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Rozeznat kvalitu bývá někdy těžké; ne však značku, která ji 
vyjadřuje. Značka je k něčemu jen tehdy, když něco zname-
ná. V současné době, celosvětové nadvýroby spotřebního 
zboží a změněných hodnot, se zákazník často rozhoduje 
zejména podle ceny, protože kvalita výrobků jednotlivých 
továren je v jeho očích srovnatelná. Nicméně se už poučil, 
že třeba levnější počítače či elektronika neznámé značky 
nejsou tak spolehlivé, jako značky známé; nenabízejí srov-
natelnou variabilitu služeb a v případě poruchy jsou neo-
pravitelné. Na tom postavili svoji strategii například výrob-
ci počítačů Hewlett Packard, Apple i jiní. Vlastní značku, 
která něco znamená. 

Dost nejasností mají značky na trhu pevně neukotvené, 
nebo ty, jejichž sláva minula a často noví majitelé nedo-
kážou na slavnou minulost úspěšně navázat. Například ve 
víně jsme po roce 1990 dováželi v obrovském množství 
lahvová chilská vína jako velkou novinku, potom je dovozci 
čepovali přímo z cisteren do plastových lahví ve vinoté-
kách, také je ve stáčírnách míchali s tuzemskými v rámci 
posílení jejich chabého moravského těla a pili jsme třeba 
frankovku, z níž zůstalo jen to jméno na smutné etiketě.

Časy se ale lepší. Ne všichni kupují víno v plastu, ponožky 
na vietnamských tržištích. Začíná platit pořekadlo našich 

dědečků, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli pořizovat 
levné věci (prý s tím ale začal velmi majetný americký ban-
kéř Rothschild; proto nikdy nezchudl). I když malovýrobci 
čehokoliv jsou nesmírně potřební, v množství nalézají trž-
ní sílu a sdružují se do značek. Značka potřebuje příběh, 
který se musí neustále vyprávět, aby k ní zákazník získal 
vztah nebo ho znovu našel. Marketing se snaží vyprávět 
příběhy. Všichni Češi znali příběh Tomáše Bati a kupovali 
jeho cvičky. Potom celý svět. 

Pokud má zákazník ke značce dobrý vztah, vybaví se mu 
produkt a koupí ho. Doporučí rodině, známým a přátelům, 
pracuje jako dobrý obchodní zástupce značky bez nároků 
na plat či provizi. Takže mnohou firmu nespasí nový výro-
bek vyšší kvality, snížení nákladů, dobytí nových trhů, ale 
věrohodný příběh, který její obchodníci dovedou podat. 
Není to zajímavé? 

Pošlete nám svůj příběh, budeme ho vyprávět čtenářům

Za tým časopisu 
Blanka Bukovská,
šéfredaktorka

Značky za kačky 

Editorial
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Porsche Design rozšiřuje svoji dámskou a pánskou kolekci o exkluzivní džíny pro období podzim/zima 2011. PD džíny jsou navrhovány 
ve spolupráci se společností Bleesed & Cursed, která používá jen ten nejlepší japonský denim a je favoritem mezinárodních 
hvězd jako je Rihanna, Fergie, Bon Jovi a Michael Ballack. Pravidelný rovný střih u pánských a úzký střih u dámských džínů 
představuje speciální vizážový efekt. Džíny jsou představeny veřejnosti ve třech provedení, kde kromě klasických zbarvení „Black 
Black“ a „Blue Stone Washed“ je k dispozici naprosto exkluzivní a neotřelé zbarvení „Mechanic Blue. Doplňky používané na nové 
exkluzivní kolekci jsou stejně unikátní jako jejich vzhled. Cena Porsche Design džínů se pohybuje od 7 000 Kč do 10 000 Kč.
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v sobě ukrývá zajímavý příběh o umělcích 
nebo dílech, které vyobrazuje a přibližuje tak 
lidem bohatý svět umění, kultury a psaného 
slova.

Nejoblíbenější styl mezi našimi zákazní-
ky představuje americká umělkyně Laurel 
Burch, samouk s veselou povahou a nedo-
zírnou představivostí. Tyto kvality přenášela 
do svých obrazů a ručně vyráběných šperků. 
Není divu, že také inspirovala širokou kolekci 
Paperblanks. 

Unikátní textury jednotlivých designů se vytvá-
řejí pomocí 4 a 8 barevného tisku. Za pomoci 
této současné metody kombinované se znalost-
mi dávných mistrů vazačů dokážeme vytvořit 
zápisník pro kohokoli. Kdo touží po skutečně 
kvalitním diáři, bude s Paperblanks více než 
spokojen. Vazačské techniky, které používáme, 
jsou téměř sto let staré. Paperblanks je jejich 
moderním protějškem. V klasické vazbě je pa-
pír zpracován do složek po osmi, 16 nebo 32 

listech. Tyto složky zavěšujeme do knižních de-
sek a přímo na hřbetě sešíváme. Tento způsob 
sešívání je páteří dobře udělané knihy. Takto 
sešité knihy se nerozlamují a díky zpracování 
listů do skupin nedochází k vypadávání jed-
notlivých stran, jak se tomu často stává u lepe-
ných knih.

V Paperblanks dbáme na kvalitu svých výrob-
ků, aniž bychom se vzdávali povědomí o ži-
votním prostředí. To lze ukázat kupříkladu na 
bohatě zdobené a jemně zpracované umělé 
kůži (Supriti Bharma je vegetariánka a použití 
pravé kůže odmítá) nebo papíru běleném bez 
použití kyselin a ligninu. Gramáž našeho papí-
ru se pohybuje mezi 80 až 120 g/m2. Papír za-
chycuje inkoust čistě a zamezuje prosvítání již 
popsaných stránek. Specialitou diářů Paperb-
lanks je praktická zadní přihrádka, dvě textilní 
záložky a zavírání na magnet či gumičku. Diá-
ře jsou vyráběny v různých velikostech a desi-
gnech, aby si mohl vybrat opravdu každý. 

Naším posláním je pomáhat lidem vyjadřovat 
svou osobitost a jsme hrdí, že se nám to daří.

www.paperblanks.com

se zrcadlí celý svět
V roce 1992 firma přestavila svůj nový projekt 
– Paperblanks - kolekci krásných zápisníků, 
které v sobě spojují historický design a tradič-
ní vázání knih. Koncem dvacátého století fir-

V diářích

Kdo chce dlouhodobě udržet značku na předním místě 
světového žebříčku, musí mít vize a hodně fantazie. 
Oboje přináší Victor Lee Marks, zakladatel kanadské-
ho nakladatelsví Hartley & Marks Publishers, a jeho 
hlavní designérka Supriti Bharma. 

Firmu založil Vic Marks už v roce 1973, tehdy začal 
vydávat knihy zaměřené na design, alternativní me-
dicínu a stavitelství. Světlo světa tak spatřily špičkové 
knihy z různých oborů. Za velmi zdařilý příklad může 
být uvedena kniha Základy typografie od Roberta 
Bringhursta, která se stala ikonou při výuce designu. 
Byla přeložena do více než deseti jazyků. 

Příběh značky Paperblanks

ma objevila inspiraci v technice vázání knih 
křesťanskými Kopty ze 4. století a začala vyrá-
bět zápisníky vázané touto starou ruční me-
todou. Tato kolekce se vyznačuje otevřenými 
hřbety, které umožňují plné rozevření zápis-
níku tak, že se do něj pohodlně píše, jakoby 
se jednalo o samostatný list papíru.Tento uni-
kátní návrat starých způsobů vázání knih Pa-

perblanks zviditelnil a firma začala expan-
dovat. Dnes má pobočky po celém světě od 
Kanady a USA, přes Irsko až po Japonsko. 
Na český trh přišla začátkem roku 2007. 

Evropští knihkupci měli možnost se po-
prvé seznámit se značkou Paperblanks 

na knižním veletrhu ve Frankfurtu 
v roce 2003. O rok později již 

vznikaly obchodní spoluprá-
ce v Německu, Švýcarsku, 

Itálii, Francii, Holand-
sku a Velké Británii.

O Paperblanks nám toho více prozradila 
manažerka pro Českou republiku a Slo-
vensko Ing. Dana Čermáková.

Supriti Bharma studovala biologii v New Delhi 
do té doby než získala stipendium, které ji za-
vedlo do Vancouveru. Zde odhalila svoji vášeň 
pro tvary a začala se věnovat designu. Spojila 
tak obě své lásky, kreativní tvořivost a neobvyk-
lé materiály. To je vidět nejen na motivech, ale 
také na provedení.

Inspiraci hledá naše designérka po celém 
světě a dá se říci, že se v diářích Paperblanks 
zrcadlí celý svět. Francie v podobě hedváb-
ných tkanin, Japonsko v lakovaných truhlách, 
svět Islámu v jeho pestrých mozaikách, Indie 
v malbách z Ladakhu, Rakousko v evangeliích 
z Lindau, Itálie v podobě náčrtků Leonarda da 
Vinci a nově také Česká republika v kresbách 
od Alfonse Muchy. Každý design Paperblanks 
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Jedna z nejprestižnějších světových značek 
psacích potřeb by možná ani nepřekročila hra-
nice rodného města, nebýt osudového setkání 
Parkera s pojišťovacím agentem Williamem Pal-
merem. Tento o 8 let starší muž také původně 
vystudoval telegrafii, pak ale zběhl k pojišťov-
nictví a Parkerovi, kterého potkal v hale hotelu 
Myers, nabídl zřízení výhodné životní pojistky. 
George se bývalému kolegovi svěřil, že všech-
ny volné peníze vložil do podnikání a na po-
jistku mu už nezbývá. Palmer kupodivu nebyl 
zklamán, ale zavětřil novou příležitost. Nabídl 
Parkerovi 1000 USD za poloviční podíl na jeho 
patentu. Parker souhlasil a mladá firma vyrazi-
la dobývat Ameriku a později i celý svět. Oba 
muži zůstali po celý svůj aktivní život nejen ob-
chodními partnery, ale také výbornými přáteli, 
což ve světě byznysu nebývá až tak obvyklé.

Technologická prvenství
Od prvního podání z roku 1889 zásoboval Par-
ker patentový úřad množstvím dalších nákresů 
a popisů vylepšení mechanismu plnicích per. 
Mnohé z nich zapadly a v praxi nebyly vůbec 
využity, některé však znamenaly v oboru do-
slova revoluci. Jedním z těch šťastných se stal 
systém Lucky Curve z roku 1894, jenž díky ka-
pilárnímu principu zabraňoval samovolnému 
vytékání inkoustu z hrotu pera po zašroubová-
ní víčka a uložení do kapsy. Vzniklo tak čisté 
pero, které nešpinilo prsty ani oblek svého 
nositele. Parker rychle odhalil obrovský poten-
ciál technické novinky a rozhodl se na ni upo-
zornit veřejnost prostřednictvím na svou dobu 
poměrně masivní reklamy. A vyplatilo se.

Zatímco konkurenti, pokud vůbec inzerovali, 
se snažili zaujmout především vzhledem per 
a cenou, Parker vsadil na popis toho, co se 
skrývá uvnitř a jaký užitek nový mechanismus 
přináší. Lucky Curve se na dlouhou dobu stal 
symbolem vysoké kvality a dokonalé funkč-
nosti plnicích per.

Dalšími významnými milníky na cestě za tech-
nickou dokonalostí per Parker bylo představe-
ní bezešvého pera Jointless Pen z roku 1899, 
z něhož díky originální konstrukci nemohl 

Příběh značky Parker
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nikudy prosakovat inkoust, a o několik let poz-
ději pak převratné plnění inkoustového zásob-
níku pomocí tlačítka.

Po různých dalších zdokonaleních si byl Parker 
tak jist fungováním svých per, že si dovolil for-
mou celostránkových inzerátů nabídnout pera 
se systémem Lucky Curve zákazníkům na 10 
dnů zdarma k vyzkoušení. Pokud nebyli spo-
kojeni, mohli je bez jakékoliv penalizace vrátit. 
Bezešvé pero Jointless se zase svezlo na vlně 

oblíbenosti vládními úředníky. V duchu zná-
mé poučky, že lépe je vidět na vlastní oči nebo 
dokonce vlastnoručně vyzkoušet, než si o tom 
pouze přečíst, využíval Parker v hojné míře 
také živou demonstraci. Jeho obchodní zástup-
ci byli vybaveni perem s tělem z průhledného 
bakelitu, aby mohli zákazníci s úžasem pozoro-
vat, jak se vnitřek plní inkoustem, který teče 
jen do míst, která jsou k tomu určena.

Historie společnosti Parker
Parkerova společnost začala psát svou historii 
na konci 19. století ve Spojených státech ame-
rických, ale velmi brzy rozšířila své aktivity i do 
jiných zemí. V Londýně byla otevřena obchod-
ní kancelář pro Evropu a od roku 1923 zajišťo-
val dodávky přes oceán především nový výrob-
ní závod v kanadském Torontu. Vlastní výrobu 
per na starém kontinentě zahájil Parker v roce 
1940 převzetím manufaktury společnosti Va-

lentine Pen Company v anglickém přístavním 
městě Newhaven. Licenční výroba per Parker 
probíhala i v dánské Kodani, kde G. S. Parker již 
v roce 1903 koupil malou obchodní společnost 
Olsen, aby rozšířil prodej svých per v Evropě. 
V roce 1993 se společnost Parker stala součástí 
mezinárodního holdingu Gillette a vstoupila 
tak do jedné rodiny s další legendární značkou 
psacích potřeb Waterman. Ta byla založena 
dokonce o 5 let dříve než Parker a celé další 
jedno století mu byla zdatnou konkurencí. I po 
spojení pod jednu mateřskou společnost vystu-
pují obě značky samostatně a profilují se každá 
svým vlastním stylem a zaměřením na trochu 
odlišné skupiny zákazníků. 

Legendy mezi produkty
Zrozením legendy bylo uvedení fenomenální 
modelové řady Duofold, jejímž autorem byl 
do té doby průměrný a nevýrazný oblastní ob-
chodní zástupce z města Spokane ve státě Wa-
shington, který toto pero navrhl a zafinancoval 
sám a to i přes nepřízeň, ve které se firma Par-
ker tehdy nacházela. Nicméně jeho nápad se 
nejen uchytil, ale dokonce se stal vůdčím pro-
duktem společnosti. Další legendou bylo pero 
„51“. Jeho vývoj začal v roce 1939, tedy přesně 
51 let od okamžiku, kdy G. S. Parker vyrobil své 
první pero. První, co bylo pro nové pero vy-
robeno, byl inkoust. Byl vyvinut speciálně pro 
„jednapadesátku“, zasychal třikrát rychleji než 
ostatní běžné inkousty a jeho barevná sytost 
byla tři – až desetkrát intenzivnější a odolnost 
proti vyblednutí dokonce jedenáctkrát vyšší 
než požadoval vládní standard. Spíš než inkoust 
však revoluci mezi plnicími pery způsobil tvar 
pera „Parker 51“. Nové pero naprosto úžasně 
sedlo do ruky, psaní s ním bylo mnohem poho-
dlnější než s jakýmkoliv jiným modelem a jeho 
funkční vlastnosti značně převyšovaly konku-
renční. Po 30leté přestávce byla výroba této 
legendy opět obnovena ve formě limitovaných 
edicí. Obrovský zájem, kterému se původní 
i nové retro modely těší, dokazuje, že Parker 51 
se stal skutečnou ikonou mistrovského desig-
nu, který přetrvá věky. 

Těžké začátky
O úspěchu značky Parker rozhodly 3 důležité 
okolnosti: dobrý nápad, správný čas, nesmírná 
píle a houževnatost jejího zakladatele George 
Safforda Parkera. Jeho podnikatelský talent se 
projevil už v mládí, kdy farmářům v okolí nabí-
zel předplatné novin a časopisů a získával za to 
poměrně slušnou provizi. Zlom v jeho životě 
nastal ovšem až nástupem na školu pro telegra-
fisty v Janesville. Po úspěšném složení zkoušek 
nastoupil na místo telegrafisty na trati mezi 
Chicagem a Milwaukee, ale brzy se na školu 
vrátil, tentokrát jako učitel. A protože jeho plat 

byl poměrně nízký, přivydělával si prodejem 
plnicích per John Holland studentům. Pera se 
však nevyznačovala obzvláštní kvalitou, jako 
ostatně většina tehdejší produkce, takže Parker 
začal vadné kusy opravovat a postupně v tom-
to oboru získal takovou zručnost a znalosti, 
že si troufl vyrobit pero vlastní konstrukce. 
První dílnou se mu stal pokoj v hotelu Myers 
v Janesville, který v té době obýval. 

Svůj první vynález si Parker nechal v roce 1889 
zapsat na patentovém úřadě a pustil se do pod-
nikání. Jenže prorazit téměř bez peněz nebylo 

vůbec jednoduché. Jednotlivé součástky mu 
vyráběli na zakázku místní drobní řemeslníci 
a on sám pak vše po nocích kompletoval. Přes 
den se pak snažil hotová pera prodat, dílem 
studentům ve škole, dílem obchodním cestují-
cím, kteří se ubytovávali v hotelu, v němž sám 
žil. Parkerovy produkty měly úspěch, lidé je 
kupovali a byli s nimi spokojeni. Výroba v ma-
lém ale byla drahá, nepružná a neposkytovala 
nově založené firmě dostatečné zázemí k dal-
šímu růstu. Parker proto požádal svého otce 
o půjčku 500 USD, ten však takto investovat 
odmítl.

„Udělej něco lepšího a lidé to začnou kupovat.“ Myšlenka, jež George Parkera prováze-
la celý život, ho díky jeho touze a odhodlání dovedla až k vymyšlení plnicího pera, kte-
ré bylo dokonalejší než všechna ostatní. George Parker měl štěstí, že se vyhnul všem 
nástrahám svých konkurentů a pochopil nutnost vyrábět jen nejvyšší kvalitu psacích 
potřeb. To byla nejlepší motivace, která se stala hlavním důvodem pro otevření jeho 
první manufaktury na plnicí pera. Od počátku byl Parker v popředí úspěšnosti inovací 
mezi ostatními výrobci. Jeho první patent byl podán, když teprve začínalo hledání pera, 
které nebude téct a špinit. Na tu dobu šlo o velmi revoluční myšlenku. Opravdový 
zlomový bod nastal pro firmu až v roce 1921, kdy byl představen model Duofold, díky 
němuž odstartovala zlatá éra plnicích per. Duofold, vytvořený téměř náhodou, vynesl 
během pár následujících let původně malou místní fabriku mezi vůdčí nadnárodní spo-
lečnosti s věhlasnou reputací, která se drží dodnes.

Příběh značky Parker
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Historicky největší průzkum mezi manažery 
marketingu. Takto se dá ve stručnosti popsat 
snaha společnosti IBM zjistit a definovat,
jak v současnosti vidí marketingoví ředitelé 
svůj obor a realitu, ve které pracují. Zjištění, 
jež z výzkumu IBM Global CMO Study 2011 
vyplynula, jsou v mnoha ohledech překvapi-
vá. Ukazuje se totiž, že v posledních letech 
došlo k dramatické proměně zákazníka, kli-
enta i cílové skupiny, na kterou je marketing 
směřován. Změna navíc proběhla takřka ve 
všech odvětvích, především ale v těch, které 
se zaměřují na koncového spotřebitele. Díky 
oslovení 1 700 osob na vedoucích marketin-
gových pozicích je nyní možné získat ucelený 
pohled na dříve podobným způsobem nezma-
povanou oblast. 

Starý a nový zákazník 
Abychom pochopili revoluci, musíme vědět, 
kde má své kořeny. Zákazník je v tradičním 
vidění marketingových specialistů ten, o koho 
jde především, ale v procesu „svého získávání“ 

je v podstatě pasivní postavou. Marketingové 
strategie, nástroje, postupy, všechny techniky 
a metody, které se v rámci marketingu použí-
vají, jsou konstruovány tak, aby zákazníka „ulo-
vily“. Ne nadarmo se o marketérech říká, že 
jejich práce se podobá rybářům. Nikoli pokud 
jde o vysedávání u břehu, ale rozhodně co se 
týče snahy nalákat zákazníka do svých sítí.
 
Příchod nových médií, technologií, ale také 
postupné a neustálé změny, které probíhají 
v globální společnosti, marketing posunuly. 
Pro někoho s podivem, nicméně zcela reálně 
se ukazuje, že marketing nejenom mění své 
formy tak, aby vyhovovaly aktuálním techno-
logiím a trendům, ale že dochází k závažným 
změnám v samotné podstatě procesu. Ke změ-
nám, jenž by donedávna byly nemyslitelné. 

Od počátků nových médií, internetu a celosvě-
tového boomu komunikačních technologií se 
hovoří o „novém marketingu“. Tímto pojmem 
se v zásadě myslí používání všech uvedených 

technologií (a aktuálně také například soci-
álních sítí, mobilních technologií, rozšířené 
reality) ve prospěch marketingové komunika-
ce a v jejím rámci. Výzkum IBM ale přispívá 
k poznání něčeho mnohem významnějšího, 
byť na první pohled ne tak patrného. Není to 
nic jiného než fakt, že v důsledku všech tech-
nologických změn je na světě také nový typ 
zákazníka. 

Současné potřeby 
Nový zákazník v nových podmínkách nemá 
oproti tomu „starému“ příliš odlišné potřeby 
nebo priority. Produkty, které kupuje, se podo-
bají produktům, které kupoval dříve, ani zájmy 
se příliš nezměnily. Co je však radikálně jiné, 
je přístup zákazníka. Studie provedená mezi 
řediteli marketingu ukazuje na to, že zákaz-
níci si nyní mnohem více vybírají. O produk-
tech a službách chtějí informace, které jsou 
skutečně relevantní, odpovídající, pravdivé 
a kvalitní. Zajímavé je, že spotřebitelé tyto in-
formace nejenom vyžadují, ale pokud je mají, 

Smarter Commerce
marketing a prodej tak,
jak by měl dnes vypadat
Doba se mění. V mnoha ohledech rychleji a hlavně jiným směrem, než se ještě před nedávnem předpovídalo. Žijeme v časech, kdy 
je zákazník doopravdy tím hlavním, kdo určuje, co, jak, kde a za kolik se bude prodávat. Jedinou cestou, jak se této skutečnosti 
přizpůsobit, je tak přání zákazníků znát. 

IBM
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jsou schopni a ochotni je poskytovat dále. To je 
důležitý faktor v procesu informování dalších 
spotřebitelů.

Nová média, s jejichž pomocí se tak často 
děje, představují univerzální komunikační ka-
nál spojující jednak spotřebitele a dodavatele 
zboží či služeb, ale také (a hlavně) spotřebite-
le mezi sebou. Právě to, že lidé jsou schopni 
vzájemně sdílet informace, podporovat se, 
zdokonalovat a kooperovat, nabourává, dle 
výsledků výzkumu, tradiční koncepty marke-
tingové komunikace. Zákazník přestává být 
pasivní „rybou, která čeká, až jí někdo vyloví“. 
Stává se naopak aktivním, informovaným a in-
formujícím prvkem celého procesu prodeje 
zboží a služeb. Stává se jeho účastníkem. Navíc 
začíná být zjevné, že tento trend není náhod-
ný, ale že se jedná o přirozený vývoj, respektive 
směřování přirozeného vývoje na straně zákaz-
níků. V jeho důsledku tradiční marketingové 
nástroje přestávají fungovat.

Marketéři na situaci reagují, používají kom-
plexní nástroje měření zákaznického chování 
a využívají nová média. Vedlejším výsledkem 
těchto snah je – jak řada marketingových ředi-
telů poznamenává – velké množství dat. Tato 
data sice věrohodně popisují aktuální stav, či 
spíše časový snímek stavu zákazníků, ale zcela 
jim chybí interpretační potenciál. Jinými slovy, 
umí popsat situaci, ale neumí vysvětlit, proč se 
věci dějí právě takto.

Velká část ředitelů marketingu očekává, že 
v blízké budoucnosti bude komunikační pro-
středí čím dál více složitější. To, co je na straně 

zákazníků patrně přirozený vývoj, představuje 
pro prodejce zásadní problém vedoucí k tomu, 
že doposud jisté vody nabírají hloubku – stáva-
jí se nejistými, vysoce komplexními a obtížně 
uchopitelnými. Marketéři se hromadně do-
mnívají, že příprava na složité prostředí a na 
další zesložiťování povede k nutnosti vynaklá-
dat další peníze při minimální, či takřka žádné 
odezvě v podobě nárůstu prodejů. Na tyto vý-
zvy se necítí připraveni – 71 % z nich vyjadřuje 
nepřipravenost na nárůst množství informací, 
68 % z nich nevyužívá plně potenciál sociál-
ních médií, 65 % zase činí potíže prudce stou-
pající množství prodejních kanálů.

Je zřejmé, že zatímco pro spotřebitele jsou 
technické, ale také (a hlavně) společensko-
-demografické změny požehnáním, z pohle-
du marketérů jde o velkou výzvu. Ignorování 
spotřebitelského vývoje by téměř jistě vedlo 
k propadu na trhu, ztrátě pozice a jejímu vykli-
zení připravenějším. Na druhé straně masivní 
investice do času a prostředků majících za cíl 
přizpůsobit se aktuálním okolnostem, vedou 
k navýšení nákladů na marketing, které nesli-
bují žádný konkrétní benefit v podobě navý-
šení prodeje. Zatímco zákazník se stává aktiv-
nějším, náklady na jeho získání prudce rostou 
a investice se nemění v adekvátní zisk. 

Smarter Commerce
Na výzvy, na jenž globální CMO Study poukáza-
la nejsou jednoduché odpovědi, přesto se však 
marketing nenachází ve slepé uličce. Řešením 
je odpovídající změna na straně firem a marke-
térů. Zastřešujícím termínem by pro tyto změ-
ny mohl být i název iniciativy IBM „Smarter 
Commerce“ neboli „chytřejší obchodování“.

Přirozený vývoj podle ní rozhodně nemůže-
me odmítat, ale naopak bychom se mu při-
způsobit a využít jej. Místo toho, abychom 
se snažili naroubovat tradiční marketing na 
nové technologie, měli bychom k těmto tech-
nologiím přistupovat zcela novým způsobem. 
Analytické nástroje, které slouží k měření 
chování zákazníka a hlavně k jeho anticipa-
ci, tedy předpovídání jeho chování, umožní 
v rámci „chytřejšího obchodování“ analyzovat 
stále větší množství dat a zároveň zajistí jejich 
interpretaci. Nabídnou tak marketérům mož-
nost získat nejen čísla, ale i konkrétní popis 
stavu a trendů.

Řešení, která jsou součástí „Smarter Commer-
ce“ zajišťují neustálý přímý i nepřímý kontakt 
se zákazníkem. Jejich primárním cílem ale 
není směřovat zákazníky k nákupu a pořízení 
služby, ale nabízet informace, kvalifikovaná
data, podklady k rozhodování a samozřejmě 
nástroje ke sdílení těchto dat. Pracují s před-
stavou, že zákazník není lovenou rybou, ale 
rovnocenným partnerem, kterého je potřeba 
dobře poznat, pochopit a respektovat skuteč-
nost, že se takřka nepřetržitě vyvíjí.

Strategie „chytřejšího obchodování“ a její ná-
stroje jsou založeny na aktivním využití velké-
ho množství dat získaných z různých zdrojů. 
Jejich technologie umožňuje porovnávat infor-
mace z nových médií, marketingových výzku-
mů, expertních panelů, dat o prodejích a další 
ekonomické ukazatele a díky masivní výpočet-
ní kapacitě současné techniky z nich generovat 
souvislosti a popisovat dynamiku tržní reality. 

Touto cestou se mohou marketingoví experti 
dozvědět nejen aktuální nálady svých zákazní-
ků, ale především jak se tito zákazníci vyvíjí, 
jakým směrem se pohybují trendy na mikro 
i makroúrovni, jak spotřebitelé reagují na pod-
něty a jak vstupují do interakcí s dodavateli. 
Oproti běžnému dvoufázovému marketingu za-
loženému na poznání cílové skupiny a násled-
ně komunikaci s ní je to značný posun. Posun, 
který je zcela nezbytný, chce-li se daná firma
přizpůsobit stávajícímu trhu i zákazníkům.

„Chytřejší obchodování“ nepřijde samo. Je 
to strategie založená na řadě technických ná-
strojů, produktů a služeb, ale jejím základem 
je pochopit současnou evoluci marketingové 
komunikace. Sice nepříliš předvídanou, avšak 
přirozenou a pro spotřebitele – a konečně 
i pro marketéry – pozitivní. 

IBM
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malého výrobce praček a žehliček na výrobce 
široké řady domácích spotřebičů. Aby vzrost-
lo povědomí o nové úspěšné značce, mění se 
v roce 1950 název společnosti Nineteen Hun-
dred Corporation na Whirlpool Corporation. 
Whirlpool Corporation se za krátkou chvíli 
stává leaderem na trhu, jehož tržby dosahují 
48 milionů USD a roční zisk 3 miliony USD.

Během boomu v poválečných 50. letech 
hledá Whirlpool Corporation nové cesty, 
jak rozšířit nabídku produktů. V roce 1955 
fúzuje se společností Seeger Refrigeration 
Company, a tak rozšířuje portfolio Whirlpool 
Corporation o řadu kvalitních chladniček. 
Dále se spojuje s divizí klimatizačních zaříze-
ní společnosti Radio Corporation of America 
(RCA). V roce 1958 Whirlpool Corporation 
uzavírá partnerství s brazilským výrobcem 
spotřebičů, společností Companhia Industri-
al e Comercial Brasmotor, což představuje 
první samostatný vstup společnosti Whirl-
pool Corporation na zahraniční trhy. 

„Zázračná kuchyně“ a spolupráce s NASA
Doba 50. a 60. let je svědkem mnoha inovativ-
ních řešení – např. kuchyně Miracle RCA-Whirl-
pool určené pro ultramoderní domov, jsou 
vysoce futuristickým a komplexním řešením, 
které respektuje všechny potřeby spotřebitele. 
Zajímavá je také spolupráce s NASA na vývoji 
první americké experimentální „vesmírné ku-
chyně“. Společně vytváří nové systémy na pří-
pravu jídel, skladování odpadů a koncepty, kte-
ré řeší hygienické potřeby posádek vesmírných 
lodí. Ty jsou pak použity při misích lodí Gemini, 
Apollo a Skylab. Začínají se také vyrábět plynová 
chladící zařízení, automatické výrobníky ledu 
pro domácnost, drtiče odpadků a zakládá se di-
vize zařízení pro komerční prádelny a čistírny. 

V souvislosti s rozšířením nabídky zavádí 
Whirlpool Corporation v roce 1967 tzv. Cool 
Line, první bezplatnou zákaznickou servisní 
linku v USA. V tomto období Whirlpool Cor-
poration expanduje do Mexika, otevírá výrob-
ní kapacity v Indii a zahajuje výrobu a prodej 
v celé Evropě. 

Whirlpool ekologicky
V roce 1970 společnost Whirlpool Corpora-
tion vytváří nový obchodní model orientova-
ný na energetickou účinnost a udržitelnost 
životního prostředí. Toto nové těžiště zájmu 
se stává zlatým standardem v daném odvětví 
spotřebního průmyslu. Vedení společnosti 

zakládá Úřad pro kontrolu životního prostře-
dí, jehož cílem není pouze vývoj účinnějších 
výrobků a hledání nových způsobů výroby, 
ale také spolupráce s vládou a občanskými 
skupinami a sdruženími v oblastech sociální 
a environmentální odpovědnosti.

I nadále Whirlpool Corporation rozšiřuje 
svou nabídku produktů. V roce 1977 vrací na 
trh mikrovlnné trouby, které byly na konci 
50. let staženy z výroby, protože spotřebitelé 
nebyli připraveni akceptovat tuto novou kon-
cepci přípravy pokrmů. V roce 1986 získává 
Whirlpool Corporation do svého portfolia 
kultovní značku KitchenAid®. 

Zlomová 90. léta
V 90. letech nastává další expanze na nové 
světové trhy. Whirlpool Corporation rozšiřu-
je svou přítomnost v Evropě, Latinské Ame-
rice, Asii a částech Afriky a je na dobré cestě 
stát se globální jedničkou.

Do nového milénia vstupuje Whirlpool 

jako první světový výrobce spotřebičů, kte-
rý si vytyčil za cíl globální snižování sklení-
kových plynů. Za výchozí bod bere společ-
nost úroveň z roku 1998 a jejím cílem je 
snížení této hodnoty o 3 % do roku 2008. 
V roce 2007 byl cíl zrevidován na 6,6 % v ro-
ce 2012. 

Whirlpool Corporation dnes
Dnes je Whirlpool Corporation předním 
světovým výrobcem a dodavatelem domá-
cích spotřebičů s ročními tržbami přes 17 
miliard dolarů (2009), více než 67 tisíci 
zaměstnanci a 67 výrobními a technologic-
kými výzkumnými středisky po celém svě-
tě. Společnost prodává spotřebiče značek 
Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, 
Amana, Brastemp, Consul, Bauknecht a spo-
třebiče dalších předních značek zákazníkům 
prakticky ve všech zemích světa. V České re-
publice Whirlpool působí od roku 1991.
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Whirlpool v České republice
Společnost Whirlpool vstoupila na český, resp. československý trh v listopadu 1991. Vznik samostatné 
české pobočky je proto někdy datován až od roku 1993, tedy po rozdělení Československa. Po celou dobu 
své činnosti si značka Whirlpool udržuje silnou pozici jednoho z lídrů českého trhu v oblasti bílé techniky 
a je českými zákazníky opakovaně hodnocena jako nejznámější a nejpreferovanější značka bílé techniky. 
V nabídce Whirlpool je více než 300 spotřebičů od základních produktových řad po prémiové designové 
spotřebiče řady Cube. Se značkou Whirlpool jsou neodmyslitelně spjaty víly, představující jednotlivé pro-
duktové skupiny a nové technologie, v povědomí českého zákazníka zdomácněl i pojem 6. smysl.

1950 - První plynová sušička s elektrickým zapalováním

1950 - Testování produktů v St. Joseph

Současnost - kuchyň Whirlpool v designu Cube

Podnikání podle Uptonových
Příběh značky Whirlpool začíná v roce 1911 
kdy Lou a Emory Uptonovi zakládají v ame-
rickém městě Benton Harbor společnost na 
výrobu elektrických praček se ždímačkami 
Upton Machine Company. O rok později získá-
vá Upton Machine Company svoji první velkou 
zakázku na 100 praček. Všechny však měly vad-
nou převodovku. Lou a Emory okamžitě stahu-
jí prodané spotřebiče a bezplatně nahrazují 
vadné díly. To udělá na zákazníka, společnost 
Sears, Roebuck & Co., takový dojem, že svou 
objednávku zdvojnásobí.

Společnost Upton Machine Company i přes 
mírnou stagnaci v průběhu první světové vál-
ky nadále roste. Získává nový výrobní závod, 
vyrábí také vybavení pro táboření, žehlící za-
řízení / mandly a pistole jako hračky pro děti. 
V roce 1925 se stává výhradním dodavatelem 
společnosti Sears v oblasti elektrických i benzí-
nových praček. Svůj inovativní přístup ukazují 
Uptonovi i v oblasti lidských zdrojů, když v ro-
ce 1917 dávají svým zaměstnancům placené 
volno, což byla v té době věc zcela neslýchaná.
Aby uspokojili stále se zvyšující poptávku 
společnosti Sears, spojuje se Upton Machine 
Company v roce 1929 s Nineteen Hundred 
Washer Company of New York a vytváří Ni-
neteen Hundred Corporation. Společnost má 
silné postavení, a i přes velkou hospodářskou 
krizi ve 30. letech dále úspěšně podniká, vy-
víjí nové technologie a nové produkty. V roce 
1938 vynalézá první pračku s motorem pohá-
něným mícháním prádla, což přináší úsporu 
času a zvýšení pohodlí. Výrobu praček však 
pozastavuje druhá světová válka, jelikož s ohle-
dem na potřeby válečného průmyslu vyrábí 
společnost Nineteen Hundred Corporation 
komponenty pro vojenské letouny.

Poválečný boom a první 
plně automatická pračka
V létě roku 1945 začíná Nineteen Hundred 
Corporation opět vyrábět pračky a o tři roky 
později představuje první plně automatickou 
pračku a elektrickou sušičku značky Whirl-
pool. Tehdy je nastartováno období dyna-
mického růstu, který přeměňuje poměrně 

Příběh značky Whirlpool
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Společnost Whirlpool Corporation byla založena 11. listopadu 1911. Od té doby s mottem „Každá rodina potřebuje pohodlné místo 
pro život“ vyvíjí nové technologie a designová řešení, nejen aby zjednodušila, ale i zpříjemnila péči o domácnost. Letos je to úcty-
hodných 100 let od doby, kdy se spotřebiče Whirlpool staly součástí našich domovů.

100 let technologického 
pokroku a inovací

1911
První elektrická ždímačka 

Upton Machine Corporation

1949 - První automatická
pračka se sušičkou Whirlpool

1949 - Sušička Imperial II



mware pro všechny verze tohoto modelu lze 
snadno aktualizovat prostřednictvím počítače 
a internetu.

Zpracování plastů:
Metz renomovaným partnerem
pro systémová řešení
V roce 1957 byly aktivity společnosti Metz roz-
šířeny o další oblast. V Zirndorfu byla uvedena 
do provozu továrna na výrobu dřevěných skří-
ní pro rozhlasové a televizní přijímače. Její čin-
nost byla v roce 1969 rozšířena o výrobu skříní 
z plastů. Výroba TV skříní je i v současnosti pro 
Metz důležitou oblastí, a to nejen pro vlastní 
televizory, ale také pro další renomované part-
nery, kteří využívají výhod spolehlivých výrob-
ních kapacit pro individuální systémová řešení. 
Metz Kunstoff-Werk poskytuje komplexní řeše-
ní počínaje výběrem materiálu přes produkto-
vé koncepty a výrobu vstřikovacích forem až 
po vysoce kvalitní lakýrnické práce. Výrobní 
závod Zirndorf využívá nejmodernější techno-
logie, jako jsou např. vnitřní procesy tlaku ply-
nu, vstřikování termoplastové pěny do forem 
nebo ultrazvukové svařovací technologie.

Zábavní elektronika
V roce 1955 byla zahájena výroba černo-bílých 
televizorů a o 12 let později, v roce 1967 firma
začala vyrábět barevné televizory z vlastního 
vývoje. V této době zahájil Metz odbyt pro-
střednictvím specializovaných prodejců „CE 
Fachhandel“, který je úspěšně využíván dodnes 
a patří ke stěžejním pilířům úspěchu společ-
nosti. Zákazníkům je kromě produktů špičkové 
kvality poskytován i neméně kvalitní servis.

V roce 1990 byl na trh uveden první televi-
zor s vlastní Metz 100 Hz technologií. Vynika-
jící kvalita obrazu bez blikání nadchla noviná-
ře i koncové zákazníky.

V roce 1995 přinesl Metz v oblasti televizorů 
novinku, která dodnes dělá TV řadu flexibilní,
unikátní a úspěšnou – modulární TV šasi. 

Na přelomu tisíciletí byl do televizorů in-
tegrován první digitální tuner. Dalším mezní-
kem bylo v roce 2005 zavedení vlastních LCD 
televizorů. Od té doby byl zahájen vývoj a vý-
roba televizorů s plochou obrazovkou s ino-
vativními technologiemi “made in Germany”. 

V roce 2007 byl sortiment značky Metz 
rozšířen o HDTV moduly, které patřily ke svě-
tové špičce. O rok později, v roce 2008, kdy 

společnost oslavila 70. výročí svého založení, 
byly na veletrhu IFA představeny Full HD pa-
nely se 100 Hz DMC technologií. 

V roce 2009 byl sortiment LCD televizorů 
rozšířen o 55 palcový model. Metz Sirius 32 
HDTV 100R byl oceněn jako referenční mo-
del mezi 32 palcovými televizory a všechny 
televizory začaly být vybavovány 100-Hz nebo 
200-Hz-DMC technologií a FullHD.

Zatím poslední novinkou v oblasti zábavní 
elektroniky jsou televizory s podporou 3D, 
které byly poprvé představeny na veletrhu 
IFA 2011 v Berlíně. Panely s novou 3D techno-
logii budou nejdříve dostupné v nejvyšší třídě 
televizorů Metz Primus 42 3D twinR a Primus 
55 3D twinR.

U nových modelů Metz sází na nejvyšší stan-
dardy v oblasti kvality obrazu, a to souhru ně-
kolika technologií. Jsou to energeticky úspor-
né Edge LED, mecavision HD+ a sofistikovaná
200Hz technologie. Plnohodnotný zážitek 3D 
je prezentován díky kruhové polarizaci a leh-
kým brýlím Metz 3D. Princip kruhové polari-
zace je, že televizor souběžně vysílá obrázky 
pro pravé a levé oko a s využitím tenoučkého 
polarizačního filmu aplikovaného na panelu.
Televizor polarizuje světlo ve směru hodino-
vých ručiček pro jedno oko a v opačném smě-
ru pro druhé oko. Sladěné polarizační filmy
na 3D brýlích Metz zachytí odpovídající zob-
razení tak, že nepříjemné blikání a omezení 
horizontálního zobrazení při otáčení hlavy 
je díky vyspělé Metz 3D technologii již minu-
lostí. Fanoušci 3D budou u nových modelů 
Primus nadšeni i ze sledování klasických 2D 
filmů. Pouhým stisknutím tlačítka televizory
Primus konvertují 2D filmy do 3D formátu
a to s úžasnou prostorovou hloubkou. Dva 
páry 3D brýlí najde zákazník zdarma přibale-
né u každé TV Metz Primus 3D. 

Novinkou u nové řady TV Primus je očeká-
vaný Metz media system(MMS), který umož-
ňuje digitální přenos filmů, fotografií a hudeb-
ních souborů mezi televizorem a celou řadou 
dalších digitálních zařízení v domácnosti jako 
jsou např. notebooky, počítače, síťové pev-
né disky (NAS) atd. Navíc umožňuje přístup 
k USB paměťovým médiím připojeným k te-
levizoru prostřednictvím USB portu. Další 
součástí nové funkce USB je nahrávání živých 
programů přímo na externí USB HDD. Kro-
mě streamovacích funkcí poskytuje MMS také 

výhody nové platformy HbbTV, která přenáší 
nový rozměr televizního vysílání s doplňko-
vým obsahem po internetu. Klasické televizní 
vysílání zabezpečuje výbava dvou integrova-
ných trojitých tunerů pro pozemní, kabelový 
a satelitní příjem. Rozšířil se i integrovaný 
rekordér a jeho paměť 750GB má nahrávací 
kapacitu více než 150 hodin v HDTV kvalitě 
a více než 750 hodin v tradiční SDTV. Nadše-
ní z TV Primus nepramení pouze z kvality ob-
razu či pestré palety funkcí, ale rovněž z často 
výrobci opomíjeného zvuku TV. Separátní 
zvukový modul lze zařadit mezi několik málo 
výjimečně hrajících TV reproduktorů.

Moderní TV Metz Primus přináší nový 
standard v designu a funkčnosti. Elegantní 
provedení a spojení materiálů nerezové oceli, 
dřeva a skla s novými 3D panely 42 a 55 palců 
zprostředkovávají prvotřídní televizní zážitek 
s dotekem nadčasovosti.   
 
Zábavní elektroniku značky Metz zastupuje na čes-
kém trhu společnost Perfect sound group. Veškeré 
informace o aktuální nabídce televizorů Metz na-
jdete na webových stránkách www.metztv.cz. 

Příběh značky Metz
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Metz Primus 55
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Historie a současnost
společnosti Metz

Zakladatel společnosti v roce 1993 zemřel ve 
věku 82 let. Od té doby je ve vedení jeho man-
želka paní Helene Metz a úspěch stále pokra-

čuje. Podnikatelský duch, ale i odpovědnost 
a závazky vůči zaměstancům a společnosti 
a inovativní nápady jsou dodnes základem pro 
pozitivní rozvoj společnosti. Tuto skutečnost 
potvrzují slova paní Helene Metz: „Můj muž 
a já jsme vždy investovali do rozvoje společnos-
ti. Nezávislost pro nás byla důležitá. Zároveň 
jsme vždy kladli velký důraz na výborně vyško-
lené a vysoce motivované zaměstnance. A tyto 
hodnoty se ani do budoucnosti nezmění.” 

Podle současného generálního ředitele spo-
lečnosti Dr. Norberta Kotzbauera stojí společ-
nost na pevných základech a bude neustále 
pokračovat ve zlepšování svých konceptů. Síla 
značky Metz podle jeho slov spočívá v kombi-
naci vynikající kvality „made in Germany“, bu-

doucích produktových konceptů, jasné marke-
tingové struktury a absolutního zaměření na 
zákazníka.

Foto elektronika
V roce 1952 byla zahájena výroba blesků k foto-
aparátům. V této oblasti byl zlomovým rokem 
1979, kdy společnost přišla s adaptérovým sys-
témem SCA, který umožnil připojení blesků 
Metz k fotoaparátům všech výrobců. Díky to-
muto řešení se společnost stala v oblasti blesků 
světovým leaderem a blesky s tímto systémem 
byly vyváženy do 90 zemí světa. Poslední mo-
del byl na konci roku 2007 zvolen „nejlepším 
bleskem v Evropě“ a jako první blesk na světě 
byl vybaven USB rozhraním. Individuální fir-

Společnost Metz patří na německém trhu ke společnostem s nejdelší tradicí v oblasti elektrotechnického průmyslu. Byla založena 
28. Listopadu 1938 a původně se zaměřovala na výrobu elektronických zařízení. Od roku 1947 byla zahájena výroba rozhlasových 
přijímačů. Již od samého počátku se jejímu zakladateli Paulu Metzovi dařilo díky neúnavnosti a novým nápadům společnost neustá-
le rozšiřovat a díky němu dosáhla celosvětového významu. 
V současnosti se společnost specializuje na tři oblasti: zábavní elektroniku, foto elektroniku a zpracování plastů. Inovativnost, která 
je pro společnost charakteristická od jejího založení až po současnost, vytváří potenciál i pro budoucnost. Vývoj a produkce zůstávají 
v Německu. To je garancí vysokého standardu kvality: „made in Germany“. 

Paul Metz Helene Metz

Metz Caleo
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Gigasport je rakouskou společností, na českém 
trhu byla jako první a nabízí i těm nejnáročněj-
ším zákazníkům všechno potřebné ke sportu. 
Nejen že tu mají gigantickou nabídku, ale mů-
žete se spolehnout, že tady najdete nejkvalitněj-
ší zboží podle současných trendů a doplňkové 
a nadstandardní služby. Personál prodejen Gi-
gasportu tvoří nadšení sportovci, odborníci, 
kteří se ve svém oboru opravdu vyznají, poradí 
vám a doporučí zboží, které si můžete na mís-
tě vyzkoušet a otestovat. To všechno za férové 
ceny a v příjemně designovaných interiérech.

Gigasport otevírá dveře značce Vagus
Vtipný název prozrazuje, že za špičkovými pro-
dukty české značky Vagus stojí silná osobnost. 
A opravdu: zaštiťuje je náš nejlepší reprezen-
tant v alpském lyžování, „generální Vagus“ On-
dřej Bank, který kolekci Vagus sám navrhuje 
a hned také testuje na závodech světového po-
háru. Jedná se o vysoce kvalitní produkty pro 
náročného zákazníka, aktivní zapálené lyžaře 
a snowboardisty, kteří vyžadují technicky per-
fektní, zajímavě designované výrobky.

Na kolekci Vagus se můžete těšit v Gigaspor-
tu v ČR i SR už tuto zimu. Pokud bude mít 
úspěch, sortiment z dílny Vagus v prodej-
nách Gigasport se v budoucnu ještě rozšíří. 
V roce 2008 již značka Vagus úspěšně předsta-
vila kolekci lyžařských brýlí, letos přichází s ko-
lekcí lyžařských helem, designových čelenek, 
čepic a doplňků. 

Tvářemi Vagusu jsou vedle Ondřeje také ju-
niorská mistryně světa ve snowboardcrossu 
Eva Samková, sjezdařka ve Světovém poháru 
Kateřina Paulathová, nebo argentinský sjezdař 
ze Světového poháru Simari Birkner, ale na 
vytváření kolekce se podílí také množství nad-
šenců, designerů, grafiků, inženýrů, jednoduše 
„vágusáků“.

S takovým vybavením budou 
sjezdovky patřit jen vám!

Lyžujte na úrovni 
a stylově
Vaši radost z pohybu na zasněžených zimních svazích už brzy znásobí nová kolekce 
lyžařských doplňků značky Vagus z nabídky Gigasportu. Jde o české výrobky navržené 
českým reprezentantem v alpském lyžování Ondřejem Bankem, který je sám testuje a vy-
užívá na závodech. Gigasport o ně rozšiřuje svoji nabídku špičkových produktů v duchu 
svého motta „...feelin‘ giga“. Se značkou Vagus se budete při sportování cítit báječně. 

„Vagus není nuda, určitě provětrá lyžařskou módu.
Navíc si na nic nemusí hrát, a to se mi líbí,“ říká Ondra.
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Mark Your Territory - vtiskni svoji identitu do světa 
okolo tebe, označ si svůj prostor, své věci. Probuď 
v sobě myšlenku, že my lidé, jsme taktéž zvířata. 
We Are Animals.

Pro sezónu podzim/zima 2011 se rozhodl Wran-
gler vymezit svojí stopu s pomocí svých džínsů. Za 

použití laseru a ručního zpracování vytvořila ikonic-
ká denimová značka na svých džínsech např. deko-
raci v podobě národních amerických znaků.

A to není vše, každý má šanci si označit své vlastní 
„Wranglerky“! Střihy jako je nový regular Ace a nízký 
rovný Crank přicházejí doplněni o originální kuličkové 
pero pro označení svého území a přidání vlastního 
jedinečného designu. Zadní path/znáka byla odstra-
něna z těchto klíčových modelů a díky tomu bylo 
vytvořeno místo pro tvoji kreativitu či podpis.

Alessandro Vigano, creative director, Wrangler 
EMEA: „Denim inovace jsou klíčové pro každou no-
vou kolekci Wrangler. Mark Your Territory detaily 
a zpracování jste v minulosti nepotkali. Jako nikdy, 
v sezóně FW11, Wrangler posouvá denim úpravy 
úplně novým směrem!“

www.weareanimals.com
www.wrangler-europe.com 

Wrangler je originální americkou značkou džínového outdoorového oblečení. Bezkonkurenční 
Wrangler dědictví stále žije i v současných střizích džínů, bezpečně rozeznatelné díky sedmero 
typickým znakům, například plochých měděných nýtů, Rodeo Ben kapsy aj. Ikonické kousky, 
jako je namátkou 27MW košile nebo 11MJ bundy jsou skutečnými znalci džínového oblečení 
milovány a považovány za poklady šatníku. Wrangler je považován za nejmodernější značku 
džínového oblečení. Progresivní současné střihy (jako například regular-tapered Ben pro muže 
nebo High-waisted skinny Jess pro ženy) jsou vyrobeny zcela inovačními metodami.
Džíny Wrangler jsou vyrobeny a ušity, aby byly odolné a pohodlné. Nošením Wrangler džínů, 
můžeme podlehnout zvířecím instinktům, chopit se adrenalinu a být přírodní, divocí, spontánní. 
Kdo by chtěl být civilizovaný? Jsme zvířata.

Kořen značky Blue Bell sahá až do roku 1904, do 
doby Hudson Overall Company. Firma se sídlem 
v Severní Karolíně se specializovala na pracovní odě-
vy. Ta se přejmenovala na Blue Bell (modrý zvon), 
když železniční zvon, který visel v továrně, zmodral 
po dlouhém vystavování indigo denimové vlákni-
ně. Stala se největším výrobcem pracovních oděvů 
v Americe a byl dodavatelem US armády během 2. 
Světové války. V roce 1947, Blue Bell zahájila výro-
bu originální americké outdoor denimové značky 
Wrangler.

Jméno Blue Bell bylo oživeno v roce 2004, jako 
prémiová řada, na počest 100. výročí firmy. Řada 
Blue Bell byla znovu přestavována v sezóně pod-
zim/zima 2009/10 jako vrchol značky Wrangler. Tato 
moderní pánská kolekce spojuje nezpochybnitelné 
dědictví Blue Bell a Wrangler, moderní střihy, a špič-
kové úpravy. Wrangler Blue Bell, prémiová denimo-
vá značka, se vyrábí od roku 2011 výhradně v USA. 

Mise Blue Bell spočívá v tom, že spojuje dohro-
mady výjimečnou denimovou historii Wrangler 
a moderní střihy a úpravy. Cone Mills je historickým 
dodavatelem denimu Blue Bell a nachází se v sou-
sedství v Greensboro, Jižní Karolině, která je domo-
vem značky Wrangler. 

Selvage denim je zkombinován s originálními 
Wrangler prvky, jako jsou ploché nýty a ergonomic-
ká kapsa určená pro hodinky a je nabízen v soudo-
bých střizích: regular Jake, úzký Matt, dobře sedící 
Pete a oblíbený anti-fit Eddy. Úpravy, navržené v Ka-

lifornii, dělají džíny, které vypadají věrohodně Vinta-
ge a jsou dobře nositelné. 

V kolekci podzim/zima 2011 představuje Blue 
Bell barevné selvage džíny. Jsou inspirovány barva-
mi, jako jsou červená, modrá, černá a zelená, které 
jsou typické pro Pop art. Přichází v mírně úpravě 
obnošené a jsou ideální k vytvoření svěžího vzhle-
du denim-na-denim v kombinaci s indigo košilemi 
a bundami. 

Alessandro Vigano, kreativní ředitel, Wrangler 
EMEA: „USA je místem zrození modrého denimu 
a značek Wrangler i Blue Bell. Je to domov nejkva-
litnějších denimových tkanin a nejlepších prádelen 
denimu. USA je jediné místo, kde by měla být řada 
Blue Bell vyráběna nejen z důvodu dědictví, ale i dí-
ky zmíněným přednostem. Důkazy jsou patrné na 
produktech Blue bell řady.“

www.bluebelljeans.com

Blue Bell Denim: Made In USA 

Wrangler FW11: Mark Your Territory

Současnost značky Wrangler
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Scény západního oblečení. V roce 1974 se 
džíny Wrangler staly „Oficiálními džíny 
Asociace pro Rodeo Cowboys“. 

Ve světě 
V roce 1962 dala společnost najevo svůj 
zámořský zájem a založila svou první 
společnost v Belgii. V roce 1963 časopis 
„Newsweek“ vymyslel výraz „Teenager“ 
a představil dívku ve Wrangler džínech 
na své titulní stránce. V následujících le-
tech, zejména v průběhu 70. let si Wran-
gler džíny získaly kultovní status mezi 
teenagery a dvacetiletými.

Značka Wrangler stále 
progresivní a inovátorská

„Je o zvířecím pudu, je o označení a vymezení si vlastního území”

Začali dobře, podnik rostl stabilně. V roce 
1919 byla společnost přejmenována na „Blue 
Bell Overall Company“. V následujících letech 
se obchodu dařilo a v roce 1926 byla společ-
nost prodána za 585 000 dolarů firmě „Big 

Ben Manufacturing of Kentucky“, ale název 
společnosti „Blue Bell Overall Company“ byl 
zachován a sídlo společnosti zůstalo v Gre-
ensboro. Samozřejmě už to nebylo prvotní 
místo, které si pronajali v roce 1904. Byly to 
větší výrobní prostory, kam se v roce 1919 
přestěhovali. 

Nová tkanina
V roce 1936 společnost představila novou 
revoluční látku, která se po vyprání srazila 
pod 1 %. Látka se jmenovala 100% Sanforized 
Fabric. Tento vynález znamenal další rozmach 
prodeje a společnost rostla. V roce 1943 zís-
kali společnost s názvem „Casey Jones Work-
-Clothes“ a s ní přišla obchodní značka, která 
ji v budoucnu zpopularizovala. Tou značkou 
je Wrangler. 

Wrangler je představen
Až do roku 1947 nevěděli, co si s názvem 
Wrangler počít. Pak, ale dostali nápad a pou-
žili název Wrangler pro nově koncipovanou 
výrobkovou řadu západního oblečení. K to-
mu, aby se opravdu dostali na trh s Rodeem 
a západním oblečením, si najali známého ná-
vrháře a krejčího v této scéně Rodeo Bena. 
Cílem bylo vytvořit značku s vlastnostmi jako 
je odolnost a kvalita. Poté společnost Rodeo 
přesvědčila celebrity, jako jsou Jim Shoulders, 
Bill Linderman nebo Freckles Brown, aby no-
sili a testovali jejich oblečení s názvem 13MW. 
Po Rodeo mistrovství v roce 1949 už bylo jis-
té, že Wrangler oslaví úspěch. Wrangler džíny 
se staly jedničkou mezi všemi konfekcemi ze 

V roce 1897 opouští teprve 20ti letý C.C. Hudson svůj domov Spring Hill Farm v Tennessee, aby našel práci v rostoucím městě 
Greensboro v Severní Karolíně. Svou první práci dostal v textilní továrně, která vyráběla montérky. Hudson našíval knoflíky 
a dostával za to 25 centů za den. V roce 1904 byla továrna zavřena a C.C.Hudson dostal šanci si otevřít svůj vlastní podnik. 
Tak si on a jeho kolegové koupili šicí stroje od starého zaměstnavatele a pronajali si malý prostor pro podnikání. Otevřeli si 
vlastní podnik: Hudson Overall Company.

Příběh Wrangler® Příběh Wrangler®

Příběh značky Wrangler
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jmu ze siluety těla, záleží také na volbě délky 
perlového náhrdelníku. Na mohutný hrudník 
logicky nepatří malý náhrdelník kolem krčku. 
Také barevnost lze vhodně zvolit nejen k ob-
lečení, ale i k odstínu pleti, barvě vlasů apod. 
V nabídce nejsou jen klasické bílé perly, ale tře-
ba v barvě cappuccina či zabarvené dorůžova 
nebo tahitské perly černozelené. 

Žena by si prostě měla se svojí ženskostí po-
hrát a dát ji najevo. Měla by vyzkoušet více 
typů šperků nebo módní bižuterie a mít je 
doma pro různé příležitosti. Za oblečení utrácí 
mnohem více a námi dovážené šperky nejsou 
za desetitisíce. Žena by ale měla také vědět, 
jak o šperky pečovat. Měla by ctít pravidlo, 
že šperky navlékám až jako poslední, až jsem 
oblečená a namalovaná. Při příchodu je zase 
svlékám jako první a ukládám do speciálních 
pytlíčků, se kterými je prodáváme. U perel je 
třeba vědět, zda mám syntetické či kultivova-
né. Perla jako živoucí organismus může třeba 
působením potu malinko změnit barvu. Perly 
značky Misaki jsou již potaženy speciální po-
vrchovou antiparfémovou vrstvou, na které 
parfém neulpí. Já doporučuji zákaznicím vždy 
perly otřít navlhčeným bavlněným hadříkem 
a uložit do látkového sáčku.

Etiketa v nošení perel je dnes již volnější. Perly 
nejsou záležitostí pouze večerních akcí, lze si 
je vzít i třeba na odpolední banket. Můžeme je 
také vrstvit, vzít si náhrdelníků více. Perly mo-
hou být decentní i výrazné. České ženy se bojí 
experimentovat. Často slýchávám: „No na Vás 
je to hezké, ale na mě by to bylo moc nápadné“. 
V čem je onen problém? Proč jsou v tomto smě-
ru naše ženy pozadu? Já byla od malička rebel. 
Už na základní škole mi moje maminka říkáva-
la: „Prosím tě, hlavně nevybočuj“. Ale šperkem 
se odliší žena vždy, i dvoje stejné šaty šperk 
udělají jinými. A značky, které dovážíme - Misa-
ki, Toscow, Kidou, Lancaster – již brzy Schofer, 

nikdy nebudou masovou záležitostí. Jsou na-
bízeny v luxusních obchodech a značkových 
klenotnictvích. Tyto značky ctí distribuční ka-
nály po celém světě. A také dodržujeme dopo-
ručené ceny a na tom si velmi zakládám. Přijde 
mi to od obchodníků nefér, když se značkové 
zboží nadceňuje. Chci našim ženám ukázat, 
že mohou stejně dobře nakupovat v Čechách 
a nemusí jezdit třeba do Německa, kde třeba 
značku Toscow vůbec neseženou…“ Ale je těž-
ké rozšiřovat se u nás do seriózních obchodů, 
kde odeberou zboží a zaplatí,“ posteskla si Li-
buše Horáková. „Někteří lidé se dovedou cho-
vat neuvěřitelným způsobem. To ale bohužel 
do podnikání v Čechách patří.“ 

A také to, že mnoho žen podnikatelek zapla-
tí jednu tvrdou daň navíc, podnikání na úkor 
osobního života. Někdy to tak bývá, že čím pří-
jemnější, krásnější a úspěšnější žena, tím těžší je 
najít životního partnera a založit rodinu. Libuše 
Horáková podniká již řadu let. Dříve byla jejím 
oborem značková kosmetika, kterou dodávala 
i na paluby letadel. Až jednou při návštěvě ve-
letrhu TAX FREE v Cannes uviděla značku Tos-
cow a nabídla ČSA, zda by na zkoušku nevzali 
na paluby jeden šperk a oni řekli ano. Od roku 
2006 pak začala se značkou spolupracovat a do-
dávat do letištních obchodů. V roce 2010 se 
svým otcem založila firmu Diamonds&Pearls. 
Výběr u společnosti Diamonds&Pearls je neko-
nečný, nabídku průběžně doplňují a rozšiřují. 
Každá návštěva showroomu v Týnské 1053/21 
na Praze 1 znamená další nový zážitek z krásy 
šperkařského umění.

 „Výběr šperků samozřejmě také předurčuje 
příležitost, na kterou si je bereme,“ vypráví 
sympatická ředitelka firmy Diamonds&Pearls. 
„Jedna astroložka mi řekla, že perly podtrhují 
ženskost a jemnost, zatímco diamanty díky 
svým ostrým hranám a tvrdosti ženu ukazují 
jako sebejistou a „tvrdou“. Z toho vyplývá, že 
na rande by diamanty mohly muže spíše odra-
dit, naopak v businessu podtrhnou žádoucí do-
jem ze ženy - jako tvrdé obchodnice. Toto ale 
není samozřejmě jediné platné pravidlo. 

Perly ženu vždy zjemní a v tomto směru nemů-
že udělat chybu. Perly mohou pomoci i v do-

Kontakt:
prodej přes e-shop
www.diamonds-pearls.cz
showroom (po telefonické dohodě)
Diamonds & Pearls s.r.o. nebo letiště
Ruzyně – Terminal 1, 2 – obchody Travel Value.
Mimopražské obchody na webových stránkách.

Sama sobě modelkou

Filozofie Diamonds&Pearls

20

Děláte-li práci, která Vás baví, je to na ní vidět. Prodává-li žena šperky, 
musí je „umět nosit“ především sama. Proto také na obrázku nevidíte 
pouze modelku, ale samu ředitelku firmy Diamonds&Pearls. „Dovážím 
šperky, které se mi líbí a musím se s nimi ztotožnit,“ říká Libuše Horáková. 
„Snažím se učit nosit šperky i české zákaznice, protože každou ženu vhod-
ný šperk rozzáří a vyzvedne její osobnost. Jde jen o to, nebát se šperky 
nosit, a naučit se sladit je s oblečením. České ženy se již dnes umí krásně 
obléci a doladit svůj vzhled doplňky jako jsou boty a kabelky, ale co se 
šperků týče, tak postrádám fantazii a um vkusného sladění se stylem,“ 
říká Libuše Horáková. 



Jako další novinku představíme před Vánoci 
přikrývku EXCLUSIVE CLIMA, která díky spe-
ciální technologii vyrovnává teplotní rozdíly 
při výkyvech teploty v průběhu spánku. Jed-
noduše řečeno, při vyšší teplotě teplo odebí-
rá, při poklesu teploty ho vrací a zahřívá Vás. 
Pro milovníky objemných přikrývek jsme pak 
připravili model TOP TREND, jenž svým pro-
vedením s kazetovým proševem připomíná 
klasickou péřovou přikrývku. Rozdíl však je 
v její neuvěřitelné lehkosti a samozřejmě snad-
nosti údržby.

Ještě pečlivěji než přikrývky vybírají zákaz-
níci polštáře. Každému vyhovuje jiná výška, 
měkkost, povrchový materiál a tvar, proto na-
bízíme rozmanitý výběr rozměrů, výplňových 
materiálů a provedení se zipem, umožňující 
regulaci množství výplně. Poměrně unikátní 
je ve ZDRAVOTNÍ řadě vodní polštář AQUA, 
který získal nejlepší hodnocení v klinických 
testech na kvalitu spánku.

To, co však značku SCANquilt v současné době 
nejvíce odlišuje od konkurence, je kolekce po-
vlečení s více než 300 vzory a barvami, na kte-
ré vždy uzavíráme dohody o exkluzivitě pro 
český a slovenský trh. Počáteční zaměření na 
skandinávský design, od finských a švédských 
návrhářek, bylo postupem času rozšířeno 
o mnoho dalších vzorů - romantických květi-
nových, odvážných geometrií, Art Collection 
a velmi úspěšných dětských a teenagerov-
ských. „Velmi výrazným způsobem zasahuje-
me do barevných variací, které mohou úplně 
změnit charakter dezénu“, podotýká Ivana Ša-
chová. „Zejména tímto způsobem tedy dáváme 
pečeť na prodejní kolekci.

Nové a nejúspěšnější vzory povlečení každo-
ročně prezentujeme v katalogu Inspiration pro 
nás již s charakteristickou stylizací povlečení 
s dalšími doplňky. Tyto kompozice pomáhají 
personálu a zákazníkům při výběru vhodných 
vzorů do jejich interiéru.“

Postel je místem
plným snů...

takových, které se opravdu staly,
snů, které se teprve naplní, ale i těch,
které zůstanou navždy jen sny...

Postel je místem, kde usínáme,
sníme a probouzíme se,
kde se schouleni do přikrývek
snažíme zapomenout na
všední starosti, kde odpočíváme
a uzdravujeme se.

Postel je místem, kde trávíme chvíle,
kdy se hádáme, usmiřujeme
a milujeme...

V posteli prostě žijeme...
a my se snažíme, aby pro Vás byly
tyto chvíle co nejpříjemnější...
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Přikrývky a polštáře EXCLUSIVE CLIMA - díky speciální technologii
vyrovnává teplotní rozdíly při výkyvech teploty v průběhu spánku 

Současnost značky SCANquilt

Navzdory názvu, který navozuje dojem „sever-
ské“ značky, je SCANquilt ryze českou znač-
kou, která existuje již 20 let. Se Skandinávií ji 
spojuje technologie výroby přikrývek, která 
pochází právě z této oblasti a je založena na 
vrstvení jemných pavučin z vysoce kvalitních 
polyesterových vláken. Absencí jakýchkoliv 
chemikálií při výrobě výplňového rouna je do-
saženo výjimečné měkkosti a splývavosti při-

krývek, prostorově tvarovaná (3D) dutá vlákna 
pak umožňují zachování původního objemu 
po dlouhou dobu.

Kolekce přikrývek je navržena tak, aby obsa-
hovala škálu modelů vyhovující přáním všech 
zákazníků - od lehkých s nízkou hřejivostí až 
po thermo určené pro chladnější prostředí 
nebo zákazníky, kteří mají rádi komfortní teplé 

spaní. Velkou pozornost věnujeme alergikům 
a všem, kdo vyžadují maximální hygienu lůžka. 
Pro ně máme v nabídce řadu MEDIC obsahují-
cí výplň s ionty stříbra s výraznými antibakteri-
álními účinky. U modelu MEDIC SILVER, který 
v současné době uvádíme na trh, je stříbro 
navíc zatkáno i do povrchové tkaniny a kromě 
další antibakteriální ochrany tvoří efektní jem-
né proužky.

Současnost značky SCANquilt
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SCANquilt 
pro Váš útulný domov 

Značka SCANquilt s dvacetiletou tradicí patří se svými 32 prodejnami mezi největší 
maloobchodní sítě v ČR specializované na bytový textil. Na trhu zaujímá výsadní 
postavení především pokud jde o šíři vzorů, barev a materiálů ložního povlečení 
a zaměřením na segment zákaznic upřednostňujících kvalitu a design. Mezi hlav-
ní produktové řady patří přikrývky a polštáře s výplněmi z dutých nealergenních 
vláken, která tato značka představila na trhu jako první. V současné době nalez-
nete na prodejnách SCANquilt ucelenou nabídku bytového textilu do celého bytu. 
„Naší filozofií je sledovat trendy ve vzorech, barvách a materiálech, vytvářet a roz-
víjet vlastní styl, pro který nás naše zákaznice vyhledávají a za přispění příjemné-
ho a ochotného personálu prezentovat 
výrobky SCANquilt na vkusných pro-
dejnách,“ uvádí majitelka firmy Silex 
Ing. Ivana Šachová.



Naštěstí byla na prodej jedna z posledních 
starších skladových a výrobních hal nedale-
ko nás. Je dvoupodlažní s užitnou plochou 
1 800 m2 a velkým přilehlým pozemkem na 
východním okraji Prahy. Přihlásili jsme se do 
výběrového řízení, ale na její nákup bylo třeba 
získat úvěr. Nastalo tak pár dlouhých měsíců 
hledání, přesvědčování, vytváření tabulek, 
prognóz, podnikatelských záměrů, plnění 
různých požadavků bank. Bylo by to na samo-
statný článek. Byli jsme pro řadu bank jen za-
čínající firma ve vývinu nebo byla požadovaná
výše úvěru příliš nízká, než aby se jím zabývali. 
Provozovnu i úvěr jsme nakonec získali. Je to 
místo, kde od léta 2004 firma sídlí, jenže už
od začátku nám bylo jasné, že budeme muset 
investovat. Opravit střechu, vyměnit topení,  
zřídit sociální zázemí pro zaměstnance, vymě-
nit okna tak dále.
Postupem času jsme získávali nové a nové zá-
kazníky, větší pozice v marketech a tak vznika-
la potřeba zaměstnat další pracovníky do teré-
nu, kanceláře i skladu, abychom vše zvládali. 
Dále také pořizovat balící stroje a nové obaly, 
propagační letáky a nakonec ucelený katalog 
našeho sortimentu. Bylo to jako nabalující se 
sněhová koule.

V současné době máme 23 zaměstnance. 
Naše společnost působí na území celé ČR, 
vyvážíme také na Slovensko a do Maďarska. 
Vzhledem k velkým skladovým zásobám a sil-
nému zázemí jsme schopni uspokojit poža-
davky jakéhokoli zákazníka do druhého dne. 
Jako velkoobchod spolupracujeme s výrobci 
a dodavateli dveří, developery, obchodními 

řetězci, stavebními firmami, interiérovými
studii, železářskými obchody a dalšími part-
nery. Provozujeme také vlastní internetový 
obchod. 

Co se týká dodavatelů, od původního ně-
meckého obchodníka jsme přešli přímo k růz-
ným výrobcům, které jsme si našli prakticky 
po celé Evropě. 

Provozovnu jsme postupně zrekonstruovali 
a nyní probíhá třetí fáze přístavby, kde chceme 
otevřít novou prodejnu pro zákazníky, kde si 
budou moci osahat a nakoupit veškerý náš sor-
timent.

Jsme pár týdnů před vydáním nového uce-
leného katalogu, na který se moc těším. Před-
stavíme v něm spoustu novinek a věřím, že 
osloví naše obchodní partnery jak obsahem, 
tak designem.

V podnikání dodržuji stejné zásady jako 
v osobním životě. Abychom dosáhli úspěchu, 
je třeba tvrdě a odpovědně pracovat. Nic se ne-
udělá samo a čím pečlivěji a opravdověji věci 
děláme, tím jsou výsledky kvalitnější a dlouho-
dobější. Podvody a lži podle mne do slušného 
života nepatří. O dobré jméno naší společnosti 
se starají všichni zaměstnanci především tím, 
že svou práci vykonávají správně a dostatečně 
rychle. Zakládáme si na tom, aby ti, kteří jed-
nají přímo se zákazníky, se chovali vždy slušně 
a vstřícně. Vždy se snažíme dbát na spokoje-
nost našich partnerů, poskytnout skutečný 
servis od doporučení vhodných modelů, přes 
rychlé a úplné dodávky, marketingovou pod-
poru, okamžité řešení případných reklamací 
až po samotnou realizaci zakázky.

Příběh značky AC-T servis
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„V roce 1999, když jsme s manželem plánovali 
miminko, jsem si založila vlastní s.r.o. na vedení 
účetnictví a daně, abych si něco mohla vydělat 
i na mateřské. Nákup zboží a jeho prodej byla 
další živnost navíc, jen tak, pro případ… A ta 
příležitost přišla. Na začátku 2001 se jedna ně-
mecká společnost, která tu pár let provozovala 
vlastní dceřinou společnost, rozhodla, že nebu-
de dál pokračovat a nabídne zastoupení něko-
mu místnímu, jak se říká „na vlastní triko“. Ten-
to kontakt přinesl manžel a firmu jsem měla já.
Nikdy nezapomenu, jak jsme seděli na lavičce 
u našeho nedostavěného domu, zatímco malá 
jedenapůlroční dcera spala, a dohadovali se, 
jestli se skutečně prodá tolik klik, aby nás to 
jednou uživilo. Já jen věděla, že do zaměstnání 
bych už nikdy nechtěla a už jsem si představo-

vala, kde uděláme skládek, jak a co budeme dě-
lat a jak vybudujeme rodinnou firmu.

Začátky byly těžké a současně příjemné. Za-
čínali jsme s manželem v budoucím pokojíku 
naší dcery, skládek jsme udělali z garáže. Vlast-
ně jsem makala ve dne v noci, o víkendech a co 
je dovolená jsme také pár let nevěděli. S hypo-
tékou na krku jsem ještě přes rok chodila i do 
původního zaměstnání, řešila domácnost i děti 
a byla vlastně pořád v jednom kole. Příjemné 
na tom bylo, že se pořád dělo něco nového 
a zajímavého a že jsem viděla pozitivní vývoj.

Jako vstupní investici jsme měli pouze starší 
kancelářský stůl a počítač. U německého doda-
vatele jsme si sjednali delší splatnost faktur. Na-
štěstí nám důvěřoval, což pomohlo vše rozjet. 
Zpočátku jsme firmu provozovali doma, takže

jsme neměli náklady na pronájem a podobně. 
S jedním obchodním zástupcem v terénu to 
bylo dostačující. Situace se však změnila s po-
třebou zaměstnat někoho na celý den k tele-
fonu, aby se zákazníci kdykoli dovolali a do-
stali veškeré potřebné informace. To už doma 
provozovat nešlo, takže jsme pronajali první 
kancelář nedaleko od bydliště. Skládek v naší 
garáži také přestal stačit, tak jsme našli laciný 
pronájem v bývalém statku v naší obci a k to-
mu také prvního skladníka. Nebylo tam topení, 
podlaha nebyla rovná a na sociálku se muselo 
k sousedům, nicméně v té době to bylo jediné 
cenově přijatelné řešení. Začali jsme prakticky 
z ničeho a jsem pyšná na to, že jsme za celou 
dobu nikomu nedlužili a vždy jsme dostáli da-
nému slovu a všem závazkům.

Ale ani toto řešení dlouhodobě nepostačo-
valo. Bylo potřeba sjednotit umístění skladu 
a kanceláře. Rozhodovali jsme se, že pořídíme 
vlastní nemovitost a místo dvojího nájemného 
budeme platit raději úroky bance. To byl velký 
zlom v naší historii. Když se uchýlíte do vlast-
ního objektu, je najednou podnikání o něčem 
jiném. Je to jiná odpovědnost, mnohem více 
starostí, jiný přístup, jiné myšlenky, jiný tok 
peněz, ale především další nadšení a mnoho 
nových plánů.
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Společnost AC-T servis, spol. s r. o. je 
velkoobchodem s vybranými druhy že-
lezářského zboží. Hlavním sortimentem 
je dveřní kování, a to jak interiérové, tak 
na vstupní dveře, v široké škále materiá-
lů, povrchových úprav a tvarů, dále pak 
doplňky ke dveřím, systémy generálního 
klíče, větrací mřížky a v neposlední řadě 
široký výběr krbového nářadí v různých 
materiálech a provedeních.
Za firmou stojí Ing. Jana Erbová, která za
své podnikání ve firmě AC-T servis získa-
la titul nejlepší podnikatelka v kategorii 
malých firem, v rámci Ocenění českých
podnikatelek roku 2009. Svůj příběh 
úspěchu Vám nyní odvypráví.

Království klik 
Železářské zboží není typicky ženským oborem 



s kolegyní Blankou Pejškovou, která do toho šla 
se mnou. Začaly jsme shánět vhodné prostory 
a nebylo to lehké. Koncept centra byl částečně 
dán licencí, ale spojily jsme se ještě s interié-
rovou architektkou, která dotvořila myšlenku 
a prostor jsme vybudovaly. Našly jsme si vhodný 
tým spolupracovníků - specialistů, kteří byli pro 
danou věc stejně zapálení jako my. A konečně 
jsme otevřeli centrum pro veřejnost v ulici Na 
Bělidle 28, nedaleko Nového Smíchova, s oteví-
rací dobou pondělí až pátek 8-20 h, připravené 
řešit problémy klientů. Lidé se u nás mohou se-
tkat s přátelskou atmosférou a příjemným jed-
náním. Dostane se jim poradenství na vysoké 
odborné úrovni s lidským přístupem. 
 
Komplexní nutriční typologie
Sám autor komplexní nutriční typologie 
a celého systému práce center Svět zdraví 
– RNDr. Petr Fořt CSc. společně s vedením, 
je přesvědčen, že návštěva klienta v poraden-
ském centru je pro něj přínosem už jen tím, 
že ho motivuje k zamyšlení nad svým životním 
stylem. Podstatné je však to, že se zde dozví 
mnoho cenných informací nejenom o svém 
způsobu stravování (a dostane pokyny k jeho 
úpravě), ale současně také o aktuálním stavu 
vnitřního prostředí a složení těla a případného 
zdravotního rizika. Ještě důležitější je možnost 
zachycení metabolických odchylek od „nor-
málu“ dříve, než se projeví selhání organizmu. 
Tím jsou Centra zdraví důležitým činitelem 
v oblasti prevence. 

Kdo by měl do Světa zdraví SILUET zajít?
„Naše centrum navštěvují především lidé 
s nadváhou a obezitou, jak dospělí, tak školá-
ci nebo také i lidé, kteří hledají alternativu 
chemickým lékům, které jim buď nezabíra-
jí či způsobují problémy z důvodu vedlej-
ších účinků. Přicházejí i ti, kteří si s úpra-
vou svého jídelníčku neví rady, i když 
přímo nadváhou netrpí. Výjimkou ne-
jsou ani maminky a budoucí maminky, 
které mají zájem zjistit, jak vyživovat 
svoji rodinu co nejlépe.

Často slýchávám od časově vytíže-
ných lidí: „Nemám čas se zabývat 
svým stravováním“,“ říká Pavla 
Picková, ale jednou si ho budou 
muset udělat – na doktory. Právě 
většina dnešních manažerů za-
pomíná na zdravý životní styl, 

který není jen ve stravě, 
ale i v pohybu úměrném 
přísunu energie a také 
v umění relaxovat. Mnoho 
z nich má problém s nad-
váhou a je logické, že velký 
podíl na tom má nevhodná 
skladba stravy. V našem cent-
ru zjistí, kterých složek stravy 
se mají vyvarovat, protože ne 
vše, co pomáhá jednomu je dob-
ré pro druhého. Na základě znalos-
tí o potřebách svého organizmu 
může zaneprázdněný manažer 
uzpůsobit stravovací návyky tak, 
aby to bylo vhodné nejen pro jeho 
zdraví a úbytek kilogramů, ale 
i pro celkovou kondici.“

„Udělejte si čas na sebe, protože ji-
nak ho později budete muset věno-
vat lékařům!“ radí Pavla Picková, 
spolumajitelka centra Svět zdraví 
SILUET. 

Svět zdraví SILUET
Na Bělidle, Praha 5
Mobil: 606 433 473
Tel.: 257 324 433
www.svet-zdravi.cz
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který není jen ve stravě, 
ale i v pohybu úměrném 
přísunu energie a také 
v umění relaxovat. Mnoho 
z nich má problém s nad-
váhou a je logické, že velký 
podíl na tom má nevhodná 
skladba stravy. V našem cent-
ru zjistí, kterých složek stravy 
se mají vyvarovat, protože ne 
vše, co pomáhá jednomu je dob-
ré pro druhého. Na základě znalos-
tí o potřebách svého organizmu 
může zaneprázdněný manažer 
uzpůsobit stravovací návyky tak, 
aby to bylo vhodné nejen pro jeho 
zdraví a úbytek kilogramů, ale 
i pro celkovou kondici.“

„Udělejte si čas na sebe, protože ji-
nak ho později budete muset věno-
vat lékařům!“ radí Pavla Picková, 
spolumajitelka centra Svět zdraví 
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ěnujte čas sobě,

„Stále jsem mívala zdravotní problémy,“ vysvět-
luje o původním impulsu pro své podnikání, 
spolumajitelka centra Svět zdraví SILUET Pavla 
Picková. „Opakovaly se u mne nejrůznější záně-
ty, trápily mě ledviny a žlučník, ale lékaři léčili 
pouze důsledek a nikoli příčinu. Vzala jsem 
odpovědnost za svoje zdraví do svých rukou 
a začala se starat. Přečetla jsem mnoho knih 
o zdravé výživě, chodila na různé přednášky. 
Začala jsem se stravovat podle krevní skupiny, 
metabolického typu a ajurvédské typologie. 
A problémy se začaly postupně odstraňovat 
samy. Podobný případ byl můj syn. Vracející se 
záněty nosohltanu a průdušek končily antibio-
tiky a jediné, co na čas pomáhalo, byly pobyty 
v lázních. Když ale měl začít chodit do školy, 
řekla jsem si, že to takhle řešit nepůjde a zkusila 
jsem před létem změnit mu stravu. Už koncem 
října měl po problémech. Viděla jsem na nás 
dvou, že to skutečně funguje, a napadlo mě, že 

když změna stravy pomohla nám, proč by ne-
pomohla jiným. Vzhledem k tomu, že jsem se 
o problematiku zajímala, měla jsem již hodně 
znalostí a v tomto oboru jsem vždy chtěla pra-
covat. Začátky byly těžké, ale postupem času 
jsem získávala stále více zkušeností a jistoty, že 
tato cesta je správná. Jednou mi zavolala známá, 
která pracovala jako výživový specialista a ta 
mě dovedla ke společnosti Sunkins a programu 
doktora Fořta, který je otcem komplexní nut-
riční typologie, unikátní diagnostické metody 
pro přirozené, trvalé hubnutí, zdraví a elán. 
Nutriční typologie zohledňuje sedm různých 
typologií od západní až po východní medicínu. 
Ze spolupráce firmy Sunkins a dr. Fořta vznikla 
myšlenka, vytvořit centra, kde by specializova-
ní poradci na základě této komplexní nutriční 
typologie a krevní analýzy, dle vybraných krev-
ních ukazatelů, doporučovali individuální způ-
sob stravování klientů Centra Svět zdraví.

Doktoru Fořtovi se tak podařilo předat mnoha-
leté zkušenosti z oblasti stravování a výživy pod 

záštitou firmy Sunkins, široké veřejnosti. Tak 
vznikla centra Svět zdraví, nezdravotnická pri-
vátní zařízení na neporovnatelně vyšší odborné 
úrovni. Činnost center je totiž zajištěna standar-
dizovanou metodikou na základě připravené-
ho softwaru, využívajícího systém komplexní 
nutriční typologie (KNT). Nedílnou součástí 
je také somatometrie a biochemický screening, 
hodnocený doktorem Fořtem. Poradci jsou 
odborně proškolení a dozorovaní a také musí 
absolvovat systém postgraduálního vzdělávání. 
Jednotné řízení poradenských center Svět zdra-
ví také umožňuje vzájemnou spolupráci všech 
specialistů a jejich případnou supervizi. 
 
Svět zdraví SILUET
„Byla jsem se podívat na otevření první pražské 
franchisy Svět zdraví a bylo mi jasné, že to je 
reálné zpodobnění mé cesty za seberealizací,“ 
pokračuje ve svém vyprávění o projektu Pavla 
Picková. A tak následoval jeden krok za druhým, 
který vedl ke splnění mých představ. Na projekt 
jsem nezůstala sama, ale založila jsem společnost 

Nikdo asi nebude polemizovat s tvrzením, že zdravý životní styl je to, co většině časově vytížených manažerů a nejen jim chybí. 
I u mladých postav v oblecích dnes běžně vídáme zakulacená bříška, nemluvě o těch nad 40 let, kde s nadváhou bojuje velké procento 
manažerů. Nadváha ovšem není jediné nebezpečí plynoucí z nezdravého stravování. „Důsledkem nevhodného životního stylu je také 
chronické překyselení organismu a to bývá jednou z hlavních příčin vzniku „chronické únavy“, ale především celé řady vážných one-
mocnění,“ tvrdí RNDr. Petr Fořt CSc., autor 20 knih o výživě. A právě na základě jeho poznatků vznikla franchisingová síť Svět zdraví.
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jinak ho budete
později věnovat lékařům

Spolumajitelky centra Svět zdraví SILUET.
Zleva Blanka Pejšková a Pavla Picková.
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Podnikat je ale jiné, než být zaměstnancem. 
Partneři pokračovali ve vydávání zahranič-
ních filmů a dokumentů, sortiment o některé 
žánry rozšířili. Získávali povědomí o filmovém 
trhu ve světě, cestovali a trnuli, co se zatím 
děje doma v kanceláři, vybírali z neuvěřitel-
ně široké škály zahraničních nabídek, učili se 
novinkám za běhu. Účetnické piruety zákonů 
a dodatků různých ministrů financí jim dávaly 
zabrat. Prvním archivním filmem, který vydali 
na VHS, byl film Dovolená s Andělem (únor, 
1994), a 14 dní poté ho následoval Anděl na 
horách.
 
Úspěch začaly videopůjčovny
Konal se boom půjčoven VHS kazet. Karel a Ra-
dim nezaspali. Filmy nejen vydávali a dodávali 
do prodejen a videopůjčoven v Čechách a na 
Slovensku, ale také si otevřeli vlastní video-
půjčovnu, aby měli nos v trhu - videopůjčovna 
byla původně v sídle firmy Na Moráni a poz-
ději se přestěhovala do areálu České televize. 
Vytvořili si chytrou databázi zákazníků, odmě-
ňovali ty věrné, nejvíce ty nejvěrnější. Klien-
tela rostla. 

Další významnou součástí nynější distribuce 
jsou české dokumentární i hrané filmy, animo-
vané filmy pro děti i zahraniční dokumenty ze 
studií Discovery Channel, History Channel, 
Russia 1 a desítky dalších společností z celé-
ho světa. K oblíbeným filmům patří také díla 
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z jejich 
cest kolem světa – Afrika, Z Argentiny do Me-
xika, Je-li kde na světě ráj, Cesty po Sovětském 
svazu. Zájem je i o dokument Expedice Lamba-
rene z cesty osmi studentů a absolventů praž-
ských vysokých škol. Tato skupina odvážlivců 
transportovala v roce 1968 důležitá léčiva do 
nemocnice v Lambaréné v Gabonu ve stříbřité 
Tatře 138. 

Ze „ZLATÉHO FONDU ČESKÉ KINEMATO-
GRAFIE“ uvedla na trh společnost pánů Kabát 
& Knetl více než 170 filmů na DVD, 250 do-
kumentů a desítky animovaných filmů atd. Ve 
svém portfoliu má filmy s Vlastou Burianem, 
Oldřichem Novým, Hugo Haasem, Adinou 
Mandlovou, Lídou Baarovou, Natašou Gollo-
vou a dalšími. Vydala filmy Poslušně hlásím, 
Babička, Bláznova kronika, Starci na chmelu; 

klasické české pohádky jako Dařbuján a Pan-
drhola, Pyšná princezna, Princezna se zlatou 
hvězdou, Byl jednou jeden král, Obušku, z pyt-
le ven!, a mnoho dalších úžasných komedií 
a dramat.

Pánové se nebáli pustit i do vlastní produkce 
a vyrobili několik programů, z nichž zmiňme 
především titul Lidový rok o našich tradicích 
a zvycích, který je dlouhý 5 hodin a má ještě 7 
hodin bonusů.

Od března tohoto roku společnost vydává pro 
filmové fanoušky měsíčník Film a video. Jeho 
obsahem jsou nejen informace o novinkách na 
Blu-ray a DVD, ale i články, pravidelné i občasné 
rubriky móda, architektura, profily osobností, 
filmové festivaly, animované pohádky, filmové 
pirátství, lidové tradice a zvyky a další zajíma-
vosti. Více informací na www.filmexport.cz. 

Kvalita zvuku a obrazu filmů, vydávaných spo-
lečností Filmexport, je příkladná. Takové čiště-
ní filmu dá mnoho práce a spolkne hodně pe-
něz. Ale u většiny archivních filmů je nezbytné, 
neboť tyto skvosty naší kinematografie bývají 
často ve špatném stavu. Díky této záslužné čin-
nosti si může například rodina pana Knetla do-
přávat ve volných chvílích komedie s Vlastou 
Burianem, u kterých se vždy všichni hodně 
nasmějí. 

Některá DVD jsou vybavena bonusovým mate-
riálem. Ten obsahuje např. slovo historika, fo-
togalerii, biografii a filmografii autorů a herců, 
nově natočené rozhovory, účast na festivalech 
a ocenění, soudobou dokumentaci, anglické 
či německé titulky, české titulky pro neslyšící, 
případně další bonusy jako písničky z filmu, 
původní reklamní snímek a podobně. 

Poslední novinky
Společnost plánuje zpřístupnit na svých we-
bových stránkách české a zahraniční filmy 
a dokumenty. Prodej reprodukcí filmových 
plakátů archivních českých filmů je na řadě 
právě teď. Takový zarámovaný plakát třeba 
Burianova či Werichova filmu ozdobí nejeden 
byt, chodbu nebo obývací pokoj. Fandové se 
jimi obdarovávají k svátku, narozeninám či na 
Vánoce.

Oba pánové, Kabát i Knetl, jsou oddaní filmo-
ví nadšenci. Podepsali smlouvu s Národním 
filmovým archivem a z části starého Česko-
slovenského filmexportu vznikl dnešní Fil-
mexport Home Video (FEX). Filmů s Vlastou 
Burianem, Hugo Haasem, Oldřichem Novým 
a Adinou Mandlovou se ještě nenabažili, Limo-
nádového Joe a Dobrého vojáka Švejka viděli 
každý snad už stokrát.

Archivní české filmy, honosněji Zlatý fond české kinematografie, má pod 
svými křídly společnost Filmexport Home Video od roku 1993. Tenkrát do-
šlo likvidaci státního podniku Československý filmexport, kde pracovali pá-
nové Karel Kabát a Radim Knetl a ti se rozhodli, že by byla škoda, kdyby 
si lidé nemohli půjčit nebo koupit svůj oblíbený český film na kazetě VHS, 
např. dobrý film s Werichem Císařův pekař - Pekařův císař. Karel má nej-
raději scény se starým císařem a Radim zase císařovu procházku sklepem 
alchymistů, kde se dějí samé velké neuvěřitelnosti. Okultista a kouzelník 
Kelley nechává lidi mizet a zase objevit někde úplně jinde, vynalézalo se 
tam zlato a věci, například lepidlo. A Werich tak nenapodobitelně zpívá!

Věčné kouzlo
Příběh společnosti Filmexport Home Video
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Po zřízení papežského trůnu v Avignonu se lanýž 
objevil na evropských aristokratických stolech. Stal 
se symbolem bohatství a moci. Burgundští králové 
a knížata ho vrátili na bankety a hostiny. Slavný 
kuchař, gastronom a učitel hry na housle Brillat-
-Savarin vynalezl způsob nejvhodnější přípravy:
Přišel jednou do kuchyně s miniaturním struhát-
kem zvlášť pro něj kovotepcem vyrobeným a řekl 
kuchařům památnou větu: „Toto je váš jediný ná-
stroj, který potřebujete. Strouhy servírujte syrové.“ 
Učinil také zajímavé pozorování: lanýž sice není 
afrodisiakum, ale činí ženy povolnější a muže sne-
sitelnější.

Koncem 19. století byla registrována úroda lanýžů 
ve výši 2000 tun. Francouzští kuchaři používali až 
půl kila na jednoho kapouna, italští strouhali 100 g 
lanýžů na porci rizota či těstovin. V regionu Péri-
gord se považoval za běžnou zeleninu.

První světovou válkou zlatá éra lanýžů skončila. 
Lidé měli jiné starosti, než labužnit. V roce 1940 
produkce spadla na 400 tun a nikdo nekupoval. Po 
druhé světové válce to bylo ještě horší.

Ale v roce 1960 se francouzští a italští vědci dohodli 
na společném výzkumu způsobů rozmnožování zají-
mavé a chutné hlízy. Během krátké doby vypracovali 
postupy, které vrátily lanýže nejen do lesů a umož-
nily je pěstovat na zahradě, ale i doma v květináči. 
Kuchaři lepších restaurací je bohatě používají, absol-
venti světových hotelových škol a odborných učilišť 
přicházejí na trh už jako lanýžoví experti. 

Kde se lanýžům vede nejlépe?
Vhodných míst přibývá, ale Provensálsko, Périgord 
a Burgundsko ve Francii stále vedou, respektive 
lidé jsou ochotni za lanýže z těchto lokalit platit 
více. Jihovýchod Francie produkuje 70 % z celku, 
asi 50 tun černých lanýžů. V roce 2005 se však 
urodilo jenom 10 tun, v roce 2006 zhruba stejně, 
což vyhnalo cenu těchto „černých diamantů“ do 
nebes. Na začátku devadesátých let osadili Fran-
couzi 150 ha půdy na pobřeží Středozemního moře 
vhodnými duby chênes; truffières, jak se lanýžo-
vým plantážím říká, se šplahají po svazích Alp až 
do 1200 metrů nadmořské výšky. Do roku 2010 
zde vzniklo celkem 300 ha. Cena za strouh snad 
bude nižší než současných 300 - 500 Kč.
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spívá také jejich vzácnost. Není snadné k la-
nýžům přijít, a navíc jsou tak nevyjádřitelné, 
tajemné, nevystižitelné, nezařaditelné, až se 
z toho hlava točí. Malé množství syrových 
lanýžových hoblin promění obyčejné jídlo 
v královský pokrm.

S narůstajícím zájmem hostů o lanýžové vá-
bení chystá La truffe různé společenské udá-
losti, při kterých musí hostovi z chuťových 
prožitků „běhat mráz po zádech“ natolik, že 
neodolá a opět se brzy vrátí. La truffe je též 
připravena nabídnout opravdovým nadšen-
cům členství v právě se rodícím klubu labuž-
níků, Gourmet Clubu. Společnou vizí majitele 
a manažera restaurace je nabídka neobvyklé-
ho snoubení příjemného prostředí, neuspě-
chané atmosféry a úžasné chutě vybraných 
pokrmů a vín ve vzácné harmonii. La truffe 
spolupracuje s nejlepšími dovozci francouz-
ských vín, například s firmou Dominec a spol. 
nebo přímo s pěstiteli vín ve Francii.

Kuchyně restaurace pod vedením mistra 
francouzského vaření a omáček, Jiřího Vorá-
če, je inspirována autentickými recepty „krá-
le lanýžů“ Clémenta Bruna, jehož vyhlášená 
restaurace „Chez Bruno“ je zároveň blízkým 
obchodním partnerem restaurantu La truffe. 
K dobré atmosféře restaurace přispívá i vy-
soce profesionální tým číšníků a bezchybně 
fungující recepce. Všichni jsou vždy připra-
veni poskytnout maximum informací a do-
poručení ohledně menu podle individuál-
ních dispozic klienta; česky, francouzsky 
nebo anglicky.

Členům tohoto týmu, vedeného manažerem 
Danielem Kastnerem, se tak podařilo spo-
lečně vytvořit autentickou podobu vysoké 
francouzské gastronomie.

Věříme, že si i vy najdete co nejdříve 
čas a necháte se unášet atmosférou 
nefalšované Francie, zasazené do 
malebného prostředí historické Prahy.

- komerční prezentace -

O lanýžích

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

Lanýžové vábení
V minulém čísle našeho časopisu jsme vám 
představili smělý podnikatelský počin, na je-
hož počátku byl záměr vytvořit hostům takové 
prostředí, aby se pro ně jejich návštěva stala 
nejen „požitkem“, ale zároveň „zážitkem“.

Restaurace La truffe je zcela neobyčejná v tom, 
že její jídelníček je podřízen nejaromatičtější 
houbě na světě. Lanýže uchvacují kuchaře 

i spotřebitele po staletí a všichni touží vědět 
proč. Proč má kolem sebe takovou svatozář, 
jako žádná jiná houba, sýr nebo uzenina? Je 
lanýž návyková látka? Čím je lanýž tak neodo-
latelný, že i rozumní muži a ženy v patřičných 
letech se nechají kvůli němu finančně zruino-
vat? Je to v té pižmové, téměř erotické vůni, 
která ovlivňuje snad naše nejzákladnější smys-
lové hodnoty? 

Chuť a vůně lanýžů se nedá snadno popsat či 
k něčemu známému úspěšně přirovnat. Syno-
nyma jako zemitost, pižmo, pungence (proni-
kavost) v žádném případě nejsou dostatečné. 
Jednou přivoníte a jste chyceni. Bažíte po té 
vůni znovu a znovu. Lanýže samy o sobě nijak 
zvlášť nechutnají, ale vtisknou každému jídlu 
zcela specifickou, neobvyklou a neodolatel-
nou chuť, po které se prostě touží. Pověsti při-

Fenoménem pražské labužnické scény je momentálně nabídka francouzské lanýžové restaurace La truffe, na dobré adrese Týnská 
12, na Starém Městě, v blízkosti Ungeltu. Za krátkou dobu své existence získala restaurace uznání nejen francouzských institucí 
v Praze, ale také oblibu a četná doporučení přátel francouzské gastronomie z celého světa. Zápisy v knize hostů pak potvrzují široké 
mezinárodní spektrum spokojených návštěvníků restaurace, zvláště pak milovníků lanýžů.

Restaurace La truffe
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Pana doktora Nováka jsme se zeptali 
- jak vznikla myšlenka zrodu Refrakč-
ního centra?
„Lékař se asi nejlépe cítí při činnosti, na 
kterou se celý život profesně připravoval 
– při léčení pacienta. Manažerská činnost 
je něčím nestandardním, stejně tak jako 
starosti s podnikáním. Excimer lasero-
vé operace jsme původně prováděli od 
roku 1995 ve Fakultní nemocnici Králov-
ské Vinohrady. Několik stovek spokoje-
ných pacientů ročně, celkově několik 
tisíc. Problém ale nastal ve chvíli, kdy 
bylo třeba nahradit technicky zastaralé 
vybavení. Ve zhoršující se ekonomické 
situaci, se kterou se dlouhodobě potýká 
naše zdravotnictví, na to prostě nebyly 
ve státní nemocnici peníze. A to i přesto, 
že operace hradí klient a ne zdravotní 
pojišťovny. A operovat mladé lidi, kteří 
mají celý život teprve před sebou, na 
nemoderním přístroji? S tímto vědomím 
a svědomím se nedá dále operovat. Pro-
to jsme vybudovali moderní, privátní re-
frakční centrum přímo v centru Prahy.“

Jaké byly začátky? Jak rychle jste zís-
kávali klienty?
„Každý začátek je těžký. Jedná se o ob-
rovskou investici, krok do neznáma. 
Podnikání ve zdravotnictví je navíc 
obzvlášť obtížné. Asi nejdůležitější je 
získat správné lidi. Bez kvalitního per-
sonálu to prostě nejde. V tomto smys-
lu se nám podařilo vybudovat skvělý 
kolektiv. Jak po stránce odborné, tak 
především po té lidské. Cílem nebylo 
nikdy vytvořit pracoviště, kde hlavním 
cílem bude kvantita. Naopak naše kré-
do a současně naše pozice na trhu se 
opírá o dokonalý servis a individuální 
péči o klienta. Každý by měl u nás mít 
dojem, že jsme tu jen a jen pro něj. 

I zpětně podle analýzy spokojenosti kli-
entů je toto asi naše nejsilnější stránka 
a jsme na to pyšní.

Obdobných zařízení je nejen v Praze 
hodně a každé z nich má jiný přístup. 
Každý klient je jiný a stejně tak i jeho 
požadavky a představy jsou odlišné. 
Nejsme rozhodně nejlevnější, ale ga-
rantujeme nejvyšší technickou a odbor-
nou kvalitu. To ostatně klient považuje 
za samozřejmost. Vždyť jde o operaci 
očí! Navíc je tu ale právě ten individu-
ální lidský přístup.“

Jsou případy, kdy pacientům operaci 
rozmlouváte?
„Každé operaci předchází opravdu dů-
kladné vyšetření. Pouze po splnění přís-
ných kritérií je klientovi operace dopo-
ručena. Vždy je informován o možných 
komplikacích, ale i o možnostech alter-
nativních řešení. V nejednoznačných 
případech přichází klient opakovaně na 
kontrolu, aby byla jistota, že můžeme 
očekávat dobrý výsledek. Ale stává se 
i to, že dotyčný bude skutečně shledán 
nevhodným k provedení zákroku. Tako-
vému zájemci operaci neprovedeme. 
Někdy jde jinam, někdy je i jinde odo-
perován. Nezřídka se pak v takovém 
případě stává, že se k nám vrací na 
konzultaci, v případě nastalých kompli-
kací. To jsou pak smutné příběhy.“

Lze uvést rámcově s jakou dobou lé-
čení musí pacient počítat?
„V případě laserových zákroků, prove-
dených technikou LASIK, u nitroočních 
refrakčních zákroků na čočce a u im-
plantace fakické čočky, vnímá pacient 
okamžitý efekt mezi prvním dnem až 
prvním týdnem po zákroku. Ve většině 
případů pak dochází k trvalé stabilitě řá-
dově do měsíce. Do té doby existují jistá 
omezení, jako například nekoupat se ve 
veřejném bazénu, nenavštěvovat sau-
nu, solárium, neposilovat, neriskovat 
při kontaktních sportech. To je kouzlo 
moderní oftalmochirurgie. Rychlý efekt 
a dlouhodobě stabilní výsledek.“

Jaký je průměrný věk vašich paciet-
nů, je zákrok limitován věkem?
„Zjednodušeně řečeno, nabízíme řešení 
pro každý věk. U mladších jedinců jsou 
to zpravidla laserové operace či implan-
tace fakických čoček. U klientů po 45. 
roce věku nejčastěji nitrooční zákroky. 
Existují ale i výjimky. Výměna čočky 
v oku třicetiletého či laserová operace 
u šedesátiletého sportovce. Opět jsme 
u fenoménu individuálního přístupu 
a akceptování potřeb klienta.“

Jaké máte plány do budoucnosti?
„Oftalmologie je moderní, dynamicky 
se vyvíjející obor. Každý rok se objevu-
je něco nového, ať už například nové 
nitrooční implantáty či nové techno-
logie. Proto nezbývá, než být stále 
v kontaktu se světem, účastnit se me-
zinárodních konferencí a pokud možno 
novinky co nejrychleji přivést do praxe. 
Za tímto účelem bylo naše Centrum 
vybudováno a to je i naše vize do bu-
doucnosti.“

Refrakční Centrum Praha
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Život
bez brýlí?
Pro někoho samozřejmost, pro někoho luxus. Řeč je o životě bez brýlí. U části populace se objeví problémy se zrakem již v raném 
dětství, nebo mládí. V takovém případě se jedná nejčastěji o krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus. Běžně jsou tyto vady 
korigovány brýlemi, kontaktními čočkami a od 90. let minulého století i laserovými refrakčními zákroky. Ty jsou již pro součas-
nou generaci něčím samozřejmým, a proto mnohdy zájemce o laserovou operaci překvapí, že právě oni nejsou vhodným adeptem 
na provedení zákroku. Jak je to možné? Pomineme-li patologické stavy oka, jako pozánětlivé stavy nebo degenerativní změny 
rohovky, bývá nejčastějším vylučovacím kritériem nepoměr mezi dioptrickou vadou oka a tloušťkou rohovky. Operační laserový 
zákrok totiž redukuje tloušťku rohovky v jejím centru a v tomto případě platí přímá úměra - čím více dioptrií, tím více tkáně se 
odstraní. Ne vždy lze proto zákrok bezpečně provést. Co dál? Řešením bylo odstranit maximální možný počet dioptrií a zbytek 
ponechat, dále nosit brýle nebo kontaktní čočky.

Refrakční Centrum Praha
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Fakické nitrooční čočky
Dalším řešením jsou tzv. fakické nitrooční 
čočky. Myšlenka jednoduchá a tudíž geniální. 
V oku pacienta je ponechána jeho vlastní – pů-
vodní čočka a do optického systému je přidána 
další čočka – umělá. Velmi zjednodušeně si mů-
žeme tuto situaci představit tak, jako bychom 
kontaktní čočku vložili pacientovi dovnitř oka, 
kde zůstává trvale, bez nutnosti další péče. Pů-
vodní implantáty byly vyrobeny z rigidních ma-
teriálů, a jak se ukázalo, jejich tolerance v oku 
nebyla optimální. Docházelo k dráždění růz-
ných struktur oka a vzniku komplikací. 

Doba naštěstí pokročila, přinesla nové mate-
riály a nové designy. Nejnovějším implantátem 

na trhu je čočka Cachet od firmy Alcon. Byla vy-
víjena neuvěřitelných 10 let, ale výsledek stojí 
za to. Implantát je vyroben ze speciálního tzv. 
biokompatibilního materiálu, známého v oftal-
mologii od 80. let, tvárného, ale zároveň s dob-
rou dlouhodobou tvarovou pamětí. Samotný 
tvar byl systematicky vylepšován s ohledem na 
minimální traumatizaci očních struktur. Čočka 
je trvale uložena v tak zvané přední komoře oka, 
kde nahrazuje brýle a kontaktní čočky. „Výsled-
ky s tímto implantátem nás příjemně překvapi-
ly, zejména pokud se týče přesnosti pooperační 
refrakce a stability implantátu v oku. Operace 
je velmi šetrná a zcela bezbolestná, trvá asi 5 mi-
nut. A především, na trhu je alternativním řeše-
ní pro pacienty nevhodné k excimer laserové 
korekci,“ dodává MUDr. Petr Novák z Refrakč-
ního centra Praha. Čočka nevyžaduje ze strany 
pacienta žádnou péči a pozornost. A když oko 
zestárne a objeví se například šedý zákal? Fakic-
ká čočka se z oka odstraní a současně se zkalená 
přirozená čočka vymění za novou, umělou. Tře-
ba moderní multifokální, aby se člověk opět stal 
nezávislým na brýlích.

Refrakční Centrum Praha
Proč komentuje tuto operaci právě MUDr. Petr 
Novák je nasnadě. Tento uznávaný oční chirurg 
je spoluzakladatelem kliniky, kde si zákrok mů-
žete nechat provést na té nejvyšší úrovni. Re-

frakční Centrum Praha s.r.o. je privátní ambu-
lantní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje 
na chirurgickou korekci dioptrických vad očí. 
Bylo založeno dvěma zkušenými odborníky 
v oboru oftalmologie, prof. MUDr. Pavlem 
Kuchynkou, CSc. a prim. MUDr. Petrem Nová-
kem. Patří již řadu let k nejmodernějším zaří-
zením svého druhu u nás a používá špičkovou 
laserovou technologii, uznávanou odborníky 
na celém světě. Refrakční Centrum zaměst-
nává tým kvalitních a zkušených pracovníků, 
jak na poli diagnostiky, tak i oftalmochirurgie. 
Nejen u nás, ale i v zahraničí patří k uznáva-
ným specialistům ve svém oboru. Proto mezi 
klienty najdete i řadu našich celebrit a mnoho 
pacientů ze zahraničí.
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Od původní myšlenky projektu
k profesionální soukromé klinice
„V našem současném zdravotnictví jsou špič-
koví specialisté, výborné přístrojové vybavení. 
Pokud se stane nějaký úraz či se projeví cho-
roba, o českého pacienta je profesionálně po-
staráno,“ vypráví o začátcích kliniky MUDr. Ol-
dřich Šubrt, otec myšlenky. „Co však v naší 
zemi chybí je komplexní péče o pacienty. Najít 
lékaře, který by se staral o klienta dlouhodobě, 
navrhoval mu preventivní řešení jeho zdravot-
ního stavu na základě odborných vyšetření 
a analýz, který by posuzoval možnosti příčin 
jeho problémů, neléčil pouze důsledky a u kte-
rého by měl pacient jistotu, že tento lékař je tu 
pro něho kdykoli bude potřebovat, to opravdu 
není lehké. Toto všechno byly impulsy, které 
nás přiměly, takové zařízení vytvořit.

K projektu jsme od samého počátku přistupo-
vali velmi zodpovědně. Najali jsme německé-
ho architekta, který má s projekty privátních 
klinik bohaté zkušenosti. Design jsme chtěli 
mít velmi příjemný, čistý a nerušený ničím, co 
do zdravotnického zařízení nepatří. Aby však 
prostředí kliniky mělo osobní charakter a po-
tlačili jsme napětí, které zdravotnictví může 
vyvolat, vybavili jsme jednotlivé celky umě-
leckými předměty vždy od jednoho známého 
autora minulého století. Originální kresby, gra-
fiky, dřevoryty, litografie a sochy významných 
umělců jsou součástí interiéru naší kliniky. 
Prostory jsou tak v příjemném kontrastu s tra-
dičně neosobním, strohým designem převlá-
dajícím v českém zdravotnictví.

V neposlední řadě se nám podařilo získat vel-
mi zkušené odborníky. Tým lékařů polikliniky 
Programu H plus je tvořen dvouatestovaný-
mi internisty, kteří ve funkcích všeobecných 
- osobních lékařů koordinují zdravotní i pre-
ventivní péči o každého klienta, a dále je do-
plněn specialisty v oborech: kardiologie, neu-
rologie, oční lékařství, ORL, dermatologie, 
gynekologie, chirurgie, ortopedie, urologie, 

„Digitalizace informací o pacientovi zjedno-
dušuje práci lékařů, je řešením pro dnešní 
roztříštěné zdravotnictví, protože se díky 
tomu nevyšetřuje zbytečně a na druhou stra-
nu všechny výsledky a nálezy jsou k dispozici 
všem zdravotníkům, kteří se s naším klien-
tem setkají,“ uvádí Monika Šubrtová, ředitel-
ka kliniky. „To je skutečný nešvar dnešního 
zdravotnictví. Pacientovi je stejné vyšetření 
mnohdy prováděno opakovaně jen proto, že 
lékaři výsledky vyšetření nesdílí a pacientovi 
tato duplicita pak může ublížit více než jeho 
samotný zdravotní stav. Naše integrované in-
formační řešení tomuto stavu zamezuje a po-
skytuje komfort nejen lékařům, ale hlavně 
samotným pacientům. Po příchodu nového 
pacienta k nám na kliniku se nascanuje výpis 
z jeho zdravotnické dokumentace a zhodno-
tí se jeho celkový stav, od té chvíle jsou mu 
všechna vyšetření digitálně zaznamenávána. 
Systém shromažďuje informace o zdravot-
ním stavu pacienta získané nejen přímo 
lékaři v prostorách Programu H plus, ale 
také vytvořené v partnerských laboratořích 

a zdravotnických zařízeních. Výsledky vyšet-
ření pacienta má tak lékař k dispozici buď 
okamžitě, nebo zpravidla do hodiny od zpra-
cování výsledku vyšetření partnerskou orga-
nizací, tedy ještě před tím, než pacient dorazí 
zpět na konzultaci. Co ale oceňují naši paci-
enti zejména, je klientská zóna, do které získá 
pacient přístup již při úvodní registraci, kdy 
je mu přiřazen zvolený zdravotní program 
a obdrží čipovou identifikační kartu společ-
ně s přístupy (uživatelské jméno a bezpečné 
heslo), do klientské zóny na webovém portá-
lu. Od této chvíle si může prohlížet výsledky 
svých vyšetření a další zdravotní informace. 
Výsledky vyšetření a lékařské zprávy jsou 
formulovány a kontrolovány ošetřujícím lé-
kařem, takže jsou jejich závěry pro pacienty 
přehledné a srozumitelné. Na webovém por-
tále si pacient může dále připomenout termí-
ny jednotlivých vyšetření a návštěv, na které 
je objednán. Vedle lékařských zpráv a termí-
nů vidí pacient přehledně také užívané léky. 
Veškeré zprávy je možné samozřejmě předat 
pacientovi i v tištěné podobě.“

Digitalizace
zdravotnické
dokumentace

Revoluční přístup k pacientovi 
přináší mnoho pozitiv

„Dnešní moderní člověk chce mít zajištěny 
všechny služby kvalitně a týká se to i služeb 
zdravotní péče. Očekává od českého zdra-
votnictví, že se bude starat nejen o odstra-
nění náhle vzniklých zdravotních problémů 
a příznaků onemocnění, ale vyžaduje i dlou-
hodobou zdravotní péči lékaře, který jeho 
samotného, případně i jeho rodinu, dobře 
zná a bude dbát i na zpomalení procesu stár-
nutí a rozvoje přidružených onemocnění“ 
vysvětluje rozdíl svého projektu od ostatních 
MUDr. Oldřich Šubrt.

„Na trhu vznikla tato potřeba a Program 
H Plus ji chce vyjít vstříc. Přáním se stává 
dlouhý a aktivní život, který není provázen 
závažnými nemocemi. Ostatní zdravotnic-
ká zařízení se problematikou také zabývají 
a zkvalitňují běžný standard, ale není v tom 
ta myšlenka dlouhodobého provázení zdán-
livě zdravého člověka. K tomu velkou měrou 
napomáhá i unikátní integrovaný informač-
ní systém. Díky němu jsou na naší klinice 
všechny důležité informace o pacientovi evi-
dovány přehledně na jednom místě, včetně 
všech souvisejících vyšetření.“
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Trendem současné doby je směřovat k aktivní dlouhověkosti. Čím dál větší množství lidí v produktivním věku chce více pečo-
vat o své zdraví a déle zůstat aktivní, tak jak je to běžné západně od našich hranic. Můžeme dnes již směle mluvit o prodlou-
žení plně aktivního života od 60 do 75 i 80 let. To ale samozřejmě vyžaduje péči a projekt soukromé kliniky Program H plus 
(tedy Program zdraví plus) se snaží uspokojit tuto potřebu, která na trhu vznikla. Unikátní koncept komplexní zdravotní péče 
Program H plus, jehož iniciátory a zakladateli jsou manželé Monika a Oldřich Šubrtovi, vstoupil do systému českého zdravot-
nictví s bezmála revolučním přístupem.
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psychologie, stomatologie, dentální hygiena. 
Součástí poskytovaných služeb je 24 hodinový 
call servis, který zajišťuje konzultaci s osobním 
lékařem, pohotovostní ošetření nebo výjezd 
lékaře za pacientem. Program H plus zaruču-
je zachování osobního přístupu a individuální 
péče i při zajišťování superspecializovaných 
vyšetření a následných hospitalizací (např. 
Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská 
nemocnice, Gennet, Danglart).“ 

„Jak již bylo zmíněno, péče u nás je nejen říze-
ná,“ dodává Monika Šubrtová, „to v praxi zna-
mená, že osobní lékař pacienta řídí celkovou 
péči a vysílá na všechna vyšetření, ale i kom-
plexní. Zhruba 80% úkonů se odehrává u nás 
pod jednou střechou.“

Pacient je pro lékaře partnerem
Program H plus je skutečně v mnoha směrech 
revolučním projektem českého zdravotnictví. 

Jedním z prvotních impulsů k jeho vzniku 
byla i všeobecná nespokojenost lidí se systé-
mem zdravotnictví, vyplývající z výzkumů ve-
řejného mínění. Konkrétně se tato negativní 
vnímání týkala dlouhých objednacích lhůt, 
nedodržování objednacích časů, nepředávání 
informací o pacientovi mezi jednotlivými spe-
cialisty a také nevhodné komunikace lékaře 
s pacientem. Všechny tyto negativní aspekty 
se snaží tato klinika vymýtit. V první řadě je 
pacient od začátku vnímán jako respektovaný 
partner s individuálními potřebami, problémy 
a často také s omezenými časovými možnosti. 
Ze strany lékařů a zdravotního personálu se 
mu dostává maximální pozornosti a ohledů, 
vstřícné a otevřené komunikace (i v anglic-
kém, německém a ruském jazyce).

„Výběru lidí do našeho týmu přikládám velký 
význam a pečlivě si kolegy testujeme,“ říká k to-
mu ředitelka kliniky. „Děláme důkladné osobní 

rozhovory, než někoho přijmeme. Lékaři u nás 
mezi sebou nesoutěží, jak bývá zvykem ve 
velkých zdravotnických zařízeních, u nás spo-
lupracují a kooperují. V našem systému musí 
zapomenout na počáteční instinkt doktora, ke 
kterému musí pacient vzhlížet a nemůže s ním 
komunikovat, musí jen poslouchat. Lékař u nás 
musí vystupovat jako partner klienta, nositel 
služby. Velmi si cením toho, že máme téměř 
nulovou fluktuaci, jak našich spolupracovníků
a hlavně našich klientů. Ptávám se i lékařů, co 
je u nás drží. Odpovídají, že spokojení pacien-
ti, kteří si váží péče, které se jim zde dostává. 
Pacienti, kteří jednají korektně a chtějí spolu-
pracovat. Opravdu si myslím, že naši pacienti 
cítí korektnost jednání v tom, že mají jasně 
vyspecifikováno, jaká péče jim za jejich peníze
bude poskytnuta. Je to průhledné, kontrolova-
telné a je to fér,“ míní Monika Šubrtová. Lékaři 
i klienti si uvědomují, že dostatek času a systé-
mová podpora celého procesu sledování zdra-
votního stavu přináší jasné výsledky. 

Dříve než se projeví následky stresu
a nezdravého životního stylu
„Možná to znáte – dlouho bagatelizujete svoje 
občasné píchnutí, či bolesti nebo krátkodobou 
nevolnost. Pak se dostanete do psychického 
tlaku, nastupuje syndrom vyhoření a zhrou-
cení - a to už je pozdě. Daleko dříve je třeba si 
uvědomit, že stejně jako máte svého bankéře 
či právníka, který se stará o vaše záležitosti, 
tak byste měli mít někoho, kdo se kontinuál-
ně stará o vaše zdraví. Platíme si pojištění, ale 
to je pro případ, až se nám něco stane. To se 
o nás zdravotnictví postará, ale ono by k tomu 
možná nemuselo dojít, kdybychom se také 
kontinuálně s pomocí odborníků starali o své 
zdraví.“ vysvětluje ředitelka kliniky Program 
H plus – Monika Šubrtová. „Mimo dlouhodo-
bého dohledu, který udržuje dobrý zdravotní 
stav a kondici, jsme také agenturou, která Vám 
pomůže vyřešit rodinné zdravotní starosti 
a zajistí všechny služby se zdravotnictvím sou-
visející. Stačí zavolat a na klinice to za vás vše 
vyřeší, zorganizují, poradí a co nejefektivněji 
zařídí, a pak vás ještě přesvědčí, že je potřebné 
přijít na prevenci a nechat si udělat vyšetření. 
Z klientů snímáme starost o zdraví a donutíme 
je přemýšlet o prevenci. Klient ví, že u nás je 
k dispozici tým lékařů, který ma povinnost 
se o něho postarat a je to jeho jediná starost. 
Každý lékař má k ruce svou sestru, pomoc re-
cepční, jeho povinností je pouze léčit předem 
stanovenou skupinu klientů. Tím, že náš lékař 
pečuje o mnohem méně pacientů než běžný 
praktický lékař nebo specialista, který má na 
každého příchozího čtvrt hodiny, může si do-
volit konzultovat jeho problém půl hodiny až 
hodinu. Má tedy čas ho vyzpovídat, popoví-
dat si s ním, pečlivě probrat dosavadní zdra-
votnickou dokumentaci a mnohdy tak nalézt 
přesněji, odkud problém pramení nebo kde se 
objevují nová rizika. Mám radost z toho,“ říká 
na závěr Monika Šubrtová, „že lidé už začali 
přemýšlet o tom, že když ročně platí podstat-
né částky za údržbu a pojištění auta, je dobré 
dávat takové částky také za svoje zdraví a pre-
venci. Rovněž jsem ráda, když firmy s námi
uzavřou dlouholeté smlouvy a uvědomují si, že 
pouze zdraví zaměstnanci jsou pro ně příno-
sem. Naše služby jsou pak často zařazovány do 
skupiny zaměstnaneckých benefitů pro vyšší
a střední management, v některých případech 
i pro všechny zaměstnance. To považuji za 
správný trend v naší společnosti.“ 

Program H plus
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Společnost vznikla v roce 1994 jako rodinná 
firma se zaměřením na ofsetový tisk a karto-
nážní výrobu. „V začátcích jsme se věnovali 
především výrobě obuvnických krabic, u kte-
rých jsme postupně dosáhli vysoké úrovně 
zpracování. Společnost tehdy sídlila v areálu 
Svit ve Zlíně, a tak jsme to měli k obuvníkům 
blízko,“ vzpomíná ředitel společnosti Ing. Mar-
tin Vavřička. S úpadkem obuvnického průmys-
lu však musela společnost začít hledat odbytiš-
tě i v jiných odvětvích. 

„Po záplavách, které nás postihly v roce 1997, 
jsme se rozhodli firmu přestěhovat do vlast-
ních, nově zrekonstruovaných prostor ve 
Fryštáku, kde dnes pracuje okolo padesáti za-
městanců ve vícesměnném provozu,“ dodává 
Ing. Vavřička. 

V současné době se společnost OBAL PRINT 
specializuje především na výrobu krabic, oba-
lů, reklamních poutačů a prodejních stojanů 
z hladkých a vlnitých lepenek zušlechtěných 
pětibarevným ofsetovým tiskem a další povr-
chovou úpravou (tiskovým, disperzním, UV 
lakem nebo laminací). Firma OBAL PRINT 
nabízí kompletní výrobu obalů, přes tisk, 
kašírování a výsek, vše do formátu B0 (100 
x 140 cm), až po lepení a kompletaci. „Naší 
hlavní výhodou je rychlost a komplexnost 
dodávek, kdy jsme schopni dodat zákazníkovi 
hotový výrobek do dvou týdnů od schválení 
grafiky,“ podotýká Martin Vavřička. 

V roce 2002 firma úspěšně implementovala 
a certifikovala integrovaný systém manage-
mentu jakosti ISO 9001:2000, což zajišťuje vy-
sokou kvalitu výroby, dodržování daných tech-
nologických postupů či pravidelné hodnocení 
dodavatelů materiálů, a to vše s důrazem na 
ochranu životního prostředí a s cílem zajistit 
spokojenost zákazníka.

Mezi významné zákazníky patří firmy z růz-
ných odvětví – Moleda a. s., Robe show ligh-
ting s. r. o., Tescoma, s. r. o., Vitar s. r. o., Rudolf 
Jelínek, a. s., Baťa a. s. A řada dalších. Obaly ze 
společnosti OBAL PRINT najdeme i na zahra-
ničních trzích jako je Slovensko, Rakousko, 
Německo a Holandsko. Export tvoří 
v současné době 10-20 % objemu 
produkce a cílem společnosti 
je toto číslo nadále zvy-
šovat.

„Dokonalý servis zákazníkům a prvotřídní kva-
lita výrobků jsou od samého počátku existen-
ce firmy OBAL PRINT naší základní filozofií, 
protože dobré jméno firmy a jejich výrobků 
vytváří ten nejlepší předpoklad pro její úspěš-
nou budoucnost,“ dodává Martin Vavřička. 

OBAL PRINT, s. r. o.
Kvapilova 440, 763 16 Fryšták
Telefon: +420 577 912 349, +420 605 158 747
E-mail: info@obalprint.cz
www.obalprint.cz 

- komerční prezentace -

Obaly,
které prodávají

OBAL PRINT, s. r. o. je ryze česká firma se 
sídlem ve Fryštáku u Zlína, která se již té-
měř dvě desetiletí zabývá výrobou obalů 
ze skládačkových a vlnitých lepenek. 

které prodávajíkteré prodávají

Německo a Holandsko. Export tvoří - komerční prezentace -Německo a Holandsko. Export tvoří 
v současné době 10-20 % objemu 
produkce a cílem společnosti 
je toto číslo nadále zvy-

Německo a Holandsko. Export tvoří 
v současné době 10-20 % objemu 
produkce a cílem společnosti 
je toto číslo nadále zvy-

- komerční prezentace 
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Současnost značky OBAL PRINT



Chtěl jste vždycky být plastickým chirurgem 
nebo Vás lákalo i něco jiného? 
Asi ne.  Ten obor jsem znal od dětství, stejně 
jako chirurgii, díky rodině. Na základní ško-
le a začátku gymnázia jsem chtěl být lékař, 
tehdy pro mě to znamenalo chirurg, pak mě 
ale učení nebavilo, tak jsem chtěl studovat 
tělocvik nebo něco podobného, a nakonec 
jsem na školu úplně zanevřel a chtěl se stát 
nádražákem. A taky jsem se jím na rok stal.  
Byla to dobrá škola života. V té době to byla 
práce, kde se člověk nepředřel a měl relativ-
ně dobrý plat, ale zjistil jsem, že nic takového 
by mě v životě nebavilo a motivovalo mě to 
ke studiu. 

Lékařství obecně je velmi obtížné povolání. Co 
Vás na něm přitahuje?
Asi jsem chtěl pomáhat lidem. A pak taky chi-
rurgie je hodně manuální obor, a operování 
mě vždy lákalo a bavilo a snad se zdálo, že by 
mi to mohlo jít. Všeobecná chirurgie, s kterou 
jsem začínal v okresní nemocnici, je o opero-
vání, ale také hodně o vyšetřování a sledování 
pacientů, hodně času člověk stráví na oddě-
lení a ambulanci. To je zajímavé a líbilo se mi 
to, ale operování mě bavilo víc a tak plastická 
chirurgie zvítězila. Ta je hlavně o operování 
a psychologii.

V čem je plastická chirurgie odlišná od všeobec-
ného lékařství?
Plastická chirurgie je široký obor. Zahrnuje 
řešení vrozených vad končetin, obličeje nebo 
jiných částí těla. Ošetřování úrazů, mikrochi-
rurgii, řešení nádorů měkkých tkání, uzavírá-
ní různých defektů těla, jak po úrazech, tak po 
odstraňování nádorů nebo jiných nemocech. 
Prsní problematiku, ošetřování popálenin, 
chirurgii ruky a v neposlední řadě estetickou 
chirurgii.

Plastická chirurgie je o mnoha hodinách 
strávených na operačním sále, o přesné pře-
doperační rozvaze, o důsledné pooperační 
péči, o mnoha hodinách mluvení s našimi 
pacienty a hodně o psychologii, jak už jsem 
zmínil. 

Estetická chirurgie je samozřejmě i lukra-
tivní obor a v privátní praxi nám dává nezávi-
lost na zdravotních pojišťovnách, což je velká 
výhoda. Práce ve státní nemocnici je pro nás 
spíše koníček, než zdroj obživy. 

Rozmluvil jste někdy pacientovi estetický zákrok?
Mnohokrát, každý den. A asi čím jsem starší, 
tím rozmlouvám častěji.  Mnoho kosmetic-
kých operací je indikovaných a klientům při-
nese mnoho radosti, uspokojení a psychické 
pohody. Když si klient/ka něco přeje, a přijde 
mi to zbytečné, ale vím, že efekt bude dobrý 
a pacientka bude spokojená, tak výkon roz-
mlouvám, ale operaci většinou provedu. Když 
ale vím, že by výsledek podle mého názoru 
nebyl dobrý, a já bych z toho neměl dobrý po-
cit, i když by klientka byla třeba spokojená, tak 
neoperuji. Protože někdy výsledek by byl na-
příklad po operaci celkem dobrý, ale já vím, že 
za rok nebo 5 let to bude špatné a přineslo by 
to naopak klientce potíže, neuspokojení a další 
operaci. 
 
Operujete ženy, které přišly vinou nemoci o prs. 
Jaký je to pocit, navracet jim zpět pocit žen-
skosti?
No to je krásný pocit. Jsem spokojený, když jsou 
šťastné. Ale je zajímavé, jak ke své nemoci každý 
přistupuje jinak. Některé ženy jsou šťastné, že 
se z nemoci vyléčily a ztráta prsu je třeba tolik 
netrápí. Spíš je někdy obtěžuje extrémně velké 
druhé prso, které jim překáží a jednostranně je 
zatěžuje a to jim pak můžeme zmenšit. A třeba 
až následně řešíme rekonstrukci prsu nebo 
někdy vůbec ne. Na druhou stranu jsou ženy, 
kterým prs zrekonstruujeme, výsledek mají 
neuvěřitelný, a řeší úplné detaily, jizvičky... Pro 
většinu žen je ale ztráta prsu velmi deprimující 
a rekonstrukce je pro ně neuvěřitelně přínosná 
a někdy skoro život zachraňující. 

Co byste Vašemu oboru přál do budoucna?
Přál bych mu seriózní a kolegiální lékaře, samé 
spokojené pacienty, přál bych si, aby se vyvý-
jely a vylepšovaly nové metody operací a nové 
přístroje, ale jen ty co opravdu fungují, aby lidi 
neplatili tisíce za procedury, které nebudou 
mít pro ně téměř žádný přínos. Také bych si 
přál, aby ubylo v medicíně reklamy, aby byla 
například reklama pro lékaře a zdravotnická 
pracoviště zakázaná jako v některých zemích. 
Publikovaly by se jen články, ale pracoviště by 
nemusela vynakládat takové peníze za place-
nou reklamu a veřejnost by nebyla tak „masíro-
vána“ a matená všemi médii. Dříve měl plnou 
ordinaci ten, kdo byl dobrý odborník, protože 
si lidé o něm řekli a všichni ho znali i bez re-
klamy. Dnes plní ordinace ten kdo má dobře 
„dělanou“ reklamu firmou, kterou platí, a i ty
největší odborníci musejí investovat do rekla-
my aby své ordinace zaplnili. 

Jste porotcem soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNI-
KATELEK – OCP. Proč podporujete zrovna ženské 
podnikání? 
Přijde mi neuvěřitelné, že ženy, které obvykle 
zvládají rodinu a domácnost, zvládnou vybu-
dovat vlastní firmu a pevně v ní vládnout. Tyto
ženy jsou opravdu výjimečné a klobouk dolů. 

Jaká by podle Vás měla být žena podnikatelka?
Musí být asi jako každý úšpěšný podnikatel 
velmi schopná, chytrá, rozhodná a pracovitá, 
ale podle mého názoru by měla zůstat i ženou 
a nezapomínat také na svou úlohu v rodině. Tu 
myslím nikdo a nic nenahradí.

Plastická chirurgie je hlavně  
o operování a psychologii

Je absolventem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho, že je zástupcem vedoucího 
lékaře na soukromé klinice Esthé, jejímž je také spoluvlastníkem, pracuje od roku 1999 na Klinice plas-
tické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce, kde posledních 5 let vykonával funkci zástupce primáře. 
Je odborným asistentem I. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členem týmu Centra komplex-
ní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu. Díky svému profesionálnímu i lidskému přístupu patří 
k nejvyhledávanějším plastickým chirurgům u nás. Letos 
je také jako zástupce Kliniky plastické chirurgie Esthé 
porotcem soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. 
MUDr. Libor Kment.

Klinika ESTHÉ patří k nejvyhledávanějším praco-
vištím estetické medicíny u nás. Svědčí o tom 
desetitisíce spokojených pacientů, kteří za dobu 
více než 14 let její existence (klinika byla ote-
vřena v roce 1997) podstoupili některý z kos-
metických léčebných zákroků. Klinika ESTHÉ má 
v českých podmínkách také bezkonkurenční 
postavení z hlediska vybavení a komplexnosti 
poskytovaných odborných služeb v rámci este-
tické medicíny.

Pro velký zájem široké veřejnosti o posky-
tované odborné služby, disponuje klinika su-

O KLINICE ESTHÉ

peraseptickým sálem, zákrokovým sálkem pro 
výkony v místním znecitlivění a dostatečnou 
lůžkovou kapacitou. S ohledem na maximální 
bezpečnost je vybavena nejmodernějšími tech-
nologiemi a odpovídajícím zázemím. Součástí 
vybavení je monitorovací technika v pokojích, 
nepřetržitý dohled zdravotního personálu a 24 
hodinová služba anesteziologa. V rámci preven-
tivní péče o ženy před operacemi prsů, ale i pro 
jejich další pooperační sledování se nachází na 
klinice mammologická poradna a sonografické
vyšetřování prsů.

Ocenění českých podnikatelek
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(Magnesia Litera – Kniha roku 2010)
Zmizet

Od autorky bestselleruPo obrovském úspechu
thrilleru Hypnotizér je

Lars Kepler
v plné síle zpátky

PAGANINIHO
SMLOUVA
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2. – 3. března 2012, Veletrhy Brno
Mezinárodní veletrh FRANCHISE MEETING 
POINT 2012, zaměřený na franchisové podni-
kání a nabídku služeb pro franchising, zaplní 
chybějící místo na mapě veletržních akcí a stane 
se pevným bodem v kalendáři nejen řady pod-
nikatelů, ale také odborníků z České republiky, 
ze Slovenska a celé Evropy. Záměrem pořadatele 
je přilákat podnikatelské skupiny firem, jako i ši-
rokou veřejnost, která se zajímá o osvědčenou 
a renomovanou franchisovou značku a s ní si 
vyhlíží hotový a ověřený „recept na podnikání“, 
který přináší rychlý úspěch s minimalizací rizik. 

Věříme, že Veletrhy Brno, které ročně ob-
slouží kolem 700 tisíc zákazníků, či na straně 
vystavovatelů, nebo registrovaných návštěvní-
ků, jsou připravené nabídnout veletržní kon-
cept, který funguje v zahraničí, pozvání širší 
podnikatelské, ale i laické veřejnosti, nabíd-
nout dobré podmínky pro úspěch na veletrhu. 
Bezesporu zajímavou se také může stát spolu-
práce s Českou a Slovenskou asociací podpo-
rující franchising (ČAF a SFA), které nabízejí 
zajímavé finanční bonusy pro své členy.

Jakou formou je tedy možné
se na veletrhu prezentovat?
Výstavním stánkem 

Kompletní zajištění za příznivé ceny. V ceně 
výstavního stánku je vybavené prezentační 
místo, které umožňuje kvalitní zázemí pro 
bezproblémové jednání s potencionálními 
klienty. Ceny výstavních stánků se pohybují 
od 6 355 Kč až pro větší prezentační místo 
(12 m2) 30 035 Kč. V ceně výstavního stánku 
je zahrnutá prezentace konceptu v rámci do-
provodného programu pro oba dny veletrhu.

Účastí v rámci doprovodného programu 
veletrhu

Je možné využít pouze prezentaci koncep-
tu v rámci doprovodných programů (Aréna 
a Fórum), bez nutnosti objednávat si výstav-
ní stánek. 

 Konzultace pro začínající podnikatele
Novinka veletrhu: Rady pro Vaše podnikání

Určeno pro odborné poradce, právníky, kon-
zultanty, kteří budou poskytovat individuál-
ní konzultace na témata například: z oblasti 
marketingu, prodeje, právních a daňových 

otázek a strategického poradenství. Jedná se 
o bezplatnou konzultaci trvající 20 minut, 
podmínkou je předešlá registrace 

 
Poslední možností, jak se zviditelnit na veletr-
hu a tím zvýšit svoji pozici a povědomí o znač-
ce a službách, je stát se generálním, hlavním, 
nebo partnerem veletrhu. 

Veletrh podporují významní partneři, ke kte-
rým můžete patřit i Vy. Do dnešního dne veletrh 
podporují: Ministerstvo obchodu a průmyslu 
ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků, hote-
lový řetězec Holiday Inn, Česká asociace franchi-
singu, Slovenská franchisingová asociace, Česká 
marketingová společnost, odborné tituly a por-
tály: Lobby, franchisinginfo.cz, franchisa.sk.

Partnerem veletrhu je také časopis Brands 
& Stories, který informuje o značkách, jejich 
příbězích či o obchodech – jejich konceptech, 
vybavení a in-store komunikaci. 

Více o veletrhu naleznete na www.bvv.cz/fmp
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I N Z E R C E

Využijte zajímavého nápadu ukázat možnosti - jak a v čem podnikat. Představte a nabídněte svoje 
nápady a koncepty! Franchising je způsob podnikání, který přináší mnoho výhod, rychlejší úspěch 

a výrazně nižší rizika. Je to metoda relativně vysoké návratnosti vloženého kapitálu smíchaná s možností osamostatnění se, vzni-
ku vlastního podnikání, nebo východiska ze situace, kdy uvažujeme o nové práci. 

Franchising
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Veletrh FRANCHISE MEETING POINT 
láká vystavovatele na zajímavý koncept 

Franchising
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Na franchisovém podnikání
je nejcennější nápad a značka 
Proč si každý pamatuje značky Coca-Cola, McDonald´s, Švejk Restaurant, Apple, …? Každý si je spojí s označením výjimečného 
výrobku nebo služby. Snažení tisíců bezejmenných podnikatelů např. v pohostinství, kteří provozují „také restauraci“ a snaží 
se přilákat zákazníka cenou, bojují o jeho přízeň poledním menu za 68 Kč, aby byli alespoň o korunu levnější než restaurace 
naproti, nemá žádný efekt, dokud se jim však nepodaří odlišit nějakým nápadem, atmosférou, logem, atd. Tímto krokem se 
okamžitě stáváte vyhledávaným cílem hostů, a ti se o své zážitky a dobrou zkušenost velmi rychle podělí dále s rodinou, zná-
mými, spolupracovníky.

V příkladech by se dalo pokračovat. Všechny výše 
uvedené koncepty spojuje ještě jedna věc, a to po-
radenská kancelář, která zpracovávala jejich know-
-how a pomáhala jim vytvořit kvalitní franchisovou 
dokumentaci – poradenská kancelář RNDr. Jiřího 
Lošťáka (www.lostak.cz). Motto jeho poradenské 
kanceláře je: „Budoucnost patří pouze těm, kteří síť 
budují nebo těm, kteří do ní patří.“
Pokud uvažujete o podnikání a chcete mít z podni-
kání radost, měli byste tedy především podnikat „ji-
nak“ než všichni ostatní. Máte-li vlastní nápad, po-
kuste se ho chránit, ale zároveň i rozvíjet – řešením 
může být právě franchisová síť, tj. expanze formou 
prodeje licence a vašeho know-how zájemcům, 
kteří se nadchnou stejně jako vy a budou Vás „za-
stupovat“ v místech, kde oni sami se mohou reali-
zovat a vy tam mít provozovnu nemůžete nebo ani 
nechcete. V obou případech, stejně jako i v případě 
zájmu o franchisový koncept, Vám doporučujeme 
kontaktovat Českou asociaci franchisingu – jedinou 
neziskovou organizaci, která sdružuje významné 
franchisory provozující své sítě v České republice, 
poradce a advokáty specializující se na franchising 
(www.czech-franchise.cz).

Příkladem „jiné restaurace“ je franchisový koncept VÝTOPNA (www.vytopna.cz). Její zvláštností 
je, že Vás obsluhuje modelová železnice, tj. pivo Vám až na stůl doveze vláček! Že jde o skvělý pod-
nikatelský nápad, svědčí velký zájem o koupi licence na provozování této franchisy z Česka i ze 
zahraničí. Rovněž ekonomika tohoto konceptu splňuje podnikateli/franchisantovi jeho očekávání 
(návratnost investice je u menších provozoven pod jeden rok a u velkých nad 700m2 do dvou let). 

Obdobná situace je v oboru očních optik – najdete jich v každém větším městě desítky - „také 
optik“. Když se vám ale podaří natrefit na franchisový koncept optik DOKTOR KLAIN, nebudete
chtít již jinam! Tato „jiná optika“ se od těch ostatních odlišuje nejen nezvyklým názvem DOK-
TOR KLAIN – Měření zraku (www.doktorklain.cz), ale i krásným vzdušným designem způsobu 
presentace brýlových obrub a především rychlostí, s jakou si svoje brýle odnesete domů (včetně 
zabroušení skel, přesně dle změření zraku v dané provozovně, nemusíte chodit již ke svému oč-
nímu lékaři)!

Třetím příkladem toho, jak se vymanit ze ste-
reotypu a šedi podnikání při provozování 
„také realitní kanceláře“ je úspěšný franchiso-
vý koncept PUBEC. V tomto konceptu nejde 
o masovost, ale o kvalitu! Strategií společnosti 
je pouze jedna kancelář pro každý kraj v ČR. 
Princip fungování, organizace a presentace 
této značky překvapí každého, kdo s ní přijde 
do kontaktu. Know-how je postaveno na uzaví-
rání výhradních smluv o prodeji nemovitostí, 
mají jedinečný způsob ocenění nemovitostí 
(stanovení reálné prodejní ceny), pracují pou-
ze s makléři – vlastními zaměstnanci, mají ori-
ginální informační systém pro řízení realitní 
kanceláře. Jsou jiní, jsou výjimeční a mají již 
více než dvacetiletou zkušenost na trhu s ne-
movitostmi (www.pubec.cz ). 



SILVESTR LA DOLCE VITA
na Václavském náměstí 45 v COMO RESTAURANT & CAFÉ

31.12.2011 od 19hod do 2.00hod

V programu Silvestrovského večera ve stylu italské La Dolce Vita jsme pro Vás připravili:

SILVESTR V COMO RESTAURANT & CAFÉ BUDE ZÁŽITKEM PRO VŠECHNY VAŠE SMYSLY!

Pro rezervace a další informace nás neváhejte kontaktovat.
tel: +420 222 247 240 / eat@comorestaurant.cz
www.comorestaurant.czR e s t a u r a n t  &  C a f é

•      Welcome drink      •
•      6-ti chodové gurmánské italské SILVESTROVSKÉ MENU      • 

•      Půlnoční přípitek na Václavském náměstí      •
•      Živá hudba – NABUK – slavný hudebník a skladatel (Eros Ramazzotti), světové i italské hity      •

•      Taneční parket      •
•      Silvestrovsky vyzdobený interiér, karikaturista      • 

•      Fantastická atmosféra ve stylu italských 60 let - La Dolce Vita      •

Silvestrovské menu 2011:
WELCOME DRINK / Aperol spritz, AMUSE BOUCHE / Krevetový koktejl v růžové omáčce servírovaný na malé 
crostini, PŘEDKRM / Tuňákové carpaccio v sicilské citronové emulzi, servírované s kapary a tataráčkem ze 
cherry rajčátek, POLÉVKA / Tradiční domácí tortellini ve vývaru z kapouna, HLAVNÍ CHOD / Jehněčí kotletky 
“Scottadito” servírované s cuketovým suflé a omáčkou Barolo, SORBET / Domácí zmrzlina Limoncello 
servírovaná s čerstvým lesním ovocem, DEZERT / Čokoládová pěna s jahodami a černým lanýžem, 

PŮLNOČNÍ SÝROVÁ MÍSA / Výběr italských sýrů servírovaných s čerstvým ovocem 

PARTNER:

Co byste měli vědět před  
uzavřením franchisingové smlouvy
Informační povinnost
V České republice stejně jako v mnoha dalších 
evropských i mimoevropských zemích není 
právními předpisy výslovně řešena odpověd-
nost franchisora za neúplné, nesprávné či 
neaktuální informace předané budoucímu 
franchisantovi při prezentaci franchisingo-
vého konceptu, to jest ještě před uzavřením 
franchisingové smlouvy. Taková odpovědnost 
je ovšem stále častěji zdůrazňována českými 
soudy v rámci jiných smluvních typů dle práv-
ní zásady, že si každý musí v předsmluvním stá-
diu počínat tak, aby nedocházelo ke škodám. 

Analogicky lze dle aktuální rozhodovací 
praxe českých soudů dovodit, co stanoví též 
etické kodexy Evropské i České asociace fran-
chisingu, a to že franchisor by měl budoucího 
franchisanta upozornit na všechny okolnosti, 
které by mohly být pro jeho záměr uzavřít fran-
chisingovou smlouvu podstatné. Za podstatné 
okolnosti se přitom zpravidla považují zejmé-
na takové informace, o kterých kdyby budou-
cí franchisant věděl, lze důvodně očekávat, 
že by s franchisorem předmětnou smlouvu 
neuzavřel. Porušení právní povinnosti tak lze 
spatřovat právě v nedostatečném poskytnutí 
informací významných pro uzavření franchi-
singové smlouvy.

Ke stejným závěrům ve franchisingových 
vztazích dospěly v minulosti například němec-
ké soudy v případech, kdy franchisor při před-
stavování franchisingového konceptu poskytl 
nepravdivé údaje o úspěšnosti a ziskovosti 
projektu, popřípadě zatajil nebo nepředal bu-
doucímu franchisantovi aktuální informace. 
Německý soud rozhodl, že tímto franchisor 
porušil své povinnosti a musí franchisanto-
vi, jehož podnikání nebylo úspěšné, nahradit 
vzniklou škodu.

Je proto nutné, aby franchisor poskytl bu-
doucímu franchisantovi nezkresleně všechny 
nezbytné informace, které jsou podstatné 
pro jeho rozhodnutí uzavřít franchisingovou 
smlouvu. Pokud tak neučiní, nelze ve světle 
aktuální rozhodovací praxe českých soudů 
vyloučit, že jej bude franchisant v budoucnu 
úspěšně žalovat o náhradu vzniklé škody, roz-
hodl-li se pro franchisingový koncept na zákla-
dě neúplných či nepravdivých podstatných in-
formací a nenaplní-li zároveň podnikání jeho 
očekávání.

Rozsah informační povinnosti franchiso-
ra vůči budoucímu franchisantovi lze shr-
nout do odpovědí na tzv. „čtyři otázky“. 
Kdo jsem? Odpověď na tuto otázku by měla 

zahrnovat zejména identifikační informace
o franchisorovi a o dosavadním vývoji jeho 
podnikatelské činnosti.

Co dělám? Franchisor by měl budoucímu 
franchisantovi poskytnout informace o jím 
vybudovaném franchisingovém konceptu, 
zejména pak, kdy zahájil franchisingové 
podnikání, o realizaci pilotního projektu, 
počtu vlastních podniků, celkovém počtu 
franchisantů a nových franchisantů za po-
slední rok a o franchisantech, s nimiž byla 
v posledních několika letech ukončena 
spolupráce. Rovněž by mu měl zpřístupnit 
ekonomické ukazatele srovnatelných fran-
chisingových podniků, jež jsou součástí 
franchisingové sítě. 

Co nabízím? Franchisor by měl budoucího 
franchisanta informovat o konkrétní fran-
chisingové nabídce, především jaké služby 
a jakou podporu poskytuje svým franchi-
santům a jaká práva průmyslového vlastnic-
tví mu náleží.

Kolik to stojí? V neposlední řadě by se bu-
doucí franchisant měl dozvědět informace 
o očekávaných počátečních investicích, 
franchisingových poplatcích a případných 
dalších nepřímých nákladech. Franchisor 
by mu měl také sdělit eventuální specifické
kvalifikační požadavky na budoucího fran-
chisanta a seznámit jej s jeho předpokláda-
ným pracovním vytížením.

Ochrana důvěrných informací
Je pochopitelné, že v rámci plnění shora popsa-
né předsmluvní informační povinnosti má fran-
chisor zájem chránit své know how, obchodní 
tajemství a důvěrné informace, které budou-
címu franchisantovi poskytne. Za účelem za-
jištění efektivní ochrany lze doporučit nechat 
nahlédnout budoucího franchisanta do manu-
álu franchisingového konceptu v prostorách 
a pod dozorem franchisora tak, aby franchisant 
nemohl předávané informace zejména přímo 
kopírovat. Jednoznačně lze též před zahájením 
jednání o uzavření franchisingové smlouvy do-
poručit uzavření dohody o mlčenlivosti.

V dohodě je třeba výslovně stanovit povinnost 
budoucího franchisanta zachovat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se v souvislos-
ti s jednáním o franchisingové smlouvě dozví, ať 
už z manuálu či z jiných zdrojů od franchisora. 
Vzhledem ke složitosti prokazování výše škody 
vzniklé porušením povinnosti mlčenlivosti lze 
doporučit sjednání sankce v podobě smluvní 
pokuty. Výše smluvní pokuty by měla být přimě-
řená a odpovídat hodnotě zajišťované povinnos-
ti a maximálně možné hrozící škodě.

Martina Parusová Zímová, advokátka
Petr Hrnčíř, advokátní koncipient
advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
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Když se řekne Kalashnikov, 
každého napadne slavná zbraň. 
Není ale Kalashnikov jako 
Kalashnikov...

Střílet se nebude, nebojte. Legendární 
jméno Kalashnikov se pro tentokrát otisklo 
na spodní část lahve s ruskou vodkou. Je to 
výborný nápad, spojit název ruské zbrojařské 
ikony s ruskou vodkou. Co je víc „ruské“ než 
Kalashnikov? A vodka? Spojte to dohromady 
a dostanete nejtypičtější produkt „Made in 
Russia“. Nebo vlastně Изготовлено в России.

Že Rusové umějí výbornou vodku, o tom se 
bavit nemusíme. Design lahve je ale kolikrát 
taky typicky ruský. Bohužel. Lahve pak připo-
mínají ruskou divokou kraslici nebo kýčovitou 
matrjošku. Ne tak obal pro Kalashnikov. Ten 
je čistý, minimalistický, vkusný... A s hezkou 
designovou tečkou navrch! Počkejte, až vodku 
otevřete. V ruce vám zůstane něco jako náboj-
nice. Pěkný nápad.

Obal určitě prodává, u Kalashnikova ale 
nemusíte mít strach, že byste si koupili jenom 
dekoraci na poličku do obýváku. Kalashnikov 
je v prvé řadě top kvalitní vodka. A že dobře 

vypadá, to berte jenom jako příjemný bonus. 
„Když jsme si nechávali udělat rozbor na státní 
veterinární správě, abychom splnili všechny 
náležitosti dovozu do Česka, řekli nám, 
že takto kvalitní alkohol ještě netestovali,“ 
pochlubil se Karel Röder ze společnosti 
CeMaTa CZECH TRADE, s. r. o., která je 
výhradním dodavatelem do celé EU. 

Že by tak zůstalo jenom u hezké tvářičky, 
se podle Rödera rozhodně bát nemusíte. 
Problém je spíš Kalashnikova sehnat. „Prodej 
a distribuce se teprve rozbíhají,“ říká Röder. 
„Kalashnikova už ale seženete v mnoha barech 
a také velkoobchodech po celém Česku. V blíz-
ké budoucnosti potom i v některých supermar-
ketech,“ prozrazuje. „V barech se soustředíme 
hlavně na naši základní tříhvězdičkovou řadu, 
dovážíme ale i dražší pětihvězdičkovou, jakousi 
vlajkovou lodí je pak Kalashnikov Unique ve 
speciální lahvi a kovovém pouzdře,“ pokračuje, 
„všechny produkty samozřejmě pořídíte i v 
našem e-shopu.“

Luxusní design, top kvalita... Vypadá to i na 
luxusní cenovku. „Ne, touto cestou nejdeme. 
Nechceme prodávat vodku pro horních deset 
tisíc. Nabízíme Rolls-Royce mezi vodkami, ale 
za rozumnou cenu,“ prohlašuje Röder. „Až se 
nám občas stává, že v některých lepších barech 

Nový náboj pro váš bar
Kalashnikovu nevěří. Že je prý moc levný. Pak 
ale ochutnají a vypisují objednávku,“ směje se 
dovozce. Tak na zdraví! Vlastně за здоровье!

Rodiště
Vodka Kalashnikov se vyrábí v závodě Glazov  
Distilery. Podnik byl založen v roce 1900 a 
dnes produkuje na třicet druhů alkoholu. 
Tříhvězdičková vodka Kalashnikov se v 
Glazově destiluje šestkrát a třikrát filtruje přes 
břízové uhlí se stříbrnými nitěmi. Kalashnikov 
s pěti hvězdičkami se filtruje dokonce pětkrát 
přes břízové uhlí se stříbrnými nitěmi. Do 
pšeničného kvasu pětihvězdičky se přidává 
ještě chléb.

Něco extra
Kalashnikov vodku koupíte i ve speciální 
dárkové kazetě, ve které najdete litrovou lahev 
ve tvaru samopalu. Dokážete si představit lepší 
spojení legendárního jména s vodkou?
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První polooficiální představení Business Fo-
rum, jakožto nového projektu mezinárodní spo-
lupráce Miss Princess of the World, proběhlo 
v luxusních prostorách hotelu Praha za přítom-
nosti všech dvaačtyřiceti finalistek aktuálního 
ročníku soutěže, které zde uvítal i jeden ze spo-
lumajitelů hotelu Praha pan David Mamaladze. 
Příjemné setkání, jehož se kromě finalistek 
zúčastnili i první zájemci o tento projekt z řad 
zahraničních a tuzemských společností a pod-
nikatelů, včetně představitelů několika velvysla-
nectví, mělo o něco později pokračování v kon-
gresovém sále TOP hotelu Praha, kde se konal 
den poté také finálový galavečer soutěže. V nul-
tém ročníku Business Forum prezentovali svou 
činnost významní čeští i zahraniční partneři 
akce, mezi kterými můžeme jmenovat Citibank 

Europe plc., AutoCont CZ a.s., Microsoft, Hotel 
Praha, České centrum pro obchodní spoluprá-
ci, či zástupci Italské gastronomie. 

„Bussines Forum je nejen unikátním skloube-
ním businessu a krásy, ale také logickým vyús-
těním letitého snažení organizátorů i obchod-
ních partnerů“, shodují se partner Business 
Forum pan Ing. Miloš Janů a spoluzakladatelka 
a iniciátorka této myšlenky, kreativní ředitelka 
soutěže Miss Princess of the World, paní Irma 
Manjgaladze, která mimo to také každoročně 
vytváří finalistkám vysoce originální drahocen-
né šperky a večerní toalety.

Miss Princess of the World je již deset let 
místem setkávání se různých kultur, tradic i li-
dí z desítek zemí celého světa. Tento unikátní 
projekt presidenta soutěže a spoluzakladatele 
Business Forum pana Ing. Viktora Krči je také 
synonymem mezinárodní spolupráce, což 

poskytuje také ideální předpoklady k navazo-
vání a sdílení kontaktů v obchodní sféře. To si 
dobře uvědomili i organizátoři a partneři sou-
těže, kteří v souvislosti s letošním jubilejním 
desátým ročníkem oficiálně presentovali tento 
nový projekt – Business Forum. Všichni part-
neři se samozřejmě zúčastnili také následného 
finálového galavečera, mnozí z nich zasedli i ve 
finálové porotě, která ten večer zvolila vítězku 
nového ročníku – jednadvacetiletou Carmen 
Isabel Hernandés Chaves z Mexika, či 1. vice-
miss – Michaelu Karakovou ze Slovenska a 2. 
vicemiss Yen Cao z Vietnamu. 

„Věříme, že Bussines Forum bude v následu-
jících ročnících významnou součástí akce Miss 
Princess of the World a přispěje k rozvíjení 
mezinárodních obchodních vztahů mezi všemi 
účastnickými zeměmi,“ dodávají unisono účast-
níci závěrem.

Business Forum – unikátní myšlenka mezinárodní spolupráce 
v kooperaci se světovou soutěží Miss Princess of the World

I N Z E R C E

Americká denimová značka Wrangler spojila 
zážitek, radost, dobrý skutek a zábavu v jedno, 
když 7. 9. 2011 uspořádala v Praze na Náměstí 
republiky Wrangler Prague Parkour 2011. Pr-
votní impuls k vytvoření této atypické akce 
vzešel z její outdoorové kampaně, Stunt, zalo-
žené právě na kaskadérství, výzvách či adre-
nalinu. Hořící žena v plamenech nebo z výšky 
skákající muž proskleným oknem. Jednoduše 
Wrangler Stunt kampaň. To, že kampaň byla 

úspěšná svědčí i fakt, že v Evropě sbírá Wran-
gler prestižní ceny jako na běžícím páse. Může 
se pochlubit cenami jako Cannes Lions 2011 
nebo Global Fashion Awards 2011. 

V Čechách Wrangler nechtěl a nechce za-
padnout do typické šedi billboardů. Proto se 
denimová značka rozhodla ve spolupráci s re-
klamní agenturou Yashica pro kreativní reali-
zaci - uspořádání pořádné show plné vzrušení 
a kaskadérství. A udělala dobře. 

Díky Wrangleru byl poprvé v České re-
publice zviditelněn parkour, tolik známý 
v zahraničí. Parkouristi se do toho pořádně 
opřeli a předvedli umění pohybu, koncen-
trace a přesnosti. Navíc denimová legenda 

rozdala zdarma 100 džínů. Stačilo si sundat 
svoje staré džíny, hodit do kontejneru a bě-
žet si do Wrangler Jeans Storu pro nové. 
Mohli jste tu vidět běžet i mistra ve footbagu 
neboli hakisu Václava Kloudy, polonahé 
slečny, teenagery, ba dokonce i maminky 
s dětmi. Staré džíny byly věnovány na chari-
tu Naděje o.s. 

Na akci se přišli podívat i známé tváře 
jako členové skupiny Eddie Stoilow, Ben 
Cristovao nebo finalistka České Miss 2011 
Dominika Opplová. Není nutno dodávat, že 
se na Náměstí republiky sešel dav fanoušků 
této značky a měli na sobě, jak jinak, džíny 
Wrangler.
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Adrenalin, polonazí lidi, výborná kapela, úžasné publikum a dav fanoušků. Neboli Wrangler Prague Parkour 2011. Denimová značka Wrangler popr-
vé v ČR oficiálně představila publiku umění parkouru, rozdala 100 kusů džínů, přispěla na charitu a u toho všeho nesměla chybět úžasná zpěvačka 
Debbi se svojí kapelou. Jak je vidět denimová legenda útočí na teenagery, mladou krev. 

Wrangler nechce zapadnout do šedi billboardů 

Značka iRobot spustila v polovině září 2011 
„Velkou iRobot Soutěž“, která bude mít 6 kol 
a následné finálové slosování o částku 50.000 
Kč. Soutěž bude probíhat od 19.9. 2011 do 
12. 12. 2011 na území České republiky. 

Přichází nová soutěž iRobot, ve které mají pří-
znivci robotických vysavačů americké značky 
iRobot možnost vyhrát jeden z nejnovějších 
modelů robotického vysavače iRobot Roomba 
780, voucher v hodnotě 5.000 Kč na nákup 
robotických vysavačů Roomba 770 a Roomba 
780, nebo hlavní výhru 50.000 Kč. 

Soutěž bude mít šest kol, přičemž každé 
kolo potrvá dva týdny. Po skončení každého 
kola bude vylosován jeden šťastlivec, který 
získá robotický vysavač iRobot Roomba 780. 
K tomu bude vylosováno dalších 10 výherců 
voucheru (slevového kupónu) v hodnotě 
5.000 Kč. Ten může být jednorázově uplat-
něn do 31. ledna 2012 na nákup robotických 
vysavačů iRobot Roomba série 700. Po skon-
čení základních kol proběhne finálové sloso-
vání, v němž někdo, kdo správně zodpověděl 
všechny otázky alespoň v jednom ze šesti kol, 
bude mít šanci získat hlavní výhru 50.000 Kč. 

Soutěžní otázky se týkají zejména nových 
modelů iRobot Roomba série 700, konkrétně 
770 a 780. Roomba 780 disponuje nejchytřej-
ším systémem úklidu iAdapt. Ve výbavě má du-
ální HEPA filtr zachycující nejjemnější částečky 
prachu a pylu. Větší sběrný koš, který majitele 
nově upozorní, když je třeba vysypat sesbírané 
nečistoty. Díky systému Dirt Detect 2. genera-

ce Roomba 780 „vidí“ a „slyší“ více znečištěná 
místa a tudíž se jim při úklidu více věnuje. Inže-
nýři iRobotu dokonce zvýšili životnost baterie 
o fantastických 50%. Všechna další vylepšení, 
kterými se může Roomba 780 pochlubit, jsou 
navržena tak, aby přinášela uživatelům větší 
pohodlí a zajistila dokonalý úklid domácnosti. 

Více informací a hlavně samotnou Velkou 
iRobot soutěž najdete na adrese www.irobot-
soutez.cz. 

Certus Mercatus je mladá dynamická spo-
lečnost, která se orientuje na nové a moderní 
technologie a výrobky s tím spojené. Je vý-
hradním distributorem robotických vysavačů, 
americké značky iRobot. Ta již 20 let patří mezi 
největší robotické společnosti na světě a její 
roboty používá více než 5 milionů zákazníků 
po celém světě. 

iRobot spustil 
„Velkou iRobot soutěž o 50 000 Kč“ 

Podzimní
kampaň Merrell 
Whiteout

Americká značka out-
doorové obuvi Mer-
rell slaví 30. výročí 
založení. V kategorii 
multisportovní out-
doorové boty s vý-
razným designem 
a propracovanými 
technologiemi už 
několik let patří i na 
našem trhu k nejú-
spěšnějším artiklům. 

V loňské zimní sezóně zaznamenala značka 
40%nárůst, tento trend pokračoval i v letním 
období a prodejci očekávají jeho setrvání. Vý-
hradní distributor, společnost TERM spol. s r. 
o., se proto rozhodl propagovat v samostatné 
mediální kampani novou modelovou řadou 
Whiteout pro extrémní podmínky až do -40 
°C. V srpnu byla spuštěna nová podoba webo-
vých stránek www.merrell.cz. Oproti původní 
verzi budou interaktivnější a díky animacím 
a častěji aktualizovanému obsahu i dynamič-
tější. Samotná prezentace byla realizována 
prostřednictvím on-line přenosů na portálech 
idnes.cz a sport.cz v průběhu měsíce září. Byla 
podpořena i třiceti sekundovými reklamními 
spoty na MTV a reklamou na zadních částech 
autobusů Student Agency. Dalším kanálem 
jsou PR články a redakční podpora v tištěných 
médiích - life stylových a sportovních dám-
ských i pánských časopisech. 
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Philips představuje novou řadu LED televizí 
s označením DesignLine, v nichž se snoubí 
nové funkce s ojedinělým vzhledem. Při jejich 
vývoji byl primárně kladen důraz právě na de-
sign, který se inspiruje současnými interiéry 
domácností. Díky revolučnímu použití mo-
derních materiálů včetně rámu ze skla, vytváří 
televize při průchodu světla rámem dojem, že 
pluje ve vzduchu. Ojedinělý design je doplněn 
o možnost bezdrátového připojení či patento-
vanou technologii Ambilight. 

DesignLine byla vytvořena v souladu s aktu-
álními trendy. Philips chápe přání zákazníků, 
kteří na stále více homogenním trhu televizo-
rů s podobnými vlastnostmi, tvary a použitými 
materiály, stále méně řeší technické parametry 
a touží po produktech s výrazným designem, 
které by dodaly šťávu jejich domácnostem. De-
signLine je proto první cenově dostupná řada 
televizí inspirovaná přáními spotřebitelů.

LED televize DesignLine jsou navržené zvláš-
tě pro nízké skříňky v obývacích pokojích, mají 
totiž mírný sklon šesti stupňů a poskytují maxi-
mální komfort při sledování ze všech úhlů. Ele-
gantní ultratenké bílé provedení v kombinaci 
s broušeným kovem a sklem uspokojí všechny 
vaše smysly, jelikož je příjemné na dotek i na 
pohled. Technologie Ambilight, která zvětšuje 
obraz do dvou stran, spolu se skleněnou obra-
zovkou vytváří dojem, že se obraz spolu s celou 
televizí lehce vznáší ve vašem pokoji. 

Plující televize 
Philips ve vašem 
obývacím pokoji

Jubilejní devadesátý ročník Svatováclavské 
ceny – Dostihového dne Znovínu Znojmo 
pořádaný společenským klubem Helas New 
Encounters Club ve spolupráci s generál-

ním partnerem společností Carlson., přilákal 
v neděli 25. září na dostihové závodiště Velká 
Chuchle velkou spoustu fanoušků. Jen ve VIP 
tribunách se jich pohybovalo přes 300: Hlav-
ním závodem byla Svatováclavská cena Carl-
son, kde překvapivě zvítězila klisna Merbela, 
která díky zničující akceleraci v závěru s pře-
hledem porazila sprinterskou elitu. Vedle do-
stihů s možností sázek byl pro veřejnost i hos-
ty VIP tribuny připraven bohatý doprovodný 
program. 

Na VIP tribuně byla k vidění kromě ostat-
ních zajímavostí i galerie designu., o kterou se 
postaraly značky jako Verreum, fy Process, IN-
NEX, Artemide, Band & Olufsen, Pullman, Al-
bixon, Keramika Bílá hora a nízkoenergetické 
a pasivní domy Plzeň. V rámci programu pro-
běhl také dobročinný bazar ve prospěch sdru-

žení Nejsi na to sama. Nejen o dámy se během 
dne starali v galerii krásy, kterou připravili Ho-
rus Optik Emotion Studio, Diamonds&Pearls 
jewelry, hodinky Longines, kosmetik Panpuri, 
NailTek a lázně MomsoonSpa. Všichni hosté 
mohli ochutnat Coffee Miele, čokoládové pra-
linky BON BON, Cider Stassen Belgian nebo 
vyzkoušet doutník Davidoff. 

Cremesso, unikátní kapslový systém ze Švýcar-
ska, kávovar s profesionálními parametry urče-
ný pro domácnosti či kanceláře, je na českém 
trhu novinkou. Zákazníci v mnoha zemích jej 
však s oblibou používají už několik let. Důvo-
dy jsou jasné: maximální kvalita na minimální 
ploše, prvotřídní káva, ale i čaj v praktických 
kapslích, pověstná švýcarská preciznost, eko-
nomický a ekologický provoz, ta nejlepší chuť 
a požitek z každého šálku, kdykoliv.

Za značkou cremesso stojí více než 50 let 
zkušeností s nákupem a pražením kávy, s jejím 
zpracováním i prodejem. Kapsle o hmotnosti 

zhruba 6 g obsahují kávu špičkových odrůd 
kávovníků z prémiových lokalit celého světa, 
praženou ve Švýcarsku. Díky inovativní techno-
logii, systému „aroma safe“, je v kapsli cremesso 
optimálně zakonzervováno více než 1 000 vůní. 
Tlak přístroje 19 barů je zárukou vytvoření do-
konalé pěny. A navíc – kávovar cremesso stačí 
jen stiskem tlačítka vypláchnout vodou a je 
z něj přístroj na přípravu čaje! 

Všechny přístroje cremesso jsou vybaveny 
úsporným režimem (energy save mode), který 
se automaticky spustí minutu po posledním 
použití. Spotřeba elektrického proudu se tím 
sníží na 0,3 wattů za hodinu, k zahřátí pak sta-
čí pouhých 15 sekund. Není divu, že přístroje 
cremesso jsou energeticky nejefektivnějšími na 
trhu. Kapsle cremesso neobsahují hliník a lze je 
tedy zlikvidovat jako běžný domácí odpad. 

Přístroje cremesso jsou v nabídce v několika 
barevných provedeních. Jejich nadčasový de-
sign byl ohodnocen nejprestižnějším meziná-
rodním oceněním „RED DOT“ s hodnocením 
„best of the best“!

Výhradním distributorem značky cremesso 
v České republice je společnost Potten & Pan-
nen – Staněk.

cremesso – káva jako od profesio-
nálního baristy u vás doma 
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Podzimní soutěž v éte-
ru rádia City s módní 
značkou s.Oliver je 
spojena s mottem „Ob-
lékáme Prahu“. Soutěž 
probíhá od 10. do 27. 
října 2011. Ze zaregis-
trovaných poslucha-
ček bude vždy vybrá-

na jedna dvojice kamarádek, kterým moderátor 
zavolá. Pokud obě správně zodpovědí dotaz, co 
právě dohrálo za písničku, vyhrají poukaz na 
volný výběr oblečení a doplňků s.Oliver v hod-
notě 2 000,- Kč pro každou z nich. Všechny 
výherkyně soutěže se pak zúčastní finálového
večera - slavnostního V.I.P. night shoppingu ne-
jen o trendy oblečení, který se uskuteční v pro-
dejně s.Oliver v OC Arkády Pankrác v Praze 

dne 2. listopadu 2011. Zde jim budou předány 
výherní poukázky, které si budou moci promě-
nit za krásné nové outfity. V.I.P. night shopping
proběhne od 19:00 do 22:30 v režii rádia City, 
připraveno bude občerstvení, pro výherkyně 
živě zazpívá David Deyl a moderátoři rádia City 
budou dolévat šampaňské a starat se o dobrou 
náladu a příjemnou atmosféru celého večera. 
Značka s.Oliver pak poskytne „nakupujícím“ 
výherkyním vlastní i externí stylisty, kteří jim 
pomohou při výběru nového trendy obleče-
ní, profesionální vizážisté se postarají o pod-
zimní líčení, nabídnou rady a tipy, jak v tomto 
období vypadat co nejlépe. Kromě éteru rádia 
City, kde pravidelně probíhají reklamní spoty 
a upoutávky moderátorů, je soutěž propago-
vána prostřednictvím plakátů a letáčků v praž-
ských prodejnách značky s.Oliver.

Akce Oblékáme Prahu 

Pohoda na Dýšině však nepanovala pouze na 
samotném hřišti. Tradičně bohatý doprovodný 
program bavil všechny nehráče během celého 
dne a na účastníky turnaje čekal po jeho skon-
čení. Muži si nejvíce užívali ukázkové jízdy lu-
xusním vozem Lancia, vychutnávali neméně 
luxusní doutníky Davidoff a vše následně hod-
notili nad sklenkami skotské whisky Chivas 
Regal, kávy Miele, cideru Rekorderling nebo 
australským vínem Jacob’s Creek.

To samozřejmě dělalo příjemnou společ-
nost také přítomným dámám, které měly 
možnosti zábavného vyžití snad ještě větší než 
jejich partneři. Nejvytíženější byly během ce-
lého dne nehtové designérky ze společnosti 
NailTek, napilno ale měly také hostesky u šper-
ků od Diamonds&Pearls, hodinek Longines, 
golfových brýlí Horus Optik Emotion Studio 
nebo na spoustě stánků zabývajících se zdra-
vím, lázněmi, masážemi a dalšími tělu příjem-
nými libostmi. Stánek Original Atok, kde si lidé 
mohli vyrobit i vlastní krém a ulevit své šíji, 
zádům byl neustále v obležení. Zakoupením 
dárku v dobročinném bazaru hosté podpořili 
občanské sdružení Lymfom Help.

Pro hosty akce, kteří během dne nehonili 
míčky na nekonečných fairwayích, ale měli 
chuť si golf alespoň vyzkoušet, pak byla připra-
vena speciální akademie. Po krátkých lekcích 

přítomným zpříjemnily čas zábavné soutěže 
v puttování a odpalování, které ovládl Petr Lim-
berský. Hráči i nehráči si velice užili trouble 
shot České spořitelny, kdy čipovali do luxusní 
vířivky Afrodite vystavené firmou Albixon.

V samotném turnaji se z křišťálových pohá-
rů od firmy Preciosa nejvíce radovali vítězové
svých kategorií. V té nejvyšší pro hendikepy 0 
- 18 triumfoval Martin Beneš, v kategorii 18,1 
– 36 zvítězila Ivana Laňová a mezi nadšenými 
amatéry s hendikepem 37 a více dosáhl nejvyš-
šího počtu stablefordových bodů James Mc-
Collum. Na ostrovní jedenácté jamce pak byla 
vložena tradiční soutěž nearest to pin a nejblí-
že jamce se z odpaliště přiblížil Milan Jakeš. Na 
osmnácté jamce pak golfisté pálili do dáli svý-
mi drivery a nejdále dostřelil Zdeněk Sobotka, 
který si tak odnesl cenu za longest drive.

„Jsme šťastní, že budujeme tradici britského 
golfu v České republice. Letos už pošesté, ten-
tokrát na krásném hřišti na plzeňské Dýšině. 
Celý den byl fantastický, od hráčů, po všechny 
lidi, kteří se na turnaji podíleli, až po počasí 
a skvěle upravené hřiště,“ zhodnotila turnaj 
Helena Kohoutová, zakladatelka klubu a ředi-
telka Agentury Helas. „Bylo to prostě báječné,“-
dodal Jiří Šťastný, generální ředitel DHL Global 
Forwarding a hlavní partner turnaje.

Zdroj: Honza Fait/GOLFee.cz
Fotografie: Vlastimil Vacek, Ladislav Adámek/getphoto.cz

Když golfové tradice ožívají
British Golf Cup 2011

Je to docela dobrý nápad – naložit Itálii na ko-
lečka a vozit ji po světě. Italsko-česká Obchod-
ní Komora v Praze tak učinila a 29. 9. pozvala 
VIP lidi, i několik novinářů a cestovkářů, na 
slavnostní večeři do bílého stanu vztyčeného 
na Palachově náměstí před Rudolfinem. Praha
byla jedním z hlavních evropských měst, kam 
Itálie takto slavnostně doputovala. Italský vel-
vyslanec pan Pasquale D´Avino v uvítací řeči 
mluvil o přátelství s Čechy a kouzlech maleb-
né Prahy, předsedkyně Poslanecké sněmov-
ny paní Miroslava Němcová oplatila krátkým 
a vtipným projevem v perfektní italštině; ujis-
tila pana velvyslance o našem obdivu (také 
italské kuchyně) a veskrze pozitivním vzta-
hu, který k Itálii máme od nepaměti.

Italské Ministerstvo zemědělství, potravi-
nářství a lesů pojalo tento zajímavý způsob 
putování a poskytuje tak přátelům Itálie 
pohled do několika svých regionů. Nabízí 
ochutnávku vynikajících vín a kulinářských 
skvostů v rámci propagace italské kultury, tu-
ristiky a gastronomie. Pyšní a přátelští Italové 
představili regiony Umbria, Piemonte, Puglia 
a Emilia Romagna. K večeři servírovali úžasný 
obložený talíř vybraných salámů a sýrů s mo-
denským balsamico octem, čerstvé tagliatelle 
s houbami, dušené hovězí na červeném víně 
Barolo, a několik dalších pochoutek, napří-
klad typický jablečný koláč se smetanovým 
krémem.

Nechyběla vína jako Roero Arneis, Grigno-
lino, Monferrato Dolcetto, Barbera Del Mon-
ferrato, Nebbiolo d´Alba či Moscato d´Asti. 
V závěru proběhlo slosování vizitek o 2 leten-
ky společnosti Alitalia.

Itálie na cestách

Ze života značek
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Nad plzeňskou Dýšinou zářila díky slunci azurově jasná obloha, ale žádné vedro. Takřka ideální 
golfové počasí, pochvalovali si všichni. Jaká to změna oproti předešlým dvěma ročníkům. Letošní 
British Golf Cup, už šestý v pořadí, tak ke golfové tradici odkazoval pouze svou elegancí a příjem-
ným prostředím, nikoliv britským počasím. V polovině září bylo v Golf Parku Plzeň s Helas New 
Encounters Clubem prostě dobře.

Vítězové turnaje

Aleš Holan na 11 jamce

Společnost Matějovský, přední výrobce ložního 
prádla a doplňků, představila v pondělí 3. října 
na 18. ročníku Picasso Hair Show v pražském 
hotelu Hilton novou podzimní kolekci noční-
ho prádla. Módní přehlídku s finalistkami Čes-
ké Miss uvedla moderátorka večera Mahulena 

Bočanová. Na módní přehlídce střídala ležérní 
kolekci Modern Collection exklusivní ženská 
Luxury Collection. Diváci tak měli možnost 
během přehlídky načerpat inspiraci pro nad-
cházející sezónu a inspirovat se novými trendy.

Finalistky České Miss jako Aneta Grabcová, 
Česká Miss internet 2011 a TOP 20 na Miss 
Supranational 2011, Tereza Budková, I. Česká 
Vicemiss 2009, Michaela Štoudková, II. Česká 
Vicemiss 2005 a Hana Věrná, II. Vicemiss ČR 
2009 nebo zahájily módní přehlídku ležérní 
kolekcí nočního prádla Modern Collection. 
Krátké komplety nebo delší pohodlná pyža-
ma spojovala mladistvá barevnost a pohodlné 
bavlněné materiály. Luxusní kolekce nočních 
košilek Luxury Collection, které modelky před-

vedly s velkou grácií, naopak vynikala variabi-
litou saténových, tylových a krajkových košilek 
a župánků v široké barevné škále.

„To, jak se vyspíme, pak určuje celý náš příští 
den. Proto se snažíme spánek svým zákazníkům 
co nejvíce zkvalitnit. Jasným krokem k tomu 
jsou naše exkluzivní a nové kolekce nočního 
prádla,“ říká Zdeněk Matějovský, majitel spo-
lečnosti. Společnost Matějovský myslí také na 
mladé dívky, pro které připravila výběr z noč-
ního prádla. To předvedla Martina Matějovská, 
dcera Zdeňka Matějovského. 

V rámci Picasso Hair Show vystavila společ-
nost Matějovský ve foyer kongresového sálu 
hotelu Hilton bambusové povlečení, které pat-
ří k novinkám v kolekci podzim/zima 2011. 

Finalistky České Miss předvedly podzimní kolekci  
Luxury a Modern Collection společnosti Matějovský
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Paperblanks
Obchodní zastoupení pro ČR a SR

Ing. Dana Čermáková
tel: +420 607522649

email: dcermakova@hartleyandmarks.com
www.paperblanks.com

K dostání ve vybraných obchodech. 
Např: knihkupectví Academia, Kanzelsberger, 

Knihy Dobrovský, Neoluxor, Oxford Book-
shop, Penshop, Relay Letiště Ruzyně a další.

Porsche Design Store
nám. Republiky 8, Praha 1

Obchodní dům Kotva • přízemí
tel: +420 224 801 468

kontaktní email: reznicek@partrade.cz
www.porsche-design-prague.cz

SCANquilt
OC Chomutovka, ul. Dr. Farského 4732, CHO-

MUTOV, 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 • 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 BUDĚ-
JOVICE, 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 FUTU-
RUM, 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. Pí-
ky 2703, PLZEŇ, 377 970 608 • OC OAZA, ul. 
Arménská, KLADNO, 312 522 947 • OC BON-
DY, 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 PARDUBI-
CE, Masarykovo náměstí 2799, PARDUBICE, 
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 KRÁLO-
VÉ, 495 015 400 • EUROPARK SHOPPING 

CENTER, Nákupní 389/2,3, PRAHA 10, 
246 058 158 • Novodvorská Plaza, Novodvor-

ská 136, PRAHA 4, 246 058 164

La truffe

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

Filmexport Home Video

Vydává archivní české filmy, dokumentární
filmy a animované pohádky na DVD

a také měsíčník Film a video.
www.filmexport.cz

Najdete je na adrese Kaplická 14, 140 00 Praha 

Perfect Sound Group
Výhradní dovozce

Leopoldova 2138/16 
149 00 Praha 4 - Chodov

tel: +420 272 658 390, fax: +420 272 658 390
www.perfectsoundgroup.cz

Seznam autorizovaných prodejců
najdete na webových stránkách

www.metztv.cz

AC-T servis, spol. s r. o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9

Tel.: 281 926 244
Fax: 281 926 244

GSM: 606 735 201, 603 26 99 28
e-mail: filip.tosovsky@actservis.cz
www.actservis.cz · www.kliky.eu

Program H plus, s.r.o.
Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov

www.programHplus.cz

REFRAKČNÍ CENTRUM PRAHA s. r. o.
Olivová 948/6, 110 00 Praha 1

Tel: +420 224 505 161-4
Fax: +420 224 505 160
Email: rcp@seznam.cz

laser@refrakcnicentrum.cz

Gigasport
Gigasport Praha - Zličín 
Avion Shopping Park 

Skandinávská 9, Praha 5, tel. 251 013 311 
Gigasport Praha - Černý Most 

zábavní centrum CČM 
Chlumecká 765, Praha 9 , tel.: 281 021 711 

Gigasport Průhonice 
k.z. Čestlice , Obchodní 112 , tel.: 272 088 511 

Gigasport Brno-Modřice
Svratecká 845, tel.: 547 426 611 

Gigasport České Budějovice
u Globusu , České Vrbné 2352, tel.: 385 100 211 

Gigasport Hradec Králové 
u Tesco Hradubická 

Rašínova tř. 1686 , tel.: 495 076 911 
Gigasport Mladá Boleslav 

vedle OC Olympia, Jičínská ul., tel.: 326 900 711 
Gigasport Olomouc

Slavonínská 1081/97, tel.: 585 711 011 
Gigasport Ostrava 

Avion Shopping Park 
Rudná 124, tel.: 595 707 811 

Gigasport Plzeň 
Berounka Park, Nákupní 7, tel.: 377 434 011 

Gigasport Bratislava
Avion Shopping Park, Ivánská cesta 12/A

tel.: +421 248 213 711 

Wrangler
Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1

OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5
Palác Flóra, Vinohradská 151, Praha 3

Metropole Zličín, Řevnická ul., Praha 5
OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

OC Olympia, U Dálnice 777, Brno-Modřice
Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno
Centrum Chodov, Roztylská 19, Praha 4

Europark Štěrboholy, Nákupní 389, Praha 10
NC Eden, U Slavie 1527, Praha 10

Zámecká 168/4, Ostrava
OC Olympia, Písecká 972/1, Černice-Plzeň

OC Haná, Kafkova 1223/8, Olomouc
OC Nisa, Č.mládeže 456, Liberec

OC Interspar, Želivského 5050, Jablonec n. N.
Jeans Machine, Avion Shopping Park, Rudná 

114/3114, Ostrava Záhřeb
OC Olympia, Olomoucká 90, Olomouc

AFI Palace, Masyrykovo nám. 2799, Pardubice
Jeans Machine, OC Futurum,  

Brněnská 1825/23A Hradec Králové
City Park Jihlava, Hradební 1, Jihlava

OC Tesco, Rokycanská ul.1385/130, Plzeň
Jeans Machine, OC Čepkov,  

Tyršovo nábř. 5496, Zlín
S Jeans, OC Silesia, Těšínská 44, Opava

S Jeans, 28. října, Olomouc

Whirlpool
Spotřebiče značky Whirlpool 

jsou k dostání v běžných sítích prodejců 
elektra a v kuchyňských studiích.


