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Milí čtenáři,
od našeho posledního vydání utekly další dva měsíce, které nás posunuly k tou-
žebně očekávanému prosluněnému období roku.

Jsem ráda, že se Vám naše poslední vydání líbilo a že jsme se všemi designéry 
a grafiky, kteří se na novém vizuálu časopisu podíleli, mohli číst a poslouchat
tolik pozitivních ohlasů. Spíše jsme očekávali, že si ho budeme muset pochválit 
sami, ale překvapili jste a my si toho vážíme. Takže nebyl důvod se nového formá-
tu nedržet i v případě tohoto vydání. Opět má tedy dvě části – v Brands jsou při-
praveny další zajímavé příběhy věhlasných i méně známých značek působících 
na našem trhu. V druhé, odborné části o konceptech obchodů - Stores - se můžete 
inspirovat zajímavými pojetími kamenných obchodů u nás i ve světě. Ano, všimli 
jste si správně, ono graficky potlačené „i“ ve slově Stories je záměr, aby vynikl
pojem Stores čili obchody.

A na jaké zajímavé příběhy bych Vás ráda upozornila? Přichází sezóna zkrášlování 
našich zahrad a značka Husqvarna má již od roku 1689 opravdu mnoho zlomo-
vých vynálezů a užitečných pomocníků. Převratnou inovací současnosti je však 
robotická sekačka Automower®, která opět posunuje laťku v konstrukci strojů 
k tzv. „uživatelské svobodě“. Kdo by nechtěl ušetřit čas strávený sekáním trávy 
a místo toho se projet třeba na nebesky modrém kole Bianchi. Kde se vzala ona 
modř? Na to existuje několik teorií a domněnek. Ale ať je to jakkoli, tato cyklistic-
ká legenda oslavila již 125. výročí od chvíle, kdy ji otec moderní cyklistiky založil 
a tato barva zůstala ikonou Bianchi dodnes. Podobně významné výročí 110 let 
letos slaví také secesní klenot sklárny Moser – naprosto ojedinělý nápojový sou-
bor Paula. Před 155 lety založil manufakturu Moser v Karlových Varech vynikající 
rytec a obchodník Ludwig Moser a dodnes je o toto dědictví s úctou pečováno. 
Ono umění je předáváno z generace na generaci. Na své si v tomto vydání přijdou 
také čtenářky, protože značka LIU•JO je skutečný pojem v módním světě. Páno-
vé zase mohou tíhnout k oblečení české značky Bushman, která právě oslavila 
patnáctileté působení na trhu. Mohou se také dočíst, že značka Gant uvedla na 
trh legendární košili Yale co-op, věrnou kopii originálu ze 60. let, kterou nosili 
studenti a učitelé Yaleovy univerzity. Není mnoho amerických oděvních značek 
s tak zajímavým příběhem jako GANT.

Tentokrát s blížícím se Mezinárodním dnem dětí, mimochodem který byl na 
1. červen stanoven v roce 1924, uvádíme i značky se zbožím pro děti. Úspěch 
značky Playmobil, jejíž vznik se datuje k roku 1876, prý tehdy nikdo nečekal. Ryze 
česká firma Babypoint zase vybudovala svůj úspěch s mottem „Nasloucháme na-
šim zákazníkům a utrácíme jen tolik, kolik vyděláme…“.

Je tomu právě 20 let, co byly slavnostně Čechům představeny první platební 
karty nesoucí značku MasterCard. Ta prozrazuje, že rok 2012 bude pro karty ve 
znamení inovací a růstu. Převratné novinky a inovace již začátkem letošního roku 
představila také značka Bramac. Pod svým novým logem uvedla nově i tašky ke-
ramické. 

A co se dozvíte nového z oblasti kamenných obchodů? Například, že papelote 
získal výroční cenu Akademie designu České republiky Czech Grand Design 
v kategorii Obchod roku 2011 nebo že v Ostravě bylo otevřeno největší nákupní 
a zábavní centrum v ČR – Forum Nová Karolina. Část Stores Vám i tentokrát na-
bídne spousty inspirací z unikátních prodejních konceptů ve světě díky časopisu 
stores+shops. 

Ale už nebudu více prozrazovat.
Přeji Vám příjemné počteníčko a plno sluníčka do všedních dní!

Blanka Bukovská
Vydavatelka

Editorial

1

210x280.indd   1 10.4.2012   18:39:05



Redakce
Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1
Šéfredaktorka
Ing. Blanka Bukovská
+420 777 878 817
redakce@b-s-c.cz • www.b-s-c.cz

Spolupracovníci redakce
Ing. Daniela Krofiánová - rubriky P.O.P., 
Smyslový marketing, POPAI, Digital Signage, 
překlady z francouzštiny a angličtiny,
RNDr. Jiří Lošťák - rubrika Franchising, 
Zdeněk Reimann - rubrika Příběhy vín,
Aleš Štibinger - rubrika Smyslový marketing,
Ing. Hana Vydrová - rubrika Etiketa v praxi 
manažera,
Mgr. Věra Křivová MBA - koordinace 
spolupráce s časopisem stores+shops
Kristýna Bukovská - překlady z němčiny
Darina Hornová - překlady z angličtiny
Kateřina Machková - překlady z italštiny, 
Mgr. Adriana Traganová - rubrika Právo 
v praxi manažera,
Naďa Kverková - PR ,
Ing. Roman Jirásek - senior partner

Grafické studio
Jindřich Liebich
+420 777 570 071
j.liebich@seznam.cz

Obchodní oddělení
Darina Hornová, +420 777 793 194
e-mail: marketing@b-s-c.cz

Vydavatel
B & S Communicate s.r.o.
Na vysočanských vinicích 407/27
190 00 Praha 9
IČ 290 27 357 • DIČ CZ 290 27 357
Registrace: MK ČR E 19369; ISSN 1804-2708

Titulní strana Brands: 
Potten & Pannen - Stanek group 

Titulní strana Stories:
SaSaZu Prague

Nevyžádané podkladové materiály se 
nevracejí. Vydavatel neodpovídá za věcný 
obsah inzerátů a komerčních příloh. Přetisk 
a jakékoli šíření celků i částí z obsahu časopi-
su povoleno pouze s písemným souhlasem 
vydavatele.

Roční předplatné
500 Kč + DPH (6 vydání ročně) 
objednat lze na adrese office@b-s-c.cz 
nebo telefonicky Kateřina Machková,
+420 777 878 803

Vydání 2., ročník 2012.
Datum vydání 20. 4. 2012
© Brands&Stories 2009

2OBSAH2 4  Husqvarna

 8 Cremesso

 10 Moser 

 14  LIU•JO

 16  Porsche Design

 18  Gant

 20  SCANquilt

 22  Bianchi

 24  Bramac

 26  MasterCard

 28  Obchodní dům Kotva

 30  MARTELL CORDON BLEU

 31  BUSHMAN

 32  SaSaZu

 34  Playmobil

 36  Babypoint

 38  Salón Dermitage

 39  Latin Art Gallery

 42  CENTURY 21 Czech Republic

www.husqvarna.cz



Založil ji bystrý Erik Dahlberg (1625 – 1723). 
V mladém věku přišel o oba rodiče a vyrostl 
u příbuzných. Kromě toho, že byl vynález-
cem, stihnul se ještě stát šlechticem, polním 
maršálem a guvernérem. Studoval matema-
tiku, architekturu a topografii. Skvěle rýso-
val a navrhnul městu Husqvarna opevnění. 
Odtud nebylo daleko ke konstrukci palných 
zbraní pro švédskou armádu. V jedné diskuzi 

s královskou kanceláří přesvědčil Karla XI. 
(1655 - 1697) o důležitosti založení zbrojov-
ky na výrobu vlastních pušek. Králův gene-
rální štáb, maršálové, plukovníci a bankéři 
souhlasili. Bum prásk! Zbrojovka Husqvarna 
v roce 1689 stála. Vznikly ručnice tak dobré, 
přesné a dalekonosné, že se s nimi žádné ne-
mohly měřit. Švédové vyhrávali jednu bitvu 
za druhou… 

Historie značky Husqvarna je plná tradic a za-
jímavých příběhů. Po skončení pruských vá-
lek se výroba stále více orientovala na civilní 
poptávku; švédskou, skandinávskou, později 
evropskou a nakonec i zámořskou. Díky růs-
tu poptávky a chytré investiční politice vlast-
níků získala Husqvarna vedoucí pozici na 
světovém trhu téměř ve všech oblastech své-
ho podnikání, zejména v produkci kvalitních 
lesních a zahradních motorových strojů, na-
příklad řetězových pil, křovinořezů, travních 
sekaček a zahradních traktorů. Zmodernizo-
vaná původní slévárna na výrobu hlavní a ko-
vových součástek pušek z proslavené švéd-
ské ocele začala sloužit k výrobě řetězů pro 
motorové pily, motorek, nosných rámů apod. 
Společnost stále sídlí tam, kde byla před 323 
lety založena – ve městě stejného jména v již-
ní části Švédska nedaleko půlmilionového 
města Göteborg, největšího skandinávského 
přístavu, a kde zakladatel Erik Dahlberg byl 
kdysi i starostou.

Firemní škola, šicí stroje
V roce 1820 měla Husqvarna asi 300 zaměst-
nanců, jejichž děti se v zimě brodily sněhem 
do vzdálené školy. Prozíraví majitelé otevřeli 
jednu z prvních podnikových škol na světě 
v bývalé prachárně, která už nebyla zapotře-
bí. Za dalších pět let měla firma i vlastní kos-
tel a hřbitov, a asi 1000 zaměstnanců. V roce 
1867 došlo k privatizaci a vznikla společnost 
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Spo-
lečnost rozšířila sortiment o výrobu 
populárních loveckých zbraní, báječ-
ných kuchyňských kamen a zařízení, 
a v roce 1872 opustil továrnu první šicí 
stroj. Začala úplně nová éra. Začala nová 
budoucnost firmy, značky. 

Krejčí a švadleny na celém světě museli mít 
Husqvarnu; kdo neměl, přišel o zakázky. 
Protože jenom Husqvarna už od roku 1883 
uměla vyvinout stroj se švem pravidelným 
a rovným jako když střelí. Obdařila ho totiž 
maličkou převodovku plnou ozubených 

Od nejlepších pušek 
k nejlepším sekačkám na trávu

Být první
nikdy neunaví

Značka Husqvarna spatřila světlo severské polární záře jako zbrojařská továrna 
v roce 1689. Dnes patří mezi nejstarší a největší průmyslové společnosti na světě. 
Je vedoucí autoritou ve výrobě motorových výrobků pro les, park a zahradu. 

Příběh značky Husqvarna
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Historie značky Husqvarna je plná tradic a za-
jímavých příběhů. Po skončení pruských vá-
lek se výroba stále více orientovala na civilní 

koleček, úchytek a pomahá-
tek, která držela jehlu rovně. 
„Krásně vypadá a krásně šije, 
rychlejc a přesnějc,“ nechala 
se slyšet jedna nadšená švadlena, 
majitelka módního salonu v Paříži. 
Model se jmenoval Freja a vyráběl se v růz-
ných verzích až do roku 1925. Ale už v roce 
1903 zavedla Husqvarna oscilující člunek, 
a v roce 1947 stroj cik cak: mohl lemovat, 
obšívat, vyšívat; v rukách zkušené švadleny 
dělat prostě zázraky. 

První šicí stroj Husqvarna
Northern Star, Severní hvězda
V dalších letech přicházely skvělé doplňky 
a vylepšení, například volitelné rychlosti, 
ještě spolehlivější jehla, která nepotřebovala 
olejové mazání, a hlavně stabilní litinové tělo 
z jednoho kusu. Krátce nato představila Hus-
qvarna automatický podavač látky, jednodu-
ché nastavení podle barevného kódování, 
eliminaci mazání mechanických částí, jemné 
nastavení pro knoflíkové dírky, a nakonec 
elektronické ovládání počítačem. Husqvarna 
uměla číst písmenka, vyšít orchideje a jiné 
květy, obrázek. Husqvarna byla první, která 
zvládla bezporuchové strojové vyšívá-
ní s dotykovým ovládacím pane-
lem ve stylu dnešních chytrých 
telefonů. V roce 2004 oslavil 
elektronicky ovládaný mo-

del Husqvarna Viking 
pětadvacáté výročí spo-
lu se statisíci spokoje-
ných zákazníků na celém 
světě. 

Kola a motorky
Pro dokreslení neuvěřitelné píle 
a nadšení majitelů i zaměstnan-
ců je nutno zmínit, že v roce 1900 
získala firma zlatou medaili v Paříži 
za inovativní jízdní kolo, a v roce 1903 
vyjela z bran závodu první motorka už 
fenomenální značky, Husqvarna. Odborní-
ci ji označili za bezkonkurenční. Pro většinu 
lidí je historie motocyklů Husqvarna spojena 
s dlouhou řadou vítězství na mistrovství svě-
ta v motokrosu, kterou si Husqvarna užívala 
v 60., 70. a 80. letech 20. století. Byly o ní na-
psány krásné knihy. Dnes vyrábí motorky Hus-
qvarna známý italský výrobce Cagiva. 

Řetězové pily 
V roce 1962 končí firma s výrobou závěsných 
lodních motorů a uvádí na trh řetězovou pilu 
model 70, lehčí a šikovnější do ruky než co-
koliv, co bylo právě na trhu. Řetězové pily se 
dosud používaly pouze pro kácení a přeřezá-

vání kmenů. S lehčí pilou je možné také 
odvětvovat. Díky vlastní tradičně slavné 
švédské oceli použité na výrobu řetězů 
vydrží Husqvarna vyšší teploty, ostří 

se méně tupí. Vžil se slogan, že 
pily Husqvarna jsou na 

pohled i na práci. 
Pily, které řežou. 
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Například pro lesní dělníky ve vzdálených 
hvozdech je výdrž a spolehlivost řetězů urču-
jícím faktorem při výběru pily.

Náskok před konkurencí pokračoval. V roce 
1969 společnost Husqvarna představila prv-
ní řetězovou pilu na světě s integrovaným 
systémem tlumení vibrací a automatickou 
brzdou, která snižuje riziko zranění v přípa-
dě nekontrolovaného zpětného vrhu. Pila se 
stává velmi populární v USA. V roce 1978 při-
chází model Rancher 50 určený pro farmáře 
a příležitostné uživatele. Je stále ve výrobě 
jako model 55; celkem se jich prodalo už asi 
dva miliony a zájem neutuchá. Průběžné vy-
lepšování a obohacování o nové technologie 
dělá z pily jednu z nejlepších na světě.

V roce 1980 Husqvarna uvádí na trh svou 
první pilu s klikovou skříní z kompozitního 
materiálu, model 40. Je tišší, lehčí, šikovněj-
ší do ruky. Stala se nepostradatelnou a oblí-
benou mezi kutily, soukromými stavebníky, 
i profesionály. V roce 2000 přichází model 
357 XP, nejvýkonnější řetězová pila vůbec. 
Kombinace velkého výkonu, nízké váhy, tra-
diční spolehlivosti, bezpečnosti a snadného 
ovládání je prostě neodolatelná a bezkonku-
renční. 

Husqvarna produkuje rovněž I diamantové 
nástroje pro použití ve stavebnictví a prů-
myslovém opracování kamenů. Obchodu-
je v kategorii domácích i profesionálních 
produktů ve stovce zemí pomocí dealerů 

a obchodníků. Síť autorizovaných prodejců 
Husqvarna je tvořena více než 150 obchody 
po celé České republice, kde jsou připrave-
ni pomoci vám vybrat ten nejlepší stroj pro 
vaše potřeby.

Současnost značky Husqvarna Současnost značky Husqvarna
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Robotická sekačka Automower®

Husqvarna jako inovátor v celé řadě katego-
rií přišla i s přelomovou technologií sekání 
trávníku – novou robotickou sekačkou Auto-
mower®. Je odpovědí na sledování aktuálních 
potřeb a trendů dané doby a v současnosti, 
kdy nikdo nemá čas, navrhuje úsporu času 
stráveného sekáním trávníků.

Automower® (mower – sekačka) seká trávu 
neustále a zcela sama nezávisle na počasí. Po 
trávníku se pohybuje tiše. Malé odřezky trávy 
se dostanou až na půdu, kde zcela zetlí a tráv-
ník prohnojí. To vše s nízkou spotřebou ener-
gie a bez emisí. Oblast plochy sekání je vyme-
zena ohraničujícím vodičem, sekačka se sama 
vyhýbá překážkám (záhonům, cestám apod.) 
a najde si cestu do nabíjecí stanice. Je zcela 
bezpečná - v případě zvednutí ze země nebo 
převrhnutí se sekací břity okamžitě zastaví.

Robotická sekačka Automower® obohatila 
trh v roce 1995. Vynalezl ji Belgičan André 

Colens zejména pro lidi, kteří chtějí volný čas 
v zahradě trávit jinak, než sekáním trávníku. 
Jedno je jisté, tato sekačka přináší revoluci 
v dosavadním způsobu sekání trávníků. 

Nabídka výrobků pro péči o zahradu, lesy 
a parky je u Husqvarny jednou z největších 
na světě. Mimo kolové techniky a ručně nese-
ných strojů zahrnuje příslušenství, nástroje, 
osobní ochranné prostředky, palivo a mazi-
va. Kromě vysokého výkonu a provozní spo-
lehlivosti jsou tyto výrobky charakteristické 
pokrokovou technologií, moderním řešením 
designu a úspornými motory. 

Husqvarna je spolehlivým partnerem domá-
cího kutila i špičkového profesionála. Díky 
nepřetržitému výzkumu a vývoji, vzájemné 
komunikaci s uživateli strojů, zodpovědnému 
vedení a kvalitě nákupu opouštějí továrny vý-
robky, s kterými je radost pracovat a na které 
mohou být všichni hrdí: výrobce i zákazník.

6



cremesso, unikátní kapslový systém ze Švý-
carska, kávovar s profesionálními parametry 
určený pro domácnosti či kanceláře, je na 
českém trhu od roku 2011 díky výhradnímu 
distributorovi - společnosti Potten & Pan-
nen – Staněk. cremesso je švýcarská značka, 
která své produkty, ať už kávovary či kapsle, 
vyrábí také ve Švýcarsku u města Basel. Za 
cremessem nestojí žádný nováček, nýbrž 
největší švýcarská pražírna kávy, společnost 
Delica patřící do Migros Group, s více než 50 

cremesso

8

cremesso

9

když se
švýcarská
kvalita
skloubí
s atraktivním 
designem
cremesso - švýcarská preciznost, 
šetrnost k přírodě, profesionální 
parametry a design oceněný red 
dot design award „Best of the best“ 

lety zkušeností s nákupem a pražením kávy, 
s jejím zpracováním i prodejem. Zákazníci 
v mnoha zemích používají systém cremesso 
s oblibou už několik let.

cremesso lze charakterizovat jako maximální 
kvalitu na minimální ploše; prvotřídní kávu, 
ale i čaj v praktických kapslích, pověstnou 
švýcarskou preciznost, ekonomický a ekolo-
gický provoz, tu nejlepší chuť a požitek z kaž-
dého šálku.

Filozofie značky cremesso se opírá o několik
základních pilířů – švýcarskou kvalitu jdoucí 
ruku v ruce s ekologickým přístupem, více 
než padesátiletou tradici pražení kávy a špič-
kové parametry kávovarů. Všechny modely 
pracují s tlakem 19 barů a káva jimi připrave-
ná je stejně kvalitní jako z profi přístrojů, kte-
ré používají baristé v kavárnách. Díky 19tiba-
rové technologii vám cremesso připraví i čaj, 
a jde o pravý čaj z ryze přírodních surovin, 
žádné instantní náhražky. Kávovar cremesso 
stačí jen stiskem tlačítka vypláchnout vodou 
a je z něj přístroj na přípravu čaje! Zajistit 
náležitou extrakci čaje během krátké chvíle 
průtoku vody přes kapsli umožňují nejen 
profesionální technické parametry kávovaru 
cremesso, ale i patentovaný systém speciálně 
upravených kapslí. 

Jednou z hlavních myšlenek, kterou značka 
cremesso razí, je šetrnost k životnímu pro-
středí. Jako jedni z mála výrobců disponují 
také certifikáty ekologie a kvality. Sortiment
káv společnosti cremesso získal prestižní 
certifikát UTZ – symbol odpovědné produk-
ce kávy založené na přísných ekonomických, 
ekologických a sociálních kritériích trvale 
udržitelného rozvoje. Certifikát UTZ doklá-
dá, že značka cremesso podporuje farmáře 
a jejich zaměstnance, má společenskou zod-

povědnost a chrání životní prostředí. Ať už 
jde o přístroj, kapsle nebo kávu, cremesso 
sází na trvale udržitelný rozvoj. Kapsle cre-
messo jako jediné na trhu neobsahují hliník, 
a lze je tedy zlikvidovat jako běžný domácí 
odpad. 

Všechny přístroje cremesso jsou vybaveny 
úsporným režimem (energy save mode), kte-
rý se automaticky spustí minutu po posled-
ním použití. Spotřeba elektrického proudu 
se tím sníží na 0,3 wattů za hodinu, k zahřátí 
pak stačí pouhých 15 sekund. Není divu, že 
přístroje cremesso jsou energeticky nejefek-
tivnějšími na trhu. 

Také chutě čaje nezůstávají pozadu. Na vý-
běr jsou čaje dvou vytříbených chutí – ovo-
ce a švýcarských alpských bylin. Ve Fruit 
Tea jsou různé druhy ovoce harmonizovány 
s vůní černého rybízu, jahod a ibišku, takže 
je ideální volbou pro všechna roční období. 
V bylinném čaji Swiss Alpine Herbs je kon-
centrováno sedm druhů léčivých bylinek 
ze švýcarských Alp, doplněných osvěžující 
mátou. A nejde o žádné instantní náhražky 
– čajové kapsle cremesso obsahují výhrad-
ně autentické přírodní suroviny. Unikátní 
systém pro uchování chuti a aroma zaručuje 
dokonalý požitek.

Přístroje cremesso jsou v nabídce v několika 
barevných provedeních. Uno, nejmladší z ko-
lekce kapslových kávovarů cremesso, byl na 
trh uveden na podzim 2011. Malý rozměry 
- velký výkonem. Tento slogan nejlépe vysti-
huje jedinečné vlastnosti kávovaru cremesso 
Uno. V přístroji s minimalistickým designem, 
který nadchl porotu Red Dot Design Award, 
se ukrývá špičková technologie – tlak 19 
barů a dosažení provozní teploty během 15 
sekund.

„Best of the Best“
Nejtenčí kapslový kávovar na světě cremesso 
Uno, cremesso Uno získal prestižní ocenění 
Red Dot Design Award 2012, navíc s titulem 
„Best of the Best“. Mezinárodní porota slože-
ná z respektovaných odborníků a designérů 
tak cremesso Uno vyznamenala jako nejlepší 
produkt ve své kategorii. Uno tak následuje 
kávovar cremesso Compact, jehož design byl 
stejným způsobem oceněn v roce 2009. 

Red Dot Design Award patří k největším 
a nejuznávanějším designovým soutěžím na 
světě. Od roku 1955 ji pořádá Design Zent-
rum Nordrhein Westfalen. Výrobky jsou hod-
noceny podle mnoha kritérií, posuzuje se stu-
peň inovace, funkčnost, kvalita, ergonomie 
a slučitelnost se životním prostředím – zvlášť 
oceňován je pak sofistikovaný a inovativní
design. V loňském roce byl mezi vítězi napří-
klad dnes světově proslulý iPhone 4. Letošní 
ročník měl rekordních 14 000 účastníků ze 
70 zemí. Slavnostní předání cen se uskuteční 
2. července v německém Essenu. Kávovary 
cremesso Uno se poté stanou součástí stálé 
expozice Red Dot Design Muzea a budou za-
řazeny do prestižní ročenky Red Dot Design.

„Toto ocenění potvrzuje naši ambici spojit 
funkčnost a kvalitu přístrojů s atraktivním 
designem a naplnit tak očekávání našich 
zákazníků,“ reagoval Aurel Keller, vedoucí 
marketingu kapslových systémů švýcarské 
značky cremesso. 
 
Výhradním distributorem značky cremesso 
v České republice je společnost Potten & Pan-
nen – Staněk. Cremesso kávovary a kapsle za-
koupíte ve všech prodejnách Potten & Pannen 
– Staněk, na e-shopu www.vasekuchyne.cz 
a u dalších autorizovaných prodejců (např. Da-
tart, Kika, Elmax, Dostál atd.). 

Kapsle o hmotnosti zhruba 6 g obsahují kávu špičkových odrůd kávovníků z prémiových lokalit celého světa, praženou ve Švýcarsku. 
Díky inovativní technologii, systému „aroma safe“, je v kapsli cremesso optimálně zakonzervováno více než 1 000 vůní. Tlak přístroje 
19 barů je zárukou vytvoření dokonalé pěny. Standardní sortiment kávy zahrnuje druhy Crema, Espresso, Alba, Ristretto, Leggero, Per 
Macchiato a Decaffeinato. V rámci série World Tour společnost cremesso pravidelně představuje limitovanou edici speciální kávy, aby 
všem milovníkům tohoto nápoje zpřístupnila nové chuťové zážitky.
Cremesso kapsle zakoupíte ve všech prodejnách Potten & Pannen – Staněk, na e-shopu www.vasekuchyne.cz a u dalších autorizova-
ných prodejců (např. Datart, Kika, Elmax, Dostál ad.) Cena balení 16 kapslí je 129 Kč. Cena kávovaru začíná již na 2 990 Kč.
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Úcta k precizně odvedené práci, láska ke sklu 
a svému řemeslu je základem mistrovství 
sklářů Moser, které se nepřetržitě dědí z ge-
nerace na generaci a je rozvíjeno již 155 let! 
Nápojové soubory, interiérové doplňky 
a umělecké rytiny Moser v charakteristic-
kých barvách a osobitých tvarech patří v ob-
lasti ruční výroby luxusního křišťálu mezi 
nejlepší díla na světě. Křišťál Moser svou 
nadčasovou uměleckou a užitnou hodnotou 
vytváří nezaměnitelný životní styl a je rovněž 
výhodnou investiční příležitostí. 

MOSER – SKLO OSOBNOSTÍ
Manufakturu Moser založil v roce 1857 v Kar-
lových Varech vynikající rytec a obchodník 
Ludwig Moser. V krátké době po otevření 
sklárny se stal císařským dvorním dodavate-
lem. Luxusní křišťál Moser je pro svou výjimeč-
nost a krásu již 155 let používán ve význam-
ných domech a palácích panovníků, státníků 
a vlád. Je vyhledáván výjimečnými osobnostmi 
na celém světě. V loňském roce Moser oceni-
la například manželka bývalého prezidenta 
Ruské federace, paní Světlana Vladimirovna 
Medveděvová, která křišťál Moser osobně pou-
žívá. Pro prezidentský palác v Turecku sklárna 
vytvořila luxusní ručně broušenou, rytou a zla-
cenou nápojovou kolekci. Oblíbený francouz-
ský herec Gérard Depardieu osobně zakoupil 

luxusní křišťálové soupravy při své návštěvě 
manufaktury Moser, kde vyjádřil rovněž po-
klonu nové kolekci Moser 2012.

MOSER – ČLENEM COMITÉ COLBERT
Moser je řazen k nejstarším manufakturám 
v Evropě, jejichž věhlas je založen na dokona-
lém zvládnutí procesu ruční výroby, na origi-
nálním designu a kvalitě výrobků. V červnu 
2011 byla sklárna Moser, jako jediná sklárna 
mimo území Francie, přijata za člena COMI-
TÉ COLBERT. Francouzské sdružení Comité 
Colbert (CC) je nejvýznamnějším uzavřeným 
společenstvím na světě, jehož cílem je udr-
žet a rozvíjet tradiční rukodělnou tvorbu 
luxusních výrobků. Sdružuje téměř 80 světo-
známých výjimečných domů (zmiňme např. 
Musée du Louvre, La Sorbonne, Cartier, Louis 
Vuitton, Chanel, Martell, Hotel Ritz) a pro 

přijetí nových členů má přísná kriteria. Spo-
lečnost Moser si přijetí mezi elitu světových 
luxusních značek velmi váží a vnímá svou od-
povědnost při udržování tradice špičkového 
sklářského řemesla v Evropě.

MOSER SLAVÍ ÚSPĚCHY – doma i v zahraničí
Na 13. ročníku „Designbloku“ v říjnu loňské-
ho roku sklárna Moser představila kolekci křiš-
ťálových váz s výrazným, osobitým designem. 
Festival moderního designu, jakým Design-
blok je, sklárna Moser vítá. Designblok podpo-
ruje stejné hodnoty, které stály u zrodu sklár-
ny. Spolupráce a budování důvěry v rovině 
„návrhář – výrobce – zákazník“ je pro sklárnu 
Moser součást základů její filosofie. Ve výstav-
ním superstudiu Creme de la Creme, ve kte-
rém byly především k vidění novinky českých 
a zahraničních výrobců a etablovaných desig-
nérských studií, díla Moseru vynikla zejména 
svěžími tvary, atraktivními kombinacemi ba-
rev a precizním řemeslným zpracováním.

V rámci letošního ročníku Czech Grand 
Design vyhrál v kategorii „Designér roku“ 
Rony Plesl za kolekci nápojového skla 
Poppyhead vytvořenou pro sklárnu Moser 
v roce 2010. Současně byla manufaktura 
Moser nominována v sekci „Výrobce roku“ 
za kolekci „Fresh From Moser“ a za rozšíření 
legendární kolekce Splendid 100.

která přinášejí krásu

riginální
křišťálová díla,

Již 155 let sklárna Moser poskytuje jedinečný estetický prožitek prostřednictvím křišťálo-
vých děl nadčasové umělecké hodnoty spojené s vysokou hodnotou užitnou.

Expozice Moser na Designblok’11

Poppyhead,
design

Rony Plesl
pro Moser

AULA,
secesní klenot sklárny
Moser, slaví 110. výročí

Výtvarný styl art nouveau (sece-
se) výrazně vstoupil do všech pro-
jevů moderního života na přelomu 
19. a 20. století. Vytvořil módu a ži-
votní styl, zásadně se projevil v de-
koraci a užitém umění.

V konfrontaci evropského sklářství 
té doby sehrála jedinečnou roli Svě-
tová výstava v Paříži v roce 1900. 
Rovněž Moser se chopil příležitosti 
představit svou kolekci novinek, 

kterou prokázal, že sklárna je připra-
vena na moderní výtvarné tendence 

nejen reagovat, ale rovněž je přínosně 
obohacovat.
 
Mistrně propracovanou florální výzdo-
bu v duchu secese nalezneme např. na 
nápojových souborech, z nichž jedním 
z nejzdařilejších je proslulá kolekce 
Paula. Rostlinný motiv růže jakoby srůs-
tá s pohárem. Stonky s listy se pnou po 
okrajích, poupata s rozvitými květy zdů-

razňují unikátní tvar napodobující květní 
kalich. Soubor vyniká pro Moser typickou 
precizní rytinou, charakteristickým brusem 
a náročným jemným zlacením. Je názorným 
dokladem tradiční snahy sklárny uplatnit 
své mistrné sklářské techniky a udávat směr 
v moderních trendech.

Elegantní soubor PAULA byl poprvé předsta-
ven v roce 1902, je dodnes žádán a je vyrá-
běn nejen v provedení bezbarvého křišťálu, 
ale i ve vzácných moserovských barvách.

Příběh značky Moser
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PRODEJNÍ
GALERIE MOSER
Soubor PAULA, kolekci roku 2012 
a nabídku dalších souborů prostře-
ného stolu, dekorativních děl v kla-
sickém i současném designu a uni-
kátních rytin nabízí čtyři prodejní 
galerie Moser: 

Praha
Na Příkopě 12, Praha 1
Tel.: +420 224 211 293,
e-mail: pha-prikopy@moser-glass.com

Praha
Staroměstské náměstí 603/15, Praha 1
Tel.: +420 221 890 891,
e-mail: pha-star@moser-glass.com

Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19,
360 06 Karlovy Vary – Dvory
Tel.: +420 353 416 136,
e-mail: kv-dvory@moser-glass.com
 
Karlovy Vary
Tržiště 7, 360 01 Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 235 303,
e-mail: kv-trziste@moser-glass.com

Návštěvnické centrum sklárny
Moser Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19,
360 06 Karlovy Vary – Dvory
Tel.: +420 353 416 132,
e-mail: museum@moser-glass.com

Muzeum Moser Praha 
Staroměstské náměstí 603/15, Praha 1
Tel.: +420 221 890 891,
e-mail: pha-star@moser-glass.com

INFORMACE
Zákaznický servis
MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 800 166 737 (zdarma pouze z ČR),
+420 353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

olekce MOSER 2012
– luxusní sklo pro 3. tisíciletí

Máte-li rádi tajemno, magické vý-
stavní prostory a sklo, jako nadčaso-

vé umělecké dílo, nenechte si ujít zahájení 
letošního ročníku Pražského festivalu 2012 (PF 

12), ve čtvrtek 26. dubna od 17.00 hodin v monu-
mentálním sále GORLICE na VYŠEHRADĚ, na které vás 

srdečně zveme!

Třista třicet metrů čtverečních historických 
podzemních prostor bylo zpřístupněno v 90. 
letech minulého století a tyto prostory po-
skytují jedinečný rámec pro zajímavé kultur-
ní projekty. 

Slavnostní zahájení 
PF 12 doprovází vyhlášení soutěže „Cena 
Ludwiga Mosera“ pro talentované studenty 
a absolventy našich sklářských škol, které již 
podruhé vypisuje sklárna Moser. Jak uvádí 
Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Mo-
ser, cílem soutěže je především podpořit sa-
mostatnou tvorbu nastupující sklářské gene-
race a její podíl na tvorbě českého sklářského 
designu. Pro vítěze soutěže bude připravena 
zajímavá stáž ve sklárně Moser.

Úspěch sklárny Moser je od samého počát-
ku založen na rukodělném umění sklářských 

mistrů a taje manuální zručnosti se předávají 
z generace na generaci již 155 let! Spolupráce 
moserovských sklářů s mladou generací má 
více než stopadesátiletou tradici. Leo Moser, 
syn zakladatele sklárny, již udržoval pravidel-
né kontakty s řadou škol sklářského a umě-
leckoprůmyslového směru doma i v zahraničí 
(prvním velkým mezinárodním úspěchem 
byly už v roce 1925 realizace studentů ateliéru 
prof. Vratislava H. Brunnera na výstavě dekora-
tivního umění v Paříži). Možnost využít sklovi-
ny jedinečné jakosti a barev, seznámit se s pro-
vozem věhlasné sklárny a pracovat se skláři, 
brusiči, rytci a designéry mistrně ovládajícími 
své řemeslo, poskytuje studentům a absolven-
tům škol nenahraditelné zkušenosti. Výsledek 
letošní soutěže studentů „Cena Ludwiga Mose-
ra“ bude slavnostně vyhlášen v září 2012 v pro-
storách Galerie Pokorná a jeho součástí bude 
výstava nejúspěšnějších návrhů.

Máte-li rádi tajemno, magické vý-
stavní prostory a sklo, jako nadčaso-

vé umělecké dílo, nenechte si ujít zahájení 
letošního ročníku Pražského festivalu 2012 (PF 

12), ve čtvrtek 26. dubna od 17.00 hodin v monu-
mentálním sále GORLICE na VYŠEHRADĚ, na které vás 

srdečně zveme!

Vyhlášení Ceny 
Ludwiga Mosera 

tentokrát v Gorlici!

Světlana Svatošová,
Grand Prix,
Multifunkční miska

Jakub Janďourek
- speciální cena poroty,
Nůž na dopisy

Sklárna Moser s úspěchem představila svou 
novou kolekci 2012, která obsahuje dokonale 
umělecky i řemeslně zpraco-
vaná díla vytvořená jak na 
základě návrhů současných 
sklářských výtvarníků, tak 
i podle nejzdařilejších histo-
rických vzorů sklárny Moser. 
V kolekci se odráží vše, čím 
je sklárna Moser proslulá. 
Mimořádný um sklářů, fas-
cinující design na pokraji ar-
chitektury, nejnovější trendy 
i klasická nadčasová díla in-
spirovaná 155 lety zkušeností. 

Novinky zaznamenaly za-
sloužený obdiv a ohlas na 

zahraničních veletrzích v Paříži, 
Miláně a Frankfurtu počátkem 
tohoto roku.

Novou kolekci Moser 2012 je možno vidět 
v prodejních galeriích Moser v Praze a Kar-
lových Varech nebo na webových stránkách 
www.moser-glass.com, kde je rovněž umístěna 
fotogalerie z veletrhů v Paříži, Miláně a Frank-
furtu a video, ve kterém o nové kolekci hovoří 
na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu Lukáš Ja-
bůrek, umělecký ředitel sklárny Moser. 

Váza Jasmine 3095,
design Moser, 
rytec Tomáš Lesser,
výška 35,5 cm

Váza Hruška 3196,
výška 30 cm,
design Lukáš 
Jabůrek

Váza Alethea 8247,
design Moser,
výška 30 cm,
limitovaná série
155 kusů

Nápojový soubor Optic 30140, design Lukáš Jabůrek



Italská módní tradice
Projekt LIU•JO vychází ze zkušenosti a know-
-how módou proslulé Itálie, proto zůstává loa-
jální k italskému stylu. Ten vyjadřuje eleganci, 
spolehlivost a společenské postavení, které 
jsou základními prioritami ve společnosti.

Značka LIU•JO je velmi oceňována pro svůj 
vztah kvalita – cena a také pro nové hodnoty, 
které stále přináší zákazníkům. Hlavními atri-
buty značky jsou jasný a rozpoznatelný styl, 
trendové modely a kolekce vyzvedávající žen-
skost. Kombinuje vždy nejaktuálnější trendy 
v materiálech i barvách a smysl pro detail ne-
jen v aplikacích ale i ve střizích.

Nositelkou značky LIU•JO je přímočará 
žena. Může jí být mladá dívka, ale i starší ne-
formální dáma.

Inspirace kolekcí 
Neutuchajícími inspiracemi pro kolekce 
LIU•JO je přirozená ženskost a krása každé 
ženy, které jsou zdůrazněny prostřednictvím 
rafinovaného a „glamour“ stylu. Propojující-
mi prvky kolekcí značky LIU•JO jsou vždy 
kombinace výběru nejlepších materiálů, dů-
raz na detail a aktuální trendy styl. 

Značka je tvořena několika základními kolek-
cemi - LIU•JO, LIU•JO JEANS, LIU•JO Ac-
cessori a LIU•JO Shoes. V Itálii dnes značku 
zastupuje kolem 80 monobrandových prode-
jen jak přímých, tak franchisingových a dále 
800 nezávislých multibrandových prodejen. 
V Evropě a Asii je to přibližně 70 monobran-
dových a 1000 multibrandových obchodů.

LIU•JO
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LIU•JO
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Italská elegance
od bratrů z Carpi

Společnost LIU·JO vznikla v roce 1995 v Itálii, ve městě Carpi nedaleko Modeny, když její zakladatelé bratři Marchiovi vytvořili 
první kolekci svetrů. V krátkém časovém horizontu se značka rapidně rozvíjela a rozšiřovala své kolekce LIU·JO a LIU·JO JEANS, 
která v roce 2008 představila revoluční linii džínů BOTTOM-UP.

LIU•JO Shoes 
je věnovaná 
výhradně ženské 
obuvi.

LIU•JO Accessori 
představují žen-
ské a rafinované 
doplňky.

Adaptace značky na našem trhu
Italskou módní značku LIU•JO zastupuje 
v České a Slovenské republice společnost 
INN FASHION s.r.o., jež byla založena v r. 
2008. V současnosti zde působí jako výhrad-
ní agentura této značky na daném trhu. Má 
na starosti rozvoj multibrandových, mono-
brandových a franchisingových obchodů.

V září 2008 byl v Praze otevřen první franchi-
singový obchod LIU•JO v Železné ulici. Během 
sezóny podzim/zima 2009 byly pak otevřeny 
další obchody LIU•JO v Brně a Olomouci. 

V září 2011 následovalo otevření druhého 
franchisingového obchodu v Paláci Flóra 
v Praze. Počet obchodů se v důsled-
ku růstu oblíbenosti této značky 
neustále zvyšuje.

Další místa v České repub-
lice, kde LIU•JO najde-
te jsou Ostrava, Hradec 
Králové a Karlovy Vary, 

na Slovensku v Košicích, Banské Bystrici, Tr-
navě a Popradě. Plánuje se otevření obchodů 
v Bratislavě a Českých Budějovicích.

Tvář značky
Tváří značky je již třetí sezónu známá světová 
topmodelka Kate Moss. LIU•JO ve své kampa-
ni jaro/léto 2012 vzdává hold dvojakosti duše 
této anglické modelky. Kate Moss byla znovu 
vybrána jako tvář LIU•JO pro kolekci džínů 
a bot LIU•JO. Sada fotografií, kterou Katin 
dlouholetý přítel Mario Sorrenti nafotil jak 
v interiérech tak v zahradě typické britské 
vily v jejím zbožňovaném Londýně, zachycu-
je prostředí, které dokonale vystihuje Katinu 
podstatu. Jako neodolatelná múza byla Kate 

inspirací pro celou kolekci. Na každém 
ze snímků dokáže perfektně zdůraz-

nit charakter předváděného 
modelu z dílny značky sídlící 
v Carpi. Černá a bílá se střídají 
s barevnými akcenty a recitují 

tak chromatickou báseň o kráse 
mnohotvárnosti ženské duše. 

JARO/LÉTO 2012 
Letošní kolekci jaro/léto inspirovala dvě téma-
ta: POETICKÁ ASYMETRIE, která dává vynik-
nout extrémní ženskosti a RYZÍ PŮVAB, který 
zdůrazňuje svůdnou a elegantní ženskost.

Znovu se v kolekci objevují střihově volná 
a rozevlátá saka a bundy vyrobené ze splý-
vavých materiálů, volné a rozevláté kalhoty 
velkých objemů perfektně doplňují těsnější 
střihy a ikonické letní kraťasy.

Prvky jako len, bavlněný mušelín, 
příze, bavlněné aplikace či 
mřížkové krajky dodávají 
kolekci RYZÍ PŮVAB ná-
dech ženského půvabu 

a díky vzájemným kombinacím vytváří svěží, 
romantickou řadu.

Linie BOTTOM-UP představuje modely 
džín, které jsou speciálně navrženy jako 
„druhá kůže“, mají speciální zabarvení 
a střih, aby co nejlépe podtrhly ženské 
křivky.

Design obchodu odráží styl 
této italské značky, kom-

binuje glamour a rafino-
vanost, vytváří intimní 
a elegantní atmosféru.

LIU•JO 
je velmi ženská, 
glamour kolekce 
s důrazem na 
detail.

LIU•JO JEANS 
je inspirovaná 
originálním 
a vibrujícím 
„street glam“ 
stylem.



Porsche Design
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PORSCHE DESIGN je světová TOP značka a je přirozené, že je o ni veliký zájem. Již druhým rokem mají milovníci designu 
možnost si jí koupit nejen v zahraničí ve 110 obchodech po celém světě, ale i v Praze. Téměř celý sortiment výrobků 
značky PORSCHE DESIGN nabízí prodejna v obchodním domě Kotva na Praze 1. jako jediná v České republice. 

Značka PORSCHE DESIGN zcela logicky vy-
chází vstříc i ženám, které byly v minulosti 
tak trochu opomíjeny. Je dobře pro strategii, 
budoucí vývoj a expanzi značky, že se značně 
rozšiřuje kolekce výrobků i pro ženy. Vždyť 
ženy jsou hlavními tahouny světových malo-
obchodních tržeb. Už i u nás je velká skupina 

v bílém

P´1000 dámský šatek Glasses
4 550 Kč

žen, které oceňují prvotřídní značku a doko-
nalý design. Nyní mají možnost se v butiku 
Porsche Design obléci do elegantní bílé. Bílá 
je odjakživa barva opředená mnoha symbo-
likami – barva čistoty, míru, svateb, noblesy 
a vznešenosti. Není tedy divu, že značka 

obchodních tržeb. Už i u nás je velká skupina 

P´1000 Blouson Roadster
Čisté linie dámské bílé kožené bundy 
vytváří nadčasový design / 48 100 Kč

P´1700 New York boty
Pohodlné pánské

Porsche Design boty
7 775 Kč

P´3140 Propisovací tužka Shake pen / Propisovací tužka s patentovým „shake“ uzávěrem / 2 495 Kč

Porsche Design spojuje svoje věhlasné desig-
nové linie právě s barvou bílou.

Porsche Design je luxusní značka se speci-
fickým zaměřením na technicky inspirované 
produkty. Portfolio výrobků zahrnuje zava-
zadla, hodinky, slunečný brýle, sportovní 
a módní oblečení, elektroniku a linie pán-
ských parfémů. Porsche Design produkty 
jsou prodávány po celém světě ve vlastních 
maloobchodních a specializovaných prodej-
nách a exkluzivních obchodních domech. 
V obchodě PORSCHE DESIGN v přízemí 

obchodního domu Kotva je možné koupit 
klasické doplňky pro muže a pro ženy, které 
vynikají řemeslným zpracováním, nejnověj-
šími technologiemi, nejvyšší kvalitou, čistě 
lineárním designem, moderností a hlavně 
funkčností. 

Značku Porsche Design založil v roce 1972 
profesor Ferdinand Alexander Porsche, návr-
hář (designer) Porsche 911 a vnuk zakladate-
le Porsche. 

Porsche Design Studio v Zell am See, Rakous-
ko se značí svým osobitým, nadčasovým, ne-
zaměnitelným designovým podpisem, který 
je charakteristický pro všechny výrobky Por-
sche Design Group. Dnes Porsche design stu-
dio patří k nejvíce uznávaným společnostem 
v Evropě.

P´6620 hodinky Dashboard
Porsche Design hodinky jsou vybaveny 

s kalibrem ETA Valjoux 7753 / 99 950 Kč



Příběh značky Gant
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kluzivně pro obchůdek Yale Co-op. A Právě 
tuto původní kolekci opět nabízí nejen stu-
dentům a profesorům, ale všem svým zákaz-
níkům a navrací se tak ke svým novoanglic-
kým kořenům.

Limitovaná edice košil
Znovuuvedení kolekce GANT Yale Co-op ko-
šil si zakládá na původním designu z konce 
60. let. Letošní kolekce se představí v deseti 
základních stylech, které budou každou sezo-
nu doplněny o čtyři nová provedení. Základ-
ní řada Yale košil je ušita ze stoprocentní ba-
vlněné látky Archive Oxford v jednobarevné, 
pruhované a kostkované variantě. Před více 
než šedesáti lety to by právě Bernard Gant, 
který vylepšil pojetí klasické oxfordské koši-
le novinkami jako dvojitý záhyb, poutko na 
zádech košile tzv. „locker loop“, pro snadné 
zavěšení a zabránění pomačkání, dále pak 
umístil knoflíček na zadní část límečku, aby 
kravata držela na svém místě. A žádná z yales-
kých košil nepostrádá tyto originální prvky.

Gant a Yale 
První košile značky GANT nosili studenti 
a učitelé Yaleovy univerzity. Jejich touha po 
pohodlnější a uvolněnější módě pomohla vy-
tvořit z New Havenu, domova Yale i značky 
GANT, módní metropoli univerzitního světa 
východního pobřeží.

Prodejna značky GANT v kampusu,
York Street 268

Vracíme se
ke svým kořenům.
Kampusová prodejna GANT je od univer-
zity, co by kamenem dohodil. Na oslavu 
svého návratu domů jsme znovu uvedli 
na trh legendární košili Yale co-op. Pro-
tože byla vytvořena výhradně pro Yale, 
zůstává věrná originálu ze 60. let.
Není mnoho univerzit s tak zajímavou 
historií jako Yale. Stejně jako není mno-
ho amerických oděvních značek s tak 
zajímavým příběhem jako GANT.

Od roku 1949 sdílíme
hluboký zájem o styl.

V každém srdci, které aspoň trochu bije pro 
GANT, se najde zvláštní místo pro New Haven 
a Yale. Právě odtud značka pochází, na těch-
to místech dala prvotní impulz k vytvoření 
ležérního stylu pánských košil, který se začal 
objevovat v období po druhé světové válce. 
Což bylo nepochybně důvodem, proč se 
GANT stal jedním z nejvýznamnějších výrob-
ců pánských košil na východním pobřeží.

Země nových možností
New Haven v Connecticutu byl na začátku 
50. let naprosto skvělé místo – tedy aspoň 
pro mladé a zvídavé, kteří měli cit pro styl. 
Když celá generace amerických vojáků svlék-
la uniformy a vrátila se domů z bojišť druhé 
světové války, Amerika, kterou našli, byla na 
hony vzdálená té, kterou opouštěli. Nabízela 

tolik možností, jako nikdy předtím. Byly tu 
spousty volných pracovních míst a zrovna 
začínal baby boom. Optimistickou náladu 
ještě podpořil takzvaný G. I. Bill, zákon, jehož 
cílem bylo zajistit vracejícím se vojákům prá-
ci a možnost vzdělání. Výsledkem jeho zave-
dení bylo, že v roce 1949 se na americké vy-
soké školy přihlásilo třikrát tolik lidí jako na 
začátku desetiletí. V New Havenu sídlila Yale-
ova univerzita a zároveň prosperoval textilní 
průmysl, a to díky mnoha evropským přistě-
hovalcům, kteří vyráběli oblečení špičkové 
kvality, a tím pomohli městu získat skvělou 
pověst. Jedním z největších a nejvděčnějších 
zákazníků byla americká armáda, jejíž zájem 
o stálé dodávky odolných a spolehlivých 
oděvů trval celou válku a také po ní. Bylo 
tedy zcela přirozené, že značka GANT chtěla 

spojit své jméno s městem s tak skvělou repu-
tací a od samého začátku se nazývala GANT 
z New Havenu.

Velký úspěch
přistěhovalce
z východní Evropy
Zakladatel společnosti 
GANT byl sám imigrant. 
Bernard Gantmacher 
přijel do Ameriky za 
štěstím z Ukrajiny jako 
mladý muž. Aby si vy-
dělal na studia, pracoval 

v New Yorku na nočních směnách v mnoha 
továrnách, kde se vyráběly košile. A pro jed-
noduchost si také zkrátil příjmení. Bernard 
Gant se rychle stal mistrem v práci s novými, 
složitějšími šicími stroji. Brzy mu připadl 
náročný úkol přišívat límce košil. Jeho kole-
gyně Rebecca Roseová byla stejně zručná při 
přišívání knoflíků a obšívání knoflíkových 
dírek. Netrvalo dlouho a oba zjistili, že je spo-
juje víc než pracovní nasazení, a vykročili do 
dalšího života společně. Zhruba v té době se 
ve stísněném sklepě na Druhé avenue, kde 
pracovali, zrodil sen o jejich vlastní firmě.

Univerzitní obchůdek Yale Co-op
Obchod Yale Co-op byl společenským cent-
rem univerzitního kampusu. Šlo o místo, kde 
si mohli studenti koupit vše, co potřebovali 
- oděvy, toaletní potřeby a hlavně knihy. V 60. 
letech vytvořila firma GANT kolekci košil ex-

První, kdo uvedl do všeobecného povědomí americké sportovní oblečení, a otevřel 
tak cestu k novému, méně formálnímu stylu oblékání, byli paradoxně studenti 
a učitelé z prestižních amerických univerzit sdružených do takzvané Ivy League.

Košile,
která
oblékla
univerzitu 
Yale

Bernard 
Gant
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Filozofie značky SCANquilt
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se zamýšlel, jak dostat produkt na náš trh. Vzhledem k objemnosti při-
krývek by se přeprava velmi prodražovala, proto vycházela výhodněji 
tuzemská výroba.

Tehdy byl po přikrývkách z dutých vláken velký hlad, protože pro-
stě na trhu chyběly. Zdálo se, že by stálá poptávka mohla vydržet, ale 
spotřebitel zákonitě hledal širší sortiment, proto by v té době samo-
statná prodejna jen na bílý sortiment ekonomicky nefungovala a od-
byt jsme řešili dodávkami již existujícím prodejnám bytového texti-
lu. Zanedlouho však přišla nabídka tehdejšího Prioru, prodávat náš 
sortiment v jejich obchodních domech ve vlastní režii, a tak vlastně 
začala naše první maloobchodní činnost. Trh drobných odběratelů 
(kolem 300) se pomalu vytrácel a navíc jsme měli zájem prodávat již 
vytvořenou celosortimentní nabídku. Chtěli jsme se stát dodavatelem 
koncovému spotřebiteli, být tak s ním v užším kontaktu a znát jeho 
přání a potřeby. V okamžiku, kdy se vznikající nákupní centra dozvě-
děla, že máme ucelenou nabídku značkového bytového textilu a že ji 
umíme prezentovat na úrovni, začali nám sami nabízet nájemní pro-
story prodejen.

Když se ohlédnu za významnými mezníky naší společnosti, pak 
prvním bylo vytvoření vlastní značky SCANquilt (inspirace pocházela 
ze Skandinávie, přikrývka se řekne anglicky „quilt“). K počátečnímu 
úspěchu přispěl kromě lehkých a hřejivých přikrývek určitě i pěkný 
výrazný obal se skandinávskými vlaječkami a název značky vypadající 
zahraničně. I přestože začátky prodeje byly vlastně průkopnickou a spí-
še osvětovou činností, prodalo se jich tehdy neuvěřitelné množství. 

Druhým významným mezníkem byla etapa, kdy jsme doplnili sorti-
ment o povlečení, prostěradla a jiné textilní výrobky vhodné pro do-
mácnost a třetím bylo zahájení procesu budování vlastních prodejen. 
Tento třetí mezník s sebou přinesl s provozováním vlastní obchodní 
sítě zřízení centrálního skladu a vytvoření logistického a obslužného 
systému. Je to neustálý proces, protože musíme stále reagovat na růst 
nákladů, na výši tržeb závislou na kupní síle regionu a spádovosti . 
Na některých místech jsme již některé neefektivní prodejny zrušili, 
na jiných otevíráme. Nejde ale jen o prodejní činnosti, nejnáročněj-
ší je práce s lidmi. Zaškolování prodejního personálu nejen ohledně 
produktových znalostí, ale i v souvislosti s empatickým chováním 
k zákazníkovi. Je to práce s kolektivy žen, které mají své každodenní 
starosti a problémy a přesto musejí vystupovat vůči zákazníkovi pro-
fesionálně a s úsměvem. Při náboru pro nás přitom není důležitý věk, 
ale naše asistentka prodeje musí být hlavně důvěryhodná a vstřícná. 
Protože jak se chová prodejní personál, takový to dává obraz o celé 
firmě a její firemní kultuře. Budování kladného vztahu se zákazníkem
je pro prodej velmi důležité.

Pokud bilancuji dvacetiletou práci, musím zmínit tým lidí kolem 
mě a ocenit práci, kterou každý den pro firmu zodpovědně dělají.
Jsme relativně malý kolektiv, proto u nás musí být vysoká zastupitel-
nost a kdo fungování podobné firmy zná, ví, jak je to někdy náročné.
Hodnoty, které u nás uznáváme jsou loajalita, zodpovědnost, samo-
statnost a kreativita, schopnost pracovat v týmu, ale i vést jej. Snažím 
se v každém najít to nejlepší, co v něm je a na to zaměřit jeho pracovní 
náplň. Vztahy u nás panují velmi neformální, ale pracovní tempo a ob-
jem práce jsou vysoké . 

Kdybychom měli vyzvednout na co by firma od vzniku loga do sou-
časnosti měla být právem hrdá, pak je to vybudování vlastní obchod-
ní sítě, za kterou je vidět filozofie značky a tvůrčí tým. Na rozdíl od

počátků, kdy firma byla orientována na vývoz dekorační metráže na
provizní bázi, je nyní aktivita kromě vývozu na Slovensko směrována 
převážně na prodej celosortimentního bytového textilu v tuzemsku. 
Nejdeme cestou jednorázových ročních kolekcí, ale průběžně k nej-
úspěšnějším a velmi dobře prodejným vzorům a výrobkům doplňu-
jeme ty, které odpovídají nejnovějším trendům a směrům v bytovém 
textilu. Zákazníci velmi oceňují každoročně aktualizovaný katalog, 
který si mohou doma v klidu prostudovat a lépe si tak představit uce-
lenou nabídku. Ať již jde o vzory, barvy, materiály či výrobky, některé 
po uvedení na trh zaujmou a uchytí se, jiné neuspějí a po doprodeji 
v kolekci dále nezůstávají. 

Z novinek můžeme například jmenovat dvě nové řady přikrývek 
a polštářů uvedené nedávno na trh - řadu Medic Silver a Exclusive 
Clima. Medic Silver vyniká svými antibakteriálními vlastnostmi díky 
tkanině s vetkanými stříbrnými vlákny i výplni s dutými vlákny s ion-
ty stříbra. Unikátní vlastnosti má i Exclusive Clima, který představuje 
nové technologie povrchového neviditelného nánosování tkanin vos-
kovými mikrokapslemi. Přikrývka pak má tu vlastnost, že povrch tka-
niny reaguje na teplo, je schopen teplo odejmout, pokud máte pocit 
přílišného tepla a zase v okamžiku, kdy je vám během noci chladněji, 
tak toto teplo uvolňuje. Nabízený komfort při spánku jistě každý oce-
ní a prodejní výsledky prvních měsíců zájmu nasvědčují.

Ptáte se na plány do budoucna? Chceme samozřejmě firmu provo-
zovat dál a svými novinkami neustále ukazovat, že jsme firma pružná,
moderní, ale stabilní. Rádi pracujeme se stálým okruhem partnerů 
a výrobců, kteří jsou zárukou kvality, flexibilní při tvorbě kolekcí
a vstřícní k našim požadavkům, abychom mohli přinášet na naše pro-
dejny jen to nejatraktivnější a nejkvalitnější zboží za přiměřené ceny. 
Pokud jde o expanzi, zvažujeme, jak se zviditelnit i v menších měs-
tech, kde nemáme prodejny. Letošním naším úkolem je dokončit tvor-
bu webových stránek a zprovoznit e-shop pro oslovení širšího počtu 
potenciálních zákazníků. 

Naší filozofií je sledovat trendy ve vzorech, barvách a materiálech,
vytvářet a rozvíjet vlastní styl, pro který nás naše zákaznice vyhledá-
vají a za přispění příjemného a ochotného personálu prezentovat vý-
robky SCANquilt na vkusných prodejnách,“ uvádí na závěr majitelka 
firmy Silex Ing. Ivana Šachová. „Samozřejmě bychom si přáli, aby si
i český zákazník navykl nakupovat textil do bytu častěji a v žebříčku 
svých priorit ho posouval stále výš. Velmi nás ale těší, že i v současné 
době jsme schopni si udržet stálou klientelu ve všech věkových kate-
goriích a získávat i nové zákazníky, kteří nás teprve objevují.

Po dvaceti letech na trhu se ukazuje, že nejlepší reklamou pro nás jsou 
právě naši spokojení zákazníci, kteří díky svým dobrým zkušenostem 
doporučují své rodině a známým naše výrobky. Jejich přízně si velmi 
vážíme a chceme, aby věděli, že to je ocenění naší práce, kterou sku-
tečně děláme se zájmem a chutí. Byli bychom rádi, kdyby náš zákazník 
odcházel s pocitem, že čas strávený v našich prodejnách byl pro něj 
příjemným zážitkem, že si nákupem u nás udělal radost, zpříjemnil 
svůj domov a že jsme přispěli k tomu, že se dobře vyspal a probudil 
do nového dne.“

Filozofie značky SCANquilt
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Majitelka společnosti SILEX – Ing. Ivana Šachová nám odvy-
právěla svůj příběh, který jsme uveřejnili v čísle 5/2011 a při příleži-
tosti 20. výročí založení firmy jsme ji přiměli tak trochu bilancovat
a ohlédnout se za úspěchy uplynulých 20 let. 

„Na počátku firmy stál vlastně nápad mého zesnulého manžela vyrá-
bět u nás přikrývky a polštáře, které tehdy znal ze Skandinávie, kde 
paradoxně nebylo nikdy takové procento alergiků jako v naší zemi. 
V tehdejším Československu se ale prodávaly převážně přikrývky 
a polštáře peřové, a tak chtěl Petr Šach dopřát i našim lidem něco, co 
tu nebylo a určitě mělo ze zdravotního hlediska svůj smysl. V té době 
si na jedné z obchodních cest do Norska, kam firma původně vyvážela
textilní metráže pro výrobu přikrývek a polštářů, tyto dvě sady z umě-
lých vláken zakoupil,“ vypráví o začátcích Ivana Šachová. „Po dobrých 
zkušenostech s užíváním zejména dětmi trpícími astmatem a alergií 

Dvacet let
zútulňujeme domovy

našich zákazníků

Navzdory názvu, který navozuje dojem „severské“ značky, je 
SCANquilt ryze českou značkou, která právě slaví 20 let svo-
jí existence. Se svými 34 prodejnami patří v ČR k největším 
maloobchodním sítím specializovaným na bytový textil. Mezi 
hlavní produktové řady patří přikrývky a polštáře s výplněmi 
z dutých nealergenních vláken. Společnost SILEX vlastnící tuto 
značku jako jedna z prvních začala v bývalém Československu 
právě přikrývky a polštáře z dutých vláken vyrábět. Na trhu 
však nyní zaujímá výsadní postavení především pro šíři více 
jak 300 vzorů a barev na různých materiálech povlečení, pa-
letě barev a materiálů prostěradel, výběru polštářků, plédů, 
ubrusů, prostírání a utěrek, ručníků a županů.



Příběh značky Bianchi
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ciálně pro ženy: už v roce 1895. Poprvé jej 
představil italské královně Markétě Savojské 
a osobně jí také dával jízdní lekce. A roku 
1915 sestrojil vlastní model horského kola! 
Nesloužilo však turistům, ale vojenské lehké 
jízdě v první světové válce! Divíte se ještě, že 
Edoarda Bianchiho (nejen) v Itálii považují 
za otce moderní cyklistiky? Skvělou pověst 
značky potvrdila na začátku čtyřicátých let 
spolupráce s famózním italským cyklistic-
kým šampionem Fausto Coppim. Od té doby 
jsou kola Bianchi skutečně synonymem ví-
tězství, jak si jejich zakladatel usmyslel.

Legenda oslavila 125. výročí
A dnes? Bianchi proslula svými špičkovými 
silničními a MTB modely, jejichž top zástupci 
jsou v současnosti modely Oltre a Methanol 
SL. V nabídce ale najdeme také fixed gear
kola nebo fitness a urban bicykly pro nejširší
veřejnost. Tato značka sehrála velmi důleži-
tou roli jak v historii všech podob cyklistiky, 
tak v moderním průmyslu. Stala se pojmem 
i mimo sportovní svět. K tomu potřebujete 
nejen vášeň, profesionalitu, neustálé inovace 
a dokonalost, ale i čas. Jak říká ředitel Bianchi 
Bob Ippolito. „To, co dělá Bianchi v dobrém 
slova smyslu výjimečnou, je vášeň a nadšení 
všech, kdo kdy měli s touto italskou firmou
v průběhu 125 let něco společného. Úspěch 
opravdu začíná u skvělých lidí.“ A rozhodnu-
tí vítězit.

www.bianchicz.com

Kde se vzala proslulá „nebeská modř“ (ital-
sky celeste) kol Bianchi? Existuje několik 
teorií a legend. Podle jedné jí Edoardo 
vzdal hold krásným modrým očím Mar-
kéty Savojské. Jiná tvrdí, že má evokovat 
blankyt milánské oblohy. Zcela praktické 
vysvětlení má teorie, podle níž Bianchi 
použil zelenou vojenskou barvu, která 
zbyla z válečných zakázek Mussoliniho 
éry. Namíchal ji ovšem raději s modrou, 
čímž vznikl zcela unikátní odstín. Nebo 
se jako chytrý podnikatel snažil odlišit 

své modely v závodním peletonu? Podle 
jiné zkazky barva vznikla výrobní chybou. 
K ní naneštěstí došlo jen pár dní před za-
čátkem Giro d’Italia. Co teď? Fausto Cop-
pi se naštěstí domníval, že mu speciální 
nátěr pořídili designéři značky pro štěstí. 
Ať je to jakkoli, tato barva zůstala ikonou 
Bianchi dodnes. Vsadili na ni i další slavní 
jezdci: Felice Gimondi, Moreno Argentin, 
Gianni Bugno, Marco Pantani a jiní. Bian-
chi ovšem nejsou jen kola. Je to styl života, 
pohybu i závodění. 

Kultovní  
„nebeská modř“

Bianchi Methanol SL2

Víte, že? 
Za svou historii silniční kola Bianchi dva-
náctkrát vyhrála Giro d’Italia, třikrát Tour 
de France, čtyřikrát Grand Prix, dvakrát 
Tour of Germany, čtyřikrát světový silnič-
ní šampionát a dalších více než sedmdesát 
dalších velkých závodů? Jezdci na MTB 
modelech Bianchi získali například zlatou 
medaili na olympiádě v Athénách (2004), 
patnáctkrát vyhráli světový šampionát, de-
větkrát evropský šampionát a na kontě mají 
i dalších více než 250 prvních míst na pres-
tižních italských či zahraničních závodech.

Autor: Vendula Hrnčířová
X-TEX Cross structure
Jedním z nejnovějších patentů Bianchi je 
technologie X-TEX Cross structure. Využívá uni-
kátní vrstvy s křížovou strukturou a aplikuje ji 
na kritické části rámu. Vlákna jsou vrstvena 
v různých tloušťkách, podle toho, jak je která 
část rámu namáhaná. Tím se Bianchi podaři-
lo zvýšit tuhost a odolnost rámu. Odebráním 
přebytečného materiálu v jiných partiích se 
navíc snížila celková hmotnost.

Fausto Coppi

Marco Pantani
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Jedna z nejvýznamnějších značek na cyklistic-
kém trhu, společnost F.I.V. Edoardo Bianchi, 
se na sklonku minulého století stala součástí 

celosvětového holdingu Grimaldi group. Její 
historie však sahá až do století předminulého 
a míří daleko do budoucnosti. Bianchi sází na 
neustálý vývoj nových technologií, exkluzivi-
tu, kvalitu, design a samozřejmě vášeň pro 
věc. A funguje to: tahle kola jsou stvořena 
k tomu, aby vyhrávala!

Vzestup legendy
Byla to spíš taková dílna. Když Edoardo Bian-
chi svůj podnik v roce 1885 otevřel, zabýval 
se běžnou opravou jízdních kol. Díky tomu je 
poznal dokonale. Jenže nezůstal jen u oprav 
a prodeje. Za tři roky sestavil své první kolo. 
A pak další. Prototypy novátorsky testoval 

přímo na závodech. Rok před koncem století 
vyhrál závodník na kole Bianchi prestižní po-
hár Grand Prix Paris! Edoardo optimalizoval 
výrobní proces s vlastním vysoce efektivním 
konceptem zvaným Reparto Corse. I na kola 
pro průměrné jezdce byly kladeny nejvyšší 
závodní nároky. Tohle kolo musí vyhrávat, 
tvrdil nadšený vynálezce. Princip Reparto 
Corse ostatně používají dodnes značky jako 
Ferrari, Ducati nebo Alfa Romeo. 

Bianchi se postupně stal lídrem na italském 
cyklistickém trhu. Některé technologie 
a myšlenky použil ve výrobě úplně poprvé. 
Sestrojil například kolo designované spe-

Recept na vítězství
Tušil jednadvacetiletý řemeslník Edoardo Bianchi (1865 – 1946), že z jeho malého obchůdku 

na milánské Via Nirone povede cesta až na nejprestižnější závody cyklistického světa? 

Top model silniční 
cyklistiky: kolo Oltre. 
Patří mezi nejlehčí 
a nejpevnější modely, 
stvořené pro nejnáročnější 
závodní podmínky.  

Bianchi Oltre Dura Ace Di2

Absolutní MTB špička: ultraleh-
ké karbonové kolo Methanol 
SL. Jeho podobu určila závodní 
geometrie a nejnovější technologické 
trendy. Nyní i ve variantě s 29" koly pro 
vyšší a fyzicky zdatnější jezdce.

Je doslova prošpikované 
technologiemi, nově také 
osazeno elektronickým 
řazením Di2. 

Edoardo
Bianchi 
(1865 –1946)



Firma Bramac v současné době nabízí deset 
modelů betonových střešních tašek s růz-
nými profily, s různou povrchovou úpravou 
a v široké paletě barev. Barevná škála sahá od 
klasické cihlově červené barvy, přes velmi 
zajímavou památkově červenou, v poslední 
době velmi oblíbenou tmavě hnědou nebo 
ebenově či břidlicově černou, až po méně 
obvyklou zelenou nebo tmavě modrou. 

Protože firma Bramac chce splnit přání oprav-
du každého stavebníka, rozhodla se nově na-
bízet i keramické střešní tašky. Šest modelů 
ve čtyřech povrchových úpravách (režná, 
engoba, glazura a glazura Top Line) a mnoha 
barvách bude v prodeji od března 2012. Zá-
kazníci budou moci volit mezi modely Granát 
11, Granát 13, Topas, Rubín, Opál a Smaragd. 

Kromě střešních tašek nabízí firma Bramac 
také kompletní řadu originálních střešních 
doplňků od mnoha druhů střešních fólií, 
přes průchody střechou, až po ozdobného 
střešního kohouta.

Již několik let nabízí firma Bramac solární ko-
lektory integrované do krytiny nebo nad kryti-

Inteligentní
střešní systém

Současnost značky Bramac
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Společnost Bramac je v mysli českých spotřebitelů 
zapsána zejména jako výrobce kvalitních střeš-
ních tašek. V rámci rozšíření svých služeb a ve 
snaze nabídnout zákazníkům co nejširší paletu 
produktů, obohatila nabízený sortiment o další 
komponenty, které jako puzzle dají dohromady 
kompletní střechu.

nu a dokonce celé solární systémy. Ty obsahují 
nejen kolektory, ale také solární zásobníky, 
akumulační nádrže, čerpadlové skupiny, regu-
lace, nemrznoucí kapaliny a nerezové potrubí. 
Tedy opravdu kompletní dodávku pro využití 
solární energie pro ohřev teplé vody nebo 
ohřev teplé vody a přitápění vašeho domova.

Velmi důležitou součástí střechy jsou správ-
ně fungující okapy. Bramac nabízí okapový 
systém Stabicor ve dvou materiálových pro-
vedeních. Stabicor – M je vyráběn z ocelo-
vého pozinkovaného plechu s ochrannou 
barevnou vrstvou a Stabicor – P je vyráběn 
z plně probarveného PVC.

Žhavou novinkou letošního roku je nadkro-
kevní tepelná izolace. Tato produktová řada 
je označena názvem BramacTherm a jsou v ní 
zahrnuty tři produkty. BramacTherm Pro je 
vhodná zejména pro novostavby a rekon-
strukce. BramacTherm Kompakt je využitel-
ná pro rekonstrukce střech a BramacTherm 
Top se používá u novostaveb. Takže opět je 
možné splnit požadavky všech stavebníků.

Je zcela pochopitelné, že každého staveb-
níka zajímají i poskytované záruky. Bramac 
standardně nabízí 30letou záruku na střešní 
tašky. Při výběru prvků kompletní střechy 
pak zákazník může sám ovlivnit délku záru-
ky na funkčnost střešního systému. Dle vy-
braných produktů pak zákazník může získat 
10 – 15letou záruku. Je tedy na vás, jak dlou-
ho si chcete užívat klidu a jistoty.

Kompletní nabídku završuje rozsáhlý ser-
vis a poradenství. Bezplatně vám na základě 
projektové dokumentace střechy spočítá 
požadované množství střešních tašek včetně 
materiálových nákladů. Zdarma vám navrhne 
optimální řešení solárních instalací a dodá 
odborný výpočet zisku energie. Rekonstru-
ujete dům a zajímá vás, jak mu bude slušet 
nová střecha? Stačí, když zašlete přes formu-
lář na internetových stránkách Bramac fotku 
stávajícího objektu, vyberete příslušný model 
střešní tašky a její barvu, můžete vybrat i bar-

vu fasády, a nejpozději do týdne máte hotovou 
vizualizaci nové podoby vašeho domu. V pří-
padě zájmu o nadkrokevní tepelnou izolaci 
BramacTherm vám Bramac vypočítá součini-
tel prostupu tepla konstrukcí střechy včetně 
výpočtu roční bilance kondenzace ve střeš-
ním plášti. Součástí výpočtu je i návrh kotvení 
nadkrokevní tepelné izolace do konstrukce 
krovu. I tato služba je poskytována zdarma.

Z výčtu všech výrobků i služeb je tedy patr-
né, že Bramac nabízí opravdu kompletní ře-
šení pro každou střechu a uspokojí každého 
stavebníka. Rozhodněte se pro inteligentní 
střešní systém Bramac a získáte střechu na 
celý život!



Ke vzniku vynálezu nebo nápadu nejčastěji 
vede potřeba nebo problém, který je nutno 
vyřešit. Stejný impuls vedl i ke vzniku plateb-
ních karet. Za jejich kolébku se oprávněně 
považují Spojené státy americké. Cesta k vy-
nálezu úvěrové karty ale nebyla přímočará 
a před zavedením karet koncem 90.let 19.sto-
letí můžeme vidět jejich předchůdce – cestov-
ní šeky, peněžní poukázky a úvěrové známky. 
Všechny tyto finanční produkty řešily potře-
bu bezpečného placení za služby a zboží, bez-
pečného přenesení peněz na dálku, zvýšení 
prodeje na obchodní úvěr a snadné identifi-
kace zákazníků i evidence jejich nákupů.

Zatímco ještě před pár lety byly platební 
karty v ČR téměř neznámé, dnes již Česká 
republika patří k poměrně vyspělým trhům 
s vysokou penetrací „plastikových peněz“. 
Počet vydaných karet podle Sdružení pro 
bankovní karty (SBK) v ČR přesáhl 9,9 milió-
nů. Rozvinutá je i akceptační a technologická 
síť. Trh platebních karet navíc stále skýtá dal-
ší příležitosti dynamického rozvoje. 

Platební karty dnes považuje většina dr-
žitelů v České republice za zcela nezbytnou 
pomůcku, bez níž by si jen stěží představili 
svůj každodenní život. Podle průzkumu spo-

lečnosti MasterCard s názvem MasterIndex 
celých 71 % respondentů začalo používat svo-
ji platební kartu před více než 5 lety. Rovněž 
za posledních 5 let si více než 60 % Čechů 
pořídilo další platební kartu. 

První platební karty nesoucí značku Mas-
terCard byly slavnostně Čechům představe-
ny 19. února 1992 Komerční bankou, tedy 
právě před dvaceti lety.

Významné mezníky
v oblasti platebních karet v ČR:
  Ačkoli zahraniční platební karty byly v Čes-

ké republice prostřednictvím cestovní kan-
celáře Čedok akceptovány od roku 1969, 
první platební karty (a to navíc s omeze-

ným použitím) zde vydala až Živnobanka 
v roce 1988. „Ty sloužily k ovládání tuzexo-
vých účtů. Umožňovaly výběr tuzexových 
poukázek na pobočkách SBČS a ČSOB 
a placení v obchodech TUZEX,“ doplnil Pa-
vel Juřík, který v té době zodpovídal za za-
vedení platebních karet v Komerční bance 
a nyní pracuje jako Global Accounts Direc-
tor společnosti Global Payments Europe.

  Česká spořitelna vydala své první bankoma-
tové karty v roce 1989. Platební karty ne-
soucí značku MasterCard a první moderní 
bankomaty zapojené do mezinárodní sítě 
byly poprvé slavnostně zavedeny 19. února 
1992 Komerční bankou, ve spolupráci s ban-
kovním kartovým centrem I. S. C. MUZO a. s. 
(dnes Global Payments Europe s. r. o.). 

  Z bankomatových karet se postupem času 
staly vyspělé debetní karty. První z nich 
byly v ČR představeny v roce 1992 společ-
ností MasterCard - bankomatové karty Cir-
rus a platební karty Maestro vydala většina 
českých bank (KB, ČSOB, Agrobanka, IPB 
atd.) „V té době se v USA používaly hojně 
karty kreditní. Právě tento typ karet se ob-
jevoval v amerických filmech. Jako pozů-
statek těchto filmů se mezi českými klienty 

Platební karty MasterCard
oslavují v peněženkách Čechů 20 let
Za malým „kouskem plastu“ stojí dlouhý a zajímavý příběh plný technických objevů, vynálezů a více či méně úspěšných 
projektů. Společnost MasterCard Europe je již bezmála 40 let spjata s historií platebních karet a aktivně ji spoluvytváří – roz-
vojem typů karet, technickými novinkami, bezpečnostními opatřeními apod. Milníky zásadní pro MasterCard, jsou současně 
významnými milníky historie platebních karet. Pokud se zajímáme o zrození platebních karet, musíme zapátrat v 19. století, 
kdy byly vyvinuty cestovní šeky, poštovní poukázky, ale také předchůdci kreditních karet – kovové úvěrové známky. Do začát-
ku 2.světové války začaly platební a úvěrové karty vydávat ve Spojených státech amerických i čerpací stanice, hotely nebo že-
lezniční a letecké společnosti. Rychle se staly nejdostupnější formou spotřebního úvěru a nejpohodlnějším způsobem placení.

Charge Metal Coins 
– úvěrové známky 
– byly předchůdcem 
platebních karet

Western Union – poštovní peněžní poukázka

První cestovní šek na světě – Circu-
lar Note Thomas Cook v hodnotě 
pěti britských liber (1874)

První cestovní šek na světě – Circu-První cestovní šek na světě – Circu-

Historie společnosti MasterCard
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Současnost společnosti MasterCard
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Platební karty společnosti 
Western Union a American 
Express sloužily k placení 
přepravy zboží a osob nebo 
telegrafických služeb (1893) Western Union – poštovní peněžní poukázkaWestern Union – poštovní peněžní poukázka

Slavnostní zavedení 
platebních karet 
MasterCard na český 
trh – 19. 2. 1992

uchytilo mylné přesvědčení o tom, že nej-
rozšířenější platební karty jsou i u nás tzv. 
„kreditky“. Rozdíl mezi debetní a kreditní 
kartou vnímali Češi tehdy velmi omezeně. 
Dnes je skutečných kreditních karet v Čes-
ku více jak 2 miliony a podle SBK narostl 
do minulého roku podíl MasterCard na 
nich na více jak 80 %,“ vysvětluje Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard Euro-
pe pro Českou republiku.

  Pohodlné placení od roku 1993 umožnily 
elektronické platební terminály, které ak-
ceptovaly karty MasterCard a Maestro (poz-
ději i další druhy karet) a kromě mezinárod-
ních hotelů byly instalovány i na čerpacích 
stanicích a v supermarketech. Zde se zá-
kazníci mohli poprvé přesvědčit o pohodlí 
a bezpečí placení pomocí platebních karet

  V roce 2003 ČSOB a Komerční banka 
vstoupily jako první tuzemské peněžní 
ústavy do éry karet s mikroprocesorem 
(tzv. čipové karty), které jsou mnohem 
bezpečnější, než dosud používané karty 
s magnetickým proužkem.

  Od roku 2007 si mohou držitele platebních 
karet sami volit vzhled karet. Karty s vlastní-
mi obrázky, tzv. karty s individuálním desi-
gnem, zavedly do ČR jako první Komerční 
banka a Československá obchodní banka.

  České banky viděly potenciál v placení kar-
tou na internetu již v polovině 90. let, pro-
to mezi prvními investovaly do projektu 
bezpečného placení na internetu. Od roku 
2008 roste objem placení kartami v České 
republice na internetu o cca 50 % ročně.

  Červen 2011 přinesl průlomové uvedení 
bezkontaktní platební technologie na čes-
kém trhu. Jako první tuto technologii v ČR 
představila společnost MasterCard ve spo-
lupráci se Citibank. Začínají se tedy vydávat 
první platební karty obsahující bezkontaktní 
technologii s názvem MasterCard PayPass.

  Na podzim roku 2011 se na českém trhu 
objevují kromě standartních platebních 
karet s bezkontaktní technologií i nálepky 
s bezkontaktním čipem, kterými může zá-
kazník v obchodě rovněž zaplatit jen při-
blížením k platebnímu terminálu. Jedná se 
o významný posun v designu platebního 
nástroje jako takového, kterou přináší Mas-
terCard ve spolupráci se Citibank.

„Rok 2012 bude pro karty ve znamení inovací a růstu. Bezkontaktní karty, které MasterCard uve-
dl na trh jako první pod značkou PayPass™, se budou dále rozšiřovat a významně naroste i po-
čet míst, kde PayPass karty akceptují. Zákazníci bank jistě přivítají i jejich komfortnější podoby 
samolepek na mobil nebo klíčenek. Část karet se ‘přestěhuje’ do aplikací chytrých mobilních 
telefonů. MasterCard má osvědčená komerční řešení pro masové nasazení mobilních plateb 
v okolních zemích a chceme využít naší technologické a marketingové expertízy i na českém 
trhu. Celkově poroste počet karet, mimo jiné díky zavedení sociálních karet,“ dodává Lukeš.



OD Kotva
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oděvů, prodej domácích potřeb, porcelánu 
a skla, usilujeme o to, abychom zde měli širší 
sortiment doplňků do domácnosti jako jsou 
například lustry nebo nábytek. Chceme, aby 
si člověk pracující v centru u nás mohl na-
koupit třeba při pauze na oběd nebo po prá-
ci praktické věci a nemusel kvůli tomu, co 
zrovna akutně potřebuje, vážit cestu do okra-
jových nákupních center, jenž je vždy časo-
vě náročná. V Kotvě mu chceme nabídnout 
rychlý nákup, přehlednost a kvalitu. Vedle re-
nomovaných značek u nás najde i obyčejnou 
výrobu klíčů či prodej klasických českých 
chlebíčků.“ 

„Jak již bylo zmíněno,“ doplňuje marketin-
gová ředitelka Markland Kotva Petra Kůlová, 
„v prostorách zrekonstruovaného obchodní-
ho domu Kotva zahájilo provoz nové fitness
centrum. Na ploše 1100 m2 se nachází i aerob-
ní sál s přírodním osvětlením, sauna, solárium, 
dětský koutek. Provozovatelé kladou důraz na 
individuální přístup a komplexnost služeb, 
aby si každý mohl ze široké nabídky sestavit 
balíček služeb přesně tak, jak mu bude vyho-
vovat. Fitness je vybaveno nejnovější řadou 
posilovacích kardio strojů značky Cybex.

Velké oblibě u maminek s dětmi se těší 
náš dětský koutek Kulíškov. Připravujeme 
pro děti i příležitostné programy, přichází 

kouzelník, MDD, divadélka, dětské módní 
přehlídky a další. Maminky se dokonce samy 
svolávají na Facebooku a organizují si nejrůz-
nější setkání u nás v Kulíškově.

Nejen na služby zákazníkům je však orien-
tován marketing společnosti Markland Kotva 
a.s. Naše marketingové úsilí slouží především 
nájemcům obchodních jednotek v rámci nej-
různějších nákupních příležitostí, vysvětluje 
marketingová ředitelka Markland Kotva. Při-
pravujeme akce s cílem zvýšení návštěvnosti 
Kotvy, ale spolupodílíme se i na nejrůznějších 
kampaních nájemců, slevových akcích apod. 

Součástí marketingové komunikace je 
i nová ikona českého dvouocasého lva, který 
od podzimu loňského roku doplňuje logo 
Kotvy. Lev v tmavém obleku z dílny reklam-
ní agentury Comtech a slogan „Tradiční čes-
ký obchodní dům“ společně se stávajícím 
logem vytváří novou image Kotvy. „Dlouho 
jsme se zamýšleli nad ikonou, jejíž charakter 
a síla odpovídá tradici a značce OD Kotva. 
Nakonec se prosadila neústupnost a síla čes-
kého dvouocasého lva, který se tak stává tváří 
našeho obchodního domu,“ vysvětluje volbu 
Petra Kůlová.

„Je pro nás také velmi důležitý výběr 
prodávaného sortimentu a složení značek 
v Kotvě. Málo kdo ví, že u nás je například 

ojedinělý ostrůvek pro děti – tvořený znač-
kami Kids prestige, Puntanela , Litlle Foot, 
U Kids, Bambule, Sterntaler. Připravujeme 
také unikátní butik obuvi rozprostírající se 
na 400 m2, který bude nabízet nepřebernou 
škálu obuvnických značek. Jsme otevřeni 
dalším impulsům a nabídkám nejen zahra-
ničních, ale i ryze českých značek, které by 
se chtěly stát součástí moderního prodejního 
konceptu v Kotvě.“
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Nejen díky této tradici, architektonickému ře-
šení, ale i díky své lokalitě patří Kotva téměř 
40 let k nejznámějším obchodním domům 
v České republice. Tradičně je synonymem 
místa nákupů pro mnoho generací. 

V současné době prochází OD Kotva 
kompletní modernizací od celkového image 
obchodního domu až po jedinečný koncept 
otevřených nákupních prostor, čím se veli-
ce blíží nejmodernějším shop konceptům. 
V roce 2010 byly slavnostně znovuotevře-
ny zrekonstruované prostory, jež ctí styl 
a funkčnost tohoto jedinečného českého 
obchodního domu. Přesto se při vstupu před 
Vámi otevře zcela nový prosvětlený bílý inte-
riér, evokující jasnost, přehled a luxus.

„Tradice je ve stavbě a v povědomí o znač-
ce Kotva,“ říká Ing.Jaroslav Petrů ředitel 
Markland Kotva a.s., která obchodní dům 
vlastní, „současnost je o nabídce klasického 
sortimentu, na který byli zákazníci po deseti-
letí zvyklí, doplněné o moderní trendy a nové 
značky. Jedinečnost obchodního domu Kotva 
je v konceptu otevřených obchodních ploch, 

v jasném a přehledném uspořádání a v roz-
manitosti zboží a služeb pod jednou střechou, 
čímž zachovává své dlouholeté poslání spočí-
vající v kombinaci poskytování služeb a zboží 
denní potřeby doplněné o obchody a butiky 
významných českých i zahraničních firem.

Kotva je plná nejen obchodů, ale také 
služeb pro větší pohodlí návštěvníků – pod-
zemní hlídané parkoviště, dětský koutek se 
školeným personálem, výroba klíčů, opravna 
obuvi, nekuřácké kavárny, fresh juice bar, ta-
neční klub s restaurací a nově také posilovna 
s wellness zázemím. V přízemí OD Kotva je 
také směnárna, několik bankomatů a poboč-
ka banky.

Orientace v obchodním domě Kotva je 
snadná a intuitivní, takže vždy naleznete to, 
co hledáte. To kopíruje nejmodernější tren-
dy v nakupování – úspory času návštěvníků. 
Nevodíme je po celém obchodním domě, 
aby hledali, ale jasně určujeme, co v kterém 
patře naleznou. Nechceme u nás nakupují-
cí zdržovat. Volný čas si dnes každý chrání 
a hodlá ho využívat po svém. K nám prostě 

přijde, nakoupí, projde. V přízemí nalezne 
rychloobrátkové zboží, v 1. a v 2. patře módu, 
ve 3. hračky, domácí potřeby a ve 4. fitness
centrum. Chceme koncentrovat a sjednotit 
nabídku podobného zaměření do jednotli-
vých pater. Řekl Ing. Jaroslav Petrů.

Snažíme se, aby Kotva zůstala obchodním 
domem hlavně pro Čechy. Zařazujeme proto 
i tradiční služby jako je švadlenka, úpravna 

Tradice a současná moderní tvář obchodního domu Kotva 10. února roku 1975 na svou dobu velko-
lepý obchodní dům Kotva přivítal své první návštěvníky. Cesta do Prahy spojená s návštěvou Kotvy 
byla na dlouhou dobu lákadlem pro většinu návštěvníků Prahy. Obchodní dům Kotva byl největším 
obchodním domem v tehdejším Československu. Kotvu postavila švédská stavební společnost na teh-
dejší dobu v rekordním čase jedenatřiceti měsíců podle projektu manželů Věry a Ladislava Machoni-
nových. Konstrukci tvoří železobetonový skelet členěný do šestibokých jednotek, které spolu srůstají 

a vytvářejí na každém podlaží prostorový celek. Stavba byla tehdy velmi nadčasová, ojedinělá a moderní. Krystalická objemová 
struktura domu dobře zapadá do starší zástavby a vhodně navazuje na sousední budovu paláce Kotva, jehož jméno převzala.

Tradice a současná moderní tvář
obchodního domu Kotva 

Obchodní dům Kotva v novém – tradi-
ce skloubená s moderními interiéry, 
komunikací a image – je otevřena zá-
jemcům o pronájem plochy pro prodej 
kvalitních a praktických produktů. 

Zájemci o pronájem ozvěte se
na pronajmy@markland.cz
nebo na +420 221 803 288. 



Bushman
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Oděvní značka BUSHMAN 
slavila na velké expediční party.
Renomovaný výrobce oblečení pro cestování 
a volný čas BUSHMAN oslavil své 15. naroze-
niny. Slavnostní párty, která se konala v praž-
ském klubu Retro Music Hall, zcela ovládl 
exotický duch Afriky a dobrodružných ex-
pedic. Afrika byla také inspirací pro novou 

kolekci JARO / LÉTO 2012, která byla před-
stavena v podobě originální taneční módní 
přehlídky. Značka BUSHMAN se v souladu se 
svou filozofií aktivně podílí na podpoře ces-
tovatelů a jejich expedic. Jedním z takových 
je i fotograf divoké přírody Petr Slavík, který 

zde vystavil řadu svých fotografií a 5 z nich 
věnoval do následné dražby. Výtěžek ve výši 
105.000 Kč oficiálně převzala ředitelka Čes-
kého výboru pro UNICEF, paní Pavla Gomba 
a bude věnován na podporu humanitárního 
programu „Škola v krabici“. 

Příběh koňaku Martell Cordon Bleu
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Letos je tomu sto let od chvíle, kdy byl 
roku 1912 v Hôtelu de Paris v Monte 
Carlu uveden do světa vrcholné ná-
pojové gastronomie MARTELL COR-
DON BLEU, označovaný po dlouhou 
dobu titulem Old Classic Cognac 
a nyní Extra Old Cognac.

Kompozici vzácných eaux-de-vie sestavil 
tehdy osobně člen rodiny Edouard Mar-
tell. Byl to on, kdo stanovil její základní 
organoleptickou orientaci, když do ní 
pojal především vinné destiláty z Borde-
ries, rozlohou sice nejmenší, ale průbě-
hem zrání možná nejzajímavější oblasti 
regionu.

Od své premiéry měl tento koňak řadu 
příležitostí být přímým svědkem událos-
tí, jež se zapsaly do povědomí lidí. Byl po-
dáván ve vyslaneckém salonu zámořské-
ho parníku Queen Mary při jeho první 
cestě přes Atlantický oceán stejně jako na 
palubě nezapomenutelných concordů; 
posloužil právě tak k přípitku francouz-
ského presidenta s japonským císařem 
při jeho první návštěvě Evropy jako hos-
tům svatby monackého knížete s úchvat-
nou Grace Kellyovou…

100 let koňaku
MARTELL CORDON BLEU

Oslav Martellu Cordon Bleu se 4. dubna 
2012 zúčastní globální ambassador znač-
ky Thierry Giraud. Jeho program sahá 
od řízené degustace pro gastronomické 
odborníky, jenž se uskuteční ve vinohrad-
ském baru Bar&Books, až po slavnostní 
večer v pražském hotelu Kempinski. 
Menu pro gala dinner sestavil speciálně 
pro tuto akci Executive Chef restaurace 
Kempinski Marek Fichtner a lze oprávně-
ně očekávat, že bude svým pořadím rezo-
novat se značkou proslulého koňaku.

Na kulturním profilu večera se budou po-
dílet např. multiinstrumentalista Mathieu 
Gautron, kdysi žák Jeana-Louise Matinie-
ra, osobního harmonikáře šansoniérky 
Juliette Greco, či osmičlenná kapela Tři 
neděle potom, jež vystupuje v neobvyk-
lém složení čtyř trombonů, basy, kytary 
a valchy.

Není bez zajímavosti, že premiéra Mar-
tellu Cordon Bleu se odehrála ve stej-
ném roce, v němž se potopil Titanic, 
byl objeven první vitamín a složen 
pochod It‘s a Long Way to Tipperary,
V. Kaplan zkonstruoval svoji turbínu, 
narodila se Nataša Gollová, svět opustili 
Jaroslav Vrchlický a Karl May, vyšla první 
česky psaná sbírka receptur míšených 
nápojů a v Reprezentačním domě hl. m. 
Prahy zahájil provoz American bar.



Shahaf během své profesionální kuchařské 
dráhy působil v řadě zemí, a tak získal ideální 
podklady pro vymýšlení rafinovaných, pro Čes-
ko netradičních, orientálních dobrot. Pokud se 
řekne asijská kuchyně, napadnou totiž většinu 
z nás pokrmy z Číny, Japonska a Thajska. Ale 
v SaSaZu najdete to gastronomicky nejzajíma-
vější z Kambodži, Vietnamu, Laosu, Indonésie, 

Singapuru či Filipín. Jídla jsou navíc povýšena 
způsobem servírování a přípravou na haute 
cuisine - doslova vysokou kuchyni. Užijete si jí 
hned několikrát. Nejprve, když jsou jídla v ku-
chyni s velkými okny před Vámi připravována. 
Podruhé, když Vám atypicky barevně vyladěné 
pokrmy naservírují, potřetí, když k nim přivo-
níte, a nakonec, když je ochutnáte.

Neustále přinášet zážitky
Šéfkuchař Shahaf se netají tím, že význam jíd-
la nespočívá jen v nasycení žaludku a potě-
šení chuťových pohárků, ale je to také rituál, 
jenž je spojen s duší každého člověka. Z toho-
to důvodu je základní filosofií a cílem SaSaZu
přinášet svým hostům neustále nové nápady, 
poznatky a aktivity. Stálý host by nikdy neměl 

Příběh SaSaZu
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Tam, kde vyprávějí 
svým hostům příběhy

Před tím, než přijel šéfkuchař restaurace SaSaZu Shahaf Shabtay do Prahy a dal vzniknout tomuto fenoménu, 
procestoval se svým týmem Asii křížem krážem a nechal se okouzlit a inspirovat tamními kraji, kulturou, jídlem, 
lidmi i dekoracemi. Ochutnával, pozoroval, zkoušel, ale především naslouchal… To co na něj nejvíce zapůsobilo, 
uchopil a přenesl do pilotního projektu v podobě restaurace, do níž vložil část svého srdce i duše. Dnes se tak 
každý návštěvník může kochat něčím opravdu netradičním a nezapomenutelným a sám naslouchat novým, exo-
tickým příběhum, které Shahaf nadále vozí ze svých cest.

mít pocit, že v SaSaZu již vše zná a vše viděl. 
Management podniku soustavně pracuje na 
způsobech, jak zákazníka překvapit a každým 
rokem například obměňuje menu zaměřující 
se na konkrétní zemi. Už jste se tak mohli 
ocitnout na kulinářské návštěvě ve Vietna-
mu, Singapuru nebo na Filipínách. Oblíbená 
je u hostů masáž rukou, osvěžující vonný ruč-
ník nabízený před jídlem, nebo slovník, kte-
rý navodí dokonalou atmosféru země, která 
je momentální inspirací SaSaZu. Častí hosté 
si mohou nechat vyrýt na čínské hůlky své 
jméno a cítit se tak při každé návštěvě jako ve 
svém druhém, exotickém, domově. A SaSaZu 
přináší další a další příběhy…

Bago Yoga 
Jako jedna z mnoha novinek přichází v součas-
nosti Bago Yoga, a to pod dovětkem “Rozmazle-
te své tělo i duši během sobotního dopoledne 
ve společnosti SaSaZu a Vašeho soukromého 
lektora jógy”. SaSaZu ve spolupráci se studiem 
YOGAME nabízí ideální způsob, jak si udělat 
čas sám na sebe, odpočinout si, zrelaxovat, 
načerpat energii a nechat se zhýčkat chutným 
a zdravým občerstvením, které je pod dvouho-
dinové lekci pro hosty připraveno.

Kitchen Out
SaSaZu také nabízí “Kitchen Out” – možnost 
vychutnat si kuchyni SaSaZu mimo vlastní re-
stauraci. Vy poskytnete šéfkuchaři Shahafovi 
místo (Váš dům, kancelář, zahradu,...) a jeho 
tým zařídí vše ostatní. Vaše polední pauza, pra-
covní setkání, narozeniny zaměstnance, oslava 
v rodinném kruhu či jakákoliv jiná příležitost 
tak bude proměněna v kulinářskou fantazii.

Family Sunday
Restaurace samozřejmě nezapomíná ani na 
ty nejmenší. Každou neděli změní svou hip-
-atmosféru v místo, kde se kreslí, peče, staví, 
směje, hraje na herních konzolích a samozřej-

mě i jí. Rodiče si mohou užít thajskou masáž 
salonu Sabai či si pro štěstí odnést dárek od 
čínského písaře. Zkrátka v něděli se nepracu-
je a odpočívá, a to návštěvníci SaSaZu během 
Family Sunday respektují stoprocentně.

Nezapomenutelný Asia trip
Jednoho dne si v SaSaZu řekli: „Proč budeme 
příběhy Asie pouze vyprávět, vždyť nejlepší 
je si vše prožít na vlastní kůži.“ A tak vznikl 
ojedinělý projekt Asia Trip, cesta za počát-
kem a inspirací SaSaZu, která se shledala 
s velkým úspěchem.

První zemí, jež skupinka navštívila, byl 
Vietnam, stát v jihovýchodní Asii při pobřeží 
Jihočínského moře. A právě odtud pochází 
původní nápad pro vytvoření loga, barev 
a vzorů restaurace včetně dekorativních 
lustrů, jenž v miniaturní podobě slouží ve 
Vietnamu jako lucerny na rýžových polích. 
Nadšení cestovatelé se tak po odletu z Čech 
ocitli ve vietnamském městě Ho Chi Minh, 
kde mimojiné navštívili různé trhy se staro-
žitnostmi, botami, rybí trh, slavný ruský trh 
a také trh Thanh, na kterém byla zakoupena 
celá řada dekorací restaurace. Zúčastnili se 
také školy vaření s místním šéfkuchařem, ve 
které se naučili odlišnosti mezi jižní a severní 
vietnamskou kuchyní.

Kambodža, další zastávka cestovatelů, byla 
zaměřena především na slast těla a ducha. 
K nejoblíbenějším z navštívených míst patřil 
Angkor Wat se svými starodávnými příběhy 
a neuvěřitelnými zákoutími, nebo také plo-
voucí vesnice v Siem Reap. Na pořadu dne 
bylo cestování lodí i na kole, které umožnilo 
skupině poznat tu pravou Kambodžu. Skryté 
poklady země za doprovodu Shahafa Shabta-
ye, kterého místní lidé dobře znají, se jim tak 
otevřely jako na dlani. V místní škole vaření 
si cestovatelé připravili za pomoci kuchař-
ských mistrů velkolepou, tradiční kambodž-
skou snídani.

Po několika dnech nezvyklých dobrodruž-
ství se skupina vypravila na poslední lokaci do 
„New York city Asie“, Singapuru, který je zemí 
smíšených kultur – malajské, čínské a indické. 
Místní památky, náboženství, kultura i životní 
styl nadchli všechny účastníky výletu, kteří mi-
mojiné navštívili vyhlášenou čtvť Little India 
a ochutnali místní speciality masalu, biryani 
nebo paratu. Večer před odjezdem čekala ces-
tovatele návštěva slavného hotelu Raffles, v ně-
mž si každý host musí povinně objednat nejvy-
hlášenější asijský drink - Singapore Sling (který 
je podle originální receptury připravován také 
v pražské restauraci SaSaZu). Den, završený 
další výtečnou večeří, nešlo zakončit jinak než 
party ve střešním bazénu jednoho z nejluxus-
nějších hotelů Asie Marina Bay Sands.

Pro velký úspěch první cesty se šéfkuchař 
Shahaf Shabtay společně s vedením rozhodli 
výlet zopakovat a předat tak řadu atmosféric-
kých zážitků dalším hostům. 

Dobrodružná kulinářská výprava, při níž 
budete okouzleni půvaby, jídlem, hudbou 
a kulturou jihovýchodní Asie je naplánována 
již na podzim roku 2012.

Náš TIP:
Restaurace SaSaZu je ideálním místem pro ob-
chodní jednání a pracovní schůzky. Pro své kor-
porátní klienty tak připravila zajímavý program, 
který má kromě účetních výhod také populární 
bonusy jako je například odvoz do restaurace 
vozem SaSaZu a jiné.

Pro více informací navštivte
www.sasazu.com



slouží dětem i jako obecenstvo. Není jich 
zkrátka nikdy dost. Playmobil má navíc hod-
notu své ceny - i po letech je znovu zapojován 
do hry, a když děti odrostou, darují je mlad-
ším sourozencům nebo kamarádům. Hrač-
ky jsou vypracované do nejmenších detailů 
a obsahují stovky funkčních částí (ze sprchy 
teče opravdová voda, kamera opravdu fil-
muje, lodě s podvodním motorem skutečně 
plují). Navíc jsou jednotlivé hrací sety mezi 
sebou kompatibilní a vše korunuje špičková 
kvalita použitých materiálů.

Je libo piráty, agenty,
pohádkovou vílu nebo veterináře?
Firma Geobra Brandstätter nabídla v mnoha 
sériích přes 7 000 modelů různých staveb, 
zvířat a dopravních prostředků a barevné 
figurky doslova zaplavily planetu. Velkolepá 
rytířská města, pohádkové zámky, pirátská 
dobrodružství plná divokých bitev, koňský 
ranč, domeček pro panenky, veterinární 
stanice se zvířátky, policejní stanice, škola, 
letiště, pradávní dinosauři a desítky dalších 
setů těší miliony dětí. Inspiraci hledá výrobce 
přímo u nich, každý den mu přicházejí 

desítky dopisů s dalšími nápady. Figurkami 
Playmobil se zabývají dokonce i umělci a staly 
se předmětem zájmu mnoha sběratelů, kteří 
vydávají spoustu peněz, aby získali například 
westernové domy a vozidla z pozdních 70. let.

Bezpečnost a kvalita na jedničku
Figurky se v průběhu let vyvíjely, stále se zlep-
šovala jejich hrací hodnota, kvalita a vzhled. 
Nezměněn zůstal jen typický přátelský výraz 
obličeje. V roce 1981 dostaly dospělé figurky 
konečně dorost, který si děti toužebně přály: 
5,5 cm vysocí kluci a holky a 3,5 cm velká mi-
minka. Od roku 1982 mají všichni panáčci 
otočné ruce, což enormně rozšířilo možnosti 
jejich použití. Playmobil používá jen ty nejo-
dolnější a zdravotně nezávadné plasty firmy 
BASF, proto jsou tyto hračky téměř nezniči-
telné. Vyhovují vysokým nárokům na kvalitu, 
stabilitu, bezpečnost, barevné řešení, funkč-
nost a hygienu. Materiály se chovají neutrálně, 
nevylučují žádné škodliviny, jsou také stálé při 
kontaktu s potem a se slinami. Původní čtyři 
tematické sety (stavební dělníci, rytíři, indiáni 
a kovbojové) se rozšířily na desítky a také sa-
motný panáček prošel v několika fázích znač-
ným vývojem a mění se v detailech dodnes.
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V roce 1876 si otevřel Andreas Brandstätter 
v bavorském Fürthu podnik s železářským 
zbožím. O třicet let později převzal firmu 
jeho syn Georg a pod názvem Geobra rozšířil 
sortiment o výrobu kovových hraček. Proni-
kl na evropské i zámořské trhy. V roce 1954 
se stal majitelem rodinného podniku Horst 
Brandstätter a odstartoval slavnou éru firmy. 
Do výroby zavedl nový materiál - plast.

V roce 1970 však díky ropné krizi dramatic-
ky klesla výroba i prodej plastových výrob-
ků, proto firma hledala nový směr. Hlavní 
designér Hans Beck vytvořil novou hračku – 
panáčka Playmobil, s pohyblivýma rukama, 
otáčivou hlavou a typickým přátelským 
výrazem. Pro hračkářský veletrh v roce 
1974 připravil několik kolekcí, ale obchod-
níci nový výrobek nepřijali příliš dobře. O to 
větší nadšení projevili děti a rodiče. Jedno-
duchý nápad totiž přesně odpovídal jejich 
zájmu! Od té doby zaznamenal Playmobil 
ojedinělý úspěch nejen v Německu, ale po 
celém světě. Jen několik let po uvedení na 
trh se stal nejprodávanější německou hrač-
kou a toto místo stále hrdě zaujímá.

www.panacci.cz

Click and Go se připne
k pásku, takže mají kluci volné ruce,
i když nosí svou oblíbenou hračku stále u sebe.

Koupelna má design podle
moderních trendů. Patří do nového domu
pro panenky, místnosti jsou vybaveny
jako doopravdy. Sen každé holčičky!

Koňský mycí box: Prázdniny na koňském ranči 
patří mezi nejoblíbenější sety. Sprcha funguje!

Současný majitel firmy a pravnuk zakladatele, 
i v 80 letech hravý Horst Brandstätter.

ÚSPĚCH, KTERÝ
NIKDO NEČEKAL

Tento svátek nás čeká za pár týdnů a je jen 
dobře, že budeme mít znovu příležitost za-
myslet se nad tím, zda pro své děti děláme 
maximum a vytváříme jim svět, ve kterém se 
správně rozvíjejí, cítí se v bezpečí a budují své 
návyky tak, aby z nich vyrostli šťastní, ohledu-
plní a naplnění dospěláci. Den dětí je pro nás 
také příležitostí malé rošťáky potěšit a odmě-
nit je za jejich snahu a pokrok. A také za to, že 
jsou prima a náš život je díky nim plný nejen 
nervů, ale hlavně plný lásky a legrace.

Svět dětskýma očima
Děti od mala rády napodobují dospělé - malé 
holčičky, které sotva začaly chodit, vozí ko-
čárky s panenkami a kluci jsou blažení, když 

je táta vezme na klín a posadí se s nimi za 
volant. Dokážou nás přesně kopírovat a ob-
čas nám nastaví dokonalé zrcadlo. Proto je 
tak zajímavé a poučné pozorovat je při hře. 
Jak vidí nás, naše chování, jak vnímají svět 
a jednotlivé postavy kolem sebe. Není tedy 
divu, že je nejvíc potěšíme hračkou, která 
je vytvořena přesně podle reality. Tak jim 
usnadníme rozehrát hru rolí tak, jak to mají 
nejraději  - „jako doopravdy“.

Playmobil není stavebnice
Je 7,5 cm vysoký, z pestré umělé hmoty a přá-
telsky se usmívá – panáček Playmobil. Tito 
veselí malí kamarádi jsou součástí miliónů 
dětských pokojíčků po celém světě už té-

měř 40 let. Od jejich vzniku v roce 1974 se 
jich prodaly téměř dvě miliardy. Playmobil je 
na moderním trhu s hračkami opravdovým 
fenoménem. Nabízí totiž ohromnou dávku 
kreativity a s trochou fantazie s nimi dokáže 
dítě rozehrát jakýkoli příběh. Playmobil není 
konstrukční hračka, zaměřuje se na rozvoj 
hry rolí a fantazie. Děti s nekonečnou kre-
ativitou tvoří scény, ztotožňují se s figurka-
mi, přidělují jim role, přehrávají své zážitky 
a napodobují své vzory ze skutečného života. 
V tomto ohledu je hračka cenná i pro rodiče, 
nabízí nekonečně mnoho typů situací, kdy se 
můžeme při hře k dětem připojit a posloužit 
jim jako partner anebo je můžeme sledovat 
a poučit se o jejich vnímání reality. Figurky 

Toto krásné a pravdivé krédo Mustafy Kemala Atatürka, zakladatele Turecké republiky, který malé človíčky miloval, stálo před 
téměř sto lety za myšlenkou upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí a jednou za rok s nimi oslavit jejich svátek. 
V roce 1924 byl stanoven 1. červen jako Mezinárodní den dětí.

1. červen připomíná:

Příběh značky Playmobil
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Přenosná veterinární klinika je 
letošní novinkou. Zavře se a lze jí 
vzít všude s sebou, což ocení děti 
na dovolené nebo na návštěvě.

Děti jsou nový
začátek zítřka



Příběh značky Babypoint
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Značka Babypoint a první vlastní výrobek
Začátky velkoobchodní dráhy rozhodně ne-
byly snadné, vše bylo nové. Pomalými kroky 
se nejprve pracovalo na budování povědo-
mí o značce Deltim. „Tento výrobce byl v té 
době jediným dodavatelem, který řešil naše 
náměty na inovaci výrobků. Bezesporu i dí-
ky jejich přístupu se značka Deltim na pře-
lomu 21. století stala v ČR tak populární. 
Ostatním dodavatelům však bylo v podstatě 
jedno, jak jsou prodejci a koncoví zákazníci 
s výrobky spokojeni. Bohužel se tak ztrácela 
naše výhoda zpětné vazby a možnost neu-
stálého vylepšování. Proto jsme stále častěji 
přemýšleli o vlastní značce,“ popisuje situaci 
Zdeněk Háse. Netrvalo dlouho a v roce 2007 
byla vlastní značka Babypoint na světě. První 
vlaštovkou v novém sortimentu se stala jídel-
ní židlička Fábula, na kterou jsou v Babypoin-
tu patřičně hrdí. Židlička je pravidelně před-
stavována v novém designovém provedení. 
Po Fábule přicházely do nabídky postýlky, 
autosedačky, kočárky a další sortiment, kte-
rý firmě, v roce 2007 již s 23 zaměstnanci,
umožnil uspokojit potřeby českých zákazní-
ků. Není třeba jakkoli zastírat, že s židličkou 
Fábula začaly i první kroky spolupráce s čín-
skými firmami. Štítek „Made in China“ tak ne-
sou i produkty Babypointu. „Záleží v podsta-
tě „pouze“ na tom, jak moc trváte na splnění 
zadání a dbáte na průběžnou i následnou 
kontrolu. My s výrobou nemáme problémy, 
naše výrobky jsou kvalitní, bezpečné, kont-
rolované nejen námi, ale i řadou kontrolních 
orgánů (testovacích institutů), samozřejmos-
tí je plnění mezinárodních legislativních no-
rem,“ vysvětluje Zdeněk Háse.

Nejen vlastní, ale i „cizí“ …
Kromě nabídky vlastních produktů naplňu-
je činnost firmy dovoz a distribuce dalších
vybraných značek. V roce 2004 byla poprvé 
představena značka X-lander. Její prezentace 

na českém trhu ze začátku nebyla snadná, ko-
čárky se lišily od standardu, na který byli zá-
kazníci zvyklí. Vyplatilo se vydržet, značce po-
máhat tvořit a inovovat sortiment, vždyť dnes 
lze kočárek X-lander vidět v podstatě na každé 
procházce. O rok později firma začala dovážet
polskou značku Coneco, postupem času však 
došlo k výměně rolí a v současné době výrob-
ce Coneco prodává sortiment firmy Babypo-
int v Polsku. Rok 2006 navíc přinesl důležitý 
vstup na zahraniční trhy. Vedle již zmíněného 
Polska firma distribuuje na Slovensku, Ukraji-
ně, v Maďarsku anebo ve Finsku.

Norská kvalita autosedaček
Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2010. 
Tehdy byla domluvena výhradní spoluprá-
ce s norskou značkou BeSafe pro český trh. 
Výrobce HTS BeSafe nevyvíjí autosedačky 
proto, aby vítězily v testech, ale proto, aby 
byly nejlepší při skutečných dopravních 
nehodách. Jedná se o nejbezpečnější autose-
dačky v Evropě, což potvrzují prováděné tes-
ty. Pro HTS BeSafe bezpečí není jen jedním 
z požadavků, je to doslova jejich životní styl. 
Současné testy ukazují, že autosedačky BeSa-
fe jsou lídrem v bezpečnosti. V posledních 
letech zde vyvinuli zcela nové inovativní bez-
pečnostní koncepty, které přinášejí jak lepší 
výsledky, tak i jednodušší používání, snižující 
riziko nesprávného použití. Opomenout ne-
smíme ani oblast designu, za poslední roky 
obdržely výrobky BeSafe hned několik pres-
tižních ocenění jako Red Dot Design Award 
a iF product design award.

Ekonomická řada ke značce Babypoint
Ve stejném roce pomalu vznikala i další vlast-
ní značka. „Nejen v ČR se začaly projevovat 
důsledky celosvětové obchodní recese, a tak 
jsme i my zaznamenali zvýšený zájem zákaz-

níků o výrobky, u kterých je hlavním kritéri-
em cena. Proto jsme vybrali několik výrobků, 
převážně ze sortimentu značky Babypoint, 
zjednodušili jejich design a upravili ceny. Ke 
značce Babypoint se nám tak podařilo sesta-
vit její ekonomickou řadu Newbuddy, kterou 
v médiích cíleně neprezentujeme. Její hlavní 
devízou je příznivá cena pro koncového zá-
kazníka, a to při zachování kvality a bezpeč-
nosti,“ upřesňuje Zdeněk Háse.

Sortiment pro aktivní rodiče
Loňské kroky Babypointu směřovaly do Ně-
mecka, kde se podařilo navázat spolupráci 
se značkou TFK – Trends For Kids. Kočárky 
TFK jsou bez jakýchkoli kompromisů, vhod-
né do města i do terénu, určené pro aktivní 
rodiče, vyhledávající zdravý životní styl. 
Značka vznikla v roce 1997 z myšlenky, že by 
rodiče své děti neměli vynechávat ze svých 
sportovních aktivit, což mluví za vše. Tříkol-
ky TFK si tak pomalu začínají nacházet své 
příznivce i u nás.

Značka Navington je nejnovější
Novinkou letošního roku, opět expanzivní-
ho, je značka Navington. Jedná se o novou 
produktovou řadu komfortních a bezpeč-
ných kočárků a doplňků, vytvořených s dů-
razem na kvalitu, detailní provedení, bezpeč-
nost i celkový vzhled. Na základě celé řady 
požadavků uživatelů se podařilo vyvinout 
a vyrobit kočárky nejen praktické a líbivé 
na pohled, avšak spojující komfort, bezpečí, 
funkčnost a uživatelskou nenáročnost, důle-
žitou pro každodenní užití. 

Jaká jsou další očekávání?
Navzdory úspěchům zůstává český Baby-
point nohama na zemi. Pracuje na nových 
kolekcích, jedná o expanzi do dalších zemí 
a brzy se ve svém sortimentu chystá předsta-
vit novou značku. 
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Pohled o několik let nazpět 
– rozhodujícím se stal rok 1995
Tehdy byla založena malá prodejna kočárků 
v Příbrami, hned od začátku tedy se zacílením 
na zboží pro děti. Záměrem firmy bylo sorti-
ment postupně rozšiřovat, tehdejší nabídka 
velkoobchodů však nereflektovala poptávku
zákazníků, a tak nezbývalo než se po vhodných 
dodavatelích porozhlédnout na vlastní pěst. 
Jen o rok později již byla představena první 
velkoobchodní kolekce, se kterou firma zača-
la oslovovat ostatní prodejce dětského zboží. 
Postupně vzniklo zastoupení značek Roan, 
Deltim, Ramatti a později například značky 
Baby Dreams. V návaznosti na přizpůsobování 

se požadavkům a potřebám odběratelů došlo 
k rozvoji firmy a k rozšíření i na poli maloob-
chodní činnosti. Vedle příbramské prodejny 
byly otevřeny další obchody s dětským zbožím 
v Plzni, Písku a Českých Budějovicích. 

Velkoobchodní činnost zvítězila
„Čím více jsme se rozrůstali, tím se nezvratně 
blížilo zásadní rozhodnutí: maloobchod nebo 
velkoobchod? Zvítězila druhá varianta a zača-
la nová etapa v historii firmy. Hned na začátku
jsme si určili několik zásad, kterých se bude-
me držet, a ty nám dnes v podstatě pomáhají 
držet náskok před konkurencí. Bezesporu 
mezi ně patří zásada naslouchat zákazníkům 

a utrácet jen tolik, kolik se vydělá,“ přibližuje 
důležitý mezník v historii Zdeněk Háse, jed-
natel firmy Babypoint s.r.o. Od té doby firma
každým rokem představovala nové kolekce 
dětského zboží, kterými zásobovala smluvní 
odběratele po celé České republice. Od roku 
2001 začala éra prezentace produktových no-
vinek na veletrzích. Vůbec první stánek měl 
rozlohu 24 m2, o deset let později však firma
vystavuje na ploše desetkrát větší. Poslední 
tři roky se Babypoint na veletrhu ProDítě 
prezentuje na ploše o rozloze 200 m2. V této 
době začínají i první aktivity na poli oboro-
vých výstav a inzertní prezentace v časopi-
sech pro maminky. 

Kočárky, autosedačky, jídelní židličky, cestovní postýlky a další vybavení pro rodiny s malými dětmi – stručně vylíčený sortiment jedné nenápadné, 
avšak významné a úspěšné české firmy. Společnost Babypoint s.r.o., přední výrobce a dovozce dětského zboží, za uplynulých 17 let vybudovala síť
250 smluvních prodejen. Produkty vlastních značek Babypoint a Newbuddy exportuje do 10 zemí. Pro český a slovenský trh je výhradním dovoz-
cem značek X-lander, Navington a TFK, pro tuzemský trh pak ještě zastupuje norskou značku autosedaček BeSafe. V Konětopech, menší vísce ve 
středních Čechách, tak prosperuje finančně soběstačná firma s dostatečnými skladovacími prostorami. K úspěchu napomáhají spolupracovníci, které
práce baví, i nabídka kvalitního sortimentu. Důraz je kladen na minimální dodací lhůty, v podstatě celý sortiment firma drží skladem, aby zákazníci
na své produkty nemuseli dlouho čekat. K operativnosti a zdokonalení servisního oddělení přispívá nově vybudovaný sklad náhradních dílů.

„Nasloucháme našim zákazníkům a utrácíme jen tolik, kolik vyděláme …“

S láskou k dětem
motto české firmy Babypoint



Mottem salónu Dermitage je:

Krása bezbolestně

Salón DERMITAGE slaví první narozeniny

Iveta Pecháčková založila svoji vlastní společnost v roce 2008. První kosmetický 
salón sídlil na Senovážném náměstí na Praze 1. Po několika letech se přemístil do 
Železné ulice. Dnes se plně věnuje rozšiřování nabídky služeb v salónu Dermitage.

Svým klientům nabízí jedinečné služby v pé-
či o krásu. Jeden z nejvíce žádaných produk-
tů salónu je světová jednička Xtreme Lashes, 
nejbezpečnější prodlužování řas, které již 
několik let nosí i bývalá první dáma Dagmar 
Havlová, která je VIP klientkou salónu. Další 
unikátní metodou je obočí Dermitage či po-
užívání 1. minerální kosmetiky Gemology 
z Francie, která se řadí mezi vysoce účinnou 
kosmetiku s prokázanými účinky. Jako první 
pracoviště v České republice nabízí vysoce 
účinnou metodu kolagenové indukční tera-
pie, která má srovnatelné výsledky s lasery 

a dermabrazí. „Neu-
stále hledáme nej-

novější technolo-
gie a přípravky 
s prokázanou 
účinností, aby-

chom je klien-
tům mohli na-

bídnout,“ říká 
majitelka salonu 

Iveta Pecháčková.

Společnost Dermitage, s.r.o. je výhradním 
dovozcem značek: Xtreme Lashes® - světový 
lídr současného průmyslu v prodlužování řas, 
Gemology Cosmetics – inovativní značka fran-
couzské kosmetiky, SofTap permanent cosme-
tics - unikátní ruční technika permanentního 
make-upu. V salónu se také provádí školení 
a kurzy prodlužování řas technikou Xtreme 
Lashes® pro odborníky. Majitelka salónu se 
na základě 12-letých zkušeností, získaných na 
operačních sálech plastické chirurgie Vino-
hradské nemocnice a Ústavu lékařské kosme-
tiky, začala věnovat kosmetice profesionálně 
v roce 2001. Po vlastní zkušenosti s produktem 
se paní Pecháčková stala v roce 2006 exkluziv-
ním distributorem Xtreme Lashes® (USA) pro 
Českou a Slovenskou republiku. V roce 2007 
získala americký certifikát Instruktora perma-
nentního make-upu SofTap. Pro školení v Čes-
ké republice získala akreditaci MŠMT.

Mikrojehličkování – Microneedling
V rámci nové generace kosmetických metod 
přichází do České republiky technika mi-
krojehličkování (micro needling). Pomocí 
elektrického přístroje s vysokými otáčka-
mi, pronikají mikrojehličky kolmo a téměř 
bezbolestně do pokožky, která je předtím 
ošetřena anestetickým krémem. Vše probíhá 
s minimální traumatizací vrchní vrstvy po-
kožky. Postupné budování vlastních kolagen-
ních a elastinových vláken pokožku viditel-
ně zpevňuje a omlazuje. Metoda je jemnější 
a postup aplikace umožňuje snadnější do-
stupnost k méně přístupným konturám obli-
čeje (kořen nosu, chřípí, oční okolí). Ošetře-
ní s neuvěřitelnými výsledky je možné využít 
na obličej, krk, dekolt, ruce, paže, bříško. 
Tato bezpečná a účinná technika je dnes vyu-
žívána po celém světě k odstranění různých 
typů jizev, pigmentových skvrn, strií a vrásek 
v různých hloubkách a délkách. Metodu je 
možné použít na všechny typy pokožky. Cel-
kové ošetření trvá cca 30minut. Doporučený 
počet ošetření je 3x po 3 týdnech.

Řasy Xtreme Lashes®

Světový lídr v prodlužování a za-
hušťování řas nabízí nejbezpeč-
nější techniku s mezinárodním 
oceněním. Technika používá ty 
nejšetrnější adheziva, která do-
káží na řasách vytvořit neviditel-
né spoje. Metoda je vhodná i pro 
velmi citlivé oči. Snadná a luxusní 
péče vyživuje a pěstí i vlastní pří-
rodní řasy. Mediální tváří Xtreme 
Lashes® v České republice je Dag-
mar Havlová.

Salón Dermitage
Železná 14, 110 00 Praha 1
Alex Pastoreková
+420 725 988 585
obchod@dermitage.cz
www.dermitage.cz

Světový lídr v prodlužování a za-
hušťování řas nabízí nejbezpeč-
nější techniku s mezinárodním 
oceněním. Technika používá ty 
nejšetrnější adheziva, která do-
káží na řasách vytvořit neviditel-
né spoje. Metoda je vhodná i pro 
velmi citlivé oči. Snadná a luxusní 
péče vyživuje a pěstí i vlastní pří-
rodní řasy. Mediální tváří Xtreme 

 v České republice je Dag-

Iveta
Pecháčková

Salón Dermitage
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Latin Art Gallery je otevřené okno do latin-
skoamerické kultury v České republice. Jejím 
cílem je příprava výstav malby, sochařství, fo-
tografie, grafiky, vizuálního umění a perfor-
mance. Je to místo, kde se představují umělci 
z Latinské Ameriky, karibských ostrovů a také 
umělci čeští, jež mají vztah k hispánské kul-
tuře jako takové. Jedná se o jakýsi kulturní 
dialog a jeho prostřednictvím chtějí autoři 
přispět k vzájemnému porozumění mezi la-
tinskoamerickým uměním a českou veřejnos-
tí. Tento dialog má povzbudit skutečný zájem 
o tyto umělecké projevy.

Pro galerii je ctí podpora a důvěra ze strany 
společnosti Alois Dallmayr Automaten- Servi-
ce s.r.o. předního dodavatele kávovarů a kávy 
značky Dallmayr, která poskytuje galerii vlast-
ní výstavní prostory, jež díla výtvarníků ještě 
více podtrhují. Oficiálního zahájení prodejní 
výstavy a zároveň nově otevřené galerie Dall-
mayr Kaffee Gallery v Jesenici u Prahy proběh-
lo 12. února ruku v ruce s oslavou desetiletého 
působení společnosti na českém trhu. Otevře-
ní se zúčastnila celá řada významných osob-
ností, které měly možnost jako první ocenit 
uměleckou tvorbu autorů i rozsáhlé prostory 
moderní galerie.

Česko-venezuelská výtvarnice a zakladatel-
ka Latin Art Gallery Katerina Bohac Linares, 
je každým dnem mile překvapena počtem 
mailů, které prozrazují zřetelný zájem mnoha 
umělců účastnit se výstavních aktivit galerie. 
„Jsem hrdá na to, že mohu být v Praze, v rod-
ném městě svého otce, a že mám možnost 
v tomto skutečném srdci Evropy pracovat 
jako galeristka.“

Nová pražská galerie
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Latin Art Gallery je součástí většího projektu, 
jehož cílem je šířit a propagovat latinskoa-
merickou kulturu, podávat pomocnou ruku 
umělcům z této části světa žijícím též v České 
republice. Projektem Latinskoamerické kul-
turní centrum podporuje proces přibližování 
se obou regionů v prostředí kreativním, s mož-
ností výměny zkušeností v oblasti vzdělávání, 
kultury a umění. Tento velký projekt Centra 
latinskoamerické kultury se může uskutečnit 
pouze za předpokladu, že zastupitelské úřa-
dy, samotné hispanofonní země, podnikatelé 
a další projeví společný zájem a podpoří tento 
vznik centra pro latinskoamerickou menšinu 
žijící v České republice.

Expozici venezuelského umění založeného 
na barvě, výrazu a expresi si mohli návštěvníci 
v průběhu března prohlédnout také v praž-
ském Kulturním centru Vltavská.

Výstavu zahájili osobně čtyři z vystavujících 
zahraničních umělců. Návštěvníci mohli také 
zhlédnout vystoupení afro-latinských tanců 
a ukázky tradiční salsy. Součástí vernisáže byla 
i ochutnávka latinskoamerických specialit 
a představení jednotlivých zemí.

Akci organizovala česko-venezuelská výtvar-
nice a zakladatelka Latin Art Gallery Katerina 
Bohac Linares, jejíž obrazy byly ve Vltavské 
rovněž vystavené. Do její tvorby se promítá 
zářivá jihoamerická příroda plná oslňujícího 
světla, atmosféra přímořských krajin a všudy-
přítomné motivy pralesa.

Pro zastánce expresivní tvorby byla k vidění 
díla od Arnalda Delgada Mancilly, pro nějž jsou 
typické groteskně až hrůzostrašně působící 
postavy a obličeje. Z tvorby Gustava Millána 
se představila díla ze série nazvané Horečna-
té vlastnosti ženy, kde autor nadsazuje fyzické 
proporce ženského poprsí, aby dosáhl mírné-
ho erotického účinku. Každý z autorů má svůj 
nezaměnitelný rukopis a neotřelý projev, kte-
rý určitě stál za návštěvu výstavy.

Latin Art Gallery připravuje pro rok 2012 
a 2013 další výstavy 22 venezuelských umělců 
z oblasti pohoří And s názvem Venezuelské 
umění v České republice. Výstava bude insta-
lována v galeriích v Praze, Ostravě, Brně a Olo-
mouci. Vystavená díla budou prodejná.

Pan René Sion, jednatel podporující společ-
nosti Dallmayr Kaffee k tomu říká: „Živé barvy 
a radost, které obrazy vyzařují, nám výrazně 
zpříjemnily pracovní prostředí, galerie je or-
ganicky propojená s naším pracovním prosto-
rem, vhodně jej doplňuje a vytváří pozitivní 
atmosféru i pro obchodní jednání. Od otevře-
ní expozice se zvýšil počet návštěv, zákazníci, 
kteří dříve neměli důvod jet za námi a dávali 
přednost jednání u nich, nyní ochotně a se 
zvědavostí přijíždějí v očekávání „kulturně-
-kulinářského“ zážitku. Od prvotního nadšení 
z krásných pláten jsme se dostali až u určité 
závislosti na čerpání energie z těchto krás-
ných děl a těšíme se, až naši expozici doplní 
plastiky latinskoamerických autorů. Spojení 
kávy s uměním je logická kombinace, stejně 
jako podpora umělců v zemích, odkud někte-
ré druhy naší kávy pocházejí. 

Latin Art Gallery
V areálu 1183, 252 42 Jesenice u Prahy 
Katerina Bohac Linares
+420 734 332 420, bohac.latinart@gmail.com
www.latin-art.com

Zleva: René Sion (Dallmayr Kaffee), Katerina Bohac Linarec 
(Latin Art Gallery), Miloš Janů (Promexim) a Felix Slováček



Nové Muzeum gastronomie
V Praze se od dubna chystá otevření nového 
Muzea gastronomie, které návštěvníky pro-
vede dějinami tepelné úpravy, konzervace 
potravin a vývojem kuchyní a sporáků od 
pravěku po současnost. Vedle bohatě ilustro-
vaných panelů, rekonstrukcí historických 
interiérů a zajímavých artefaktů nebudou 
chybět ani nejmodernější audiovizuální pre-
zentace a samozřejmě ochutnávky. 

Speciální prohlídkové okruhy 
Plzeňský pivovar připravil od dubna pro své 
návštěvníky dva speciální Jubilejní prohlíd-
kové okruhy k významnému výročí 170. uva-
ření první várky ležáku Pilsner Urquell. Prv-
ní okruh vtáhne turisty do dějin pivovaru. 
K prohlídce patří nejen stylizovaný průvod-
ce v dobovém kostýmu, ale i další překvape-
ní v historických sklepích. Pivovar je možné 
si prohlédnout také z formanského vozu. 
Hodinová projížďka pivovarem na povoze ta-
ženém pivovarskými valachy zavede zájemce 
do míst, kam se při běžné prohlídce nepodí-
vají. Nechybí ani ochutnávka nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva přímo ze sudu!

Středověká tvrz Orlice
V Letohradě budou od 1. července turisté 
moci navštívit areál středověké tvrze Orlice. 
Na prohlídce tvrzí bude k vidění funkční his-
torická knihtiskařská dílna, unikátní nástěnné 
malby nebo expozice 120 vycpaných zvířat.

Audiodrama v Lidicích
V Lidicích v prostoru pietního území se chys-
tá unikátní interaktivní audiodrama – mo-
bilní aplikace do chytrého telefonu, kterou 
vytvořil tříčlenný tým z ČVUT. Lidé si nasadí 
sluchátka a přesně v místě, kde zrovna bu-
dou, se ozve zvuk, který byl pro tu danou část 
obce charakteristický. Zvuky budou přesně 
podle vzpomínek pamětníků. Návštěvníci se 
tak dozví, jak přesně vypadal každodenní ži-
vot lidických občanů předtím, než je v červ-
nu 1942 vyvraždili a celou obec srovnali se 
zemí nacisté. Audiodrama budou návštěvníci 
moci využít od 8. června.

Podzemní expozice plzeňské ZOO
Největší letošní novinkou plzeňské zoo bude 
podzemní expozice vznikající v rozlehlých 
prostorách bývalého vojenského krytu veli-
telství německé protiletecké obrany, který se 
nachází v areálu zahrady. Podzemní expozi-
ce, která nebude mít ve světě obdoby, přiblí-

Nejzajímavější novinky 

letošní turistické sezóny 2012

Letošní sezóna je plná novinek – řada hradů a zámků nachystala nové prohlídkové okruhy a zároveň se otevírají nová 

místa, která nedávno prošla rekonstrukcí. Přehled těch nejzajímavějších novinek vám přináší portál www.kudyznudy.cz.
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ží návštěvníkům zvířata žijící v podzemním 
světě jeskyní a štol. Pro návštěvníky připraví 
zoo tři hlavní expozice - první bude zaměře-
ná na samotnou vojenskou historii objektu 
s ukázkami dobových zbraní a nálezů z bun-
kru a dále paleontologickou sbírku s ukázka-
mi zkamenělin a zvířat, která přežila z druho-
hor. Další část podzemí nabídne řadu dílčích 
expozic. Návštěvníci uvidí například kubán-
skou jeskyni a její obyvatele, štolu se zvířaty 
z egyptské pyramidy, endemické ryby nebo 
jeskynní kobylky a šváby. Kromě podzemní-
ho bunkru připravuje zahrada letos dvě velké 
botanické expozice s rostlinami a dřevinami 
Patagonie a Alp. Termín otevření podzemní 
expozice bude znám teprve v květnu.

Alchymistická dílna
Po delší odmlce bylo v Kutné Hoře znovu ote-
vřeno muzeum Alchymistická dílna ve sklep-
ních prostorách Sankturinovského domu na 
Palackého náměstí. Muzeum provede všech-
ny zájemce alchymistickou dílnou, kde vě-
hlasní učenci hledají kámen mudrců a mění 
kovy ve zlato. Otevřeno je denně a vchod do 
muzea vede přes Informační centrum.

Industriální památky v Ostravě
První zájemci budou moci navštívit vyhlíd-
kovou trasu Vysoká pec č. 1 Vítkovických 
železáren. Pec k výrobě surového železa byla 
nedávno vybavena unikátním skipovým výta-
hem a proměnila se tak v prohlídkovou trasu, 
která představuje proces výroby surového 
železa. Vrchol věže poskytuje jedinečnou vy-
hlídku na panorama Ostravy a Beskyd. Svou 
tvář mění také Plynojem, jeden ze tří stěžej-
ních objektů v Dolních Vítkovicích. Stavba se 
mění v obří multifunkční aulu, která nemá 
v Evropě obdoby. V nových šatech se od září 

2012 představí také VI. energetická ústředna, 
ze které bude moderní technické interaktiv-
ní muzeum. Všem milovníkům industriální 
architektury se brány Dolní oblasti Vítkovic 
otevřou 1. května, kdy zde proběhne den ote-
vřených dveří a bude tedy možné prohléd-
nout si všechny novinky (včetně těch ještě 
nedokončených) na vlastní oči.

Zrekonstruovaná vila Tugendhat
Začátkem března letošního roku byla po 
dlouhé rekonstrukci otevřena vila Tugendhat. 
Návštěvníci se mohou nyní podívat do dříve 
nepřístupného unikátního technického pod-
laží, kde je k vidění např. strojovna vzducho-
techniky, prádelna, fotokomora nebo anti-
-molová místnost na kožichy. Na prohlídku 
vily je třeba se však předem objednat pomocí 
on-line formuláře, který najdete na webových 
stránkách vily www.tugendhat.eu. 

Odemkněte tajuplnou třináctou komnatu
Jednou z nejočekávanějších novinek domá-
cí turistické sezóny 2012 je projekt Otevřte 
13. komnatu, do kterého se zapojuje 10 hra-
dů a zámků napříč Českou republikou. Po 
památkách provede turisty tajemná postava 
z minulosti hradu či zámku v atraktivním 
kostýmu. Ti nebudou jen pasivně poslouchat 
výklad, ale mohou se sami zapojit do hry 
formou tajenkového rébusu řešit jistou his-
torickou záhadu. Mezi prohlídkami existuje 
spojitost s ostatními objekty zahrnutými do 
projektu. Má formu cesty za odhalením ta-
jemství třinácté komnaty. Navštíví-li turisté 
minimálně sedm z deseti hradů a zámků a na-
sbírají potřebných sedm klíčů, pak se jim ote-
vře 13. komnata s do té doby pečlivě střeže-
ným tajemstvím. Do projektu, který startuje 
5. května, je zapojen klášter Broumov, zámek 
Děčín, hrad Grabštejn, zámek Chlumec nad 
Cidlinou, zámek Kačina, hrad Kost, zámek 
Kozel, zámek Loučeň, zámek Slatiňany a Slez-
skoostravský hrad. 

Více informací:
Redakce portálu Kudy z nudy
CzechTourism
tel: 221 580 486 
e-mail: katalog@CzechTourism.cz 
www.kudyznudy.cz

Co na Česku miluje celý svět: kulturní dědictví a dvanáct památek 

světového dědictví UNESCO. Úžasná země uprostřed Evropy, hrady a zámky, 

stavební slohy všech staletí, jedinečná atmosféra historických měst. 

U toho nesmíte chybět!

www.kudyznudy.cz

Dovolená v esku,

to letí!
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metodou, a potom přívlastková vína Sanctus 
Victoria Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Tra-
mín, Sauvignon, Hibernal, Rulandské modré, 
Modrý portugal a Frankovku. 

Hoffmeistrovské ochutnávky se nesou v du-
chu moudrých citátů. Ten pro Templáře byl 
od indického mudrce Zubana Behty: Když 
vás pomlouvají, přikyvujte. Vaše poctivost 
tak vyjde najevo.

Přijeďte do Čejkovic
Obec je spjata s řádem Templářů, jehož pří-
chod na Moravu je datován rokem 1232. 
K tomuto historickému datu se vztahuje 
budování rozsáhlého sklepení, jehož sou-
částí je stylové sklepní posezení uprostřed 
rozlehlého podzemního komplexu chodeb 
mezi templářskými sklepy a čejkovickou 
gotickou tvrzí, přebudovanou na atraktivní 
hotel.

Kapacita vinného sklepa je 170 míst v boxech 
různých velikostí od malých pro 4 osoby přes 
větší pro 16 osob, až po sál pro 44 osob. Mů-
žete zde pořádat různé oslavy, firemní večír-
ky, posezení při cimbálu či taneční večery, 
zajistit si prohlídku templářských sklepů 
(s ochutnávkou) a nedalekého domku T. G. 
Masaryka. Pro firmy a skupiny lze připravit
pohoštění formou švédských stolů za dopro-
vodu cimbálové muziky.

První zmínka o Templářích u nás je z roku 
1248, kdy se dali do stavby obranné tvrze 
a rozsáhlých sklepů v Čejkovicích, a do za-
kládání vinohradů. V roce 1312 řád zaniknul 
a nebyl nikdy obnoven.

Naši Templáři, Templářské sklepy Čejkovice, 
už se nebijí s mečem či kružítkem v ruce, ale 
se sklenkou vína a úsměvem na rtech. Spoji-
li se do moderního družstva a jsou druhým 
největším producentem vína v republice. 
Templářské sklepy Čejkovice prodají mnoho 
milionů lahví ročně zejména v supermarke-
tech, večerkách, čerpacích stanicích a jiných 
maloobchodech. Pravděpodobně není v Če-
chách, na Moravě a Slovensku jediné víno-
milné domácnosti, kde by občas tu krásnou 
černou lahev s velkým červeným křížem na 
etiketě nevypili. Hrozny dodává na 400 druž-
stevníků a místních pěstitelů v Čejkovicích 
a okolí. 

Čejkovickým panstvím prošlo během stale-
tí několik významných rodů a řádů – páni 
z Lipé, rod Vítkovců, Jezuité a Habsburkové. 
V roce 1936 bylo založeno první vinařské 
družstvo, jehož pokračovatelem je od roku 
1992 firma Templářské sklepy Čejkovice,
vinařské družstvo. Společnost působí stále 
v historických sklepech, kde má uloženo 
několik set tisíc litrů vín v dubových sudech 
různých velikostí, a rozsáhlý archív lahvově 
zralých vín. Další velkou kapacitu skrývají 
průmyslové budovy v obci. 

Tradiční výroba a zrání vín jde ruku v ruce 
s moderními postupy a technologiemi od 
zpracování hroznů až po finalizaci. Přítom-

nost vzdělaných sklepmistrů zaručuje vyso-
kou kvalitu konečného produktu. 

Vinice, ze kterých firma zpracovává hrozny,
se nachází ve 2 vinařských podoblastech 
Moravy - velkopavlovické a slovácké. Firma 
sama hospodaří na 10 ha vinic, na kterých 
dozrávají hrozny pro nejvyšší partie roční-
kových a přívlastkových vín. V oblasti Čej-
kovic (vinařská podoblast Velkopavlovická), 
odkud pochází stěžejní část hroznů, se daří 
vzhledem k půdám a podloží především těm-
to odrůdám: Tramínu, Moravskému Mušká-
tu, Neuburskému, Rulandskému modrému, 
Frankovce, Cabernet Sauvignonu a stále ob-
líbenějšímu Modrému Portugalu. Zákazník 
se může setkat i s menšími limitovanými 
partiemi odrůdových, přívlastkových, ledo-
vých a slámových vín, které vzešly z práce 
místních vinařů. 

A Templáři táhnou dál
Templářské sklepy Čejkovice, druhá největ-
ší vinařská společnost v republice, čelily na 
začátku roku „humbuku“ a nařčení ohledně 
původu některých svých vín. Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce nařídila stáh-
nout z obchodů tisíce jejich lahví. Templáři 
se obrátili na soud. Ten je očistil. Templáři 
mohou svá vína dále prodávat. 

Po letech výroby vín zejména jakostních se 
Templářské sklepy Čejkovice vydaly na vzru-
šující cestu výroby vína špičkového, z vlast-
ních moravských vinohradů certifikovaného
původu. Vyvinuly pro novou řadu nádherné 
lahve z černé skloviny se známým templář-
ským logem s červeným křížem, a používají 

celokorkové zátky vhodné pro delší archiva-
ci vína. Lahve jsou číslované, etikety pozoru-
hodné, kvalita vína příkladná.

Zbroj navýsost chutná
Společnost nabídla pražskému publiku jed-
no březnové pondělí ochutnávku nového 
ročníku svých nejlepších vín, exkluzivní 
řady Sanctus Victoria, v restauraci Ada v pě-
tihvězdičkovém hotelu Hoffmeister v praž-
ském podhradí. 

Příznivci a fandové tohoto přívlastkového 
vína z nejlepších poloh členů družstva přišli 
opravdu v hojném počtu, daleko větším, než 
stačila kapacita restaurace. Někteří seděli 
i v zimní zahradě; naštěstí zastřešené a vytá-
pěné. Vedly se debaty o tom, zda kyselinky 
je dost nebo málo, zda zbytkového cukru by 
víno sneslo víc, zda květinové aroma je pozo-
ruhodné nebo rušící, či že alkoholu je spíše 
přesně správně nebo o fous moc. Ochutnáva-
lo se a přechutnávalo, i dochutnávalo, a gur-
metské speciality šéfkuchaře mizely ze stolů 
zrovna tak rychle, jako obsah krásných čer-
ných lahví s červeným templářským křížem 
na pozoruhodné etiketě sběratelských kvalit.

Řada Sanctus Victoria, Svaté vítězství, je lahůd-
kou pro zhýčkané labužníky, restaurace i esté-
ty. Vína jsou k dostání pouze ve vinotékách, 
dobrých restauracích a napřímo. Po rozlo-
mení originálních pečetí na etiketě je možné 
získat informace o přesné poloze vinice a slo-
žení půdy vinohradu. Každá lahev je opatřena 
výrobním číslem. Zkušený sommeliér ing. Ja-
kub Šamšula představil na úvod pýchu vinař-
ství, Sang Real sekt Brut vyrobený klasickou 

Příběhy vín

42

Templářské víno 
Je to zažitý pojem. Každý ví, o co jde, a přitom žádné neexistuje. Protože už hezkých pár set let nejsou Templáři. Ale byli. Jejich 
řád měl dvě části: vojenskou (rytíři) a administrativní (bankéři, stavitelé, vynálezci) spojovanou s ještě tajemnějšími Svobod-
nými zednáři. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). 
Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma. Časem 
natolik zesílil, že se účastnil bitev proti nepřátelským muslimským sousedům. 
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JUDr. Halka Pavlíková, advokátka
v advokátní kanceláři Noerr s.r.o. 
•  Naše kancelář se zabývá právními aspekty 

franchisingu již řadu let, a musím říct, že 
počet dotazů v této oblasti v posledních 
letech značně vzrostl. Proto je dobře, že 
Česká asociace franchisingu pořádá akce 
jako Franchising Forum 2012. 

•  Výhoda? Na jedné straně jste samostatný 
podnikatel s vlastním ziskem, na straně dru-
hé smíte využívat již osvědčené know-how 
a známou značku, a máte nejen v oblasti ob-
chodní, nýbrž i v té právní, podporu fran-
chisora jakožto zkušeného podnikatele. 

•  Problémy v praxi? S klienty řešíme celou 
řadu právních otázek, od ochrany know-
-how až po výši smluvních pokut za nedo-
držení povinností z franchisové smlouvy. 
V poslední době franchisoři často řeší 
otázku, do jaké míry mají informační po-
vinnost vůči druhé straně, tj. vůči fran-
chisantovi, před uzavřením franchisové 
smlouvy. Tj., do jaké míry mají zákonem 
danou povinnost rozkrývat svůj obchodní 
koncept, než začne jejich faktická spolu-
práce, a jak tuto situaci právně ošetřit. 

JUDr. Jana Hanzlová, právník společnosti
Tesco Franchise Stores ČR a.s.
•  Rozvoj franchisingu v ČR vnímám velmi 

pozitivně a to zejména v oblasti českých 
konceptů. Je vidět, že čeští podnikatelé 
nechtějí být jen příjemci cizí franchisy, ale 
rovněž poskytovatelé vlastního franchiso-
vého konceptu.

•  Výhodou franchisingu je silná podpora 
podnikatele ze strany franchisora. Postu-
py, obchodní kroky, resp. celá koncepce 
franchisy, je franchisorem promyšlená 
a odzkoušená a umožňuje tak podnikateli 
snížit riziko jeho podnikání.

•  S potížemi se setkáváme spíše ve vztahu 
k pronajímatelům prostor nežli ve vztahu 
franchisant- franchisor. Ne vždy je pronají-
matelem umožněná instalace reklamního 
značení dle našich potřeb a je tak nezbyt-
né často měnit způsob označení tak, aby 
byla zachována jednotnost, a zároveň aby 
byl spokojen pronajímatel.

Kamila Zárychtová, ředitelka Business 
for Breakfast Česká republika, s.r.o.
•  Díky vstupu rozmanitých zahraničních 

konceptů na český trh se v posledních 2 
letech rozšířila možnost začít podnikat 
pod záštitou silného obchodního partnera 
již v mnoha oborech. Například „klubová“ 
setkávání byla do nedávna typickou výsa-
dou Anglie – nyní díky franchise se mohou 
podnikatelé pravidelně setkávat v klubech 
Business for Breakfast.

•  Výhody? Nejsou na rozjezd a rozvoj podni-
kání sami. Každý franchisant se může těšit 
na prověřené postupy a návody. Franchi-
santi Business for Breakfast se pak mohou 
těšit na „nekončící“ podporu z vedení 
společnosti, rady, tipy jak rozvíjet své klu-
by, jak pečovat o své zákazníky a kolektiv-
ní sdílení zkušeností s rozvojem franchisy 
od ostatních (již zkušených) franchiso-
vých partnerů Business for Breakfast.

•  Problémy? Jsme průkopníci nové podni-
katelské atmosféry v ČR, aplikujeme na 
trh myšlenku etického podnikání, networ-
kingu a vzájemné spolupráce a budování 
byznysu prostřednictvím doporučení. Náš 
koncept v ČR nikdo neznal, tudíž byl nej-
větší oříšek šířit osvětu o mocném nástroji 
jménem „networking“.

Jan Gonda, master franchisant NATUR-
HOUSE pro Českou republiku a Slovensko.
•  Je patrné, že v současnosti franchising 

neustále nabývá na síle a známosti. Pokud 
má franchisový koncept kvalitní produkt 
a služby, má cestu otevřenou k úspěšné 
a stabilní expanzi. 

•  Výhody? Naši partneři od nás získají prověře-
né a funkční know-how, kompletní podporu 
ze strany centrály, proškolení a kontinuální 
vzdělávání personálu. Pomůžeme jim i s hle-
dáním vhodného místa pro provozovnu.

•  Problémy? Pociťujeme nedostatek vhodných 
prostor pro nové pobočky. Je to dáno z části 
tím, že se naše síť celorepublikově zahušťu-
je a také tím, že požadujeme prostor o min. 
29 m2 na pěších zónách nebo obchodních 
centrech. Také pociťujeme neochotu bank 
financovat začínající podnikatele.

Aleš Kotěra,
ČESKÝ GRUNT CZ, s.r.o., spolumajitel
•  Franchising v ČR se po trochu opatrném 

startu před několika lety začíná stávat dle 
mého názoru plnohodnotnou formou 
spolupráce a rozvoje obchodních sítí. Po-
tenciál pro růst této oboustranně výhod-
né spolupráce je stále veliký a očekávám 
další růst.

•  Výhodou pro partnery je zejména rychlý 
start jejich podnikání, vysoká jistota jeho 
funkčnosti díky know-how, marketingu 
a veškeré podpoře ze strany franchisora, 
který se zároveň stará o neustálý rozvoj 
konceptu.

•  Problémy se zaváděním do praxe? Při roz-
voji konceptu jsme naráželi zejména na 
složitý právní řád, řadu předpisů a nepře-
hledných nařízení. To neúměrně zvyšuje 
časovou náročnost a náklady na právní 
servis a poradenství.

JUDr. Jiří Gajdarus,
partner HÁJEK ZRZAVECKÝ
advokátní kancelář, s.r.o.
•  V posledních letech se franchising v ČR 

začíná rozvíjet rychlejším tempem, než 
tomu bylo v minulosti. Při porovnání se 
zahraničím, kde je franchising podstatně 
více rozšířený, se dá očekávat, že v dalších 
letech zažije franchising u nás další zvyšo-
vání zájmu o tuto formu podnikání. 

•  Hlavní výhodou je ve většině případů mož-
nost využít v dané lokalitě obecně známou 
a pozitivně vnímanou značku. Využitím 
osvědčeného konceptu se pak zejména za-
čínající podnikatelé mohou vyhnout celé 
řadě chyb, které by v případě rozjezdu 
vlastního podnikání udělali. Jako ve všech 
oblastech podnikání jsou pak zásadní eko-
nomické výhody, mezi které patří např. vý-
hodnější podmínky ze strany dodavatelů, 
využití marketingových a propagačních 
akcí, apod. 

•  Spektrum jednotlivých problémů je znač-
ně široké. Obecně se dá říct, že jako porad-
ci v oblasti práva se nejčastěji setkáváme 
s problémy majícími základ ve franchisové 
smlouvě.
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Stejné tři otázky byly položeny také účastníkům panelových diskusíJaký je současný stav  
franchisingu u nás, hlavní  
výhody a nejčastější problémy 
s touto formou podnikání
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Při příležitosti připravovaného jubilejního X. ročníku konference FRANCHISING FORUM 2012, jehož 
organizátor – Česká asociace franchisingu si kladě za cíl znovu upoutat pozornost na franchising, 
jako jednu z nejstabilnějších a ekonomicky nejzajímavějších forem podnikání, jsme moderátorům 
a panelistům setkání položili tři otázky:

•  FRANCHISING FORUM 2012, je významnou odbornou konferencí, která má za cíl 
představit novinky v oblasti podnikání a také seznámit účastníky s aktuální situací 
v ČR. Jak vnímáte stav, případně rozvoj franchisingu v ČR? 

•  Jakou zásadní výhodu mají podle Vás podnikatelé, kteří jsou zapojeni do franchiso-
vé sítě, příp. do Vaší franchisové sítě?

•  Můžete uvést příklad problému, se kterým jste se při vývoji, aplikaci a rozvoji fran-
chisingu, příp. při poradenství setkali?

Moderátor odpoledního panelového blo-
ku - RNDr. Jiří Lošťák - poradce a konzul-
tant v oblasti franchisového podnikání 
a budování obchodních sítí
•  Současný stav? Jako poradce vnímám znač-

ný nárůst zájmu českých firem o vytváření
vlastních franchisových sítí. Tito podnika-
telé si uvědomují, že investice do vlastní 
odbytové sítě je jedinou šancí, jak nezmi-
zet z trhu. Podnikatel má tedy pouze dvě 
možnosti: buď síť tvořit nebo se do sítě 
zapojit.

•  Příklad problému? Neznalost a naivita 
mnohých budoucích franchisorů i fran-
chisantů, která plyne z nedostatku infor-
mací o tom, jak má dobrý franchisový 
koncept vypadat. Podnikatelé šetří na 

profesionálním zpracování know-how 
a na právním základu svého projektu. 
Franchisanti zase neinvestují čas ani pe-
níze na získání informací k franchisingu 
a zejména k prověření konceptu, který 
chtějí koupit. 

Moderátorka dopoledního panelového 
bloku Mgr. Martina Parusová Zímová, 
LL.M., advokátka Kocián Šolc Balaštík 
advokátní kancelář
•  Česká republika je na tom ekonomicky 

oproti jiným zemím stále relativně dobře 
a právní prostředí je pro rozvoj franchisin-
gu příznivé. Na trh má zájem vstoupit řada 
zahraničních franchisových konceptů, 
které u nás nejsou zastoupeny. Český trh 

rovněž řada zahraničních konceptů vyu-
žívá jako testovací prostředí, zda jít s kon-
ceptem dále na východ. Kouzlo franchi-
singu pak objevuje čím dál více českých 
konceptů.

•  Výhoda franchisingu? Rozhodne-li se ně-
kdo podnikat způsobem, že zakoupí fran-
chisu osvědčeného konceptu má oproti 
zahájení podnikání „na zelené louce“ tu 
výhodu, že eliminuje začátečnické chyby. 
Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že 
pokud podnikám jako franchisant, je má 
kreativita do určité míry omezena a mu-
sím respektovat pravidla nastavená fran-
chisorem.

•  Častým problémem u řady českých kon-
ceptů je skutečnost, že si neuvědomují, že 
kvalitní franchisová smlouva je základem 
a že je to investice, která se vyplatí, neboť 
problémům je lepší předcházet než je pak 
řešit. Určitým evergreenem mezi problé-
my jsou pak soutěžní ujednání (zákazy 
konkurence, cenová ujednání, odběry 
zboží), kdy je mezi veřejností stále malé 
povědomí o tom, co sjednat lze a co již ne. 
Ale i zde vnímám za poslední roky určité 
zlepšení.
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I v letošním ročníku se organizátoři zaměřili 
na nejpalčivější změny a témata v právní pro-
blematice. Právo ve znamení změn je podti-
tul, který přilákal na 180 posluchačů a nabídl 
sedm tematických bloků. Zvláště očekávaný 
byl blok věnovaný veřejným zakázkám, nové-
mu občanskému zákoníku a aktuálním otáz-
kám v justici.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Jan 
Sixta hned v úvodu kongresu představil změ-
ny v zákonu o veřejných zakázkách. „Největ-
šími zastánci novelizace zákona o veřejných 
zakázkách jsou subjekty, které zakázky neza-
dávají. Naproti tomu zadavatelé jsou nešťast-
ní. Zákon totiž neřeší předražené zakázky, 
naopak vše jen komplikuje,“ vysvětlil Sixta. 
Zákon prošel za poslední tři roky změnami 
hned dvanáctkrát, přesto, jak přiznal Sixta, 
zákon nezabrání, aby se do zadávacích do-
kumentací nedostal nesmyslně vysoký poža-
davek ze strany zadavatele. Největším příno-
sem zákona je zajištění transparentnosti při 
zadávání zakázek díky povinnému zveřejně-
ní subdodavatelů, kteří se na zakázce reálně 
podíleli, zveřejnění smlouvy včetně konečné 
ceny a dodatků, odůvodnění hospodárnosti 
celého projektu a snížení limitu pro veřej-
né zakázky. Zákon také úplně ruší losování 
a kvalifikační kritéria, která často a nesmysl-
ně diskvalifikovala uchazeče. Zvýší se tak ale
míra administrace pro zadavatele, ale i pro 
uchazeče. 

V bloku o státní správě a samosprávě pak 
zaznělo, že problémem obcí při zadávání ve-
řejných zakázek je nízká znalost práva i for-
málních podmínek pro řádné vypsání veřej-
né zakázky. 

Je právo v krizi?
Napříč tematickými bloky se přednášející 
opakovaně zamýšleli nad nepřetržitou po-
třebou změn v právním řádu České repub-
liky a neustálou nutností vydávat novelizace 
a předpisy zákonů. „Neznalost zákona neo-

mlouvá, přestává být realizovatelnou zása-
dou,“ uvedla advokátka Jana Zwyrtek Ham-
plová ve své přednášce o obcích a městech. 
„V současném českém právu se totiž začíná-
me těžko orientovat i my, právníci, a co po-
tom běžní občané.“ 

Místopředseda Městského soudu v Praze 
Jan Sváček pak v bloku Aktuální otázky v jus-
tici přímo vyzval kolegy soudce, aby při slo-
žitém rozhodovacím procesu použili svých 
zkušeností a „zdravého rozumu“. Podnikový 
právník Vratislav Košťál se ve svém příspěv-
ku zamýšlel nad celkovou krizí v právním 
řádu, která je odrazem širší společenské kri-
ze a předzvěstí budoucí nestability.

Korupce je odvěká
Miroslav Růžička z Nejvyššího státního zastu-
pitelství předložil statistiku s indexem míry 
korupce v České republice, která v současné 
době zastává třetí místo v Evropě se svými 
313 387 korupčními případy za loňský rok. 
„Státní zastupitelství je především orgán 
represe. Policie se sama domnívá, že jejich 
orgány na potírání korupce jsou dostačující. 
Snaha k vytváření specializovaných útvarů 
v soustavě Státního zastupitelství proto není 
zcela podporována,“ doplnil Růžička. Růžič-
ka se však domnívá, že Česká republika se 
potýká zejména s tak zvanou malou korupcí, 
tedy korupcí prorostlou v běžném životě, 
kdy je zapojeno více účastníků zneužívají-
cích špatnou organizaci, zatemňování pravi-
del a svých pravomocí. 

Největší zájem však vzbudily bloky věnova-
né novému občanskému zákoníku a dalším 
očekávaným změnám v právním řádu. Zde 
měli možnost odpovědět na otázky poslucha-
čů náměstek ministra spravedlnosti Franti-
šek Korbel, ředitel Justiční akademie Jan Pe-
trov, advokát Tomáš Sokol a místopředseda 
Městského soudu Libor Vávra, který přímo 
v informačním systému CODEXIS JUSTICE 
demonstroval převratné změny a novinky 
v trestním právu.

Záštitu kongresu udělili Kamil Jan-
kovský, ministr pro místní rozvoj a Jiří 

Pospíšil, ministr spravedlnosti.

Kongres se každoročně koná
v Seči Ústupkách.

Organizátory jsou společnost ATLAS 
consulting, spol. s r. o., tvůrce nej-
rozšířenějšího právního informačního 
systému CODEXIS® a vydavatelství 

Economia a. s. 

Třetí ročník se připravuje na březen/
duben 2013. Už nyní je jisté, že se 
tematicky zaměří na Nový občanský 
zákoník, změny a novinky v právním 

řádu a mnoho dalších.

Své příspěvky předneslo více jak 
20 přednášejících. Mezi nimi na-
příklad prezident Soudcovské unie 
JUDr. Tomáš Lichovník, předseda 
Městského soudu v Praze JUDr. Jan 
Sváček, místopředseda Nejvyššího 
soudu ČR JUDr. Roman Fiala a mno-
ho dalších špičkových odborníků 

právní praxe i teorie.

Právo ve znamení změn
Dvoudenní odborný kongres Právní prostor vyzval své posluchače k diskuzi. A by-
lo o čem hovořit. Právě na Právním prostoru byla poprvé obšírněji představena 
novela zákona o Veřejných zakázkách nebo proces vzniku a změn v novém Ob-
čanském zákoníku. Druhý ročník se stal zásadním zdrojem informací pro zástup-
ce všech právních profesí.

Hlavními partnery kongresu
byli právní informační systém

CODEXIS®

a společnost ČEPS, a. s.

Právní prostor

  Česká asociace franchisingu dále roste a podporuje své členy 
Česká asociace franchisingu připravila jubilejní X. ročník konference FRANCHISING FORUM 2012, který má znovu upoutat pozornost na 
franchising, jako jednu z nejstabilnějších a ekonomicky nejzajímavějších forem podnikání. Zájem o podnikání formou franchisingu potvrzuje 
i nárůst počtu členů České asociace franchisingu. Jen za posledního půlroku se novými členy staly značky jako: UniCredit Bank, Paneria, 
Evropa RK, CrossCafe, Benu, Český Grunt a Svět zdraví. „Předpokládáme, že počet členů asociace se v následujících měsících zvýší, protože 
na český trh vstupují další známé zahraniční značky. Zároveň české společnosti expandují formou franchisingu a potřebují získávat informace 
o tom, jak expandovaly na český trh již zavedené značky nebo jak ovlivňuje právní prostředí současné podnikání formou franchisingu“, uvádí 
Lubomír Milek, člen správní rady České asociace franchisingu.

Asociace pro své členy pořádá pracovní snídaně formou dopoledních seminářů, kde si častokrát i konkurenční společnosti vyměňují vzájemně 
své zkušenosti a know-how, aby uspěly na trhu oproti ostatní konkurenci. Zástupci asociace se také účastní mezinárodních setkání zahraničních 
asociací, aby získali informace, jak nejlépe podporovat a propagovat franchising. „Největší naší akcí na podporu franchisingu je každoročně 
FRANCHISING FORUM, kterého se účastní nejen franchisy, tedy společnosti, které hledají partnery pro své franchisové pobočky, a zájemci 
o podnikání formou franchisingu, ale také mezinárodní společnosti, které hledají partnery pro udělení master franchisy v České republice či 
dodavatelské společnosti franchisových konceptů“, dodává Milek. V současné době má Česká asociace franchisingu 36 členů, je neziskovou 
organizací a jejím prezidentem je Ivo Lamich (manažer franchisingu, McDonald’s). 

Mediální partneři:

Bronzoví partneři konference:

X. ročník konference FRANCHISING FORUM 2012
30. května 2012, Holiday Inn Prague Congress Centre, 
Na Pankráci 15, 140 00  Praha 4

PROGRAM KONFERENCE:

08.30–09.00 Registrace účastníků

09.00–09.15 Úvodní slovo a přivítání účastníků
  Dr. Ivo Lamich, prezident ČAF, Bc. Petra Ritschelová, výkonná manažerka ČAF

09.15–09.45 Česká ekonomika mezi severem a jihem
 Pavel Sobíšek, hlavní analytik UniCredit Bank Czech Republic

09.45–10.15  Co přinese nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 
podnikatelům
JUDr. Jan Lasák, LL.M., Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář

10.15–10.45 Přestávka na kávu

10.45–12.00 Dopolední workshop: PRÁVO A FRANCHISING 
 Diskutovaná témata např.:
 Je potřeba přijímat právní úpravu franchisingu?
 Na co myslet před uzavřením franchisové smlouvy.
 Na co by si měl dát pozor ve franchisové smlouvě franchisor a franchisant?
 Problematická ujednání franchisové smlouvy.
  JUDr. Jiří Gajdarus, partner HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář
 JUDr. Jana Hanzlová, právnička Tesco Franchise Stores ČR
 JUDr. Halka Pavlíková, advokátka Noerr
 Moderuje: Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., advokátka 

Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář

12.00–13.00 Oběd

13.00–14.30 Odpolední workshop: FRANCHISING V PRAXI 
  Panelová diskuse, kde se bude hovořit o zkušenostech, výhodách, nevýhodách, 

radostech i starostech přítomných panelistů s přesahem a snahou pro obecné 
poučení jiných franchisorů nebo zájemců o koupi franchisové licence.

  Jan Gonda, master franchisant NATURHOUSE pro Českou republiku a Slovensko
 Ing. Aleš Kotěra, spolumajitel ČESKÝ GRUNT CZ
  Ing. Martin Kubový, Business Development Manager RE/MAX Czech Republic
  Kamila Zárychtová, ředitelka Business for Breakfast Česká republika
 Ing. Eliška Valovičová, konzultant M.C.TRITON
 Ing. Petr Zelík, majitel OXALIS
 Moderuje: RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce

14.30–14.45 Přestávka na kávu

14.45–16.00  Prostor pro networking, představení a výstava značek, prostor pro individuální 
jednání se zástupci franchisových konceptů z oblasti gastronomie, realitních 
kanceláří, módy, kosmetiky, zdravého životního stylu, vzdělávání atd.

Organizátor konference:

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
Bc. Petra Ritschelová, výkonná manažerka

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

více info a on-line přihlášky:

www.czech-franchise.cz
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V minulém díle jsme se věnovali stolování. 
Pokud se sejde větší společnost, mohou se 
hosté mezi sebou intenzivně bavit pouze 
v první části setkání, než jsou pozváni ke sto-
lu. Potom už je jejich společenský styk ome-
zen na ty, kteří sedí vedle sebe či u jednoho 
menšího stolu. 

Proto vznikly společenské akce, kdy po-
hoštění probíhá vstoje, ať už je to raut, recep-
ce, koktejl nebo číše vína. Měli bychom proto 
počítat s tím, že budeme na těchto společen-
ských setkáních stát a vybavit se botami, kte-
ré nás netlačí a víme, že v nich stát vydržíme 
i několik hodin. Není příliš taktické pořídit si 
nové boty do společnosti a hned večer v nich 
vyrazit. 

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé spo-
lečenské příležitosti a jejich charakteristiku.

Raut 
Raut je asi nejběžnější společenské setkání, 
které se u nás pořádá. Může být sám o sobě, 
ale častěji doplňuje nějakou jinou společen-
skou událost, např. divadelní představení pro 
zvané hosty, koncert, ples, dostihy apod. 

Organizace: 
Na raut přicházíme včas podle údajů na po-
zvánce, protože má vždy oficiální zahájení 
a hosté by se neměli „trousit“ v průběhu ve-
čera. U vchodu vítá hosty hostitel s hostitel-
kou, pokud se s nimi hosté neznají, vzájemně 
se představí. 

Při příchodu se hostům podává tzv. wel-
come drink, který si hosté berou z plat na-
bízených obsluhou. Když jsou hosté shro-
mážděni, pronese k nim hostitel zahajovací 
řeč a pozve je k občerstvení. K nabídkovým 
stolům s lahůdkami i nápoji přistupují hosté 
až poté, co jsou k tomu vyzváni.

Důležitým úkolem hostitelů je vzájemné 
seznamování a představování hostů. Pokud 
je pozvaných hostů mnoho a je nad síly hos-
titelské dvojice se všem věnovat, měli by 
s tímto úkolem pomoci jejich spolupracov-
níci. V žádném případě by se nemělo stát, že 
hosté postávají ve dvojicích v sále a nikdo si 
jich nevšímá. 

Pohoštění
Na rautu se nabízejí různé druhy pokrmů 
a nápojů na nabídkových stolech a hosté si 
sami volí, co budou jíst a pít. Mohou si vybrat 
z lahůdek studené i teplé kuchyně, cukrář-
ských výrobků i ovoce. Všechny pokrmy by 
měly být připraveny tak, aby je mohl host 
pohodlně konzumovat vstoje vidličkou. Ne 
vždy jsou k dispozici stolky se židlemi, kde 
se dá jíst příborem. V těchto souvislostech je 
např. plněné rajče dosti rizikovým pokrmem. 
Stejně může konzumaci komplikovat řízek 
větších rozměrů. Není pak výjimkou vidět 
dámy a džentlmeny s nabodnutým řízkem, 
jak jej postupně z vidličky okusují, což nepů-
sobí příliš vybraně. 

Na talířek si nakládáme jen několik lahů-
dek najednou a chceme-li si přidat, jdeme 
k nabídkovému stolu znovu. Použité nádobí 
odložíme na odkládací stolek nebo jej ode-
bere obsluhující personál a vždy si vezmeme 
čisté. Platí to i o sklenicích. Zkušený host si 
nikdy nebere naráz sklenku i talířek, protože 
pak nutně musí najít místo, kde si část svého 
nákladu odloží. 

Viděla jsem již mnoho lidí „stolovat“ na 
parapetech oken, na mramorovém zábradlí, 
dokonce i na klavíru. Vrcholem byl zážitek 
z jedné velmi formální akce, kam byli pozváni 
hosté v předepsaném oblečení – smokingu 
a velké večerní toaletě. V sálech, kde se raut 
konal, byla malá pódia zatažená oponami. 
A někteří gentlemani i dámy skončili sedící 
na okraji pódií, kde se statečně občerstvovali. 
Skutečně bychom měli mít na paměti, že na 
rautu se jí vstoje.

Ukončení rautu
Kdy z rautu odejít je velmi častá otázka. Ko-
nec se hostům avizuje podáváním kávy. Na 
rautu ji nabízejí obsluhující hostům z plat. 
Stejně jako při obědě nebo večeři je to ve 
slušné společnosti zdvořile řečeno, že to 
je to poslední, co Vám bude kromě ruky 
u dveří podáno. Není zdvořilé setrvávat 
déle. Rozloučíme se s hostiteli a odcházíme. 
Pokud na rautu nechceme zůstat až do úpl-
ného konce, měli bychom odcházet nejdří-

ve tehdy, pokud již odešel hlavní host. A ten 
by zase měl vědět, že má odejít nejpozději 
kolem 23. hodiny. 

Recepce 
Recepce v pravém slova smyslu je považová-
na za formálnější, slavnostnější setkání, než 
raut. Bývá pořádána na státní nebo diplo-
matické úrovni a koná se pozdě večer. Má 
poměrně krátký průběh. Pohoštění i organi-
zace jsou stejné jako u rautu, konec je strikt-
ně oficiální. To znamená, že hosté odcházejí 
všichni až po skončení recepce.

Ještě bych ráda upozornila na úskalí, které 
nás může potkat zejména při styku s cizinci. 
Ne vždy je terminologie názvů akcí dodržo-
vána. Jednou jsme byli s manželem pozváni 
na koktejl. O koktejlu bude řeč v příštím díle, 
jen předešlu, že je to méně formální setkání 
v odpoledních hodinách. Zeptala jsem se 
manžela, kdy se ten koktejl koná. Když mi 
řekl, že v 19 hodin a že tam bude na progra-
mu ukázka zahraničních kuchyní a zábavný 
program, bylo mi jasné, že to s nejvyšší prav-
děpodobností koktejl nebude. A skutečně 
nebyl, ocitli jsme se na rautu. 

Naopak jeden můj klient mi volal, jak se má 
připravit, že byl pozván na americké velvysla-
nectví na recepci. Když mi sdělil, že se akce 
koná v poledne, bylo jasné, že to recepce ve 
výše uvedené podobě také nebude. Když mi 
po jejím absolvování volal, řekl mi, že se ko-
nala na zahradě velvyslanectví a pohoštění 
zajišťovaly dvě známé fastfoodové firmy. 

Je proto vždy nutné respektovat dobu ko-
nání. Raut a recepce se konají večer, koktejl 
odpoledne. 

A pokud si nebudete jisti, neváhejte se při 
potvrzování své účasti zeptat, jak bude akce 
probíhat. Je to vždy lepší, než být překvapeni 
až na místě. 

Hana Vydrová
Topstyle, lektorka a konzultantka
www.topstyle.cz
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Etiketa v praxi manažera

Společenské příležitosti /pokračování seriálu/

Raut a recepce
Společenské příležitosti slouží přede-
vším k setkávání lidí, navazování no-
vých a upevňování dřívějších kontak-
tů, ke společenskému styku.
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Podnikavý
pivovarník

S ním právě souvisí jedna z novinek, kterou 
jsou Odborná komorní setkání. Jejich témata 
bude vždy užitečná pro firmy, podnikatele, 
živnostníky, ale i ty, které s podnikáním tepr-
ve začínají. Proto se setkání zúčastnili i účast-
nice projektu Život nápadům GE Money Bank 
podporující právě začínající podnikatelky.

Prvním řečníkem a pomyslným bodygu-
ardem ve světě podnikání se stal pan Pavel 
Finger, člen představenstva Czech Credit 
Bureau – CCB s jeho interaktivní přednáš-
kou „Obchodní informace – osobní strážce 
Vašeho podnikání“. Na něj plynule navázalo 
tradiční klubové setkání, jehož hostem se stal 

bývalý šéf zahraničního zpravodajství ČT 24 
Roman Bradáč. Jaký je „Úhel pohledu Roma-
na Bradáče“ odkryla Helena Kohoutová, za-
kladatelka klubu, která jej v křesle pro hosta 
mile a důkladně vyzpovídala.

Vrcholem večera byla módní přehlídka vý-
znamné módní návrhářky Jaroslavy Procház-
kové, jejíž autorské modely si dámy mohly 
přímo v místě vyzkoušet. A aby byl výsledný 
efekt dokonalý, byl pro dámy k dispozici také 
vlasový styling, nehtový design a představe-
ny novinky v letním líčení Zepter Cosmetics. 
V rámci doprovodného programu byla kro-
mě jiného připravena i degustace prémio-
vých čajů TeeGschwender. Nechyběla ani 
tradiční dobročinná tombola a bazar ve pro-
spěch občanského sdružení Nejsi na to sama. 
Na příchod jara se dámy připravily v koutku 
zdraví Grund Resort Golf & Ski, Biomedica 
a Horus Optik Emotion Studio.

Cyklus setkání spole-
čenského klubu He-
las New Encounters 
Club již patnáct let 

sdružuje výjimečné osobnosti, podnika-
tele, top manažery a české talentované 
občany, kteří naplnili své sny a touhy 
v pracovním životě a jsou ochotni se 
s nimi podělit a inspirovat další.

Klub se obrací k prvorepublikovým tradi-
cím, pozitivním podnikatelským příkladům, 
kterými byl například pan Tomáš Baťa. Pro-
to Vás nepřekvapí, kdo byl hostem dalšího 
tradičního Komorního klubového setkání, 
které se uskutečnilo v březnu v netradičních 
prostorách Siddharta Café Buddha Bar Hote-
lu v centru Prahy. 

Jeho obličej najdete na obalu piv Bernard. 
Nad textem „S čistou hlavou“ se usmívá Stani-

slav Bernard, spolumajitel a generální ředitel 
stejnojmenného rodinného pivovaru. S hos-
ty si pivovarník, který se řídí mottem „I did it 
my way“, vyprávěl o životě, začátcích podni-
kání, názorech, o jeho působení v Nadočním 
fondu proti korupci a spolupráci s Karlem 
Janečkem a Janem Krausem, a samozřejmě 
o pivu. To nemohlo chybět ani během veče-

ra. Pro hosty byla připravena kromě skvělé-
ho občerstvení i ochutnávka světlého ležáku 
a klasického i ochuceného nealkoholického 
piva Bernard. Ti, kteří neholdují chmelové-
mu moku, mohli ochutnat jedinečné prémi-
ové čaje TeeGschwender. Patronem setkání 
bylo Erste Private Banking České spořitelny 
a její ředitel pan Martin Kučera.

Úhel pohledu Romana Bradáče v Dámském klubu

Existence dámského klubu COMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES 
CLUB se přehoupla do třináctého roku. Ale ještě než klub tyto na-
rozeniny oslaví, uspořádal pro své členy setkání, na kterém před-

stavil i některé z novinek a aktuální motto pro rok 2012 „KNOW HOW – Znalosti 
a dovednosti jsou klíčem k úspěchu: Buďme úspěšné společně.“

Tento Original představuje životní styl Fat-
boy: sympatický, tolerantní, otevřený, vtipný 
a relaxovaný. Přidejte k tomu - vědomý si sám 
sebe, vkusný, trochu nezkrotný, a už se noří-
te do světa Fatboy.

Design výrobku Fatboy® the original se 
dokázal prodat. Během několika málo let 

Fatboy the original BV úspěšně dobýval jed-
nu zemi za druhou bez využívání voodoo 
nebo chytráckých tržních triků. Nyní se 
prodává ve více než 35 zemích a na všech 
kontinentech a všude se z něj stala ikona ži-
votního stylu.

Fatboy vesmír se neustále rozrůstá a je 
doplňován nevšedními, optimálními a vtip-
nými výrobky, které podněcují a povzbu-
zují vaši duši. Existující sortiment „přátel 
Fatboye“, který uspokojuje celé množství 
potřeb a požadavků současného každoden-
ního života a usnadňuje přežití v našich be-
tonových džunglích na celém světě. Značka 
fatboy nepochybně znamená kvalitu a ori-
ginalitu.

Fatboy® The Original
„So much nothing to do“

Před dávnými a dávnými časy oživil Holanďan jménem Alex Bergman staromódní 
vaky plněné zrním nebo slámou a představil je holandskému trhu jako originální 
design Fatboy: velikánský a velice kvalitní výrobek, vak plněný zrním, ale s něčím, 
čemu jste se pro velikou cedulku na straně se zvláštním jménem, museli zasmát. 
(Zakladatel tohoto nového způsobu sezení pro 21. Stolení byl Jukka Setälä).

doplňován nevšedními, optimálními a vtip-
nými výrobky, které podněcují a povzbu-
zují vaši duši. Existující sortiment „přátel 
Fatboye“, který uspokojuje celé množství 
potřeb a požadavků současného každoden-
ního života a usnadňuje přežití v našich be-
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„Cílem akce bylo upozornit na propastný 
rozdíl v platech žen a mužů. Ženy totiž vy-
dělávají za stejnou práci o 26,2% méně než 
muži,“ říká Ing. Lenka Šťastná, prezidentka 
Business and Professional Women Praha II.

Akci podpořilo i mnoho známých osob-
ností. Jednou z nich byla moderátorka 
Radia City, Iva Lecká, která celou akci mo-
derovala Sama o sobě prohlašuje: „Svým 
způsobem jsem feministka, i když muže 
mám ráda a vím, že ačkoli je to s nimi složité, 
bez nich by to bylo ještě horší.“ Za rovnost 
platů se postavil také zpěvák Ondřej Ruml, 
který kromě svého hudebního vystoupení 
zazpíval i s Aničkou z dětského domova, 
jelikož nezisková organizace BPW podpo-
ruje Nadační fond Plaváček, který pomáhá 
nadaným a talentovaným dětem z dětských 
domovů.

Velmi důležitou složkou akce byl men-
toring, díky kterému se účastnice mohly 
setkat s úspěšnými manažerkami a podni-
katelkami z různých oborů a získat od nich 
cenné rady. „Seznam mentorek s jejich té-
maty naleznete na www.epdcr.cz nebo na 
www.bpwcr.cz. Mentoring probíhal v 5. 
patře Domu módy. Mezi mentorkami se 
objevila například herečka a producentka 
Deana Horváthová Jakubisková nebo Jana 
Gabrielová, obchodní ředitelka penzijního 
fondu Stabilita ČSOB.

12. 4. si v horní části Václavského náměstí 
bylo možné také díky Centru prevence, o.s. 
zdarma změřit cholesterol v krvi, hladinu 
cukru v krvi, tlak a puls a také si změřit váhu 
a vypočítat BMI. Na závěr akce byla připra-
vena skutečná lahůdka v podobě korporát-
ního bubnování. Připraveno bylo množství 
bubnů, které si mohl kdokoli vyzkoušet. 
Bubnování také doprovázel světový rekord 
v největším počtu žen s červenými taškami, 
o který se společně pokusily. 

Známé osobnosti
podporují platovou
rovnoprávnost
Dne 12. 4. 2012 se na Václavském 
náměstí a v Domě módy konala akce 
s názvem Equal Pay Day - Den rov-
nosti platů „ženy ženám a nejen jim“, 
kterou pořádala nezisková organiza-
ce Business and Professional Women 
Praha II (BPW).

V rámci kampaně společnost SodaStream 
podniká řadu marketingových aktivit. Od-
startovala je besedou s novináři a odborní-
kem, Danielem Vondroušem, poradcem pro 
ekologickou politiku, na 
téma prevence spotřeby 
PET lahví. Od 1. března 
zahájila in-store kampaň 
ve vybraných obchodech, 
kde se objevilo POP/POS 
a sales promotions. 

Na svých webových 
stránkách společnost zve-
řejnila banner, který čte-
náře směruje na microsite 
speciálně vytvořený pro 
tuto kampaň, jejíž motto 
je: „SodaStream je lepší 
než recyklace“. K tomu 
SodaStream velice aktivně 
využívá i své facebookové 
stránky a kontaktuje členy 
svého klubu formou mai-
lingu. 

Ve spolupráci s firmou Veolia společnost 
SodaStream podpořila Den otevřených dve-
ří, který se konal v rámci mezinárodního dne 
vody v Muzeu pražského vodárenství. Dále je 
hlavním partnerem červnového Ekofestivalu 

a partnerem vyhlášení vítězů celonárodní 
výtvarné soutěže pro děti projektu Adra na 
téma „Žízeň aneb voda nad zlato“, která vr-
cholila 28. 3. V neposlední řadě je partnerem 

výstavy s názvem Recykla-
ce v nově otevřené Galerii 
umění pro děti v centru 
Prahy, kde SodaSteam vy-
tvořil, jako součást výstavy, 
vlastní edukativní expo-
zici. 

„Těší nás, že nejen naším 
jednoduchým a k životní-
mu prostředí šetrným sys-
témem domácí přípravy 
sycených nápojů, ale také 
řadou ekologických aktivit 
můžeme zvyšovat povědo-
mí o ekologickém dopadu 
a ukazovat ostatním mož-
nou cestu do budoucna,“ 
uzavírá Michal Panis z čes-
kého zastoupení společ-
nosti SodaStream. 

Své ekologické snažení podporuje společnost 
již druhým rokem také prostřednictvím úspěš-
ného projektu „Voda pro Afriku“. V jeho rámci 
mohou lidé koupí výrobníku SodaSteam nada-
ci přispět částkou 18  Kč (1 USD). 

SodaStream zahájil Go Green kampaň
Společnost SodaStream, která nabízí alternativu k baleným vodám a nápojům 
v plechovkách, zahájila kampaň Go Green. Ochrana životního prostředí skrze nižší 
spotřebu PET lahví a návrat ke kohoutkové vodě jsou hlavní cíle společnosti. 
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umění pro děti v centru 
Prahy, kde SodaSteam vy-
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vlastní edukativní expo-
zici. 
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nou cestu do budoucna,“ 
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nosti SodaStream. 
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I N Z E R C E

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

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

Realizujeme vaše přání v podobě koktejlů, banketů, rautů, číše vína. 
Máme zkušenosti s korporátními oslavami, konferencemi a jejich 
coffe breaky, vernisážemi výstav a podobně. Akce umíme zajišťovat 
na klíč, kromě pohoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůz-
nější umělecká vystoupení, překvapení oslav (např. vyřezávání loga 
ze dřeva či z ledu) a další zážitky. 

Působíme také na VŠE Praha, kde jsme součástí studentského stravo-
vacího řetězce, provozujeme pizzerii a zdravou výživu pro studenty. 

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

aše spokojenost
je naším úspěchem

„Na základě pozitivních zkušeností z uplynu-
lých šesti let existence soutěže MARKETÉR 
ROKU jsme letos systém hodnocení ještě 
více zaměřili na prohlubování a rozšiřování 
problematiky marketingu. Zásadní změna je 
v tom, že hodnocen bude projekt či adekvát-
ní výsledek marketingové činnosti, který 
představuje komplexní řešení v rámci stra-
tegického či operativního marketingu. Vítěz 
musí být nejlepší realizátor a podporovatel 
MYŠLENKY INOVATIVNÍHO MARKETIN-
GU,“ řekl prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., 
předseda hodnotitelské komise soutěže.

Kandidáta do soutěže, nad kterou už 
sedmý rok třímá záštitu nejvýznamnější 
světová osobnost teorie marketingu profe-

sor Philip Kotler, může přihlásit každý, kdo 
takovou osobnost zná. Důležitý je konkrét-
ní výsledek jeho práce a na hodnocení má 
významný vliv i ekonomická závažnost pro-
jektu – přínos hodnoty získané zákazníkem 
i firmou. 

Návrh musí splňovat čtyři následující 
podmínky: musí dbát principů marketingu, 
především v orientaci na zákazníka. Musí 
zvyšovat konkurenceschopnost firmy. Jeho 
význam a přínos musí být jednoznačně urči-
telný a samozřejmě nesmí být v rozporu se 
zákonnými předpisy a etickými zásadami.

Vítěz šestého ročníku Ing. Jiří Rückl ze 
společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. porazil své 
soupeře projektem podpory a rozvoje mar-

ketingu při zvyšování konkurenceschopnos-
ti českého průmyslu. 

Soutěži Marketér roku 2011 vládne inovace 
Marketér roku 2011 bude letos vyhlášen na slavnostním galavečeru 16. května 2012. Česká marketingová společnost při-
jímala přihlášky kandidátů, kteří vynikají v oboru inovativního marketingu, do 7. ročníku prestižní soutěže Marketér roku. 

ESN (Erasmus Student Network) je meziná-
rodní síť zaměřená na studenty na výměn-
ných pobytech v zahraničí. Primárně se stará 
o kulturní program studentů a jejich podpo-
ru v místě studia. V kooperaci se společností 
New Yorker nyní bude nabízet také možnost 
studentských projektů. New Yorker oznámil 
tuto spolupráci asi šesti stům reprezentantů 
všech zemí participujících v organizaci ESN 
na letošním výročním zasedání, které se ko-

nalo od 22. do 24. března ve španělské Gra-
nadě. New Yorker zde představil možnosti, 
které se tím studentům otevřou.Aktivní 
fáze spolupráce se právě rozbíhá a zahrnuje 
například trainees programy a podporu stu-

dentských projektů jako jsou závěrečné prá-
ce nebo průzkumy trhu. Otevřená zůstává 
možnost expanze aktivit v případě otevření 
nové pobočky, jako jsou party nebo student-
ské slevy.

Věk cílové skupiny a zaměření na meziná-
rodní společnost jsou jen dvě z mnoha věcí, 
které má New Yorker a ESN společné a právě 
na těchto shodných cílech má být spoluprá-
ce postavena. 

New Yorker zahajuje spolupráci s Erasmus Student Network 
New Yorker, společnost s módou pro mladé se sídlem v Braunschweigu, nabízí své cílové skupině nejen trendy módu, ale nyní 
také možnost podpory studentských projektů. Tato možnost vznikla díky spolupráci se studentskou organizací ESN, jež byla 
představena minulý týden na výročním zasedání mezinárodních představitelů ESN ve španělské Granadě. 

Především se věnuje designu šperku, ale 
zasahuje i do jiných odvětví, a to obalového, 
produktového designu a fashion. Nachází 
nové formy, tvary a převádí je do různých 
materiálů a funkčností. Její tvorba se vy-

značuje hlavně geometrií, jednoduchostí, 
ladností tvarů, hravostí, funkčností a dyna-
mikou. Geometrie je pro ní základním pilí-
řem, na kterém buduje a bez kterého nelze 
stavět.

Opakuje tvary. Násobí je hromadně do 
jednoho celku, což umožňuje vyzvednout 
hlavní stránky motivu, inspirace a následov-
ně tak spěje k efektu nového tvaru. Baví ji 
netradiční materiály (nerez , plasty...) zpra-
cované novými technologiemi, ale nezane-
cháv v ústraní ani tradiční materiály (zlato, 
stříbro). 

„Myslím, že každý kdo by chtěl vybudovat 
svoji značku, by se neměl bát a měl by do 
toho jít naplno!“ doporučuje Ľubica Kulom-
berová.

www.lubicakulomberova.com

Značka Ľubica Kulomberová
Ke své značce jsem dospěla tím, že sloučila svou tvořící činnost z několika odvětvími designu. Řeč je o studentce 
diplomového ročníku na VŠUP v Praze v ateliéru KOV. Většinu svého studia strávila v zahraničí, studiem v New 
Yorku a v Oslu. V roce 2011 byla oceněna 2. místem v Mladém obalu. Vystavuje na různých akcích (Designblok, 
designSUPERMARKET...) Její tvorbu můžete najít v designových obchodech Futurista, Hard de Core, Artel...

Ráno otvírá kavárna své dveře již v osm hodin 
s výběrem více než dvaceti druhů snídaní. Na 
své si přijdou i milovníci poctivých zákusků 
a kvalitní kávy, kterou připravují zkušení ba-
risté. Denní menu zahrnuje domácí quiche, 
pečené ryby, pastu a také pořádný kus masa 
z argentinského skotu. Výčet pochoutek dopl-
ňují pečlivě vybraná světová vína zastoupená 
tím nejlepším z dané oblasti a obraznou třešin-
ku na dortu pak představuje prestižní značka 
šampaňského Champagne Mailly Grand Cru.

„Chtěli jsme rozšířit restaurační provoz 
a nabídnout tak například širší výběr poled-

ních menu, které denně obměňujeme. Do 
budoucna chystáme pro klienty mnoho dal-
ších překvapení včetně kompletní změny a la 
carte menu. Kvalita je pro nás zásadní, a pro-
to jsme se rozhodli vybírat jen to nejlepší. “, 
uvádí Daniel Rajnoch, šéf podniku

Důraz kladený na přípravu kávy chce Dani-
el Rajnoch do budoucna ještě posílit i vlastní 
směsí kávy z proslulé pražírny v Anglii, která 
je i dodavatelem baristických mistrů světa. 
Díky profesionálnímu týmu baristů si Latte 
Art můžete vychutnat i Vy se šálkem Cappu-
ccina či Late. Samozřejmostí je nabídka bez-
kofeinové kávy či kávy se sojovým mlékem. 
Cukrářské výrobky jsou výhradně vlastní pro-
dukce od lehkých ovocných dortíků až po tra-
diční nadýchané větrníky a čokoládové řezy. 

Vysoká kvalita služeb a profesionální per-
sonál není v tomto případě jen slovní hříč-
kou, ale prostou realitou. Kávu Vám připraví 
excelentní baristé Jan Komárek a Jakub Ho-
šek kteří se umístili na 5. a 6. místě v Mistrov-
ství baristů ČR. 

S výběrem správného vína Vám ochotně 
pomůže Lukáš Benda, který získal 5. místo 

v celosvětové soutěži Champagne Sommelier 
Trophy nebo Petr Hubáček držitel evropských 
degustátorských zkoušek, což mu mimo jiné 
umožňuje i hodnocení vína v soutěži Prague 
Wine Trophy. Petr je také degustátorem časo-
pisu Víno revue.

Interiér Le Patio charakterizuje dřevěný 
nábytek v koloniálním duchu, přírodní mate-
riály, zajímavě volené doplňky včetně desítek 
mosazných lampionů, které osvětlují celý 
prostor. Vzdušnost interiéru je podtržená 
oddělenou restaurační a kavárenskou sekcí 
pro vyšší pohodlí hostů. Příjemná hudba, syté 
barvy a tlumené osvětlení zdůrazňují poho-
dovou atmosféru a jedinečný zážitek z každé 
návštěvy. V létě se můžeme těšit na samostat-
nou zahrádku s markýzou. 

Café Restaurant Le Pátio mění repertoár
Vyhlášené Resto Café Patio na Národní třídě přichází s novým jménem Le Pátio a se 
změnou majitele i s osvěžující změnou své nabídky.

Marketér roku 2011
Jiří Rückl a prezidentka
ČMS Jitka Vysekalová
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Doutníky jsou speciálně baleny a míchají 
se ve výrobně v New Yorku na Manhattanu. 
Směsi tabáku pochází z Dominikánské re-
publiky a z Hondurasu. K balení se používají 
listy z Nikaraguy či Sumatry. Všechny doutní-
ky je možnost zakoupit i v hezkém dárkovém 
balení.Patří mezi ně BAR AND BOOKS, Ro-
busto, Lancero, Panatela Especial a Purito.

Pro fajnšmekry jsou v obou barech Bar and 
Books také exkluzivně v rámci barů ČR k do-
stání světově vysoce hodnocené doutníky 
Rocky Patel. Doutníky patří mezi středně až 
velmi silné druhy. Ručně vyrobené smotky 
pochází z nejkvalitnějších tabáků. Vyznačují 
se vynikající konstrukcí s tradičním vzhle-
dem, perfektní, vyváženou chutí a tím i do-
konalou kvalitou kouření.

Raju S Mirchandani,
majitel a zakladatel značky a barů
Bar & Books komentuje:
„Během několikaletého ochutnávání těch 
nejlepších značek doutníků jsem si vytvořil 
představu o tom, jak by měl chutnat ideál-
ní doutník. Proto jsem se rozhodl vyrobit 
na míru pro všechny své bary portfolio 
exkluzivních doutníků. Mým nejoblíbeněj-
ším druhem je BAR AND BOOKS, Panatela 
Especial. Denně jich vykouřím i několik. Pro 
zkušenější fajnšmekry doporučuji BAR AND 
BOOKS, Robusto.“

Akvizice potvrdila rostoucí postavení Atria 
na trhu s nákupními centry i mezi instituci-
onálními investory. Nyní Atrium oznamuje 
novou strategii brandingu nákupních center 
portfolia ve střední Evropě. V této souvislosti 
dojde taktéž k rebrandingu Paláce Flóra na 
Atrium Flóra, které se tak stane viditelnou 
součástí portfolia Atrium ve střední Evropě. 
Pro zákazníka bude Atrium Flóra tímto po-
činem představovat synonymum pro větší 
rozmanitost, co se týče módy, služeb, zábavy 
či odpočinku. 

Centrum do budoucna plánuje přiblížit se 
více současným trendům jak výběrem dal-
ších značek, tak technologiím. V této sou-
vislosti bude jedním z prvních viditelných 

kroků snadnější orientace nejen v samotném 
centru, ale taktéž v nabídce obchodů pro-
střednictvím takzvaných chytrých telefonů 
za pomoci adekvátní mobilní aplikace.

Pro posílení pozitivního vnímání atmosféry 
se vlastník připravuje na investice do vizu-
ální modernizace interiéru, které by měl 
zákazník zaznamenat již během letošního 
roku, parkovacího systému a vyhodnocení 
efektivity vertikální dopravy (možnost pohy-
bu zákazníků po centru Atria Flóra

Palác Flóra nově Atrium Flóra
Atrium European Real Estate Limited („Atrium“), jedna z předních společností v oblasti realit se zaměřením na investice, správu 
a výstavbu nákupních center ve střední a východní Evropě, vloni na podzim rozšířila díky realizované transakci své portfolio 
nemovitostí o Palác Flóra.

Jediné dva bary v ČR s vlastní
značkou doutníků „BAR AND BOOKS“
V pražských barech Týnská a Mánesova Bar and Books je exkluzivně v nabídce uni-
kátní portfolio doutníků vyrobených na míru pro majitele značky a barů Bar and 
Books, pana Raju S. Mirchandani.
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NovéNové

3183 Senzační kabriolet Stephanie
3187 Salón krásy u Motýla

3061 Kavárna v parku

3188 Veterinární kllinika v Heartlake

ANDREA
ZAŠLA

DO NOVÉ 
KAVÁRNY
V PARKU

JAHODOVÝ
DORTÍK, PROSÍM

JÉ, DÍKY
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moser slaví
155. výrocí sklárny moser

110. výrocí krištálové kolekce paula 


