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Vážení čtenáři,
jsou tomu právě tři roky, co jste mohli číst první vydání 
našeho časopisu. Ráda bych poděkovala všem značkám, 
které na našich stranách odvyprávěly svoje příběhy, 
upozornily na svoje prvenství, úspěchy a představily svoje 
novinky. A bylo jich okolo dvouset. Byly mezi nimi značky 
věhlasné, ale také ty porevoluční – dvaceti, deseti i třeba 
pětileté, o nichž povědomí není tak úplně rozšířené. Velmi 
nás těší, že už i naše české značky si začínají uvědomovat, 
že je na co být hrdý a kromě kvality produktů je potřeba 
razit také jejich značku. V našich krajích vládne stále strach 
z toho se pochlubit, protože česká závist a nepřejícnost je 
velká. Jsme proto opravdu rádi, že se tyto značky odvážily 
pochválit. Víte, co se říká: „když se nepochválíte sám, 
nikdo jiný to za Vás neudělá…“. 

Vy, co nás pravidelně dostáváte na stoly a co nás čtete jste si 
asi všimli, že jsme třetí ročník vydávání zahájili přeměnou 
oboustranného časopisu na dva samostatné, byť nadále 
zasílané společně v jedné obálce. Část Brands o značkách 
již dávno přesáhla polovinu časopisu, což svědčí o zájmu 
značek podělit se s námi o své příběhy. Odborná část 
časopisu – Stores, která úzce spolupracuje s různými 
asociacemi i s německým časopisem stores+shops se stala 
samostatným informátorem o trendech a inspiracích ze 
světa konceptů obchodů, vizual merchandisingu, POP 
marketingu a designu. Atmosféra prodejního místa, 
zážitky při nakupování, to jsou u nás také ještě pojmy 
pouze vzdálené a nepřeváděné do praxe kamenných 
obchodů. Zatímco české restaurace, kavárny, bary se tímto 
fenoménem již řídí, prodejny jsou většinou v tomto směru 
Popelkami. V tom vidíme smysl časopisu Stores - navádět, 
informovat a inspirovat.

Příběhy značek jsou pro nás poznáváním nejrůznějších 
Vašich osobních příběhů. Jsou to skutečné příběhy 
odvahy, risku, nadhledu, ale také pokory.
 
Těšíme se na každé nové setkání s Vámi, kteří stojíte za 
značkami, abychom se o Vaše mnohdy poutavé příběhy 
mohli podělit s našimi čtenáři. A nemusí stát za Vámi 
zrovna nadnárodní impérium, stačí klidně ta Vaše 
značka… protože všichni jsme jednou začínali a budovali 
ten svůj „Brand“.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Editorial
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Nenechte si ujít ani výstavu „Timeless“ 
v Obecním domě věnovanou 30. výročí tvorby této světově proslulé módní 
návrhářky. Do 7. října zde Blanka Matragi vystavuje zejména šaty, oděvní doplňky, 
ale také šperky, sklo, porcelán, sochy, lustry, grafiky aj. Výstava představuje strhující 
kulturní zážitek v rámci Výstavy „1912“ ke 100. výročí otevření Obecního domu.

VÝSTAVA TIMELESS

Můj 
pohled na 

nový způsob 
servírování. 

Zbrusu nové tvary, 
inspirované příbory, ve kterých 

hostům nabídnete od oříšků přes 
drobné sladkosti až po suši.
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Blanka Matragi
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Zavedla se jako žena, která pronikla 
k arabským princeznám, je vděčná 
za tuto šanci, ale chce jít dát. Ikona 
módního návrhářství uplatňuje svůj 
talent v nejrozličnějších oborech desig-
nu. Chce oslovit širokou veřejnost. Její 
designová díla jsou skvosty, stejně jako 
její perlami pošité róby.

Porcelánový servis Butterfly pro Thun Studio. 
„Motýl“ v černobílém provedení.

Blanka Matragi o sobě sama říká, že když tvoří, 
je optimistka. Nezastírá, že ji tvorba živí, ale zá-
roveň ji přináší pocity uspokojení a udržuje ji 
v psychické kondici. Kdyby dlouho nic nevy-
mýšlela a nerealizovala, upadla by nejspíš do 
smutku. Proto s nadšením přijímá každou no-
vou výzvu i mimo oděvní tvorbu. Před nedáv-
nem instalovala Blanka Matragi v historických 
sálech bývalých kulečníků a heren v Obecním 
domě dlouhodobou expozici pod jménem 
Matragi Design. Slovo „Design“ se v názvu vy-
skytuje proto, že si zájemci mohou ve studiu 
objednat nejen to, co se od ní primárně oče-
kává, tedy večerní a svatební toalety včetně 
doplňků, ale i to, co se neočekává – objekty 
a bytové doplňky značky Matragi do svých re-
zidencí. V širším povědomí laiků je skutečně 
spojena hlavně s módou, ale ve skutečnosti se 
vedle oděvní tvorby hodně věnuje designu, 
užitému sklu, reliéfům, lustrům, doplňkům 
interiéru a designu dotýkajícímu se stolování. 
Spolupracuje s architekty.

Design
je pro mě vždy výzvou

Když vstoupíte do studia Blanky Matragi 
v Obecním domě, hned vás uvítá rafinovaná 
kompozice designu nejrůznějších prvků vy-
bavení interiérů, koberce, sofa, polštářky, lus-
try, sklo, porcelán. Vše je dokonale protkané 
osobitým stylem s podpisem Blanka. 

Letos v květnu se například Blanka Maragi 
zúčastnila netradičního výtvarného projektu 
v hale smaltovny Vítkovice, kdy se tam pře-
rušila sériová výroba, aby ji vystřídala plodná 
tvůrčí atmosféra a kreativita. Ing. Jan Světlík, 
předseda představenstva a generální ředitel 
Vítkovice, a.s., mecenáš tohoto úžasného po-
činu vyzval světové umělce, aby přijali účast 
na sympoziu Smalt Art Vítkovice 2012. Blanka 
Matragi to uvítala jako úžasnou výzvu a mož-
nost odskočit si od své každodenní oděvní 
tvorby. „S velkým respektem k tak ohromující-
mu industriálnímu prostředí jsem k této práci 
přistupovala,“ říká Blanka Matragi. „Smalt mě 
absolutně nadchnul. Skýtá mnoho možností 
a to napjaté očekávání před vypalovací pecí mi 
připomínalo moji oděvní práci, kdy se čeká, až 
sundáme moje namalované a vyšité části šatů 
z rámu a začneme z nich aranžovat šaty.“

Sama Blanka o své tvorbě říká: „Vím, že jsem 
si na princeznách udělala jméno, vytvořila si 
díky nim finanční zázemí, ale přiznávám, že 
už jsem trochu nerudná, když se mě pořád 
někdo ptá na princezny. Jsem vděčná za tuto 
šanci, ale proboha, přece tím můj profesní 
život nekončí? Naopak považovala bych za 
svoji prohru, kdybych už nedokázala přijít 
s něčím úplně jiným. Kdybych se opakovala! 
Moje exklusivní postavení, na kterém jsem 
roky tvrdě pracovala, je v tom, že už si mohu 
vybírat, čemu chci věnovat svůj čas a ener-
gii. Úspěch je postavený jedině na novátor-
ství!“ 

Jméno a postavení nese s sebou velkou odpo-
vědnost. Tlak přitom neustává. Krédo Blanky 
Matragi „nevzdávat se a nerezignovat“ – to je 
dnes ta největší frajeřina – řečeno slovy autor-
ky současného bestselleru, který mizí z kniž-
ních pultů „Jedu dál“. Její druhá kniha není 
žádným pohádkovým příběhem ani románem 
pro ženy, je autorčinou zpovědí o nejčerstvěj-
ších prožitcích, které svým obsahem zajímají 
i mužské čtenáře. 

Socha do exteriéru inspirovaná módou. Smalt, výška 180 cm. 



Interiéry Obecního domu doslova překypují 
díly největších mistrů počátků minulého sto-
letí a při procházce kolem pompézně vyzdo-
bené budovy budete ohromení galerií pod 
širým nebem. Na jeho výzdobě se podílela 
celá řada významných řemeslníků, malířů 
a sochařů jako např. Mikoláš Aleš, Alfons Mu-

cha, Maxmilián Švabinský, Jan Preisler, Karel 
Špillar a mnoho dalších.

Psal se rok 1380 a Václav IV., syn největší-
ho českého panovníka a římského císaře Kar-
la IV., nechává zbudovat na místě dnešního 
Obecního domu novou rezidenci českých 
králů – Králův dvůr. Sloužil jako sídlo panov-

níků v letech 1383-1484. Po Václavu IV. se 
zde usazuje jeho bratr Zikmund Lucembur-
ský. Následují ho pak ještě jeho zeď Albrecht 
II. Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Po-
děbrad a Vladislav Jagellonský. Ten se ovšem 
rozhodne umístit sídlo králů zpět na Pražský 
hrad. Památkou na ony časy nám zůstává ma-
jestátní Prašná brána spojená s Obecním do-
mem elegantním můstkem.

Král, dvořané i poddaní opustili Králův 
dvůr a zdálo se, že svoji historickou roli 
toto magické místo dohrálo. Parcela se sta-
la velkou výzvou městu, a proto byl v letech 
1902 – 1903 zbořen celý areál bývalého se-
mináře včetně kostela sv. Vojtěcha, později 
i krámky, které tou dobou stály na východ od 

Od otevření Obecního domu na počátku 20. století 
je tento monumentální reprezentativní palác stře-
diskem českého, a dnes i mezinárodního kulturního 
a společenského života, což dokládají prestižní akce 
pořádané často zahraničními agenturami. Sály a sa-
lonky jsou využívány pro pořádání kongresů, konfe-
rencí, koncertů, plesů, módních přehlídek, banketů, 
svatebních obřadů, prezentací firem apod. Širší
veřejnosti jsou přístupny formou komentovaných 
prohlídek. Pořadatelé akcí volí Obecní dům pro jeho 
nevšední atmosféru, originalitu, ale i pro moderní 

technické zázemí a pružnost služeb. Jeho „výstavní 
síní“ je secesní Francouzská restaurace Art Nou-
veau, která se nachází v přízemí Obecního domu 
a exkluzivně se stará rovněž o catering v budově. 

Francouzská restaurace Art Nouveau nabízí fran-
couzskou a mezinárodní kuchyni pod vedením fran-
couzského šéfkuchaře Jacques Auffrayse a je právem 
přezdívaná jako nejkrásnější secesní restaurace na 
světě. Jacques pracoval v michelinových restaura-
cích v Německu, Francii i Velké Británii. Nějaký čas 

100 let
od otevření 

Obecního 
domu

Nádherný secesní klenot zdobí jako diadém matku měst Prahu. Obecní dům 
zaplňuje prostor atypického trojúhelníku mezi náměstím Republiky, ulicí Na 
Příkopě a Celetnou ulicí. Na několika stovkách metrů čtverečních najdete od 
gotiky přes secesi, neoklasicismus, funkcionalismus až po neorenesanci snad 
každý sloh, na který si vzpomenete. Jako by toto magické místo bylo předurče-
no stát se křižovatkou českých dějin.

Prašné brány. Byla prosazena myšlenka posta-
vit v místech bývalého Královského dvora re-
prezentační a společenský dům královského 
města Prahy jako středisko českého národního 
a společenského života jako protiváhy tehdy 
německého kasina a Německého domu v uli-
ci Na příkopech (nyní Slovanský dům). Místo 
po Královském dvoře svoji historickou roli 
nedohrálo, naopak jeho čas měl znovu přijít 
a vstoupit do dějin jako místo zrodu nového 
svobodného státu. Vzrůstající emancipace 
českého národa volá po vlastenecké reprezen-
tační budově. Projekt Obecního domu touhu 
Čechů bohatě naplnil. Okamžitě po otevření 
v roce 1912 se stal centrem kulturního a spo-
lečenského dění nebylo spolku, sdružení či 
politického uskupení, které by zde nepořáda-
lo nějaký ten ples, banket či sjezd. 

Rok 1918 znamenal obrovský dějinný 
zlom. Habsburská monarchie se rozpadla 
a na jejich troskách se konstituoval jeden 
z nejúspěšnějších států meziválečného státu. 
Z Obecního domu poprvé zaznívají od po-
litických špiček jednoznačně formulované 
požadavky na uznání vzniku svrchovaného, 
plnoprávného, demokratického a sociálně 
spravedlivého československého státu. Udá-
losti spojené s počátky naší státnosti se mno-
hé odehrály právě v Obecním domě. 

Obecní dům prošel několika dílčími rekon-
strukcemi. Poslední, generální rekonstrukce 
proběhla v letech 1994 – 1997.

strávil rovněž na stáži v proslulé restauraci „The Fat 
Duck“ poblíž Londýna, která se pravidelně umísťuje 
mezi třemi nejlepšími restauracemi světa. Neza-
pomenutelnou atmosféru Francouzské restaurace 
Art Nouveau dokresluje každý večer živá klavírní 
hudba. Pokud chcete své obchodní partnery 
překvapit příkladnou francouzskou gastronomií 
za bezkonkurenční cenu, je Vám k dispozici pro 
tuto příležitost polední 3-chodové menu za cenu 
490 Kč. Při zapojení do Excellent Clubu (bezplatný 
věrnostní program Francouzské restaurace) nebo 
mailing listu, Vám bude nabídka zasílána pra-
videlně každé pondělí. Nabídku také naleznete 
na internetových stránkách restaurace (www.
francouzskarestaurace.cz) nebo na facebooku. Při 
příležitosti koncertů v Obecním domě můžete využít 
zvýhodnění 30% slevy při rezervaci před nebo po 
koncertu. Každou první neděli v měsíci se v restau-
raci pořádají tématické francouzské brunche, kdy 
můžete ochutnat speciality různých oblastí Francie. 
Art Nouveau je také vyhledávanou restaurací při 
příležitosti oslav promocí a pořádání svatebních 
hostin. Speciální nabídky pro tyto jedinečné příle-
žitosti si můžete vyžádat rovněž prostřednictvím 
emailu, který najdete na webových stránkách. 
Kvalitou budete ohromeni a cenou velice pří-
jemně překvapeni. Oslavte 100. výročí Francouzské 
restaurace a Obecního domu, které v této době prá-
vě probíhá! Ochutnejte menu dle posledních trendů 
mezinárodní i české gastronomie v místě, kde čeští 
králové měli původní sídlo a kde byl v roce 1912 
otevřen opravdový secesní skvost – reprezentační 

Obecní dům královského města Prahy. Zařaďte se 
po bok takových hostů, jakými byli českoslovenští 
i čeští prezidenti – T. G. Masaryk, V. Havel, či V. Klaus, 
nebo světové osobnosti jako Jeho Svátost Dalajláma, 
B. Clinton, G. Bush, Barack Obama, T. Blair a dále  
M. Allbrightová, G. Schröder, japonský císař Akihito 
s císařovnou Mičiko, nebo britský princ Edward.

Suterén Obecního domu ukrývá ještě další archi-
tektonický skvost - Americký bar. Tento podnik má 
prvorepublikový interiér a nachází se v nevelkém 
intimním prostoru s koženými boxy, stěnami v pas-
telových barvách s malbami Mikoláše Alše a nád-
herným secesním lustrem. Pečlivou pozorností 
ke každému detailu se vedle interiéru vyznačují 
i místní vynikající koktejly, které Vám v Americkém 
baru namíchají zkušení a profesionální barmani. 
Doporučujeme Vám zavítat do Amerického baru na 
koktejl před večeří, kterou si můžete vychutnat buď 
v přilehlé tradiční české Plzeňské restauraci nebo 
ve Francouzské restauraci Art Nouveau.

V suterénu Obecního domu se nachází nádherná 
secesní Plzeňská restaurace. Dáváte-li přednost 
české klasice, neměli byste odmítnout pozvání 
na tradiční české speciality a výtečné plzeňské 
pivo. Večer se můžete zaposlouchat do české 
hudby obohacené živým vystoupením harmoni-
káře nebo dua Švejk. Atmosféru umocňuje také 
původní výzdoba z roku 1912. 

Příběh Obecního domu
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Francouzská restaurace

Art Nouveau
Přijměte naše pozvání!

„Výstava 1912“ ke 100. výročí 
otevření Obecního domu
V Obecním domě ve výstavních prostorách 
třetího patra se bude od 24. října do 31. ledna 
2013 včetně vánočních a státních svátků konat 
Výstava 1912.

Výstava představí historii vzniku Obecního 
domu v širších kulturně společenských sou-
vislostech roku 1912, kdy byl Obecní dům 
otevřen veřejnosti. V té době se zde uskuteč-
nily i zásadní výstavy tehdejšího umění v čes-
kých zemích. Ve stejné době zde vystavovala 
své práce skupina českých kubistů (Emil 
Filla, Otto Gutfreund, Josef Gočár a další) 
a skupina pozdních symbolistů Sursum (Jan 

Zrzavý, Josef Váchal, Jaroslav Horejc a další). 
Toto spojení vytváří zajímavý obraz české 
výtvarné kultury v klíčovém období krátce 
před I. světovou válkou. Široké spektrum 
maleb a plastik ještě doplní ukázky užitého 
umění. Výstavní exponáty pocházejí z insti-
tucí z celé České republiky, ale i ze soukro-
mých sbírek.

Kurátorem výstavy je Otto M. Urban, který 
má za sebou úspěšné výstavní projekty jako 
např. „Tak pravil LaChapelle“ nebo „Decaden-
ce Now“. Jeho nadčasový přístup ve spojení 
s odvážnou netradiční instalací předního 
českého designerského studia Olgoj Chor-
choj v čele s Michalem Froňkem zaručuje 
velký divácký ohlas.
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155 LET KŘIŠŤÁLOVÉ KRÁSY

www.moser-glass.com
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420-224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420-221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303

MOSER PATŘÍ 
K NEJSTARŠÍM

MANUFAKTURÁM
V EVROPĚ 

MOSER JE PRO 
SVOU VÝJIMEČNOST 
A KRÁSU JIŽ 155 
LET POUŽÍVÁN VE 
VÝZNAMNÝCH 
DOMECH A PALÁCÍCH

Udělejte radost svým blízkým, obchodním 

partnerům či zaměstnancům originálním 

křišťálovým dárkem. Dárky ze světa mose-

rovského křišťálu jsou rozmanité. Kolekce 

stolních doplňků bude reprezentativním 

dárkem pro manažery, křišťálový popelník 

potěší milovníky doutníků, ručně brouše-

né křišťálové hodiny představují elegantní 

a zároveň praktický dárek, který bude těšit 

celý život, sada likérové láhve a sklenek na 

brandy potěší milovníky tohoto lahodného 

pití. To vše potěší a zároveň doladí interiér 

bytu, kanceláře či reprezentativní místnosti 

vaší firmy.

Moser patří k nejstarším manufakturám v Evropě, jejichž věhlas je založen na dokonalém zvládnutí procesu ruční výroby,

na originálním designu a kvalitě výrobků. Nápojové kolekce, interiérové doplňky a umělecké rytiny Moser v charakteris-

tických barvách a osobitých tvarech patří v oblasti ruční výroby luxusního křišťálu mezi nejlepší díla na světě. Luxusní 

křišťál Moser je pro svou výjimečnost a krásu již 155 let používán ve významných domech a palácích panovníků, státníků 

a vlád a je vyhledáván výjimečnými osobnostmi na celém světě. Křišťál Moser svou nadčasovou uměleckou a užitnou 

hodnotou vytváří nezaměnitelný životní styl a je rovněž výhodnou investiční příležitostí.

NAKUPUJTE ON-LINE NEBO NAVŠTIVTE JEDNU Z PRODEJNÍCH GALERIÍ MOSERBO NAVŠTIVTE JEDNU Z PRODNAKUPUJTE ON-LINE NEBO 

www.moser-glass.com
KARLOVY VARYVARYV

Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303

vaší firmy.

U Z PRODEJNÍCH GALERIÍ MOSERU Z PROD

PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER
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Příběh značky GreenPan™

GreenPan™ můžete koupit ve 
všech reprezentačních prodej-
nách Potten & Pannen - Sta-
něk, na www.vasekuchyne.cz 
a u autorizovaných prodejců.

GreenPan™ můžete koupit ve 
všech reprezentačních prodej-
nách Potten & Pannen - Sta-
něk, na www.vasekuchyne.cz
a u autorizovaných prodejců.

životnost, velmi snadnou údržbu, maximál-
ní funkčnost, stejně jako fakt, že díky skvělé 
tepelné vodivosti je vaření rychlé i při mírné 
teplotě, a proto nejen šetrné ke zpracováva-
ným surovinám, ale i energeticky úsporné. 
Připravovat cokoliv na Thermolonu™ je ra-
dost – smažit, dusit, vařit s minimem tuku, 
flambovat a nic se nepřipálí... 

Thermolon™ Rocks, nejtrvanlivější nepřilnavý 
povrch na světě, který je exkluzivně používán 
na nádobí belgické značky GreenPan™, neob-
sahuje PTFE, PFOA ani silikonové oleje. Bez 
problémů odolává teplotám až do 450 °C. Na 
pánvích různých velikostí a provedení lze jed-
noduše smažit, dusit, flambovat, v nádobách 
s kovovými držadly dokonce i péci a zapékat 
v troubě. GreenPan™ dnes ale nejsou jen pán-
ve, ale i ucelené kolekce nádobí a pečicích fo-
rem pro všechny druhy kuchyňských úprav. 

Keramický nepřilnavý povrch ovšem není 
jedinou výhodou GreenPan™. Propracovaná 
konstrukce nádobí GreenPan™ reflektuje ne-
jen, k jakému účelu je daná nádoba určena, ale 
je přizpůsobena i konkrétnímu typu sporáku 
tak, aby byl výsledek vždy dokonalý. Nezaostá-
vá ani designová stránka věci, o čemž svědčí 
ocenění za inovativní a funkční design. 

Trend zdraví, zdravé výživy a enviromentální 
odpovědnosti pozitivně ovlivňuje nejen ob-
sah lednic, ale také kuchyňských linek. Stále 
více lidí si uvědomuje, že podstatné není jen 
to, co jíme, ale také, jak a v jakém nádobí po-
krm připravíme. Do popředí se tak dostávají 
i materiály, technologie zpracování a jejich 
vliv na životní prostředí. 

Nádobí GreenPan™ je vyráběno ze 
zušlechtěného hliníku 3003, který je 
z vnitřní i vnější strany opatřen keramickou 
vrstvou Thermolon™. Surovinou pro 
výrobu Thermolonu™ jsou čistě přírodní 
minerály, v žádném kroku nejsou používány 
polycyklické fluorovodíky nebo silikonové 
oleje. Ve srovnání s výrobou nádobí s běžným 
nepřilnavým povrchem jsou emise CO2 při 
aplikaci Thermolonu™ nižší o 60 %. Pro 
výrobu kovových rukojetí pak GreenPan™ 
využívá výhradně recyklovanou ocel. 

Právě nyní GreenPan™ slaví páté výročí 
úspěšné existence – to je ta správná chvíle na 
výměnu starých hrnců a pánví za zdravější al-
ternativu. Hledejte zelené jablko, ochrannou 
známku nepřilnavého povrchu Thermolon™, 
a budete mít jistotu, že koupíte originál, vý-
robek s nepřilnavým keramickým povrchem, 
vyrobeným podle nejnovějších poznatků. Gre-
enPan™ se pět let zaměřuje výhradně na vývoj 
a výrobu nádobí a na každém z produktů této 
značky je tento exkluzivní přístup patrný.

Na potřebu nahrazení tradičních nepřilna-
vých povrchů upozornila v roce 2005 ame-
rická federální agentura EPA uveřejněním 
zprávy o nebezpečnosti sloučeniny PFOA, 
kterou zavázala výrobce k zastavení jejího 
používání do roku 2015. 16. dubna 2012 
navíc nezávislý vědecký panel, potvrzený 
vládou USA a firmou DuPont v soudním 
sporu o vyrovnání, publikoval zprávu, která 
dává PFOA do souvislosti s rakovinou varlat 
a ledvin u lidí. PFOA se totiž v přírodě ne-
rozkládá, vstupuje do potravního řetězce 
a jeho stopy byly zjištěny i v krvi lidí, nejvyš-
ší koncentrace pak v krvi dětí. Nejmasovější 
využití má přitom PFOA (perfluorooktanová 
kyselina) při výrobě běžných nepřilnavých 
povrchů pánví na bázi PTFE (polytetreaflu-
orethylen). 

Nevýhodou PTFE je navíc skutečnost, že se 
při poměrně nízké teplotě (260 °C) začíná 
rozkládat, a při teplotách kolem 370 °C uvol-
ňuje směs nebezpečných výparů (PFE, PFIB, 
HFP). Tyto výpary jsou smrtelné pro domá-
cí ptactvo, které má citlivé dýchací ústrojí, 
u lidí způsobují podobné symptomy jako 
chřipka („horečka z polymerových výparů“). 
Profesor toxikologie na ZSF JU v Českých 
Budějovicích, prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., 
vysvětluje: „PFIB je dusivý plyn desetkrát 
jedovatější než fosgen a je schopen vyvolat 
plicní edém. Jeho účinek může být smrtící 
a nejvíce jsou pyrolytickými produkty teflo-
nu ohroženi kanárci v kuchyni.” 

Svou světovou premiéru si GreenPan™ s po-
vrchem Thermolon™, jako vůbec první ná-

dobí s keramickým nepřilnavým povrchem, 
odbyl na podzim 2007 na televizním kanálu 
HSN a odezva na tento inovativní výrobek 
byla ohromující – během čtyř hodin se pro-
dalo přes 100 000 pánví. 

V roce 2008 GreenPan™ expandoval na mezi-
národní trhy a již na sklonku roku jej společ-
nost Potten & Pannen – Staněk úspěšně uvedla 
i v Čechách a na Slovensku. Ač se jednalo o na-
prostou novinku, přesvěčil GreenPan™ svými 
silnými argumenty desítky tisíc uživatelů. 

Zdravé vaření na všestranně využitelném 
nádobí GreenPan™ si získalo přízeň profe-
sionálních i amatérských kuchařů. Všichni 
oceňují mimořádnou odolnost povrchu 
Thermolon™ proti poškrábání, jeho dlouhou 

Jako první na světě před pěti lety nabídla belgická firma GreenPan™ bezpečnou a zdravou alternativu k tradičnímu PTFE-nepřilna-
vému povrchu. Pouze GreenPan™ vlastní jedinečný patent – revoluční keramický nepřilnavý povrch Thermolon™, v současné době 
nejvyspělejší technologii keramických povrchů. Jde o první nepřilnavý povrch na bázi čistě přírodních minerálů. 

Příběh značky GreenPan™
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5 let skutečně 
zdravého nádobí

Jako první na světě před pěti lety nabídla belgická firma GreenPan™ bezpečnou a zdravou alternativu k tradičnímu PTFE-nepřilna-

5 let skutečně 
zdravého nádobí



bízela k připojení dalšího příslušenství pro 
celoroční využití stroje. Postupně se objevi-
la sněhová radlice, zametací kartáč, sněho-
vá fréza, cepákové žací ústrojí, rozmetadlo 
a odmechovač trávníku. Pravidelná komu-
nikace s uživateli dovedla vývojové oddělení 
ke konstrukci výkonnějších modelů a k po-
honu všech kol (AWD). K další významné 
modernizaci došlo na sklonku minulého 
roku a Husqvarna přichází na trh se silným 
trojlístkem strojů řady P500 s mnoha nový-
mi technickými a ergonomickými řešeními, 
která jsou založena na tomto úspěšném ori-
ginálním konceptu. 

Hlavní přednosti riderů
Ridery Husqvarna jsou ideální pro práce 
na velkých plochách i v těžko dostupných 
místech. Překážky v podobě záhonů, keřů, 
stromů či budov zvládne obsluha elegantně 
udržovat díky kloubovému řízení. K vynika-
jícímu výhledu a přesnosti práce přispívá 
žací ústrojí umístěné před přední nápravou. 
Pracovní místo řidiče je dostatečně prostor-
né s pohodlným sedadlem pro celodenní 
práci. Ovládací prvky jsou ergonomicky 
seskupené a snadno dosažitelné. Obsluha 
ocení lehčí a přesnější chod řízení. Sílu paží 
řidiče ušetří i posilovač řízení. Žací ústrojí 
lze snadno sklopit do servisní polohy a po-
hodlně provést jeho čištění a údržbu. 
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Různé ridery pro různé potřeby
Ridery Husqvarna lze obecně zařadit do 3 ka-
tegorií: od hobby modelů vhodných pro do-
mácí sekání, přes střední kategorii semi-profi 
po velké komerční ridery pro nejtěžší pro-
fesionální nasazení. Stroje vždy vynikají do-
statečným výkonem motorů. Již standardem 
je automatická hydrostatická převodovka. 
Modely označené AWD jsou navíc vybaveny 
pohonem 4 kol, který zlepšuje průchodnost 
na nerovném terénu, svazích a na kluzkém 
povrchu či sněhu. 

Žací ústrojí CombiClip umožňuje mulčování 
posekané trávy (BioClip) nebo přerostlou 
posekanou trávu ukládat do řádků. Stále po-
pulárnější mulčování šetří čas i peníze. Mulč 
poslouží v trávníku jako hnojivo a odpadá 
starost kam s posekanou trávou. 

Mulčování
Mulčování je typ sekání, při kterém je tráva 
posekána na drobné částečky, které se vrátí 
na trávník, kde se rychle rozloží. Působí zde 
jako hnojivo, přičemž trávník je vyživován 
ekologickým způsobem.

Při mulčování by se měla sekat maximálně 
1/3 délky stébla trávy. Protože tráva obsahuje 
80 až 85 procent vody, odříznutá část se rych-
le rozloží. To je i důvod, proč za normálních 

okolností mulčování nezpůsobuje vznik trav-
ní plsti. Vzhledem k maximální délce stébla 
při sekání ale mulčování vyžaduje poněkud 
vyšší frekvenci sekání.

Tento způsob údržby trávníku přináší řadu 
výhod. Travní odpad se nemusí skladovat 
ani kompostovat, naopak. Tím, jak se zvyšu-
je vrstva humusu, snižuje se potřeba hnoje-
ní nejméně o 50 %. Pravidelné mulčování 
rovněž zajistí krásnější a upravenější vzhled 
trávníku. 

Volitelné příslušenství
Celoroční využití rideru jako nosiče nářadí 
zvyšuje jeho rentabilitu a návratnost vlože-
ných prostředků. K rideru lze připojit vozík 
pro převážení různých předmětů, nářadí, 
listí i posekané trávy, palivového dříví atd. 
Pro sběr trávy lze připojit tzv. sweeper. K li-
kvidaci houževnaté buřeně pomůže cepá-
kové žací ústrojí. Pro úklid spadaného listí 
nebo prašanového sněhu pomůže rotační 
zametací kartáč. K úklidu menšího množ-
ství sněhu z příjezdové cesty postačí rad-
lice, v horských oblastech s větší nadílkou 
je ideální sněhová fréza se záběrem 1 metr. 
Praktické rozmetadlo poslouží v létě ke hno-
jení trávníku a v zimě na aplikaci soli, písku 
nebo štěrku. Stačí jen nasednout a pustit se 
do práce.

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.

Společnost Husqvarna se na našem trhu již 
deset let intenzivně věnuje problematice 
údržby zeleně na komunální úrovni. Během 
této relativně krátké doby postupně reago-
vala na rostoucí poptávku profesionálních 
firem udržujících veřejnou zeleň po výkon-
ných strojích, které jsou určeny pro každo-

denní nasazení. Výsledkem je komplexní 
nabídka výrobků pro údržbu travnatých 
ploch, živých plotů, stromů, ale i pro úklid 
listí a sněhu. Předností nabízených strojů 
je jejich technická i technologická zdatnost 
a univerzálnost, tedy multifunkční využi-
tí v průběhu celého roku. Typickým zá-
stupcem pro komunální oblast jsou ridery 
Husqvarna.

Originální koncept z roku 1993
Originální švédský koncept vycházel z uni-
kátního kloubového řízení, z umístění žací-
ho ústrojí před přední nápravou a polohy 
motoru za řidičem. Konstrukce přímo vy-

Ridery Husqvarna
výkonní pomocníci pro náročné
Od nejlepších pušek k nejlepším sekačkám na trávu
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 strojů pro les, park a zahradu. 
Založil ji bystrý Erik Dahlberg (1625 – 1723). V mladém věku přišel o oba rodiče a vyrostl u příbuzných. Kromě toho, že byl 
vynálezcem, stihnul se ještě stát šlechticem, polním maršálem a guvernérem. Studoval matematiku, architekturu a topografii. 
Skvěle rýsoval 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 zbrojovky na výrobu vlastních 
pušek. Králův generální štáb, maršálové, plukovníci a bankéři souhlasili. Zbrojovka Husqvarna v roce 1689 stála. Vznikly ručnice 
tak dobré, přesné a dalekonosné, že se s nimi žádné nemohly měřit. Švédové vyhrávali jednu bitvu za druhou… 

Příběh značky Husqvarna
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Výkonný a všestranný rider s dvouválcovým mo-
torem a náhonem na všechna kola, vhodný pro 
vlastníky nemovitostí, kteří požadují vynikající 
efektivitu, ovladatelnost a perfektní výsledky 
po celý rok. Lze k němu připojit žací ústrojí Com-
bi se záběrem 94 cm, 103 nebo 112 cm, které 
umožňuje prvotřídní sečení s použitím 2 metod: 
BioClip (mulčování) a zadní výhoz. Kloubové 

řízení a vpředu zavěšené žací ústrojí usnadňu-
jí ovladatelnost, zlepšují terénní dostupnost 
a poskytují dostatečně velký přehled o vaší pra-
covní ploše. All-Wheel-Drive (AWD), náhon na 
všechna kola, podstatně zvyšuje a zabezpečuje 
průchodnost na nerovném, vlhkém a kluzkém 
terénu a na svazích. Díky pedálem ovládané 
hydrostatické převodovce vám tento rider po-

skytne jedinečný zážitek z jízdy. Práci a ovládání 
rideru usnadňují lehce dostupné ovládací prvky, 
automatické zapínání nožů, světlomety a mož-
nost naklopení žacího ústrojí do servisní polohy. 
K rideru lze snadno připojit další příslušenství, 
jako např. rotační kartáč, cepákové žací ústrojí, 
sněhovou radlici a sněhovou frézu, pro jeho ma-
ximální využití v průběhu celého roku.

Husqvarna
R 316Ts AWD

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ 
SYSTÉM BRAMAC

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC ZAHRNUJE:
• betonové střešní tašky
• nově v nabídce keramické tašky
• solární sety a komponenty
• nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm

• okapový systém
• originální střešní doplňky  
• kompletní servis
• nadstandardní záruky

www.bramac.cz
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První obchod v kontinentální Evropě
V Nákupní galerii Myslbek byl v únoru letoš-
ního roku otevřen obchod s anglickou pán-
skou a dámskou business módou T.M.Lewin, 
značky s více než stoletou tradicí a historií. 
Na rozloze 180 m2 nabízí českým zákazní-
kům výběr z více než 2 000 košil, 200 vzorů 
kravat, desítek obleků a manžetových knof-
líčků a pestrý výběr doplňků.

Oblek i košile jako ušité na míru
„Díky širokému sortimentu, který každý mě-
síc obohatí až 60 vzorů košil, si u nás vybere 
opravdu úplně každý,“ říká Jiří Vlček, zástupce 
společnosti Inexad, která u nás a ve střední Ev-
ropě rozvoj značky T.M.Lewin zajišťuje. „Zákaz-
níkům nabízíme dvojnásobný počet velikostí 
oproti standardu, proto u nás není problém 
sehnat oblek, který je jako šitý na míru. Ne kaž-
dý má běžnou konfekční velikost, proto naši 
zákazníci při výběru obleku jistě ocení mož-
nost naprosto libovolně kombinovat velikosti 
kalhot a sak,“ doplňuje možnosti sortimentu 
Jiří Vlček. Díky velice časté obnově sortimen-
tu a důrazu na velký výběr a neopakovatelnost 
vzorů budou mít také zákazníci jistotu, že si za-
chovají svůj unikátní styl a nestane se jim, že ve 
stejné košili potkají například kolegu z práce.

Kvalita použitých materiálů
Již od doby svého vzniku dbá značka 
T.M.Lewin na vysokou kvalitu materiálu 
a preciznost zpracování. Košile jsou vyrábě-
ny z prvotřídní dvojmo skané („two ply“) ba-
vlny bez umělých příměsí, obleky z čisté vlny 
merino a kravaty ze 100% hedvábí.

Hodnota pro zákazníka
Společnost T.M.Lewin se snaží mít nejen kva-
litní a stylové oblečení, ale být i ve svém oboru 
inovativní. Také proto byla první značkou na 
Jermyn Street, která představila tzv. multiple 
buy ceny – obdoby množstevních slev při ná-
kupu více kusů, což do té doby žádná jiná znač-
ka mezi prestižními výrobci business oblečení 
nenabízela. V praxi to funguje tak, že například 

na cenovkách u všech košil vidí zákazník dvě 
varianty ceny – vyšší cena se uplatní, pokud si 
zákazník zakoupí pouze jednu košili, nižší cena 
se aktivuje, pokud si koupí 3 a více jakýchkoli 
košil, a to včetně dámských. Zákazník tak dostá-
vá slevu na každý zakoupený kus zboží.

Košile s nežehlivou úpravou T.M.Lewin
Nežehlivé košile T.M.Lewin jsou vyráběny z pr-
votřídní 100% bavlny. Látka je ošetřena pomocí 
speciální formule, která mění strukturu vlák-
na. Ošetřením vlákna zvětší svůj objem a tím se 
ztíží jejich ohýbání, což v konečném důsledku 
pomáhá zabraňovat mačkání košile, ke které-
mu dochází vlivem tepla a vlhkosti během kaž-
dodenního nošení a také v průběhu praní. 

Prémiové košile řady White Label
Řady While Label nám umožňuje předvést 
naši prvotřídní řemeslnou práci a umění vý-
roby košil, jelikož používáme ty nejlepší do-
stupné tkaniny a krejčovské metody.

Košile řady White Label jsou zhotoveny 
z bavlny typu 140/2 a 180/2. Co tato čísla 
vlastně znamenají? Zde je zjednodušené vy-
světlení: Číslo 2 znamená, že se jedná o tzv. 
dvojmo skanou bavlnu, která vzniká svinutím 
dvou bavlněných vláken dohromady. Takto 
vzniklá příze je kvalitnější než jednoduchá. 
Čísla 140 a 180 vypovídají o jemnosti vlákna. 
Obecně platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší jem-
nost vlákna. 180 vetkaných vláken je nejvyšší 
běžně dostupná kvalita u těch nejlepších vý-
robců košil. Košile řady White Label se vyzna-
čují vysoce kvalitními detaily, jedním z nich 
jsou i ručně dolešťované perleťové knoflíčky.
Tyto knoflíčky z přírodního materiálu jsou
krásné na pohled, jelikož pod různým úhlem 
světla mění svou barvu. S každou košilí z řady 
White Label také obdržíte jako pozornost ko-
vové výztuže límců.

Příběh značky T. M. Lewin
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I přes to, že uběhlo 114 let od dob, kdy za-
kladatel značky, uznávaný krejčí Thomas 
Mayes Lewin, v roce 1898 začal šít v této 
proslulé londýnské ulici, i dnes procházejí 
košile T.M.Lewin stejným procesem výroby 
s maximálním důrazem na preciznost zpra-
cování a kvalitu použitých materiálů. O tom 
svědčí i to, že výroba každé T.M.Lewin košile 
je rozdělena do 47 kroků a každá košile je uši-
ta z celkem 33 samostatných komponentů. 
T.M.Lewin vždy kladl důraz na precizní řeme-
slné zpracování, vysokou kvalitu použitých 
materiálů a také dobrý poměr kvality a ceny. 

Z Londýna do celého světa 
Z původně lokálního výrobce pánských košil 
se za dobu své existence T.M.Lewin vypraco-
val na jednu z nejvyhledávanějších značek 
kompletního sortimentu business oblečení 
pro muže i ženy, který v současnosti prodává 
více než 3 miliony košil za rok. 

Košile
z Jermyn
Street
Košile z Jermyn Street je pojem, který se již před více než 
staletím stal v business komunitě synonymem pro prvotřídní 
kvalitu a špičkovou řemeslnou výrobu. V ulici Jermyn Street, 
která je po celém světě známá jako ulice, kde se již od 17. sto-
letí koncentrovali výrobci prvotřídní pánské módy a i dnes zde 
mají obchody nejznámější britští výrobci business oblečení.

Příběh značky T. M. Lewin
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Od roku 2004 společnost otevírá 10–15 
obchodů ročně. V současnosti má značka 
T.M.Lewin více než 100 vlastních obchodů 
po celé Velké Británii. V roce 2009 vstoupila 
na singapurský trh, následovala Malajsie a na 
začátku letošního roku začala působit v Aus-
trálii a v České republice. Obchod T.M.Lewin, 
v pražské Nákupní galerii Myslbek v ulici Na 
Příkopě, je vůbec prvním obchodem značky 
nejen v České republice, ale v celé kontinen-
tální Evropě. T.M.Lewin navíc plánuje oteví-
rat v České republice a na Slovensku i další 
obchody.
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1. Je košile ušita z „2 ply“ bavlny?
Látka, ze které je košile ušita, je nejdůle-
žitějším ukazatelem kvality celé košile. 
Ideálním materiálem pro výrobu košil je 
čistá bavlna utkaná z extra dlouhých bavl-
něných vláken. Pouze nejlepší 3% světové 
sklizně bavlny jsou dostatečně kvalitní na 
to, aby z nich mohly být utkány látky na 
výrobu košil T.M.Lewin. Rozdíl v kvalitě 
látky hledejte zejména tak, že je označe-
na jako „2 fold cotton“ (někdy také „2 ply 
cotton“). Při výrobě takto označené košile 
jsou nejprve dvě samostatná vlákna bavl-
ny svinuta k sobě do jedné a teprve z ní je 
látka utkána. Tímto postupem získává lát-
ka extra pevnost a odolnost. Košile vám 
pak vydrží v perfektním stavu po mnoho 
let. Mnoho výrobců košil označuje mate-
riál jako „premium cotton“ nebo „100% 
cotton”, vždy je však třeba se ujistit, že 
se jedná o „2 fold cotton“, pokud chcete 
koupit košili skutečně prvotřídní kvality.

2. Má košile nelepený límeček?
Límeček je nejdůležitější část košile, neboť 
je stále vidět a kvalita jeho zpracování ur-
čuje, jak se v košili budete cítit po celý den. 
Právě límeček je jedním z hlavních znaků, 
který odlišuje košili z Jermyn Street od 
ostatních. U běžných košil je vnitřní část 
límečku tvořena umělým materiálem, ke 
kterému je vnější látka v podstatě přilepe-
na. Límeček je pak u krku nepříjemný na 
nošení a dříve se opotřebí, neboť použité 
lepidlo se časem vymyje a vnější látka se 
začne oddělovat od vnitřní části. Na límeč-
ku tak vznikají bublinky, které znehodnotí 
celou košili. Tento způsob výroby se po-
užívá zejména proto, že je levný a rychlý. 
Naproti tomu košile T.M.Lewin stále pou-
žívají starý způsob výroby límečku, který 

předpokládá, že i jeho vnitřní část je vyro-
bena ze stejného materiálu jako košile sa-
motná. T.M.Lewin zůstává u postupu výro-
by límečků, který používal již před sto lety. 
Výsledek je však dokonalý a pocit z takto 
ušité košile si zamilujete a k běžným koši-
lím s umělými límečky se už nevrátíte.

3.  Navazuje na sebe vzor košile napro-
sto přesně?

U košile nejvyšší kvality je vždy její přední 
část ušita ze třech samostatných částí. Jed-
notlivé části jsou precizně sešity tak, aby 
vzor košile zůstal naprosto přesně zacho-
ván, to znamená, že jednotlivé proužky 
nebo kostky na sebe ve švech dokonale 
navazují jak v přední části na hrudníku, 
tak mezi přední částí a sedlem košile (část 
košile, která se dotýká ramen).

Méně kvalitní košile bývají ušité pouze 
ze dvou kusů, a pokud se podíváte blíže, 
zjistíte, že vzory na sebe přesně nenavazují. 
Tento způsob výroby je totiž levnější, neboť 
je méně pracný a spotřebuje méně látky.

4. Jsou knoflíky dokonale přišité?
Dobrá košile má knoflíky přišité dvěma 
nitěmi, které zaručují, že se knoflíky nikdy 
neodpářou. Jedná se o metodu „lockstit-
ching“, při které horní nit prochází dírka-
mi knoflíku a prošívá látku pod ním, kde 
je následně při každém stehu ovinuta a sta-
žena spodní nití, což garantuje, že knoflíky 
už nikdy nebudete muset přišívat.

5. Je košile k dostání ve velikosti
 a střihu přesně na Vás?
Každý muž potřebuje jiný střih, velikost, 
délku rukávů, každému sluší jiný tvar 
límečku. Váš výrobce košil by Vám měl 
být schopen nabídnout kombinaci všech 
těchto možností přesně na Vás. Proto 
T.M.Lewin u svých košil nabízí 3 různé 
střihy, 4 délky rukávů a 7 tvarů límečku. 
V naší prodejně je pro Vás v každém oka-
mžiku připraveno více jak 2 000 košil, ze 
kterých si vybere opravdu každý. Při tak-
to rozsáhlé nabídce již nemusí ani pánové 
nestandardních velikostí volit zakázkové 
šití. Stačí si jen košili vybrat, vyzkoušet 
a okamžitě odnést domů.

Jak
poznáte
prvotřídní 
košili?
Při nákupu košile je třeba dbát na ně-
kolik konkrétních ukazatelů kvality, 
které odlišují dobré košile od všech 
ostatních. Každý z následujících zna-
ků je důležitý a teprve kombinace 
všech zaručí, že se jedná skutečně 
o prvotřídní košili.

www.tmlewin.cz
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Kvalitní spánek slaví díky
postelím Hästens již 160 let



Pradědeček Adolf byl řemeslným mistrem 
v pravém slova smyslu, hnacím motorem 
jeho úspěchu se stala zejména poctivě odve-
dená ruční práce a používání těch nejkvalit-
nějších přírodních materiálů. Tehdy zřejmě 
nemohl tušit, že tento recept na úspěch vy-
tvoří legendu, která se o pár generací pozdě-
ji zařadí mezi nejúspěšnější značky na světě. 
A především, že díky Hästens budou denně 
zakoušet zdravý, kvalitní a ničím nerušený 
spánek tisíce lidí na celém světě. Švédské-
ho krále nevyjímaje. Právě královské rodině 
dodává Hästens své postele již od roku 1952. 
Ostatně, mottem Hästens je učinit díky kva-
litnímu spánku svět lepším, jak prozradil Jan 
Ryde, současný ředitel firmy.

Funkční design z přírody 
S trochou nadsázky můžeme říct, že postele 
Hästens patentovala sama příroda. Postele 
jsou vyráběny výhradně ručně a za použití 
těch nejkvalitnějších přírodních materiálů 
– bavlny, švédského lnu, novozélandské vlny, 
švédského borovicového dřeva a samozřejmě 
koňských žíní. Materiály jsou pečlivě vybírány 
a za jejich kvalitu a zpracování ručí experti, 
jako třeba legendární odborník na vlnu Alan 
Waller. „Vlna funguje jako dokonalá přírodní 
klimatizace, v zimě hřeje a v letních měsících 
chladí. Navíc je tu další podstatná funkce a to 
odvádění vlhkosti - lidská kůže soustavně pro-
dukuje vlhkost, i když si toho nejsme vědomi, 
v podstatě se stále tak trochu potíme. Díky 

suchému prostředí je možné udržovat stálou 
tělesnou teplotu a dovolit tak tělu opravdu 
odpočívat, místo abychom se probouzeli 
chladem nebo zpocení,“ vysvětluje. Podobné 
termoregulační vlastnosti má i len a bavlna, 
navíc jsou to materiály příjemné na dotek, an-
tialergenní, organické a tělu více než blízké. 
Dokonce ani koňské žíně nejsou překážkou 
pro alergiky. „Problémem nejsou koňské žíně, 
ale případné nečistoty a prach, které se v nich 
mohou usadit následkem špatného zpracová-
ní,“ tvrdí Karel Vágner ze společnosti Vágner 
Design, který stojí za úspěchem Hästens v ČR. 
Koňské žíně se zpracovávají ve Švýcarsku, kde 
se pečlivě očistí pomocí vody, mýdla a palmo-
vého oleje. Suší se a splétají v copy, které se 

následně pečou, pak jsou ponechány několik 
měsíců zapletené, a po té znovu, ručně vyče-
sávají a použijí jako jedny z výplní matrací. 
Nasávají vlhkost a když je třeba, umí ji i použít 
– to když je v ložnici teplo a sucho, v lůžku se 
tak udržuje stabilní mikroklima.

Spaní na taštičkách
Součástí postelí je i patentovaný pružinový 
systém, ve kterém je každá pružina, vyrobena 
z kvalitní švédské oceli, upevněna ve zvláštním 
látkovém pouzdru. Jednotlivé pružiny posky-
tují během spánku pevnou oporu těla a navo-
zují tak pocit většího komfortu. O rovnoměrné 
zatížení se stará i patentovaný systém vrstvení 
matrace, v níž se na sebe pokládají střídavě 
žíně, vlna a bavlna. Matrace Hästens jsou od 
pohledu vysoké, to proto aby se váha těla vyba-
lancovala a necítili jsme během spánku žádný 
odpor, ale naopak na vlastní kůži pocítili, jak 
matrace přirozeně kopíruje tělo. 

Modrobílá klasika
Nejen nápadně vysoké matrace, ale přede-
vším design tvořený modrobílou kostkou jsou 
charakteristickým poznávacím znamením, že 
máme co do činění s Hästens. Podobně jako 
používání tradičních řemeslných postupů sa-
hajících o více něž století zpátky, ani design 
postelí nezměnil svou tvář. Sázka na tradici 
přetrvává a tak jako Ferrari je neodmyslitelně 
spjato se smyslnou červenou, postele Hästens 
poznáte podle modrobílé kostičky. Pro větší 
výběr však společnost nabízí i další barevné 
varianty. Na výběr jsou různé typy postelí 
a výjimku netvoří ani polohovací postel ovlá-
daná mobilem.
 
Pokud si postele Hästens pořídíte, vězte že sá-
zíte na jistotu – všechny typy postelí jsou se zá-
rukou 25 let. Investovat do kvalitního spánku 
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Psal se rok 1852, doba probouzejícího se pokroku a čas kdy lidská práce a řemeslný um hnaly vývoj kupředu. Právě tehdy 
začal Adolf Pehr, pradědeček zakladatele Hästens, vyrábět ve Švédsku koňská sedla a o něco později i matrace. Bylo běžné, 
že sedláři zároveň vyráběli matrace a plnili je materiálem levným a dostupným - koňskými žíněmi, odtud plyne i název 
Hästens – „náležící koním“. Výroba kvalitních matrací se záhy stala hlavním předmětem činnosti a příběh výroby jedněch 
z nejkvalitnějších postelí světa mohl začít. 

Legenda zvaná Hästens, 
vyrábějící jedny 
z nejkomfortnějších postelí 
světa, se zrodila dávno před 
rozsvícením první žárovky; 
před tím než Bell uskutečnil 
svůj první telefonický hovor 
a dokonce i před zrodem 
slavného modelu Ford T, 
lidově zvaného plechová Líza.

se ale vyplatí a to, i když budete muset sáhnout 
hlouběji do kapsy – postele Hästens pořídíte 
již od 170 tisíc, jsou však typy kolem 600 tisíc 
a ta nejdražší Vividus přijde na 1,7 milionů. 
Kvalitní spánek je zkrátka k nezaplacení. 

Své o tom ví Karel Gott, Martin Ručínský, 
Dara Rollins, Anna K., Petr Nedvěd, Libor 
Bouček, Brad Pitt, Angelina Jolie či Tom 
Cruise – ti všichni si dopřávají slastný odpo-
činek na postelích Hästens.

Hästens Concept Store
Vágner Design s.r.o. 
Vinohradská 33/1420, 120 00 Praha 2
www.postele-hastens.cz
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na stěny provozoven, samolepky do výklad-
ních skříní, ale především vzorky kování na 
dveře a panely s vybranými vzorky dveřního 
kování. Ty jsme letos inovovali. Interiéry ob-
chodů dnes již jsou o designu, proto jsme je 
ladili do decentní tmavě hnědé barvy wenge.

Celkově design, grafika, corporate identity, 
to jsou záležitosti, které si vyžadují neustálý 
vývoj a přeměny. Dospěli jsme k tomu, že 
jsme najali vlastního grafika, který sdílí naše 
cítění a pomáhá nám k jednotné designové 
prezentaci. Jeho prvním úkolem byla přemě-
na loga na modernější. A tak z kulatého zele-
ného vzniklo červené elipsovité. S původním 
logem korespondovaly i obaly, ty jsme tedy 
museli změnit také. Zalíbil se nám design slo-
žený z jednotlivých obchodních názvů našich 
klik ať již v barevném provedení nebo šedém. 
Také polepy vozového parku jsme sjednotili 
do jedné linie- bílá auta, šedě potištěná s čer-
veným logem. V neposlední řadě jsme vytvo-
řili perfektně propracovaný katalog. Je velmi 
reprezentativní, obsahuje řadu podrobných 
a užitečných informací , názorné produktové 
fotografie jednotlivých výrobků a troufám si 
říci, že je v současné době o několik kroků 
před konkurencí. Katalog obsahuje ucelený 
sortiment dveřního kování, ale i vše kolem 

dveří – zavírače, větrací mřížky, systém ge-
nerálního klíče a další. Pro účely veletrhů 
a jiných akcí jsme vytvořili ještě užší a tenčí 
katalog pouze s dveřním kováním a s odka-
zy na katalog hlavní a také virtuální, který je 
umístěn na našich www stránkách.

Jednotný vizuál prezentace není však jedi-
nou inovací posledního období. Protože ra-
zím heslo „Ševče, drž se svého kopyta“, zůstá-
váme dál velkoobchodem dveřním kováním, 
nicméně jsme obohatili sortiment o kování 
na celoskleněné dveře, dveřní zavírače a pa-
niková kování, systém generálního klíče, kte-
rý dokonce sami vytváříme, okopové plechy 
na míru a další doplňky ke dveřím.

Ohlédnu-li se za deseti lety firmy zpět, bylo 
v našem názvu firmy slovo „servis“ vždy 
oprávněné. Chtěli jsme a chceme vytvářet 

servis, na který se mohou zákazníci spoleh-
nout. Ať již to je rychlost a úplnost dodávek, 
marketingovou podporu, obrovské skladové 
zásoby, vyřizování reklamací obratem, vytvá-
ření optimalizovaných nabídek či poraden-
ství až po samotnou realizaci zakázky. 

Velmi si cením práce všech našich zaměst-
nanců, ať již pracují v terénu nebo v zázemí. 
Bez jejich neúnavné práce a nadšení bychom 
se mezi nejlepší hráče na trhu nedostali.

Naším cílem je stát se, díky dlouhodobé spo-
lupráci s obchodními partnery a propracova-
nému servisu, vedoucí firmou na trhu. Podni-
kat nadále poctivě a s čistým svědomím.

Velkým zlomem v historii firmy, která je dnes 
jedním z největších velkoobchodů s vybraný-
mi druhy železářského zboží - dveřním ková-
ním, doplňky ke dveřím, systémy generální-
ho klíče, větracími mřížkami a v neposlední 
řadě širokým výběrem krbového nářadí, s pů-

Společnost AC-T servis, spol. s r.o. v loňském roce oslavila 10 let od počátků firmy, kdy se paní Ing. Jana 
Erbová rozhodla ujmout se výhradního zastoupení německé obchodní společnosti, která dodávala na náš 
trh dveřní doplňky – kliky. A měla kliku. Ale samozřejmě nejen to je třeba k podnikání u nás. Klika se musí 
skloubit s pracovitostí, houževnatostí, smyslem pro organizaci, ale i s uměním nadhledu a se statečností 
zvládat spousty problémů. To vše paní Erbová dozajista měla a mnohem více, jinak by totiž nemohla v roce 
2009 získat prestižní Ocenění českých podnikatelek a projít sítem této soutěže. Deset let firmy je vždy důvod 
k ohlédnutí se a bilancování. Letošní rok však znamená další významné posuny v životě firmy, novou image, 
nový katalog a otevření showroomu v sídle firmy v Praze 9, Horních Počernicích.

Do druhé desítky
s novou image

Příběh společnosti AC-T servis

24

sobností po celém území ČR, bylo pořízení 
vlastní nemovitosti pro sídlo firmy.

„Když se uchýlíte do vlastního objektu, je 
najednou podnikání o něčem jiném,“ vzpo-
míná na důležitý mezník ve vývoji firmy 

majitelka – Jana Erbová. „Je to jiná odpo-
vědnost, jiný přístup, jiné myšlenky, jiný tok 
peněz. Naštěstí byla v roce 2003 na prodej 
jedna z posledních skladových a výrobních 
hal nedaleko nás, dvoupodlažní, s užitnou 
plochou 1 800  m2 a velkým přilehlým po-
zemkem na východním okraji Prahy. Úvěr 
i provozovnu jsme nakonec získali. Je to 
místo, kde firma sídlí, jenže už od začátku 
nám bylo jasné, že budeme muset hodně 
investovat - opravit střechu, vyměnit topení, 
zřídit sociální zázemí pro zaměstnance, vy-
měnit okna a tak dále…

Po vybudování zázemí pro rozrůstající se po-
čet zaměstnanců, prostoru pro balicí stroje 
a pořizování obalů, přebalů, propagačních 
materiálů a skladů, jsme se dali do poslední 
etapy rekonstrukce budovy. Byla jím dostav-
ba prostor pro showroom, který byl nedávno 
slavnostně otevřen. Je krásně prosvětlený, 
reprezentativní, ale především funkční. O in-
teriérovou koncepci se zasloužila společnost 
MORIS design, uznávaná pro svůj design ne-
jen u nás, ale i v zahraničí, která navrhla také 
panely na vystavení klik. Jsou zde prezento-
vána všechna dveřní kování a doplňky, které 
obsahuje náš nový katalog. Showroom je 
designově čistý, ale i účelný a jeho atmosféru 
dokresluje i funkční krb, ve kterém v chlad-
nějším počasí topíme a kolem kterého je 
uspořádán sortiment nabízeného krbového 
nářadí.

Vzorkovna velmi ulehčí situaci našim odbě-
ratelům, kteří si mohou zboží tzv. osahat, ale 
samozřejmě slouží i koncovým zákazníkům. 
V tomto ohledu jsme však féroví k našim ob-
chodním partnerům a nenabízíme zde slevy. 
Naopak se je, jako velkoobchod a dlouhodo-
bý partner, snažíme podporovat a zlepšovat 
jejich situaci a prodeje prostřednictvím růz-
ných akcí, školení, dodáváme image obrázky 
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Když v něm nenašel značku CalderaSpas, 
trochu znejistěl. Po dotazu u prodavače, proč 
tomu tak je, byl informován, že tyto špičkové 
vířivky se neprodávají s ostatními značka-
mi v těchto obchodech, ale mají své vlastní 
showroomy a související péči i služby.

V čem je hydroterapie prospěšná zdraví?
Hydroterapie prospívá člověku několika způ-
soby. Nejvíce viditelná je hydromasáž, kdy je 
lidské tělo nadnášené vodou zbaveno váhy, 
a trysky masírují jednotlivé části lidského těla. 
Zde je nesmírně důležité správné umístění 

správných typů trysek v sedadlech relaxačních 
míst. Na tomto principu je založena Kruhová 
terapie vířivek Caldera - každé relaxační místo 
účinkuje na vybranou část lidského těla a po-
kud je projde všechny, dostalo se vám intenzív-
ní masáže od chodidel až po krční páteř.

Pobyt ve vířivce má na každého z nás řadu 
dalších pozitivních vlivů. Vířící voda odplaví 
starosti a pohled na nebe plné hvězd je velmi 
uklidňující. Z vlastní zkušenosti pak mohu 
potvrdit, že po relaxaci ve vířivce se nádher-
ně spí. Ve vířivce jsou si lidé také mnohem 
bližší než kdekoliv jinde a blahodárný vliv na 
partnerské vtahy je jednoznačně kladný.

Jaké přináší značka CalderaSpas technologické 
novinky a jaké jsou nejnovější modely?
Naší aktuální technologickou novinkou je 
využití zcela nového materiálu pro izolaci 
vířivek. Používáme nově materiál FiberCore, 
který má vynikající izolačních vlastnosti, kte-
ré šetří náklady na provoz, je ekologický, ob-
sahuje až 25% recyklátu a nevyrábí se z ropy.
Další novinkou je luxusní provedení dekoru 
skořepiny vířivek Tuscan Sun. Tento dekor, 
který svým provedením ladí ke všem přírod-
ním materiálům si získal velkou pozornost 
při každé veřejné prezentaci, a je samozřej-
mě k vidění i v naší Galerii vířivek.

Vlajkovou lodí značky CalderaSpas je model 
Cantabria. Má v sobě to nejlepší, co aktuální 
technologie a možnosti poskytují a jedno-
značně představuje novou generaci hydrote-

rapie. Kdo si u nás tuto vířivku vyzkoušel, už 
nechce žádnou jinou.

A co v zimě? 
Opravdu aktuální otázka, i když to tak zatím 
nevypadá. Ale když dětem končí prázdni-
ny, jsou už Vánoce skoro za dveřmi. Vířivky 
CalderaSpas jsou na zimu dobře připraveny. 
Jsou výborně izolovány a jejich vlastnosti au-
ditované kalifornskou státní organizací pro 
spotřebu energií (California Energy Commis-
sion) odpovídají správně provedené izolaci 
střechy moderního domu.

Požitek z relaxace ve vířivce v mrazivém 
zimním vzduchu je nádherný. Okolo jiskří 
sníh a hvězdy jsou tak jasné. Pro toto období 
je velmi důležité správně zvolit místo, kde je 
vířivka umístěna. Mělo by to být blízko, aby 
skvělé pocity nekazila dlouhá cesta z domu 
do vířivky a zpět.

Galerie viřivek CalderaSpas
T. G. Masaryka 96, 277 13 Kostelec nad Labem
www.calderaspas.cz, www.galerie-virivek.cz
info@calderaspas.cz, tel.: 602 160 824

Příběh značky CalderaSpas®

Každý volí CalderaSpas®
od roku 1976

Návštěvníci Galerie vířivek se ocitnou 
v příjemném prostředí a na terase ven-
ku u vířivek se mohou od pana Culka 
dozvědět spoustu užitečných informací, 
stejně jako jsme se dozvěděli my. 

Češi si paradoxně kupují na zahrady přede-
vším bazény. Proč by se měli spíše zamyslet 
nad koupí vířivky?
Pamatuji se, jak jsem byl po návratu z dlouho-
dobého pobytu v USA ve Phoenixu v Arizoně 
přesvědčen o tom, že na části našeho pozem-
ku vybuduji bazén na plavání. Nahrávala tomu 
i skutečnost, že celá naše rodina ráda a dobře 
plave. Na zkoušku jsme postavili menší nad-
zemní bazén, ve kterém se již druhý rok kvůli 
počasí skoro nikdo nekoupal, a třetí rok jsme 

již byli bez bazénu. Po celou dobu bylo nutné 
intenzivně se starat o čistotu vody, která měla 
tendenci neustále zelenat.

Nyní trochu statistiky – průměrná roční 
teplota v Čechách je 10,4 °C a průměrná tep-
lota v měsících květen až září je 16,7 °C. Tyto 
teploty příliš nevybízejí k plavání ve venkov-
ním bazénu.

Vířivka, to je solidní jistota. Kdykoliv si 
vzpomenete, bez ohledu na počasí nebo roč-
ní období nabízí po odklopení krytu báječně 
ohřátou a křišťálově čistou vodu. Promyšlený 
systém automatického ošetření vody realizu-
je prakticky úsloví, že nejlepší údržba vody je 
žádná údržba. Tyto vlastnosti dělají z vířivek 
CalderaSpas neoddělitelnou součást toho, 
čemu říkáme domov.

Proč by se měli zajímat právě o značku Calde-
raSpas?
Vířivky CalderaSpas se vyrábějí s tradicí od 
roku 1976. Ve výrobním závodě v San Diegu 
již bylo vyrobeno více než 1 000 000 vířivek. 
Výrobce je na čele technologického vývoje 
a neustále pracuje na tom, aby vířivky Calde-
ra byly vyráběny na nejvyšší úrovni, s nízkými 
výrobními i provozními náklady. Spolupráce 
s význačnými zdravotnickými organizacemi 
pak dělá z vířivek Caldera místo dokonalého 
odpočinku.

Pro dokreslení zmíním zkušenost jednoho 
ze spokojených majitelů našeho nejoblíbeněj-
šího modelu Geneva. Při jedné z návštěv USA 
se rozhodl navštívit opravdu velký obchod 
s vířivkami a ujistit se tam, že volil správně. 

Zastoupení značky CalderaSpas u nás je v rukách pana Jana Culka. Získal ho nejen proto, že byl, jak sám říká, ve správný čas na 
správném místě, ale jeho dřívější zkušenosti ho přivedly k myšlence Galerie vířivek, která výrobce značky CalderaSpas oslovila. 
Na principu Concept Store je tak možné v sídle firmy v Kostelci nad Labem vidět a vyzkoušet si vířivky v reálném prostředí. 
Na rozdíl od běžných showroomů, kde jsou vířivky vystaveny v uměle vytvořeném prostoru a sednout si do vířivky je trochu 
problém, sem mohou v klidu přijet zájemci v plavkách, vyzkoušet si kteroukoli vystavenou vířivku a vidí ji ve skutečném světě 
- jako součást obytné terasy, zapuštěnou do terénu, v kombinaci s exotickým dřevem, atd. Po telefonické dohodě je možné 
přijet i navečer po práci nebo o víkendu. Vzhledem k tomu, že vířivky jsou vybaveny barevným osvětlením, je výhodné přijet 
večer a užít si barevné efekty coloroterapie ve vodě nebo krásně barevný oblouk vodopádu Acquarella®.

Příběh značky CalderaSpas®
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Galerie vířivek
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Destilaci Alambic používali Číňané 3000 let 
př. n. l. a Egypťané 2000 let př. n. l. Vzniklou 
tekutinu nazývali Arabové al-cohol a používa-
la se k léčení a na výrobu parfémů. Přibližně 
v roce 600 přinesli Arabové techniku destila-
ce i do Evropy. Alchymisté a mniši ji vylepšili 
a od roku 1250 nazvali tekutinu eau-de-vie 
tj. vodou života, protože prodlužovala život. 
Alambic je slovo řeckého původu (ambix 
– nádoba tvaru vázy s malým otvorem), kte-
rému Arabové dali předponu al (al-ambic). 
Okolo roku 1600 Chevalier du Croix Marron 
zavedl dvojitou destilaci. Písemně dokumen-
tovaná historie začíná rokem 1544.

Pro získání vynikajícího koňaku patří 
v rodině Louis Bouron tyto zásady:
1)  perfektně situované vinice zahrnující ob-

lasti Petite Champagne, Borderies a Fins 
Bois, aby koňaku mohla být dána vůně 
(bouquet), plnost, zakulacenost a jemnost.

2) absolutní zvládnutí obou stupňů destilace
3) nezbytné zázemí – sudy, sklepy
4)  jedinečná receptura pro míchání a proces 

zrání

Individualita a specifičnost koňaků Louis 
Bouron je dána i tím, že po šest generací po-
chází zaměstnanci loajálně ze stejné rodiny 
nyní reprezentované panem André Paquet. 
Na dvacet vysoce kvalifikovaných vinařů 
denně obdělává vinice, aby připravili vinnou 
révu ke sklizni a získali vynikající kvalitu vína. 
Používají pouze vlastní hrozny – odolnou 
odrůdu vinné révy Ugni blanc a. k. a. Saint 
Emilion des Charentes určenou pro výrobu 
nejlepších koňaků.

Vše je kontrolováno panem Bernard Parias 
nar. 1925 (destilace, proces stárnutí a míchá-
ní, plnění do lahví) a jeho chotí paní Moni-
que Parias nar. 1926 vnučkou Louis Bouron, 
která se specielně stará o kulturu vinné révy 
a má na starosti vinice a přípravu hroznů. 

Pravý koňak je směsí několika ročníků 
a dílem vždy jednoho člověka – sklepmistra, 
který při nejdelikátnější operaci – míchání 
– sjednocuje různé koňaky v různých fázích 
procesu zrání a ponechává je dalšímu pro-
cesu zrání, aby se ukázaly nejlepší vlastnosti 
jednotlivých komponentů.

Vlajkovou lodí značky Louis Bouron je je-
dinečný stoletý koňak HERITAGE, pocházejí-
cí z rodinných rezerv. Všechny příměsi jsou 
z roku 1906, a proto se stává stále vzácnějším. 
Pozoruhodná jemnost tohoto velmi starého 

koňaku, bohatost vůní si podmanila chuťové 
pohárky opravdových znalců koňaků, kteří 
rozeznávají nezaměnitelné Charente rancio, 
tak charakteristické pro koňakovou pálen-
ku starší 50 let. Jedná se o jedinečný koňak 
prezentující nejlepší vlastnosti komponentů 
z  Petite Champagne, Borderies a Fins Bois, 
vše z roku 1906, což je mimořádné a nena-
leznete na trhu produkt se stejnými atributy. 
Louis Bouron je jediným dodavatelem takto 
unikátního koňaku. Láhve jsou ručně plněny 
a číslovány. K lahvi je vždy přiložen certifikát 
ručně podepsaný rodinou Louis Bouron. 
Konzumace tohoto koňaku je nezapomenu-
telným zážitkem.

Do úžasné kolekce starých koňaků Louis 
Bouron patří i další velká rarita – unikátní 
150 let starý koňak SUBLIME, který přene-
chal Alexander Bouron svému synovi Louis 
Bouron v 19. století jako dědictví a odkaz 
koňaků z roku 1855 tj. destilovaných před 
nákazou mšičky révokazu. Výjimečná kon-
centrace vůní a komplexnost mimořádného 
zážitku vytváří teplý, lichotivě smyslný koňak 
pro jemné usrkávání a jedinečnou, nezapo-
menutelnou zkušenost a nevšední zážitek. 
Zmínili jsme jedinečný francouzský nápoj 
Pineau des Charentes – považovaného za 
pyšného, hrdého dědice koňaku.

Historie Pineau des Charentes sahá až do 
16. století, kdy ve Francii vládl Jindřich IV. 
Navarrský otec zmíněného krále Ludvíka 

XIII, který navštěvoval zámek Château de 
la Grange. Dle legendy je vznik Pineau des 
Charentes spojován s nešťastnou náhodou 
z roku 1589, kdy vinař omylem do sudu s ko-
ňakovou pálenkou nalil čerstvou hroznovou 
šťávu, kterou považoval tímto za znehodno-
cenou a nechal ji několik let v odloženém 
starém sudu. Potom, když sud opět potřebo-
val ale díky zajímavému aroma nápoj nevylil 
a poznal tak jeho lahodnost.

Pineau des Charentes je noblesní jemný 
nápoj, který se vyrábí v oblasti Charente – 
v šesti crus vymezených pro výrobu koňaku 
smícháním čerstvě vylisované hroznové šťá-
vy s kvalitní eau-de-vie (minim. 60 % vol.)a ná-
sledovně zráním na dubovém sudu. Vyrábí 
se dvě základní řady Pineau des Charentes 
– z bílých a červených odrůd vinné révy.

Pro bližší seznámení s rozsáhlou kolekcí 
koňaků a Pineau des Charentes LOUIS BOU-
RON Vás srdečně zveme nejen na webové 
stránky www. cognac-pineau.eu, ale i na přá-
telskou osobní degustaci v Residenci Zvonař-
ka na Královských Vinohradech.

Na závěr můžeme připomenout ještě z ji-
ného soudku, že při rozumné konzumaci 
koňaku se projevují jak jeho účinky antioxi-
dační, tak protirakovinné díky dlouhodobé-
mu zrání v dubových sudech a je též účinný 
proti kornatění cév.

Bližší informace a kontakt:
Ing. Miloš Janů
Residence Zvonařka
U Zvonařky 2536/1d
120 00 Praha 2
GSM: +420 607 568 895
E-mail: milos.janu@cognac-pineau.eu
www.cognac-pineau.eu

Tento příběh se začal psát před pěti lety, na 
základě  impulsu rodiny Louis Bouron z his-
torického zámku Château de la Grange, která 
si po návštěvách v České republice přála, aby 
se do našeho povědomí dostala francouzská 
specialita Pineau des Charentes, aby byly 
širšímu okruhu milovníků dobrého pití přá-
telskými cenami zpřístupněny velice kvalitní 
dlouholeté např. stoleté koňaky a zároveň 
zachovat jedinečnost těchto produktů a tím 
i atmosféru, kterou setkání s nimi navozuje.

Je nám potěšením pozvat Vás na první 
zastavení nedaleko města Cognac právě do 
malebného historického zámku Château de 
la Grange ze 14. století, kde v roce 1621 čas-
to pobýval slavný francouzský král Ludvík 
XIII., předchůdce francouzských králů Lud-
víka XIV. – Krále Slunce a Ludvíka XV., jejichž 
vláda zaznamenala rozmach a slávu Francie 
a atmosféru, do které právě koňak jako nápoj 
králů a král nápojů neodmyslitelně patří. 

Zámek Château de la Grange koupila rodi-
na Louis Bouron v roce 1832. Od té doby zde 
po šest generací v hlubokých sklepích pomalu 
a v nerušeném klidu v sudech z limousinských 
dubů zrají delikátní koňaky a Pineau des Cha-
rentes. Rodina Louis Bouron z  Château de la 
Grange má mezi vinaři a výrobci koňaků velmi 
významné postavení. Jsou to jediní vinaři dvou 
regionů Charentes (Charente a Charente Mari-
time) a patří mezi nejstarší domaine pěstování 
vinné révy a výrobce koňaku, které nezměnily 

za 180 let svého majitele. K zámku patří vini-
ce ve třech hlavních „crus“ – La Petite Cham-
pagne, Les Borderies, Les Fins Bois.

Díky této specifičnosti jsou koňaky Louis 
Bouron a Pineau des Charentes výsledkem 
harmonické kombinace jemnosti a zakula-
cenosti cru Fins Bois, fialkové vůně i chuti 

Borderies, květinové a ovocné příchuti cru 
Petite Champagne. To dovoluje rodině Louis 
Bouron vytvářet kompozice a míchat koňaky 
jedinečné bohatosti a výjimečnosti. O koňa-
ku bylo již hodně napsáno, je však obestřen 
tajemnem, které vychází z tradičních recep-
tur a jednotlivé rodiny si je pečlivě chrání.

Příběh Louis Bouron
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Vítejte nejen
ve světě koňaků
zní název katalogu a zároveň nabídka francouzských specialit, které 
exkluzívně zastupuje od roku 2007 jako výhradní dovozce a distribu-
tor pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Miloš Janů – Promexim.

Nabídka je charakterizována nejen přísnými 
podmínkami jednotlivých AOC (Appellation 
d´Origine Controlée), ale také individuálním 
osobním přístupem, tj. na francouzské straně 
tradičním a nikoliv průmyslovým způsobem 
výroby využitím vinné révy pouze z vlastních 
vinic a na naší straně osobním kontaktem a in-
dividuální prezentací bez zapojení obchod-
ních sítí a supermarketů, což dává nabízeným 
delikatesám zcela novou tvář a atmosféru.

Rádi bychom Vám nabídli několik zastave-
ní ve sladké Francii s pozváním na osobní 
degustaci výjimečných produktů jako je 
Cognac, Armagnac, Pineau des Charentes, 
Calvados či Champagne, připravovaných po 
dlouhé generace v tajuplných sklepeních 
romantických zámků a panství. Přiblížíme 
Vám delikatesy, které proslavily jak Francii, 
tak Francouze a jejich přirozený a vytříbený 
vkus opravdových gurmetů.

Pojďte s námi, ponořte se do neopakovatelné atmosféry 
minulých století... a zapomeňte, že jste možná spěchali



lorem ipsum is simply
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kurzu a hodně mu napomohl skvělý ročník 
1997. Od roku 2000 se vše obrátilo do plusu. 
Souviselo to i s kultivací prostředí, se změ-
nou stravovacího systému, se změnou život-
ního stylu. 

Jaké víno je u vás prioritní?
Myslím si, že na Znojemsku je vynikající Sau-
vignon, což je znojemská značka. Sauvignony 
jsou tu aromatické, zvláště vína pěstovaná na 
okraji Českomoravské Vysočiny. Jednak je to 
minerálním podložím, tím se liší od jiných 
podoblastí, a jednak v létě jsou tu studené noci 
a teplé dny. Střídání teplot má vliv na vývoj 
aromatických látek. Proto jsou odsud tato vína 
mnohem více aromatická než v jiných morav-
ských oblastech, kde sluníčko praží celý den. 

Kdo je vaším největším odběratelem?
Máme to rozdělené zhruba na třetiny: ob-
chodní řetězce, pak restaurace a třetinu tvoří 
fyzické osoby po celé České republice a rov-
něž ze Slovenska. Léta už dodáváme víno také 
na paluby letadel ČSA. Někdy jsme tam byli 
zastoupeni jen jedním výrobkem, někdy ce-
lým sortimentem. V současnosti jsme jediní 
dodavatelé tichých vín jak do ekonomické, 
tak i do byznys třídy.

Větší množství vína dodáváme také na Sloven-
sko, do ostatních zemí jen doplňkově, proto-
že Česká republika není ve výrobě vína sobě-
stačná. Spotřeba je mnohem vyšší, proto je 
pro nás prioritní tuzemský trh a zahraničí spí-
še indikátorem v porovnání kvality a stylu.

Na nedávném 15. mezinárodním veletrhu 
pro gastronomii Víno & Delikatesy 2012 na 
Výstavišti v Praze obdržel Znovín Znojmo 
dvě vysoká ocenění – Cenu premiéra ČR 
v kategorii vína přírodně sladká za ledové 
víno Ryzlink rýnský 2009 a Cenu ministra 
zemědělství ČR v kategorii vína tuzemská 
A2 za Tramín červený, výběr z hroznů 2009. 

Další ocenění ze soutěží vín v San Francis-
ku v USA, v Německu, Izraeli, Austrálii, 
Rakousku, Anglii a v dalších zemích doklá-
dají, že Znovín Znojmo je společností, kte-
rá umí odolávat konkurenci a neztratila se 
v podnikatelském chaosu.

Příběh Znovínu Znojmo
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Připijme jim tedy na zdraví!

Věnceslava Dezortová
Foto Jovan Dezort 

Vlevo Ing. Pavel Vajčner, generální ředitel Znovínu Znojmo, 
vpravo Ing. Zdeněk Palát, majitel Znovínu Znojmo

Král Jan Lucemburský s vinaři Ing. Pavel Vajčner přebírá ocenění
na veletrhu Víno & Delikatesy 2012

Jaké byly počátky společnosti a vaše role v ní?
Po studiích specializace vinařství na Vysoké 
zemědělské škole v Brně jsem nastoupil do 
závodu Znojmo, který byl jedním z pěti Mo-

ravských vinařských závodů. Nejprve jsem 
byl technologem, pak agrotechnikem, výrob-
ním náměstkem, prostě dělal jsem všechno 
možné. V roce 1991 jsme se odtrhli a založili 
státní akciovou společnost Znovín Šatov. Po 
kupónové privatizaci v roce 1992 jsme se 
přejmenovali na Znovín Znojmo. Název vzni-
kl ze slov znojemské víno. 

Máte za sebou dvacet let. Kdy jste prožívali 
nejhorší období?
Nejtěžší doba byla hned na počátku samostat-
né společnosti, takže po roce 1992. Tenkrát 
vznikaly různé potravinářské firmy, do priva-
tizace šli poměrně divoce různí dobrodruho-
vé, kteří od nás odebírali víno, ale nespěchali 
s platbou. Zjistili jsme, že z deseti až patnácti 
procent se nám nevracejí pohledávky. Úroko-
vé míry se pohybovaly vysoko mezi 22 až 23 
procenty, což bylo neskutečné. Doposud ne-

jsou některé pohledávky z té doby vyřízené. 
Až zhruba kolem roku 2000 se dění obrátilo 
v normální podnikatelské prostředí.

Přežít a nezkrachovat, to bylo zřejmě velmi 
těžké. Jak jste se udrželi? 
Museli jsme prodávat víno a z toho financo-
vat všechno. Investovali jsme málo, protože 
prioritní bylo nejprve posilovat značku. 
V roce 1995 jsme se pustili jako první v naší 
republice do vinařského turistického progra-
mu, který tady do té doby nebyl. Začali jsme 
organizovat návštěvy turistů a zájemců po 
vinařství. Bylo to z počátku velmi těžké. Pití 
vína nebylo v kurzu. Před rokem 1997 všich-
ni podnikatelé chodili ve fialových kvádrech 
a pili whisky nebo jiný tvrdý alkohol. Pěsto-
vání a prodej vína nemělo přesná pravidla. 
Až v roce 1995 vznikl Vinařský zákon, který 
vše upravoval. Víno se dostalo postupně do 

Znovín Znojmo
slavil dvacetiny

V prostorách Louckého kláštera ve Znojmě se v polovině června sešlo více jak šest set hostů z řad vinařů, známých osobností 
a přátel vína. Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, náš patrně nejznámější výrobce vína, tu slavil dvacet let své úspěšné 
činnosti. Událost to byla velkolepá. Na koni přijel král Jan Lucemburský s družinou, aby vzdal hold moravskému vínu. Skupina 
Amanitas předvedla zcela neobvyklou ohňovou show. Klášterní sklepení, v kterém je uloženo téměř milion lahví vína, bylo nasví-
ceno měnícími se barevnými efekty. V Obrazové galerii, budované Znovínem řadu let, si návštěvníci mohli prohlédnout rozsáhlou 
sbírku uměleckých děl, ke kterým přibyly z iniciativy publicisty Jiřího Müllera i dvě velké plakety k 20. výročí, které zhotovili kera-
mici Olga a Miroslav Hudečkovi. Během velkolepého pohoštění hrály cimbálovky Antonína Stehlíka a Jožky Šmukaře, zpíval sbor 
Mužáci z Pohořelic. Pochopitelně nechyběla degustace znovínských vín, uznávaných nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Generálním ředitelem Znovínu Znojmo je od počátku Ing. Pavel Vajčner. Pojďme si s ním trochu zavzpomínat.

Příběh Znovínu Znojmo
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Ing. Pavel Vajčner přebírá od pana Hrabici plakety 
k 20. výročí, uprostřed keramik Miroslav Hudeček



Obchodní centrum Letňany bylo postave-
no v roce 1999 a s celkovou rozlohou přes 
125 000 m2 je největším obchodním centrem 
v České republice a zároveň se řadí mezi 40 
největších obchodních center v celé Evropě. 
Návštěvníci zde naleznou více než 180 ob-
chodů s módou a módními doplňky, obuví, 
sportovním vybavením, hračkami nebo vý-
robky pro péči o krásu a zdraví. V centru se 
nachází rovněž jeden z největších hypermar-
ketů Tesco a řada nejrůznějších služeb, od 
květinářství, přes cestovní kanceláře, bankov-
ní pobočky až po kadeřnictví či krejčovství. 
V nabídce nechybí ani množství odpočin-
kových zón a téměř 20 restaurací a kaváren. 
Velkou předností Obchodního centra Letňa-
ny je pak bohatá nabídka kulturně-sportovní-
ho vyžití a nejrůznějších doprovodných akcí.

Dostupnost autem i městskou dopravou
Obchodní centrum Letňany je skvěle do-
stupné jak pro Pražany, tak pro mimopraž-
ské obyvatele. Nachází se nedaleko stanice 
metra a zároveň na okraji města. Návštěvníci 
cestující městskou dopravou se do OC Let-
ňany dostanou z konečné stanice metra C 
– Letňany, odkud je až před centrum přiveze 
bezplatná autobusová linka OCL. Zákazníci 
přijíždějící automobilem bezesporu ocení 
polohu přímo u výpadovky na Teplice a vel-
kokapacitní parkoviště pro 3.200 vozidel 
s čerpací stanicí Tesco a samostatnou průta-
hovou mycí linkou.

„Naše centrum je oblíbeným cílem nákupů 
i pro obyvatele Středočeského kraje, napří-
klad Mělnicka, Roudnicka, Mladoboleslavska 
či Litoměřicka,“ říká Renata Nejtková, marke-
tingová manažerka obchodních center Tesco 
a dodává: „Díky nedávno otevřené mimoúrov-
ňové křižovatce ulic Veselská a Kbelská se nyní 
do Obchodního centra Letňany dostanou ná-
vštěvníci ještě pohodlněji, bezpečněji a rych-
leji.“ Nová křižovatka zároveň výrazně zlepšila 
napojení na Vysočanskou radiálu a tím i na 
Mladoboleslavskou a Hradeckou dálnici.

Pro každého člena rodiny něco
„Podle našeho interního výzkumu víme, že 
významnou část našich zákazníků tvoří ro-
diny s dětmi. Nabídka Obchodního centra 
Letňany je proto uzpůsobena tak, že si v ní 
každý člen rodiny najde to své. Od módy přes 
sport a hračky až například k hobbymarketu,“ 
konstatuje Renata Nejtková a dodává: „Zatím-
co ti větší nakupují, ti menší si mohou zařádit 
v oblíbeném dětském koutku Letňánek, pod 
dohledem rodičů na dětských houpadlech 
a skluzavce v atriu u Kika nebo na venkov-
ním dětském hřišti. Společně se pak mohou 
občerstvit v jedné z mnoha restaurací ve food 
courtu nebo si odpočinout ve venkovním par-
ku plném zeleně a udržovaných trávníků.“

OC Letňany láká i milovníky kultury nebo 
sportu. Multikino Cinema City disponuje 
největším kinosálem v Praze s jedinečným 
panoramatickým plátnem. Příznivci aktivní-
ho života ocení Aquacentrum Lagoon, které 
vedle bazénů, tobogánu, vířivky, sauny nebo 
páry nabízí rovněž vlastní fitness centrum. 
Paletu sportovních možností dále tvoří dvě 
sportcentra s krytými tenisovými a badmin-
tonovými kurty, spinningem a širokou na-
bídkou kondičních cvičení a rehabilitačních 
programů, zimní stadion Ice arena, jenž 
celoročně nabízí dvě kryté ledové plochy, 
a v neposlední řadě Skydive arena, největší 
větrný tunel pro indoor skydiving v Česku, 
kde si může každý vyzkoušet, jaké to je létat 
a vznášet se. Ve speciální skleněné letové 
komoře tam totiž proudí vzduch o rychlosti 
180 až 280 km/hod, což jsou identické pod-
mínky jako při seskoku z letadla.

Sportovní klání, módní přehlídky
i interaktivní výstavy
Vedle již zmíněných stálých kulturních 
a sportovních možností organizuje Ob-
chodní centrum Letňany pro své zákazníky 
i množství jednorázových víkendových nebo 
déle trvajících akcí pro malé i velké. Tradič-
ně probíhají přehlídky aktuálních módních 

trendů za účasti předních českých návrhářů. 
Pro menší návštěvníky jsou pravidelně orga-
nizovány různé zábavné akce, oblíbené jsou 
i dlouhodobé výstavní expozice. Parkoviště 
Obchodního centra Letňany bylo letos dějiš-
těm například celonárodního finále českého 
Streetball Cupu nebo výstavy motocyklů Har-
ley Davidson. 

Přímo v prostorách obchodního centra se 
konají i živá představení světového formátu. 
Návštěvníci tak byli svědky stavby soch z pís-
ku nebo představení na ledě, které s velkými 
ovacemi proběhlo v prostranství u fontány. 
V době Vánoc a Velikonoc je vždy centrum 
pro lepší dokreslení sváteční atmosféry origi-
nálně vyzdobeno. „Vítáme každou možnost, 
kterou můžeme oživit obchodní centrum ať 
už v interiéru nebo v jeho nejbližším okolí, 
a našim zákazníkům tak zpříjemnit naku-
pování,“ uzavírá Renata Nejtková. Přehled 
všech aktuálně plánovaných akcí v Obchod-
ním centru Letňany jsme pro vás připravili 
v sekci Stores.
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Obchodní centrum Letňany nabízí svým návštěvníkům unikátní mix nákupních, kulturních a sportovních možností na jednom místě.

OC Letňany

Obchodní centrum
pro celou rodinu
Moderní obchodní centrum není jen o nakupování, ale nabízí svým návštěvní-
kům i dostatek sportovních nebo kulturních možností, aby si na své přišel každý 
člen rodiny. Právě proto naleznete v Obchodním centru Letňany, vedle širo-
kého spektra obchodů, třeba i multikino, aquapark, zimní stadion nebo rozsáhlý 
venkovní park s dětským hřištěm. 

OC Letňany

34



36

Korporátní dárky
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Celosvětově nejznámější značkou tohoto 
předmětu je právě Victorinox. Když firma
spojí svoje obchodní jméno se značkou Vic-
torinox nebo Victorinox Swiss Army, spojuje 
firemní image s jedním nejvíce uznávaným
brandem a může si být jista, že výrobek se 
svým logem bude každodenně používán 
a bude tak obdarovanému neustále připomí-
nat jeho dárce. Na nože lze samozřejmě apli-
kovat logo darující společnosti a to buď tam-
pónovým tiskem v 5 barvách nebo pomocí 
kovové inlay ve stříbrné barvě či je možné 
laserování na čepel nože. Victorinox nože je 
možné dodat i ve speciálním dárkovém bale-
ní jako dalším nosiči darujícího brandu. Celá 
řada slavných mezinárodních firem používá
původní „švýcarský důstojnický nůž“ jako 

Vaše logo na nejmnohostrannějším nástroji 

Posláním firemních dárků je hlavně připomínat obdarovanému brand darujícího. Experti na poli 3D reklamy neustále vymýšlejí nové
a nové předměty, které by byly praktické a které by měl příjemce z důvodu nutnosti použití co nejčastěji na očích. Jeden předmět už 
byl před staletími vymyšlen a doveden k dnešní dokonalosti. Není snad mnohostrannějšího nástroje než je kapesní nůž. 

symbol kvality a mnohostrannosti ve svých 
vlastních reklamách. Opakovaně se v zahra-
ničí objevují napodobeniny „důstojnického 
nože“, a to nevalné kvality. Již mnohokrát se 
stalo, že na napodobenině byl použit švýcar-
ský kříž, a bylo proto nutné, aby zakročila 
švýcarská velvyslanectví či do konce soud. 

Výhradní dovozce produktů Victorinox do Čes-
ké Republiky Rösler Praha s.r.o. Elišky Junkové 
1394/8, 102 00 Praha 10 Telefon: 267 188 011 
www.victorinoxcz.cz

Co si u Vás hosté mohou dát?
Menu je založeno na nejčerstvějších lokál-
ních surovinách, které ctí sezónu. Nenajdete 
u nás rozsáhlý jídelní lístek, protože naším 
cílem je předložit zákazníkovi autentická 
jídla připravená s láskou a úctou ke zdrojům, 
ze kterých pocházejí. Menu je přehledné, 
zkombinované tak, aby se všechny ingredi-
ence propojily v dokonalé harmonii. V rámci 
týdenního menu zařazujeme jídla připravená 
z regionálních sezónních surovin. S přícho-
dem nového kreativního šéfkuchaře Jana 
Valtera se obměnilo menu, dosud založené 

na kombinaci toho nejlepšího z klasické ital-
ské a české kuchyně. V této tradici Jan Valter 
pokračuje společně s druhým pilířem naší 
kuchyně - Ondřejem Szarkozym, odborní-
kem na italskou kuchyni, který rozvíjel své 
profesní základy v Itálii celých sedm let.

Mezi nejoblíbenější jídla z kategorie mo-
derní české gastronomie navazující na nobles-
ní českou tradici patří králík na dva způsoby 
(pečený křupavý hřbet a ve vakuu pozvolna 
vařené stehno v pancettě s mladým špená-
tem a bramborovými noky), hovězí svíčková 
na smetaně s karlovarským knedlíkem či kon-
fitovaná husa s karamelizovaným červeným
zelím a bramborovými placičkami. Velké po-
pularitě se těší také polední menu v ceně již 
od 99 Kč, v jehož rámci nabízíme velkorysé 
porce. V souladu s moderní gastronomií se 
snažíme nabídnout milovníkům darů moře 
denně čerstvé ryby. V této souvislosti jsme za-
vedli novinku – vaření na objednávku.

Čím je podmíněno vaření na objednávku? 
Princip této služby je jednoduchý – zákazník 
zavolá se speciálním přáním jeden až dva dny 
dopředu a my mu připravíme pokrm podle 
jeho přání. Speciální objednávky zákazníků 
se týkají převážně mořských plodů, zejména 

humrů, ale jsme připraveni vyhovět jakému-
koliv přání. Prostě pod heslem - La Pergola 
splní každé vaše přání!

Čeho se u Vás hosté mohou napít?
Na našem vinném lístku najdete špičková 
vína z celé Evropy a samozřejmě i z Moravy. 
Naleznete zde vína z malých a unikátních vi-
nařství s kvalitní technologií výroby a s limi-
tovanými výnosy. Pocházejí od vinařů, kteří 
se v první řadě soustředí na kvalitu vína, mají 
dlouhou historii a výborná hodnocení svě-
tových degustátorů a vinařských publikací. 
Velmi důležité je pro nás, aby všechna vína 
byla v dobrém poměru kvalita versus cena. 
Všechna vína jsou samozřejmě nabízena tak, 
aby se dobře snoubila s nabídkou pokrmů. 
Náš personál je proškolen, aby k vybranému 
pokrmu doporučil víno, které ještě umocní 
příjemný gurmánský zážitek.

Pořádáte nějaké speciální akce?
Ano, chystáme také tematické večery – zvěři-
nové či zabijačkové hody.

Jak je to s pronájmem pro firmy nebo větší
skupiny?
Firmy u nás pořádají oslavy, velmi oblíbené 
je firemní grilování. Také si u nás lidé oblíbili
oslavy narozenin. Jsme ideálním prostředím 
pro uspořádání svateb. Uzavřený dvůr, zahrád-
ka, výtečná kuchyně, osobní přístup. Svatebča-
ni i hlavní aktéři svateb jsou u nás spokojeni.

Kde Vás hosté najdou?
Žampiónová 30, Praha 10 – Pitkovice
www.restaurace-lapergola.cz
telefon rezervace: 267 310 791

Nedávno byla otevřena restaurace La Pergola daleko od městského shonu, v krásném prostředí se zahrádkou v Pitkovicích na Praze 
10. Hosty tam čeká kouzlo poctivé domácí kuchyně, ale mohou si vychutnat i speciality kuchyně italské, vždy čerstvé ryby, steaky 
z mladého býka, čerstvé těstoviny a domácí dezerty. Na otázky kolem restaurace nám odpověděla paní majitelka Alena Soukupová.

velká zahrádka stranou od městského ruchu 
 velké hlídané parkoviště v areálu  dětský 
koutek  salónek  wifi zdarma  bezbariérový 
přístup  klimatizace

Restaurant La Pergola
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A kdo jsme my? 
Každá firma 

o sobě říká, že 
je dynamic-
ká, zaměřená 

na zákazníka 
a jeho potřeby...Sa-

mozřejmě, to my také, copak to v současné 
době jde jinak? Zásadami firmy CATLEE je 
slušnost, poctivost, otevřenost, fair play jed-
nání, kvalita. Slovo dělá muže a slovo dělá 
CATLEE. A CATLEE navíc dělá radost. CAT-
LEE dělá dárky.

Větší část našich produktů je určena pro kon-
krétní lidi, pro konkrétní příležitosti. Ten, 
který někomu náš dárek dává přesně ví komu 
a proč ho chce dát. Třeba to neumí vyjádřit slo-
vy a náš čokoládový dárek s milým textem to 
řekne za něj. Myslíme si, že něco podobného 
může samozřejmě platit i pro firmu, která chce 
komunikovat se svými zákazníky a partnery.

Za firemní reklamní předměty či dárky vy-
nakládají společnosti nemalé prostředky. 

Myslíme si, že lidé již mají plné šuplíky pro-
pisek nebo otvíráků či jiných, podobných 
hloupostí. My nabízíme jiné řešení. Čokolá-
du té nejvyšší kvality, kterou jsme schopni ať 
obalem nebo vlastním výrobkem, udělat od-
lišnou pro každého našeho zákazníka. Každé 
společnosti, každému člověku jsme schopni 
vytvořit personifikovaný dárek.

Chcete hořkou, mléčnou nebo bílou čoko-
ládu ve vlastním přebalu? Není problém. 
Má to být jen čokoláda nebo má být s ně-
jakým posypem? Není problém. Umíme 
cokoli. Má být logo vaší společnosti přímo 
na čokoládě? Není problém. Nechcete jen 
čokoládové tabulky různých velikostí a tva-
rů? Není problém. Umíme pralinky, lanýže 
nebo jiné čokoládové speciality. Chcete 
vánoční čokoládové koule nebo figurku fi-
remního maskota? Není problém. Uděláme 
prostě vše, aby vás zákaznici měli rádi a aby 
vás „žrali“.

Naší snahou a filozofií ale není jen předávat 
pozitivní emoce, ale chceme také pomáhat. 

Spolupracujeme proto s chráněnými dílna-
mi, které se na výrobě s námi spolupodílí. 
Snažíme se tím pomoci dobré věci a vám 
můžeme také nabídnout část tohoto dobré-
ho pocitu tím, že jsme schopni v rámci le-
gislativy nabídnout i tzv. náhradní plnění.
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Říkáme si a snažíme se o to, aby náš život byl, hlavně v nynější ne zrovna příznivé 
době, příjemnější, vlídnější, veselejší. Aby byl více naplněn milými a hezkými emo-
cemi, láskou, přátelstvím a úsměvem. Každý z nás se o to pokouší jinou formou. Ně-
kdo zpívá, jiný kreslí obrázky, další pečuje o květiny. My vymýšlíme a vyrábíme dárky. 
Z čokolády. Té nejkvalitnější a vyráběné ručně v Čechách podle tradičních receptur.

A kdo jsme my? 
Každá firma 

o sobě říká, že 
je dynamic-
ká, zaměřená 

na zákazníka 
a jeho potřeby...Sa-

Možná vás mají vaši zákazníci a partneři 
rádi, my ale chceme, ať vás ŽEROU !

Krabička je ideální plochou pro Váš firemní vzkaz, 
vizuál, logo či podpis

CATLEE s.r.o.
Bartolomějská 1, 110 00 Praha 1
telefonní kontakt : 725 039 815 a 734 567 460
www.catlee.cz

Unikátní limitovaná kolekce TERIBEAR 2012 
byla vyrobena ve spolupráci s českými spo-
lečnostmi – Manufaktura, Tescoma a Presco-
Group, a.s.. Výtěžek je pak určen českým 
opuštěným a znevýhodněným dětem.

Mezi nesporné výhody takto 
zakoupené kolekce lze jmenovat: 
1. Unikátnost – jedná se 
 o limitovanou kolekci 
2. Certifikovaná kvalita
3. Originální design
4. Speciální balení, které umožňuje 
 umístění loga společnosti
5. Neotřelá pomoc opuštěným dětem 
6.  Transparentnost příspěvku, který je určen pří-

mo nadaci – z každého produktu je přesně sta-
novená částka pro charitu

7. Uvedení firmy v seznamu dárců a na webu
8. Možnost odpočtu příspěvku ze základu daně 
9.  Zvýšení renomé a jasné vnímání společenské 

odpovědnosti firmy

Kdo je TERIBEAR?
TERIBEAR je „méďa hrdina“ a současně hlav-
ní symbol stejnojmenného projektu Nadace 
Terezy Maxové dětem. Symbol médi v sobě 
vhodně spojuje dětskou tématiku se součas-
ným módním trendem. TERIBEAR je kultov-
ní projekt oblíbený nejen veřejností, ale i mé-

TERIBEAR LIMITED EDITION 2012

firemní vánoční dárky
s přidanou hodnotou
V letošním roce připravila Nadace Terezy Maxové dětem ve spolupráci s partnery, unikátní kolekci výrobků s motivem TERIBEAR, 
která je určena firmám, jež hledají pro své klienty neotřelé, designové vánoční dárky s přidanou hodnotou. Kolekce obsahuje 
designové hrnky, nádobu na med a fondue, sůl do koupele, lahodné čaje a tři druhy kalendářů pro rok 2013. Autorem kolekce 
je Vladimír Žák, ze Studia Vrtiška, Žák, držitel ocenění Objev roku 2008 Grand Czech Design. 

dii. Potvrdil, že inovativní přístup k charitě 
a CSR má svůj smysl a je efektivní. TERIBEAR 
získal prestižní ocenění v rámci soutěže TOP 
FIREMNÍ FILANTROP, v kategorii „Partner-
ství se zákazníky“. 

Projekt TERIBEAR podpořily nejrůznější 
osobnosti, a to jak přípravou unikátních 
kolekcí, tak i podporou kampaní. Tak vznikl 
TERIBEAR Dreamteam. Spolupráci přijali: 
Anna K, Chinaski, Patrik Eliáš, Klára Nade-
mlýnská a Monika Golková, česká fotbalová 
reprezentace, fotbalisté 1.Gambrinus ligy, 
Rony Plesl, Vladimír Žák, finalistky soutěže 
krásy Česká Miss.

Charitativní rozměr projektu?
Projekt je reakcí na české prvenství na ev-
ropském žebříčku v počtu dětí vyrůstající 
mimo rodinu (v přepočtu na obyvatele). 
Česká republika je v daném ohledu na tom 
hůře než Bulharsko, Ukrajina či Rumunsko. 
Proto je výtěžek z projektu použit na rozvoj 
a podporu náhradní rodinné péče, zejména 
pěstounské péče. Další oblastí podpory bude 
prevence odebrání dítěte z rodiny. Oba smě-
ry (prevence i podpora náhradní rodiny) 
sledují jednoznačný cíl, jenž je snížení počtu 
dětí, které vyrůstají v ústavní péči.

Kontakt nadace:
Nadace Terezy Maxové detem,
info@terezamaxovadetem.cz,
www.terezamaxovadetem.cz

Kontakt distributor:
BRAND CONCEPT s.r.o.
info@brandconcept.cz
www.brandconcept.cz
objednat na: www.trendybrandy.cz 

Z čeho vycházíme?
Velkou inspirací byl pro Nadaci Terezy Ma-
xové dětem projekt BONO VOXe „RED“. 
BONO poprvé využil geniálně jednoduchou 
marketingovou myšlenku. Vybrané produkty 
„obrandoval“ červenou barvou, která se sta-
la klíčovou a kultovní pro tento charitativní 
projekt. Aktivitu BONA podpořila řada hvězd 
– Steven Spielberg, Gissele Bünchen, Oprah 
Winfrey a další, stejně jako zvučné značky 
– Armani, Apple, American Express, GAP, 
Motorola… Vzhledem k omezením trhu bylo 
nutné projekt přizpůsobit českým podmín-
kám – přesto, po dvou letech usilovné práce 
se „narodil“ náš český TERIBEAR.

Korporátní dárky
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Pojem „Chráněná dílna“ sice letos již v záko-
ně o zaměstnanosti nenajdeme, na reálném 
fungování zaměstnavatelů s více než 50 % 
OZP se ale nic nezměnilo. Zaměstnavate-
lé s více jak 25 zaměstnanci většinou znají 
chráněné dílny v souvislosti s povinností ze 
zákona o zaměstnanosti zaměstnávat ve své 
společnosti minimální, 4% podíl lidí se zdra-
votním postižením. Ne v každé firmě je to ale 
samozřejmě možné. Jedním z možných řeše-
ní je pak odběr zboží a služeb od chráněných 
dílen formou tzv. náhradního plnění.

Chceme Vám představit Chráněnou dílnu 
A MANO, sídlící na Praze 3, od níž můžete 
odebrat dárkové a reklamní předměty založe-
né na keramické tvorbě. A MANO je chráněná 
dílna, ve které nachází pracovní uplatnění 16 
lidí s mentálním nebo kombinovaným posti-
žením. Název chráněné dílny A MANO zna-
mená v překladu „ručně, ruční“ a to je také 
výstižné pro jejich tvorbu. Pracovní podmín-
ky v dílně A MANO jsou individuálně přizpů-
sobené potřebám zaměstnanců s mentálním 
a kombinovaným postižením tak, aby práce 
pro lidi s postižením měla význam nejen prak-
tický, ale také socializační a rehabilitační.

Všechny zakázky provedené chráněnou díl-
nou A MANO mohou být uplatněny formou 
náhradního plnění, tj. odečteny ze zákon-
ných odvodů. Z vynaložených peněz na ná-
kup dárků tak můžete získat zpět i 30%. Na-

víc zadáním zakázky dílně pomáháte lidem 
s postižením při jejich pracovním uplatnění. 

Všechny zakázky se i přes zpracování lidmi 
s hendikepem vyznačují profesionální pre-
cizností. A MANO je vlastně první dílnou pro 
lidi s mentálním postižením v Praze, která 
získala ochrannou známku „Česká kvalita 
– Práce postižených“ na základě auditu a pro-
věření norem práce s postiženými. 

Výrobky z dílny A MANO si můžete zakoupit 
buď v e-shopu, nebo Vám vyrobí předmět 
z keramiky na zakázku dle Vaší vlastní před-
lohy nebo dle na míru vytvořeného návr-
hu. keramika je pro lidi z A MANO hlavním 
řemeslem a nabízí prostor pro obrovskou 
variabilitu i účelnost vyrobených předmětů. 
Zároveň Vaše dárkové předměty budou na 
světě zcela jedinečné a originální. Na kerami-
ku lze umístit Vaše logo či text zcela přesně 
dle pravidel Vaší firemní identity a vybrat si 
lze z několika technologií – reliéfní otisk, ke-
ramický obtisk, či tampónový potisk. Tampó-
novým tiskem pak lze potisknout i jakýkoliv 
jiný předmět a materiál, který si sami vybere-
te. Vyrobené předměty nebo sady předmětů 
pak zaměstnanci dílny rádi zabalí do ručně 
vyráběných kartónových krabiček.

Balící a kompletační služby této dílny využívá 
náš časopis a směle Vám může doporučit její 
kvalitu, spolehlivost, šikovnost i vstřícnost. 

Keramické techniky 
Základem keramické produkce chráněné díl-
ny A MANO jsou výrobky vytvořené točením 
na hrnčířském kruhu. Pod rukama točíře 

tak vznikají nádherné, originální hrnky, talí-
ře a všechny ostatní výrobky, které vychází 
z kruhového tvaru. Další část zaměstnanců 
dílny se specializuje na ruční výrobu modelo-
váním. Takto vytváří z plátu hlíny hrnky, talíř-
ky, květináče, aroma lampy, nástěnné hodiny 
a další originální výrobky, kdy každý kus je 
jedinečný a trošku odlišný, což je dané ruční 
výrobou. Také modelují z ruky různé figurky, 
reklamní předměty.

Zbývající část zaměstnanců se specializuje 
na výrobu keramiky litím do sádrových fo-
rem. Nalitím břečky (řídké hlíny) do sádrové 
formy tak může vzniknout bezpočet stejně 
kvalitních výrobků, podle tvaru formy. Tento 
postup je vhodný především pro větší zakáz-
ky, které vyžadují stejný tvar a charakter kera-
mických výrobků. Je možné vytvořit i novou 
formu dle přání zákazníka, nemusíte si tedy 
vybírat jen podle vzorníku tvarů, který najde-
te v e-shopu. 

V chráněné dílně A MANO jsou všechny 
keramické výrobky dekorovány zdravotně 
nezávadnými glazurami a je zaručena kvalita 
zpracování. 

Reklamní a dárkové předměty dnes prodá-
vá kdekdo, ale koupí výrobků nebo služeb 
z chráněné dílny navíc podpoříte osoby 
s postižením, pro které práce v chráněné díl-
ně znamená o mnoho víc, než jen pouhé za-
městnání. Společně s využitím „Náhradního 
plnění“ pak mimo účelné firemní filantropie 
získáte též ekonomickou výhodu.

www.a-mano.cz

Darovat a zároveň pomáhat
Darovat vkusnou keramiku či dárkové sety s keramickým prvkem je vždy originální a neotřelé. Darujete předmět s estetickou 
hodnotou a ještě k tomu praktický. Ale můžete tím pomáhat i dobré věci. Můžete keramiku nakoupit v tzv.chráněné dílně.
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Originální design a nápadité složení vytváří z kosmetiky MANUFAKTURA i krásný a milý firemní 
dárek vhodný jak pro zaměstnance, tak pro obchodní partnery. Kosmetika se dá velmi dobře kom-
binovat s nejrůznějšími značkovými koupelnovými doplňky, čaji, bylinnými likéry či porcelánem, 
což umožňuje vytvářet jedinečné dárkové sady pro domácí lázně. Dle přání klienta tak lze vytvo-
řit sety s nejrůznějším zaměřením: antistresové, relaxační, romantické, osvěžující, regenerační 
& zkrášlující a mnohé další. Součástí setu může být také originální recept 
na domácí lázně s podrobným návodem, jak obsah balíčku využít. 
Obdarovaní tak nezískají pouhý produkt, ale i zážitek - evokující 
klid, pohodu a odpočinek. 

O kosmetice MANUFAKTURA

S kosmetikou Manufaktura je možné promě-
nit koupelnu v malé domácí lázně. Příjemný 
rituál domácích lázní se zapálenou svíčkou, 
voňavou lázní, osvěžující sprchou, masáží či ji-
ným hýčkáním alespoň na chvíli odplaví napě-
tí, únavu i stres a postará se o dobrou náladu 
a sladké sny. Pár chvil strávených v koupelně 
s cedulkou „Nerušit“ na dveřích se může stát 
receptem, jak čelit dnešní uspěchané době.

Kosmetika využívá blahodárných účinků 
zajímavých přírodních ingrediencí – záleží 
jen na vás, vyberete-li si kosmetickou řadu 
s karlovarskou vřídelní solí, solí a bahnem 

Nedarujete pouhý
kosmetický balíček,
ale i zážitek

& zkrášlující a mnohé další. Součástí setu může být také originální recept 
na domácí lázně s podrobným návodem, jak obsah balíčku využít. 
Obdarovaní tak nezískají pouhý produkt, ale i zážitek - evokující 
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dárek vhodný jak pro zaměstnance, tak pro obchodní partnery. Kosmetika se dá velmi dobře kom-
binovat s nejrůznějšími značkovými koupelnovými doplňky, čaji, bylinnými likéry či porcelánem, 
což umožňuje vytvářet jedinečné dárkové sady pro domácí lázně. Dle přání klienta tak lze vytvo-
řit sety s nejrůznějším zaměřením: antistresové, relaxační, romantické, osvěžující, regenerační 
& zkrášlující a mnohé další. Součástí setu může být také originální recept 

MANUFAKTURA nabízí široké spektrum obalových 
možností - od potištěných celofánových sáčků, 
přes taštičky s mašličkou či organzové sáčky až 
po luxusní dárkové krabice v několika designech. 
Samozřejmostí je možnost spojit firemní dárky 
s vizitkou či komplimentkou s prezentací firmy. 

z Mrtvého moře nebo 
vyzkoušíte méně ob-
vyklé přísady – pivo či 
víno... Každá z těchto 
ingrediencí má své jedi-
nečné vlastnosti, který-
mi je výjimečná. Kromě 
těchto hlavních suro-
vin kosmetika obsahuje 
spoustu dalších cenných 
rostlinných olejů a výtaž-
ků – bambucké, kakaové či 
mangové máslo, hroznový, 
mandlový a kokosový olej, 
výtažek z pšenice a oliv, 
vitamín E, panthenol, včelí 
vosk a další.

Na vývoji receptur se podílí odbor-
níci z oboru kosmetologie a lázeň-
ství. Velký důraz je kladen na kvalit-
ní parfémy s obsahem přírodních 
silic od předních světových výrob-
ců – široká škála vůní z království 
bylin, ovoce a koření působí příz-
nivě na psychiku. 

Výroba je založená na částeč-
ném podílu ruční práce, je 
šetrná k životnímu prostředí 
a kosmetika Manufaktura není 
testována na zvířatech. 
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ství. Velký důraz je kladen na kvalit-
ní parfémy s obsahem přírodních 
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nivě na psychiku. 
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ném podílu ruční práce, je 
šetrná k životnímu prostředí 

Korporátní dárky

Společnost ALBI Česká republika a. s. je jed-
ním z největších českých výrobců a prodejců 
společenských her, přání do obálky, personi-
fikovaných dárků a balicího sortimentu. 

V roce 2011 oslavila 20 let působení na trhu 
a za dobu své existence navázala partnerství 
se zkušenými a renomovanými společnostmi 
z celého světa, jako jsou například Clemen-
toni, Kosmos, Tactic, Green Board Games, 
Hallmark nebo History & Heraldry. Ze světa 
her a zábavy se snaží Albi přinášet to nejlepší 
pro všechny věkové skupiny. Od kvizových 
a rodinných her přes hry vzdělávací či strate-
gické až po venkovní zábavu, párty hry nebo 
kreativní a experimentální sady. 

Společenská hra jako dárek
Obliba společenských her se u nás každým 
rokem zvyšuje a téměř pod každým stromeč-
kem se nějaká ta hra či experimentální nebo 
kreativní sada najde. Nabídka her se totiž 
v posledních letech značně rozšířila a spo-
jení společenská hra již dávno není synony-
mem pro Člověče, nezlob se nebo Dostihy 
a sázky. Nyní bez problémů najdete pestrou 
nabídku her určených přímo pro děti, pro 
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Malý dárek
pro velkou radost
...to je slogan, který Albi používá již několik let. Jeho význam je širší, než by se na první pohled zdálo: „Chceme, aby naše 
produkty bavily a inspirovaly, ale zároveň se také chceme bavit sami při jejich tvorbě. Každý výrobek, který takto vznikne, 
přináší vlastně radost dvojnásobnou.“

celou rodinu, na zahradu, na silvestrovskou 
či narozeninovou párty nebo třeba her urče-
ných striktně dospělým. A tak není divu, že 
společenské hry zaujaly reklamní agentury, 
nebo přímo manažery zajišťující nákupy dár-
ků pro své zaměstnance či klienty.

Myšlenka je to vskutku zajímavá, neboť když 
si představíte oblíbenou společenskou hru 
oblečenou ve slušivém firemním kabátku, 
je na první pohled jasné, že efekt takto vlo-
žených prostředků bude mnohem vyšší než 
u fádní láhve vína, která po konzumaci skončí 
v kontejneru. Má to však jeden háček, musíte 
vybrat tu správnou hru, kterou budou lidé 
hrát a budou se u ní dobře bavit. Podle čeho 
se ale orientovat a jakou hru vybrat? Taková 
hra by měla splňovat obecně několik důleži-
tých kritérií:
  Jednoduchá pravidla – největším nepříte-

lem společenských her jsou složitá pravidla!
  (O)hratelnost – hra musí být zajímavá 

a nesmí být zdlouhavá a příliš brzy se ohrát.
  Zábava – hra by měla lidi bavit a zapojeni 

by měli být všichni po celou dobu hry.

ALBI nabízí takových her hned několik 
a úspěšně zrealizovalo mnoho dodávek spo-
lečenských her pro účely korporátních dár-
ků. Zde naleznete naše osvědčené tipy i žha-
vé novinky. 

Společenské kvízové hry patří dlouhodobě 
k nejoblíbenějším a nejprodejnějším spole-
čenským hrám. Díky obrovské popularitě 
hry Česko – otázky a odpovědi se postup-
ně na trhu objevilo mnoho dalších kvízových 

her, jako například Česko Junior, Svět, Ev-
ropa, ale také Český film, Česká hudba, 
Zlaté Česko a další.

Rodinné hry přináší zábavu celé rodině, 
protože děti i dospělí jsou rovnocennými 
soupeři. Takovou hrou je například napínavá 
hra Ubongo nebo legendární hra Osadníci 
z Katanu.

V poslední době roste také čím dál více ob-
liba párty her a her pro dospělé. Párty Alias 
má jednoduchá pravidla, rychle rozproudí 
zábavu a při jeho hraní se rozhodně nikdo 
nudit nebude. Hry pro dospělé pak nabízejí 
nevšední zpestření intimního života. Předsta-
viteli této linie jsou například hry Nevinné 
hrátky nebo Kamapoker.

V nabídce Albi je momentálně téměř dvě stě 
her, takže vybírat je opravdu z čeho. Všechny 
hry mohou pro klienty obrandovat dle jejich 
požadavků (potiskem na krabici, samolep-
kou, upravenými texty pravidel apod.). A co 
je zajímavé, v Albi jsou schopni také vyvinout 
hru přímo na míru exkluzivně pro potřeby 
zákazníků! 



ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU VE SPOLUPRÁCI S MAĎARSKÝM VELVYSLANECTVÍM 
A MAĎARSKOU FRANCHISOVOU ASOCIACÍ VÁS ZVOU NA WORKSHOP

Mediální partneři:

Partner asociace:

Registrace:

Přihlásit se můžete od 4. září 2012 online 
na internetových stránkách www.czech-franchise.cz, 
nebo na kontaktu organizátora workshopu.

Účastnický poplatek:
Pro on-line zaregistrované účastníky zdarma. 
Nezahrnuje případné náklady na občerstvení, parkování 
a ubytování.

Pokud jste vlastníkem franchisové licence a máte 
zájem se aktivně prezentovat na workshopu, 
prosím kontaktujte organizátora, který Vám sdělí 
detaily spolupráce.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost 
a zúčastněte se jedinečného zajímavého workshopu prezentujícího franchisové koncepty v Praze. 

Aktuální nabídku prezentujících franchisových konceptů naleznete na www.czech-franchise.cz

Organizátor workshopu:

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
Bc. Petra Ritschelová, výkonná manažerka ČAF

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

Organizace workshopu:

1 sál:  Osobní ppt prezentace zúčastněných franchisových konceptů 
dle časového harmonogramu pro přítomné v sále.

2 sál:  Prezentace franchisových konceptů, prostor pro individuální jednání 
zástupců franchisových konceptů z oblasti gastronomie, módy, 
kosmetiky, zdravého životního stylu, realitních kanceláří, 
vzdělávání se zájemci o koncept a licenci.

Prezentace jednotlivých franchisových konceptů budou realizovány 
v sálech současně.

Souběžně s těmito rozhovory budou probíhat konzultace a poradenství 
v následujících oblastech:

  Právo a franchising, master-franchising (zástupci advokátních kanceláří)
  Franchising v praxi (dlouholetí poradci v oblasti franchisingu)

MÁTE ZÁJEM 
o franchising a hledáte 

vhodného partnera 
se známou značkou?

CHCETE PODNIKAT 
samostatně, avšak s podporou 

úspěšné lokální nebo 
zahraniční franchisové sítě?

POTŘEBUJETE PORADIT 
v oblasti franchisového 

podnikání a práva?

Dne 30. 10. 2012 od 8.30 do 15.30 hodin
Místo konání: Hotel GOLDEN TULIP SAVOY PRAGUE, Keplerova 6, 118 00 Praha 1

FRANCHISOVÉ SYSTÉMY 
SE PŘEDSTAVUJÍ

Prezentace českých a mezinárodních značek, včetně maďarských, které mají zájem 
o vstup na český a slovenský trh nebo zde již působí a hledají partnery pro svůj koncept.

Partneři workshopu:

Jak bezpečně proplout
úskalími pracovní kariéry
Každý schopný člověk v nějaké fázi své pracovní kariéry zjistí, že pracovat jako zaměstnanec má své výhody i nevý-
hody. V mládí, na jejím začátku, převažují zpravidla ty výhody – člověk se naučí jednat, rozhodovat, vidí starší kolegy, 
od kterých získává zkušenosti, ale zároveň se od nich naučí i rozdělovat úkoly. Kromě toho je také svědkem přijímání 
i propouštění svých kolegů z funkcí, nebo přímo z pracovního poměru. Postupem kariéry si začíná uvědomovat, že 
i jeho osud není zcela v jeho rukou a že může přijít den, kdy si ho majitel/nadřízený zavolá a postaví před zprávu: 
mám jinou představu o personálním obsazení firmy, rozejdeme se. Najednou přichází o vše, co tvořilo jeho pracovní 
zařazení, o kancelář, počítač, sekretariát, stravenky, či jiné bonusy, mobilní telefon, a přitom také zjistí, že to vše běží 
dále i bez něj, přestože se své práci věnoval s maximálním nasazením. Najednou zůstává jen s několika tisíci na ban-
kovním kontě a neví, co by měl dělat!

Franchising

Scénář, opakující se v naší zemi den co den 
– to je však život. Existuje velmi elegantní 
cesta, která přeje připraveným a informova-
ným. FRANCHISING – jedno slovo, obsahu-
jící řešení všech problémů, do kterých se 
může „právě propuštěný manažer“ dostat. 
Franchising nabízí řadu kvalitních a prestiž-
ních značek ke „koupi“, tj. k nákupu licence, 
a následnému provozování obchodu, kance-
láře, servisu, restaurace, atd. Každý, dle svých 
schopností a svých zájmů, si může najít fran-
chisový koncept z pestré nabídky.

Kde hledat informace o franchisových kon-
ceptech? Nabízí se internet: www.czech-fran-
chise.cz, www.franchisinginfo.cz, v zahraničí 
např.: www.bison.com . Pohodlnější cesta je 
přes franchisové poradce, kteří umí upozor-
nit na všechna rizika spojená s franchisovým 
podnikáním, a také vám pomohou s výběrem 
konceptu, aby odpovídal vašim finančním 
možnostem, a zejména vašim schopnostem. 
Můžete vybírat již ze zavedených značek nebo, 
jste- li dobře jazykově vybaveni, lze vybírat i ze 
zahraniční nabídky. Nejlepším doporučením 
pro vámi vybraný franchisový koncept (ale 
i pro franchisového poradce) je jejich řádné 
členství v České asociaci franchisingu – fran-
chisoři a masterfranchisanti jsou prověřeni 
a musejí dodržovat Etický kodex podnikání 

Pro všechny čtenáře Brands&Stories,

kteří se přihlásí ke studiu do konce září 2012 je sleva 10 %!

Heslo: BAS

(více informací na www.franchising-academy.cz

nebo na www.lostak.cz)

ve franchisingu Evropské franchisové asocia-
ce. Seznam značek i poradců najdete na strán-
kách ČAF – www.czech-franchise.cz. 

V praxi v první fázi při výběru franchisového 
konceptu je třeba si dávat pozor především 
na právní stránku budoucího kontraktu. 
Franchisor má mnohdy v návrhu smlouvy 
ustanovení, která vám mohou způsobit nema-
lé potíže i finanční výdaje. Jde např. o určení 
práva, příp. místa, podle kterého, a kde se bu-
dou řešit případné spory, dále jde o mnohá 
ujednání v oblasti překladu provozních ma-
nuálů a jejich úpravě pro Česko, předkupní 
právo na provozovnu ze strany franchisora, 
smluvní pokuty, apod. I zde se vyplatí vše 
konzultovat se zkušeným poradcem, ještě 
lépe se zkušeným právníkem (seznam práv-
ních kanceláří, které mají zkušenosti s fran-
chisingem, najdete na www.czech-franchise.
cz, jako řádné členy asociace).

Posledním „varováním“ je správný odhad 
vlastních možností a odhad, zda jste schop-
ni se sami o sebe postarat v podnikatelském 
prostředí. Za zaměstnance bere v mnoha zá-
ležitostech odpovědnost jeho zaměstnavatel 
(odvody daní, bezpečnost práce, směrnice, 
legislativa,…), ale podnikatel se musí o vše 
postarat sám a nese za to plnou odpověd-
nost! Mnohdy ručí za své podnikatelské akti-
vity celým svým majetkem. Bylo by mylné se 
domnívat, že nákupem franchisové licence 
jste si zakoupili jistotu zisku a trvalý příjem 
bez podílu vlastní práce – franchisové pod-
nikání je tvrdá dřina. Jen osobní nasazení 
a píle umí zajistit podnikateli větší jistotu 

zisku. Říká se, že franchisové podnikání je 6x 
bezpečnější než podnikání na vlastní pěst. 
Statistiky to potvrzují. Poskytovatel franchisy 
(franchisor) zajišťuje příjemci (franchisan-
tovi) stálou podporu v oblasti marketingu, 
práva, informačních technologií, inovací, 
vzdělávání, školení, atd. – tím franchisantovi 
značně ulehčuje podnikání. Franchisant je 
součástí franchisové sítě a může čerpat ze 
zkušeností všech členů, má se s kým poradit. 
Franchisová síť, která je na trhu již řadu let, 
má na téměř každý problém řešení – stačí na-
listovat v manuálu nebo zavolat na centrálu 
a ověřené řešení je na světě!

Jste-li tedy v podobné situaci jako manažer 
v úvodu článku zvolte si obor podnikání, 
který je vám blízký a buďte zodpovědní sami 
za sebe. Tak, jako jste vystudovali na vysoké 
škole obor, ve kterém jste dosud pracovali, 
můžete u nás ve ŠKOLE FRANCHISINGU 
vystudovat, jak správně podnikat formou 
franchisingu. V jednotlivých „předmětech“ 
probereme vše, co můžete na začátku své 
podnikatelské kariéry potřebovat nebo co 
chcete vědět a nevíte, kde se na to zeptat. 
Formou osmi tutoriálů zjistíte vše a vezmete 
osud pracovní kariéry do vlastních rukou! 

RNDr. Jiří Lošťák
Franchisový poradce,
partner Školy franchisingu
Člen SR České asociace franchisingu
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Jaká je Vaše původní profese? Proč jste začala 
podnikat?
Vystudovala jsem národohospodářskou fa-
kultu VŠE v Praze. Moje předchozí praxe se 
pohybovala vždy v ekonomické sféře (práce 
a mzdy, ekonomická kontrola, vedení infor-
mační soustavy). Právě díky těmto zkušenos-
tem jsem byla požádána vedením závodu 03 
v Opavě-Komárově bývalých Braneckých žele-
záren, abych odborně řídila přeměnu závodu 
na státní podnik KOMAS. V listopadu 1992 se 
státní podnik privatizoval na společnost s ru-
čením omezeným KOMAS, kde jsem se stala 
jednou z pěti majitelů společnosti. V životě 
jsem se často dostávala do situací „hodit do 
vody a plav“ a v těch jsem se nejvíce naučila. 
Proto jsem přijala tuto výzvu do podnikání.

Jakou největší překážku jste musela v začátcích 
podnikání překonat?
V mém podnikání vyvstala největší překážka 
až po 10 letech, kdy ze společnosti postupně 
odešli čtyři společníci, kterým byl vyplacen 
jejich podíl na společnosti. Od dubna 2002 
jsem se stala jedinou majitelkou a jednatelkou 
společnosti. V letošním roce je to již 10 let, 
kdy řídím společnost sama za podpory mana-
gementu. Začátky byly velmi těžké, chyběly 
peníze na investice, nedůvěra mezi zaměst-
nanci zda firma přežije, úbytek zakázek.

To vše se podařilo překonat díky podpoře 
našich bank, České spořitelny, ČSOB a KB, 
které poskytly vysoké úvěry na nové investice 
a společnost si postupně vybudovala prestiž 
jak na domácím, tak i zahraničním trhu, ze-
jména po získání všech certifikátů a ocenění.

Jakými podnikatelskými a osobními zásadami 
se řídíte?
Moje osobní zásady nejlépe vystihuje následu-
jící motto: Směj se, pokud můžeš. Omlouvej se, 
jestli bys měl. Nechej plavat věci, jež nemůžeš 

změnit ani ty sám. Miluj hluboce a odpouštěj 
rychle. Nebuď smutná, protože život nestojí 
za pocit neštěstí. Lidé se mění a věci se kazí, 
ale vždy si pamatuj „ŽIVOT JDE DÁL“ a hlav-
ně, že slovo já to „NEZVLÁDNU“ není ve slov-
níku.

Máte nějaké podnikatelské plány do budoucna?
Myslím si, že na naši střední firmu mám velko-
lepé plány. Plánuji rozšířit novou výrobní halu 
a investovat do dalších nových postupových 
lisů. Provést zastřešení mezi starou a novou li-
sovnou, zlepšit logistiku firmy rozšířením skla-
du hotových výrobků a přemístěním obráběcí 
dílny, do nedokončené výtahové šachty, insta-
lovat výtah pro výrobu, zakoupit nové optické 
měřící zařízení, zbourat staré dřevěné přístřeš-
ky. Dále pak inovovat stavební kování, provést 
rekonstrukci bezpečnostního kování, věnovat 
veškeré úsilí na rozšíření výroby auto dílů do 
dalších destinací. V neposlední řadě dokončit 
vývoj jednotlivých procesů společnosti a do-
sáhnout „NÁRODNÍ CENU KVALITY ČR“.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil? Mělo to něja-
ký dopad na Vaše podnikání?
Mohla bych říct, že skutečnost, že jsem již od 
mládí musela rozhodovat o svých cílech sama, 
ať se to týká dálkového studia na vysoké škole, 
volba povolání. Měla jsem ráda situace, kdy 
jak se říká „hodit rovnou do hluboké vody 
a plav“, které mě zocelily a naučily samostatně 
myslet.

Proč zrovna soutěž Ocenění Českých Podnikate-
lek? Co vás na ní zaujalo?
V loňském roce jsem se se soutěží „OCP“ tepr-
ve seznamovala. Velmi mě potěšilo, že v první 
fázi získala naše společnost KOMAS, spol. s r.o. 
dobré ratingové hodnocení. To, že bych se i já 
mohla dostat do finále a získat nějaké oceně-
ní, mě nenapadlo „ani ve snu“. Nyní po devíti 
měsících mohu objektivně zhodnotit jak ce-
lou soutěž, tak zejména její zakladatelky Sou-
těž „Ocenění Českých podnikatelek“ je velmi 
prestižní záležitost. Nikdo, kdo ji nezažil, si 

nedovede představit tu nádhernou atmosféru 
při předávání ocenění jednotlivým vítězkám. 
Jaké štěstí máme my ostatní ženy – podnika-
telky, že se našly dvě velice ctižádostivé a pra-
covité ženy (Helena Kohoutová a Jana Švenko-
vá – pozn. red.) a založily celorepublikovou 
soutěž zaměřenou na velice ušlechtilý cíl, kte-
rý dává ostatním ženám „jiskru do života“.

Co byste vzkázala dalším ženám, které stojí 
před svým snem, ale ještě nenašly odvahu jej 
zrealizovat a pustit se do samostatného pod-
nikání?
Věřím, že ženy jsou mnohem bojovnější a vy-
trvalejší než muži, proto jim vzkazuji „Ženy 
nebojte se podnikat, Vaše píle a Váš šarm je 
Vašim přítelem“.

OTÁZKY ZAKLADATELEK SOUTĚŽE
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK
Helena Kohoutová: „Změnila Vám účast v sou-
těži nějak život a pracovně osobnostní postoj?“
Účast v soutěži změnila nejen mou osobu, ale ze-
jména naši společnost KOMAS spol. s r.o. se zvidi-
telnila nejen v našem regionu, ale zejména u na-
šich obchodních partnerů. Samozřejmě jsme tento 
úspěch také neopomenuli zdůraznit při re-certi-
fikačním auditu společnosti. Dokonce v nedávné
době mě oslovil redaktor časopisu EKONOM a přijel 
z Prahy i s fotografem natočit interview. Na nějakou 
dobu jsem se rovněž stala dopisovatelkou regionál-
ního tisku. Avšak každá taková pozornost mě opět 
vyburcovala k další pozitivní činnosti.
Jana Švenková: „Co byste si přála změnit nebo 
zlepšit v české společnosti. A kdybyste měla 
tu moc, co byste udělala?“
Kdybych napsala první slova, která mě při přečtení 
této otázky napadla, asi byste je nezveřejnili. Dokud 
člověk bude člověkem, nikdy a nikdo nedokáže od-
stranit korupci, černé zakázky, velké finanční podvo-
dy. Přiznám se, že bych ani nechtěla „mít tu moc“, 
neboť nevěřím, že by se mi podařilo tyto nešvary 
z naší společnosti vymýtit. Na druhé straně věřím 
v lidskou píli, dobro a ochotu pomáhat druhým. Sou-
těž „OCP“ je toho pravým příkladem. Dodává ženám 
v podnikání sebedůvěru a pomáhá jim se zviditelnit. 
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Soutěž Ocenění českých podnikatelek
Ing. Jiřina Hajduková je dnes jedinou majitelkou a jednatelkou společnosti KOMAS, 
která byla původně založena pěti společníky. Činnost společnosti je zaměřena na 3 
důležité výrobní programy. Jedná se o tradiční výrobu stavebního, dveřního, oken-
ního, bednového a bezpečnostního kování v provedení mosaz, chrom, titan, zinek, 
komaxit, fosfát. Dále je výrobcem a dlouhodobým přímým dodavatelem ocelových 
výlisků pro automobilový průmysl do koncernu Volkswagen, Škoda Auto, Bentley, 
Continental a výrobcem nástrojů a přípravku ve vlastní nástrojárně včetně konstrukč-
ních prací. Paní Hajduková se narodila se v Opavě, kde také stále žije. Studovala 
na národohospodářské fakultě VŠE v Praze. I přes velmi časově náročnou práci si 
vždy najde chvilku na své záliby - cestování, zimní sporty, čtení, kulturu či meditační 
cvičení. Má dvě dospělé děti. Práce se jí stala koníčkem. V loňském roce byla její 
snaha korunována druhým místem v soutěži OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP, 
v kategorii Velká společnost. 

„Vždy mě bavilo potkávat se se zajímavými 
lidmi, kteří by mě mohli inspirovat, mohla 
jsem je propojovat a třeba i někam směrovat. 
Netušila jsem, že nápad, který se zrodil před 
patnácti lety, bude mít takový úspěch. Helas 
New Encounters Club, který jsem tehdy zalo-
žila, sdružuje významné top manažery, podni-
katele a podnikatelky, exportéry a osobnosti 
dnešní doby“, říká jeho zakladatelka, Hele-
na Kohoutová. Je to místo, kde se potkávají 
např. vítězové projektů Exportní cena DHL 
UniCredit, Ocenění Českých Podnikatelek 
a nově i Štiky českého byznysu.

Klub se navíc obrací k prvorepublikovým 
a baťovským tradicím, vyhledává české talen-
tované občany, kteří naplnili své sny a touhy 
v pracovním životě a kteří jsou ochotni se 

s nimi podělit a inspirovat další lidi.
Poslední Komorní klubové setkání bylo výji-
mečné. Vedlo toho, že se jej aktivně zúčast-
nili vítězové 8. ročníku prestižního ekono-
mického žebříčku Štiky českého byznysu, 
usednul do čestného křesla pro hosta pan 
Martin Wichterle, majitel holdingu WIKOV 
INDUSTRY, vnuk slavného Oty Wichterle, 
českého vědce, vynálezce kontaktních gelo-
vých čoček a silikonu.

Martin Wichterle nejenom vdechl život 
rodinnému podniku, jehož počátky se počí-
tají do poloviny 19st. a oživil historický znak 
WIKOV, ale stal se i pokračovatelem firem
jako byly Škodovy závody, ČKD a tím pádem 
součástí více jak stopadesátileté industriální 
české tradice. 

Při zahájení setkání vítězné Štiky představi-
li své podnikatelské příběhy a poté se stali 
účastníky talk show s panem Wichterle. 
Pana Wichterle jsem se zeptali na dojmy ze 
setkání a zde jsou jeho odpovědi:
„Vždycky je hezký pocit se potkat s lidmi, kte-
ří mají obdobné radosti i starosti a rozumí 
vám. A navíc příjemní a milí lidé.“

Jaká by podle Vás měla být ta správná Štika? 
Jaká by být neměla? 

„Správná Štika musí být odvážná, nebát se 
úměrně riskovat a hlavně nebát se výzev. A ne-
vzdávat se. Vím jak je to často těžké a kolik pro-
her musíme přitom zažít, ale každé vítězství 
stojí za všechnu tu námahu. Štika by měla hrát 
fair play – ono se to nakonec totiž vyplatí.“

Myslíte si, že většina českých firem splňuje
charakteristiku Štiky? Jaká kritéria by měla 
splňovat? 
„Každý začínající podnikatel musí být tak 
trošku štika – bez toho by nakonec neuspěl. 
Řada z nich bohužel neuspěje nebo zleniví. 
Kdo se každý den neposune alespoň krůček 
dopředu ten nakonec prohraje.“

V čem shledáváte svůj úspěch a jak jste se vy-
rovnali s krizí posledních let?
„Investicemi do vývoje, vlastních konkuren-
ceschopných produktů a technologického 
vybavení. Investice do silného týmu spolu-
pracovníků. Jakmile přestanete vydělané 
peníze investovat a začnete je utrácet, zadě-
láváte si na malér.“

Komorní klubové setkání se uskutečnilo 
v Hotelu Grand Majestic Praha v Truhlářské 

ulici. Hotel je nejenom partnerem projektu 
Štiky českého byznysu, ale jeho generální ře-
ditel, pan Petr Lžíčar, je zároveň i porotcem 
Štik českého byznysu.
Odpověď na to, proč se do projektů Petr Lží-
čar zapojil, je jednoznačná: „Je radost sledo-
vat jednotlivé úspěchy a do konce dotažené 
projekty. Navíc projekt dává velkou příleži-
tost spojovat odborníky z různých profesí, 
sdělovat si názory a získávat zkušenosti. Život 
je příliš krátký na to dělat kompromisy“

Na závěr Helena Kohoutová dodává: „Je dob-
ré vidět, že se úspěšní lidé mají zájem stále 
více sdružovat, vyměňovat si zkušenosti, 
kontakty a navazovat nová přátelství. Těší 
mne, když se lidé vzájemně podporují a jsem 
ráda, že se potkávají v našem prostředí. Spo-
jení s projektem Štiky českého byznysu nám 
přineslo novou motivaci, inspiraci a celkové 
posílení“.
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ŠTIKY 
ČESKÉHO BYZNYSU 
9. ročník

ZAKLADATEL PARTNEŘIHLAVNÍ PARTNER

ZÁŠTITA

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPOŘADATEL

AGENTURA HELAS

Vítězové 8. ročníku ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU
JIHOČESKÝ KRAJ AGRO-LA, spol. s r.o., Jindřichův Hradec 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ ING-BRNO s.r.o., Brno-Veveří - Mgr. Tomáš Vomela, Jednatel

KARLOVARSKÝ KRAJ Müller Food Additive s.r.o., Ostrov

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ ProjectSoft HK a.s., Hradec Králové

LIBERECKÝ KRAJ E M B A , spol. s r. o., Paseky nad Jizerou

MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ B4B INKASSO s.r.o., Havířov-Podlesí

OLOMOUCKÝ KRAJ ExlService Czech Republic, s.r.o., Olomouc

PARDUBICKÝ KRAJ ARMAT spol. s r.o., Řetová

PLZEŇSKÝ KRAJ VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o., Klatovy

PRAHA KRAJ Brilon CZ, Praha

STŘEDOČESKÝ KRAJ Almeco, s.r.o., Úvaly

ÚSTECKÝ KRAJ CNC Chomutov s.r.o., Jirkov / CELKOVÝ VÍTĚZ

VYSOČINA KRAJ KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o., Velké Meziříčí

ZLÍNSKÝ KRAJ LIPOELASTIC a.s., Valašské Meziříčí

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem iden-
tifikovat české podniky rostoucí s dobrými výsledky hospodaření a dobrou úrovní likvidity a finanční
stability. Žebříček si klade za cíl nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení 
střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i krajské úrovni.

Helena Kohoutová v rozhovoru s Martinem Wichterle

Martin Wichterle spolu s vítězi Štik českého byznysu 
a hosty Helas New Encounters Club

Příběhy úspěchu inspirují
říká Helena Kohoutová, zakladatelka klubu Helas New Encounters Club 
a nově i porotkyně prestižního ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu



49

I N Z E R C E

Ze života značek

www.bydlenivpodbabe.cz • www.bydlenipraha6.cz
info@bydlenivpodbabe.cz • tel.: +420 721 55 99 55

Co takhle bydlet
ve vile V Podbabě 12,

Praha 6, Dejvice?Soukromí�
Příroda

Kvalitní
materiály

�

�
Precizní

provedení

Dobrá čtvrť

�
�

48

Ze života značek

Svatojánská noc 
v Alchymist Grand Hotel & Spa
Letošní svatojánská noc, která se konala v letní zahradě hotelu Alchymist, byla jednou 
z dalších mimořádných akcí tohoto roku.

Některé ze světoznámých 
značek umožnily hostům, 
kteří zaplnili celou barokní 
zahradu, obdivovat jejich 
výtvory, zatímco šéfkuchař 
Alchymist Luxury Group, To-
máš Sysel se postaral o doko-
nalé občerstvení. 

Během večera představila Scuderia Praha 
inovativní verzi modelu Ferrari California, 

Počátkem všeho se staly zimní olympijské 
hry v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1936. 
Norský sjezdař Willy Bogner senior a další 
němečtí olympionici měli oblečené lyžařské 
větrovky, jež se staly tak legendárními. De-
signérkou této senzace je Maria Lux, později 
Maria Bogner. Její bundy z pevně utkané ba-
lonové bavlny se staly základním stavebním 
kamenem značky Bogner. O dvanáct let nato 
se Marii podaří další převrat: šponovky pro 
lyžaře. Její jemný cit pro materiály, které jsou 
pro sport obzvláště vhodné, je stěžejní. Bez 

této schopnosti by byl příběh olympijského 
úspěchu Bogner nemyslitelný. 

Dnes jsou olympijské hry největší sportovní 
událostí na světě, jejich slavnostní zahájení 
a závěrečnou ceremonii v Londýně tento-
krát sledovalo více než 2,4 miliardy diváků 
po celém světě. Současně jsou tak tedy i nej-
větší módní přehlídkou na světě. Žádná jiná 
značka neprovázela atletický tým na olympij-
ských hrách tak trvale jako mnichovská znač-
ka sportovního a módního oblečení Bogner.

Značka Bogner obléká německý zimní olympijský tým již od roku 1936. V jeho oblečení 
se tak sportovci objevili na 17 zimních olympijských hrách. A tento rok poprvé také letní 
olympijský tým v Londýně! Tisícovce sportovců byly v minulých měsících brány míry na 
jejich dresy a outfity. 

Bogner exkluzivním partnerem 
letního olympijského týmu

„Otevření této stanice je začátek daleko 
větší spolupráce mezi ČEZ a McDonald’s. 
Naše partnerství efektivně spojuje cíle Sku-
piny ČEZ postavit v Česku páteřní síť stanic, 
která poslouží jako základ pro další rozvoj 
elektromobility. Restaurace McDonald´s 
nejsou jenom ve městech, ale také na dál-
nicích, a jsou mnohdy v takové vzdálenosti, 
která je v souladu s dojezdem většiny elek-
tromobilů,“ vysvětluje Pavel Cyrani, člen 
představenstva a ředitel divize strategie spo-
lečnosti ČEZ. „Majitelé elektromobilů, kteří 
chtějí využívat naší službu Elektromobilita, 
mohou jednouše přes internet uzavřít s ČEZ 
zákaznickou smlouvu. Ta jim letos a příští 
rok umožní neomezené dobíjení u všech 
našich stanic za paušální symbolický popla-
tek. K ovládání stanice dostane každý zákaz-
ník čip. Díky němu může sledovat, kde a jak 
dlouho dobíjel a kolik kWh načerpal. 

Dobíjecí stanice u restaurace McDonald’s 
na Evropské třídě je pro normální dobíjení 
a ve své základní verzi pracuje s napětím 
jako běžná domácí zásuvka. Stanice však 
dokáže auto dobíjet i třífázově. Plné dobití 
elektromobilu tak může trvat 2 až 6 hodin, 
a to v závislosti na používané technologii 
v elektromobilu.

McDonald's otevřel první dobíjecí sta-
nici pro elektromobily u své restaurace 
v Praze 6 na Evropské třídě. Tím skupina 
ČEZ zvyšuje počet svých dobíjecích stanic 
pro elektromobily na 25. Jedná se vůbec 
o první dobíjecí stanici v síti restaurací na 
našem území. 

Dobíjecí
stanice
u McDonald´s

Dvoudenní festival se konal 24. a 25. srpna na 
státním Zámku Sychrov a byl pořádán pod zá-
štitou její Excelence paní Sian MacLeod, vel-
vyslankyně Velké Británie v České republice. 

12. skotské hry Sychrov v sobotu slavnostně 
zahájil pan Václav Rout, hlavní pořadatel, kte-
rý je mimo jiné jeden z největších příznivců 
skotské historie a skotského kulturního dě-
dictví v Čechách, a pan Daryl Haldane, global 
ambasador značky Highland Park. 

Pro návštěvníky byl již od pátečního večera 
připraven hudební program. V sobotu na 
hlavní scéně probíhalo hudební vystoupe-
ní, především skotské a irské hudby, skupin 

z Čech i zahraničí. Vedlejší scéna v zámeckém 
parku byla určena pro taneční a dudácké vy-
stoupení. Součástí programu byly i přednášky 
o whisky, degustace whisky a soutěže. Úče-
lem her je podpora povědomí návštěvníků 
o skotské kultuře.

I letos hosté navštívili velký stan Highland 
Park, kde každému návštěvníkovi staršímu 18 
let byl k zakoupené vstupence nabídnut panák 
whisky dvanáctileté Highland Park. Nabídka 
zahrnovala nejen základní řady, ale i whisky 
starších ročníků a limitovaných edic. Např. 
Highland Park 12tiletou, 18tile-
tou, 25tiletou, Macallan Fine Oak 
12  let, 18 let, 21 let, Macallan 
Sherry Oak 12 let, Macallan 1988, 
Macallan 18 let (limitovaná edice 
- pouze 240 lahví na světě) 

Na centrální ose parku proběhly 
tradiční skotské těžkoatletické 
soutěže např. hod závažím do 
dálky o celkové hmotnosti cca 
14  kg, hod 5 až 6 m dlouhou klá-
dou, hod skotským kladivem či 

farmářský běh – běh se dvěma padesátikilo-
vými závažími. Vítězové jednotlivých soutěží 
byli odměněni věcnými cenami od sponzorů 
např. prémiovou whisky Highland Park. Hlav-
ní vítěz navíc obdržel zarámovaný stříbrný 
znak Skotských her Sychrov věnovaný tradič-
ním sponzorem - kilt s.r.o. a putovní pohár 
věnovaný partnerskými skotskými hrami - the 
Cowal Highland Gathering. Distributorem 
whisky Highland Park na český trh je společ-
nost Rémy Cointreau Czech Republic. 

Tomáš Merlík, brand manager společnosti 
Rémy Cointreau Czech Republic 
komentuje: „Je nám ctí, že jsme se 
i letos mohli podílet na Skotských 

hrách Sychrov. Osobně jsem se 
nejvíce těšil na návštěvu pana 
Daryla Haldana, global amba-
sadora značky Highland Park, 
který přijel hry podpořit. Tato 
vzácná návštěva, která se přímo 
podílí na celosvětovém úspěchu 
této značky, jen potvrzuje to, že 
český trh je pro Highland Park 
velice důležitý.“

HIGHLAND PARK podpořil i letos Skotské hry Sychrov

Alexander Schramm, generální ředitel McDonald´s ČR/SR, 
Marie Kousalíková, starostka MČ Praha 6, Pavel Cyrani, 
člen představenstva a ředitel divize strategie ČEZ, a.s.

Vertu novou kolekci mobil-
ní telefonů “Constellation 
Lady”. Porcelánka Thun a lu-
xusní postele Naty Naty vy-
stavili příklady jejich unikát-
ních kousků. Nakonec, byla 
početná společnost svědkem 
působivé módní přehlídky La 

Perla a následně i tomboly, jejíž hlavní cenou 
byl konvolut 5 grafik, který věnoval UniCre-
dit Private Banking. 

Již druhým rokem patří značka skotské single malt whisky Highland Park mezi hlavní partnery jedněch z největších skotských her v Ev-
ropě - Skotské hry Sychrov. 

Rémy Cointreau Czech Republic 
komentuje: 
i letos mohli podílet na Skotských 

hrách Sychrov. Osobně jsem se 
nejvíce těšil na návštěvu pana 
Daryla Haldana, global amba-
sadora značky Highland Park, 
který přijel hry podpořit. Tato 
vzácná návštěva, která se přímo 
podílí na celosvětovém úspěchu 
této značky, jen potvrzuje to, že 
český trh je pro Highland Park 
velice důležitý.“

starších ročníků a limitovaných edic. Např. Tomáš Merlík, brand manager společnosti 
Rémy Cointreau Czech Republic Rémy Cointreau Czech Republic 
komentuje: 
i letos mohli podílet na Skotských 

hrách Sychrov. Osobně jsem se 
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V současné, ekonomicky nejisté době, se 
jedná o výjimečnou investici do rozvoje regi-
onálního cestovního ruchu. Investor hotelu 
je však přesvědčen o rostoucí poptávce po 
skutečně kvalitních hotelových službách 
v tuzemsku. Bonusem hotelu Port je navíc 
jeho umístění přímo na břehu Máchova jeze-
ra, v krásné lokalitě na pomezí hned několi-
ka přírodních rezervací.

Hotel Port prošel nejrozsáhlejší staveb-
ní proměnou od svého vzniku v roce 1931. 
Původní budova hotelu je nejen zcela zre-
konstruována a nově nese označení Severní, 
ale zároveň rozšířena o nové křídlo, které je 
označeno jako budova Jižní. Ubytovací kapa-
cita narostla z původních 50 na více než 120 
osob, resp. z původních 25 na 62 moderních 
a větších pokojů, z nichž některé je možné 
propojit a 3 z nich jsou apartmá. Většina po-

HOTELPORT:
odvážná investice do čtyř hvězdiček
Ryze česká společnost, Regata Čechy, a.s., je majitelem a zároveň provozovatelem ob-
chodních domů v Praze, ale také HOTELUHORIZONT v Peci pod Sněžkou a HOTE-
LUPORT u Máchova jezera, který od září roku 2011 procházel náročnou rekonstrukcí 
a dostavbou. Stavební práce trvaly rekordně krátkých 10 měsíců a veřejnosti hotel ote-
vřel brány 1. července 2012, tedy přesně na začátku hlavní turistické sezóny.

Společnost Nespresso představuje svoji po-
slední inovaci: U, a přináší tak milovníkům 
kávy na celém světě ještě komfortnější kávo-
var s těmi nejčistšími designovými liniemi, 
doslova šitý na míru každému domovu. 

U je vybaven dotykovým rozhraním, které 
si pamatuje oblíbenou velikost šálku, aby se 
nemusela pokaždé zadávat, a díky napro-
gramovaným velikostem Ristretto, Espresso 
a Lungo, není nutné jej přenastavovat. Jako 
první svého druhu má zakulacenou a otoč-

Společnost Nespresso
představuje U: Kávovar,
který sluší vašemu stylu
U je nepřekonatelný kávovar: svou jednoduchostí, modularitou a čistými liniemiU je nepřekonatelný kávovar: svou jednoduchostí, modularitou a čistými liniemi

nou nádobu na vodu, kterou lze bez dalších 
úprav otáčet, a měnit tím tvar kávovaru tak, 
aby zapadl do daného interiéru. Ve snaze, co 
nejvíce zjednodušit milovníkům kávy život, 
je i podstavec šálku nastavitelný pro menší 
a větší šálky – dle zažitých kávových rituálů.

Je k dostání ve 4 barvách - PureCream, 
Pure Black, PureGrey a Pure Orange. U je 
k dostání od 1. září 2012 za 2 990 Kč v Nes-
pressoBoutique, v Nespresso Clubu a u vy-
braných obchodních partnerů.

kojů má svou lodžii nebo terasu s výhledem 
na Máchovo jezero a apartmá mají vždy vlast-
ní velkou terasu s jedinečným výhledem. 

Krásný výhled na jezero nabízí i hotelová 
restaurace s přilehlou terasou. Díky navýše-
né kapacitě si zde moderní gastronomii i tra-
diční českou kuchyni bude moci vychutná-
vat až 150 hostů místo původních šedesáti. 

Dostavba nového křídla hotelu vytvořila 
s původní budovou jeden celek, v jehož Jižní 
části vzniklo dobře vybavené Sport a Well-
ness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, 
parní kabinou, saunou, prostorami pro ma-
sáže, fitness, dvěma bowlingovými dráhami, 
stolním tenisem a badmintonem. A dále více-
účelový konferenční sál Komodor s kapaci-
tou až 200 osob, resp. 120 osob ve „školním“ 
uspořádání, několik salónků a další zázemí 
potřebné pro konání malých i velkých, sou-
kromých, společenských i firemních akcí. 

Areál hotelu se rozprostírá v lesoparku, na 
vlastním pozemku o rozloze 3,5 ha. Je zde 
vlastní parkoviště, písečná i travnatá pláž, 
venkovní vyhřívaný bazén, hřiště na plážový 
volejbal, minigolf, tenisový kurt, ale i mož-
nost grilování přímo na břehu jezera. Hote-
lová půjčovna sportovního vybavení nabíd-
ne jízdní kola, lodičky, šlapadla, katamarány 
a surfy; v zimě, za příznivých klimatických 
podmínek, brusle či běžecké lyže a boty. 

Pračka SMARTSENSE™ představuje zcela 
novou generaci spotřebičů, které vás po-
vedou pomocí technologie SMARTASIST™ 
k maximální úspoře energie, vody a pracích 
prostředků při dosažení vynikajících výsled-
ků praní. 

Luxusní design pračky podtrhují lesk-
lé černé prvky jako je nakloněný ovládací 
panel s podsvíceným BACKLIGHT LCD 
displejem nebo výplň dveří. Centrální ovlá-
dací volič se symboly zvolených programů 
a doteková tlačítka speciálních funkcí, jsou 
vybaveny LED podsvícením. 

Díky technologii bezkartáčového moto-
ru jsou pračky Blomberg SMARTSENSE™ 
extrémně tiché a úsporné. Vytvořily tak 
nový světový rekord ve spotřebě na 1 kg prá-
dla a jsou až o 30 % úspornější než pračky 
v energetické třídě A+++. 

Tiché praní zajišťuje nejenom použití 
bezkartáčového motoru, ale také odhlučně-
né dno a boční stěny pračky včetně jejich 
SMARTWALL výztuhy zamezující vibracím 
bočních plechů. Lze zvolit také tichý noční 
program, který odloží odstředění na ráno 
a ponechá prádlo ve vodě, aby nedošlo k je-
ho pomačkání. Funkci napařování prádla lze 
zvolit samostatně jako program pro osvěže-
ní prádla nebo přípravu suchého prádla pro 
snadné žehlení. 
 

Chytrá
parní pračka 
Blomberg

Značka Blomberg, která se může opí-
rat o slogan „120 let německé tradice“, 
představuje trhu v současné době nej-
úspornější, super tichou pračku nabitou 
moderními technologiemi včetně funkce 
napařování prádla. 

BlombergBlomberg
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