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Editorial

1

každý máme Advent spojený s něčím jiným, 
ale rozhodně k němu patří i shánění vánoč-
ních dárků pro rodinu a přátele. Přirozeně 
vymýšlíme dárek, který obdarovanému udělá 
radost a to buď tím, že potěší nebo že ho pro-
stě potřebuje. Právě jste na stůl dostali vydání 
časopisu, kterým bychom rádi napomohli Vaší 
inspiraci. Najdete v něm také příběhy značek, 
které vznikly právě proto, že zakladatel značky 
kýžený dárek nikde nesehnal.

To třeba právě příběh majitelky výtvarného 
ateliéru Ange, která nemohla najít ten pravý 
dar, jenž by vhodně vyjadřoval naprosto kon-
krétní směs díku, obdivu a úcty k obdarova-
nému, jakou si přála vyjádřit. Po neúspěšném 
hledání se proto rozhodla ten správný dárek 
vytvořit sama. Tak vznikl Anděl. Podobně se 
zrodila také světoznámá značka svíček Yankee 
Candle, kdy tehdy šestnáctiletý zakladatel ne-
měl peníze na dárek mamince, tak rozpustil 
svoje dětské voskovky a vytvořil vlastně proto-
typ jeho později úspěšných svíček. Ať již byly 
pohnutky ke vzniku dárku jakékoli, podstatná 
byla chuť obdarovat.

Je jedno jestli budete přemýšlet o klíčcích od 
vozu Subaru či o žhavé novince – chytrém 
mobilu z produkce designérské špičky značky 
Porsche Design nebo o šperku Toscow či mód-
ním výstřelku značky STONES, protože nejdů-
ležitější je, že hodláte udělat svému blízkému 
radost.

A o tom by měly Vánoce být, tedy alespoň já to 
tak mám. Už jako malá holka jsem se vždycky 
víc těšila na to, že dárkem udělám radost než na 
to, co budu mít pod stromečkem já. Tak jsem 
si vlastně dělala radost po celý Advent. A pak 
mám ještě jeden skvělý recept, ne ten na cuk-
roví, ale na pocit štěstí. Přináší ho totiž umění, 
kterému mě učil vždy můj tatínek – umět se 
radovat z maličkostí. Ať už víte, o čem mluvím, 
nebo ne, ze srdce Vám přeji, abyste našli ten 
správný dárek a abyste se o Vánocích mohli ra-
dovat z maličkostí! 

A kdyby přece jen jste ten „Dárek“ nikde ne-
našli, začněte ho třeba vyrábět. I velké značky 
vznikaly z mála. Třeba naše kolegyně začala 
plést úžasné čepice na zakázku, které prostě 
nikde neseženete. A já nejenom jí, ale i Vám 
všem, kdo uvažujete o založení své značky moc 
držím palce a rádi Váš příběh jednou zveřejní-
me na stránkách tohoto časopisu.

A Vám všem, kdo jste nám letos příběh své 
značky již svěřili, moc děkuji!

Přeji Vám krásný
adventní čas, Vánoce
a inspiraci z našich stránek! 

Blanka Bukovská
vydavatelka

Vážení čtenáři,



Na počátku stála výroba letounů. 
Prvopočátky koncernu Fuji Heavy Industries 
(FHI) sahají až k někdejší Společnosti pro vý-
robu letounů Nakajima („Nakajima Aircraft 
Company“), která byla průkopníkem leteckého 
průmyslu v Japonsku. Společnost proslula bě-
hem 2. světové války pro své vynikající techno-
logie využité v taktických stíhacích letounech.

Od rozdělení někdejšího výrobce 
letadel po rozjezd nové společnosti
Skončení války v roce 1945 znamenalo i konec 
dodávek pro obranný průmysl a každý ze závo-
dů se rozdělil na 12 menších společností s cí-
lem dodávat různé průmyslové produkty pro 
civilní účely. V roce 1952 byly zakotveny nové 
zákony týkající se výroby letadel, což umožni-
lo navázat na tradice společnosti v leteckém 
průmyslu. Několik někdejších zaměstnanců 
společnosti Nakajima se rozhodlo nejen pro 
návrat k výrobě letadel, ale i spuštění výroby 
automobilů. Síly spojilo celkem pět společ-
ností – Tokyo Fuji Sangyo, Fuji Kogyo, Fuji 

Jidosha Kogyo, Omiya Fuji Kogyo a Utsunomiya 
Sharyo – které v červenci 1953 vytvořily kon-
cern „Fuji Heavy Industries“.

Pět hvězdiček v logu společnosti
Pět hvězdiček v dnešním logu Subaru předsta-
vuje spojení těchto pěti menších společností 
v jeden velký koncern, Fuji Heavy Industries, 
jenž je zastoupen jednou větší hvězdou. 

Bezpečnost a ovladatelnost
– hlavní cíle leteckých inženýrů 
Koncern Fuji Heavy Industries zanedlouho po 
svém vzniku zahájil vývoj osobních automo-
bilů. Výroba automobilů však představovala 
nový kreativní směr činnosti koncernu Fuji 
Heavy Industries, ve kterém pracovali přede-
vším letečtí inženýři. 

Letadla jsou samozřejmě k tomu, aby naplňo-
vala sny lidí, kteří chtějí volně létat po obloze. 
Zároveň jsou však navržena tak, aby chránila 
životy těchto lidí. Když se tedy letečtí inženýři 

rozhodli vyrábět automobily, bylo jen přiroze-
né, že si za nejdůležitější cíl určili bezpečnost 
a současně usilovali o ovladatelnost a odpoví-
dající reakce vozu na pokyny od řidiče.

V té době se řada japonských automobilek 
učila vyrábět vozy ve spolupráci se zahranič-
ními výrobci, což vedlo k tomu, že při vývoji 
osobních vozů se obecně čerpalo ze znalostí 
výroby vozů nákladních. Koncern Fuji Heavy 
Industries se v tomto ohledu zcela odlišuje, 
neboť při návrhu automobilů tradičně po-
stupoval zcela od počátku a nespoléhal se na 
spolupráci s firmami ze zahraničí. Traduje se, 
že jeden inženýr ze Subaru tehdy prohlásil: 
„V duchu tradic všech, kteří vyráběli letadla pro 
leteckou společnost Nakajima Aircraft Compa-
ny, nechceme jednoduše kopírovat technická 
řešení těch ostatních. Pokud se vybraná skupi-
na tak kvalifikovaných leteckých konstruktérů 
rozhodne postavit celému automobilovému 
průmyslu, nemáme zapotřebí kopírovat zahra-
niční automobily.“

Šinroku Momose,
inženýr zakladatel, který 
stojí za DNA značky Subaru
Automobilka Mercedes-Benz 
měla Gottlieba Daimlera, 
Porsche zase Ferdinanda Por-
scheho, a podobně i Subaru 
mělo konstruktéra, který za-

čal psát historii značky a významně ovlivnil 
všechny automobily, které následovaly. Jed-
nalo se o Šinroku Momose, který pracoval tři 
roky pro výrobce letadel Nakajima a vždy do-
kázal prosadit jedinečné myšlenky i vývojové 
koncepce. Jeho základní postoj coby letecké-
ho konstruktéra k vytváření produktů, které 
plní zadané technické požadavky a současně 
podporují volný a snadný přístup, měl zcela 
zásadní a dlouhotrvající vliv na všechny kon-
struktéry Subaru, kteří po něm následovali. 
Jeho praktický přístup vycházející z teoretic-
ky ideálního návrhu a zaměřený na výrobu 
dokonalejších výrobků pro každodenní život 
je přesně tou filozofií, kterou se řídí i dnešní 
konstruktéři vozů Subaru

První automobil Subaru P1
V roce 1954 koncern Fuji Heavy Industries 
vyvinul první automobil označovaný jako 
„Subaru P-1“. Jelikož japonské silnice se teh-

dy obecně nacházely v dosti žalostném stavu, 
téměř všechny osobní automobily používaly 
stejnou rámovou konstrukci jako nákladní 
vozy a rovněž tuhé zavěšení kol. P-1 byl však 
pokrokový model se samonosnou karoserií 
a nezávislým zavěšením kol, kladoucí důraz 
na jízdní pohodlí, stabilitu a dobrou ovlada-
telnost. Převládl však bohužel názor, že jeho 
sériová výroba by přinesla příliš vysoká rizika, 
a tak se tento model příliš nerozšířil. Byl to 
nicméně první vůz vyráběný pod označením 
„Subaru“. Značka Subaru byla vytvořena pro 
osobní automobily vzešlé z vývoje koncernu 
Fuji Heavy Industries. „Subaru“ v japonštině 
znamená Plejády (název souhvězdí, též Kuřát-
ka), jehož původním významem je soudržnost 
nebo sounáležitost. 

Prvním sériově vyráběným vozem
značky Subaru byl model „Subaru 360“
Model Subaru 360 vyráběný v letech 1958 - 
1970 si dal za cíl nabídnout dostatečné jízdní 
pohodlí a potřebnou jízdní dynamiku. Vůz byl 
lehký a používal materiály, které byly u séri-
ových vozů v té době považovány za nemysli-
telné. Rámy sedadel byly z hliníku, střecha ze 
sklolaminátu a zadní okna z akrylového skla. 

S ohledem na pohodlí cestujících bylo pou-
žito uspořádání s motorem vzadu a pohonem 

zadní nápravy a nezávislé zavěšení kol s torzní 
příčkou a vlečenými rameny.

Vznik charakteristického
systému pohonu Boxer

Do historie značky se 
významným způsobem 
zapsal model Subaru 
1000 (1966-1972) s mo-

torem Boxer a symetrickým systémem poho-
nu, který slouží jako konstrukční základ i pro 
dnešní vozy. Zatímco u většiny motorů jsou 
písty uspořádány podélně v jedné řadě, v pří-
padě motorů konstrukce Boxer leží písty vo-
dorovně a navíc se pohybují vždy proti sobě, 
tj. vzájemně svírají úhel 180°. Vzájemný pohyb 
pístů trochu připomíná pěsti soupeřících bo-
xerů, a odtud tedy plyne označení konstrukce 
celého motoru. První motor Boxer byl menší 
než dnes. Vpředu nenajdeme žádný rozvodo-
vý řemen, neboť u tohoto motoru s rozvodem 
OHV se sací a výfukové ventily ovládaly pomocí 
rozvodových tyček umístěných uvnitř bloku 
motoru, což bylo možné i díky malému zdviho-
vému objemu válců. Vedoucí projektu „Subaru 
1000“ Šinroku Momose vycházel ze zkušeností 
z vývoje modelu P-1 a uvědomoval si, že uspo-
řádání s řadovým motorem vpředu pohánějí-

Na automobilovém trhu vzájemně soupeří řada značek ve snaze získat 
konkurenční výhodu. Avšak pouze ty, které se těší uznání ze strany zá-
kazníků (jenž představuje tzv. hodnotu značky) mají šanci vytvářet zisk 
i v budoucnu a nadále růst. 

Ve snaze akcentovat hodnotu značky přišlo Subaru, s novým sloganem 
„Confidence in Motion“ (Jistota v pohybu).

Filozofie Subaru již od dob, kdy tento výrobce dodával především letadla, 
byla vždy založena na tom, že „radost z řízení automobilu je znásobena 
pocitem bezpečí, který je podmíněn používáním spolehlivých technologií.“ 

„Jistota (Confidence)“ odkazuje na potěšení znásobené pocitem bezpečí, 
coby základní hodnotu, nabízenou klientům podle zásady „Zákazníci na 
prvním místě.“

Slovní spojení „v pohybu (in Motion)“ zase odkazuje na rozhodnutí ne-
přetržitě pracovat na budování hodnoty značky Subaru a zásad v rámci 
vytváření vztahů se zákazníky založených na vzájemné důvěře. 

Důležité mezníky
v historii značky Subaru

Historie značky Subaru

2

Historie značky Subaru

3

Nakajima Typ 2
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cím zadní kola přes kardanový hřídel, což byla 
v té době obvyklá konstrukce, není v otázkách 
jízdních výkonů ideální, zejména co do stabili-
ty a vibrací za vysokých rychlostí. V té době se 
tedy rozhodlo o určitém posunu a zaměření se 
na uspořádání s motorem vpředu a pohonem 
předních kol, které se těšilo pozornosti i teh-
dejších evropských konstruktérů. Cílem bylo 
zajistit maximální možnou stabilitu a agilní 
ovladatelnost vozu. Konstruktéři se proto na-
víc rozhodli zkrátit převis karoserie a umístit 
přední diferenciál doprostřed karoserie vozu. 
Tehdy bylo navrženo uspořádání využívající 
podélně umístěný motor typu Boxer, což zna-
menalo uvedení proslulé kombinace motoru 
Boxer a symetrického systému pohonu. Tato 
výjimečná základní koncepce ve spojení s dob-
ře vyváženou karoserií umožňující snadné za-
táčení podobně jako letadlo měla na další vývoj 
vozů Subaru zásadní vliv. 

Zrození osobních automobilů
s pohonem 4WD
Kolem roku 1970 se na Subaru obrátila ener-
getická společnost, která požadovala vozidla 
ke kontrole elektrických vedení v oblastech 
Japonska s vysokými sněhovými srážkami. To 
byl impuls k vývoji prvního prototypu Subaru 
s pohonem všech kol (4WD) na základě mode-
lu Subaru 1000 Van. Provedení si následně zís-
kalo oblibu pro svoji praktičnost a byl zahájen 
intenzivní vývoj, na jehož konci v roce 1972 
stálo kombi Leone* 4WD Estate Van. To bylo 
pouhých 6 let po prvním představení modelu 
Subaru 1000. Rekordně krátkou dobu vývoje 
vozu s pohonem všech kol lze připsat již použi-
tému podélnému uspořádání převodovky.Sub-
aru tehdy doplnilo možnost přiřazení pohonu 
všech kol u vozů s pohonem přední nápravy, 
přičemž další změny se omezily pouze na výro-
bu speciálních modelů pro nerovné cesty nebo 
zasněžené silnice, což samozřejmě znamenalo 
poměrně nízký počet prodaných kusů. Spo-

lečně s následným nárůstem dynamiky moto-
rových vozidel se uznání dostalo praktičnosti 
vozů s pohonem 4WD při efektivním přenosu 
hnací síly na povrch vozovky prostřednictvím 
všech čtyř kol. S rostoucí oblibou vozů s poho-
nem 4WD se vývoj Subaru začal zaměřovat i na 
využití výhod nabízených pohonem všech kol 
u běžných osobních automobilů. Model Leone 
(1971 – 1993) se tak do historie značky zapsal 
především díky pohonu všech kol. Zpočátku 
byl nabízen ve verzi s manuální převodovkou 
umožňující přiřazení pohonu všech kol podle 
potřeby (part-time AWD), ale později se objevi-
ly nové verze s pohonem 4WD a automatickou 
převodovkou. V okamžiku, kdy Subaru zavedlo 
systém stálého pohonu všech kol 4WD, vznik-
lo nerozlučné spojení mezi značkou Subaru 
a pohonem AWD. Systém založený na techno-
logii aktivního rozdělování točivého momentu 
u stálého pohonu všech kol, jejímž cílem je 
aktivní udržování záběru všech čtyř kol s po-
vrchem vozovky, byl pojmenován „Symmet-
rical AWD“. Nejrůznější technologie na bázi 
pohonu Symmetrical AWD se objevily i v poz-
dějších běžně prodávaných modelech Subaru 
a konstruktéři této značky dále prohlubovali 
své zaměření na technologie stálého pohonu 
všech kol. Produktové označení „Symmetrical 
AWD“ se v době představení stálého pohonu 
všech kol (4WD) zpočátku nepoužívalo. Když 
později začali nejrůznější modely s pohonem 
4WD nabízet i ostatní výrobci, Subaru se roz-
hodlo pro toto speciální produktové označení, 
aby zdůraznilo přednosti a unikátní vlastnosti 
daného systému pohonu 4WD u osobních 
vozů této značky. Uvedené produktové ozna-
čení se celosvětově používá od roku 2003, kdy 
byla představena čtvrtá generace modelu Lega-
cy. Každá změna tohoto systému pohonu není 
samozřejmě doprovázena novým označením, 
a tak je z marketingového pohledu v pořád-
ku používat „Symmetrical AWD“ pro jakékoli  
Subaru s pohonem AWD a motorem Boxer. 

Justy - celosvětově první vůz s bezstupňovou 
(variátorovou) převodovkou CVT
V roce 1984 Subaru proniklo do třídy malých 
vozů se svým modelem Justy postaveným na 
platformě modelu REX. Justy poháněl řadový 
tříválec umístěný vpředu se zdvihovým obje-
mem 1,0/1,3 l. Justy se v roce 1987 zapsal do 
automobilové historie jako celosvětově první 
sériově vyráběný vůz vybavený bezstupňovou 
(variátorovou) převodovkou s řemenovým po-
honem, označovanou jako ECVT. 

Sportovní kupé XT
Na podvozkové platformě modelu Leone 
vzniklo sportovní kupé XT. Tento model, cí-
lený na americký trh, se vyznačoval aerodyna-
mickou karoserií se součinitelem aerodyna-
mického odporu pouhých 0,29 a v roce 1987 
byl vybaven šestiválcem boxer o zdvihovém 
objemu 2,7l a vylepšen čtyřstupňovou auto-
matickou převodovkou a stálým pohonem 
všech kol (AWD).

Posílení technologického
rozvoje v polovině 80. let
V polovině 80. let si Subaru dalo za cíl celkově 
posílit technologický vývoj a aktivně investo-
vat do budoucnosti společnosti. Začala výstav-
ba testovacího a vývojového střediska (Subaru 
Test and Development Center), které je dnes 
hlavním místem vývoje současných vozů  
Subaru. Kolem roku 1985 začal vývoj vozu, 
který by nahradil Leone. S cílem vytvořit „auto, 
které bychom sami chtěli řídit“, přišli technici 
Subaru se zcela novou konstrukcí, od karoserie 
a zavěšení až po motor.

Vůz měl sloužit reálným potřebám motoris-
tů celého světa a splňovat požadavky na jízdu 
po všech myslitelných vozovkách. Od němec-
kých dálnic až po nerovné cesty v Americe. 
V této době však došlo k zásadním změnám 
vnějších podmínek s dopady na automobilový 
průmysl. Jednalo se například o dobrovolná 

omezení vývozu způsobená obchodními kon-
flikty s USA, rychlé posilování jenu po meziná-
rodní dohodě, rostoucí domácí poptávka na ja-
ponském trhu (začátek ekonomické bubliny) 
a celková stagnace amerického trhu po kolap-
su akciových trhů. 

První dvě generace modelu Legacy
Za těchto přísných podmínek měl v roce 1989 
situaci zachránit model Legacy. I přes zlepšo-
vání prodejů na japonském trhu bylo Subaru 
nuceno pokračovat v dodávkách značně pře-
vyšujících poptávku, aby se udržel závod SIA, 
což nakonec napomohlo k prodejům v USA, 
které utvořily základ celého exportu. Ztráta 
konkurenceschopnosti na trhu a vysoké výrob-
ní náklady modelu Legacy vedly k finančním
potížím. Společnost začala snižovat náklady 
bez negativních dopadů na provedení a kva-
litu výroby. Tato opatření posléze významně 
pomohla v roce 1993, při uvádění druhé gene-
race modelu Legacy. 

Změna marketingové strategie
a zrod modelu Outback
Dalším důležitým krokem bylo zaměření mar-
ketingové strategie na komunikaci konkrétních 
produktových benefitů a pozitivní posun ima-
ge značky. Díky tomu se zlepšila ziskovost na 
domácím trhu i v zahraničí. Po prudkém nástu-
pu obliby vozů SUV na americkém trhu v roce 
1995 zrodil model „Outback“ a raketově vystou-
pal i celkový image značky Subaru na trhu. 

Představení třetí generace modelu Legacy 
s celou řadou vylepšení
V roce 1998 se představila třetí generace mo-
delu Legacy vycházející z druhé generace, 
která používala zdokonalený systém stálého 
pohonu všech kol a pyšnila se celou řadou 
dalších vylepšení v otázkách pasivní bezpeč-
nosti i jízdního pohodlí. Díky víceprvkovému 
zavěšení se ještě více posílila vynikající repu-

tace modelu v otázkách požitku z jízdy a nový 
drsnější vzhled lépe odpovídal image vozů se 
stálým pohonem všech kol. 

Čtvrtá generace modelu Legacy urychlila 
nástup modelů Impreza a Forester
Vývoj čtvrté generace modelu Legacy uve-
deného v roce 2003 urychlil nástup modelů 
Impreza a Forester. Díky vývoji dokázaly tyto 
vozy opět získat postavení stěžejních modelů 
značky Subaru. Byly to „vozy spojující jízdní 
pohodlí, funkčnost a krásu“. Zlepšení pocháze-
jící z dalšího vývoje byla skutečně komplexní. 
Jednalo se například o snížení polohy uložení 
motoru (nižší vibrace přenášené do podlahy), 
celkové snižování zbytečné hmotnosti, použití 
posilovačů brzd s táhlem (zlepšení lineárního 
účinku při brzdění), použití izometrické výfu-
kové soustavy (vyšší účinnost díky zamezení 
rušivých vlivů ve výfukové soustavě), nasazení 
pětistupňové automatické převodovky a dvo-
jité výfukové soustavy u luxusních modelů 
nebo zavedení systému proměnného časování 
ventilů (AVLS) u šestiválcových motorů. 

V rámci dalších designových úprav se ob-
jevily světlomety ve tvaru orlího oka, které se 
postupně staly typickým rozpoznávacím zna-
kem vozů Subaru, nebo motiv křídla na masce 
chladiče. Originální systém AWD automobilky 
Subaru se dále začal systematicky označovat 
Symmetrical AWD.

Kromě toho se postupně vyvíjela i čtvrtá 
generace modelu Legacy, pro kterou již nebyl 
hlavní pouze trh v Japonsku, a dokázala si vy-
dobýt celosvětové uznání. 

Nástup vozů s motorem BOXER DIESEL 
a páté generace modelu Legacy
Vývoj motorů boxer druhé generace doprová-
zely dramatičtější okolnosti. Ty se dotkly i vývo-
je motoru BOXER DIESEL. Vznětové motory se 
mj. díky nízkým emisím CO2 běžně používaly 
v Evropě již přes 20 let a bylo zřejmé, že dobře 

spolupracují i s pohonem AWD. Absence mo-
delů se vznětovým motorem pak znamenala, 
že prodejci Subaru přicházeli o řadu obchod-
ních příležitostí. Vývoj se však odkládal, zejmé-
na kvůli tomu, že poptávka po vozech se vzně-
tovým motorem se omezovala převážně jen na 
Evropu a také kvůli tomu, že u motorů s krát-
kým zdvihem pístů, jako je případ boxeru, se 
předpokládalo, že spalování nafty nebude dob-
ře fungovat. Dokonce můžeme podotknout, že 
se vznětovou verzí nepřišla ani automobilka 
Porsche, která se na vývoj motorů konstrukce 
Boxer specializuje. Bylo zřejmé, že jedinečná 
konstrukce používaná automobilkou Subaru 
představuje problém. Subaru nemělo možnost 
nakoupit vznětové motory od externího doda-
vatele, a tak začalo v tomto ohledu za ostatními 
zaostávat. Ke konečnému rozhodnutí o maso-
vé výrobě vznětových motorů konstrukce Bo-
xer přispělo zpřísnění evropských regulací 
pro emise CO2, po kterém bylo zřejmé, že ab-
sence vznětového motoru by na trhu znamena-
la značnou konkurenční nevýhodu. Ihned po 
tomto rozhodnutí se rozjel vývoj nového moto-
ru nebývalou rychlostí, aby Subaru co nejdříve 
dohnalo náskok ostatních, a již na konci roku 
2007 se veřejnosti představil BOXER DIESEL. 
Nový vznětový motor se nejdříve objevil pod 
kapotou vozů Legacy a Outback. Během roku 
se motor začal montovat do modelů Forester 
a Impreza v kombinaci s nově vyvinutou šes-
tistupňovou manuální převodovkou. Hladký 
chod a vysoký výkon tohoto vznětového mo-
toru překvapil dokonce i evropské výrobce, 
kteří měli se vznětovými motory více než půl 
století zkušeností. Pokud by se jednalo o vzně-
tový motor s běžným uspořádáním, nahlíželo 
by se na něj prostě jako na další vznětovou jed-
notku, která přišla na trh o něco později. Ale 
celosvětově první sériově vyráběný vznětový 
boxer pro osobní vozy si díky svým dokonalým 
vlastnostem okamžitě vydobyl vysoké uznání. 
Přestože se při vývoji jednotky BOXER DIESEL 
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vycházelo z motoru SUBARU BOXER druhé 
generace, konstrukčně se jednalo prakticky 
o zcela nový motor. Například bylo nutné vy-
řešit krátký zdvih pístů, který byl považován za 
největší překážku, a tak došlo na přepracování 
ojnic pístů a návrh hlav válců s nízkým profi-
lem nebo kompaktních vstřikovacích ventilů, 
aby se nezměnily vnější rozměry nového mo-
toru. Zkušenosti získané při vývoji stávajících 
zážehových motorů Subaru s přeplňováním 
se uplatnily i v případě turbodmychadla a po-
silování komponent navržených tak, aby se 
vyrovnaly s vysokými spalovacími tlaky, kte-
ré jsou pro vznětové motory typické. Rychlý 
vývoj tohoto po všech směrech dokonalého 
motoru byl obestřen velkým tajemstvím. Tím 
byla existence výzkumného týmu v rámci kon-
strukčního oddělení Subaru, který po více než 
20 let prováděl základní výzkum a byl přesvěd-
čen o tom, že konstrukce Boxer by mohla vy-
řešit obecný problém vznětových motorů, kte-
rým jsou vibrace. Usilovná práce na motoru  
BOXER DIESEL se odrazila ve výrazném ná-
růstu prodejů v Evropě, ohromném zlepšení 
image značky Subaru a současně i lepších eko-
logických parametrech. 

V roce 2009 byl ukončen vývoj páté gene-
race modelu Legacy, který navázal na své his-
torické tradice a byl navržen jako nový model 
reagující na potřeby nové éry v automobilo-
vém průmyslu. Subaru upustilo od typických 
bezrámových oken, používaných po mnoho 
let, aby bylo možné zvětšit nástupní otvor pro 
pasažéry. S ohledem na hospodárný chod i dy-
namiku jízdy byla pro vozy s pohonem AWD 
vyvinuta řetězová variátorová převodovka 
CVT (Lineartronic), která se v minulosti u sé-
riově vyráběných vozů vůbec neobjevovala. 
Nový model byl ihned po uvedení podroben 
řadě nárazových testů a hodnocení po celém 
světě, ve kterých získal špičkové výsledky.

Kupé SVX vycházející z modelu Leone
Nástupce modelu Alcyone – SVX, který před-
stavoval kupé vycházející z modelu Leone, 
vznikl jako vlajkový model reprezentující 

technický náskok automobilky Subaru. Nejná-
padnějším rysem tohoto pokrokového návrhu 
byla kabina s navazujícími skleněnými plo-
chami s doplněnými dělenými „okénky“, díky 
kterým pokračují skla ve dveřích až po střechu 
vozu. Na trhu byla vysoká poptávka po kom-
paktním základním modelu v kategorii vozů 
jako Impreza. 

Vznik nové kategorie vozů v čele s výkon-
ným modelem WRX s pohonem AWD
Konstruktéři Subaru se rozhodli navrhnout 
kompaktní model, který by bylo možné velmi 
snadno odlišit od konkurenčních vozů. Výsled-
kem tohoto rozhodnutí je vznik nové kategorie 
vozů, v jejichž čele stojí vysoce výkonný kom-
paktní model WRX s pohonem AWD. Prodeje 
Imprezy nesplnila původní očekávání zejména 
na trhu v USA.

Díky zvětšení zdvihového objemu motoru 
na 2,2 l nebo dokonce 2,5 l v kombinaci s mar-
ketingovou strategií postavené na pohonu 
AWD nakonec tento model dokázal své poslání 
splnit. Na trzích mimo Severní Ameriku se Im-
preza etablovala jako základní zástupce mezi 
modely s pohonem Symmetrical AWD. Model 
WRX se původně vyvíjel jako vysoce výkonná 
verze řady Impreza. Po roce 2010 se od základ-
ního provedení modelu Impreza osamostatnil 
a dostal nezávislé modelové označení. 

Model WRX vyvážený do Evropy, Austrálie 
a Asie si získal značnou popularitu u specific-
ké skupiny zákazníků, neboť právě na těchto 
trzích najdeme velké množství zanícených fa-
noušků soutěží WRC. Vrcholem pak bylo ob-
dobí 1995 až 1998, kdy Subaru vyhrálo seriál 
WRC tři roky po sobě. Trh vysoce výkonných 
vozů s pohonem AWD pak doplnila vyladěná 
verze WRX STI od společnosti STI. Provedení 
WRX STI se později dostalo do nabídky sério-
vě vyráběných modelů a od roku 2000 se tento 
model začal vyvážet do zemí mimo Japonsko. 

Model Outback jako odpověď  
na žádané vozy kategorie SUV
V roce 1995 byly největší módou na severoa-
merickém automobilovém trhu vozy kategorie 
SUV. Na tuto poptávku Subaru reagovalo mo-
delem Outback. Konstruktéři Subaru využili 
tradiční pohon Symmetrical AWD určený pro 
běžné osobní vozy, který dovoloval pohyb po 
nezpevněných cestách, dle původních přání 
zájemců o SUV a dokázali postavit vůz vycháze-
jící z modelu Legacy, ale s vyšší světlou výškou, 
celoročními pneumatikami a outdoorovým 
pojetím interiéru. Zatímco Outback první ge-
nerace vyjížděl pouze s motorem 2,5 l (na ame-
rickém trhu se prodávala i verze s motorem 
2,2 l), u druhé generace se v roce 2000 objevil 
i šestiválcový SUBARU BOXER o zdvihovém 
objemu 3,0 l. 

Outback třetí generace (2003-2009) se poté 
na severoamerickém trhu nabízel ještě s pře-
plňovaným zážehovým motorem 2,5 l, zatím-
co v Evropě se pod kapotou tohoto modelu 
objevil koncem roku 2008 celosvětově první 
BOXER DIESEL (též pro Legacy). 

Na vlně tehdejší popularity představilo  
Subaru i lehký pick-up „Baja“, vycházející z mo-
delu Outback. Vznikl jako první zástupce znač-
ky Subaru v novém segmentu SUT. 

Vývoj modelu Forester
Vývoj Foresteru byl do značné míry ovlivněn 
modelem Impreza, který úspěšně vznikl na 

základech Subaru Legacy. Modely první (1997 
až 2002) a druhé generace (2002 až 2007) se 
zaměřoval především na oblast agility, neboť 
tento model konkuroval běžným osobním 
vozům. Z těchto důvodů byla celková výška 
vozu poměrně malá, a to i přes zvýšenou svět-
lou výšku vozu, což se odrazilo v jedinečném 
designu ve stylu vysokého kombi. Většina zá-
jemců o tento model preferovala větší prostor 
v interiéru a vyšší užitné vlastnosti. Na základě 
těchto požadavků vznikl Forester třetí genera-
ce (2007) navržený podle základní koncepce 
„nejlepší nabídka pro aktivní životní styl“, 
který přinesl výrazně vyšší užitnou hodnotu 
i prostornost. V souladu s touto koncepcí bylo 
upuštěno i od tradičních bezrámových oken 
ve dveřích, kvůli lepšímu přístupu na zadní 
sedadla vozu. 

Forester třetí generace těží z výhod nízkého 
těžiště daného pohonem Symmetrical AWD, 
a tak oproti konkurenčním SUV nabízí lepší 
ovladatelnost. 

Model Tribeca
– výkonný model pro aktivní životní styl
Na severoamerickém trhu se ještě před kate-
gorií vysoce výkonných modelů rozvinul trh 
vozů určených pro aktivní životní styl.

Vlajkovou lodí se stala Tribeca. Nový model 
byl postaven na podvozkové platformě mode-
lu Outback, ale kvůli třetí řadě sedadel bylo 
nově použito dvojité lichoběžníkové zavěšení. 
Pohonná jednotka byla podobná jako u vrchol-
né verze řady Outback, tj. třílitrový SUBARU 
BOXER, pracující ve spojení se systémem po-
honu. Design exteriéru stavěl na koncepci 
„one-motion“ s velmi nápadnými rysy čelních 
partií. Hlavním prvkem byla maska chladiče 
s roztaženými křídly, inspirovaná základní 
DNA značky Subaru. Interiér byl navržen tak, 
aby připomínal kokon, kde by se všichni cestu-
jící cítili klidně a bezpečně.
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Již první závod byl obrovským úspěchem
Závod o Velkou cenu Japonska, založený v roce 
1963, si získal ohromnou pozornost automobi-
lových výrobců a již ve svém druhém ročníku 
zlákal na start řadu konkurenčních vozů. Této 
akce se zúčastnilo i Subaru 360, které v katego-
rii do 400 cm3 obsadilo první a druhé místo. 

Další úspěchy modelů
Subaru 1000 a Subaru Leone
V japonské alpské rallye pořádané v roce 1966 
startovalo Subaru 1000, první vůz s motorem 
SUBARU BOXER a symetrickým systémem po-
honu, který dojel na výtečném třetím místě.
Rallye Safari se v roce 1980 zúčastnil vůz Subaru 
Leone, který vyhrál závod ve své kategorii.

Úspěšný pokus o překonání
světového rekordu
Později vznikl nápad zahájit propagaci no-
vého modelu Legacy pokusem o překonání 

světového rychlostního rekordu. Cílem týmu 
nasazeného do této soutěže bylo překonat 
předchozí rekord automobilky SAAB, kte-
rým byla průměrná rychlost 213,646 km/h na 
vzdálenost 50 tisíc mil, resp. 213,299 km/h na 
vzdálenost 100 tisíc kilometrů. Model Legacy 
se měl na trhu oficiálně představit v lednu
1989, pokus o překonání rychlostního re-
kordu byl tedy načasován na stejné období. 
S ohledem na klimatické podmínky a mož-
nosti komunikace bylo jako místo konání 
zvoleno testovací centrum v Arizoně (oválný 
okruh o délce 9,182 km). 

Pokus byl zahájen 2. ledna 1989 v 11:27 mi-
nut a 9 sekund. Všem třem nasazeným vozům 
se i přes nepříznivé povětrnostní podmínky 
podařilo překonání výše uvedeného rekordu.

Úspěchy v soutěžích WRC
Další výzvou pro Subaru byla účast v soutěžích 
WRC srovnatelných se závody Formule 1. K na-
sazení do soutěží WRC byl samozřejmě vybrán 
model Legacy 2,0 l Turbo. 

V dubnu 1990 se tým skvěle uvedl hned 
v prvním závodu WRC, kde Legacy získalo 
vítězství ve skupině N. Nebylo však snadné 
dosáhnout skutečného vrcholu, což tehdy 
znamenalo vítězství ve skupině A. Nejvyššího 
vítězství se dočkal vylepšený model Legacy 
na platformě modelu Impreza v roce 1993 
v 9. soutěži (Rallye 1000 jezer). V návaznosti 
na vítězství v závodní sezóně 1993 si mohl tým 

Vozy Subaru na závodní dráze

Subaru WRX

Subaru Baja

Subaru Forester

Subaru Tribeca

Překonání rychlostního rekordu

Pro výrobce s filozofií „Radost z mobility stojí na základech pocitu bezpečí, který je
garantován spolehlivým technickým řešením“ bylo přirozené přemýšlet o účasti 
v motorsportu, kde se vozidla testují za extrémních podmínek. Historie závodů sahá 
k Subaru 360, které bylo prvním sériově vyráběným modelem značky Subaru. 

Subaru SVX
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Motor Boxer – zlepšení agility a stability 
vozu, nižší spotřeba a delší životnost
Motor Boxer je lehký hliníkový motor s plo-
chým profilem a nízkým těžištěm, které přispí-
vá k nižšímu momentu setrvačnosti k podélné 
ose a potlačuje pocity naklánění karoserie při 
zatáčení vozidla do strany. Dalšími výhodami 
tohoto motoru jsou nízké vibrace, nízká hladi-
na hluku a hladký chod až do vysokých otáček. 
Za tím stojí především výhodné konstrukční 
řešení postavené na proti sobě se pohybujících 
pístech, kdy levá řada pístů eliminuje vibrace 
té pravé a naopak, navíc s klikovým hřídelem 
otáčejícím se uprostřed motoru mezi pevnými 
bloky válců. Za výtečnou odezvou tohoto skvě-
le vyváženého motoru stojí zejména absence 
komponent bránících hladkému otáčení, jako 
jsou vyvažovací hřídele nebo těžké protiváhy 
klikových hřídelů. Díky příznivé charakteris-
tice vibrací je možné protiváhy na klikovém 
hřídeli omezit na minimum a rovněž zcela vy-

pustit vyvažovací hřídele. Motor tak má lepší 
spotřebu paliva a vykazuje lepší odezvu. Nižší 
moment setrvačnosti ke svislé ose, čímž se 
zlepšuje celková jízdní agilita vozu. Malá výš-
ka motoru a nízké těžiště dále zlepšuje agilní 
vlastnosti a stabilitu vozu. 

Je možné použít velký průměr vrtání, a tak 
se používá u sportovních vozů s vysokootáčko-
vými motory. Klikový hřídel může hladce roto-
vat až do vysokých otáček motoru, protože je 
vložen mezi dva pevné bloky válců, což má pří-
znivé dopady i na celkovou životnost motoru. 
Motor konstrukce Boxer má konstrukční výho-
du v dlouhé životnosti. Smysluplné je i spojení 
koncepce Boxer s technologiemi přeplňování. 
Kupříkladu z modelu WRX STI je zřejmé, že 
Subaru dokázalo vyvinout vozidlo, u kterého se 
zákazníci mohou těšit z mohutného výkonu po-
skytovaného přeplňovaným motorem SUBARU 
BOXER, navíc s jistotou pramenící ze spojení 
s vysoce spolehlivým systémem pohonu AWD.

Systém pohonu AWD
To jsou vynikající záběrové schopnosti, agilní 
chování vozu a nižší spotřeba paliva oproti 
klasickému pohonu všech kol 4WD. Pohon 
Subaru AWD je oceňován pro efektivní přenos 
točivého momentu a účinnou regulaci ztrát 
točivého momentu mezi nápravami. S tímto 
systémem pohonu se dosahuje stability a te-
rénních schopností AWD bez kompromisů 

v oblasti spotřeby paliva, při zachování agilní 
ovladatelnosti plně srovnatelné s vozy poháně-
nými pouze přední nebo zadní nápravou. Toto 
je možné díky charakteristickému spojení mo-
toru Boxer + symetrického pohonu (Symmet-
rical AWD), který překonává řadu obvyklých 
slabin pohonu 4WD. Vysoká stabilita: výkon 
motoru se přenáší a rozděluje na všechna čtyři 
kola, a tak je zajištěna jízdní stabilita i při náh-
lých změnách povrchu vozovky. Systém AWD 
zlepšuje schopnosti jízdy v terénu díky tomu, 
že na všechna kola se přenáší výkon od moto-
ru, a tak je možné zajistit vynikající záběrové 
schopnosti. Dalším benefitem tohoto systému
je eliminace vysoké nedotáčivosti a přetáčivos-
ti, a to i v limitních situacích a díky tomu agilní 
jízdní chování vozu. Dále tento systém zlepšu-
je akcelerační schopnosti vozu. Při akceleraci 
se výkon přenáší a rozděluje na všechny čtyři 
kola. Obzvláště se to projevuje ve spojení s vy-
soce výkonnými motory. Oproti klasickému po-
honu všech kol 4WD jsou výhodami Symetrical 
AWD nižší hmotnost komponent díky podélně 
uložené převodovce a z toho vyplývající nižší 
spotřeba paliva a především jízdní vlastnosti. 
Vozy Subaru díky použité konstrukci nabízejí 
lepší agilní ovladatelnost, a to i přesto, že se vý-
kon motoru permanentně přenáší na všechna 
čtyři kola. V nabídce jsou čtyři typy pohonu 
AWD podle typu převodovky

Mechanický mezinápravový  
diferenciál s omezenou svorností
V závislosti na typu převodovky nabízí Subaru 
čtyři různé typy pohonu AWD. Mechanický me-
zinápravový diferenciál s omezenou svorností je 
určen pro vozy s manuální převodovkou s výjim-
kou modelu WRX STI. Mechanický mezinápra-
vový diferenciál dokáže kompenzovat rozdíly 
v otáčkách přední a zadní nápravy, tzn. při po-
malém průjezdu zatáčkou se přední kola zpra-
vidla otáčejí rychleji než zadní. Pokud některé 
z kol začne prokluzovat, záběrové schopnosti to-
hoto kola klesají na nulu a trakci začínají ztrácet 
i všechna ostatní kola. Abychom ztrátě záběro-
vých schopností zabránili, funkci kompenzující 
rozdíly v otáčkách u mezinápravového diferen-
ciálu je nutno opatřit „brzdou“, resp. spojkou. 

Systém ACT-4 pro vozy
s automatickou převodovkou
Druhým systémem je standardní systém ACT-4 
používaný v kombinaci s automatickou převo-
dovkou. Mechanické řešení je jednoduché. Na-
chází se zde vícelamelová spojka (MPT), která 
je na konci převodovky pro pohon předních 
kol. Vícelamelová spojka po sepnutí přenáší 
točivý moment na zadní nápravu. Je ovládána 
hydraulicky prostřednictvím malého počítače, 

určit ambiciózní cíl pro příští rok, a tím byl 
zisk mistrovského titulu. Ve flotile soutěžních
vozů byly nasazeny již jen Imprezy a bylo roz-
hodnuto o další účasti ve všech soutěžích na-
místo občasných startů jako doposud. 

V posledních dvou soutěžích sezóny se jezd-
cům podařil famózní dojezd na 1., 2. a 3. pozici. 
Období fenomenálních úspěchů trvalo plných 
6 let. V následujícím roce (1996) pak tým dosá-
hl celkem osmi pódiových umístění. 

Impreza WRCar získala 8 vítězství
ve 14 soutěžích sezóny
Rok poté došlo ke změně regulí s mnohem 
širšími možnostmi úprav oproti výchozímu 
vozu. Tým na tento posun pravidel velmi 
rychle zareagoval a vyvinul Subaru Impreza 
WRCar určený pro nejtvrdší podmínky na zá-
vodní trati. Díky tomu si tým ve 14 soutěžích 
sezóny vybojoval celkem 8 celkových vítězství 
a již potřetí v řadě za sebou získal Pohár kon-
struktérů. 

Testování vozů na Nürnburgringu
K testování při vývoji modelů s extrémními pa-
rametry, jakým je například WRX STI využívá 
Subaru Nürburgring (NBR) - slavný závodní 
okruh v Německu, ležící přibližně 60 km jižně 
od Cologne.

Technická specifika, která
Subaru odlišují od konkurence
Základní technologie Subaru: motor Boxer, symetrický a vyvážený systém pohonu 
a technologie AWD přispívají k radosti z jízdy a současně i pocitu bezpečí.

Jednou z konstrukčních předností zařazenou 
mezi prvky proaktivní bezpečnosti je zorné 
pole řidiče. Konstruktéři Subaru jsou přesvěd-
čeni o tom, že dobrý výhled z vozu dovoluje 
řidiči udržovat si stálý přehled o situaci a co 
nejrychleji odhalit potenciální nebezpečí. 
Všechna okna jsou konstruována tak, aby řidič 
dobře viděl všechny objekty vyšší než 1 metr. 

To je důležité zejména na ochranu dětí, které 
si mohou hrát v okolí vozidla. Snahy o zajiš-
tění co nejlepšího výhledu z vozu se dotkly 
i konstrukce stěračů, klimatizace, světlometů, 
zpětných zrcátek atd. Součástí celkové kon-
cepce proaktivní bezpečnosti je také poskyto-
vání dostatečné zpětné vazby prostřednictvím 
bodů kontaktu řidiče, jako je volant a sedadla, 
stejně tak jako zajištění co nejtiššího interiéru 
s nízkou mírou hluku a vibrací. Za důležitý je 
považován i rozsah seřízení sedadel / volantu, 
aby se řidič mohl co nejlépe soustředit na říze-
ní a zbytečně se neunavoval. 

který označujeme jako řídicí jednotku převo-
dovky (TCU – Transmission Control Unit). 
TCU rozhoduje o tom, jaké zapojení je zapotře-
bí k dosažení optimálního poměru mezi sta-
bilitou a agilním ovládáním – k tomuto účelu 
sleduje míru sešlápnutí plynového pedálu řidi-
čem, otáčky motoru, rychlost otáčení jednotli-
vých kol atd. TCU lze předem naprogramovat 
tak, aby aktivně zapojila vícelamelovou spojku 
ještě před tím, než některé z kol začne proklu-
zovat. Proto uvedené řešení označujeme jako 
aktivní rozdělování točivého momentu – „Acti-
ve Torque Split 4WD“ (ACT-4). 

Systém DCCD - pokročilá verze  
pro modely s manuální převodovkou
Dalším systém - DCCD je elektronicky řízený 
diferenciál LSD představující pokročilou verzi 
rozdělovací převodovky pro modely vybavené 
manuální převodovkou. V současnosti se DCDD 
používá v rozdělovací převodovce výhradně 
u modelu WRX STI. Diferenciál DCCD propůj-
čuje vozu charakteristické vlastnosti, protože 
v neaktivním stavu přivádí vyšší točivý moment 
na zadní kola než na přední. Byl navržen tak, 
aby za běžných jízdních podmínek nabídl vyšší 
agilitu, a tak se přesněji reguluje i svornost k za-
jištění stability vozu. Díky mechanickému dife-
renciálu LSD, jenž reaguje na přenášený točivý 
moment a zajišťuje minimální úroveň stability, 
dokáže DCCD minimalizovat zásahy elektro-
niky, a tak je zde možnost zvolit režim Auto 

- (minus) v případě, že řidič žádá více volnosti 
při agresivní jízdě s vozem pod vlastní kontro-
lou. Systém DCCD kromě toho nabízí manuál-
ní režim, ve kterém může řidič ručně nastavit 
svornost v šesti různých krocích, od volného 
nastavení až po úplné uzavření. Tato speciální 
funkce je určena pro účastníky závodů na okru-
zích nebo v rallyových soutěžích.

Systém VTD pro modely
s automatickou převodovkou
Poslední systém - VTD je elektronicky řízený 
diferenciál LSD představující pokročilou verzi 
rozdělovací převodovky pro modely vybavené 
automatickou převodovkou. Tento systém pro-
měnlivého rozdělování točivého momentu byl 
navržen tak, aby za běžných jízdních podmí-
nek nabídl vyšší agilitu, a tak se přesněji regu-
luje i svornost k zajištění stability vozu. Celek 
je navržen tak, aby na hnací hřídel zadní nápra-
vy přenášel o něco přes polovinu točivého mo-
mentu na vstupu (v současnosti je nastaven na 
55 % točivého momentu na vstupu). Zajímavos-
tí tohoto mechanizmu je i to, že osa vstupního 
kola je shodná se zadním výstupním kolem (ale 
kola vzájemně spojena nejsou) a satelity se rov-
něž mohou otáčet společně s unašečem kolem 
stejné osy. Celý systém je tak schopen přenášet 
na hnací hřídel přední nápravy zbytek vstup-
ního momentu, který nebyl přenesen na zadní 
nápravu (to znamená, že 45 % vstupního hnací-
ho momentu se přenáší na přední kola).

Komplexní bezpečnost
vozů Subaru
Již od počátku existence značky hrála 
klíčovou roli při vývoji jednotlivých mo-
delů bezpečnost. 



Aktivní prvky bezpečnosti

Protiblokovací systém brzd ABS
Úkolem protiblokovacího systému brzd ABS je 
zabránit zablokování kol v krizových situacích 
a zvýšit šanci vyhnout se překážce aktivním ří-
zením. Brzdový asistent naopak pomáhá zvýšit 
tlak na brzdu v případech, kdy řidič nesešláp-
ne např. v krizové situaci pedál dostatečně sil-
ně a ABS se neaktivuje. 

Systém EBD
Systém EBD dokáže přerozdělit brzdný účinek 
i na zadní kola (pokud nezaznamená jejich pro-
kluz) tak, aby vůz v takových situacích účinně 
brzdil všemi čtyřmi koly. 

Stabilizační systém VDC
Stabilizační systém VDC ve vozech Subaru plní 
tři hlavní funkce, a to ochranu proti smyku, 
kontrolu trakce (TCS –protiprokluzový systém) 
a ochranu před ztrátou záběrových schopností 
(samosvorná funkce). Nepřetržitě sleduje sig-
nály od akceleračního pedálu, úhel natočení 
kol, spínač brzd apod., podle kterých dokáže 
odhadnout záměry řidiče. Na druhé straně 
sleduje signály informující o rychlosti otáčení 
všech čtyř kol, bočním zrychlením, rychlosti 
stáčení, systém ABS atd., ze kterých lze vyčíst 
momentální chování vozidla. Pokud vyhod-
nocením všech těchto informací systém zjistí, 
že vůz ztrácí stabilitu, dokáže přiškrtit přívod 
paliva, snížit výkon motoru a pokusit se znovu 
získat stabilitu samostatným přibrzďováním 
jednotlivých kol. 

Další funkce systému VDC na ochranu stabi-
lity se aktivuje v situacích, kdy systém rozpozná 
sklouznutí vozu ze zamýšlené jízdní trajekto-
rie při průjezdu zatáčkou. Jedná se o zastavení 
přívodu paliva v kombinaci s využitím silového 
momentu v opačném směru. Subaru nedávno 
přestalo používat zadní diferenciál LSD, který 
byl standardní součástí výbavy crossoverů jako 
Outback a Forester, protože tyto vozy jsou nyní 
standardně vybaveny systémem VDC. Jedinou 
výjimkou je model WRX STI vybavený mecha-
nickým diferenciálem LSD pro přední i zadní 
nápravu. Systém VDC se zdá být dokonalý, ale 
má jednu slabinu. Když se řidič potřebuje vy-

prostit ze závěje nebo silou překonat nějakou 
překážku, VDC to detekuje jako problém, uza-
vírá přívod paliva a vyjetí vozu znemožňuje. 
V takových situacích můžete VDC jednoduše 
vypnout stisknutím speciálního spínače. K nej-
oblíbenějším prvkům výbavy u zákazníků patří 
pomocník pro rozjezd v kopci Hill-holder, a to 
mechanický a zajišťovaný pomocí stabilizačního 
systému VDC. Mechanickým pomocníkem je 
speciální ventil v brzdovém potrubí. Pokud vůz 
stojí v kopci a je sešlápnutý pedál spojky, ventil 
je konstruován tak, aby prostřednictvím ocelové 
kuličky držel tlak v brzdové soustavě. Řidič tak 
může při rozjezdu do kopce v klidu přesunout 
nohu z brzdového pedálu na pedál plynu. Funk-
ce pomocníka pro rozjezd v kopci zajišťovaná 
stabilizačním systémem VDC spočívá v tom, 
že VDC drží tlak v brzdové soustavě až do roz-
jezdu. Vůz se brzdí po dobu asi 1 sekundy, což 
při rozjezdu do kopce vyhovuje. Další systém 
pro rozjezd v kopci byl vestavěn do brzdy a od 
roku 2009 je dodáván jako součást standardní 
výbavy nových modelů Legacy a Outback. Vyu-
žívá elektronickou parkovací brzdu a je schopen 
fungovat směrem do kopce (při rozjezdu vpřed) 
i z kopce (rozjezd s couváním).

Jedinečné prvky pasivní
bezpečnosti u vozů Subaru
Systém pasivní bezpečnosti zahrnuje prvky ur-
čené k ochraně cestujících a chodců v případě 
nehody, které bohužel nebylo možné zabránit 
ani přes použití jiných bezpečnostních prvků. 

Motor Subaru Boxer
V případě velké nárazové síly při čelní kolizi 
se motor SUBARU BOXER díky své ploché 
konstrukci zatlačí pod podlahu vozu, a tak se 
nárazová energie nepřenáší přímo do kabiny 
s cestujícími. Díky ploché konstrukci motoru 
je u vozů Subaru dostatek místa mezi tvrdými 
komponentami motoru a relativně měkkou ka-
potou. V případě střetu s chodcem pak může 
kapota plnit roli jakéhosi polštáře, který při 
srážce dokáže pohltit nárazovou energii. Další 
z výhod konstrukce motoru SUBARU BOXER je 
i to, že součástí struktury karoserie mohou být 
přímé boční nosníky procházející od předních 
partií k hlavní části karoserie. Struktura karose-
rie je díky tomu schopna účinně pohltit nárazo-
vou energii i v případě vážné čelní srážky. 

Konstrukce karoserie
s bezpečnostními výstužemi
Subaru používá důmyslně navrženou kon-
strukci karoserie s bezpečnostními výztužemi. 
Jejím úkolem je účinně pohlcovat nárazovou 
energii z libovolného směru. Pro ochranu ces-

tujících v případě bočního nárazu je důležitá 
zejména konstrukce středního sloupku karo-
serie. Navíc Subaru používá speciální techno-
logii svařování označovanou jako zakázkové 
prostřihávání, díky které lze přesně navrhnout 
nejkritičtější část B- sloupků tak, aby se účinně 
pohltila nárazová energie ohrožující cestující 
ve vozidle v případě bočního nárazu. 

Uložení motoru u nových
modelů Legacy a Outback
U nových modelů Legacy a Outback je pou-
žíván kolébkový rám pro uložení motoru je 
umístěn rovnoběžně s hlavním rámem. Díky 
této konstrukci se může ještě větší část nára-
zové energie pohltit v hlavním rámu, a vůz 
tak lépe obstojí při vážné nehodě. Subaru 
v poslední době provádí nárazové testy, které 
prokazují vynikající parametry vozů z hlediska 
pasivní bezpečnosti. 

Ocenění vozů Subaru za bezpečnost
V roce 2009 získaly všechny modely Subaru 
nejvyšší bezpečnostní ocenění v nárazových 
testech amerického institutu IIHS (Pojišťovací 
institut pro bezpečnost silničního provozu). 
(Severní Amerika). Nový model Legacy získal 
nejvyšší pětihvězdičkové ohodnocení za cel-
kovou bezpečnost v nejnovějších bezpečnost-
ních nárazových testech programu Euro NCAP 
(zkr. European New Car Assessment Program). 
Dále Subaru získalo pětihvězdičkové ohodno-
cení organizace Euro NCAP pro Legacy 2.0D 
(s motorem BOXER DIESEL) v provedení kom-
bi a výbavou Sport Package.

Několik otázek závěrem
Rádi si jízdu automobilem užíváte? Je pro vás bez-
pečnost jedním z klíčových kritérií při výběru auto-
mobilu? Máte rádi výjimečný design vozu, kterým 
se odlišíte od ostatních? Pokud jste alespoň na dvě 
z těchto otázek odpověděli kladně, je na čase, abys-
te navštívili některého z autorizovaných prodejců 
značky Subaru, jejichž seznam najdete na webo-
vých stránkách www.subaru.cz.

Současnost značky Subaru
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přesunul do bývalých papíren nedaleko Holyo-
ke v Massachusetts. Ještě asi rok pracoval sám. 
Ráno odléval svíčky, natáhl oblek a jel je prodá-
vat. Večer pak dokončoval a balil ranní várku. 
Konečně si mohl dovolit najmout pomocníky 
a kolem roku 1982 společnost Yankee Candle 
zaměstnávala asi 30 dělníků. Obsadili už všech-
na tři patra papírny. Obchůdek v prvním patře 
se celkem slušně uchytil, ale zákazníci papírnu 
ve městě těžko hledali. „V  srpnu 1983 jsme pře-
sídlili o dvacet mil severně, na venkov do Sou-
th Deerfieldu. Nová prodejna o 1 600 stopách 
se otevřela v listopadu, o tři měsíce později 
začala fungovat továrna a pochybnosti o tom, 
jak se podniku povede na venkově, šly rychle 
k ledu. I dnes většina svíček přichází na svět 
v manufakturách v Massachusetts. Prodávají se 
v 18 000 obchodech v USA, ve více než 2 100 
prodejních místech Spojeného království a ve 
více než 23 zemích Evropy, včetně České re-
publiky, kde jejich prodeje rostou o desítky 
procent ročně. Yankee Candle ale ani tak neu-
síná na vavřínech. Budoucnost totiž vždy slibu-
je nové možnosti a růst. Firma tak den za dnem 
píše nové kapitoly v tomto příběhu splněného 
amerického snu.

Alchymie parfémů
Společnost, založená v roce 1969 Mikem Kit-
tredgem, pokračuje s hrdostí a láskou v krásném 
tradičním řemesle, které se dědilo z generace 
na generaci mistrů svíčkařů. Tradiční postupy 
jsou zde považovány za základní stavební ká-
men byznysu, ale neustává ani v hledání nových 
a lepších cest, jak zpříjemnit život milovníkům 
svíček Yankee Candle. Každá nově vyvinutá 
vůně musí projít kolečkem, které od jejího vy-
tvoření k nabídnutí hotového výrobku spotře-
biteli trvá minimálně 12 měsíců. V honbě za 
stále dokonalejším čichovým požitkem se snaží 
mistři parfuméři vybírat taková aromata, která 
budou evokovat ty nejpříjemnější vzpomínky 
a zážitky každodenního života. Vůně jako Drift 
Away s loďkou plující k modré dálavě nebo 
Early Sunrise se svěžím rozbřeskem na etiketě, 
dokážou opravdu povzbudit a zklidnit rozhára-
nou mysl, což je v dnešní době hledání špetky 
duševní harmonie, zážitek k nezaplacení. 

V nabídce je devadesát vůní, čímž se škála 
Yankee Candle stává bezkonkurenční. Vůně 
jsou rozděleny do pěti skupin (svěží, květinové, 
ovocné, jídlo&koření, vánoční) a označení je 
v kolečku na etiketě – to usnadňuje spotřebite-
lům orientaci v tak široké nabídce. Všechny par-
femace pečlivě zkoumá a testuje tým zkušených 
„nosů“. Cílem je dosáhnout ideální výraznosti 
a garance, že svíčka bude vonět stejně v obcho-
dě i doma po zapálení. Tajemstvím výjimečné-
ho a sytého vonného zážitku je samotná techno-
logie výroby. Každá svíčka je plněna parafínem 
v potravinové kvalitě (jakost parafínu může být 
totiž velmi odlišná). Ten je do maximální možné 
míry nasycen přírodními vonnými oleji z kvě-
tin, ovoce a koření, což zaručuje výrazný vonný 
výkon, o který jde u vonných svíček především. 
A právě v tomto bodě se Yankee Candle nejvíce 
odlišuje od konkurence. S každou vůní, kterou 
uvede na trh, dává všanc svou reputaci a vedení 
společnosti si je tohoto faktu dobře vědomo. 

Vůně pro náročné
Zákazníci Yankee Candle jsou velmi nároční, 
protože se firma nikdy nespokojí s tím, být 
stejně dobrá jako konkurence. Musí být lepší, 
protože to její příznivci očekávají. Každá esen-
ce tedy musí vonět tak reálně a příjemně jako 
skutečná květina, ovoce, koření, místo nebo zá-
žitek, kterým je inspirovaná. To jsou požadav-
ky, díky kterým se vůně Yankee Candle staly 
měřítkem kvality ve světě vonných svíček.

Samotný parafín je v každé svíčce rovno-
měrně nasycen vonnými extrakty tak, aby se 
postupně rozvoněl ve třech fázích: vrchní, 

která utváří první dojem z vůně, střední, kte-
rá se rozvíjí s tím, jak vosk postupně odtává 
a dodává vrchním tónům větší hloubku a roz-
manitost. Nakonec zavoní základní tón překva-
pivým akordem, který se postupně odkrývá. Je 
to podobné jako u klasické kvalitní voňavky: 
harmonický nebo naopak kontrastní vrchol, 
střed a základ rozvíjí příběh, který chce vůně 

vyprávět a navozuje určitou emoci. Dokonce 
i knot může být hotová věda. Yankee Candle 
má kolem třiceti různých typů knotů, které 
jsou ručně rovnané a vycentrované pro opti-
mální hoření daného typu svíčky a konkrétní 
vůně. Nic není opomenuto, protože špičková 
kvalita je u Yankee Candle normou. Fanoušci 
této značky, mezi které patří i Robbie Williams, 
Claudia Schiffer, Susan Boyle nebo fenomenál-
ní vítězka britského X Faktoru Alexandra Bur-
ke (na obrázku), pořádají doslova hony na svíč-
ky, o čemž svědčí spousta fotek na Facebooku 
se svíčkami, vyskládanými na kuchyňském sto-
le nebo na posteli, a označenými jako „today’s 
haul“ (dnešní úlovek).

Věty jako „Dnes je můj šestý den s Farmers 
market, copak právě pálíte vy?“ a hromada sr-
díček před slovy Yankee Candle svědčí o tom, 
co prohlásil i šéf Yankee Candle Europe, sym-
patický a obchodně velmi zdatný Clive Har-
per, totiž že lidé neříkají „mám rád Yankee 
Candle“, ale „miluji Yankee Candle“. Vášeň 
pro vůně (Passion for fragrance) se proto sta-
la součástí samotného loga na znamení toho, 
že značka sama sdílí svou vášeň se svými zá-
kazníky. 

Příběh značky Yankee Candle
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Snad žádný svátek roku není tolik 
spojen s vůněmi, jako Vánoce. Něko-
mu Vánoce evokuje slavnostní kadi-
dlo, někomu vůně teplých vanilko-
vých rohlíčků a jmelí, dalšímu třeba 
s chladná vůně zimního lesa, borovic 
a sněhu. Proto je vánoční nabídka 
svíček Yankee Candle tak rozma-
nitá. Svíčky přinášejí podmanivou 
atmosféru a radost do našich srdcí 
a prodchnou váš domov opravdovým 
vánočním kouzlem.

Vonné svíčky 
se nejvíce pálí 
o Vánocích

Výhradním distributorem v ČR je Z-Trade s.r.o.
www.yankeesvicky.cz

Vlajkový obchod Yankee Candle v USA: „Scenter of the universe“ - provoníme celý svět!

Vonná svíčka. Zbytečnost? Vůbec ne – každý, 
kdo se chce doma cítit příjemně a uvolněně, 
reaguje na vůně velmi silně, protože čichem 
vnímané aroma má velký vliv na naši psychi-
ku. Vhodně zvolená vůně harmonicky umocní 
sezónní atmosféru nebo koresponduje s na-

šimi pocity v dané životní situaci. Lidé mívají 
s určitou vůní spojený určitý vjem nebo záži-
tek. Když pak dané aroma znovu ucítí, vybaví 
si krásnou chvíli i se všemi detaily, jako by se 
vrátili do minulosti a prožili ten jedinečný oka-
mžik znovu. Je to jako poklik na ikonu dávno 
zapomenutého souboru ve vaší paměti. Vůně 
jablečného závinu, který pekla vaše teta, vůně 
vánočního stromku a perníčků, jež jste na něj 
s babičkou pověsili. Aroma čerstvě uřezaných 
růží, které jste ztrémovaní žmoulali v ruce na 
prvním rande nebo slaný akord mořské vody 
a rozpáleného písku z loňské dovolené – to 
vše lze připomenout plamínkem vonné svíč-
ky. Vůně ale nepřinášejí vzpomínky jen zpět, 
vytvářejí zároveň i nové - během času, kdy vní-
máte akord zapálené svíčky či vonných stébel. 
Tyto jedinečné okamžiky si můžeme v budouc-
nu kdykoli přivolat zpět s výrobky Yankee Can-
dle. Taková je emotivní síla vůní. 

O chlapci, co neměl na dárek 
„Všechno to začalo v prosinci 1969,“ vzpomíná 
Mike Kittredge, zakladatel Yankee Candle. „Bylo 
mi šestnáct a do Štědrého dne zbývalo jen pár 
dní. Neměl jsem ani vindru na dárek pro ma-
minku, ale pak jsem dostal nápad. Sesypal jsem 
svoje dětské voskovky a našel prázdnou kra-
bici od mléka. Pastelky jsem rozpustil v hrnci 
na sporáku, nalil do kartonu a přidal knot, co 
jsem vytáhl ze svíčky v jídelně. Za pár hodin už 
na kuchyňském stole trůnila moje první svíč-
ka. Pak přišla na návštěvu sousedka a k mému 

úžasu se hned zeptala, jestli bych jí svíčku ne-
prodal. Utržil jsem dolar a 36 centů a okamžitě 
běžel do drogerie, kde celý zisk padl na dvě 
krabičky pořádného parafinu. Takhle vyzbro-
jen jsem vyrobil další dvě ,mléčné´ svíčky, jed-
nu dal mamince pod stromeček a druhou zase 
prodal. Sousedům se moje jednoduché svíčky 
líbily a kupovali je tak rychle, jak jen naše ro-
dina stíhala pít mléko a pomerančový džus.“ 
Během čtyř let se z Mikova koníčka stalo pod-
nikání. Bloky vosku a krabice s hotovými svíč-
kami zaplnily celou garáž a sklep a rodičům 
docházela trpělivost. Proto Mike svůj byznys 

Hoříme vášní 
Na počátku stál jeden jediný člověk 
a dnes je Yankee Candle světově nejpro-
slulejší značkou vonných svíček v prémi-
ové kategorii. Za úspěchem stojí nejen 
maximální vonný výkon – jinými slovy 
fakt, že svíčka opravdu sytě provoní inte-
riér a dodá mu nádhernou sezónní atmo-
sféru - ale také věrnost a velmi emotivní 
vztah, který ke značce mají její příznivci.

pro vůně!

Příběh značky Yankee Candle
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Profesor Ferdinand Alexander Porsche, návrhář 
(designer) Porsche 911 a vnuk zakladatele Por-
sche, založil v roce 1972 značku Porsche Design.

Společnosti Dr. Ing. hc F. Porsche AG Stuttgart 
a Porsche Design Management GmbH Salzburg, 
spojily své aktivity týkající se prodeje doplňků, 
oblečení a sportovního vybavení v designu a li-
cenčním podnikání, jakož i v maloobchodním 
sektoru nové společnosti, Porsche Lizenz-und 
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Porsche 
Design Group). Činnosti společnosti jsou za-
měřeny na oblasti podnikání Porsche Design, 
Porsche Design Driver’s Selection a Porsche 
Design Studio v Zell am See, Rakousku.

Porsche Design je luxusní značka se zvláštním 
zaměřením na technicky inspirované výrob-
ky. Nabízí klasicky pánské doplňky, které jsou 
postaveny na funkčnosti, nadčasovosti a na 
přirozeném designu. Mezi portfolio výrobků 
Porsche Design patří hodinky, sluneční brý-
le, zavazadla, sportovní a módní kolekce, stej-
ně jako elektronické výrobky a pánské vůně. 
Všechny značkové výrobky jsou navržené – de-
signované v Porsche Design-Studio v Zell am 
See. Porsche design výrobky jsou prodávány 
celosvětově ve vlastních maloobchodech, fran-
chisových obchodech, obchodních domech 
a v exkluzivních specializovaných prodejnách.

Značka Porsche Design 
Driver’s Selection zahrnuje 
škálu souvisejících produk-
tů pro Porsche řidiče a fa-
noušky. Kolekce zahrnuje 
mimo jiné modely aut, oso-
bitou módu, flexibilní za-
vazadla a stylové doplňky, 
které se dají kombinovat 
k autu a jenž se vyznačují 
svojí kvalitou, funkčností 
a sportovním designem. 
Porsche Design Driver’s 
Selection výrobky jsou 
k dostání v Porsche cent-
rech a Porsche AG online 
obchodech.

Porsche Design Studio v Zell am See, Rakousko 
se značí svým osobitým, nadčasovým, nezamě-
nitelným designovým podpisem, který je cha-
rakteristický pro všechny výrobky Porsche De-

sign Group. Dnes Porsche design studio patří 
k nejvíce uznávaným společnostem v Evropě. 
Skupina Porsche Design (Porsche Lizenz- und 
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG), Stuttgart, 
otevřela nový obchod Porsche Design také 
v Praze. Obchod na pražském Starém Městě na-
bízí širokou škálu výrobků Porsche Design a je 
umístěn v přízemí obchodního domu Kotva. 
„Na trhu je mnoho značek, ale jen pár má ta-
kový zvuk, jako Porsche Design. Značka je 
pojmem nejen pro fanoušky rychlých automo-
bilů, ale rovněž ve světě designu a módy. Bylo 
by na pováženou, pokud by v rodné zemi Fer-
dinanda Porsche nebyla možnost se seznámit 
s jeho prací a pořídit si výrobky nesoucí jeho 
jméno,“ říká Pavel Řezníček, oficiální zástupce 
Porsche Design v České republice a odpovídá 
dále na otázky naší redakce.

Získala si značka od doby otevření prvního 
obchodu u nás svoje fanoušky?
Jelikož je PORSCHE DESIGN světová značka, je 
tedy zcela přirozené, že je jako o Top značku 
veliký zájem. Zatím měli zájemci možnost si ji 
koupit pouze v zahraničí ve 110 obchodech po 
celém světě, a proto jsme rádi, že tuzemským 
zákazníkům můžeme nabídnout téměř celý 
sortiment výrobků značky nyní i Praze. Motto 
značky ,,výkon se pojí s luxusem“ dává na vě-
domí, že se jedná o náročné zákazníky, kteří 
výrobky PORSCHE DESIGN milují.

Má Porsche Desing módu i pro ženy?
Ano, značka PORSCHE DESIGN zcela logicky 
vyšla vstříc i ženám, které byly v minulosti tak 
trochu opomíjeny. Je dobře pro strategii, bu-
doucí vývoj a expanzi značky, že se značně roz-
šiřuje kolekce výrobků i pro ženy. Vždyť ženy 
jsou hlavními tahouny světových maloobchod-
ních tržeb.

PORSCHE DESIGN pro podzimní a zimní ko-
lekci nabízí ženám úžasnou nabídku kožených 
bund a džínů, u kterých se používá jen ten 
nejlepší japonský denim a jsou favoritem ta-

kových hvězd jako je Rihanna a Fergie. To asi 
o něčem svědčí, co říkáte? A kolekce na jaro 
léto 2012 je zkrátka super. Dámy těšte se!

Jaké produktové novinky aktuálně na příz-
nivce špičkového designu čekají? 
Tak to jsem rád, že tato otázka padla. PORSCHE 
DESIGN je zkrátka sopka, ze které tryskají no-
vinky jako gejzíry lávy. Na jaře si mohli zákaz-
níci koupit jako novinku stojací či stolní lampy 
úžasných designů. Vlajková loď mezi psacími 
potřebami, propiska s příhodným jménem 
Shake Pen, jejímž duchovním otcem je F. A. 
Porsche, se dočkala bratříčka v podobě Twist. 
Na léto přišla nová svěží pánská vůně Summe-
rIce. I tak široký sortiment hodinek byl obo-
hacen novým modelem Compass a modelová 
řada hodinek Dashboard je úplnou novinkou. 
Pro milovníky vodních dýmek je určena Shisha 
od PORSCHE DESIGN, která našla mnoho pří-
znivců na dálném východě. Externí disk o ka-
pacitě 750GB je skvostem high tech výrobků. 
Doufám, že jsem na nic nezapomněl.
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pojmem nejen pro fanoušky rychlých automo-
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by na pováženou, pokud by v rodné zemi Fer-
dinanda Porsche nebyla možnost se seznámit 
s jeho prací a pořídit si výrobky nesoucí jeho 
jméno,“ říká Pavel Řezníček, oficiální zástupce 
Porsche Design v České republice a odpovídá 

Získala si značka od doby otevření prvního 

Jelikož je PORSCHE DESIGN světová značka, je 
tedy zcela přirozené, že je jako o Top značku 
veliký zájem. Zatím měli zájemci možnost si ji 
koupit pouze v zahraničí ve 110 obchodech po 
celém světě, a proto jsme rádi, že tuzemským 
zákazníkům můžeme nabídnout téměř celý 
sortiment výrobků značky nyní i Praze. Motto 
značky ,,výkon se pojí s luxusem“ dává na vě-
domí, že se jedná o náročné zákazníky, kteří 

Ano, značka PORSCHE DESIGN zcela logicky 
vyšla vstříc i ženám, které byly v minulosti tak 

Ale co je naprostá světová bomba 
a co se asi značce PORSCHE DESIGN 
v letošním roce nejvíce povedlo, 
je nový chytrý mobil vyrobený ve 
spolupráci s BlackBerry !

Bude k dispozici v našem obchodě těsně před Vá-
nocemi, alespoň to máme slíbeno ze Stuttgartu. 
A na něj se zákazníci snad nejvíce těší. Doporučuji 
vám, udělat si u nás rezervaci, protože jej dostane-
me jen v limitovaném počtu, a další budou až po 
novém roce. Bude to super vánoční dárek.

37 950 Kč

 78 695 Kč

4 845 Kč

9 150 Kč

5 695 Kč

4 745 Kč

Příběh Ferdinanda Porsche, z českého městečka Vratislavice nad Nisou, jsme uvedli 
ve vydání Brands&Stories číslo 4. Mohli jste se v něm dočíst, jak jméno Porsche ovlád-
lo svět. K tomu neodmyslitelně patří i historie značky Porsche design.

Porsche Design
smartphone
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Konečně i na českém trhu 
Na jaře letošního roku na český trh úspěšně vstoupila značka vestavných domácích spotřebičů Bauknecht. Nyní se nabídka značky 
rozrůstá i o sortiment volně stojících spotřebičů. Chladničky, pračky a myčky, pověstné vysokou kvalitou a mnoha inteligentními 
funkcemi, mají za úkol usnadnit domácí práce a zpříjemnit život. 

„Chceme se zařadit do společenství osmi pře-
vážně německy mluvících zemí, kde je značka 
úspěšně prodávána a nabídnout zákazníkům 
spotřebiče vysoké kvality, moderního designu 
a zajímavých inovací,“ zdůvodňuje uvedení 
značky na trh Radek Novotný, generální ředi-
tel Whirlpool CR. 

Produkty značky Bauknecht mají za úkol 
zpříjemnit rodinný život a usnadnit domácí 

práce jako vaření, praní či mytí. Technologie 
spotřebičů se opírá o tři pilíře: pohoda (pří-
pravu jídla ve spotřebičích Bauknecht zvlád-
nete v souladu s požadavky zdravého život-
ního stylu), komfort (spotřebiče Bauknecht 
disponují chytrými technologiemi usnad-
ňujícími život) a životní prostředí (všechny 
spotřebiče jsou vyvíjeny s ohledem na životní 
prostředí). Vestavné spotřebiče Bauknecht 

designové linie Komfort i volně stojící jsou 
v nabídce vybraných kuchyňských studií, 
elektro prodejnách či internetových obcho-
dů. V nich se zákazníci mohou se značkou 
seznámit a také se dozvědět více o komplexní 
nabídce produktů. Ke všem spotřebičům je 
u všech obchodních partnerů automaticky 
poskytována pětiletá záruka, protože značka 
se vyznačuje kvalitními produkty. 

Chladnička KGN361 ProFresh A++IN
Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou díky 
patentované technologii ProFresh uchová potravinám 
až čtyřikrát delší čerstvost, chuť a vzhled díky proudění 
studeného vzduchu, udržování optimální vlhkosti a ne-
přetržité kontrole teploty. Uvnitř chladničky se nachází 
zásuvka s ProFresh nulovou zónou, vhodnou pro sklado-
vání např. masa či ryb. Jídlo si déle uchová svou strukturu 
a živiny. Pokud je tato zóna vypnutá, doporučujeme v ní 
skladovat ovoce a zeleninu. Systém chlazení Multi-flow 
ventiluje v mrazicí části chladničky studený vzduch, čímž 
je zamezeno tvorbě námrazy. Pomocí systému Anti Bac-
terial je v ledničce udržováno prostředí bez bakterií a pa-
chů. Pro uložení objemných potravin slouží XXL zásuvka. 
Doporučená maloobchodní cena je 24 990 Kč. 

Myčka GSF 7955 WH TOUCH
Tato volně stojící myčka disponuje inteligentní tech-
nologií Green Intelligence. Mycí program je neustále 
kontrolován speciálními senzory, které snižují spotře-
bu vody, energie a času na minimum. Spotřeba vody 
činí 11 litrů. Myčka je vybavena systémem mytí ve 
vodní páře AquaSteam. Nabízí rovněž noční program, 
kdy je hluk snížen a mytí nádobí tak může být bez 
obav z hluku spuštěno i v noci. K umytí menšího 
množství nádobí perfektně poslouží funkce Multi-
zone, díky níž je možné mytí soustředit na nejvyšší 
nebo nejnižší úroveň náplně a stále tak šetřit vodu, 
čas i energii. Myčka má kapacitu 13 sad nádobí a její 
energetická třída je A+. Doporučená maloobchodní 
cena je 16 790 Kč.

Varná deska Bauknecht ETMI 8740 IN
Indukční varná deska o šířce 77 cm s dotykovým ovládá-
ním, tedy s možností volby výkonu pouhým posunem prs-
tu po stupnici (slideru), je zasazena do elegantního rámu 
s fazetou vpředu. Automatické senzory udržují nastave-
nou teplotu a ohlásí signálem, jakmile nastane bod varu. 
Senzor také rozezná, je-li nádoba prázdná a automaticky 
varnou plochu vypne. Funkce rychlého vaření Rapid Start 
(Booster) výrazně šetří čas, neboť dosáhne maximálního 
ohřevu během čtyř minut. Využít lze rovněž funkci dočas-
ného přerušení vaření Pauza, kdy se varné zóny uvedou na 
udržovací teplotu. Samozřejmostí je flexibilní zóna, která 
umožňuje umístit nádobí i mimo oddělené varné zóny. 
Doporučená maloobchodní cena je 19 990 Kč. 

Trouba Bauknecht BLPM 8110/PT
Pyrolytická horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem, 
jejíž design je kombinací skla a ušlechtilé oceli, se skvěle hodí do 
moderní i tradiční kuchyně. Trouba nabízí řadu užitečných funkcí 
a vylepšení, která pečení usnadní a zpříjemní. ProCook displej, 
černobílý textový displej se stručným popisem a grafickým zobra-
zením symbolů, obsahuje také návod k obsluze pro všechny funk-
ce vaření. Paměťová funkce umožní kuchaři návrat do posledních 
10 použitých nebo nejoblíbenějších funkcí. Dále pečení na více 
úrovních: Koncept vnitřního prostoru s až 5 úrovněmi nabízí mož-
nost flexibilního použití pečících plechů, kdy lze připravovat až 
3 pokrmy současně, aniž by docházelo ke směšování jejich vůní 
a chutí. Neméně důležitou je teplotní sonda pro optimální výsled-
ky přípravy pokrmů: senzor lze umístit do nejsilnější části masa 
a nastavovacím tlačítkem zvolit požadovanou teplotu v jádře. Pří-
stroj ohlásí dosažení perfektního stavu pečení a automaticky se 
vypne. Další funkcí je No Preheat, inteligentní rozvodný systém, 
který rozděluje horký vzduch rovnoměrně už od první minuty. Díky němu se předehřívání trouby výrazně zkracuje. Samo-
zřejmostí je výbava teleskopickými výsuvy, díky nimž je vytažení a odebrání pečícího plechu nebo pánve s tukem naprosto 
bezpečné. Nejen pečení, ale také údržba trouby Bauknecht BLPM 8110/PT je nesmírně jednoduchá. Vnitřní část dvířek tvoří 
celoskleněný povrch Smart Clean pro snadnější údržbu trouby. Doporučená maloobchdoní cena je 20 990 Kč. 

Příběh značky Bauknecht
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Příběh značky Bauknecht začíná v oblasti 
pohoří Švábská Alba, které bylo domovem 
Gottloba Bauknechta. V roce 1919, ve věku 27 
let, založil svoji první elektrotechnickou dílnu 
v Taiflingenu. Vystačil s počátečním vkladem 
500 marek a také s nádhernou vizí: vášnivý 
vynálezce chtěl usnadňovat těžkou práci ši-
rokým uplatněním elektromotorů, určených 
pro obchod, průmysl i zemědělství. Vložil se 
do jejich vývoje a zdokonalování s celou svojí 
energií a nadšením. Poté, kdy uspěl s vývo-
jem speciálního motoru pro šicí stroje, který 
významně napomohl k racionalizaci odvětví 
textilního průmyslu, se stal na slovo vzatým 
odborníkem. 

Průlomový „Landfreund“
V roce 1932 Bauknecht prorazil se svým stro-
jem „Landfreund“, který se stal bestsellerem. 
Zcela uzavřený elektromotor znamenal pro 
práci farmářů skutečnou revoluci a Bauknech-
tovi vynesl renomé uznávaného průkopníka. 
Pronikavý úspěch vedl k tomu, že o rok pozdě-

ji otevřel Bauknecht to-
várnu ve Stuttgartu. 
Následovaly dva dal-
ší závody v Klingen-
mühle a Welzheimu. 
Druhá světová válka 
dočasně pozastavila 
úspěšné tažení, ale 
v roce 1945 byla vý-
roba motorů obnove-
na i přes těžké škody, 
způsobené válkou. 
O dva roky později za-
městnávala společ-

nost okolo 1 000 pra-
covníků a přispívala 
k obnově země. 

Z pole do kuchyně
Rok 1948 je počátkem nové kapitoly v historii 
Bauknecht. Společnost vzkvétala díky hospo-
dářskému oživení a Gottlob Bauknecht tudíž 
zaměřil svoje inovativní úsilí na domácnosti, 
konkrétně na kuchyně. Jeho prvním výrob-
kem v tomto segmentu byl „Allfix“, přístroj pro 
zpracování potravin s prověřeným elektromo-
torem Bauknecht. V roce 1951 následovala prv-
ní chladnička Bauknecht. Značka Bauknecht 
se brzy stala synonymem domácích spotřebičů 
v Německu. Do roku 1952 se počet pracovní-
ků zdvojnásobil a během následujících letech 
byly otevřeny závody v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku. Trh opanovaly nové výrobky, kte-
ré usnadňovaly obtížné domácí práce, mezi 
nimi ždímačky, automatické pračky, mraznič-
ky a myčky nádobí. 

Převzetí žezla
V roce 1969 společnost Bauknecht oslavila 50. 
výročí svého založení a s 12 tisíci zaměstnanci 
vytvářela roční obrat překračující 620 mili-
ónů DM. Na počátku 70. let měl Bauknecht 
12 výrobních provozů v Evropě, 12 prodejen 
v Německu a 6 distributorů v zahraničí. Znač-
ka Bauknecht se etablovala jako mezinárodní 
a vyvážela do více jak 60 zemí. V roce 1974 
společnost Bauknecht poprvé dosáhla obratu 
jedné miliardy DM. O 2 roky později sjel z vý-
robní linky v závodě ve Spielbergu milióntý 
elektromotor. Byl to také konec jedné éry: 9. 
září 1976 ve věku 85 let umírá zakladatel firmy 
Gottlob Bauknecht. Jeho synové Gert a Günter 
převzali žezlo v té době největší rodinné fir-
my v Německu. O rok později rozšířili již tak 
velkou skupinu výrobků o první mikrovlnnou 
troubu Bauknecht. 

80. a 90. léta
V roce 1982 se spo-
lečnost Bauknecht 
začlenila do skupi-
ny Philips. O 7 let 
později vytvořila 
americká firma 
Whirlpool společný 
podnik s firmou Phi-
lips, čímž získala 53% 
podíl ve společnosti 
Bauknecht a v roce 
1991 se stala jejím 
výhradním vlastní-
kem. Od té doby pat-
ří značka Bauknecht 
mezi přední světové 
výrobce a dodava-
tele spotřebičů pro 
domácnost. 

Před více než devadesáti lety měl Gottlob Bauknecht vizi, že elektromotory najdou široké uplatnění v mnoha oborech a usnadní kaž-
dodenní činnosti. To byl počátek společnosti, která svými průběžnými inovacemi neustále znovu naplňuje očekávání spotřebitelů. 
Usnadnit každodenní život - to je určující úkol značky Bauknecht po celých 92 let jejího trvání. Zakladatel Gottlob Bauknecht se ote-
vřením první elektrotechnické dílny vydal cestou, jenž vede k naplnění tohoto cíle. Začala se tak odvíjet jedinečná historie značky, 
která zdaleka nedosáhla svého vrcholu. 

92 let usnadňování života
se značkou Bauknecht

Značka Bauknecht se vyznačuje 
výraznými a nezaměnitelnými liniemi. 
Díky modernímu designu a inovativním 
funkcím získávají vestavné produkty 
Bauknecht designové linie KOMFORT 
vyhledávané ocenění Plus X Award 
za „High Quality a Design“. Iniciativa 
„LifeCare – Lépe žít“ zase propůjčila 
linii Bauknecht Komfort „Cenu za ku-
chyňskou inovaci 2010“ za mimořádné 
výkony v oblasti domácích spotřebičů.
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Současnost značky Steilmann

STONES oblékají špičkoví sportovci – jsou 
to profesionálové stejně jako mladí muži, 
kteří budují svoje kariéry, zakládají rodi-
ny a chtějí vypadat dobře na obchodním 
jednání i na procházce s dětmi,“ říká Anna 
Motlíková. 

Steilmann Praha, jako dceřinná společnost 
německo-italské skupiny Miro Radici, pro-
vozuje v současné době síť 20 vlastních 

prodejen ve všech větších městech České re-
publiky, 16 z nich nabízí zboží STONES. Celko-
vě se značka STONES prodává na českém trhu 
na ploše přes 3 500 m2

STONES je klasická pánská i volnočasová 
móda. Značka je určena mužům, kteří vyznáva-
jí eleganci, značku, kvalitu a pohodlí. Jsou pro 
ni charakteristické vysoké užitné a funkční 
vlastnosti modelů i použitých materiálů. STO-
NES je aktuálně módní a mírně extravagantní. 
STONES představuje životní styl!

Nikdy nedostanete druhou šanci k tomu, abyste 
udělali první dojem. Dokonale oblečený zvlád-
neš první překážky a vysíláš první informace 
o svém „já“. Kdo chce hrát hru, měl by dodržo-
vat pravidla. STONES představuje rovnováhu 
mezi látkou a strukturou, mezi barvami, doplň-
ky a existencí prostoru pro sebevědomí.

To je muž!
Nosí úsměv,
nosí odpovědnost,
nosí STONES!

ZNAČKA STONES V ČÍSLECH
3000 prodejních míst po celém světě

170 značkových obchodů

Zastoupení ve 40 zemích

Roční obrat 1,25 mld. Kč
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Společnost Steilmann Praha byla založena 
v roce 1993 a už od svých počátků je spo-
jena se značkou STONES. Právě ředitelka 
společnosti Anna Motlíková přišla s nápa-
dem začít oblékat českou fotbalovou repre-
zentaci a další významné české sportovce.

Spojení značky STONES a fotbalu nebo 
sportu obecně funguje i v dalších zemích 
a značce přineslo kýžený věhlas. Značka 
přináší perfektní oblečení pro všechny ak-
tivity všedního života. „Ne náhodou modely 

„Šaty dělaj člověka“
Všechno vlastně začalo malým inzerátem „Hledá se malá 
krejčovská dílna v Essenu nebo v okolí“. Podal si ho Klaus 
Steilmann, zakladatel firmy Steilmann.
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„Šaty dělaj člověka“
Příběh značky Steilmann

20. výročí značky STONES 

Byl dítětem Velké hospodářské krize. Naro-
dil se v roce 1929 do farmářské rodiny v ma-
lém městečku Neustrelitz v severovýchod-
ním Německu. Mladý Steilmann snil stát se 
právníkem, ale během druhé světové války 
musel nastoupit do německé armády a byl 
vzat do válečného zajetí. Několik roků po 
válce, v roce 1950, se poprvé setkává s mód-
ním průmyslem, když vstoupil do učení 
společnosti C&A Brenninkmeyer v Berlíně, 
jednoho z vedoucích německých výrobců 

oděvů. V roce 1958 si podal novinový inze-
rát, sdělující, že chce koupit malou krejčov-
skou dílnu. Nakonec našel, co chtěl: malou 
továrnu na pánské obleky se 40 švadlenami 
blízko Bochumi. V listopadu 1958 Steilmann 
založil svoji vlastní společnost, Klaus Steil-
mann GmbH & Co. KG, se vstupním kapitá-
lem 40 000 německých marek a začala výro-
ba dámských plášťů. 

Steilmann vstoupil do dámského módního 
průmyslu v příznivém čase. Poválečná eko-
nomická konjunktura v Německu posílila 
kupní sílu německých žen, jejichž touha po 

kabátech a kostýmech se zdála být nekoneč-
nou. Hned v prvním hospodářském roce 
Steilmannův obchod vygeneroval v prode-
jích roční obrat 7,8 miliónů marek, který 
ho zařadil mezi největší německé výrobce 
plášťů. 

Éra značky STONES začala v roce 1970, kdy 
Klaus Steilmann a Rolf Schmidt, jenž byl jako 
budoucí ředitel iniciátorem, koupili od Peek 
& Cloppenburg krejčovství „Westdeutsche 
Bekleidungswerkstätten“. Od 1. září 1970 
firma začala vystupovat pod názvem Dress-
master GmbH & Co a zahájila vybavování 
novými specializovanými stroji a struktu-
rální přestavbu. Čtyři sta švadlen zasedlo 
tehdy ke strojům ve velké produkční hale na 
adrese Baumstraße 22-24 v městečku Her-
ne. Byla vybudována moderní mezinárodní 
textilní továrna, produkující pánskou módu. 
V roce 1991, poprvé uvedla značku STONES 
pro svoji jeansovou kolekci. Právě tyto revo-
luční jeansy ovlivnily tehdejší svět pánské 
módy a pozdější výrobu pánské konfekce.

Značka STONES slaví právě dvacáté výročí 
založení. Její působení na českém trhu za-
čalo vybudováním prodejní plochy v teh-
dejším Domě módy na Václavském náměstí 
v Praze. Iniciátorem instalace byl importér 
značky STONES Steilmann Praha.
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ní varianty. Podle Prose má Silhouette lift opro-
ti zmíněným dvě hlavní přednosti: zaprvé je to 
pevnější zachycení tkáně díky vstřebatelným 
pohárkům a zadruhé možnost „údržby“ bě-
hem dalších let. Co to znamená? Jednoduše lze 
celá vlákna z malého původního řezu ve vlasa-
té části hlavy popotáhnout a znovu tak vylepšit 
efekt zákroku. „To je naprosto jedinečná věc, 
protože u jiných technologií to možné není“, 
říká Zdeněk Pros. 

Jak se zákrok provádí 
Výkon se provádí na operačním sále obvykle 
v místním znecitlivění, někdy v kombinaci 
s lehkým přispáním, tzv. analgosedací. Nejpr-
ve provedeme malé asi 2 cm řezy ve spánkové 
krajině, kudy zavedeme na každou polovinu 
obličeje 4 vlákna, která vypíchneme v předem 
označených bodech poblíž nosoretní rýhy, 
ústního koutku a hraně dolní čelisti. Při zpět-
ném pohybu vzhůru se vlákna svými pohárky 

zachytí v podkoží a vždy dvě a dvě nitě se sváží 
k sobě. Přiměřeným napětím vláken se dosáh-
ne požadovaného „liftingového“ efektu. Pak už 
zbývá jen uzavřít ranku na spánku a výkon je 
hotov. Podobně probíhá i operace pokleslého 
obočí, kde je výkon o to jednodušší, že na kaž-
dou stranu použijeme jen dvě vlákna. Pokud 

probíhá operace v místním znecitlivění odchá-
zí klient po zákroku domů, po analgosedaci 
doporučujeme zůstat a odpočinout si několik 
hodin na klinice. Rizika operace jsou podle 
doktora Prose minimální: “v podstatě přichází 
v úvahu jen drobné, výjimečně větší modři-
ny a mírný otok. Stejně tak se mohou objevit 
drobné vtaženiny nebo bouličky na kůži, kte-
ré během týdne vymizí. Zákrok nezanechává 
viditelné stopy, protože ve vlasaté části nejsou 
droboučké jizvy patrné. 

Kdy je efekt vidět? 
„Při správné indikaci je efekt patrný hned po zá-
kroku a ještě se zlepšuje během prvních dvou 
týdnů,“ uklidňuje nedočkavce Zdeněk Pros a vy-
počítává další přednosti: „Oproti ostatním nein-
vazivním metodám je podle mého názoru efekt 
výraznější díky pevnějšímu zachycení vláken 
a zároveň dlouhodobý. Navíc po několika letech 
popotažením vlákna snadno obnovitelný. 

V hodnotě:

Obdarovaný:

Další upřesnění:

Dárkový poukaz č.:

Platnost:

Vystavil:

KLINIKA PRAHA
Kartouzská 10 - Pavilon JIH|Praha 5M: +420 603 560 856|+420 739 473 306T: +420 257 325 732
E: info@perfectclinic.cz

KLINIKA LIBEREC
Komenského 519|Liberec 5
M: +420 605 201155
E: liberec@perfectclinic.cz
facebook.com/plastickaoperacewww.perfectclinic.cz

Trendem dnešní plastické chirurgie je co nej-
šetrnější a nejefektivnější operační zákrok, 
po kterém se pacient může v krátké době 
zapojit do společenského života a minimální 
dobu hojení prožije bez společenské izolace 
kvůli viditelným modřinám a otokům. Jelikož 
obličej patří k nejexponovanějším místům na 
těle, vznikají revoluční miniinvazivní metody 
ponejvíce v oblasti operací obličeje. K novin-
kám proto patří nejrůznější vstřebatelné zá-
věsy, jako jsou vlákna Silhouette anebo právě 
implantáty Endotine. 

Endotine je systém vyvinutý v USA, který vy-
užívá vstřebatelných superměkkých implantá-
tů různého tvaru, vkládaných drobným řezem 
pod pokožku. „Implantáty mají schopnost 
udržet měkké tkáně v požadované pozdvih-
nuté poloze do doby než se začnou tvořit 
nové vazivové struktury, které tkáň zafixují na 
místě a drží ji zde i poté, co se implantát zcela 
rozpustí“, vysvětluje patentovaný princip MU-
Dr. Roman Kufa z Perfect Clinic. Tato moder-
ní metoda dokáže nahradit některé ořezávací 

liftingy, jako jsou foreheadlift nebo browlift 
a částečně i facelift. Endotine systémem lze 
zvednout pokleslé obočí a kůži v oblasti tváří 
i krku. 

Pozvednutí obočí 
Zde se používá implantát Endotine trojúhelní-
kovitého tvaru, který se vkládá z malého řezu 
ve vlasaté části hlavy. Kůže se uvolní od čelní 
kosti a implantát se svou hladkou stranou při-
pevní k čelní kosti. Druhá strana implantátu 
má zoubky, na které se uvolněná kůže připevní 
v povytaženém postavení. 

Povytažení tváře
 Stejným způsobem provádíme zvednutí kůže 
obličeje v oblasti lícních kostí. Jen implantát 
má tvar proužku, na jehož jednom konci z jed-
né strany vystupují ostré zoubky. Implantát se 
zavede pod kůži z malého nářezu ve vlasaté 
části hlavy ve spánkové oblasti, kůže v oblasti 
lícních kostí se upevní na zoubky implantátu 
a povytáhne se tahem implantátu, který se 

upevní v povytaženém postavení stehem ve 
spánkové oblasti.

Vypnutí krku 
Na stejném principu lze vypnout kůži i v ob-
lasti krku. Implantáty, mají opět tvar proužku 
se zoubky po celé své délce. Implantáty se za-
vádějí pod kůži z malého nářezu prozměnu za 
ušním lalůčkem. Implantáty Endotine jsou vy-
robeny ze vstřebatelného materiálu a po čase 
se rozpustí. To už je ovšem kůže fixována v po-
vytaženém postavení vlastní vazivovou tkání, 
která se vytvoří kolem implantátu. 

„Samotný zákrok je velmi jednoduchý, šetr-
ný a provádí se pouze v krátké analgosedaci“, 
říká plastický chirurg Roman Kufa. Klient sice 
potřebuje předoperační vyšetření podobně 
jako k celkové anestezii, ale čas strávený na kli-
nice vyžaduje po operaci jen dobu nutnou na 
prospání po zákroku. Noc už tráví operovaný 
v pohodlí domova. Otoky a modřiny mohou 
přetrvávat týden, a poté je možné zapojit se 
plně do normálního života.

Vánoční dárkový voucher na jakoukoliv 
částku můžete zakoupit na recepci Perfect 
Clinic. Na obdarované pak nechte, aby si 
už sama vybrala, co na svém těle změní. 

Klinika plastické a estetické chirurgie v Praze dis-
ponuje dvěma operačními sály s nejmodernějšími 
technologiemi, včetně nejnovějších liposukčních 
a endoskopických přístrojů. Pro větší komfort klientů 
má pokoje v různém designovém provedení, vyba-
vené sociálním zařízením a plazmovými obrazovka-
mi, dvě konzultační ordinace a parkoviště v areálu. 

Klinika v Liberci je vybavena konzultační ordinací 
a moderním zákrokovým sálem s technologiemi 

Dárek z Perfect Clinic z rukou plastických chirurgů týmu Kufa, Pros & Co. 

Proč neudělat radost ženě 
tím, co opravdu chce... 

Perfect Clinic
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Perfect Clinic - Kufa, Pros & Co.
Klinika plastické a estetické chirurgie
Klinika Praha: Kartouzská 10, Praha 5 
Klinika Liberec: Komenského 519, Liberec 5
www.perfectclinic.cz 
www.facebook.com/plastickaoperace

pro výkon ambulantních operací jako 
jsou například miniinvazivní operace 
obličeje, liposukce anebo i zvětšení prsou 
vlastním tukem. Tým plastických chirurgů 
pod vedením MUDr. Romana Kufy zde kon-
zultuje a provádí ambulantní zákroky nevy-
žadující hospitalizaci. Komfort klientům za-
jišťuje čekárna v designu značky Perfect Clinic 
s plazmovou obrazovkou, šatnou a toaletou. 

V hodnotě:

Dárkový poukaz č.:
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plastická a estetická chirurgie

Vytažení kůže v obličeji pomocí implantátů Endotine

Umíte si představit, že váš obličej visí zevnitř 
na neviditelných nitích, za které, když se zatáh-
ne, vypne se rázem jeho kůže? Sci-fi představa? 
Omyl. V podstatě na takovém principu fun-
guje nová metoda plastické chirurgie, odstra-
ňujcí první znatelné projevy stárnutí. „ Podle 
mého názoru nám Silhouette lift přináší něco, 
co jsme v tomto oboru léta postrádali. A to je 
nabídnout mladším věkovým kategoriím řeše-
ní prvních projevů stárnutí obličeje s efektem 
srovnatelným s klasickým face liftem a přitom 
jednoduchým provedením s minimálními rizi-
ky a velmi krátkou rekonvalescencí, “ chválí si 
své zkušenosti s touto metodou plastický chi-
rurg MUDr. Zdeněk Pros z Perfect Clinic. 

Silhouette lift je skutečně neinvazivní nebo 
spíše miniinvazivní zákrok. Minimalizace zása-
hu do těla a stop na něm tkví v krátkých chirur-
gických řezech (max 2 cm) ve vlasech a v za-
vedení speciálních nití do podkoží pouhým 
vpichem. Odpadá tím pádem rozsáhlé odpoje-
ní kůže a podkoží jako u klasického face liftu 

a nehrozí rozsáhlejší modřiny, poruchy prokr-
vení kůže nebo poruchy inervace obličejových 
svalů. Hladkým nekomplikovaným hojením je 
umožněn rychlejší návrat do práce a běžného 
života během několika dní, zatímco u face liftu 
trvá rekonvalescence obvykle i dva týdny.

Ve spektru operací obličeje řadí doktor Pros 
Silhouette lift někam mezi injekční výplně 
a klasický face lift. Jeho efekt je mnohem trva-
lejší než u výplní a podobný efektu face liftu. 
Důvodem pro tento zákrok jsou první proje-
vy stárnutí obličeje u žen i mužů někde mezi 
40. a 55. rokem věku, zejména prohloubené 
nosoretní a bradoretní rýhy, pokles ústního 
koutku, pokles kůže na tvářích a hraně dolní 
čelisti i oplošťující se oblast lícních kostí. Vel-
mi dobře se hodí i pro zvednutí pokleslého 
obočí, čímž se mnohdy předejde operaci hor-
ních víček. „Zákrok obecně není vhodný pro 
obličej s velmi tenkou kůží s výraznými hlubo-
kými vráskami“, jmenuje Zdeněk Pros jedinou 
překážku. 

Nitě mají své místo v plastické chirurgii
„Myšlenka použití speciálních vláken k pozved-
nutí pokleslých tkání obličeje a krku není nijak 
nová. Inovativní je však technologie použitá 
při výrobě nití Silhouette. Nit je vyrobena z ne-
vstřebatelného vlákna, na kterém jsou v urči-
tých pravidelných intervalech vytvořeny uzlíky 
a mezi nimi pohyblivé pohárky ze vstřebatelné-
ho materiálu. Tyto kuželíky dovolují vláknu se 
lépe zachytit v tkáni a tím udržet její napětí,“ 
vysvětluje plastický chirurg Pros pointu meto-
dy. Není třeba obávat jejich viditelnosti ve tváři, 
protože pohárky se během několika měsíců 
vstřebají, vlákno se obalí nově vytvořeným jem-
ným a již dostatečně pevným vazivem s již do-
stečnou pevností a jejich funkci tak převezmou 
uzlíky na vlákně. „Vše je v mikroskopickém pro-
vedení, takže není možné, aby pod kůží bylo 
něco cizího hmatného“, uklidňuje lékař. 

Moderních metod operací obličeje přibývá 
a existují podobné techniky, jako například 
APTOS, Happy lift, zlaté nitě a další neinvaziv-

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

…říká slogan Perfect Clinic, která patří k nejmodernějším pracoviš-
tím plastické a kosmetické chirurgie u nás. Plně odpovídá současným 
standardům a nárokům EU. Mezi argumenty, které nebývají v soukro-
mém sektoru plastické chirurgie běžné patří: vlastní tým anesteziolo-
gů, dospávací intermediální pokoj s plným monitoringem základních 
životních funkcí, nepřetržitý dohled zdravotního personálu a poho-
tovostního lékaře a mobilní monitorovací technika v pokojích. Svým 
pružným startem se klinika zařadila mezi vyhledávané, za což mohou 
určitě jména plastických chirurgů MUDr. Romana Kufy a MUDr. Zdeňka 
Prose, kteří jí dali život. Ohlasy v internetových diskusích a objednací 
lhůty jsou toho důkazem. Ale podívejme se pod pokličku toho, jaké 
nové “zázraky” umí na klinice. 

Perfect Clinic
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Silhouette - novinka v plastické chirurgii 

MUDr. Roman Kufa MUDr. Zdeněk Pros
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Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny 
a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá radost Vám, Vašim 
blízkým nebo obchodním partnerům. Logo Vaší společnosti lze umístit na obal dárkové sady 
decentní papírovou šerpou. Katalog dárkových balení ke stažení na www.vinartsvizajeci.cz.

Tichá vína jsou vyráběna ve Vinařství Tichá vína jsou vyráběna ve V
Zaječí, dceřinné společnosti Soare Zaječí, dceřinné společn

kt. Naše sekty jsou vyráběny ve sekt. 
Francii v oblasti údolí řeky Loiry. 
Kvalitní francouzské hrozny a pečlivé 
výrobní postupy prověřené mnoha 
generacemi zajišťují lahodnou chuť 
a nezaměnitelné aroma sektů Soare 
Elegance i sektů Alfons Mucha.

Dotazy a objednávky:

Marie Pražáková, m.prazakova@soaresekt.cz, +420 725 775 144
www.soaresekt.cz, www.vinarstvizajeci.cz

Soare sekt a.s., U Vily 480, 691 05 Zaječí

Konzumace dobrého vína je rituál, který si zaslouží tu nejlepší společnost. Proto jsme k našim vínům vybra-
li vhodné příslušenství a doplňky, které dané víno dobře doprovodí. Ať už jde o vinnou kosmetiku, paštiky, 
vinné želé nebo prvotřídní, ručně balený dominikánský doutník.

Dotazy a objednávky
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Přichází doba, kdy se začneme detailněji zabývat 
myšlenkou, co koupit svým blízkým a přátelům k Vá-
nocům. Každý rok se mučíme vymýšlením užitečné-
ho dárku a přitom je to tak jednoduché. Snad každý 
potřebuje svůj diář. A pokud je kromě své užitečnosti 
ještě tak krásný, že sám o sobě představuje pěkný 
dárek, můžeme se už jen těšit na radost obdarované-
ho. Náš vánoční dárek bude požitkem pro oči i duši.

Požitek
pro oči i duši
Řeč je o diářích Paperblanks. Značka si klade 
za cíl spojit užitečnost a praktičnost s exklu-
zivitou svých výrobků. Diáře mají nevšední 
design a jsou zhotoveny v kvalitní šité vazbě. 
Paperblanks kombinuje svědomitou výrobu, 
elegantní styl a pečlivou ruční práci tak, aby 
vytvořil jedny z nejžádanějších diářů a zápis-
níků na světě.

První diáře a zápisníky Paperblanks spatřily 
světlo světa v 90. letech v Kanadě a dnes se 
prodávají po celém světě. Příběh této značky 
jsme dovyprávěli v našem minulém vydání.

Kdo touží po skutečně ručně dělané knize, 
bude s diáři Paperblanks více než spokojen. 
Vazačské techniky těchto ručně šitých knih 

jsou téměř sto let staré. „Paperblanks“ je jejich 
moderním protějškem. V klasické knihařské 
vazbě je papír zpracován do složek po osmi, 
16 nebo 32 listech. Tyto složky jsou zavěšeny 
do knižních desek a přímo na hřbetě knihy se-
šité. Tento způsob sešívání je páteří dobře udě-
lané knihy. Takto sešité knihy se nerozlamují 
a díky zpracování listů do skupin nedochází 
k vypadávání jednotlivých stran, jak se často 
stává u lepených knih. 

Veškeré ručně zhotovené obálky vypovídají 
o vysoké hodnotě, která poukazuje na kvalitu 
knih „Paperblanks“, aniž by se vzdávala pově-
domí o životním prostředí. To se ukazuje kupří-
kladu na bohatě zdobené a jemně zpracované 
umělé kůži (hlavní návrhářka Supriti Bharma 
je vegetariánka a odmítá použití pravé kůže) 
nebo papíru běleném bez kyselin a ligninu. 
Hmotnost použitého papíru se pohybuje mezi 
80 až 120 g/m2. Papír zachycuje tužku a inkoust 
čistě a zamezuje prosvítání již popsaných strá-
nek díky své vysoké neprůsvitnosti. Specialitou 
diářů Paperblanks je praktická zadní přihrád-
ka, textilní záložka a magnetický lem případně 
gumový pásek. Diáře jsou vyráběny v různých 
velikostech, aby si mohl vybrat každý. 

Paperblanks

16 nebo 32 listech. Tyto složky jsou zavěšeny 

Kde je možné zakoupit výrobky Paperblanks 
jsme se zeptali Ing. Dany Čermákové, mana-
žerky pro ČR a SR. „Většinou lze naše zboží 
zakoupit v knihkupectvích v Praze a větších 
městech. Například v knihkupectvích Acade-
mia, Kanzelsberger, Knihcentrum, Knihy Dob-
rovský, Neoluxor nebo Oxford Bookshop. Na 
internetu nás najdete na mall.cz a penshop.cz. 
Pokud by čtenáři chtěli poradit, kam se mohou 
ještě vypravit, ať se obrátí přímo na mě na mail 
dcermakova@hartleyandmarks.com.“

Luxusní zápisníky,
adresáře a diáře

Elegantní
stylový design 
s motivy 
z celého světa

Kvalitní zpracování

Neprůsvitný papír

Šetrnost k životnímu 
prostředí

znamená

Šperky značky Toscow jsou vý-
jimečné, originální a osloví každou 
ženu. Způsob zpracování i designu perlo-
vých kolekcí je unikátní nabídkou na českém 
trhu. Boří mýty o perlách a probouzí touhu 
každé ženy po těchto jedinečných špercích. 
Mezi produkty najdete jak výrazné kousky, tak 
klasické jednoduché produkty, které pouze 
doplní osobnost nositelky.

šperk třpytivý!

„Toscow je značka, kterou jsme dali na mapu Evropy,“ 
představuje značku ředitelka firmy Diamonds&Perls Libuše 
Horáková, která již podle svého názvu nenechá nikoho na 
pochybách, co můžete v její nabídce hledat. „Nejblíže kromě 
České republiky si Toscow můžete koupit na letišti v Londýně.“ 

Toscow
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Šperky značky Toscow nikdy nebu-
dou masovou záležitostí. Jsou nabízeny 

v luxusních obchodech a značkových klenot-
nictvích. Tyto značky ctí distribuční kanály po 
celém světě. „A také dodržujeme doporučené 
ceny, a na tom si velmi zakládám“, dodává Li-
buše Horáková. „Chci našim ženám ukázat, 
že mohou stejně dobře nakupovat v Čechách 
a nemusí jezdit třeba do Německa, kde znač-
ku Toscow vůbec neseženou… A našim pá-
nům tímto vzkazuji: „Koupí perel své vyvolené 
nemůžete udělat chybu. Etiketa 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 mohou být decent-
ní i výrazné. Ale určitě každou ženu rozjasní 
a rozzáří!“

A pokud si žena chce vybrat perly sama a udě-
lat si sobě radost, tak na tom není rozhodně 
nic špatného. Každá žena tím jen podtrhne 
svoji ženskost a může ze sebe udělat princez-
nu ať už moderní nebo romantickou, ne na-
darmo perly zdobily dříve každou princeznu

 

PROČ SI VYBRAT TOSCOW?
 25 let zkušeností
 Nové designy nebo vylepšené varianty 
 již populárních výrobků
 Široká paleta šperků a konkurenční cena
 18karátové zlaté přívěsky s diamanty, 
 stříbrné (925) přívěsky se zirkony, perly, 
 které jsou pouze přírodní, nikoliv syntetické
 5 let záruka na bižuterii a certifikát 
 autentičnosti na 18karátové šperky
 18karátové šperky s diamanty 
 a Tahitské perly jsou na 3. místě 
 prodejnosti na British Airways 
 a na 1. místě na palubách ČSAženu potěší

Každou

Glamour. Pro slavnostní příležitost je vhodná 
kolekce Starlight a nebo Be Dazzled. V mód-
ním trendu krásných fialových barev nechá 
vyniknout Paradise Garden a na ples nebo do 
divadla je úžasná sada Glomesh.

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

V posledních dvou letech začala společnost Di-
amonds&Perls dovážet i luxusní verzi v 18 ka-
rátovém bílém zlatě a to jak drobné diamanty 
zasazené do prstýnků, náramků či náušnic, tak 
také krásné zelenočerné Tahitské perly, rovněž 
v 18karátovém zlatě.

Každá návštěva showroomu společnosti zna-
mená další nový zážitek z krásy šperkařského 
umění. Toscow je australská firma založená 
v roce 1984 v Sydney, která začala fungovat 
jako výrobce a zároveň velkoobchod s opálo-
vými šperky.

Dnes Toscow dodává své zboží po celém svě-
tě, převážně do „duty free“ obchodů a na pa-
luby leteckých společností. Prezentována je 
na 5 kontinentech a prodává se ve více než 30 
zemích. Je nejen největším dodavatelem opá-
lových šperků v Austrálii, ale i diamanto-
vých a perlových šperků a bižuterie.

Šperky, které jsou tvořeny z rhodio-
vaného kovu a zirkonu anebo křišťá-
lu najdete v kolekci Toscow pod ná-
zvy Viva La Vie, Starry Swirls, Liquid 
Passion, Mosaic a jednu z nejúspěš-
nějších kolekcí ve stříbrném nebo 
zlatém provedení pod názvem Glitter 

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.

Na ples nebo do 
divadla je úžasná 
sada GLOMESH.
Nyní uvádíme dvě 
nové kolekce, a to: 
DOLCE VITA 
(viz náhrdelník na 
obrázku) a RITZY 
GLITZY v barevném 
a čirém provedení, 
jejichž hranaté tvary 
připomínají bageto-
vý brus diamantů.
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Gigaopening Mölltal, dvoudenní akce plná 
zábavy, adrenalinu, nových zážitků a hlavně ly-
žování. Zákazníci českého, rakouského a slovin-
ského Gigasportu měli jedinečnou možnost na-
vštívit jižní část Rakouska, kde se v nadmořské 
výšce 3.122 m. n. m. rozkládá Mölltalský ledo-
vec - ideální místo pro profesionály, rekreační 
lyžaře i fanoušky snowboardingu a carvingové-
ho lyžování. „Zákazníkům dáváme víc, než jen 
’prodej zboží’. Dáváme jim i sportovní zážitek. 
Celý koncept zájezdu je postaven především 
na velkém testování nových modelů lyží, kte-
ré si následně mohou v Gigasportu zakoupit,“ 
komentuje symbolické zahájení zimní sezóny 
jednatelka společnosti Gigasport pro Českou 
a Slovenskou republiku Kamila Steinbauerová.

Sportovní zájezdy pro držitele věrnostní karty 
PlusCard organizuje Gigasport již několikátou 
sezonu, a to i v létě, kdy se jezdí na cyklistic-
ké či in-line výlety, které jsou rovněž spojeny 
s testováním aktuálního sportovního vybave-
ní. Účastníci se mohou vždy spolehnout na 
perfektní organizaci, zajištění kvalitního uby-

Gigasport
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Více než jen prodejce
sportovního vybavení
Testování nejnovějších modelů lyží této sezóny na ledovci Mölltal si mohli začátkem podzimu užít 
držitelé věrnostní karty PlusCard společnosti Gigasport.

Gigaopening Mölltal, dvoudenní akce plná 
zábavy, adrenalinu, nových zážitků a hlavně ly-

držitelé věrnostní karty PlusCard společnosti Gigasport.

tování a stravování, doplňkového programu, 
v případě lyžování pernamentky a nechybí 
také drobný dárek, to vše za velmi sympatic-
kou cenu. Během testování je vždy k dispozici 
odborník přímo z Gigasportu, který je připra-
ven kdykoliv poradit, poskytnout infor-
mace k testovanému modelu 
a pomoci.

V těchto dnech již nabízejí 
všechny prodejny Gigasport 
kompletní sortiment zimního 
zboží a školení profesionální 
prodejci jsou připraveni vám po-
radit s výběrem vhodných lyží, 
snowboardu a dalšího vybavení 
nezbytného pro ty správné zimní 
radovánky. „Letos jsme výrazně 
rozšířili sortiment o nové značky 
jako je The North Face, Kozi Kidz, 
českou značku Vagus, Icebreaker 
nebo holandský Protest. Také došlo 
k rozšíření nabídky textilu značky 

Salomon a ICepeak,“ vyjmenovává Steinbaue-
rová novinky, které najdou zákazníci ve všech 
prodejnách. Právě taková nabídka, jako jsou 
lyžařské doplňky české značky Vagus, odlišují 
Gigasport od konkurence. Hlavní tváří a návr-
hářem nové kolekce Vagus je reprezentant ve 
sjezdovém lyžování Ondřej Bank, který lyžař-
ské brýle této značky už dva roky používá v zá-
vodech Světového poháru. Všechny výrobky 
kromě zmíněných brýlí mají navíc svůj původ 
v České republice. A přesně takový je koncept 
původem rakouského řetězce prodejen spor-
tovního zboží. „Klademe důraz na nejvyšší 
kvalitu, výhodné ceny, servis a zážitek při náku-
pu. Náš sortiment je založen na předních ově-
řených značkách a zaměstnanci jsou zkušení 
a motivovaní profesionálové, často sami aktivní 
sportovci,“ doplňuje Kamila Steinbauerová.

Pokud sami nejste aktivními sportovci, ale 
máte někoho takového v rodině nebo za příte-
le, můžete mu pod stromeček nadělit ideální 
dárek v podobě dárkové karty Gigasport. Tu je 
možné nabít na volitelnou částku od 250,- ko-
run, lze ji uplatnit ve všech prodejnách a navíc 
ji není nutné vyčerpat jednorázově. Objednat 
si ji můžete i online na stránkách www.gi-
gasport.cz, kde také naleznete veškeré infor-
mace o věrnostním programu PlusCard. kou cenu. Během testování je vždy k dispozici 

odborník přímo z Gigasportu, který je připra-
ven kdykoliv poradit, poskytnout infor-

všechny prodejny Gigasport 
kompletní sortiment zimního 
zboží a školení profesionální 
prodejci jsou připraveni vám po-
radit s výběrem vhodných lyží, 
snowboardu a dalšího vybavení 
nezbytného pro ty správné zimní 
radovánky. „Letos jsme výrazně 
rozšířili sortiment o nové značky 
jako je The North Face, Kozi Kidz, 
českou značku Vagus, Icebreaker 
nebo holandský Protest. Také došlo 
k rozšíření nabídky textilu značky 

mace o věrnostním programu PlusCard. 
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Společnost začala ve spolupráci s italským 
veterinářem vyvíjet základní řadu na krátkou, 
středně dlouhou a dlouhou srst. Složení vý-
robků již od počátku vycházelo z přírodních 
zdrojů, jako jsou např. řasy z mrtvého moře, 
olej z avokáda, norkový olej, olej ginkgo, ex-
trakty z bambusu a jojoby, ginseng, pižmo 
a červený jíl. 

V současnosti jsou produkty rozděleny do 
pěti kategorií. ZÁKLADNÍ ŘADA obsahuje 
šampony a kondicionéry speciálně vyvinuté 
na údržbu krátké, středně dlouhé a dlouhé 
srsti. Respektuje také specifické nároky a po-
žadavky kůže a srsti štěňat a zvířecích seniorů. 

Profesionální řada ISB TECHNIKA je založena 
na čistícím, léčivém a výživném účinku moř-
ských řas a oleje z avokáda. 

ŘADA MINERAL zahrnuje produkty s obsa-
hem placenty, vitamínů a minerálních látek. 
Cílem je připravit zdravou kůži pro růst srsti 
a podpořit její přirozenou hustotu. K hloub-
kovému čištění kůže a aromaterapii slouží 
produktová ŘADA AROMA. Tyto produktové 
řady dodávané do psích salonů řeší základní 
problémy související s úpravou srsti psů, jako 
je například rozplétání, prevence zacuchané 
srsti, snadné rozčesávání, výplachy chlupo-
vých folikulů po trimování nebo podpora růs-
tu. Kromě toho si majitelé psích salonů mo-
hou vybírat z široké řady vybavení od nůžek, 
hřebenů, souprav mističek, dávkovačů nebo 
štětců až po vany, fény, sterilizátory, míchačky 
a nábytek.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu aler-
gických zvířat a s tím souvisejících kožních 
onemocnění, rozšířila společnost své produkto-
vé portfolio o produkty pro profesionální pou-
žití ve veterinární dermatologii. Tyto přípravky 
z páté produktové ŘADY ATAMI jsou vhodné 
jako doplňková léčba kožních onemocnění. Dů-
kladně vyčistí organismus přes kůži (bahenní 
masky) a hloubkově regenerují kůži a srst.

Ve spolupráci s veterinární dermatoložkou 
MVDr. Rostislavou Fábikovou, jejíž firma Ding 
Wall Trading, s.r.o. značku Iv San Bernard za-
stupuje v České republice a na Slovensku, se 
s použitím těchto přípravků začaly vyvíjet lé-
čebné procedury a kúry.

MVDr. Rostislava Fábiková, která patří ke 
špičkovým odborníkům v oblasti veterinár-
ní dermatologie v České republice a v Itálii 
s produkty značky Iv San Bernard dosahuje jak 
u zdravých zvířat tak i u zvířecích kožních pa-
cientů včetně alergiků vynikajících výsledků. 
Z tohoto důvodu se snaží co nejvíce rozšířit 
distribuční síť značky v České republice a ob-
rovské úsilí věnuje odborným školením svých 
obchodních partnerů, pracovníků v psích sa-
lónech v obou dvou zemích.

Jejím doporučením je svěřit péči o srst 
zvířat, o nemocnou kůži odborníkům. „ Péče 
o srst je časově náročná a v domácích podmín-
kách může být navíc pro zvíře i jeho majitele 
stresující. Bez kvalitní kosmetiky, profesionál-
ního vybavení a bez profesionálního přístupu 
nelze dosáhnout kvalitního výsledku. Zejména 
pokud se jedná o velké a chlupaté psy, perské 
kočky. Zvířata navíc vycítí profesionální pří-
stup, jisté ruce a v rukou odborníka se chovají 
jinak než doma. Z tohoto důvodu doporučuji 
svěřit tuto práci odborníkům, kteří Vám zaručí 
kvalitní výsledek.“

Společnost Iv San Bernard vznikla před 15 lety a jejím hlavním cílem bylo zajis-
tit hygienické soužití lidí a zvířat. Důvod byl čistě praktický. Majitelé společnosti 
vlastnili bernardýna a s výsledky ošetření jeho srsti dostupnými přípravky neby-
li spokojeni. Jejich představou byly přírodní přípravky s dlouhodobým efektem, 
po jejichž použití by srst byla zdravá, lesklá a přirozeně krásná a výsledek vidi-
telný již po první koupeli. Bernardýn se stal i inspirací pro název společnosti.

Někdo vánoční dárky řeší s prvními sněho-
vými vločkami, někdo na další Vánoce začne 
myslet ve chvíli, kdy balicí papír z posledního 
dárku zmizí v odpadkovém koši (ano, jsou i ta-
cí). Někdo na Vánoce úplně kašle a někdo řeší 
dárky návštěvou supermarketu 24. prosince 
odpoledne. Je celkem fuk, kdy se rozhodnete 
řešit letos dárky vy, hledáte-li však inspiraci, 
máme pro vás skvělý tip. 

Na vysávání jsou tady roboti
Tento tip se týká vysávání, té neoblíbené čin-
nosti, která se musí provádět od dob, co byty 
a domy ovládl prach a co si někdo uvědomil, 
že těm drobným pozůstatkům jídla, oblečení 
nebo lidí (vlasy a nehty) se bude říkat 
smetí. Smetí musí z podlah a kober-
ců pryč, a proto vznikly vysavače. 
Úžasní pomocníci, kteří mají 
přesto jednu nevýhodu. Potře-
bují vedení, prostě kapitána 
a zároveň tažnou sílu, která je 
provede domácím bludištěm. 
Člověka tyhle procházky do-
mem s vysavačem baví do té 
doby, dokud neobjeví barevný 
svět plný mnohem lepších a úžasněj-
ších činností jako sport na čerstvém vzduchu, 
návštěva kina, divadla nebo výlet s rodinou na 
hory a milion dalších. Pak se vysávání promění 
v neskutečnou otravu. No, a jelikož tahle otra-
va kdysi stihla i chytré hlavičky a specialisty na 
robotiku z americké firmy iRobot, vymysleli 
řešení v podobě robotického vysavače. 

Ještě lepší Roomba nové série 700
Robotický vysavač nepotřebuje kapitána, ani 
palubního důstojníka a dokonce ani dozor. 
Prostě ho jednou zapnete či naprogramuje-
te, jdete sportovat nebo se bavit a po návratu 
domů vás čeká vysátý byt. Že to takto funguje, 
neslyšíte určitě poprvé. Robotické vysavače 
se staly vánočním hitem už vloni a dokonce 
předloni. V USA se robotické vysavače iRobot 
Roomba úspěšně prodávají dokonce od roku 
2002. V roce 2011 ovšem došlo k další zásadní 
změně. 
Společnost iRobot představila v lednu na ve-
letrhu CES v Las Vegas zcela novou generaci 
robotického vysavače Roomba série 700. Ta 

posouvá laťku celého robotického vysávání 
zase o kus výš a tím šetří svým majite-

lům ještě více času. Nová Roomba 
série 700 (aktuálně můžete v Česku 
zakoupit modely 770 a 780) při-
chází s celou řadou novinek, které 
se budou vám i nakonec i vaší pod-
laze nebo kobercům moc líbit. 

Nová Roomba série 700 se napří-
klad díky vylepšené čistící hlavě 

druhé generace dokáže daleko lépe 
přizpůsobit různým typům vysávaných 

povrchů. Veškeré prachové částečky zachytí 
v rozletu do místnosti dvojice HEPA filtrů, na 
rozdíl od starších modelů vám také novinka 
od iRobotu dá pomocí světelné indikace vědět 
o tom, že sběrný koš dosáhl naplnění a potře-
buje vyprázdnit. Seznam klíčových inovací 
ovšem pokračuje dál. 

Nejen chytřejší, ale i hezčí
Své druhé a pochopitelně 
lepší generace se dočkal sys-
tém Dirt Detect, jenž vyhle-
dává silná lokální znečištění 
a donutí Roombu, aby se 
těmto místům věnovala déle 
a intenzivněji. Roombu 770, 
780 a případně i další modely 
této řady vybavili inženýři iRobotu 
větším počtem senzorů (42 místo původních 
38) a třeba i vylepšeným dotykovým náraz-
níkem. Ten si můžete představit jako tykadla, 
jimiž Roomba mapuje prostor v místnost a osa-
hává překážky. 
Nová Roomba samozřejmě navazuje na před-
nosti svého předchůdce, a tak přijímá rozkazy 
z virtuálních majáků, dokáže speciálním kartáč-
kem vyčistit prostory podél stěn, díky speciál-
nímu systému například nehrozí ani zamotání 
do kabelů či střapatých koberců. Nová Roomba 
série 700 navíc skvěle vypadá, a to jednak díky 
krásným materiálům, ale také iDressu. Originál-
ní skiny iRobot iDress, s různými motivy vyro-
bených ze špičkových materiálů umí i novou 
Roombu 770 a 780 proměnit v roztomilého 
domácího mazlíčka nebo třeba přísně technic-
ký stroj. Záleží pouze na vašem vkusu. 

iRobot Roomba nové série 700 je k dostání 
u velkých autorizovaných prodejců iRobot po 
celé České republice. Kompletní informace o no-
vince najdete na oficiálních webových stránkách 
iRobotu www.irobot.cz. 

Ideální vánoční dárek?
Co vás zbaví starostí. 

Tato otázka padá rok co rok a odpověď na ni se hledá stále hůř. My vám letos rozhodování ulehčíme. Máme pro vás totiž tip na 
geniální vánoční dárek, který zbaví vaše blízké starostí s vysáváním. Robotický vysavač iRobot Roomba. 

Nejen chytřejší, ale i hezčí
Své druhé a pochopitelně 

těmto místům věnovala déle 
a intenzivněji. Roombu 770, 
780 a případně i další modely 
této řady vybavili inženýři iRobotu 

těmto místům věnovala déle 
a intenzivněji. Roombu 770, 
780 a případně i další modely 
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nebo lidí (vlasy a nehty) se bude říkat 
smetí. Smetí musí z podlah a kober-
ců pryč, a proto vznikly vysavače. 
Úžasní pomocníci, kteří mají 

Člověka tyhle procházky do-
mem s vysavačem baví do té 
doby, dokud neobjeví barevný 
svět plný mnohem lepších a úžasněj-
ších činností jako sport na čerstvém vzduchu, 

posouvá laťku celého robotického vysávání 
zase o kus výš a tím šetří svým majite-

lům ještě více času. Nová Roomba 
série 700 (aktuálně můžete v Česku 
zakoupit modely 770 a 780) při-
chází s celou řadou novinek, které 
se budou vám i nakonec i vaší pod-
laze nebo kobercům moc líbit. 

Nová Roomba série 700 se napří-
klad díky vylepšené čistící hlavě 

druhé generace dokáže daleko lépe 
přizpůsobit různým typům vysávaných 

povrchů. Veškeré prachové částečky zachytí 

nebo lidí (vlasy a nehty) se bude říkat 
smetí. Smetí musí z podlah a kober-
ců pryč, a proto vznikly vysavače. 
Úžasní pomocníci, kteří mají 

mem s vysavačem baví do té 
doby, dokud neobjeví barevný 
svět plný mnohem lepších a úžasněj-

posouvá laťku celého robotického vysávání 
zase o kus výš a tím šetří svým majite-

lům ještě více času. Nová Roomba 
série 700 (aktuálně můžete v Česku 

klad díky vylepšené čistící hlavě 
druhé generace dokáže daleko lépe 

přizpůsobit různým typům vysávaných 

značka profesionální
a léčivé kosmetiky pro zvířata

Srst svých zvířat si můžete kosmetikou 
Iv San Bernard nechat ošetřit v Centru 
Spa Iv San Bernard na adrese Janského 
2370/91, 155 00 Praha 5 Stodůlky. 
Informace o akcích pro veřejnost najdete 
na webových stránkách www.dingvet.cz. 
Na těchto stránkách již brzy najdete i tip 
na originální a praktický vánoční dárek 
pro psy a kočky, který se zároveň může 
stát luxusním doplňkem vašeho interiéru.
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Více informací o tomto 
jedinečném systému přímo 
od výkonného ředitele 
Martina Dvořáka:
V čem se projevuje Vaše jedinečnost?
Dokážeme individuálně identifikovat a lokali-
zovat u jakékoli firmy její momentálně „bolavé 
místo“, najít jí na to funkční, jednoduchý, prak-
tický lék bez vedlejších účinků.

V čem jste z pohledu Vašich zákazníků jiní?
V individuálním přístupu ke každému studen-
tovi s plnou možností konzultace a podpory 
při aplikaci nabytých vědomostí v praxi. A to 
v průběhu, ale zejména po ukončení daného 
kurzu nebo semináře. Pracujeme na tom, aby 
naši absolventi informace v praxi plně pou-
žívali a aby nezůstaly pouhou teorií. Jelikož 
víme, že je tato technologie řízení plně funkč-
ní, pokud se použije plně a správně, dáváme 
na ni i tzv. celoživotní záruku.

Jaké jsou tedy Vaše praktické zkušenosti? 
Výsledky naší práce se nedají jednoduše změ-
řit v centimetrech, kilogramech, nebo na 
stopkách. Výsledky jsou napravené vztahy ve 
firmách, větší tah na bránu, větší pochopení 
a souhlas uvnitř firmy, zvýšená chuť do práce 
a do života a více času na koníčky, rodinu nebo 
i nabytá odvaha vyhodit líného zaměstnance. 

Naše dennodenní práce je stýkat se s klienty 
a dávat jim nový, jiný směr, dát jim „vítr do pla-
chet“. Když Vám pak někteří skoro se slzami 
v očích říkají, že jsme jim změnili život, víte, že 
jste odvedli kus dobré práce a že to stojí za to. 

Když se z přepracovaného vedoucího, které-
mu už všechno „padá na hlavu“ stane v průbě-
hu aktivní práce s námi vyrovnaný šéf, který ví, 
co od podřízených chce a jak to z nich dostat, 

člověk, který místo 10 hodin pracuje „už jen“ 
8, více se usmívá, nestresuje se, má lepší vzta-
hy v rodině a chce rozjet další nový business, 
to je ten výsledek za kterým jsme společně šli 
a dosáhli ho.

Nebo když se z průměrného, nepříliš pří-
jemného prodavače stane člověk ochotný, 
usměvavý a vstřícný k zákazníkům, který ví, 
jak zjistit potřeby a jak nabídnout něco navíc, 
tehdy vyhrává každý.

Ne vždy je to jednoduché, protože jde o prá-
ci s lidmi, všeobecně však platí zásada, že kdo 
chce na sobě pracovat a něco změnit, tak toho 
za naší individuální pomoci dosáhne. Není 
důležitá velikost firmy, množství zaměstnanců 
nebo financí, ale hlavní je ta ochota s tím něco 
udělat!

L. Ron Hubbard
je jedním z nejuznávanějích
a nejčtenějích autorů všech dob

„To, co člověka zklame nejsou jeho sny. 
Je to nedostatek know-how, které je ne-
zbytné k tomu, aby se tyto sny mohly stát 
skutečností. K tomu, aby člověk, který sní, 
viděl své sny zrealizované, musí být též 
schopen organizovat a školit odborníky 
v organizaci, kteří tyto sny zrealizují.“

L. Ron Hubbard

Komplexní manažerský systém
Hubbardova akademie administrativy použí-
vá technologii managementu L. Ron Hubbar-
da. Jedná se o jedinečný systém řízení jakéko-
li firmy či podnikatelského subjektu, který je 
obsažen v devíti svazcích velikosti encyklope-
die. Svazky zahrnují technologii, která zaručí 
růst a expanzi skupin od těch nejmenších až 
po ty gigantické. To bylo prokázáno během 
posledních pár desítek let tisíci a tisíci firem 
a skupin po celém světě. 

Jde o nejpoužívanější komplexní manažerský 
systém na světě, který pojmenovává a popi-
suje jednoduchou a praktickou cestou po-
stupné kroky vedoucí k dosažení úspěchu 
a expanze.

Tento systém zahrnuje každý aspekt manage-
mentu – řízení, public relations, marketing, 

obchod, najímání lidí, komunikaci, výrobu 
a realizaci, kontrolu kvality, distribuci. Správné 
provázání všech oblastí je nezbytné pro růst 
a expanzi každé firmy – jak pro velké společ-
nosti, střední podnikatele, živnostníky, tak 
i pro jakákoli další organizovaná seskupení, 
jelikož principy řízení a dosažení prosperity 
jsou totožné.

Měníme životy
manažerům a firmám
Hubbardova akademie administrativy Praha byla založena v roce 2001. Je součástí mezinárodní sítě v 18 zemích světa s cent-
rálou v Los Angeles, USA. Hubbard College of Administration International vznikla v roce 1990. Mottem akademie je: „Vzkvétej 
a prosperuj!“ Cílem je podpora a stabilizace zdravého podnikatelského světa, ve kterém mohou produktivní lidé prosperovat.

Hubbardova akademie administrativy
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Jeho díla vyšla ve více než 52 jazycích a byly vy-
tištěny stovky milionů kopií. Zanechal odkaz, který 
lidem zlepšuje život v mnoha a mnoha směrech. 
Tento odkaz je zaznamenán v obrovském množství 
textu, který čítá doslova desítky milionů slov. L. Ron 
Hubbardovi byly přiznány 2 Guinessovy světové 
rekordy: nejvíce vydávaný a nejvíce překládaný 
světový autor.

Soustředil se na stav člověka a na zvýšení vě-
domí jeho čtenářů o sobě samých, vždy apelujíce, 
aby převzali větší zodpovědnost za své vlastní živo-
ty. Časté téma, které můžeme najít v mnoha jeho 
pracích, je, že pokud jedinec má kontrolu sám nad 
sebou, kontrolu nad okolním prostředím a pokud 
má aktivní snahu realizovat své vlastní cíle, tak to je 
jediná jistá cesta k dosažení štěstí.

„Člověk se nenaučí znát život sezením ve věži 
ze slonoviny a přemýšlením o něm,” poznamenal 
pan Hubbard. „Člověk se učí o životě tím, že je jeho 
součástí.” A tak také žil.

Svůj raný výzkum financoval psaním beletrie 
a stal se jedním z nejžádanějších a nejznámějších 
autorů ve Zlatém věku populárních dobrodružných 
knih a science fiction v průběhu třicátých a čtyřicá-
tých let.

Poměrně brzy, během vývoje technologie pro 
skutečné zvýšení lidských schopností, se ukázalo, 
že si musí vzít na starost problém, jak správně stu-
dovat, protože v situaci, kdy je negramotnost velmi 
rozšířená, je selhávání vzdělávacích systémů do očí 
bijící. Výzkumem tohoto problému odhalil základní 
příčinu, proč studenti nedokáží pochopit nějakou 
látku. Odhalil bariéry, které jedinci brání v plném 
pochopení toho, co studuje, a vyvinul metody, po-
mocí kterých kdokoli může zlepšit svou schopnost 
se učit a prakticky používat informace, které se na-
učil. L. Ron Hubbard napsal na toto téma značné 
množství prací, které jako předmět nazval studijní 
technologie.

Stejně důležitý byl i Hubbardův vývoj technolo-
gie pro úspěšné řízení organizací, který byl neoceni-
telným příspěvkem pro dnešní společnost.

Objevil, že při řízení výzkumné expedice, vysoké 
školy, filmové produkční společnosti, důlní společ-

nosti, hudebního představení nebo třeba i rodiny 
nezáleží na velikosti, účelu, původu nebo dokonce 
na národnosti skupiny. Principy jsou stejné. Vzal na 
sebe úkol popsat společné jmenovatele a faktory 
úspěšného managementu.

Jako výsledek svého výzkumu dokázal rozřešit 
to, co bylo a donedávna nevyhnutelným cyklem 
úpadku a rozpadu, který mařil lidské snahy vytvořit 
stabilní a odolné organizace – od nejmenších firem 
až po nejmocnější vlády.

L. Ron Hubbard způsobil revoluci v oblasti mana-
gementu. Jeho principy, poprvé publikované v knize 
Jak žít, přestože je člověk vedoucím pracovníkem, 
poskytly způsob, kterým může člověk rychle a zá-
roveň stabilně dosáhnout expanze a růstu. Dnes 
používají jeho technologii managementu účet-
ní, odborní lékaři, advokáti, marketingové firmy, 
podnikatelé, počítačové společnosti, automobilový 
průmysl a v podstatě jakýkoli typ podnikání, který 
si lze představit, a to v tisících firmách ve více než 
24 zemích.

L. Ron Hubbard nás opustil 24. ledna 1986. Vý-
sledkem jeho práce jsou splněné sny lidí na celém 
světě, kteří používají jeho technologii manage-
mentu a organizace – pro sebe, pro své rodiny a ve 
svém obchodním úsilí.
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O značce CERRUTI 1881

UNGARO, CERRUTI 1881, CACHAREL, NINA 
RICCI, JEAN-LOUIS SCHERRER nebo CHAR-
LES JOURDAN – tato zvučná jména lahodí 
všem znalcům módy a milovníkům luxusu. 
Jistě, lze namítnout, že milovníků lu-
xusu je spousta, ale o poznání méně 
je těch, kteří si ho mohou bez výči-
tek dovolit. To už ale neplatí. Ale-
spoň drobný značkový dárek si 
nyní mohou dopřát snad úplně 
všichni. Vysoce ceněné znač-
ky ze světa módy přitom 
zaručují vysokou kvalitu, 
výjimečný design, nadča-
sové provedení i perfekt-
ní balení zboží. Značkové 
dárky a módní doplňky 
se vyznačují úžasnými tvary 
a rafinovanými detaily. 

Ženy jistě ocení zejména vysoce kvalitní, nád-
herné ručně obšité hedvábné šátky nebo 
funkční designové háčky na kabelku. Objevte 
také značková designová pera, stylové drobnos-

V roce 1930 se narodil Nino Cerruti, syn jednoho ze zakladatelů firmy a v roce 1950 

se stal hlavou rodiny a firmy podnikající ve vlněném průmyslu. Zkušenosti se zpraco-

váním vlny použili Cerrutiové při tvorbě oděvů ke konci 60. let. První pánská kolekce, 

která byla uvedena na trh v roce 1967, byla považována za velmi revoluční záležitost 

v oblasti pánské módy a oblečení. V roce 1967 otevřel Nino Cerruti první butik na Rue 

Royale v Paříži, aby se co nejvíce přiblížil haute couture a mezinárodní módě. Výro-

ba oděvů zůstává nadále v Itálii pod názvem Linificio Cerruti, zatímco módní dům 

se nazývá Cerruti 1881. V roce 1976 Cerruti přidal k úspěšnému pánskému oblečení 

ženskou linii.

Značka Cerruti je dnes známá svými klasický-
mi vlněnými obleky, její kolekce jsou založené 
na synchronizaci detailů upřednostňující mo-
derní materiály a barvy. Na jaře 1996 se stává 
hlavním návrhářem značky Cerruti mladý ta-
lent Narcisso Rodriguez. Jmenování mladých 
slibných návrhářů pro zavedené módní domy 

se v módním průmyslu ukázalo jako velmi pro-
spěšné a úspěšné. Vzpomeňme například na 
Toma Forda a jeho krásné kolekce pro módní 
dům Gucci a další. V polovině roku 1997 byl 
Rodriguez nahrazen Američanem řeckého pů-
vodu Peterem Speliopoulosem, který předtím 
v Americe navrhoval pro Donnu Karan.

Modely Cerruti můžeme vidět, kromě jiného 
i ve filmovém průmyslu, jmenujme slavný „po-
pelkovský“ hollywoodský příběh „Pretty Wo-

man“, kde modely Cerruti 1881 oblékají oba 
hlavní hrdinové Julia Roberts a Richard Gere.

V kolekci řady doplňků Cerruti 1881 se odráží 
čistota linie s použitím moderních materiálů, 
které Cerruti preferuje. Navíc tyto materiály 
různě lisuje a mechanicky zpracovává, což je 
pro značku charakteristické. Kolekce Cerruti 
1881 je navržena tak, aby všechny produkty byly 
krásné samy o sobě, a přitom aby perfektně ladi-
ly s byznys stylem a líbily se po celém světě.

Nechte na sebe působit emoce, 

ti do kanceláře, USB flash disky, klíčenky, kože-
né doplňky, kabelky, cestovní zavazadla nebo 
exkluzivní oděvní doplňky - hodinky, sluneční 
brýle, hedvábné šátky, deštníky a spoustu dal-
ších krásných i praktických věcí - neobyčejné 

dárky a módní doplňky 
pro ženy i muže. Do-
plňky z jednotlivých 
kolekcí ve stejném 

designu lze přitom mezi 
sebou nádherně kombi-
novat, snadno tak dosáh-

neme navenek sladěného 
outfitu a příjemného har-

monického pocitu.

Značkové dárky a módní doplňky, 
jejichž cena Vás příjemně překvapí, 

zakoupíte ve vybraných maloobchod-
ních prodejnách, jejichž seznam naleznete na 
www.znackovedarky.cz.“

www.facebook.com/znackovedarky

Protože od teď již není obyčejných dárků.
které ve Vás vyvolají, nebo je dopřejte jiným!
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Využijte sílu světových značek
Objednejte si do své prodejny či butiku 
módní doplňky světových značek UNGARO, 
CERRUTI 1881, CACHAREL, NINA RICCI, CHARLES 
JOURDAN, JEAN-LOUIS SCHERRER a objevte pro 
své zákazníky nové emoce.

..staňte se našimi partnery!
značkové módní doplňky · pro ženy i muže · 
designová pera a psací potřeby · stylové drobnosti 
na pracovní stůl a do kanceláře · designové USB 
flash disky · kožené zbozí a doplňky · hedvábné 
šátky · deštníky · hodinky · sluneční brýle · klíčenky 
· kabelky · cestovní zavazadla · a další

výhradní distributor: FOMI, s.r.o.
www.fomi.eu

Cesta absolventky oboru hotelového manage-
mentu k dráze amatérské výtvarnice se sklem 
nebyla tak jednoduchá. Rozhodne-li se někdo 
vytvořit sošku ze skla, obvykle mu chybí zázemí 
– především to výrobní. A přišlo nové hledání. 
Pochopení a pomoc pro své nevšední přání 
našla Denisa Holubová nakonec u mistra skláře 
v Železném Brodě. Teprve jeho ruce a um, ře-
meslná tradice děděná po generace a samozřej-
mě nezbytná moderní technologie, daly jejím 
představám konkrétní podobu. První soška An-
děla Ochránce byla na světě. A líbila se.

Příběh Ange
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Příběh Anděla
Na začátku byl velmi osobní prožitek, touha obdarovat a hledání. Denisa Holubová, 
dnešní majitelka výtvarného ateliéru Ange, nemohla najít ten pravý dar, který by 
vhodně vyjadřoval naprosto konkrétní směs díku, obdivu a úcty k obdarovanému, ja-
kou si přála vyjádřit. Po dlouhém hledání se proto rozhodla ten správný dárek vytvořit 
sama. Tak vznikl Anděl.

„Sklo jako hmota mě odjakživa fascinovalo, 
jeho proměnlivost, čistota, síla a zároveň křeh-
kost. Proto jsem se začala zaobírat myšlenkou 
vytvořit objekt z českého křišťálu s využitím 
tradiční techniky. Současně jsem chtěla, aby 
svým významem přesahoval čistě uměleckou 
sféru, a tak vznikl anděl. Skleněná socha an-
děla je pro mě zosobněním něčeho neuchopi-
telného, ale přesto existujícího,“ říká o svých 
pohnutkách Denisa Holubová.

Denise se podařilo víc, než plánovala. Její An-
děl dával radost nejenom tomu, pro nějž byl 
ponejprv určen, ale i lidem dalším – těm, kteří 
navštěvují stejná místa, sdílejí podobné pocity 
a osudy. I oni chtěli dostat trochu radosti od 
Anděla. Potřebovali ji. Nezamýšlená čerstvě zro-
zená výtvarnice měla před sebou zřejmý úkol: 
teď už se nemůže zříci odpovědnosti za růži, 
kterou přivedla na svět. Přicházeli další a chtěli 
také svého Anděla. Tak vznikl ateliér Ange.

Výtvarná kolekce ateliéru Denisy Holubové se 
od té doby rozšířila na několik samostatných 
tematických řad, všem je ale společné jedno: 
každý jediný artefakt je naprostým originálem. 
Žádné dva kusy nejsou stejné. Každý majitel má 
svého vlastního Anděla, své originální srdce či 
vejce. To, co všechny výrobky ateliéru spojuje, 
je myšlenka, výtvarný záměr a stejné ruce mis-
tra skláře. A samozřejmě kvalitní český křišťál 
protkaný žilou čtyřiadvacetikarátového zlata.

Stěžejní řadou zůstává i nadále Anděl Ochrán-
ce – ten, který stál u zrodu celého příběhu 
a který veškeré tvorbě Denisy Holubové dává 
smysl a oprávnění. V sošce Anděla jsou vtěleny 
všechny pocity ženy a matky, jenž se promítly 
do jeho zrození: láska a bolest, víra a strach, 
úleva a osvobození.

Také ostatní výtvarné řady vycházejí z elemen-
tární symboliky spojené s člověkem a životem. 
Srdce jako symbol pulzujícího života, citu 
a lásky, či vejce coby představitel prvotního 
principu, symbol zrození. Nejnovější dvě řady 
rozšiřují produkci ateliéru o díla užitého umě-
ní – i u nich je však „funkční” aspekt podřízen 
celkovému záměru. V případě užité tvorby 
Denisy Holubové se každý artefakt stává „kom-

pletním” teprve nastolením jeho každodenní 
funkce – křišťálový svícen by byl bez nezbytné 
svíce nehotový, teprve s ní může dávat to, k če-
mu je určen: světlo a žár. Také umělecké vázy 
Denisy Holubové by neměly zůstat na skříni, 
kde by se na ně snášel prach. Jedině s květinou 
dokáží společně předávat své poselství, vyjád-
řené svěžestí a něhou.

Ateliér Ange je mladým přírůstkem na scéně 
dekorativní a užité tvorby ze skla. Jeho výrobky 
lze zatím vidět jen na vybraných místech u spřá-
telených prodejců, galeristů, příležitostně na 
výstavách a přehlídkách interiérového designu.

Zájemci o ukázky tvorby mohou zároveň navštívit 
webové stránky www.ange.cz, kde jsou k nalezení 
podrobné informace i fotografie jednotlivých tema-
tických řad.



,,Svahy Cannubi, to jsou vinice,
barvy a opojná vůně vína“

Mezi společníky firmy Enoprogress je i přímý potomek slavného vinaře Francesco Borgogno – vnučka Emanuela Borgogno, dcera 
Anny Borgogno, která se rozhodla pokračovat v rodinné tradici. V roce 2010 začala Emanuela pracovat ve vinařství, aby se naučila 
řemeslu, které kombinovala s vášní k architektuře. Jelikož studovala bytovou architekturu, bylo jí ctí, jako její první projekt, navrh-
nout obchůdek Le strade del vino otevřený v Praze. 

Příběhy vín
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Vína ze slavných italských vinic 
na pražských Vinohradech
Le strade del vino je společnost pěti italských vinařů a jednoho enologa, jenž se ve světě vín pohybuje již několikátým rokem. „Původní 
myšlenkou bylo přesunout vína z našich sklepů na mezinárodní trh prostřednictvím otevření sítě vinoték. Rozhodli jsme se prodávat 
napřímo, bez prostředníků, abychom tak mohli být blíže našim zákazníkům,“ shodují se majitelé. „V našem obchodě naleznou příznivci 
dobrého vína především vína z vinic nejlepších oblastí, jimiž jsou Piemonte a Lombardie, mimo to i Sicílie, Trentina, Veneta a další ital-
ské oblasti typické pro produkci vína. V pražském obchůdku, který právě oslavil rok od otevření, jsou také v nabídce speciality z italské 
kuchyně jako jsou olivy, oleje, patté a těstoviny. Poslední čtvrtek v měsíci se pravidelně dělají v obchůdku ochutnávky. Na místě je 
k dispozici tlumočník. Vstup na degustace je zdarma (to v Praze nebývá zvykem), ale zájemce musí nejprve kontaktovat obchod na 
e-mailové adrese: eva@lestradedelvino.eu, potom obdrží osobní pozvánku.

Příběhy vín
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Na začátku příběhu vinice Cannubi a s ní souvi-
sející proslulé značky vína Barolo Cannubi byl 
Francesco Borgogno, jenž byl v kraji dobře znám. 
Stal se starostou a na tomto postu sloužil 30 let. 
Vždy podporoval zájmy místních vinařů a pomá-
hal řešit jejich problémy. Nakonec zahájil činnost 
jeho rodinný podnik, a to prodejem jeho vlastní-
ho vína z malé hospůdky ve středověkém centru 
Barola. S rozhodnutím, odhodláním, těžkou pra-
cí a samozřejmě s dobrým vínem se stal jedním 
z nejlepších výrobců vína v okolí. Po jeho smrti 
půdu zdědil jeho vnuk Ludovico a potom jeho 
dvě děti Serio a Battista. Seria můžete stále vidět 
na vinicích, kde předává své znalosti a tajemství 
dalším generacím. I jeho dcery - Annu a Paolu, 
které vedou recepci a prodej a také sklepmistra 
Marca Bollu. Společnost dnes vlastní 4 hektary 
vinic a produkuje vína se značkou Barolo, Barba-
resco, Nebbiolo d’Alba a Barbera d’Alba.

„Naše vinice, od samého začátku fungují 
díky členům rodiny, zrcadlí historii a origina-
litu vinných sklepů, kde se záhadné umění vý-
roby vína předává z otce na syna a kde tradice 
je učitelka a víno je vypravěč. Proto věříme, 
že naše produkty, nesmí podléhat současným 

trendům, ale musí si udržet vlastní charakter 
a poctivost, které je dělají tak slavnými a oce-
ňovanými po celém světě. Podle našeho míně-
ní, je to daleko těžší výzva, ale určitě více potě-
šující,“ říká Anna Borgogno.

Nevyužíváme služeb importéra, proto jsou 
naše ceny přijatelné, tedy od 99 Kč za základní 
vína až po 840 Kč za archivní Barolo.

V obchodě se samozřejmě domluvíte česky, 
italsky, anglicky... i jinak“

Le strade del vino
Záhřebská 10, Praha 2 (3 minuty pěšky od Nám. Míru)

trendům, ale musí si udržet vlastní charakter 

Franciacorta je obdobou 
francouzského Cham-
pagne (stejná odrůda 
+ stejná technologie + 
Itálie = poloviční cena).
Vinařství Tenuta 
Ambrosini prodává 
několik typů tohoto 
„šampaňského“, z nichž 
nejžádanější je Satén.
 Část hroznů jde na 
fermentaci v ocelových 
nádobách, zatímco 
zbytek podstoupí 
fermentaci v sudech.

Mezi společníky firmy Enoprogress patří jako 
nejmladší Emanuela, která však zastupuje dlou-
hou a pevnou historii svého vinařského rodu 
Fratelli Serio a Battista Borgogno. Toto vinař-
ství dbá na stejný tradiční postup zpracovávání 
vína již 150 let. Dalším členem je Giorgio, který 
se po několika zkušenostech jako podnikatel 
vrátil zpět k vínu La trava, které pěstuje s lás-
kou pro radost sebe a svých klientů. Marco má 
mimo vína i vášeň pro koně, a proto se symbol 
koňské hlavy objevuje i na jeho etiketách vín 
Cascina Zoina. Massimo je vystudovaný eno-
log, manažer a sommeliér. Renato je opravdo-
vý profesionál z vinařství Dora, který si proto 
může dovolit stále nové inovace. A posledním 
společníkem je Sergio zastupující luxusní znač-
ku šumivých vín Tenuta Ambrosini. 

Samotná oblast Piemonte je proslavená od-
růdami Nebbiolo a Barbera. Jedním z příkladů 
odrůdy Nebbiolo je i Barolo Cannubi, jenž 
díky velkému množství tříslovin zraje a vydrží 
destíky let a je tudíž vhodné k archivaci. 
Zajímavostí je, že toto víno se často dává jako 
dar při narození dítěte a otvírá se až při jeho 
významném jubileu. Proto kupříkladu Anna 
Borgogno, současná majitelka vinice Fratelli 
Serio e Battista Borgogno, vyndala darované 
láhve až v den svých 50. narozenin. Annin 
tatínek totiž po jejím narození zazdil několik 
kartonů (ročník 1958) do právě stavěného 
domu a nikdo jiný o tom nevěděl. Toto víno 
je reprezentantem celé vinice díky své plnosti 
a eleganci, charakteristické dozráváním v du-
bových sudech o velikost 15 000 litrů. 

Argal, víno 
z vinic Dora 
Renato, je 
ukládáno v ma-
lých dubových 
sudech, jenž 
zdůrazňují jejich 
ovocné aroma. Chuť je elegantní, 
lehká a velmi chutná. Je proto 
ideální k různým druhům salámů 
a červeného masa. 

Zajímavostí vín z produkce 
vinařství Cascina Zoina je, že 
názvy jednotlivých ročníkových 
vín ve většině případů nesou 
jména slavných koní ze stáje 

pana Marca. Např. Barbera DOC 2006 Belvedere, 
Barbera DOC 2009 Tarabas, Nebbiolo DOC 2005 
Cordero ...atd. Inu, dobrý nápad, jak propojit vášeň 
pro víno s vášní pro koně.

Serio Borgogno

Marco Bolla

Francesco a Ludovico Borgogno



Proč myšlenka vyrobit
neviditelná trička Covert Underwear
vlastně vznikla?

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

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

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

Cowert Underwear
e-shop: www.cupradlo.cz

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

Cowert Underwear neprosvítá

Tričko prosvítá

Cowert Underwear
je neviditelné

Bílé prádlo prosvítá

„Já jsem požitkář a miluju sladké“ prozradil na 
sebe ihned v úvodu našeho setkání Ota Jirgl, 
„a pro kvalitní cukrářské výrobky jsem si musel 
vyjíždět často za hranice Česka. Na pracovních 
cestách jsem nakupoval a domů vozil krabice 
s pralinkami, tabulky exkluzivních čokolád, 
a když to bylo možné, tak i nějaké čerstvé dor-
ty a jiné sladké pečivo. Problémem ale bylo, 
že jsem většinu toho, co jsem si domů vezl do 
zásob, snědl už po cestě. Doma mi často moje 
plány se zásobami vždy v můj neprospěch re-
gulovala rodina a přátelé, kteří chtěli nejdříve 
jen „ochutnat“... Nezbývalo, než založit českou 
firmu a začít vyrábět to, co nejen mě na českém 
trhu chybělo – kvalitní, ručně vyráběné čokolá-
dové pralinky a jiné sladkosti“. Otu Jirgla byste 
tipovali na majitele módní značky, milovníka 
luxusních sportovních aut nebo provozovate-
le sítě life stylových barů. Ale cukrář? 

„Ne, že bych si oblékl zástěru, nakoupil in-
gredience a začal vařit čokoládu. To neumím. 
A co neumím, do toho se necpu. Umím ale 
najít lidi a zapálit je pro můj záměr“ upřesnil 
zakladatel značky. Díky jeho schopnostem a zá-
jmu vznikla v letošním roce značka Mon Cho-
colatier. „Chci rozšířit možnosti luxusu lidem, 
kteří jsou na něj zvyklí. Zároveň jej chci nabíd-
nout i lidem, pro které bude dostupný i přesto, 
že zrovna v luxusu nežijí.“ 

MON CHOCOLATIER – můj výrobce čoko-
lády. Už postavení názvu značky dává tušit, že 
nepůjde o výrobu čokolády jako „na běžícím 
pásu“. Každá pralinka, každý výrobek značky je 
vyroben s myšlenkou na konkrétního zákazní-
ka. Mezi odběratele výrobků značky Mon Cho-
colatier patří především ženy. Právě ony často 
rády čokoládově hřeší. Inu, odolejte pravé 
čokoládě z Peru, Bolívie nebo z Mexika v kom-
binaci s čerstvým ovocem, lehce praženými 
ořechy nebo lístky zeleného čaje? Pro mužské 
chutě zase „chocolatier“ namíchal směs té nej-
kvalitnější hořké čokolády s kousky růžového 
pepře. Připravena je varianta čokoládové pra-

„Jaký si to uděláš,
takový to máš...“

Příběh MON CHOCOLATIER
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Každý z nás má zažitý určitý životní standard. Vilu na Babě, chalupu v Čeladné, sporťák a limuzínu 
v městské garáži a SUV ve stodole u chalupy, kterou jistá architektonická kapacita předělala na garáž. 
Nebo patříme mezi ty, kteří jsou šťastni ve svém 2+kk na Proseku, fabií na parkovacím místě, o které 
každý večer při návratu z práce bojujeme s ostatními nájemníky v sídlištním bloku. Ať z jedné nebo 
z druhé kategorie, každý z nás toužíme po alespoň chvilkovém pocitu „luxusu”. Zasloužíme si ho. Pra-
cujeme, vychováváme děti, staráme se o chod domácnosti a to všechno v posledních letech v takové 
rychlosti, že byť jen náznak nebo pár minut požitku luxusu zkrátka od života očekáváme.

linky k životnímu jubileu nebo k významnému 
výročí svatby – tu nejkvalitnější čokoládu z Me-
xika dochutil chocolatier chilli papričkami 
a ozdobil dekorací z pravého zlata. Exkluzivita 
a luxus v té nejryzejší podobě. 

Aby všechny tyto čokoládové skvosty moh-
ly vznikat, bylo třeba najít vhodné místo pro 
výrobu, ale především ty, kteří budou umět 
čokoládové zázraky vyrábět. A to nejdůležitěj-
ší z důležitého bylo v Česku objevit člověka, 
jehož fantazie se nezastaví na mixu nugátu oz-
dobeného lískovým oříškem.

„Měli jsme štěstí, že se nám podařilo objevit 
pana Pokorného. Je to přesně takový člověk, 
kterého jsem do tohoto podniku hledal – 
chlap s vášní pro to, co dělá. Muž s absolutními 
znalostmi své profese a obrovským zapálením 
pro věc. Pracoval jako hlavní cukrář pro mezi-
národní sítě špičkových hotelů a svoje znalosti 
a cukrářské dovednosti zdokonaloval na stá-
žích a pracovních pobytech v zahraničí. „Ob-
jevil jsem „Mon chocolatiera“ podle mé chuti“ 
poznamenal při našem setkání pan Jirgl.

„Továrna na čokoládu“ vznikla v Praze. To samo 
o sobě není nic neobvyklého. Vznikla v Praze 
na nádraží. To už zvláštní, jak sami uznáte, je. 
V prostorách holešovického nádraží objevili 
lidé z MON CHOCOLATIER dlouho nevyužíva-
né prostory bývalé restaurace. Zázemí restau-
race se ukázalo jako ideální pro instalaci nově 
nakoupených strojů na výrobu čokolády. Inves-
tice byla adekvátní představám investora, mís-
to pro výrobnu ideálně ve větším centru měs-
ta, přímo u stanice metra a navíc v místě, které 
bude jednou ideálním centrálním místem pro 
distribuci produktů ven z Prahy. Úpravy inte-
riéru netrvaly dlouho. V době, kdy se výrobna 
připravovala, byla již dohodnuta první přímá 
prodejní plocha v galerii Vaňkovka v Brně. 

„Ano, prodej produktů naší značky začal 
v Brně. Víte co se říká – ’doma není nikdo 
prorokem’,“ usmívá se pan Jirgl a dodává „a jak 
jsme zjistili, lidé v Brně mlsají rádi.“
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Jeho slova mohu potvrdit. Zastavil jsem se v Br-
ně na své služební cestě a do Vaňkovky zašel. 
Butik MON CHOCOLATIER zláká pralinkami 
vystavenými za sklem každého kolemjdoucí-
ho. Zataví se pro dárková balení nebo jen pro 
pár pralinek s sebou na cestu domů – jen tak, 
pro chuť. Do dárkových krabiček nebo sáčku 
„pro sebe“ mohou namíchat klasické pralinky 
lanýžové, marcipánové nebo nugátové. Specia-
litou MON CHOCHOLATIER jsou ale pralinky 
s čerstvým ovocem. Neodolal jsem a pralinku 
s čerstvou malinou ochutnal. Snědl bych jich 
klidně i třicet. Zajděte si do Vaňkovky.

Doporučuji navštívit čokoládový butik v brněn-
ské Vaňkovce nebo webové stránky. Na webo-
vých stránkách si můžete v klidu zboží vybrat, 
objednat a pak už jen čekat na opravdový gast-
ronomický zážitek. Praha totiž na svůj čokoládo-
vý butik MON CHOCOLATIER teprve čeká.

„Jsem rád, že jsme se lidem novou značkou 
’trefili do chuti’,“ říká Ota Jirgl, „a znovu se mi 
potvrdilo klasické rčení: jaký si to uděláš, tako-
vý to máš!“

mar



V kategorii Malá společnost zvítězila  
Ing. Ilona Klímová, majitelka společnosti 
ASPIUS spol. s.r.o., Zadní Třebáň
Firma Aspius spol. s r. o. byla založena na pod-
zim roku 2002. Hlavním zaměřením je obchod 
s mraženým a chlazeným masem, zejména pak 
jehněčím masem, hovězím steakovým, telecím 
masem, exotickými druhy mas, mraženými ry-
bami, měkkýši a korýši. Aspius dováží to nejlep-
ší maso z celého světa např. Jižní a Severní Ame-
riky, Nového Zélandu, Francie, Irska. Pokud ale 
je možné v odpovídající kvalitě a dostatečném 
množství nakoupit v ČR, dává přednost dlouho-
dobé podpoře českých výrobců. Mezi hlavní zá-
kazníky se řadí maloobchodní a velkoobchodní 
řetězce (Makro, Interspar, Tesco, Ahold), nejvy-
hlášenější restaurace jako jsou DIVINIS WINE 
CLUB, CAFÉ IMPERIAL pana Zdeňka Pohlrei-
cha, restaurace Radka Šubrta - Kuře v hodin-
kách a mnoho dalších.

V kategorii Střední společnost  
se na prvním místě objevila Mgr. Pavla 
Zálešáková, majitelka společnosti 
TECH–TRADE, s.r.o. z Hodonína
Společnost se zabývá zpracováním tenkých 
plechů, většina produkce je určena pro vzdu-
chotechnické účely a na export. Z původního 
úmyslu obchodní a poradenské firmy byl obor
podnikání brzy rozšířen o vlastní výrobu, která 
se postupně rozrůstá o prostory, technologie 
i počet zaměstnanců. Strojním vybavením pa-
tří ke špičkám v oboru. Přibližně 40% zaměst-
nanců společnosti tvoří ženy, což je pro tak 
technický obor neobvyklý, avšak ve firmě praxí
osvědčený fakt. Věkový průměr je nízký, téměř 
polovina zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 
20 - 35 let. Zhruba 80% produkce putuje na ex-
port do zemí EU – zejména Německa, Rakouska 
a Holandska. Společnost je od roku 2005 certifi-
kována na normu jakosti ISO 9001 a ISO 14001. 
V posledních letech ve výrobním programu 
výrazně dominuje produkce vzduchovodů pro 
bytové větrání. Výrobky TECH-TRADE nalezne-
te zejména v pasivních a nízkoenergetických 
domech, bytových jednotkách, ale i supermar-

ketech, výrobních provozech, restauracích, 
nemocnicích, zkrátka všude tam, kde je nutné 
dopřát si zdravé komfortní mikroklima. Dlou-
hodobá spolupráce s předními evropskými 
výrobci, pořizování nových technologií a profe-
sionalita pracovního týmu firmě umožňuje prů-
běžnou inovaci výrobního programu a udržet 
tím konkurenceschopnost na evropském trhu. 
V roce 2012 bude dokončena výstavba a rekon-
strukce vlastního moderního areálu, který od-
povídá evropským standardům.

Vítězkou kategorie Velká společnosti se 
stala PaedDr. Hana Nováčková, majitelka 
IPO –STAR s.r.o., Ostrava –Mariánské hory
V oboru ostraha majetku a osob podniká Hana 
Nováčková jako fyzická osoba více než 20 let. 
Vroce 1994 založila firmu IPO–STAR s.r.o.
a k bezpečnostním službám přidala ještě služby 
úklidové. Dnes zaměstnává 750 zaměstnanců. 
Vede je i k osobnímu přístupu ke klientům. Vždy 
jim kladla na srdce, že „nejdůležitější osobou ve 
firmě je náš zákazník“. Její klienti si ji volí pro
odpovědný přístup, pružnost v jednání a snahu 
poskytovat služby v nadstandardní kvalitě. Je to 
firma rodinná s dobrou atmosférou. Za těch 20
let vznikly firemní tradice a určitá firemní kul-
tura, kterou ctí ona i její zaměstnanci.

Cena GE Money Bank 
Držitelkou ocenění Výjimečná podnikatelka 
4. ročníku soutěže se stala PaedDr. Kateřina 
Kračmarová, MONADA, spol. s.r.o., Praha. Klini-
ka komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka 
MONADA, spol. s.r.o. je soukromé zdravotnické 
zařízení, rodinná firma s dvacetiletou tradicí. Je
vybudována na základech celostní medicíny, jak 
ukazuje znak harmonie-logo firmy. Spojuje kla-
sickou evropskou rehabilitaci s ověřenými me-
todami přírodní medicíny, v oboru rehabilitace, 
psychologie a neurologie. Je to pracoviště s vý-
ukou studentů Univerzity Karlovy v Praze, cen-
trum postgraduálního vzdělávání lékařů s akre-
ditací Ministerstva zdravotnictví ČR. MONADA 
má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami 
ČR. Péče o pacienty je umožněna formou ambu-
lantní (docházkové), stacionáře (lůžkové) a for-
mou návštěvy v bytě u pacienta. Péči poskytuje 
nemocným od 0 do 100 let. Klinika spolupracu-

je s ostatními klinikami v Praze (Nemocnice Na 
Homolce, FN Královské Vinohrady, Nemocnice 
Motol, ÚVN Střešovice). Úzká spolupráce pro-
bíhá mezi neziskovými organizacemi (Bílý kruh 
bezpečí, Občanské sdružení nemocných s roz-
troušenou sklerozou, Drop in).

„Kategorie Výjimečná podnikatelka nám 
umožňuje zahrnout do hodnocení nejen hos-
podářské výsledky firmy, ale i osobní přístup
podnikatelek a jejich odhodlání. Úspěch v ob-
lasti, kde podnikat nebylo běžné, a vůle vytrvat 
předurčily paní Kateřinu Kračmarovou, aby se 
stala opravdovou výjimečnou podnikatelkou ve 
skutečném podnikání. Jsme rádi, že můžeme 
být u toho, kdy se jí stane také oficiálně pro-
střednictvím soutěže Ocenění Českých Podni-
katelek,“ říká Jarmila Plachá, ředitelka marketin-
gu GE Money Bank, patron a kategorie.

V kategorii Výjimečný růst firmy  
pod patronací MasterCard zvítězila  
Vlasta Jahelková, Základní umělecká škola 
Melodie, s.r.o., Hořice. 
Firma má sídlo v menším městečku v Hořicích 
v Podkrkonoší a postupně se rozrostla do dal-
ších obcí: Miletína, Lázní Bělohrad, Pecky a Ne-
chanic. Škola je od svého vzniku zařazena MŠMT 
do sítě škol. V současné době ve škole pracuje 
17 zaměstnanců, z toho 15 pedagogických pra-
covníků, kteří učí necelých 400 žáků ve 4 umě-
leckých oborech: hudebním, tanečním, výtvar-
ném a literárně-dramatickém. Za dobu svého 
trvání získali žáci školy řadu předních umístění 
v okresních i krajských kolech v různých soutě-
žích. Velice úspěšné bylo např. v loňském škol-
ním roce taneční představení s názvem „Cesta 
kolem světa“, které zhlédlo v šesti představeních 
cca 800 diváků. Žáci i učitelé vystupují na kon-
certech, přehlídkách. Koncerty a vystoupení se 
pořádají např. v Ústavu sociální péče pro těles-
ně postižené, při rozsvícení vánočních stromů 
na náměstích, adventních jarmarcích, výstavách 
atd. Za školní rok je uspořádáno cca 40 větších či 
menších akcí. Žáci mají stoprocentní úspěšnost 
při přijímání na střední a vysoké školy s umělec-
kým nebo pedagogickým zaměřením.

„Jsem velice potěšena, že české ženy podnika-
telky disponují odvahou a chutí rozvíjet svojí 
firmu. Z mého pohledu je zásadní, aby podni-
katelka byla schopna vést business tím správ-
ným směrem, protože pak se mohou dostavit 
úspěchy. Jsem ráda, že společnost MasterCard 
může podpořit nejlepší českou podnikatelku 
právě v kategorii Výjimečný růst firmy. Tím spíš, 
že úspěch v této kategorii je v současné ekono-
micky nelehké době obdivuhodný,“ dodává Eva 
Kárníková, Business Leader, Business Develop-
ment CEE, MasterCard Europe.

Text: Petra Křapová, Foto: Stanislav Černoch
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Jana Švenkková, Hana Skallová, 1KŠPA,  
Pavla Zálešáková, TECH - TRADE,  

Soňa Paveleková, SP - TOP, Helena Kohoutová

Jiřina Hajduková, KOMAS a Hana Nováčková, IPO - STAR

Vlasta Jahelková, Melodie s Evou Kárníkovu z MasterCard

Ilona Klímová

Kateřina Kračmarová

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem 
je podpora českých žen, podnikatelek. Umož-
ňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na 
významné projekty nebo inovace v různých 
oborech, které české firmy pod jejich vedením
přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si 
zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen, 
dosažené v podnikání při respektování nepsa-
ných mravních norem vzájemného obchodu. 
Zúčastnit se jí mohou pouze Češky vlastnící ze 
100% firmu, kterou založily nejpozději k 1. led-
nu 2007.

„Ve světě plném informací a globálních změn 
k úspěchu nestačí dělat dobře svou práci. Je tře-
ba vnímat potřeby společnosti, dávat podněty, 
realizovat smysluplné sociální projekty. Jako top 
manažerka, která je současně matkou a manžel-
kou, si sama uvědomuji, kolik energie, úsilí, zna-
lostí, zkušeností a také investic do vztahů, musí 
každá žena věnovat pracovnímu i soukromému 
životu, aby uspěla a byla sama se sebou spoko-
jená,“ říká jedna se spoluzakladatelek soutěže, 
partnerka Mazars Audit, Ing. Jana Švenková.

„V letošním roce odpovídalo kritériím soutěže 
9.894 potencionálních kandidátek. Z nich bylo 
vybráno 196 semifinalistek s nejlepšími ekono-
mickými výsledky, ze kterých postupně vzešlo 
34 finalistek, “ říká Ing. Pavel Finger, člen před-
stavenstva CCB – Czech Credit Bureau. „Roz-
hodně je na škodu, že téměř 70 % obchodních 
společností na trhu ČR nemá ve statutárních or-
gánech žádnou ženu. Přitom ženy, tak jako v ži-
votě, i v podnikání muže velmi dobře doplňují. 
Jak vyplývá z našich statistik, je u žen především 
větší averze k riziku a mírnější honba za ziskem 
to, co je od mužů v podnikání odlišuje.“

Hodnocení registrovaných finalistek v kategori-
ích malá, střední a velká společnost probíhá vždy 
ve dvou rovinách. První je ekonomické hodnoce-
ní, které má váhu 70 % a vychází z finančních uka-
zatelů (Index CCB, Score CCB a další definované
finanční ukazatele) a jejich porovnání s průmě-
rem v daném oboru dle klasifikace OKEČ, tedy
s výsledky firem jako takových v dané kategorii.
Druhou rovinou s váhou 30 % je hodnocení spo-
lečenského přínosu, které provádí porota.

„Ženy nás opět nezklamaly. Přes jakékoliv složité 
situace, které je na cestě osobního či pracovního 
života potkaly, vyjadřují všechny přihlášené ob-
dobný princip a přístup k řešení problémů: „Být 
svá a nikdy se nevzdat!“. Letošní ženy byly více 
ochotné se podělit o své zážitky a situace v ži-
votě a upřímně mě mrzí, že jsme fakticky mohli 
ocenit pouze 10 vítězek, protože všech ostatních 
24 firem a žen finalistek, jsou pro mě vítězkami
stejně tak. Velice si jich vážím a děkuji jim za pro-
jevenou důvěru,“ říká spoluzakladatelka soutěže 
a majitelka Agentury Helas, Helena Kohoutová.

Vítězky 4. ročníku soutěže 
Malá společnost (10 – 24 zaměstnanců)
1. Ing. Ilona Klímová
 společnost Aspius, Zadní Třebáň
2. RNDr. Libuše Bartková, Gymnázium Globe, Brno
3. Mgr. Jana Brabcová, Grafia, Plzeň
Střední společnost (25 – 99 zaměstnanců)
1. Mgr. Pavla Zálešáková, TECH-TRADE, Hodonín
2. Soňa Paveleková, SP – TOP, Ústí nad Labem
3. Ing. Hana Skallovám, 1. Kladenská soukromá 
 odborná škola (1.KŠPA), Kladno
Velká společnost (100 a více zaměstnanců)
1. PaedDr. Hana Nováčková
 IPO – STAR, Ostrava – Mariánské hory
2. Ing. Jiřina Hajduková
 KOMAS, Opava - Komárov
Cena GE Money Bank
– Výjimečná podnikatelka
PaedDr. Kateřina Kračmarová, MONADA, Praha
Výjimečný růst firmy
Vlasta Jahelková, ZUŠ Melodie, Hořice

Být podnikatelkou není  
jednoduché, ale stojí to zato
Nejen na tom se shodla většina žen, které byly oceněny v rámci vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH POD-
NIKATELEK, které proběhlo 1. listopadu v restauraci ZOOM v prostorách Kongresového centra Praha. Vítězné společnosti byly stejně 
jako v minulosti směsí nejrůznějších oborů. Nechybělo vzdělání, umění a zdravotnictví, objevilo se dokonce i obchodování s chlaze-
ným masem, zpracování plechů, práce s betonem, závody poskytující výrobky a služby pro strojírenský, automobilový průmysl nebo 
vlastnictví agentury poskytující bezpečnostní a úklidové služby. Podnikatelky byly hodnoceny v kategoriích „Česká podnikatelka, 
která podnik vlastní a řídí“, „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ a „Výjimečný růst firmy“ pod patronací MasterCard.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAKLADATELÉ

AGENTURA HELAS

HLAVNÍ PARTNEŘI

ODBORNÝ GARANT PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

4. ročník OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – OCP 2011
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 Užijte si zimu v Česku
www.kudyznudy.cz

HORSKÁ ROMANTIKA, KTERÁ VÁS ZAHŘEJE U SRDCE

CZT-vana.indd   1 10.11.2011   7:50:21

Sklárna Moser patří ve světovém měřít-
ku k vrcholu řemeslné rukodělné výroby 
v oblasti nápojového a dekorativního 
skla. Nadčasový design, náročné zpraco-
vání křišťálu, dokonalé ruční broušení, 
rytí, dekorování zlatem nebo platinou 
přináší nejen řadu ocenění, ale zejména 
radost z krásy a trvalé hodnoty majite-
lům křišťálových výrobků. Od roku 1857 
je křišťál Moser symbolem společenského 
postavení a estetického cítění. 

Uplynul pouze okamžik a opět se blíží předvá-
noční čas, který budeme prožívat někdy ve spě-
chu a jindy v klidu a spokojenosti. Rádi bychom 
Vám zpříjemnili tyto chvíle, a proto jsme pro 
Vás na období adventu připravili speciální akce 
v prodejních galeriích Moser.

V prodejní galerii v Praze 1, Na Příkopě 12, Vám 
každou adventní sobotu bude své rytecké 
umění prezentovat mistr rytec. 

V prodejní galerii Moser v Praze 1, Staroměstské 
náměstí 15, se seznámíte v nově otevřeném 
muzeu Moser s pozoruhodnou historií sklárny 
Moser i tajemstvím ruční výroby křišťálových 
výrobků.

V Karlových Varech, v samotném srdci lázeň-
ského města, můžete obdivovat jedinečný 
křišťálový svět v prodejní galerii přímo naproti 
Tržní kolonádě.

Pokud zatoužíte prožít pravou atmosféru výroby 
křišťálu, nezapomeňte při návštěvě Karlo-
vých Varů zavítat do Návštěvnického cen-
tra Moser. Sklářská huť a muzeum jsou Vám 
k dispozici 7 dní v týdnu.

Blýskněte se
o Vánocích

křišťálem Moser

Nakupujte on-line nebo navštivte jednu
z prodejních galerií Moser.

Praha
Na Příkopě 12, tel.: 224 211 293
Staroměstské nám. 603/15, tel.: 221 890 891
 
Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416 136
Tržiště 7, tel.: 353 235 303
Návštěvnické centrum Moser  
– sklářská huť, muzeum
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416 112

www.moser-glass.com

Práci mistra rytce můžete obdivovat přímo v prostorách 
prodejní galerie Moser Na Příkopě 12, a to vždy o adventní 
sobotě (3.12., 10.12. a 17.12.) od 10:00 do 19:00.



Díky tomu mohla v luxusních společenských 
šatech ozdobených vambereckou krajkou 
otevřít Miss Word Taťána Kuchařová na EXPO 
v Šanghaji slavnostní český den. O kolekci spe-
ciálně vyrobených hedvábných šál a šperků 
s paličkovanou krajkou byl mezi návštěvníky 
našeho pavilonu nebývalý zájem. Všichni byli 
naprosto nadšeni. Také luxusní sada paličko-
vaných broží s českými granáty, která se stala 
jedním z oficiálních darů předávaných u příle-
žitosti předsednictví naší země Evropské unii, 
vzbudila oprávněný zájem. Autorka návrhů 
krajek Lenka Kroulíková získala na loňském 
Bienále české krajky Diplom Sympatie za celo-
paličkované bolerko. 

V současnosti tvoří největší objem zakázek 
stylové šperky s drobnými perličkami, korál-
ky i vzácnými kameny a další doplňky včetně 
spon do kravat, šál a šátků. Různobarevná 

provedení s vetkanými stříbrnými či zlatými 
nitkami vdechují každému vypaličkovanému 
kousku punc jedinečnosti. „Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu jsou dodávky individuálních 
paličkovaných krajek pro luxusní šaty značky 
Bonheure, kde jsme výhradní dodavatel,“ říká 
jednatelka společnosti Vamberecká krajka 
Ing. Marie Stoklasová. „Uspokojíme i poptávku 
po interiérové krajce, která je vždy originálem. 
Na zakázku zhotovíme i luxusní bytový textil, 
do něhož aplikujeme především strojovou 
krajku. Jsme moc rádi, že si ložní prádlo pro 
apartmány v Lánech u nás osobně vybírala 
paní Livia Klausová.“ 

Ve Vamberecké krajce se snaží o neustálý 
vývoj, obměnu výrobků a modernizaci desig-
nu tak, aby odpovídal poptávce a představám 
náročných zákaznic. Velký důraz je kladen na 
individuální přístup a umělecká dílna je schop-
na neustále vyvíjet nové a nové vzory krajek. 
Paličkované šperky, doplňky a kolekce šatů šité 
na zakázku září i v zahraničí - šperky ozdobily 
například bývalou ministryni zahraničí USA 
Madaleine Albrightovou, luxusní kolekce byla 
vytvořena pro manželku bývalého amerického 
prezidenta Barbaru Bushovou, dárkovou kaze-
tu dostala německá kancléřka Angela Merkelo-
vá, zlatá korunka s českými granáty se paličko-
vala pro jordánskou princeznu Haju… 

Nejnověji bude kolekce společenských šatů 
značky Bonheure, spodního prádla a šperků 
bude představena 8. prosince na přehlídce 
v pražských Kunraticích. „Již tradičně pořá-
dáme benefiční večery a výstavy ve prospěch 
sbírky České televize Pomozte dětem, známé 
jako Kuře,“ doplňuje jednatelka Stoklasová. 

„Myslím, že by byla velká škoda nechat toto je-
dinečné řemeslo zaniknout.“ Novým trendům 
odpovídají použité materiály. Jestliže se kdysi 
vyráběly krajky ze lnu, kopřivového vlákna, 
ba dokonce z tenkých kovových vláken, dnes 
dostává přednost bavlna, len, hedvábí v kombi-
naci s kůží, efektními kovovými vlákny, nitěmi 
a nejrůznějšími korálky a perličkami.

A kdo by chtěl nahlédnout tak říkajíc pod 
pokličku, nechť se vypraví do Vamberka do 
zdejšího muzea. Otevřeno tady mají i přes 
zimu, ve všední dny od 9 do 14 hodin. 

Naďa KVERKOVÁ

Vamberecká krajka CZ, s.r.o.
Žamberecká 380, 517 54 VAMBERK
tel.: +420 494 544 102
e-mail: info@vkrajka.cz
www.vkrajka.cz

Vamberecká krajka

spon do kravat, šál a šátků. Různobarevná 

VAMBERECKÁ KRAJKA BODUJE I V ZAHRANIČÍ
Největší zájem o luxusní šaty
a šperky značky Bonheure

Za zrod tradice paličkované krajky vděčí ve Vamberku šlechtičně Magdaleně Grambové - Belgičance, kte-
rá zdejší ženy naučila paličkovat už ve druhé polovině 17. století. Od těch dob se sice krajkový sortiment 
výrazně obměnil, nezaměnitelný ruční charakter její výroby však přetrval až do dnešních dnů. 
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www.vkrajka.czwww.vkrajka.cz

Módní přehlídky organizuje Vamberecká krajka také na zakázku - na plesech, 
společenských akcích i při jiných kulturních příležitostech, záleží na přání zákazníka

Nemocnice a policejní stanice, 
to jsou novinky z dílny LEGO® DUPLO® 

Prostřednictvím her se snažíme našim dětem přiblížit scé-
náře běžného dne, abychom je lépe připravili na vstup do 
velkého světa. Novinky z dílny LEGO® DUPLO® dětem před-
staví svět nemocnice a policejní stanice, zároveň jim umož-
ní rozvíjet představivost a kreativitu. Velké a mnohobarevné 
kostky stavebnice LEGO DUPLO učí děti prostřednictvím 
situací u lékaře nebo na policejní stanici, jak to chodí ve 
velkém světě. Zatím jim stačí svět LEGO DUPLO. 

NOVÉ!

LEGO® a LEGO DUPLO logo jsou ochrannými známkami spole�nosti LEGO Group. ©2011 The LEGO Group.

PŘEDSTAVOVAT SI...
TVOŘIT...

DĚLIT SE...

5695 Nemocnice

5681 Policejní stanice

DUPLO_220x320_hosp.indd   1 23.11.11   16:47



Poctiví milionáři jsou ti, kteří si bohatství vy-
dřeli a projevují úctu k penězům tím, že by si 
pro korunu nechali koleno vrtat. Neutrácejí 
a nemrhají svými značnými prostředky; spíše 
rozumnou lakotou jmění udržují a rozmnožují. 
Zároveň také chtějí dobře žít a nenápadně si 
užívat hodně muziky za málo peněz, což bývalý 
motorest Lesní Zátiší, dnes věhlasná restaurace, 
poskytuje. Například pořídíte hovězí pečeni 
s houbovou omáčkou za 75 korun – ale jakou! 
Byla v denní nabídce. Maso se na jazyku rozplý-
vá, omáčka skvělé konzistence a koncentrované 
hříbkové chuti s pikantní okurkovou kyselin-
kou vás nutí na ni dlouho vzpomínat; houskové 
knedlíky servírují jejich soutěžní, s kterými se 
účastní každoročního klání Perla české kuchyně 
v luxusním pražském hotelu InterContinental. 

Restaurace se už stává značkou, pojmem, na 
obou stranách hranic. Zčásti proto, že šéfka 
Jana Podaná se za 11 let podnikání své řemeslo 
skvěle naučila, zčásti proto, že kuchařský mág 
Zdeněk Pohlreich v Lesním Zátiší chvíli kralo-
val a nechal po sobě disciplínu, kterou podnik 
dříve neměl. 

„Tušila jsem, že nám něco chybí. Pohlreich nám 
pomohl to dotáhnout dále,“ odpovídá Jana 
Podaná na otázku, proč se na „šéfa“ obrátila. 
„Zpočátku nevěděl, jak nám říct, že to děláme 
špatně, ale potom jsme se shodli, že to není zas 
taková hrůza. Chtěla jsem být levná, aby hod-
ně lidí chodilo, a dobrá, aby jich chodilo ještě 
více. Zdeněk chvíli brumlal, že dobré jídlo pod 

stovku vykouzlit nejde. Nakonec jsme to spo-
lečně dokázali. Pyšníme se samolepkou s Po-
hlreichovou tváří na dveřích. Všem návštěvní-
kům hlásá, že pokrmy připravované v našem 
podniku jsou chutné a poctivé. Ty milionáře 
z obou stran hranice poznáme zejména podle 
aut, v kterých přijedou. Jinak se od všedních 
lidí neliší. Moc mne mrzí, že nemůžeme cenu 
jídel zvýšit. Klientela každodenních motoristů 
nemá víc peněz na chutnou stravu, nebo spě-
chá a chce jen trošku zahnat pocit hladu. Ti bo-
hatší se zase naučili neutrácet zbytečně. Nebo 
penězi nezpyšněli a chovají se stejně, jako když 
byli chudí. Takže servírujeme hodně muziky za 
málo peněz, no. Ale jsme plní a lidem je u nás 
dobře. Nám s nimi také. To je důležité.“

Restaurace už z dálky zaujme vývěsním ští-
tem „NEVĚŘTE MAMINKÁM, OBĚDY PRO 
VÁS VOZÍ OD NÁS“, a jeden by tomu klidně 
uvěřil. Píle, zaujatost a odhodlání celého týmu 
restaurace je naprosto příkladná a nutná; třeba 
motor kuchyně, Vendula, zde pracuje už 6 let 
a neměnila by.

Komentář vedle sedící podnikatelky: „Moje 
zážitky? Jídlo dobré, porce tak velká, že se ne-
dala sníst. Ke kávě, mimochodem velmi dobré, 
dávají vodu, aniž by si člověk o ni musel říct. 
Sociální zařízení mají čisté, s ručníky a fungují-
cím vysoušečem rukou. To mnohdy nenajdete 
v restauracích vyšší cenové kategorie. Obsluha 
je rychlá, personál milý. Vřele doporučuji všem 
rozmazlencům!“

V pravidelné listopadové celostátní soutěži 
o nejlepší houskový knedlík a omáčku se Jana 
Podaná umístila vloni na druhém místě v kate-
gorii omáček z asi 30 soutěžících. Letos už byla 
první; její radost z úspěchu se podařilo zachy-
tit při předávání hlavní ceny.

Z výše uvedeného lze vystopovat správný 
postup v tvorbě značky:
1.  Nebojte se a otevřete firmu, kde můžete zúročit

své zkušenosti a know-how.
2.  Dejte do toho maximum, netolerujte lajdáctví 

a průměrnost.
3.  Zúčastněte se soutěže; když vyhrajete, přijdou 

média a budou se chtít kamarádit.

Pokud se ještě naučíte nabídnout něco navíc, 
jste na dobré cestě. Lidé milují úspěšné. Řek-
nou si to a přijdou v davech. 

Zdeněk Reimann

Kontakt:
Restaurant Lesní zátiší 573, 330 27 Vejprnice
Mobil: +420 737 472 134, +420 608 146 610
www.restauracezatisi.cz

Milionářská
schovávačka
(aneb Jak vzniká značka)
Na výpadovce z Plzně na Domažlice před vjezdem na dálnici Plzeň – Rozvadov existuje u pumpy Pap Oil restaurace Lesní Zátiší, 
kde se dobře a levně najíte; tak dobře a levně, že se tu sjíždějí poctiví milionáři z dalekého okolí. 

Restaurant Lesní zátiší
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D�DE�EK

BABI�KATÁTA

MÁMA

BRÁCHA SÉGRA

Dárky pro každého

P�i nákupu p�es e-shop 10% sleva
www.neoluxor.cz/vanoce

Dejvická: Vestibul metra A: Dejvická, Praha 6
Palác knih Luxor: Václavské nám�stí 41, Praha 1
Hlavní nádraží: Wilsonova 8, Praha 2
�erná labu�: Na Po�í�í 25, Praha 1

Nový Smíchov: Plze�ská 8, Praha 5
Chodov: Nákupní centrum Chodov, Praha 4
Palác knih Palladium: Nám�stí Republiky 1, Praha 1

inz_230x330.indd   1 11/16/11   5:41 PM



Fakt, že skutky jsou více než jen silná slova, po-
tvrzují nejprestižnější možná ocenění, která Eu-
roAgentur Hotels & Travel za dobu svého půso-
bení v cestovním ruchu získala. Hotely označené 
stejným logem, kterým před dvaceti lety oslo-
vovala své první klienty, jsou jistotou, že volba 
při výběru hotelu, ale i gastronomických služeb 
byla tou správnou. EuroAgentur Culinary Team 
prezentoval českou gastronomii na prestižních 
kulinářských akcích po celém světě. Mezi nej-
významnějším patří zabezpečení Olympijského 
domu při letních olympijských hrách v Pekingu, 
prezentace českých dní v Číně, České Vánoce na 
ambasádě v Paříži, dny české kuchyně v Tašken-
tu, ale i tuzemské zajištění cateringových akcí 
ve Španělském sále na Pražském hradě. Vlastní 
incomingová kancelář pro změnu stojí za každo-
ročními úspěchy společnosti v počtu přivezených 
klientů do České republiky a v zabezpečení kom-
pletních služeb významných kongresů, konferen-
cí a incentivních akcí. 

Běžců na trati cestovního ruchu je v České repub-
lice stále mnoho. To, aby si EuroAgentur Hotels & 
Travel udržela náskok před soupeři, má zapotřebí 
stále dokazovat, že síla její značky znamená být 
vždy minimálně o krok napřed. Zejména odbor-
nost, zkušenosti, smysl pro inovaci a investice 
do marketingových strategií, to jsou aspekty, 
kterými se musí společnost, jenž chce zůstat stá-
le úspěšnou, denně setkávat a reagovat na ně. 
O úspěch je hezké se umět i podělit, a tak není 
tajemstvím, že společnost podporovala hendi-
kepované občany, různé kulturní, společenské 
a sportovní akce. 

Takže, pokud hledáte spolehlivého partnera, kte-
rý ví, co síla značky znamená, vsaďte na EuroA-
gentur Hotels & Travel.

www.euroagentur.com

Tehdy, více než před 20 lety stála na startovní čáře EuroAgentur Hotels & Travel jed-
noduchá myšlenka, nápad. Založit firmu, která bude nabízet ubytovací a stravovací 
kapacity s tím, že si klienty sama doveze a po celou dobu pobytu jim poskytne kom-
pletní servis. Už tenkrát firma cítila, že nechce být závislou na dalších poskytovatelích 
služeb, aby mohla dosáhnout nejnižších cen, odpovídajících pochopitelně nabízenému 
komfortu. Od vzniku EuroAgentur bylo zřejmé, že bude zapotřebí provozovat i vlastní 
cestovní kancelář. A tím se odstartoval ten opravdový závod, který vlastně běží dodnes. 
Pronajal se první hotel, pak druhý, třetí, v Praze, na Šumavě, Krkonoších až se společ-
nost probojovala do pozice největšího hotelového řetězce v České republice. V součas-
nosti provozuje 43 hotelů různých ubytovacích kategorií v České republice. V roce 2007 
otevřela i tehdy svůj první hotel na Slovensku, kde její značku nyní nesou i další dva 
hotely. Za dlouholetým úspěchem stojí i vstup společnosti do systému poskytovatelů 
franchisingu, který dává podnikatelům možnost koupit licenci značky EuroAgentur Ho-
tels & Travel a její osvědčený podnikatelský koncept. 

Sázka na značku 
Víc než jen silná slova

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

Vist je mladá italská jedinečná firma, 
zaměřená na výjimečný design a vysokou 
kvalitu s cílem přinést do světa lyžování 
nové inovativní výrobky. Vášeň pro sport, 
podnikavý duch a trvalé hledání nových 
řešení při uspokojování přání zákazníků, 
pomohly týmu společnosti v dynamickém 
vývoji při prosazování na trhu.
Kompletní kolekce 2012 
pouze a exkluzivně
ve VISTshopu SKICENTRUM 
EDEN.

Využijte profesionální servis 
špičkovým strojem Tunejet 
Wintersteiger! Strojem Wintersteiger 
provádí výstupní servis většina výrobců lyží! 
Stroj Wintersteiger brousí a úhluje hrany, upravuje, 
strukturuje a voskuje skluznici. Komplexně se postará 
o Vaše lyže a udělá z nich znovu nové! Navštivte 
autorizovaný servis ve Vladivostocké ulici v Praze 10.

EuroAgentur
Art Hotel Embassy 
apartmá

EuroAgentur Hotel Rokoko  – hotel

EuroAgentur Art Hotel Embassy - Wellness centrum

EuroAgentur Hotel Crystal Palace  hotelová restaurace

catering

EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr  – Hotel

EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr 
konferenční sál
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Po několika letech se vrací téma franchisingu 
do portfolia Veletrhů Brno. Jaké bude mít tento 
veletrh poslání?
FRANCHISE MEETING POINT je organizován 
jako samostatná akce s bohatým a kvalitním 
doprovodným programem a širokou nabídkou 
dalších služeb a zboží. Veletrh si dává za cíl ne-
jenom napomoci stávajícím podnikatelským 
skupinám, ale také vybízí k zahájení nové kari-
éry v podnikatelské sféře. Uskuteční se na br-
něnském výstavišti ve dnech od 2. do 3. března 
2012. Tato ojedinělá výstava, soustředěná do 
dvou veletržních dnů (pátek a sobota), slibuje 
přinést podnětné zkušenosti a rady, jak zkrátit 
cestu od rozhodnutí podnikat k realizaci této 
myšlenky. 

Většina podnikatelů ve sféře malého a střed-
ního podnikání hledá informace o možnos-
tech a alternativách svého dalšího rozvoje, 
pomoc při řešení problémů, úspěšné příklady, 
nové myšlenky nebo nabídky a partnery pro 
další spolupráci. 

Hlavním cílem tohoto projektu je podpo-
ra franchisových systémů a franchisového 
podnikání především v České republice a na 
Slovensku. Poptávka po franchisingu stoupá 
z roku na rok, protože tento způsob podnikání 
přináší mnoho výhod, je bezpečnější a přináší 

relativně vysokou rentabilitu vloženého kapi-
tálu. Tato metoda podnikání umožňuje zůstat 
samostatnými a přitom využívat výhod, jaké 
mají jen velké a většinou nadnárodní společ-
nosti. Především v oblasti centrálních nákupů, 
marketingu, IT a v dalších oblastech, jakož i do-
sahovat v podnikání výrazně lepších výsledků 
s nižšími podnikatelskými riziky. 
 
Kdo je potencionálním vystavovatelem a ná-
vštěvníkem veletrhu?
Je určen pro všechny podnikavé franchisové 
koncepty, firmy nabízející licenční prodej,
nebo sektor služeb pro malé a střední podni-
katele. Dá se říci, že pro všechny, kteří chtějí 
využít zajímavého nápadu a ukázat možnosti 
- jak a v čem podnikat. Očekáváme, že veletrh 
nabídne „výživné menu“ namixovaných rad 
a příkladů úspěšnosti. Možností, jak se na něm 
prezentovat za dostupné finanční prostředky,
je několik. Především výstavním stánkem na 
veletrhu v kombinaci s prezentací v rámci do-
provodných programů. Další možností je stát 
se partnerem veletrhu, prezentovat svůj kon-
cept či službu. Využít lze i novinku veletrhu 
- sekci Rady pro vaše podnikání. 

Na druhé straně veletrh vybízí k návštěvnos-
ti podnikatelské subjekty, kteří se chtějí inspi-
rovat užitečnými radami a příklady z praxe, 
stejně jako pro širokou odbornou veřejnost 
nebo osoby zajímající se, jak změnit svoji ka-
riéru. Tedy pro mladé absolventy vysokých 
a středních škol, osoby 55+, pro všechny za-
městnance, uvažující o podnikání. 

Jak na to reagují firmy, kolik očekáváte vysta-
vovatelů?
V Česku existuje kolem sto šedesáti konceptů 
fungujících na bázi franchisingu nebo vykazu-
jících jeho určité znaky. Poměr mezi domácími 
a zahraničními je zhruba poloviční. Nejprve 
převažovaly zahraniční franchisové koncepty 
nad domácími, v současné době vzrůstá nao-
pak počet českých franchisových konceptů. 
Nejčastěji se franchising uplatňuje v obchodě, 
službách (například realitní kanceláře) a gast-
ronomii.

Jsme velice mile překvapeni zájmem, který 
se rozpoutal kolem veletrhu. Jedná se samo-
zřejmě o novou akci, takže je potřeba ukázat, 
že ji dokážeme udělat kvalitně, vždyť výstavní 
akce se budují několik let. Z našich odhadů 
předpokládáme, že se na výstavně-konferenč-
ním projektu bude podílet kolem padesátky 

vystavujících a prezentujících se firem z obo-
ru. Při srovnání s německým nebo rakouským 
veletrhem by to byl úspěch.

O čem se bude hovořit v doprovodném konfe-
renčním programu a na jaké odborníky se mů-
žeme těšit?
Neodmyslitelnou součástí celého projektu 
FRANCHISE MEETING POINT bude také boha-
tě obsazený doprovodný program, který bude 
doplňovat jednotlivé prezentace vystavujících 
subjektů a který bude probíhat po celou dobu 
veletrhu přímo na výstavní ploše.

Ve dvou dnech trvání DOPROVODNÉHO 
PROGRAMU bude možné vyslechnout kvalitní 
referáty a prezentace, navázat užitečné kontak-
ty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat odbor-
níky a poradce z franchisového, jakož i z růz-
ných oblastí malého a středního podnikání, 
zástupce franchisových systémů a experty na 
řadu odborných témat.

Neodmyslitelnou částí budou vlastní pre-
zentace stávajících franchisových systémů na 
českém a slovenském trhu a dále těch, kteří 
mají zájem o vstup do ČR /SR a hledají zde své 
nové partnery.
 
Franchising je vhodný pro řadu manažerů, nebo 
podnikatelů, kteří uvažují o změně. Je to cesta, 
která se řadě odborníků zdá jako možné výcho-
disko z krize. Bude zde možnost vyposlechnout 
si tipy a rady? 
Jak uvádí odborníci na franchising, základem 
je správný výběr budoucího partnera, místo 
kde budeme franchisu provozovat a dobrý 
smluvní vztah. O financování, právních otáz-
kách, výběru konceptu se dozví případný zá-
jemce na veletrhu, zde bude i řada odborníků 
a poradců z asociací, kteří rádi poradí a předají 
řadu užitečných rad.

Kritérií, jak postupovat je celá řada. Je dobré 
se informovat, například prostřednictvím Čes-
ké asociace franchisingu (ČAF) nebo Sloven-
ské franchisové asociace (SFA), nebo sledovat 
oborové portály. Důležité pro obě strany je, že 
se musí jednat o dlouhodobý model úspěšné 
spolupráce pro obě strany. Věřím, že zde na ve-
letrhu bude řada odborníků, specialistů, kteří 
budou erudovaní poradit. 

Monika Hrubalová
ředitelka veletrhu

Franchising

Veletrh FRANCHISE MEETING POINT 
– nové příležitosti a výzvy 
 „V souvislosti s hospodářskou stagnací  
je určitě potřeba se o ně zajímat. Franchising  
je jedním z řešení, které přeje připraveným“

Česká asociace franchisingu je neziskovou 

organizací, sdružující ověřené poskytovatele 

franchisových licencí (franchisory) a odborníky 

na franchising (advokátní kanceláře, poradce 

a firmy poskytující služby franchisovým 

sítím). Členové ctí Etický kodex podnikání 

ve franchisingu Evropské franchisové federace. 

ČAF je členem WFC (Světové rady franchisingu).

  uvažujete o samostatném podnikání?

  hledáte zajímavý podnikatelský koncept?

  zajímají Vás další informace k franchisingu?

Kontaktujte Českou asociaci franchisingu.

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
CZECH FRANCHISE ASSOCIATION

Těšnov 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 513 691
GSM: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz

www.czech-franchise.cz

 SPOJTE SVÉ PODNIKÁNÍ
S ÚSPĚŠNÝMI PARTNERY
A ZNÁMOU ZNAČKOU!

„BUDOUCNOST PATŘÍ POUZE TĚM, KTEŘÍ SÍŤ BUDUJÍ NEBO DO NÍ PATŘÍ.“
 RNDr. Jiří Lošťák, člen Správní rady ČAF
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LULL je nová slovenská módní značka urče-
ná pro domácí pohodu a domácí lenošení. 
Premiérová kolekce značky Lull vznikla v ro-
ce 2010. Hlavnou vizí bylo donést pestrost 
barev a materiálů do světa županů a posu-
nout tak chápání županu na něco víc.

Po úspěchu této kolekce se značka rozhodla 
rozšířit naše portfolio produktů o nové typy 
domácího oblečení.

Na úspěch županů navázaly i další typy pro-
duktů, které rovněž podtrhují ideu a odkaz 
značky Lull - vypadat doma přitažlivě a zároveň 
se cítit pohodlně. 

Naší inspirací je právě domov. Představy 
o harmonickém žití, o útulném obývacím po-
koji, o pohodové atmosféře v teple domova.

 Aktuální kolekce na období Podzim/Zima 
2011 je ovlivněná atmosférou chladných dní 
a večerů. Kolekce kromě županů obsahuje py-
žama, tepláky, trička a podkolenky. Věci jsou 
navrhované tak, aby umocnily Váš pocit tepla, 
do kterého se chceme v období sychravých dní 
zabalit.

Barevnou škálou kolekcí chce značka navna-
dit nejen příjemnou, ale i hravou atmosféru. 
Právě proto se v našich kolekcích i v zimě ob-
jevujú baryy, které i v období škaredých dní 
u Vás vyvolají pocit lepší nálady

Už od začátku měla značka vizi vytvořit něco 
víc než jen pravidelné kolekce produktů. Bu-

duje Lull svět. Svět, ve kterém pracují z vášně 
tvořit, kde spokojenost našich zákazníků má 
největší hodnotu. Každý kousek, který vyjde 
z dílny Lull musí nést atmosféru, ve které se 
každá žena cíti krásná, pohodlně a zároveň 
sama sebou.

Výrobky LULL se prodávají momentálně hlav-
ně přez internet.

www.lull.sk

Inspirací je domov

Ze života značek

KONEČNĚ V ČESKOSLOVENSKU!

GOLF CHANNEL   24 hodin denně 
Česky komentované přímé přenosy z celého světa, výukové lekce od předních světových hráčů,
cestování za golfem a další skvělé pořady. www.golfchannel.cz

I N Z E R C E

Společnost Brother & Duck International půso-
bí na českém trhu již sedm let a po celou dobu 
se specializuje na vyhledávání těch nejlepších 
světových výrobců obkladů, dlažby a sanitární 
techniky a následně jejich zastoupení a dovoz 
toho nejzajímavějšího z jejich produkce do Čes-
ké republiky, kde je nabízí jak formou velko tak 
i maloobchodu.

Se stálým nárůstem zastoupených značek 
a tím pádem i nabízeného sortimentu však ne-
dávno nastal okamžik, kdy dosavadní prosto-
ry přestaly kapacitně vyhovovat a bylo nutné 
přikročit k radikálním stavebním úpravám, při 
nichž byl showroom rozšířen na více než 500 m2. 
Na pomezí Vysočan a Hloubětína tak nyní může-
me nalézt doslova výstavní prostory, v nichž je 
nám nabídnuto místo, kde až v galerijním klidu 
a za přispění rad od odborníků můžeme vybírat 
z nabízených exponátů od výrobců jako je napří-
klad italská Mutina, japonský Inax, španělský Hi-
drobox či německý Axor ze skupiny Hansgrohe 
a které mnohdy nesou signatury takových jmen 
světového designu, jako je Patricia Urquiola, Ro-
nan a Erwan Bouroullec či Tokujin Yoshioka.

Společnost Brother & Duck International si 
totiž plně uvědomuje, že produkty které nabízí 
nejsou z těch, které se mění s každou nadchá-
zející sezónou, ale naopak zůstávají jako stabil-
ní a vyjímečný prvek v interiéru po mnoho let 
a v souvislosti s touto myšlenkou se snaží nabíd-
nout svým klientům 

Showroom
Brother & Duck
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  Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. nabízí lázeňské a relaxační pobyty
v architektonicky unikátních hotelích 5*,4*,3* kategorie

  Víkendové a tématicky zaměřené pobyty (Advent, Vánoce, Valentýn, Beauty)

  Všechny procedury z přírodních zdrojů pod jednou střechou.

  Bazény, sauny, vířivky a nepřeberné množství masáží.

  V zimě nově otevřený sjezdový areál s dvěma vleky a kabinkovou lanovkou,
večerní lyžování, lyžařská škola a školka. Krásně upravené běžecké trasy.

  Zkombinujte SPA&SKI, nemusíte jezdit do Rakouska,
přijeďte do Mariánských Lázní!

Pobyt můžete i darovat formou dárkových poukazů.
Máte snad lepší dárek pod stromeček?

Vychutnejte si
předvánoční atmosféru
v Mariánských Lázních

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 665 501-509, Fax: +420 354 655 500
E-mail: info@badmarienbad.cz

Fleret SKI Fruit kampaň představuje nové pro-
dukty Fruit Originál 30% a Fleret Fruit Prémi-
um 40%. Tyto inovativní produkty přinášejí 
daleko více ovocné chuti, podpořené navíc 
kouskem ovoce v každé láhvi. V téměř všech 
našich nejvýznamnějších zimních střediscích 
se představuje kampaň „Staň se mistrem sjez-
dovek“. Kampaň je zaměřena jak na B2B, a to 
prostřednictvím spolupráce s jednotlivými 
restauračními zařízeními, tak na B2C, formou 
soutěže. Po dnech strávených na sjezdovce 
budou mít všichni lyžařští a snowboardoví 
nadšenci možnost vyzkoušet ovocné destiláty 
Fleret a vyhrát zajímavé ceny, a to buď panáky 
zdarma, nebo hodnotné ceny, které k zimním 
radovánkám patří. Princip soutěže je jedno-
duchý: stačí si vybrat sjezdovku, na kterou se 
lyžař cítí, a vypít požadovaný počet panáků. 

Fleret SKI Fruit – projekt zimní sezóny 2011 – 2012 

I N Z E R C E

S cílem posílení povědomí o značce připravila likérka Fleret Trade společně se svým výhradním 
distributorem, společností Czechoslovak Spirit, pro letošní zimu speciální kampaň pro své zá-
kazníky. Czechoslovak Spirit patří mezi vlajkové lodě obchodní společnost FPD Corporation CZ 
a.s., která se může i v době přetrvávající finanční krize pochlubit úspěšným rozvojem. 

Součástí kampaně jsou také ochutnávky 
přímo na sjezdovkách, horských chatách, hos-
půdkách, barech, včetně nočních klubů.
Fleret Trade si se svým výhradním distributo-
rem Czechoslovak Spirit pro tuto kampaň při-
pravil postery, roll-upy, stojánky a bannery.

Likérka Fleret působí na trhu od roku 1993, 
kdy byla založena jako pokračovatel likérnic-
tví ve Frenštátě a výrobce ovocných destilátů 
a bylinných likérů dle původních receptur 
zakladatele C. J. Kohna z roku 1850.Fleret Tra-
de vyrábí široký sortiment produktů na bázi 
destilovaného ovoce a v současnosti patří 
mezi největší středoevropské výrobce v této 
kategorii výrobků. Úspěšnost společnosti se 
zakládá na výrobních postupech založených 

na 160-leté tradici výroby destilátů, které jsou 
však vysoce modernizované s jasným důra-
zem na co nejvyšší kvalitu a jedinečnost.

Vlajkovou lodí společnosti Fleret Trade je 
prémiová řada ovocných destilátů Pečeť 50%, 
při jejíž výrobě je použito ovoce té nejlepší 
kvality. Kolekce těchto destilátů – slivovice, 
sudová slivovice, hruškovice, meruňkovice, 
třešňovice – je vyráběna tradičním způso-
bem, na výrobě má velký podíl ruční práce, 
a to od třídění toho nejvyzrálejšího ovoce, 
přes plnění až po adjustáž láhve, opatřené 
pravým dřevěno-korkovým uzávěrem a vos-
kovou pečetí kvality.

Více na www.flerettrade.cz
a www.czechoslovakspirit.cz

Značkou ceněnou zejména mezi developery je 
Best of Realty – Nejlepší z realit. Jí se mohou 
již 13 let chlubit zajímavé developerské a ho-
telové projekty realizované na území České 
republiky. Letos ji získaly projekty Rezidence 
Švédská, Main Point Karlin, Hotel Miura, Kam-
pus Brno a Rezidence Korunní (na obrázku zá-
stupci ateliéru DaM a developera, společnosti 
PSJ, při přebírání ceny za Main Point Karlin).

Best of Realty 
– Nejlepší z realit


