoji
značky, která nikdy neusnula na vavřínech,
jsou dnes její výrobky nejoblíbenější alternativou syntetických nátěrových hmot, což dokazuje i fakt, že BALAKRYL je vedoucí značkou
ve své kategorii.

věnován na zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením. S BALAKRYLEM se setkali
také návštěvníci letošních festivalů United
Islands a Cihlafest. Dlouhodobě BALAKRYL
podporuje také mateřské školky a centra nabízející volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

BALAKRYL staví na přívětivém přístupu

Současný vývoj v oblasti nátěrových hmot jen
potvrzuje, že BALAKRYL jde správným směrem. Víte, že při stříkání karoserií automobilů
značky Volkswagen a Škoda se používají vodou
ředitelné barvy? Evropa se zkrátka stále více
přiklání k vodou ředitelným materiálům, které
se i díky tomu rychle vyvíjejí a vylepšují. Evropská legislativní nařízení tyto tendence ještě
urychlují. Obrovskou výhodou BALAKRYLU
je nyní jeho silné zázemí a přístup k novým

BALAKRYL je synonymem uživatelsky přívětivé, přátelské značky. Za dobu své existence
podpořil desítky sponzorských a charitativních projektů. K těm veřejnosti viditelnějším
patřil například projekt s názvem „Veselejší
dětské domovy“, na kterém BALAKRYL spolupracoval s Nadací Terezy Maxové. Z nedávných akcí lze zmínit podporu beneﬁční sbírkové akce s názvem Akce cihla, jejíž výtěžek bude

Jdeme cestou ochrany zdraví
a životního prostředí

tvrzují, že výrobky této značky lze použít pro
nátěry dětských hraček a nábytku a některé
výrobky dokonce i pro přímý styk s potravinami. Více na www.balakryl.cz.

Modrá a zelená, barvy připomínající čistou vodu
a jarní listy rostlin, jsou spojeny do harmonického
objetí v novém logu značky BALAKRYL. Toto spojení
signalizuje ekologické zaměření značky a její trvale přátelský přístup k lidem a přírodě kolem nás.
Vodou ředitelné nátěrové hmoty BALAKRYL šetří
zdraví i životní prostředí. Jde o materiály špičkové
kvality s tradičně vynikajícími aplikačními vlastnostmi a navíc i s minimálním obsahem těkavých látek.
BALAKRYL je nejoblíbenější alternativou syntetických nátěrových hmot, což dokazuje i fakt, že je vedoucí značkou ve své kategorii. Nový slogan „Svět
v lepších barvách“ jasně deﬁnuje misi značky a její
odhodlání přinášet lidem kvalitu, která neohrožuje
přírodu ani jejich zdraví. Slogan „Svět v lepších barvách“ je vlastně jakýmsi podpisem závazku značky
BALAKRYL udělat maximum pro trvale udržitelný život na Zemi, lepší, zdravější a krásnější svět kolem
nás, zkrátka „svět v lepších barvách“.
„Změna loga je pro nás v letošním roce jedním
z nejdůležitějších kroků. Nové logo akceleruje směřování značky a potvrzuje přátelský vztah produktů
BALAKRYL k uživatelům i k přírodě. BALAKRYL je tradičně synonymem pro ekologické a přitom kvalitní
barvy, protože výrobky této značky neohrožují zdraví, neobsahují nebezpečné látky a těžké kovy. A my
rozhodně chceme, aby takovým i zůstal.“ uvádí
Silvia Dyrcová, Brand manager značky BALAKRYL,
a doplňuje: S našimi barvami mohou malovat děti,
aniž by se rodiče museli bát o jejich zdraví, ale i profesionálové. Výsledek je díky vysoké kvalitě výrobků BALAKRYL vždy perfektní.“

BALAKRYL je synonymem pro uživatelsky přívětivé,
ekologické a přitom kvalitní barvy. Je vlastníkem
certiﬁkátů na povrchovou úpravu hraček, pro kontakt s potravinami i známky o ekologické šetrnosti.
Proto logo BALAKRYL doplní na obalech výrobků
i nové, rovněž zeleno-modré logo EKO-LOGICKÉ.
Značka BALAKRYL přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a dodržuje principy, které
k tomu přispívají.
Především:
 Sleduje a respektuje legislativní změny, zákony
a předpisy týkající se životního prostředí
 Je držitelem certiﬁkátů ISO a environmentální
směr je pro značku prioritou
 Při výrobě jsou používány recyklovatelné materiály s ohledem na minimalizaci znečištění životního prostředí a neobnovitelných přírodních zdrojů
 BALAKRYL usiluje o vývoj nových, ekologicky nezávadných produktů, obalů, surovin v rámci šetrných výrobních procesů
Nová loga se začnou objevovat v průběhu letošního roku na nových obalech výrobků BALAKRYL
a v marketingové komunikaci.
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Příběhy vín

Příběhy vín

Mají velké značky velká vína? Velká vína jsou ta nejlepší, obvykle francouzská; je jich tak na 50, potom asi pět šest italských, tři čtyři
španělská, po dvou či třech přicházejí z Austrálie, Argentiny, Chile a Kalifornie. Téměř výhradně jde o vína červená. Někdy se jím říká
investiční; lidé skupují na mamon, ne na potěšení. Takových je asi desetina procenta z celkového počtu vín na světě, možná ještě
méně. Tato vína se obvykle neúčastní soutěží, výstav či ochutnávek. Ani nebývají k mání, jen se draží v aukčních síních, prodávají
soukromě mezi znalci, a cena vína stejného jména různých ročníků se může od sebe velmi lišit. Vždy je zapotřebí doložit způsob
skladování, někdy i přepravy.

Víno a značky
Každé z těchto vín má na etiketě jméno své,
nebo jméno vinaře, sklepmistra, usedlosti,
zámku, château; nemluví se o něm jako o značce. O ceně se také nemluví, předpokládá se, že
je velmi vysoká, což je pravda, nejvyšší u těch
vín, o kterých se moc ví i na blízkém, středním
a dálném východě. To je vždycky tak: čím více
lidí chce to samé, tím je to dražší, až poměr
cena & kvalita klesne příliš nízko a koupí jen
ten méně v oboru znalý, nebo zoufalec.
Ale jsou značková vína, jsou i značky, což není
to samé. Ta první bývají kvalitní vína vyráběná
ve větším množství a poměrně známá (například některá šampaňská, tokaj), ta druhá zase
obsahují jméno ﬁrmy, například Bohemia
sekt, pod jejíž značkou se vyrábí celá řada vín
dobrých i méně dobrých ve všech cenových
skupinách.

dostatek peněz na nákup technologie, kvasných nádob z nerezu i nových dubových sudů
z Francie a Ameriky. Max Schubert objel celou
Jižní Austrálii, uzavřel smlouvy s vinaři, kteří
měli na svých vinohradech původní hlavy odrůdy Shiraz sto a více let starých, a pustil se do
práce.
Vedení společnosti chtělo, aby ukázal čerstvě
vykvašený první ročník 1952. Max se zdráhal.
Je příliš brzy, víno není ještě ve správné podobě, říkal. Ředitelé si dupli. Max nalil. Chutnali
víno téměř inkoustově černé, alkoholické a silné, nesmírně tříslovinné a trpké. Ředitelům
se hrůzou protočily panenky a svorně začali
bědovat, že se „to“ nedá pít. Zakázali mu pokračovat. Ale poslední Penfold, Lesley Hyland, ho
potají podporoval ze svých vlastních prostředků a Max Schubert víno dokončil.

Zdeněk Reimann

valo Grange Hermitage, slovo Hermitage bylo
později na žádost Francouzů vypuštěno) 126
zlatých medailí, 76 stříbrných, 42 bronzových
a 35 různých jiných cen.
V roce 1995 se Maxovi Schubertovi sen splnil:
jeho Grange ročník 1990 získal první místo ve
stovce nejlepších vín na světě. Pořadí je každoročně určováno mezinárodní komisí expertů
při anonymním koštování. Cena láhve nového
ročníku Grange se pohybuje kolem našich
12 000 korun, starší ročníky se v Londýně
a New Yorku draží za několikanásobek. Ačkoliv se Grange už oﬁciálních soutěží neúčastní
(francouzské Château Petrus, španělské Vega
Sicilia či italská Sassicaia rovněž ne), je vzorem
pro vinaře celého světa a metou, kterou by jednou také chtěli dosáhnout.
Grange dováží do Česka Global Wines.

Ale povím vám jeden
příběh velkého vína,
australského Grange:
V roce 1949 vyslala ﬁrma Penfolds laboranta-sklepmistra Maxe Schuberta na roční zkušenou do prestižních francouzských vinařství
v Bordeaux. Ještě mu nebylo dvacet. Vrátil se
s myšlenkou, že co dovedou Francouzi, dokáže také.
Když podával majitelům zprávu o výsledcích
svého francouzského putování, zmínil se, že
by se rád pokusil udělat nejlepší víno na světě.
Vedení společnosti se mu nevysmálo. Dostal

Zvítězilo hned v první soutěži a potom v každé
další, až to bylo únavné. Od roku 1962 až do
roku 1979 získalo Grange (původně se jmeno-

Cesty vína od pradávna
Dvacet symfonií jídla, vína a žití ve sklepě hotelu ČERNÝ SLON, Týnská ulička 1, Praha 1
Víno jako základní lidská potravina se podle
dostupných záznamů poprvé objevilo mezi národy žijícími před osmi tisíci lety na Kavkazu,
v oblasti dnešní Gruzie a Arménie. S vývojem
kultur, společností, civilizací a obchodu se dostalo do Evropy, a v letech po Kristu do oblastí
Nového světa. Sommeliér a publicista Zdeněk
Reimann rozdělil naše cestování do dvaceti zajímavých povídání na základě jeho úspěšných
rozhlasových pořadů.
Vína z jednotlivých zemí a regionů představí
sami vinaři nebo jejich dovozci. Mistr kuchař

Jíří Pávek, držitel čestného certiﬁkátu prestižního kulinářského institutu Paula Bocuse
v Lyonu, občasný Hradní gastrokouzelník
prezidentských banketů, vzal na sebe nelehkou úlohu pomoci nám projíst se světem nádherných a vytříbených pochoutek nejlepších
vinařských regionů světa. Bude je servírovat
k prezentovaným vínům. Dům Černý slon
krásně vystavěli v letech 1330–1340 v gotickém slohu. Tradiční prostředí kupecké krčmy
s hostinskými pokoji vedle Ungeltu, středověkého tržiště lidu pražského, k poctivým vínům
a dobrému jídlu patří.

Cesty vína od pradávna, PROGRAM, vždy pondělky v 18:30
1. Kavkaz, Mezopotámie, Řecko, Izrael, Libanon,
Egypt. Jídlo: badrijani nigvzit – lilek s mletými ořechy,
šťávou z granátového jablka, koření; spanakopita: špenát,
vejce zabalené v lískovém těstě, kebab v pita chlebu;
vinné listy plněné rýží a bylinkami; couscous – pondělí
12. 9.
2. Itálie – Piemonte, Severovýchodní Itálie – Barolo, Soave, Amarone. Jídlo: dušené hovězí v Barolu
(Nebbiolo), agnolotti (pasta s vejci, hovězím, vepřovým,
králíkem, klobásou, parmesanem a bylinkami); rizoto
s lanýži, trufﬂes – pondělí 19. 9.
3. Chianti, Brunello, Montepulciano, Umbrie – red
DOCG Montefalco Sagrantino a Torgiano Rosso Riserva. Jídlo: fettunta – toasty s olivovým olejem, spaghetti alla carbonara – pondělí 26. 9.
4. Jižní Itálie; Campania, Puglie, Sicílie, Sardinie
– Falernian, Aglianico; Uva di Troia; Primitivo, Negroamaro; Marsala, Nero d’Avola; Cannonau, Monica. Jídlo: arancine (rýžové kroketky plněné masem,
sýrem či zeleninou), pasta alla Norma (s rajčaty, lilkem,
grilovanou riccotou), caponata, couscous nebo manicotti
– pondělí 3. 10.
5. Francie – Bordeaux, s. Médoc – Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Jídlo: talíř mořských
plodů a ryb, entrecote a la Bordelaise – maso z mezižebří
ve vinné omáčce – pondělí 10. 10.

6. Bordeaux, střední Médoc, Margaux a jižní Médoc, Libournais, Pomerol, St-Emilion. Jídlo: mijote
d’agneau aux mojettes, jehněčí s bílými fazolemi; šneci
v hrnci s vínem, rajčaty a koňakem – pondělí 17. 10.
7. Vína jihu a jihozápadu – Languedoc, Provence,
Bandol, Cahors, Gaillac, Madiran. Jídlo: cassoulet
– jehněčí ragú v hrnci s fazolemi, vepřovým, klobáskou;
omeleta s lanýži – pondělí 24. 10.
8. Alsasko – Riesling, Gewürztraminer. Jídlo:
Choucroute alsacienne – zelí s klobásou, vepřovým nebo
šunkou; vepřový konﬁt (tři hodiny v troubě, servíruje se
druhý den) – pondělí 31. 10.
9. Severní a jižní povodí Rhôny - Syrah, Viognier,
Marsanne, Roussanne. Jídlo: coq au vin, kohout na
víně; sýry např. Cantal, Roquefort, Fourme d’Ambert
a kozí – pondělí 14. 11.
10. Burgundsko – Pinot Noir, Chardonnay. Jídlo: Boeuf Bourguignon; králík na víně nebo cidru, sýrové mísy
– pondělí 21. 11.
11. Chablis, Champagne – Chardonnay, Pinot Noir &
Meunier. Jídlo: quiche Lorraine, oeufs bourrée – plněná
vajíčka s česnekem, curry, petržel, kyselá smetana; sýrová mísa – pondělí 28. 11.
12. Španělsko – Ribera del Duero, Navarra – Garnacha, Tempranillo. Jídlo: masové a zeleninové tapas;
pečené selátko – pondělí 5. 12.

15. Porýní, Falc, Rheinhessen, Franky – Riesling,
Müller-Thurgau, Sylván. Jídlo: masové kuličky v bílé
omáčce s kapari, citronovou šťávou, servírované s bramborem a nakládanou červenou řepou, klobáska se zelím
a chlebem – pondělí 6. 2. 2012
16. Jižní Amerika – Chile, Argentina, Brazílie, Uruguay, Peru. Jídlo: steak, masové a vegetariánské empanadas – pondělí 13. 2. 2012
17. USA, Kalifornie, Washington State, Oregon. Jídlo:
hamburger, grilovaná kuřecí křidélka, hranolky – pondělí
20. 2. 2012
18. Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika. Jídlo: klokaní steak, pečený losos, rýže, couscous – pondělí 27. 2.
2012
19. Morava – bílá a červená vína. Jídlo: hovězí pečeně
s koprovou omáčkou, pečený bůček s chlebem, ovčí sýry
– pondělí 5. 3. 2012
20. Čechy – bílá a červená vína. Jídlo: kachní stehno, kuřecí špíz, domácí chléb, kozí sýry – pondělí 12. 3. 2012
Cena jednotlivého večera je 750 Kč, při nákupu
všech dvaceti prochutnávek poskytuje restaurace
10% slevu. Vína je možno šikovně nakoupit.
Rezervaci potvrdíme fakturou se splatností týden
před datem konání. Rezervace a více informací na
reimann@jakutracet.cz nebo na tel. 606 159 632.

13. Rioja, Katalánie, Somontano, Priorat – Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano, Mazuelo, Viura/Macabeo. Jídlo: gazpacho, tapas, paella – pondělí 12. 12.
14. Německo – Mosel-Saar-Ruwer; Nahe – Riesling.
Jídlo: spätzle, dušená vepřová pečeně v omáčce z bílého
vína; Hasenpfeffer - dušený zajíc nebo králík, se spätzlemi a č. zelím – pondělí 19. 12.
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Příběh značky Váhala

Příběh značky Váhala

tradiční značka české kvality
Když se dvacáté století pomalu naplňovalo, spolu s ním odcházelo spousta iluzí a nesplněných přání. Jen málokomu z nás se podaří
projít téměř celým jedním stoletím. Sen pana Roberta Váhaly se skrýval po desetiletí za šedivými mraky společenské nepřízně.
ně vychovají postupně pět dětí.
Soukromá ﬁrma prosperuje,
zákazníků přibývá, proto pan
Váhala buduje moderní strojní chladírnu, která mu umožňuje
zkvalitnit výrobu a prodej vlastních
masných výrobků. Dosud pracoval
v pronajatých prostorách, avšak v roce 1938 již staví rodinný dům s vlastním obchodem a malou dílnou.
Po válce, v roce 1946, buduje za
domem konzervárnu na výrobu
paštik, konzerv a hotových jídel.
Jeho ﬁrma je známá po celé
zemi, jenže přichází rok 1948
a vše je úplně jinak – v roce
1950 dochází ke znárodnění.

Robert Váhala
sen. v obchodě
Skutečný příběh ﬁrmy ROBERT VÁHALA začíná již v roce 1927, kdy se vyučí řezníkem u ﬁrmy Holešek v Novém Jičíně. S tovaryšským
listem v ruce se vydává na zkušenou do Prahy,
kde u známé řeznické a uzenářské ﬁrmy Hulata získává první zkušenosti. Po nabytí cenných
zkušeností a znalostí z oboru výroby uzenin
a vedení obchodu, se po absolvování vojenské
služby vrací zpět do rodných Hustopečí nad
Bečvou. V době velké hospodářské krize zakládá v roce 1933 vlastní ﬁrmu
„Řeznictví Robert Váhala“. O rok později si
bere za manželku Zdenku Pivodovou a společ-

30

Po dlouhých 41 letech došlo k něčemu, v co již nikdo nedoufal. V roce 1991
je ﬁrma navrácena původnímu
majiteli, panu Robertovi Váhalovi staršímu.
Nyní se společně do podnikání zapojují synové a dcery zakladatele ﬁrmy a zakládají novou
ﬁrmu VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej
masných a lahůdkářských výrobků. Tak se po
nekonečných létech opět vrací sny a přání,
které byly tak náhle zatraceny.

Od roku 1991
...dáváme chuti tvar!
Pod dohledem otce-zakladatele navazují noví majitelé na
tradici ve výrobě kvalitních
masných specialit a navíc
zařazují do nabízeného
sortimentu
lahůdkářské
výrobky. Již v roce 1993
meziroční nárůst výroby
o 30 % vyvolává nutnost
modernizovat výrobní
technologie a vzhledem
k vysoké poptávce po
kvalitních Váhalových
výrobcích
dochází
v roce 1993 k přístavbě nových výrobních
prostor. Dalším významným mezníkem
ﬁrmy VÁHALA se stává
zahájení výroby v novém závodě, vystavěném na zelené louce, v Hustopečích nad

Značka Váhala dnes representuje kvalitní uzenářské výrobky, které můžeme koupit na mnoha místech v České republice i v zahraničí. Z malého řeznictví jste vybudovali moderní závod
na zpracování masa a lahůdek. Jak se Vám daří
vyrábět a zejména prodávat v dnešní silné konkurenci jiných značek?
Od roku 1991 jsme prošli mnoha významnými
etapami rozvoje naší ﬁrmy. Díky dodržování
pravidel, která jsou již od počátku, od roku
1991 nastavena, jsou naše kvalitní šunky, paštiky a další masné speciality oblíbeny a na trhu
žádány. Krok za krokem se snažíme proniknout na nové trhy, získat nové zákazníky v České republice, kde stále nacházíme rezervy.
Naším trhem však není jen ČR, od roku 1997
exportujeme výrobky na Slovensko, a od roku
2003 také do Německa, Rakouska a Maďarska.
Na rozvoji ﬁrmy se podílí také naši zákazníci,
jejich požadavky a názory jsou velmi důležité
pro další rozvoj ﬁrmy. Snažíme se hledat vlastní
cestu, svůj prostor na trhu.

Naše marketingové aktivity jsou cíleny konkrétně na jednotlivé zákazníky, chceme vylepšit náš poprodejní servis, tzn. být dobrým a seriozním partnerem. Díky umísťování nových
POP a POS materiálů v místě prodeje, se nám
daří výrazněji zákazníka oslovovat (viz foto
POP pro umístění výrobku Utopenci a Utopenci v leču).
Vedle téměř 3500 aktivních odběratelů provozujeme 9 ﬁremních prodejen, ve kterých
nabízíme kompletní sortiment masných a také
lahůdkářských výrobků. Přidanou hodnotou
prodejny v Hranicích je nabídka hotových jídel, pečených mas a prejtů, grilovaných klobás
a také poctivých polévek.
Podporuje Vaše ﬁrma nebo je spojena značka
Váhala s nějakou charitativní činností, podporou
kulturních či jiných aktivit?
Není nám lhostejný život našich spoluobčanů,
kteří prochází zdravotními či jinými problémy.
Aktivně spolupracujeme s Charitou, Diakonií,

Cena
časopisu
Maso,
Křišťálová
sekyrka 2000

Vlastislav Váhala mezi šunkami
znamená pro nás a všechny naše zaměstnance
uznání za dobrou práci.
Co byste doporučil běžnému spotřebiteli, který
si jde koupit uzeninu – jak pozná, že je kvalitní?
Byť si zákazník od nás koupí obyčejný párek
nebo salám, nemusí se jednat o šunku, vždy to
musí být malý gurmánský zážitek. A naše rada
zákazníkům?
„Najdi si svou značku, svého výrobce, a té
buď věrný. Přemýšlejme o tom, co kupujeme,
masné výrobky mají obsahovat „maso“, žádná
alternativní náhražka nesmí být v dobrém produktu obsažena“.
Ctíte stále krédo zakladatele? Jaké zásadní myšlenky razil?
„Budete-li vyrábět kvalitně, nemusíte se o práci obávat“. Taková slova nám často připomínal
pan Robert Váhala senior v prvních letech
našeho podnikání. Ráda bych zmínila ještě jeden podstatný slogan, který měl Robert Váhala
napsaný již v roce 1941 na cedulce ve vlastním
obchodě:
„Že jste spokojeni, sdělte to svým známým.
nejste-li spokojeni, řekněte to jenom nám“!

Bečvou v roce 1998. I při této velké investici
pan Robert Váhala sen. svým nástupcům asistuje a dohlíží na kvalitu díla. Za dva roky, v roce
2000 slaví své 90. narozeniny.
Zleva Vlastislav Vahala,
Svatopluk Váhala
a Robert Váhala

Prezident Václav Klaus a ing. Ladislav Denk u narážek
V čem jste jiní než ostatní výrobci uzenin a lahůdek?
Již výstavbou nového závodu v roce 1998 jsme
se vyproﬁlovali na výrobce kvalitních šunek
a speciálních masných výrobků, a slogan VÁHALA - kvalita 3. tisíciletí, nás přelomem tisíciletí provázel. Naším dlouhodobým cílem je
specializace, tzn. ke každému výrobku, který
je originál a má svou vlastní recepturu, dávat
k dobré chuti zajímavý tvar. A této naši ﬁlosoﬁi odpovídá slogan – dáváme chuti tvar!, který
používáme již od roku 2002.
Jaké jsou Vaše další plány pod značkou „VÁHALA“? (rozšíření výroby, budování sítě značkových
prodejen – viz. nově otevřené lahůdkářství v Hranicích, rozšíření nebo změna sortimentu, …)
Vybudováním nového závodu proces modernizace pro nás neskončil, sledujeme nové
trendy ve vývoji technologií, modernizujeme
technologická zařízení a inovujeme již zavedené výrobky. Jedním z příkladů inovací je uvedení nového přebalu u dvou výrobků, jedná
se o Pečený jitrnicový prejt a Pečený jelitový
prejt. Díky přebalu získává zákazník přesnou,
stručnou a jasnou představu o tom, jak tento
výrobek připravit a servírovat.

podporujeme církevní aktivity a spolky tělesně postižených v našem regionu.
S ochotou podporujeme také neziskové
spolky dětí i dospělých, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na zachování kulturních tradic
v našem okolí. Podpora mládežnických sportů
také patří mezi oblasti, kde rádi pomůžeme.
Významnou událostí dnešních dnů je otevření Řeznického muzea v zámku v Hustopečích nad Bečvou. Tento projekt je dílem
rodiny Váhalovy. Muzeum je ukázkou řeznické
prodejny ze 40. let 20. století, která je vybavena
stále funkčním originálním zařízením původní
prodejny pana Roberta Váhaly sen.
Víme, že Vaše ﬁrma získala řadu prestižních ocenění za výrobky – které ceny si ceníte nejvíce?
Nejvyšším oceněním, které jsme za více než 20
let existence novodobé ﬁrmy VÁHALA a spol.
získali, je zlatá medaile Sial d´Or Country z Paříže z roku 2002, ocenění získal výrobek Kuřecí hřbet. Odborný časopis Maso udělil v roce
2000 ﬁrmě VÁHALA a spol. ocenění Křišťálová
sekyrka, jako první ﬁrmě za celou existenci
této soutěže.
Neméně důležitá jsou také ocenění z domácích veletrhů, udělení osmi Zlatých Salim

Co všechno zahrnuje Váš současný sortiment?
Základním pilířem výrobního programu jsou
speciální masné výrobky a šunky. Prémiovou
řadu tvoří skupina TOP výrobků - např. Originál Váhalova šunka, Váhalova paštika, Váhalova
klobása a Váhalova mozaika. Všechny výrobky
vyrábíme podle vlastních receptur, některé
paštiky dokonce podle receptur zakladatele
ﬁrmy Roberta Váhaly.
Vedle těchto masných výrobků vyrábíme také
lahůdkářské výrobky, saláty, aspikové výrobky,
chlebíčky a různé variace obložených
mís.
Máte plány do budoucna?
Budoucnost ﬁrmy Váhala a spol.
s.r.o. vidíme na trzích střední Evropy. V současnosti jsme podnikli kroky pro založení ﬁrmy VÁHALA AUSTRIA, a podobným
způsobem chceme postupovat v dalších státech.

Na otázky odpovídali:
Ing. Ladislav Denk,
Marketing & Sales
Manager,
VÁHALA a spol. s r.o.
Barbora Denková,
Marketing Manager,
VÁHALA a spol. s r.o.
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Ocenění Českých Podnikatelek

MOTORSPORT GOLF TOUR

Podnikání není u žen zdaleka
jedinou povinností
Říká advokát JUDr. Jan Mejzlík z AK Novický & Mejzlík, porotce soutěže OCENĚNÍ
ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Soutěž je projektem, jehož cílem je odměnit, podpořit
a zviditelnit malé, střední a velké podniky v České republice, které jsou vlastněny ze
sta procent českými ženami. Snaží se sdružovat nejen podnikatelky, které soutěž absolvují, ale také partnery soutěže, kteří těmto ženám nějakým způsobem mohou pomoci
s jejich podnikáním. Jedním z nich je také advokát JUDr. Jan Mejzlík, kterého jsme se
zeptali na pár užitečných otázek.
dlužník se snaží zaplatit tomu věřiteli, který ho
o zaplacení svých pohledávek neustále urguje
a skutečně podá žalobu v termínu, který na výzvě k zaplacení uvede. Častý telefonní kontakt
též velmi pomáhá. Důležité je vědět dříve nežli
ostatní věřitelé o ﬁnančních problémech dlužníka. Věřitel může využít i toho, že se s dlužníkem dohodne na prodloužení promlčecí doby
a na způsobu zajištění jeho pohledávky. Zajištěním může být zástava na movité či nemovité
věci, ručení jinou osobou apod.

Na co by si měl začínající podnikatel dávat pozor?
Především na to, jaká skutečná motivace ho
vede k tomu, že vůbec začal podnikat. Upřímná odpověď na otázku zda má dostatek vůle,
pokory, trpělivosti a snahy k tomu, aby dotáhl
rozpracované věci do konce a nenechal se odradit dílčími neúspěchy, které určitě přijdou.
Pokud je jeho motivací pouze rychlý výdělek
a nic konstruktivnějšího, pak jsou jakékoli další rady zbytečné. Musí se umět sám rozhodovat
a umět snášet stres. Neměl by být příliš důvěřivý a spoléhat pouze na doporučení svých
známých a příbuzných. Měl by si od počátku
uvědomit, že pouze poctivé podnikání a umění držet slovo je základem a že vždy platilo
a platí, že selský rozum dokáže pomoci i z těch
nejobtížnějších situací.
Hodlám si založit ﬁrmu společně s partnerem.
Jaká jsou právní úskalí takového podnikání?
Pokud jste vdaná, tak jakékoli Vaše zisky, ale
i ztráta spadá do společného jmění manželů. Pokud jste svobodná, tak Váš partner samozřejmě nemá žádný nárok na Vaše zisky
a není odpovědný svým majetkem za Vaše závazky. Pokud jste vdaná a uzavřela jste s manželem předmanželskou smlouvu popř. zúžila
notářským zápisem vznik Vašeho společného
jmění na konec Vašeho manželství, pak platí
to co jsem řekl v případě nesezdaného svazku. Důležité však je, aby smluvní partneři byli
s existencí předmanželské smlouvy popř.
existencí notářského zápisu od počátku seznámeni.

Vaše práce téměř nijak nesouvisí s ženským
podnikáním. Proč jste se tedy rozhodli podpořit
právě ženskou soutěž?
Přemíra mužské složky v mnoha oblastech našeho života není prospěšná ani pro muže, ani
pro ženy. Přeji všem úspěch a ženám zvláště.
Rád sleduji úspěšné ženy a byl bych rád, aby
jich přibývalo. Pokud jim jejich úspěch pomůže k jejich opravdové vnitřní spokojenosti, pak
je daný výsledek o to důležitější.
Mají podle Vás ženy podnikání těžší než muži?
Podmínky jsou na startovní čáře sice právně
stejné, ale fakticky mají svoji pozici těžší. Nejen
proto, že podnikání u žen není zdaleka jedinou povinností a péče o děti jim pochopitelně
zabírá více času i v případě, kdy mají partnera,
který falešně nerozlišuje mezi ženskými a mužskými povinnostmi. Ženy mají těžší pozici
v podnikání proto, že je, dle mého názoru velké procento mužů, velmi podceňuje a soupeří
s nimi v situacích, kdy by žádný spor či „závod“
nemusel vůbec vzniknout. Ženy nutně narážejí
na přebujelá mužská ega a ješitnost. Velké procento mužů nepřizná, že sami sebe považuji za
povolanější k mnoha obvykle mužským disciplínám, zejména k podnikání. Pokud se bude
v jednom oboru za stejných podmínek dařit
ženě lépe, pak žena velmi pravděpodobně
může narazit na nepřejícnost, účelovou rivalitu, neférové praktiky a pomluvy.

4. ročník
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A teď z jiného soudku. Setkal jste se ve své praxi někdy s případem, který Vás pobavil? Co to
bylo?
Takových případů je opravdu mnoho. Tak
například. Zápis z dopravní nehody: „Řidič
Svoboda vystoupil z vozidla a z místa nehody
ujel.“. Část odůvodnění odporu do vydaného
platebního rozkazu, který vydala vyšší soudní
úřednice: „Lze se s právem domnívat, že je to
hloupá husa, případně osoba podjatá vůči žalovanému, případně obojí“. Část odůvodnění
odvolání do rozsudku: „ K tomuto pochybení došlo jen zjevným a okamžitým selháním
duševní činnosti soudce při vyhlašování rozsudku“. Část policejního protokolu: „Alkohol
jsem začal pít cca kolem 5té hodiny ranní.
Pil jsem vodku. Kolik odměrek si nevybavuji,
ale mohu uvést, že dost. S pitím jsem přestal
těsně před jízdou motorovým vozidlem.“.
Odůvodnění odporu žalovaného do vydaného platebního rozkazu: „ V tuto dobu nic nevlastním a na to, abych celou částku, včetně
lichvářských úroků mohl zaplatit, bych musel
snad začít páchat trestnou činnost, protože
vydělávat si na celkovou částku, včetně úroků legální cestou snad ani nejde, což v mém
věku a prožitých letech ve vězení už jednak
nechci a ani si to kvůli svému zdraví nemohu
dovolit.“.
Text:Petra Křapová,
Foto: Archiv JUDr. Mejzlíka

OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – OCP 2011
GENERÁLNÍ PARTNER

ZAKLADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

AGENTURA HELAS

ODBORNÝ GARANT

Jak se může podnikatel bránit vůči nesolventnímu dodavateli?
Předně tím, že začne své pohledávky vymáhat
včas. Obecná zvyklost dlužníků je taková, že

Co obdivujete na ženách podnikatelkách?
Rozhodnost, věcnost, schopnost najít kompromis tam, kde ho muži najít nedokážou
či nechtějí, schopnost zvládnout podnikání
i rodinu, schopnost řešit více věcí najednou
a schopnost držet slovo i když není po ruce písemná smlouva. Obdivuji i jejich odvahu a nezaobírání se minulostí. Vždy platilo, že ženy
mohou muže mnohému naučit a ukázat, že se
mnoho věcí dá dělat úspěšně jinak.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

V podnikání, ale třeba také v manželství či ve sportu, jde vlastně tak trochu
o totéž. Na začátku je obvykle skvělá
myšlenka, která v případě úspěšného naplnění stýká veleúspěšnou budoucnost.
Na zdárné uskutečnění všech idejí a postavení oněch vzdušných zámků je však
potřeba vynaložit hodně úsilí, obrnit se
buldočí vytrvalostí a taky šikovností. To,
aby pomyslný cíl nezůstal navždy jen
nenaplněným snem  Tolik nadnesený
příměr.

Jak se rodí tradice
aneb
MOTORSPORT GOLF TOUR „podruhé“
a vstřícnosti podařilo vizi o našem společném
golfovém zápolení nakonec naplnit.“

V případě Petra KAČÍRKA, úspěšného českého
automobilového závodníka a člena pražského
Duck Racing týmu, však tyhle řádky více než
sedí. Zatím naposledy přesvědčil svoje kamarády, přátele a obchodní partery svojí společnosti SPORT M3 o tom, že umí naplnit svoje vize
v případě golfové tour. Byť se letos rozběhla
teprve podruhé, má „našlápnuto“ stát se prestižní akcí s tradicí. „Motosport golf tour vznikla
v návaznosti na motoristický sport, kterým se
zabývám už více než dvacet let. Tenhle sport
v sobě skrývá neskutečný adrenalinový potenciál. Ne každý však může usednout do závodního vozu, projet se po okruhu a tuhle atmosféru
zažít na vlastní kůži. To, že obchodní partneři,
přátelé a jejich rodiny přijdou na okruh, podívají se do depa a „osahají si“ naše auta, jim
nenahradí to, co zažívá závodník. Chtěl jsem
to změnit. A protože jsem věděl, že většina
z mých přátel a partnerů patří k vášnivým
golﬁstům a dokáží při hře, která je pro mnohé
jen nudnou zábavou, vytočit svůj adrenalin do
neuvěřitelných výšek, bylo rozhodnuto. Jsem
moc rád, že se mi právě díky jejich podpoře

Do druhého ročníku vstoupila letos v květnu
Motosport golf tour v Mstěticích, následovala
hřiště v Telči, Slavkově a na Dýšině. Slavnostní vyhodnocení nejlepších, z více než sedmi
desítek účastníků, se uskuteční po odehrání
závěrečné mstětické osmnáctky na přelomu
září. „Moc mě těší, že ti, kteří s námi vloni
začali, nám zůstali věrní,“ říká Petr Kačírek.
„Nabalují se k nim další zájemci, stoupá zájem ﬁrem prezentovat se na naší akci, máme
atraktivnější ceny pro vítěze... Kdyby se první
ročník nepovedl, o pokračování by už nikdo
neměl zájem. A to nás zavazuje. I proto jsme
se v letošním roce pokusili naši tour vylepšit.“
Onou pomyslnou třešničkou na dortu bude
listopadové mezinárodní utkání s týmem golﬁstů ze Spojených Arabských Emirátů. Půjde
o jakousi zmenšenou podobu Ryder cupového utkání českých zástupců s členy klubu Al
Hamra. „Zájem o účast, která je omezena maximálně 25 hráči od nás, je velký. Možná až moc.
Je to ale akce, na kterou budou určitě všichni
účastníci dlouho vzpomínat. A nejenom kvůli

golfu, připraven máme i výlet do Dubaje a další atraktivní aktivity,“ usmívá se tajemně Petr
Kačírek.
Posledním aspektem, který umocňuje společenskou prestiž Motosport golf tour, je partnerství s Linkou bezpečí, která provozuje už 17
let bezplatnou telefonní linku pro zneužívané,
týrané nebo zanedbané děti. A proč tomu tak
je, vysvětluje zcela pragmaticky hlavní organizátor: „Většina z nás, kteří se účastníme golfové
tour, máme vlastní děti - o které je jistě bezvadně postaráno, ale v jiných rodinách to tak
být nemusí. Rozhodli jsme se proto zařadit do
každého turnaje vloženou soutěž, jejíž výtěžek
věnujeme na provoz Linky bezpečí a tím i na
pomoc dětem.“ Kromě atraktivních cen jsou
pro nejlepší připraveny vstupenky na Beneﬁční koncert Linky bezpečí, který bude živě přenášet Česká televize 28. října na svém prvním
programu a na kterém vystoupí skupina Chinaski, patronka linky Ewa Farna a další hosté.
Připravila: NAĎA KVERKOVÁ
Fotograﬁe: Petr Slýba
Více informací získáte na www.sportm3.cz
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Příběh Future Systems Sofa Jan Kaplický

Galerie 22

Investice do umění
FUTURE SYSTEMS SOFA JAN KAPLICKÝ
Společnost Resort Living s.r.o. získala výhradní autorská práva na výrobu a celosvětový prodej původního návrhu sofa od Jana
Kaplického. Spolupráci mezi architektonickým studiem FUTURE SYSTEMS a Resort Living s.r.o. odstartoval projekt Konopiště resort, pro který Jan Kaplický navrhl své dvě poslední stavby, Klub Volavka a Vilu Kaplicky. V rámci pokračující spolupráce s týmem
FUTURE SYSTEMS a Eliškou Kaplicky Fuchsovou společnost Resort Living připravila exkluzivní kolekci sofa v originální bílé kůži
s černou a šedou variací a limitovanou kolekci v barvách FUTURE SYSTEMS.
„Z intenzivní spolupráce s FUTURE SYSTEMS na
projektu Konopiště resort se po odchodu Jana
Kaplického mezi mnou a jeho druhou ženou,
Eliškou Kaplicky, vyvinulo velmi pěkné »pracovní« přátelství,“ říká Martina Hollasová. „Myslím,
že sdílíme mnoho názorů, a společně jsme také
přemýšlely jak učinit odkaz Jana Kaplického dostupnějším. Byla jsem nadšená z představy výroby sofa, která je soﬁstikovaným solitérem s velice
originálním konceptem. Nejvíce se mi líbí to, že
si lidé z celého světa konečně mohou ‚Kaplického‘ koupit domů a sdílet jeho smysl pro krásu,
individualismus, odvahu a pionýrství v designu.
Sofa není jen kusem nábytku, je to životní styl.
V České republice si lidé budou moci užít architektury a interiéru Klubu Volavka, Vilu Kaplicky
si koupí jeden vyvolený, ale sofa je dostupná
mnohem víc. Přináší skutečný designový požitek
a přitom to není investice v řádu desítek milionů.
Jsem proto přesvědčená, že se jedná o revoluční
příspěvek do světa designu,“ dodává.

Jako vše od Jana Kaplického, který se netajil
svými preferencemi tvarů a linií, je i FUTURE
SYSTEMS SOFA bez ostrých hran. Jan Kaplický
celým návrhem narušil tradiční koncept sedacích souprav svým vlastním osobitým pojetím
společenského chování a interiéru. FUTURE
SYSTEMS SOFA pracuje s lidskými náladami
a dynamikou chování, a je tak nejen vyjádřením komfortního sezení, ale zároveň představuje pozitivní komunikační zóny a nabízí
různorodé využití. Sofa může sloužit ke všemu,
co od ní majitelé budou očekávat – k relaxaci
s knížkou či časopisem, uvolněnému posezení
se sklenkou vína, pohodlnému polehávání a pojídání delikates, sledování ﬁlmu a popřípadě
i k spánku. Koncept sofa zaujme nejenom vizuální podobou, ale i vizionářskou snahou přimět
všechny k větší uvolněnosti a schopnosti užít si
každé minuty života.
Martina Hollasová doplňuje: „Výrobou FUTURE SYSTEMS SOFA JAN KAPLICKÝ jsme se

začali zabývat na konci roku 2009. Nastudovali jsme její plány a možnosti a v rámci celosvětového výběrového řízení na výrobu jsme se
nakonec uchýlili do České republiky.
Společně s původním týmem FUTURE SYSTEMS (Andrea Morgante, Georg Roetzel, Filippo Previtalli) a místní společností Design
& Co. (Zdeněk Mojžíšek a Pavel Novotný)
jsme připravili výrobní program a první sofa.
V původní bílé kůži, byla vyrobena v Hradci
Králové společností POLSTRIN. Jejich vlastní
výrobní linka nám dovolila pečlivě sledovat
proces výroby včetně precizního dokončování
jednotlivých detailů, které si vyžádaly mnoho
konzultací. Zabývat jsme se museli například
možností balení do rozumného počtu kusů
pro dopravu k zákazníkům, jelikož původní
návrh toto samozřejmě nemusel řešit. Sofa je
dost náročná, ale vše se podařilo efektivně vyřešit bez zásahu do designového návrhu Jana
Kaplického.“

O FUTURE SYSTEMS SOFA JAN KAPLICKÝ řekli:
EVA JIŘIČNÁ

(architektka a designérka, přítelkyně Jana Kaplického):
„Jan Kaplický – řečený Johan – nenáviděl nepořádek
a věci měly své místo – televize svůj stoleček, časopisy
svoji kapsu, láhev na víno svůj držák, jídlo vytvarovaný
tác jako v lepších letadlech. Stejně jako architekturu
vyvíjel a zlepšoval od začátku do konce i svůj ‚stroj na
sezení‘ (obdiv ke Corbusierovi s jeho strojem na bydlení možná přispěl k nápadu). Na jeho výstavě byl vidět
první stupeň, byt v Londýně, ve kterém se idea zrodila.
Ostrov uprostřed pokoje, kde se černá penízková guma
měnila v černý měkký koberec, tvarovaný hliníkovou
trubkou na šikmých podporách, a množství polštářů
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z lesklé černé prošívané látky vyplněné drceným polystyrenem. Vše doplňovaly malé černobílé televize Grundig, časopisy, poličky. V dalším bytě v Hillgate Street je
profesionálně rozpracovaná klubovka s perfektním kulatým polštářem, s růžovým potahem, vše s maximálním
důrazem na detail. Jeho poslední design se dostal daleko
dále, jak můžou lidé nyní posoudit sami.

ANDREA MORGANTE

(architekt a pravá ruka Jana Kaplického, v současné době
dokončuje stavbu muzea Ferrari v Modeně dle návrhu
FUTURE SYSTEMS JANA KAPLICKÉHO):
„Jan Kaplický nikdy nenavrhl dům či kus nábytku, ale vždy

spíše kusy emocí, které do svých návrhů vnášel. Návrhem sofa odhalil vlastní vnitřní svět emocí, názorů a postojů ke světu. Tento opak maloměšťáckého kusu nábytku, jak by řekl Jan Kaplický, vás přinutí vylézt nahoru
a posadit se nekonvenčním způsobem, stejným, jakým
žil sám Jan Kaplický. Lezení do této sofa bylo jako bychom vnikali do ‚Světa podle Jana K.‘; sofa byla měkká,
bez ostrých hran a velice smyslná. Navrhl ostrov, který
byl zároveň útočištěm. Vzpomínám na všechny ty chvíle
na sofa prožité společně s Janem, kdy jsme diskutovali
o všem možném a popíjeli, slunce zapadalo nad Hyde
Parkem a uvnitř sofa se svět změnil v poetickou ﬁlozoﬁi,
tolik podobnou všemu, co Jan dělal a jak žil.“

DOBRÁ INVESTICE
Obecně se shodují všechny ﬁnanční analýzy na tom, že tři hlavní investiční komodity, které neztrácejí na hodnotě jsou nemovitosti,
zlato a šperky a umění. Luxus není o penězích, ale o výjimečnosti. A právě investice do nábytku ve stylu Art Deco jsou o tom, že
přesto, že investice není nízká, změnou majitele získá prodávající minimálně to, co do těchto uměleckých skvostů vložil. Chceme-li
nalézt elegantní starožitnost, jejíž hodnota stále roste, pak styl Art Deco je to pravé. Ne náhodou jsou ty nejluxusnější interiéry na
východním pobřeží a v především v New Yorku vybaveny tímto stylem.
klad Josefa Gočára, Adolfa Loose, Pavla Janáka,
Jindřicha Halabaly nebo z proslulých dílen: Wiener Werkstätte, UP závody, Bauhaus. Nábytek,
který v galerii naleznete, je čisté a stoprocentně originální Art Deco. Třpytí se, leskne, přitahuje na sebe pozornost a zároveň harmonizuje
prostory. Čistota tvarů, harmonické proporce,
raﬁnovaný dekor a používání luxusních materiálů jsou jeho charakteristickým znakem.
Renomovaná jedinečná výstavní a prodejní
Galerie 22 je mezi znalci a milovníky umění
dobře známá mimořádným rozsahem prodejní sbírky a kvalitou nabízených starožitností
i služeb (součástí galerie je vysoce ceněná
restaurátorská dílna). Majitelé Galerie 22 Petr
Smaha a Pavel Feigl jsou dlouholetí sběratelé

umění a restaurátoři, což se odráží v osobním
přístupu k restaurování a kvalitním výběru
jednotlivých starožitných kusů.
Ve zdejší restaurátorské dílně byla vyvinuta
speciální technologie lakování, která dává
vyniknout největším přednostem Art Deco
nábytku: kresbě dýhy vzácných dřevin, modernistickému designu a excelentnímu zpracování. Luxusní nábytek tak získá vysoký lesk
a zároveň je chráněn před poškozením při
každodenním užívání. Díky schopnosti sloučit
kvalitu starých mistrů s moderními technologiemi se vzácný starožitný nábytek z předmětu
sběratelského zájmu a bezpečné investice stává plnohodnotnou součástí interiéru, kde plní
dekorativní i praktickou funkci.

V meziválečném období „První republiky“
vznikl nový styl designu a dekorace, poslední
slavný styl v historii dějin umění, Art Deco.
Tento styl byl ztělesněním touhy po luxusním
a stylovém zboží, byl oslavou nového století.
Art Deco bylo určeno pro nejvyšší společenské vrstvy a bylo znamením bohatství, luxusu
a uměleckého vkusu.
Umělecký styl Art Deco se rozvíjel především
v architektuře, ale také v módě, interiérovém
i graﬁckém designu, šperkařství a částečně i ve
výtvarném umění. Styl Art Deco dnes zažívá
svou renesanci. Je oblíben hlavně pro svou unikátnost, s jakou představuje luxusní životní styl.
Nejvíce zachovalých exemplářů tohoto stylu
najdete v metropolitním muzeu v New Yorku
či v Musée des Arts Décoratifs v Paříži. Milovníci Art Deca ale nemusí cestovat do ciziny.
V pražské Galerii 22, jediné Art Deco Galerii
v České Republice, najdete ten nejlepší výběr
zrestaurovaných kousků. Jsou mezi nimi skvosty od významných architektů a umělců, napří-
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Příběh českého knedlíku

Stav současné české kuchyně se sice lepší, nicméně mnoho ohavných zvyků a pravidel z dob nedávného budování hloupé společnosti přetrvává. Jako příklad poslouží perla naší identity, průmyslová šizenina, jíž se také říká český houskový knedlík. Najdete
ho v hospodách bývalé čtvrté cenové skupiny, i v restauracích mnoha zvučných jmen na dobrých adresách. Oni ho tam mnohdy
ani sami nedělají, tak jsou líní; raději kupují ten průmyslový, nadýchaný, z různých levných výroben. „Čechům je to jedno, stejně
jako je jim jedno, že číšník nevymění pocintanej ubrus od rajské,“ poznamenal jeden známý a dodal, že chyba je v uvědomění si
sebe sama a všeho toho, v čem se tady žije.

Příběh českého knedlíku
Mistr Jan Hus zmínil knedlík v jednom svém
traktátu. Na stole Palackého, Vrchlického, Havlíčka, Němcové čekal talíř vydatných knedlíků
po návratu z táborů lidu na Řípu či Vyšehradu.
Poléval se horkým sádlem se škvarky, máslem,
servírovalo se k němu zelí, kapusta či vajíčka.
Knedlík se v době monarchie stal doslova jedním z pilířů české státnosti. Čechy jako jediné
napadlo vpracovat do těsta na kostičky nakrájenou housku, většinou na másle osmahnutou. Jednou týdně trůnilo na talíři maso jako
příloha. Ani ti nejchudší neopomněli knedlík
něčím pohladit nebo překrýt, i jednoduchou
omáčkou, protože na sucho v krku drhne. To

se dálo ještě v dobách, kdy byl knedlík hlavním jídlem a maso zdobilo talíř jen poskrovnu.
Časem se skladba oběda nebo večeře proměnila v hostinu a maso se stalo hlavní složkou,
knedlík s omáčkou přílohou.
Uplácat z mouky a vody těsto, vytvarovat placku a upéct na slunci rozpáleném kameni lidé
uměli snad hned, jakmile začali chodit po dvou.
Nicméně dospět až k houskovému knedlíku
se nám Čechům podařilo asi v druhém nebo
pátém století, když některá mamina pokrájela
omšelé pečivo na kostičky, přidala do těsta připraveného z mléka a drceného zrní, a uvařila
knedlíkovou kouli nebo šišku ve vodě v kotlíku na otevřeném ohništi. Chutnalo. Někdy
osmahla kostičky pečiva na tuku či loji.
První zmínka o houskovém knedlíku pochází
ze 7. století. Tehdejší místní archiváři, historici a kronikáři, neuváděli ve svých záznamech
zprávy o běžných gastronomických kouzlech,
a proto nemáme zmínky dřívější. Houskové
knedlíky zdobily talíře chudých i majetných,
neboť kuchařkou na statku, v rezidenci, panství či v továrně od dob c. k. monarchie bývala
téměř vždy žena z lidu, převážně z Moravy.
Proč se dnešní knedlík tak zvrhnul, nevíme; je
to asi vina totalitních soudruhů, kteří na něj po
druhé světové válce uvalili normu a kuchaři ji
jaksi podvědomě, hloupě a zbytečně dodržují
ještě dnes.

Knedlíkové klání
V restauraci ADA v hotelu Hoffmeister (jehož
šéfkuchař vyhrál zlatou v roce 2011) vznikla v roce 2007 myšlenka soutěže o nejlepší houskový
knedlík. Bylo to během diskuze autora s manželi
Dienstbierovými, kdy se paní Jiřina zmínila, že
například pan Dientsbier, bývalý ministr zahraničí, dělá vlastní, neodolatelné houskové knedlíky, a používá podmáslí místo mléka, „aby měly
trošku elánu, a celému světu chutnají.“ Pan ministr zásadně odmítá kvasnice. Housky tam vecpe co se dá, říká. Místo podmáslí se prý klidně
dá použít kefír. Na státních večeřích doma dělá
své knedlíky sám. Vypráví zajímavé historky; například Francouzi si je narovnali do věžičky, proložili masem a omáčkou, ukrajovali po okrajích
jako kebab a byli z nového chuťového zážitku na
větvi. Japonci zase vytvořili komínek knedlíků
uprostřed talíře, a obložili ho masem s omáčkou
(v obou případech šlo o pravou svíčkovou na
smetaně). Pak si labužnili a chtěli přidat.
Z následné diskuse o neutěšeném stavu houskového knedlíku v české kotlině a tajích původních receptur se vyvinula myšlenka uspořádat mistrovství republiky o nejlepší knedlík.
Současný ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg, hospodský a labužník, s úsměvem
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přijal nabídku na funkci předsedy degustační
poroty, a nabídl svoji záštitu.

Osmažit, nebo neosmažit?
První ročník soutěže, pořádaný v restauraci
U Vladaře v pražském podhradí, vyhrál Richard
Novotný, učeň šéfkuchaře hotelu InterContinental Miroslava Kubece, protože jako jediný
osmahl kostičky housky na másle podle receptu
Marie Sandtnerové z roku 1924. Druhý ročník
vyhrál Jakub Chýňa, opět žák pana Kubece, protože jako jediný housku neosmahl a chuť jeho
knedlíku se lišila. A ve třetím ročníku zvítězil
zase učeň, Tomáš Vaníček. Použil recept podobný jako Richard Novotný v prvním ročníku,
housku však neosmahl a zvolil vlastní postup.
„Sledoval jsem recept přesně, nic jsem nezkrátil, neuspěchal, neodﬂinknul,“ řekl. Tak tři učni
vyhráli zlatou medaili Josefa Vladaře, jednoho
z našich velkých kuchařů nedávné minulosti.

Využijte naší nabídky a uspořádejte svůj firemní večírek, či ubytujte
váženého firemního partnera ve starobylých, luxusně
zařízených prostorách přímo na Staroměstském náměstí naproti Orloji.

Grand hotel Praha



Grand hotel Praha je jediný hotel v Praze, který nabízí z oken svých pokojů
jedinečný výhled na unikátní historickou památku Staroměstský orloj. Hlavní
výhodou pro klienty Grand hotelu Praha je vynikající umístění přímo v srdci
Starého Města v pěší vzdálenosti od všech památek, divadel, výstavních síní
a nákupních možností.

Soutěže se každoročně účastní i naše mnohá
kuchařská esa. Řekli byste, že takoví zasloužení pánové s mezinárodní zkušeností, vloni
i tři dámy, umějí i jiné věci, než jen obyčejný
knedlík. Každým rokem jim to však natřel nějaký kluk, kterému ještě ani fousy nerostou.
Ti mistři se snaží, seč mohou, vytvářejí různé
zlepšováčky, vtiskají osobní pečeť, vymýšlí další originální postup, používají „nenapodobitelné“ triky a na učně, kteří jen poctivě sledují
nějaký osvědčený recept, nestačí. Až letos, ve
čtvrtém ročníku, vyhrál starý mazák Josef Sedlák z hotelu Hoffmeister.
Což všechno dosvědčuje, že návrat ke kořenům, kdy věci ještě chutnaly, jak mají, přirozeně a bez náhražek, je správná cesta. A je potěšující zjistit, že česká kuchyně je na tom dobře,
když naši kluci umí zase poctivě vařit. Ale aby
vody nestály, pořadatel soutěže, Rada pro mezinárodní vztahy, vyzval k letošnímu klání i Vídeň, která si činí nároky na knedlíkovou velmoc, a Bratislavu, kde tvrdí, že český houskový
knedlík začal vlastně tam.
Kuchařští mistři z celé republiky se opět sejdou,
aby ručně hnětli, váleli, vařili a pařili své knedlíky pro porotu odborníků i amatérů, které opět
předsedá ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Soutěžit se bude o obvyklé pytle mouky
společnosti Český mlynář z Týnce nad Labem,
a medaili Josefa Vladaře, mistra kuchaře a hostitele prvního ročníku.
Památným mezinárodním kláním tří monarchistických středisek dobrého vaření ožije 7. listopadu 2011 opět hotel InterContinental. Jako
doprovodný program proběhne zároveň soutěž
o nejlepší houbovou omáčku, a víno.
Zdeněk Reimann

Grand hotel Praha poskytuje ubytování v luxusně vybavených pokojích, kde je zachována
historická atmosféra s mnoha zajímavými stavebními detaily. Můžete si vybrat dvoulůžkové pokoje s nádherným výhledem na historické centrum Prahy a k dispozici je i prezidentské apartmá s vlastní saunou. V zadní části budovy jsou umístěny pokoje, kde citlivě
zrestaurované dřevěné stropy a původní malby na zdech doplňuje starožitný nábytek. Pro
nejnáročnější hosty je v nejvyšším patře připraven podkrovní attic apartment s trámovými
stropy, z jehož oken je vidět i věže Svatovítské katedrály. Všechny pokoje jsou vybaveny
moderními mramorovými koupelnami a nabízí maximální komfort.
Staroměstské náměstí 22, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 632 556, fax.: +420 221 632 558
e-mail: info@grandhotelpraha.cz, www.grandhotelpraha.cz

Grand cafe Praha
GRAND cafe PRAHA je romantickým místem pro večerní schůzku i příjemnou restaurační kavárnou pro pracovní snídaně či lehký oběd. Kavárna je umístěna v první patře budovy hotelu a z jejích oken je Staroměstský orloj s apoštoly vidět jako dlani. Prostor kavárny je rozdělen na
dvě místnosti s kapacitou stodvaceti míst a je zde instalována sbírka míšeňského porcelánu.
Ke kavárně patří espreso-bar v přízemí budovy a předzahrádka se šedesáti místy přímo
pod Orlojem. Kavárna má vlastní výrobnu dortů i domácí zmrzliny. Exkluzivní svatební a slavnostní dorty, dezerty a moučníky jsou již populární mezi Pražany i náhodnými
návstěvníky Prahy. V pohodlně a luxusně zařízené
kavárně jsou pravidelně
pořádány večerní jazzové
koncerty.
Staroměstské náměstí 22
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 632 522
fax: +420 221 632 521
e-mail: info@grandcafe.cz
www.grandcafe.cz

U Zlaté konvice
Restaurace U Zlaté konvice má ráz typické staročeské hospody a je umístěna
v románských a gotických sklepeních ze 14. století přímo v centru Prahy, na
Staroměstském náměstí. Nabídka nejrůznějších rožněných mas, grilovaná
selata a výběr staročeských jídel, doplněné plzeňským pivem nebo sklenicí
moravského vína přesně zapadá do celkové charakteristiky restaurace.
Atmosféru dokresluje klenutý strop, kamenné zdivo, stylový nábytek, historické zbraně
a sbírka cínových předmětů. Sklepení je tvořeno z konšelského sálu s 80 místy a salonku
s nástěnnými malbami popravených českých pánů o kapacitě 50 osob. Blízkost Staroměstské
radnice a Karolina nabízí možnosti k uspořádání velkolepé svatební či promoční hostiny.
Staromĕstské námĕstí 26, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 225 293, e-mail: konvice@uorloje.cz, www.ukonvice.cz

CzechTourism

Agentura CzechTourism připravuje projekt Rebranding
a marketingová podpora cestovního ruchu. Cílem projektu
je vybudování jednotné prezentace České republiky jako
ideální destinace pro trávení dovolené.

Rebranding
značky

Konkurence na mezinárodním trhu cestovního ruchu se neustále zostřuje. Přibývají nové destinace, tradiční destinace přichází se stále soﬁstikovanějšími marketingovými přístupy. V takovém prostředí nemá
Česká republika na výběr. Bez budování značky by byl její marketing
nesourodý a méně účinný.
Dlouhodobé výzkumy ukazují na neuspokojivou pozici České republiky v oblasti hodnotových asociací země se statutem destinace
cestovního ruchu. Komunikace destinace na cílových trzích musí
vždy vycházet z hmatatelných i nehmatatelných hodnot, se kterými
si je klienti (současní i potenciální návštěvníci) spojují. Lidé do destinace přijedou pouze tehdy, pokud si s Českou republikou ztotožní
ty hodnoty, které odpovídají jejich aktuálním potřebám. Nositelem
těchto hodnot je značka destinace, která zastřešuje všechny asociace
s danou lokalitou či širším územím. V této souvislosti mluvíme o brandingu destinace, který se snaží prostřednictvím komunikačních prostředků umisťovat značku na cílových trzích, tedy v myslích potenciálních návštěvníků.
Hodnocení současného vnímání značky Česká republika vzešlo
z kvalitních výzkumů realizovaných v 10 evropských zemích. Studie
hodnotila vnímání České republiky a Prahy. Z výsledků je patrné, že
jsme vnímáni relativně omezeně. Pozornost je soustředěna zejména
na Prahu a o zbytku země návštěvníci mnoho neví. Mezi další asociace patří české pivo a kultura pití piva. Daleko větší povědomí o nás
mají obyvatelé sousedních zemí. Se vzdáleností se znalost destinace
rapidně snižuje.
Většina potenciálních návštěvníků ze vzdálenějších zemí (VB, Francie, Španělsko…) si nás představují jako zaostalou zemi s omezenou
infrastrukturou a stále silným dědictvím komunistické éry. Převládá
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pocit, že u nás není co k vidění a úroveň služeb neodpovídá potřebám
turismu.
Předpokladem projektu je komplexní změna značky destinace ČR.
To znamená, že rebranding destinace bude realizován na všech trzích, se kterými CzechTourism dnes pracuje. V souvislosti s tím dojde
v rámci projektu k revizi současné strategie a zacílení marketingových
aktivit agentury na blízké (sousední) země – vzhledem k znalosti ČR
budou převažovat produktově orientované kampaně s důrazem na
internet, sociální sítě mobilní event marketing, tradiční trhy z TOP
10 příjezdových zemí (UK, Itálie, USA, Francie, Španělsko, Nizozemí, Skandinávie, Maďarsko) – nosným prvkem komunikace budou
imageové kampaně následně doplněné o cílené produktové nabídky
prostřednictvím mixu televize, rozhlasu, tisku outdooru a emarketingu a země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) + GCC (blízký východ)
– bohaté země s potenciálem, kde budou převládat imageové kampaně s cílem vytvořit základní asociace s ČR a nejdůležitějšími nástroji
budou televize, marketing a kampaň v letecké dopravě.
Důvody pro rebranding jsou zejména oživení značky, snaha o zlepšení image destinace. Proces rebrandingu je dlouhodobý, časově i ﬁnančně náročný proces, který se neobejde bez vzájemné spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj, partnerů v regionech a dalších subjektů státní správy a samosprávy, odborníků v oboru cestovního ruchu,
marketingové komunikace a subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Za tímto účelem se 5. srpna konal v prostorách agentury CzechTourism workshop, na kterém byl odborné veřejnosti představený
projekt Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního
ruchu a vymezený čas na diskuzi. Příjemným zjištěním bylo, že všichni
zúčastnění sdíleli názor, že je potřeba se posunout k jednotné prezentaci na zahraničním trhu a vytvořit tzv, „umbrella brad“. Značku, pod
kterou se budou společně prezentovat již zmiňovaní partneři z regionů, destinační managementy a subjekty cestovního ruchu. Všechny
užitečné informace a podněty z workshopu budou projektovým týmem využity na speciﬁkaci dalších zadání.
Současné logo, které reprezentuje Českou republiku jako turistickou destinaci je používané od roku 2002. Průměrná životnost loga je
5 let, proto chce agentura CzechTourism oslovit kreativní agentury
a graﬁcká studia a poté společně s odborníky na design a marketing
vybrat nejlepší návrh. Logo by mělo být čitelné, jednoznačné (komunikující jednoduše a zřetelně), plné energie a fantazie, vyvolávat pozitivní emoce, schopné inovace a působení na emoce, jedinečné (znemožňující imitaci, nebo záměnu s logy jiných destinací).

Cowert Underwear

Cowert Underwear je neviditelné

bílé tričko prosvítá

Vidíte,
že nic nevidíte!
To je účel trička, které bylo vyrobeno pro muže nosící bílé a světlé košile. Jaké je toto neviditelné 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.

bílé prádlo prosvítá

Proč myšlenka vyrobit
neviditelná trička Covert Underwear
vlastně vznikla?
Přivedli mě na ni moji klienti a účastníci kurzů ﬁrmy Topstyle
zaměřených 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 propoceným 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 vždycky 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 obchodech
kamenných i internetových, ale nikde jsem je neobjevila. 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 vzhledem totiž nezaujmou. Logicky ani nemohou, když mají být neviditelná.
Jeden můj klient, významný manažer jednoho mobilního 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 objednal 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 nedokázal 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
je neviditelné
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Franchising

Franchising

FRANCHISING

– partnerství přinášející úspěch
V myslích a činnostech lidí na celém světě – a tedy i v podnikání – existuje magické zaklínací slovo „ÚSPĚCH“. Toto slovo dává
lidem křídla, vede sportovce k olympijským rekordům, motivuje podnikatele k jejich aktivitám. Ve jménu „úspěchu“ byly a jsou
vedeny války, vyvíjeny vynálezy a nové technologie, lidé riskují životy, ﬁrmy expandují na nové trhy.
minimum. Jednou z nich je FRANCHISING,
tvrdí Ing. ALEŠ TULPA, ze společnosti AVEX
systems – mezinárodní franchisový poradce,
partner mezinárodní organizace Franchise
Pool International a SYNCON – International
Franchise Consultants, ex-prezident České
asociace franchisingu a bývalý generální ředitel pro ČR velkých mezinárodních společností,
jako je například OBI nebo QUELLE.
Naše redakce položila Ing. Tulpovi několik otázek na téma franchisového podnikání.
Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo zajištěn. Existuje však několik cest,
jak jej dosáhnout a přitom se v maximální možné míře vyhnout podnikatelským problémům,
krachům a rizikům nebo je alespoň omezit na

Můžete ve stručnosti připomenout, jak vlastně
franchisový systém funguje?
Evropský kodex etiky franchisingu deﬁnuje
franchising jako odbytový systém, jehož pro-

střednictvím je na trh uváděno zboží, služby
nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a ﬁnančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora
(poskytovatele franchisy) a jeho franchisantů
(příjemce franchisy). Franchisor poskytuje
franchisantům právo a současně jim ukládá
povinnost provozovat franchisový systém podle jeho osvědčeného konceptu a know-how.
V praxi to funguje tak, že franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na
klíč“ a „balík“ služeb pro úspěšné vybudování
a řízení franchisových podniků. Každý z nich
dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy
„partnership for proﬁt“ – partnerství přinášející úspěch pro obě strany. Základní myšlenkou
franchisingu je jednou vytvořený podnikatel-

ský koncept vícekrát prodat. Tím je v podstatě
každý franchisový systém předurčen pro další expanzi – na národní nebo i mezinárodní
úrovni.
Pro koho a jaké podnikání je franchising vhodný?
Franchisová forma podnikání se zejména
uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji využít jak pro osoby fyzické, tak
právnické. Ze zkušenosti, praxe a různých
analýz je známo, že nejvíce se franchisingu
uplatňuje ve službách, zejména v gastronomii
a v obchodě. Pro expanzi na nové, především
zahraniční trhy jsou nejvíce používané metody
tzv. master-franchisingu a založení vlastních
franchisových centrál, které pak řídí rozvoj
systému v dané zemi nebo lokalitě.
Proč si myslíte, že zájem o franchising bude
stoupat?
Franchising nabízí mnoho výhod, bezpečnější
podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Mnoho malých a středně velkých podnikatelů bude mít na českém i slovenské trhu stále těžší a těžší pozici a podmínky,
jak se prosadit proti své konkurenci a udržet
zájem zákazníků o jejich zboží nebo služby.
Jako franchisant zůstává tento samostatným
podnikatelem a má možnost využívat veškerých výhod, jaké mají jen velké a většinou nadnárodní společnosti.

Český a slovenský trh láká nové
mezinárodní franchisové značky

dle. Pokud dá zákazník raději přednost slané
variantě, může si vybrat z náplně šunkové, sýrové, masové či zeleninové. Zákazník může využít možnosti posezení nebo si odnést zvolený
pokrm ve specielním obalu s sebou.
Koncept je zpracován v různých variantách
– pro umístění v nákupním centru či obchodním domě nebo jako samostatná malá restaurace na místech s velkou frekvencí zákazníků,
jako například pěší zóny, centra měst, vlaková
a autobusová nádraží, apod.

-Cafe – příjemné malé kavárničky, kde si zákazník vedle chutného a čerstvého pečiva pochutná i na vonící a dobré kávě nebo celé řadě
nealkoholických nápojů.
Velmi úspěšný franchisový systém v oboru samoobslužných prodejen s čerstvým pečivem
a číslo 1 na trhu v Německu. Za rok 2010 byl
tento koncept vyhlášen Německým franchisovým svazem jako nejlepším franchisový
systém na trhu. V moderních obchodech se
široký sortiment zboží peče a doplňuje do regálů v průběhu celého dne, takže zákazník si
může v kteroukoli denní dobu koupit zaručeně čerstvé pečivo. Výborná kvalita je přitom
díky samoobslužnému konceptu k dostání za
výrazně příznivější cenu než v běžném obchodě. Systém rychle expanduje, jen za poslední

GoPasta – absolutní
novinka na českém
a slovenském trhu
v oblasti fast-food
s nabídkou vynikající
italské kuchyně!
dva roky bylo otevřeno v Německu 80 nových
franchisových prodejen. Mottem systému
a kvality pečiva je: čerstvé – chutné – levné.
V rámci obohacení nabídky zboží a služeb pro
své zákazníky a v důsledku zvýšené poptávky
na trhu nabízí tento systém nově i BackWerk-

GoPasta je moderní
a velmi soﬁstikovaně koncipovaný franchisový
systém přinášející zákazníkovi zdravá, čerstvá
a chutná jídla z výborné a oblíbené italské

kuchyně. Výběr ze široké nabídky nudlí, snaků a salátů z čerstvých surovin je doplněn
vhodnými nápoji. Zákazník nemusí ztrácet čas
v restauraci a může si odnést plnohodnotné
a velmi prakticky zabalené jídlo s sebou domů,
do kanceláře, na procházku městem, apod.
Pro české zákazníky, kteří jsou velmi otevření
světové kuchyni, by mohl být tento koncept vítanou novinkou v oblasti „take-away/take-out“
- prodejen. Franchisový poskytovatel hledá na
českém a slovenském trhu master-franchisové
nebo i franchisové zájemce, kteří by mohli ve
„svém městě a okolí“ tento velmi zdařilý koncept provozovat.

Franchisový systém přicházející z Velké Británie přináší na náš trh sladké i slané speciality
známé pod názvem „crep“. Jemné tenké palačinky jsou základem pro výrobu chutných
sladkých i slaných pokrmů. Sladkou náplní je
nejčastěji různé ovoce, Nutella, ořechy a man-
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Jaké jsou možnosti ﬁnancování franchisingu pro
malé a střední podnikatele nebo i fyzické osoby?
Financování franchisového podnikání je zcela
určitě velkým a klíčovým problémem, stejně
jako u každého jiného podnikání, zejména
u malých a středně velkých podnikatelů, a to
nejen v České a Slovenské republice.
Nejlepším řešením je samozřejmě ﬁnancování z vlastních zdrojů, zejména na počátku
rozvoje franchisového podniku. Z praxe je
však známo, že vlastní zdroje jsou většinou
nedostačující, omezené a proto je nutné získat
i tzv. cizí zdroje ﬁnancování.
Zde přichází v úvahu především dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, státní programy podpory malého a středního podnikání,
strukturální fondy, venture capital/private
equity, ﬁnanční nebo strategický partner, business engels, leasing, faktoring, forfaiting nebo
dodavatelské úvěry.
Problémem však dosud zůstává, jak naplnit
kritéria pro získání cizích ﬁnančních zdrojů
a tím ﬁnancování vlastního franchisového
podniku? Žadatelé – potenciální nebo existující franchisanti – většinou nenaplňují nebo
nejsou schopni a připraveni naplnit požadavky pro poskytovatele těchto zdrojů. K tomu je
dále nutné objektivně konstatovat, že schvalovací postupy a procedury poskytovatelů cizích
zdrojů – zejména bankovních – jsou stále ještě
velmi komplikované, složité, zdlouhavé a vyžadují velké množství vstupních informací. Zde

je důležitá a nutná pomoc ze strany franchisora – franchisového poskytovatele nebo zkušeného franchisového poradce.
Co většinou poskytovatelé ﬁnančních zdrojů vyžadují a jaké jsou nějčastější problémy?
Je to především komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný business plán, který by měl
kromě jiného obsahovat: vizi podnikatelského
záměru, formulaci cílů a záměrů společnosti,
strategii pro dosažení těchto cílů, rozvojový
plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování franchisového podniku na období nejméně 3-5 let (plánované tržby, obchodní marže,
struktura nákladů a výnosů, plánované výsledky
hospodaření, plán potřeby ﬁnančních zdrojů,
tzv. cash ﬂow. aj.), analýzy tržního prostředí,
konkurence, trendů dalšího rozvoje, cílových
skupin zákazníků, SWOT-analýzu, organizační
schéma, transparentní popis rozhodovacích
procesů, právní a majetkovou strukturu, atd.
Jak můžeme vidět, je toho poměrně hodně,
co musí žadatel – budoucí master-franchisový
nebo franchisový příjemce – připravit, předložit ﬁnančním institucím nebo poskytovatelům
ﬁnančních zdrojů a hlavně je svým osobním
jednáním přesvědčit o tom, že je schopen získané know-how a franchisový koncept úspěšně realizovat. I zde se nabízí možnost požádat
o pomoc zkušené franchisové poradce.
Děkujeme za rozhovor.

AVEX systems

mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
Know-how a znalosti AVEX systems jsou získány dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a ve vrcholovém managementu mezinárodně působících
společností, zejména pokud jde o zakladatele
a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše
Tulpu, který působil jako generální ředitel několika velkých nadnárodních společností (OBI,
QUELLE, aj.). Je členem ČAF a v letech 20012005 byl i prezidentem této asociace. Je dále
kooperačním partnerem mezinárodních organizací Franchise Pool International a SYNCON
– International Franchise Consultants.
AVEX systems nabízí
zejména následující služby:
1. Poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání.
2. Pro zájemce o franchising vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy.
3. Pro české i zahraniční franchisory hledá
vhodné kandidáty pro master-franchisu
nebo franchisanty.

V případě zájmu o některou z výše
uvedených značek nebo o další informace
kontaktujte: ales.tulpa@avexsystems.eu.

AVEX systems je odborným poradcem společnosti Veletrhy BRNO při přípravě a organizování
mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point 2012.
Více informací: www.avexsystems.eu
nebo info@avexsystems.eu.
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Franchising

Franchising

Franchising jako forma podnikání se v poslední době těší v České republice velké oblibě. Na český trh vstupuje stále více již zavedených zahraničních franchisingových konceptů a rovněž řada českých podnikatelů buduje své vlastní nové a ryze české franchisingové
koncepty. Stejně jako v zahraničí tak i v České republice je franchising typický zejména pro oblast obchodu a služeb.

Na co si dát pozor při
uzavírání franchisové smlouvy
V České republice obdobně jako v řadě dalších zemí neexistuje speciﬁcká právní úprava
franchisingu. Tato skutečnost však nijak rozvoji franchisingu v České republice nebrání.
Franchisingová smlouva typově představuje
tzv. nepojmenovanou smlouvu, jež může obsahovat prvky různých smluvních typů, zejména
smlouvy licenční, smlouvy o převodu know-how, smlouvy nájemní či leasingové, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy kupní
(v případě dodávek zboží) či smlouvy o poskytování služeb.
Na rozdíl od zahraničních právních řádů
české právní předpisy a doposud ani judikatura
neupravují tzv. předsmluvní informační povinnost. I přesto lze franchisorovi doporučit, aby
franchisantovi poskytl dostatečné informace
ohledně franchisingového konceptu, přičemž
rozsah informací lze vymezit odpověďmi franchisora na otázky: Kdo jsem?, Co dělám?, Co nabízím? a Kolik to bude franchisanta stát?
Franchisingová smlouva by měla regulovat
veškeré aspekty spolupráce mezi stranami,
a přestože každý obchodní vztah má svá speciﬁka, neměli by franchisor a franchisant při
jejím sjednávání opominout zejména následující. Ve smlouvě je třeba vymezit především
podmínky udělení licence k ochranným známkám, převod know-how a poskytnutí franchisy. Mimo to je nutné upravit informační povinnosti obou stran, kontrolní práva, poplatky,
školení, marketing, případné předkupní právo
franchisora k podniku franchisanta, oprávnění franchisora dále rozvíjet franchisingový
koncept, vztahy v rámci franchisingového konceptu mezi jednotlivými franchisanty a vztahy
ke konkurenci, podmínky ukončení smlouvy
a jeho následky včetně vzájemného vypořádá-

ní. Smlouva bývá zpravidla uzavírána na dobu
pěti až deseti let, výjimečně u investičně náročných franchisingových konceptů až na 20 let,
přičemž ji lze zpravidla za splnění sjednaných
podmínek prodloužit.
Dále je třeba při uzavírání franchisingových
smluv dbát pravidel hospodářské soutěže. Problematická bývají zejména cenová ujednání
a konkurenční doložky. Franchisor nesmí franchisanta omezit v možnosti nezávisle určovat
svou prodejní cenu. Nepřípustná jsou ujednání
stanovující franchisantovi pevné či minimální
prodejní ceny. Nezávazné doporučené či maximální prodejní ceny sjednat lze.
Franchisantovi lze zakázat aktivní prodej
mimo přidělené území, tj. franchisant nesmí
aktivně oslovovat zákazníky mimo toto území
ať už přímo či nepřímo prostřednictvím např.
obchodních zástupců, reklamními letáky. Naopak pasivní prodej - reagovat na požadavky
zákazníků mimo přidělené území zakázat franchisantovi nelze.
Závazky k odběru zboží či služeb, podle
nichž je franchisant povinen odebírat od franchisora nebo od jím určeného třetího dodavatele více než 80% loňského objemu nákupů,
smějí být sjednány nejvýše na pět let a současně
podíl franchisora ani franchisanta na relevantním trhu nesmí přesáhnout 30%. Období pěti
let se považuje za překročené, pokud smlouva
obsahuje ujednání umožňující její automatické prodloužení. Zákaz konkurence si mohou
franchisor a franchisant sjednat jen v případě,
že se vztahuje na zboží či služby, jež smluvnímu zboží či službám konkurují. Po dobu trvání
franchisingové smlouvy je takový zákaz přípustný maximálně po dobu 5 let; uvedené neplatí,
pokud franchisant provozuje franchisový pod-

nik v prostorách a na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví či nájmu franchisora za předpokladu,
že zákaz konkurence není delší než obsazení
prostor a pozemku franchisantem. Po ukončení
smlouvy lze zákaz konkurence sjednat maximálně na 1 rok a jen v případě, že se omezuje na
prostory a pozemky, ve kterých franchisant působil během smluvního období a takový zákaz
je nezbytný k ochraně know-how poskytnutého
franchisantovi. I v tomto případě platí, že podíl
franchisora ani franchisata na relevantním trhu
nesmí přesáhnout 30%.
Jakousi „kuchařku“ franchisingového konceptu představuje dokument zpravidla označovaný jako manuál či provozní příručka obsahující veškeré relevantní údaje týkající se daného
franchisingového konceptu a popisující všechny procesy nastávající při každodenním podnikání. Vzhledem k tomu, že manuál z velké části
obsahuje know-how franchisora, mělo by být
jeho používání ve franchisingové smlouvě jednoznačně vymezeno.
V případě vstupu zahraničních franchisingových konceptů na český trh či expanze českých
konceptů do zahraničí vyvstává otázka, kterým
právním řádem se vztahy mezi franchisorem
a franchisantem budou řídit. Dle českého práva
je volba cizího právního řádu přípustná. Současně lze z praktických důvodů volbu cizího právního řádu doporučit jen tehdy, je-li pro rozhodování případného sporu sjednána příslušnost
rozhodčího soudu nebo řádného soudu toho státu, jehož právní řád byl zvolen.
Martina Parusová Zímová,
advokátka, advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík

Nový směr ve vašem podnikání

veletrh FRANCHISING MEETING POINT
V České republice existuje několik set tisíc ekonomicky aktivních malých a středních podnikatelů. 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 hledá informace o možnostech a alternativách svého dalšího rozvoje, pomoc při řešení problémů, úspěšné
příklady, nové myšlenky nebo nabídky a partnery pro další spolupráci.
To vše chce nabízet veletrh Franchise Meeting
Point – který si dává za cíl nejenom napomoci
stávajícím podnikatelským skupinám, ale také
vybízí k zahájení nové kariéry v podnikatelské
sféře.
Jedním z nejpodstatnějších nových trendů na
evropském, stejně jako na českém trhu je proces koncentrace – vytváření nákupních a distribučních aliancí, sítí a kooperací. Kromě
nich se začínají čím dál tím více uplatňovat již
mnoho let vyzkoušené a osvědčené podnikatelské systémy, jako je FRANCHISING.
Tato metoda podnikání umožňuje zůstat samostatnými a přitom využívat výhod, jaké mají
jen velké a většinou nadnárodní společnosti,
především v oblasti centrálních nákupů, marketingu, IT a v dalších oblastech, jakož i dosahovat v podnikání výrazně lepších výsledků
s nižšími podnikatelskými riziky.
Trh České republiky nabízí stále ještě velký
prostor a dostatečnou tržní kapacitu pro nové
franchisové sítě. Poptávka po franchisingu
stoupá z roku na rok, protože tento způsob
podnikání přináší mnoho výhod, je bezpečnější a přináší relativně vysokou rentabilitu
vloženého kapitálu. I z těchto důvodů Veletrhy
Brno, připravují novou akci, kde bude možné
na jednom místě konzultovat a získat potřebné informace o možnostech podnikání.
Veletrh je určen pro franchisory z ČR, SR
a ze zahraničí, malé a střední podnikatelé

nabízející své služby a zboží, banky, ﬁnanční
instituce poskytující kapitál, leasingové společnosti, pojišťovny, subjekty nabízející služby a zboží pro franchisové systémy a malé
a střední podnikatele, IT služby, kancelářské
a skladové vybavení, apod. Dále se zde mohou prezentovat realitní kanceláře, řemeslníci a menší stavební společnosti, franchisoví,
daňoví, právní a ﬁnanční poradci, developeři, realitní kanceláře, architekti a zástupci
měst a obcí nabízející podnikatelské možnosti.
Veletrh je otevřen pro další podnikatelské
subjekty, poradenské společnosti jako i organizace a sdružení podporující podnikání, stejně jako pro širokou odbornou veřejnost nebo
osoby zajímající se, jak změnit svoji kariéru:
mladé absolventy vysokých a středních škol,
osoby 50+, pro všechny zaměstnance, kteří
uvažují o podnikání.
Pro návštěvníka bude velice pohodlné ušít si
svůj program na míru: sjednat schůzky předem, naplánovat si svoji účast na doprovodných konferencích, v rámci poradenského
centra, nebo jenom přijít a inspirovat se aktuální nabídkou. Nabídne podnětné zkušenosti
a rady jak zkrátit cestu od rozhodnutí podnikat k Vašemu vlastnímu podnikání. Veletrh
umožní prostřednictvím internetových stánek
předem získat informace o vystavovatelích,
seznámit se s nabídkou vystavujících a jinak
prezentujících se ﬁrem a domluvit si schůzku
v rámci veletrhu.

FRANCHISING MEETING POINT - veletrh
pro malé a střední podnikatelé podporuje
franchisové systémy a franchisové podnikání
především v České republice a na Slovensku.
Veletrh je organizován jako samostatná akce
s bohatým a kvalitním doprovodným programem a širokou nabídkou dalších služeb
a zboží.

Možností jak se zde prezentovat za dostupné ﬁnanční prostředky je několik:
výstavním stánkem na veletrhu v kombinaci
s prezentací v rámci doprovodných programů, stát se partnerem veletrhu, prezentovat
svůj koncept, službu, anebo využít novinku veletrhu: sekce Rady pro vaše podnikání, ve které se návštěvníci mohou setkat s odbornými
poradci, právníky, konzultanty s konkrétními
dotazy na témata kupříkladu: v oblasti marketingu, prodeje, právních a daňových otázkách
a strategického poradenství.
Brněnské veletrhy, a.s., je největší společností
na trhu specializující se na pořádání veletrhů s lokací v Brně. Z těchto důvodů je i nově
připravovaný veletrh situován do Brna, do
místa moderního areálu, který splňuje veškerá kritéria pro realizace mezinárodních veletrhů i dobrou dopravní dostupnost z Prahy,
Bratislavy, Budapešti, jižního Polska a dalších
regionů.
Více o možnostech prezentace najdete

na www.bvv.cz/fmp
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Souběžně probíhá:

28. 2.–2. 3. 2012
Společnost VAVRYS CZ s.r.o. slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu.
Vznikla v roce 1991 (až do roku 1999 pod
názvem Litex s.r.o.) jako firma zaměřená na
prodej kvalitního sportovního vybavení. Hned
od počátku působí na českém a slovenském
trhu jako výhradní zástupce a dovozce zboží
vybraných švédských značek CRAFT, SILVA,
LILLSPORT a HESTRA.
Na českém trhu podniká firma VAVRYS CZ s.r.o.
především jako velkoobchod, který dodává

své zboží více než 500 maloobchodním
prodejnám po celé České republice a dalším
přibližně 100 na Slovensku, včetně největších
sportovních a outdoorových sítí jako Hudy
Sport, Intersport či Rock Point.
V posledních letech rozšiřuje portfolio
zastupovaných značek o nože a multifunkční
nářadí GERBER, odolné a funkční oblečení
do nepříznivého počasí pro celou rodinu

www.vavrys.cz
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DIDRIKSONS1913 a špičkovou běžeckou obuv
INOV-8. Pilířem portfolia však nadále zůstává
švédská značka CRAFT s obsáhlou nabídkou
funkčního prádla a kvalitního sportovního
oblečení pro outdoorové i indoorové aktivity.
Kompletní seznam zastupovaných značek
naleznete na www.vavrys.cz a dále
značkových prodejnách v Praze, Bedřichově
a Luhačovicích.

NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA
FRANCHISOVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ V ČR

2.–3. 3. 2012
Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/fmp

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 398
fax: +420 541 153 042
e-mail: mhrubalova@bvv.cz
www.bvv.cz/fmp
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Franchising

Pozitivní přístup
a vždy s úsměvem
Umožnit našim zákazníkům dokonale vidět a vypadat. Dokonalou vizáž si může dovolit každý několikrát do roka. To je hlavním
mottem nové franchisové značky DOKTOR KLAIN.
DOKTOR KLAIN je franchisový koncept provozoven očních optik a očních ordinací. Nabízí mnohaleté zkušenosti z oblasti oftalmologie a optometrie, silné a snadno zapamatovatelné logo a design provozoven, komplexní systém pro úspěšné vybudování a řízení
franchisových prodejen.

Franchising

Cílem systému je působit na zákazníka svěžím
dojmem, oslovit příjemným a moderním stylem prodeje bez zahlcování zbytečnými otázkami a bezkonkurenční cenovou politikou,
zaměřenou na skutečná přání a potřeby našich klientů. Prodáváme zboží, jaké zákazníci
opravdu chtějí a hlavně, na které mají. Prodej
zboží je transparentní a každý si snadno spočítá výslednou cenu brýlí. Zákazník tedy již
při vstupu do prodejny vidí brýle přehledně
rozdělené do jednotlivých cenových kategorií.
Odpadá tím počáteční nejistota a přesvědčení,
že brýle jsou drahou záležitostí. Výběr sortimentu je prováděn na základě zkušeností z reálných provozoven očních optik. Sortiment je
vždy přizpůsoben lokálním podmínkám, jako
např. cílovým skupinám zákazníků, kupní síle,
nákupním zvyklostem, trendům, konkurenci
ve spádové oblasti apod.
Velký důraz ve společnosti DOKTOR KLAIN je
kladen nejen na sortiment, ceny zboží a služeb,
ale také na pozitivní přístup k zákazníkovi. Ško-

lený personál je připraven poskytnout poradenství při výběru brýlí a kontaktních čoček,
měření zraku, které je hrazené pojišťovnou
a v případě potřeby i následnou péči očního
lékaře. Navíc každý zákazník obdrží příspěvky
na obruby a brýlová skla.
Vzhled provozoven je snadno zapamatovatelný
a odlišný od konkurence. Všechny provozovny mají jednotný vizuální styl a hravý design,
jasné venkovní označení a přehledný systém
prodeje zboží s transparentními cenami. Naším cílem je, aby se zákazník cítil v prodejnách
co nejlépe. Při plánování se myslí na zóny pro
výběr značkových brýlí i na prostor pro naše
nejmenší.
Systém DOKTOR KLAIN využívá osvědčené
marketingové strategie a postupy, kterými
zajišťuje nejen informovanost o aktuálních
nabídkách a akcích, ale i budování pozitivní
image značky. Stejně důležitá je i zpětná vazba
našich klientů.

Kdo se může stát partnerem/franchisantem
systému DOKTOR KLAIN?

 začínající



podnikatel – DOKTOR KLAIN mu poskytne know-how, školení a přípravu
potenciální franchisový partner ze stejné oblasti
jako franchisor
existující společnosti nebo fyzické osoby z jiné
nebo blízké oblasti podnikání

Jaké vlastnosti u franchisanta očekáváme?

 touha po podnikatelské seberealizaci
 marketingové a podnikatelské zkušenosti
 nadšení
 provozovna v místě bydliště a osobní zainteresovanost v řízení

 dodržování provozních a prodejních postupů
Proč být součástí franchisové
sítě DOKTOR KLAIN?

 silní zahraniční partneři
 smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 úspěšná koncepce ověřena reálným provozem
 nejmodernější přístrojové vybavení a metody
vyšetření zraku

 atraktivní a svěží design ordinací a prodejen
 nabízíme služby a produkty, které lidé chtějí
a za tolik, na co opravdu mají

Kontakt:
telefon: +420 777 765 179
e-mail: petr@doktorklain.cz
www.doktorklain.cz
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Příběh značky DEVOTO

KRYOKLINIK

NÁBYTEK S PŘÍBĚHEM

Objednávky na tel:
+420 775 209 295
www.kryoklinik.cz

Český výrobce designového nábytku, malá ﬁrma rodinného typu
DEVOTO, se prezentuje sloganem„NÁBYTEK S PŘÍBĚHEM“. Jaký je
tedy příběh jejího vzniku? Jaká je ﬁlozoﬁe ﬁrmy? Odpovídali majitelé Lukáš Lédl a Petr Křiváček. DEVOTO v románských jazycích,
přeneseně ve španělštině, znamená oddaný, věřící svému cíli,
v tomto případě oddaný dřevu. Zároveň název odkazuje k oblíbené české hlášce. O CO JDE tedy v tomto případě především?
Vaše cesta ke dřevu vedla oklikou přes studium
vysoké školy, kde se určitě truhlařina nevyučuje. Jaké impulzy dovedou člověka z akademické
půdy k řemeslu?
Prvotní ambicí pro nás nebylo mít ﬁrmu na dětský nábytek. Baví nás dřevo a chtěli jsme zvládnout řemeslo, proto jsme se rozhodli přihlásit
do učení. Docela rychle jsme se naučili, jak se
dělá postel, jak vyrobit stůl. Pak přišly první
plány a chuť živit se právě truhlařinou, v garáži
jsme vybudovali dílnu a zvolna rozjeli výrobu.
Naplňuje vás manuální práce s dřevem po několika letech provozu truhlářské dílny stejně tak
jako na začátku?
Přesně tak, manuální práce s dřevem nás naplňuje stejně jako na začátku. Snad ani nemůže
omrzet. Krása a vůně přírodního materiálu
a možnost jeho tvarování přináší člověku skvělé pocity. Když si pak uvědomíte, že vaše výrobky budou provázet děti tím nejkrásnějším
životním obdobím plným her a zábavy, nedá
vám to a pořád přemýšlíte o nových formách
a tvarech, kombinacích materiálů. Tato vize nás
posouvá stále dál.
Nábytek DEVOTO vyniká nepřehlédnutelným originálním designem, kdo je jeho autorem?
Pod designem našich výrobků jsme podepsáni především my dva. Spolupracujeme také
s nadanou mladou návrhářkou Kateřinou
Reichovou a při hledání optimálních řešení
se radíme i s maminkami, které dobře vědí,

v jakém nábytku se děti cítí dobře. Podrobné
informace o každém produktu, včetně autora
designu, jsou vždy k nalezení na stránkách
www.devoto.cz.
A v oblasti designu? Jsou Češi stále spíše konzervativní nebo začínají žádat nové, neobvyklé
tvary a provedení?
Rádi realizujeme nové nápady, snažíme se
být invenční, to je důvod, proč jsme na trhu.
Lidé, kteří kupují náš nábytek, dokážou ocenit
originalitu, láká je vše, co je jiné, odlišné a nevšední. 
Postýlky, stolky s židličkami, variabilní patrové postele, hrací koutky, nábytkové sety i hračky, například houpací koník nebo písmenka... vše je vyráběno z kvalitních dřevin vytěžených u nás (jasan,
dub, buk), nebo ekologického dřevomateriálu MDF
(základem je lisované smrkové dřevo), který umožňuje netradiční tvarování, jeho povrch je dále upravován lakováním zdravotně nezávadným lakem ve
více než osmi stech barevných odstínech. Použité
vosky a oleje jsou atestovány pro styk s potravinami. Zárukou dlouholetého užívání bez nežádoucích
rizik jsou i oblé rohy, neviditelné spoje, panty s celoživotní zárukou na funkčnost. Všechny materiály
jsou prověřeny příslušnými certiﬁkáty.
„Nejvyšší jakost materiálů i zpracování, originální
design spojený s funkčností, ekologie a bezpečnost, to jsou jasné priority DEVOTO,“ shrnují Lukáš

Lédl a Petr Křiváček, majitelé a zároveň zaměstnanci takřka rodinné ﬁrmy DEVOTO a dodávají:
„Zabýváme se malosériovou výrobou i zakázkovou
výrobou na míru, podle individuálních dispozic.
Našim zákazníkům poskytujeme kompletní servis,
osobní konzultace, zaměření prostoru, 3D návrhy
a vizualizace. Celková cena je vždy ﬁnální a zahrnuje dopravu po celé republice, instalaci a garantovaný záruční servis. Ve spolupráci se spřátelenými ﬁrmami dodáváme i koberce, polštáře, záclony,
tapety, walldesign a další dekorace či doplňky
podle přání klienta.“
Dětské pokoje DEVOTO mají jméno, duši a kouzlo.
Apala, Maki, Mona, Pupu a další. Každou kolekci
provází příběh pohádkových postaviček pro radost
dětí. Každý nový kus nábytku nebo dřevěná hračka
jsou pokračováním osobního příběhu jejich tvůrců,
původně studentů humanitních oborů, kteří se rozhodli živit kvalitní, poctivou truhlařinou.

+420 728 855 832
+420 720 229 682
www.bodyfactory.cz

Zbavte se
svých bříšek
PÁNOVÉ
řešení
i pro Vás

CO JE TO
PŘÍSTROJOVÁ KRYOLIPOLÝZA?
Pomocí speciálního nástavce nasajeme nadbytečnou tukovou vrstvu, na kterou působíme chladem
po dobu jedné hodiny. Tukové buňky odumírají a následně jsou z těla vylučovány bílými krvinkami pomocí lymfatického
systému. Výsledek se dostaví po
1 až 2 měsících od zákroku a je trvalý.

Rádi Vás přivítáme ve studiích v Praze 10
a v Praze 3, 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
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ABSOLUTNĚ
BEZKONKURENČNÍ
CENY V PRAZE

10 %



Speciální sleva
pro čtenáře Brands&Stories
po předložení tohoto kupónu.

Ze života značek

Ze života značek

Barevné trendy Dulux ve Výstavní síni Mánes

DESIGNBLOK DREFT FASHION WEEK 2011

U
příležitosti
zahájení výstavy
Colour Passion
budou již potřetí
v České republice představeny
barevné trendy
Dulux,
které
vznikají za účasti
mezinárodních odborníků z oblasti interiérového designu, architektury a módy. Značka
Dulux je rovněž generálním partnerem celé
výstavy.
Více informací o výstavě Colour Passion na
www.colourpassion.cz.“

Značka Dulux je světovým lídrem v oblasti interiérových a exteriérových barev prémiové
kvality. Dulux nabízí nejširší škálu barevných
odstínů a každoročně představuje kolekci
nejnovějších světových barevných trendů.
Hlavní ambicí značky Dulux je pomoci lidem
zpříjemnit jejich okolí, místo, ve kterém žijí,
a přidat barvy do jejich života. Také proto se
značka Dulux stala generálním partnerem
unikátní interaktivní výstavy Colour Passion.

13. ročníku dnů designu v Praze Designblok´11
4. - 9. 10. 2011. Představí ta nejlepší designérská
studia, designéry, také ty nejlepší obchody s designem, interiérem a módou, školy a instituce.
Loňský Designblok navštívilo více než 38 000
diváků, čímž se Dny designu v Praze stávají jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí u nás.
Za poslední dekádu si řada českých výrobců
a ﬁrem, designérských studií a samotných designérů zvykla směřovat novinky a prezentaci
své značky k říjnovému Designbloku. Designblok se tak stal prostorem pro výstavy, stejně
jako příležitostí k navázání nových spoluprací
mezi ﬁrmami a designéry. Propojování českých
výrobců s designéry byl od počátku jedním
z hlavních úkolů přehlídky.
Téma Designbloku 2011 je Město. Město jako
prostor vytvořený civilizací je designem samo
o sobě. Tedy uměle vytvořeným světem. Tradiční heslo Designbloku „designu neunikneš“
naplňují jednotlivá místa v Praze, kde se Designblok bude odehrávat. Město Praha, které patří
po době šesti dnů trvání Designbloku, je příkladem vynikajícího tradičního odvětví designu,
tedy architektury. Designblok však přináší do
města budoucnost, novinky současného designu a módy, nové pohledy na život ve městě, kde
se obklopujeme věcmi denní spotřeby, ale kde
zažíváme i výjimečné chvíle oslav a svátků. Designblok se koná první říjnový týden ve dnech

Ta probíhá od 3. září do 2. října 2011 ve Výstavní síni Mánes a spojuje v sobě originální
prvky barevného interiérového designu,
aktuálních módních trendů i uměleckého
pojetí barev. Cílem Colour Passion je mimo
jiné ukázat, že barvy jsou nenahraditelnou
součástí našeho života, o čemž návštěvníky
výstavy přesvědčí i řada doprovodných přednášek, kreativních workshopů a prezentací
umělců.

Designblok se tradičně odehraje především ve
třech zónách – Holešovicích, Karlíně a na Starém
Městě. V těchto zónách je umístěno nejvíce prodejců a výrobců designu, v jejichž showroomech
budou probíhat jednotlivé prezentace, koktejly
a výstavy nových produktů na českém trhu.
Výstavní program bude již tradičně koncentrován v Superstudiích Designbloku. I letos byla
vybrána nová místa. Po loňském velmi populárním superstudiu v Elektrických závodech
budou letos Superstudia dvě. První zaměřené
především na interiér bude v nové kancelářské
budově FUTURAMA v Karlíně přímo na stanici metra Invalidovna, které je také hned vedle
historické Invalidovny. Jedná se o velmi zajímavou budovu, která jako jediná v České republice vlastní ekologický certiﬁkát Breem a jejími
majitely je Erste Group Immorent. Superstudio
Futurama bude osídleno po dobu Designbloku
zahraničními i českými výrobci a designérskými studii v sekci Créme de la Créme, které budou věnována dvě patra Superstudia po 1500
m2 a další patro bude patřit sekcím Young and
Fresh, ve které se představí mladí designéři, de-

signérská studia a studenti a sekci Design Market, který představí drobné expozice prodejního charakteru. Druhým superstudiem bude
Sweerts-Šporkovský palác v Hybernské ulici, po
které ponese prostor také název – Superstudio
Hybernská. Poprvé bude superstudio umístěno
přímo v centru města a poprvé bude také výrazně zaměřeno, a to na módu a životní styl. Původně barokní palác tak bude patřit především
módním návrhářům, autorům šperků.
V rámci 13. ročníku Designbloku bude premiérově představen DESIGNBLOK DREFT FASHION WEEK, který splňuje náročné parametry
fashion weeku světové úrovně. Praha se tak
stane ve dnech 5. – 9. 10. 2011 dějištěm veřejné prezentace luxusní módy, na které bude VIP
hostem také topmodelka Petra Němcová.
Módní přehlídky se odehrají v exkluzivních
historických prostorách Obecního domu, Rezidence primátora hl. města Prahy a Šporkovského paláce. V Obecním domě se uskuteční
všechny přehlídky (Riegerův a Sladkovského
sál) i výstava šperků a hodinek („jewelry room“
v Primátorském salonku). Rezidence primátora
byla vybrána pro soukromé prezentace zahraničních tvůrců. Za zlatý hřeb celého projektu
lze označit Grand Gala Evening pořádaný v pátek 7. října ve Smetanově síni Obecního domu,
kde bude prezentován jedinečný průřez špičkovou světovou a českou módou.

INZERCE

INZERCE

CODEXIS® GOLF TOUR

Hlavní partne�i

Srde�n� vás zveme na sérii golfových turnaj�
pro ú�astníky z �ad právník�, advokát�, soudc� a manažer�.

aše spokojenost
je naším úspěchem

Partne�i

Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu
v Divadle na Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás
samozřejmě žádným problémem realizovat catering kdekoliv jinde.
Jsme schopni zajistit občerstvení ve ﬁrmě, na tiskové konferenci, zahradních párty či grilování.

PRÁVNÍ INFORMA�NÍ SYSTÉM

Z našich referencí můžeme jmenovat například catering v prezidentské kanceláři, poslanecké sněmovně, na různých velvyslanectvích,
v bankách a dalších.

�����������������������������������

Mediální partne�i

24. 08. 2011
16. 09. 2011
05. 10. 2011

CODEXIS CUP – Golf klub �ertovo b�emeno
JAGUAR CUP – Prosper Golf Resort �eladná
NOVAVOICE CUP – Golf Be�ovice

Kontakt: golfcup@atlasconsulting.cz, více informací a p�ihláška na www.atlasconsulting.cz/golfcup
CodexisGOLF_185x126_2.indd 1
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Realizujeme vaše přání v podobě koktejlů, banketů, rautů, číše vína.
Máme zkušenosti s korporátními oslavami, konferencemi a jejich
coffe breaky, vernisážemi výstav a podobně. Akce umíme zajišťovat
na klíč, kromě pohoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůznější umělecká vystoupení, překvapení oslav (např. vyřezávání loga
ze dřeva či z ledu) a další zážitky.
Působíme také na VŠE Praha, kde jsme součástí studentského stravovacího řetězce, provozujeme pizzerii a zdravou výživu pro studenty.

Tel.: 261 215 813 � e-mail: nazavisti@volny.cz � www.cateringnazavisti.cz

26.8.11 13:24
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Zlato z vizovických sadů

MS Natal - Brazílie…..
„Bába dusil ve vlastní šťávě….“

Vizovicko je od pradávna místem předurčeným k pěstování ovocných stromů. Podnebí valašského kraje jim vždy
dopřávalo dostatek vláhy a slunečního
svitu. V 18. století pak vizovičtí palírníci
objevili kouzlo kvalitních švestek, díky
čemuž bylo možné na konci následujícího století spatřit na vizovických kopcích
více než 70 tisíc švestkových stromů.

Dokonalejší
křivky s každým
pohybem

Ve dnech 24. 6. - 3. 7. 2011 se v brazilském Natalu konal 11. ročník MS veteránů basketbalu
mužů a žen (viz www.ﬁmba.net). Mezi účastníky již tradičně nechyběly české týmy a především družstva BPS 50+ a BPS 55+, vedená
nadšením své mediální hvězdy - Bábou - (rozuměj Jirka Babica). Sportovci sváděli urputné
boje ve svých skupinách aneb Mistr kuchař
„všechny dusil ve vlastní šťávě…“ (vzduch cca
35 stupňů C, vlhkost cca 95 stupňů C). Medai-

le nedovezli, ale sportovní zážitky a účast na
dalším MS v Řecku ano.
Roman Jirásek a Zdeněk Knap děkují nejen
sportovcům, ale i partnerům - sponzorům,
mezi které patří především společnosti:
CzechTourism, ČSOB, GECO TABAK, Chance,
KSB - PUMPY + ARMATURY, PANS, Coloseum
Restaurants, Eurobeton MAbA, Ashton, Dagonet, EBI.

Podzimní kolekce TVAROVACÍ OBUVI A OBLEČENÍ Reebok EasyTone přímo probouzí vášeň pro pohyb, a to i díky barevným kombinacím – vévodí červená a černá, kterou doplňují
růžová, bílá a modrá. Produkty v sobě spojují
vlastnosti domácí posilovny a módního doplňku. Filozoﬁe Reebok EasyTone je jednoduchá
– při každém i tom nejjednodušším pohybu,
například chůzi a každodenních činnostech,
svaly zapojit o trošku víc. To vše je možné díky
využití nejmodernějších technologií.
Tvarovací obuv Reebok EasyTone má zabudovanou unikátní technologii Moving Air, inspirovanou balančním cvičením. Při každém
kroku vytvářejí vzduchové polštáře integrované pod patou a špičkou v podrážce drobnou
nestabilitu, a tak nutí klíčové svalové skupiny
k vyšší aktivaci. Tím pomáhají účinnějšímu
tvarování svalů stehen, lýtek a zadečku. Reebok nabízí tři řady tvarovací obuvi: pro chůzi
– EasyTone, pro běh – RunTone, pro kondiční
cvičení a ﬁtness – TrainTone.
Pro Reebok kampaň EasyTone na jaro/léto
2012 hledá tato značka nejkrásnější zadeček.
Zájemkyně se mohou hlásit do 29. září a vyhrát výrobky Reebok v hodnotě 20 000 korun. Vítězka se stane tváří kampaně REEBOK
EASYTONE na jaro/léto 2012.
Více na www.hledasezadecek.cz.

Schüco Demotruck

Společnost Schüco, světová jednička v oblasti
opláštění budov, zve všechny zájemce o novinky a informace ze sortimentu hliníkových
oken, dveří i fasádních a solárních systémů
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12. září 2011 se rozjíždí desetidenní prezentace na téma hliníkových systémů
a přiblížení programu Premium Partnera a nabídne řadu zajímavostí.

na Schüco Demotruck, 10denní roadshow po
celé ČR. Pohyblivý showroom v podobě luxusně vybaveného demotrucku nabídne prezentaci inovativních produktů letošního roku,
představených mimo jiné na stavebním veletrhu BAU v Mnichově, i stávajících hliníkových
systémů značky Schüco. „Cílem zářijové tour je
kromě prezentace novinek a předností hliníkových proﬁlů také přiblížení nového programu Premium Partner, který zaštiťuje síť našich
ověřených prodejců,“ vysvětluje Petr Herynek,
marketingový ředitel ﬁrmy Schüco pro ČR,
a dodává: „Všech devět partnerských ﬁrem,
které se do projektu Premium Partner zatím
zapojily, představují spolehlivý zdroj informací
a služeb při dodávce hliníkových oken a dveří
jak pro odborníky z řad architektů a stavebních ﬁrem, tak pro zainteresovanou širokou

veřejnost i koncové uživatele.“ Demotruck tak
v termínu 12. – 23. září 2011 uskuteční celkem
10 celodenních zastávek po celé ČR.

Snahou společnosti RUDOLF JELÍNEK,
dokazující zájem o zachování tradice
a navázání na bohatou historii, je zakládání vlastních švestkových sadů. Tento
sen, který měli již předváleční majitelé,
se začal uskutečňovat v roce 2003, kdy
byly na pozemcích nad ﬁrmou, na Těchlově, vysazeny první švestkové stromy.
První část sadu, vysazená v roce 2003,
čítá zhruba 6 700 ks stromů, má rozlohu
16 ha a hustota výsadby stromů je cca
416 ks/ha.
Výsledkem několikaletého úsilí je již druhý ročník prvotřídního destilátu – Vizovické slivovice 2009. Základem druhého

ročníku limitované edice Vizovické
slivovice je destilát vypálený ze tří nejlepších odrůd (Čačanská lepotica, Gabrovská, Stanley) a jejich nejkvalitnějších
plodů. Celkem 35 tun prvotřídních švestek bylo přeměněno v 5.004 originálních lahví o objemu 0,7 litru. Jednotlivé
lahve jsou manuálně opatřeny etiketou,
korkovým uzávěrem, voskovou pečetí
a číslem. Tato jedinečná Vizovická slivovice je spojením úsilí jelínkovských mistrů, dokonalého pálení a přirozeného
zrání po dobu přesně 365 dnů.
Z Vizovických sadů vzešla také jednoodrůdová slivovice ČAČANSKÁ RODNÁ
2009. Stočeno bylo pouze 132 lahví,
které ihned v průběhu měsíce března,
kdy byla slivovice představena zákazníkům, našly svého majitele. V prvním dni
Vizovického Trnkobraní 2011 proběhla
dobročinná aukce dvou lahví Čačanské
rodné a výtěžek ve výši 12.000 Kč byl
věnován dětskému domovu ve Vizovicích. Posledních 17 lahví je uchováno ve
ﬁremním archivu.

VERREUM v projektu Glass is tomorrow PIETRO FILIPI slaví
18 let na trhu
VERREUM je spoluorganizátorem evropského
projektu GLASS IS TOMORROW. Cílem evropského projektu Glass is tomorrow je podpořit nové směry v oblasti současného sklářství
a podnítit mladé designéry a skláře, aby pracovali společně s perspektivou oboustranné kulturní výměny, solidarity a kreativních inovací
na evropské úrovni.
Jedná se především o to, zhodnotit a uchovat
evropské know-how foukání skla, stimulovat
tvorbu evropské sítě soudobého sklářství a nepodléhat rizikům trhu, oživit a podporovat

zájem širokého publika o současné sklářství,
a v neposlední řadě i o vznik nových designů,
předmětů a objektů. Hlavním organizátorem
tohoto dvouletého projektu je belgická společnost Pro Materia a spoluorganizátory pak
kromě VERREUM ﬁnská sklárna Iittala ve spolupráci s Aalto University, londýnská Vessel
Gallery a francouzský Centre International
d‘Art Verrier.
Projekt bude probíhat formou workshopů,
které budou založeny na setkání a práci mezi
designéry a profesionálními skláři. Následně
pak budou výsledky spolupráce prezentovány
a vystavovány po celé Evropě.
V rámci České republiky bude VERREUM na
daném projektu spolupracovat s Ateliérem
skla VŠUP pod vedením Ak. Soch. Rony Plesla
a Pražskou galerií českého skla.

Oblíbená česká módní značka PIETRO FILIPI
zdárně prošla úskalími dětského věku i dospívání a letos slaví plnoletost! Spolu s ﬁrmou
symbolicky vyrostla i písmena v jejím logu.
Osmnáct let úspěšné existence PIETRO FILIPI svým zákaznikům připomene řadou
příjemných bonusů, například rozšířenou
novou kolekcí tašek a kabelek, novou kolekcí
společenských šatů Cerimonia či speciálními
úpravami výloh ﬁremních prodejen po celé
republice.
Nadčasová móda PIETRO FILIPI mistrovsky
spojuje vyspělý módní look, soﬁstikovanost
a osobitost. K úspěchu u náročné klientely ji
předurčuje také použití výhradně kvalitních
materiálů a tradičně vysoká úroveň zpracování.

Sony VAIO letní roadshow 2011, aneb léto plné barev
Kdo neviděl, neuvěří – představení nové řady notebooků Sony VAIO řady CA
Návštěvníci jsou představovány lifestylové notebooky v řadě různých barev, s neobvyklou
a atraktivně působící luminiscenční povrchovou úpravou a podsvícenou klávesnicí. Roadshow je doprovázena soutěží o notebook Sony
VAIO řady CA. Zapojit se může každý u promo
stánku společnosti Sony a prostřednictvím sociální sítě Facebook. Stačí se přihlásit na Facebooku ke skupině s názvem „VAIO Tour 2011
– léto plné barev“ a nahrát svou fotograﬁi pořízenou v promo stánku Sony VAIO.

Pro více informací navštivte www.schueco.cz.

17. srpna 2011 odstartovala společnost Sony,
výrobce notebooků VAIO, originální roadshow napříč obchodními centry a hudebními
festivaly po celé České a Slovenské republice.

bezdrátovou Bluetooth myš zdarma. Všichni návštěvníci, kteří vyplní anonymní dotazník získají
dárek v podobě fresbee (plastový létající talíř).
Na zbývající prezentace se mohou návštěvníci těšit
13. 9. – 15. 9. 2011 – v Praze – OC Centrum Chodov,
16. 9. – 18. 9. 2011 v Praze – OC Letňany a 23. – 25.
9. 2011 v Brně – OC Olympia

Akce potrvá do konce září. Každý zákazník, který si zakoupí nový notebook řady CA po splnění
registračních podmínek (více informací nalezete na webových stránkách www.sony.cz), získá
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Kde značky najdete

Bosch
K dostání ve vybrané síti prodejců elektra

Paperblanks

Coca-Cola

www.coca-cola.cz

Porsche Design Store

Obchodní zastoupení pro ČR a SR
Ing. Dana Čermáková
tel: +420 607522649
e-mail: dcermakova@hartleyandmarks.com
www.paperblanks.com
K dostání ve vybraných obchodech.
Např: knihkupectví Academia, Kanzelsberger,
Knihy Dobrovský, Neoluxor, Oxford Bookshop, Penshop, Relay Letiště Ruzyně a další.

nám. Republiky 8, Praha 1
Obchodní dům Kotva • přízemí
tel: +420 224 801 468
kontaktní email: reznicek@partrade.cz
www.porsche-design-prague.cz

Perfect clinic

MaxPraga

Max Mara
Praha – Havířska 1, Praha 1, 110 00
tel.: +420 224 212 454
Brno – Panská 6, Brno, 602 00
tel.: +420 533 433 843
Hradec Králové - Velké náměstí 138
Hradec Králové, 500 02, tel.: +420 495 510 151
Slovenská republika
Bratislava - City Gate, Námestie SNP 19
Bratislava, 811 01, tel.: +421 254 413 212
Weekend Max Mara
Praha – OC Palác Flóra, Vinohradská 151,
Praha 3, 130 00, tel.: +420 255 742 170
Marina Rinaldi
Praha - Široká 10, Praha 1, 110 00
tel.: +420 220 234 636
Karlovy Vary - Stará Louka 76
Karlovy Vary, 360 01, tel.: +420 353 223 766
Slovenská republika, Bratislava - City Gate,
Námestie SNP 19, Bratislava, 811 01
tel.: +421 917 375 332
Marella
Praha – Železná 22, Praha 1, 110 00
tel.: +420 224 228 203;
OC Nový Smíchov, Plzeňská 8
Praha 5, 150 00, tel.: +420 257 320 798
iBlues
Praha - Široká 10, Praha 1, 110 00
tel.: +420 222 311 971

Moser
Prodejní galerie Moser:
Praha, Na Příkopě 12, tel.: 224 211 293
e-mail: pha-prikopy@moser-glass.com
Praha, Staroměstské nám. 603/15
tel.: 221 890 891
e-mail: pha-star@moser-glass.com
Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 46/19
tel.: 353 416 136
e-mail: kv-dvory@moser-glass.com
Karlovy Vary, Tržiště 7, tel.: 353 235 303
e-mail: kv-trziste@moser-glass.com
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Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co.
plastická a estetická chirurgie
Klinika Praha – Kartouzská 10, Praha 5,
tel.: 257 325 732,
Klinika Liberec – Komenského 519, Liberec,
tel.: 605 201 155
E: info@perfectclinic.cz
www.perfectclinic.cz

466 952 108 • OC ZLATÉ JABLKO, náměstí
Míru 174, ZLÍN, 571 817 345 • OC Letňany,
Veselská 663, PRAHA 9, 246 058 157 • OC
Tesco, Rašínova třída 1669, HRADEC KRÁLOVÉ, 495 015 400 • EUROPARK SHOPPING
CENTER, Nákupní 389/2,3, PRAHA 10,
246 058 158 • Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, PRAHA 4, 246 058 164

Jihlavanka
Káva Jihlavanka je k dostání ve všech
obchodních sítích v retailu i maloobchodě
plus řadě tradičních obchůdků
www.jihlavanka.cz

Restaurant La truffe
Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
Tel: (+420) 608 308 574
Fax: (+420) 224 829 043
e-maiI: restaurant@latruffe.cz
www.latruffe.cz

Merrell
SCANquilt
OC Chomutovka, ul. Dr. Farského 4732, CHOMUTOV, 474 341 963 • DBK, Budějovická,
1667/64, PRAHA 4, 246 058 154 • OC LASO,
Masarykovo nám. 15, OSTRAVA, 596 115 384
• OD PRIOR, T. G. Masaryka 6/2523, ZLÍN,
577 211 152 • OD PRIOR, O.D.PRIOR, PROSTĚJOV, 582 337 220 • OD PRIOR, ul. 8. května
24, OLOMOUC, 585 220 234 • OD KOTVA,
Nám. Republiky 8, PRAHA 1, 224 801 328
• OD PRIOR, Na Ohradě 2, STRAKONICE,
383 327 905 linka370 • OC NOVÝ SMÍCHOV,
Plzeňská 965/8, PRAHA 5, 246 058 152 •
PALÁC FLÓRA, Vinohradská 151, PRAHA 3,
246 058 153 • Galerie Vaňkovka - Gruppo,
Market, Ve Vaňkovce 1, BRNO, 543 255 015 •
IGY Centrum, Pražská 1247/24, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 389 015 229 • CENTRUM CHODOV,
Roztylská 2321/19, PRAHA 4, 246 058 159
• OC VARYÁDA, Kapitána Jaroše 375/31,
KARLOVY VARY, 353 221 718 • OC FUTURUM, Vídeňská 100, BRNO, 547 212 993 •
PLAZA Plzeň, Radčická 2, PLZEŇ, 374 809 343
• Centrum bydlení ZONA, Krčínova 1608,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 385 510 008 • OC NISA,
České Mládeže 456, LIBEREC, 481 444 343
• OC SKALKA, Milínská 134, PŘÍBRAM,
318 586 722 • Galerie DVOŘÁK, Nám. gen. Píky 2703, PLZEŇ, 377 970 608 • OC OAZA, ul.
Arménská, KLADNO, 312 522 947 • OC BONDY, Tř. V. Klementa 1459, MLADÁ BOLESLAV,
326 701 796 • OC PLAZA LIBEREC, Palachova
1404, LIBEREC, 485 101 340 • OC Šestka,
Fajtlova 1090/1, PRAHA 6, 246 058 156 • OC
EDEN, U Slavie 1527, Praha 10, 246 058 155
• OC FORUM, Bílinská 3490/6, ÚSTÍ NAD
LABEM, 475 212 487 • AFI PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí 2799, PARDUBICE,

prodejní místa na
www.merrell.cz

Balakryl
Výrobky značky Balakryl lze zakoupit
například v síti prodejen Dům barev
(www.dumbarev.cz)
a ve vybraných prodejnách barev a laků.
Více informací na

www.balakryl.cz.

VÁHALA a spol. s r.o.
Firemní prodejny VÁHALA a spol. s r.o.
Hustopeče nad Bečvou, budova Jednoty
Hranice, tel.: +420 737 277 633 • Valašské
Meziříčí, OD Kauﬂand, ul. U Nádraží, tel.: +420
571 624 055 • Hradec Králové, OD Kauﬂand,
Pilnáčkova 436/1, tel.: +420 495 482 633 •
Brno - Bohunice, OD Kauﬂand, Kamenice
1/A, tel.: +420 547 211 601 • Brno - Židenice,
OD Kauﬂand, Bubeníčkova 4405, tel.: +420
545 211 108 • Brno - Ponava, OD Kauﬂand,
Sportovní ul., tel.: +420 541 210 887 • Praha
- Libeň, OD Kauﬂand, Voctářova ul., tel.: +420
266 315 019 • Holešov, Pasáž TESCO, Palackého
520, tel.: +420 573 334 743 • Hranice na Moravě, Náměstí T.G.M. 90, tel.: +420 581 696 837

