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Vítejte ve světě značek!
Budeme Vás rádi provázet!
Brands&Stories je odborný časopis 
o značkách a o obchodech. Je koncipo-
ván do dvou částí Brands a Stores

Cílem části Brands je zaujmout čtenáře pří-
běhy značek, jejich filozofiemi, zajímavostmi 
a novinkami. V každém vydání se představí 
několik značek, vždy však exklusivně pouze 
jedna z konkurenční komodity. 

V názvu druhé části Stories je graficky 
záměrně potlačeno „i“, aby ze slova opticky 
vynikl pojem Stores čili obchody. Stores je 
odborný magazín o konceptech obchodů 
a POP marketingu. Zabývá se trendy v inte-
riérech prodejen, ve vizual merchandisingu, 
v reklamních nosičích a P.O.P. komunikaci. 
Inspiruje zajímavými pojetími kamenných 
obchodů u nás i ve světě. Má vzdělávací cha-
rakter nejen pro marketingové odborníky, 
ale i majitele či provozovatele maloobchod-
ních jednotek.

Časopis Brands&Stories je také ideálně 
koncipován jak pro franchisingové systémy, 
které již na našem trhu jsou a hodlají expan-
dovat, tak i pro ty, které teprve přicházejí 
na český trh. Mají příležitost představit svoji 
značku, prezentovat svoji licenci a nabízet 
ji čtenářům – jakožto potenciálně možným 
franchizantům. Časopis úzce spolupracuje 
s významnými odbornými asociacemi jako je 
POPAI, EHI nebo např. Česká asociace fran-
chisingu, které mají na stránkách svoje pra-
videlné rubriky.

Brands&Stories vychází 6krát ročně a je 
distribuován především jako direct mail na 
stoly marketingových manažerů, brand ma-
nažerů, majitelů, ředitelů firem a dalších, kte-
ří mají co do činění s maloobchodem. 

Věříme, že Vás náš titul osloví a budete se 
k němu rádi vracet!

tým Brands&Stories

Milí čtenáři, 
zdravím vás v tomto ponurém podzimním období plném pesimismu s přáním 
vytvořit Vám - třeba u kafíčka či u svařáčku se zapálenou svíčkou - příjemnou 
chvilku nad našimi stránkami. 

Příběhy inspirují. Možná právě v dnešní době je fajn si přečíst, že to či ono slav-
né impérium mělo také období, kdy řešilo existenční problémy. Ale důležité 
bylo se nevzdat, protože „Člověk se neutopí proto, že se ponořil, ale proto, že 
zůstal pod vodou (Paulo Coelho).“ 

Na našich stránkách vám už tři roky přinášíme příběhy značek nejen světových 
jmen, ale také těch našich značek českých. A jsou to notoricky věhlasné značky, 
které dnes vedou už několikáté generace a nebo i méně známé značky, jejichž 
příběh je starý třeba jen 5, 10 či 20 let. Snažíme se prostřednictvím příběhů 
probouzet českou hrdost na české značky, protože to nám stále chybí. Po revo-
luci jsme od našich západních sousedů poměrně rychle okoukali, napodobili 
a mnohdy předčili design, interiéry nebo reklamu, ale čeho se nám stále nedo-
stává, je právě ta hrdost na to, co jsme již v našich složitých poměrech vybudo-
vali. A že těch úspěšných značek máme! Některé jsou dokonce více uznávané 
ve světě než u nás doma. Vyhledáváme zajímavé příběhy značek, protože kdo si 
příběh přečte, jeho další setkání s ní bude probíhat již v duchu, že značku dobře 
zná a má k ní nějaký vztah.

Snad již brzo pomine ta skepse mezi lidmi, která se jako virus šíří naší zemí, 
protože nikdo nezakopává o hory, ale jsou to malé kamínky, které způsobují za-
škobrtnutí. Vyhneme–li se kamenům na cestě, zjistíme, že jsme překonali horu. 
Prostředí, ve kterém příběhy začínají, vždy nabízí paralelu ke stavu tehdejší 
společnosti, k jejím zvykům, možnostem, podnikatelskému prostředí, zkrátka, 
nejednou se odkrývají i zajímavé historické souvislosti. Bylo by bláhové se do-
mnívat, že k úspěchu stačil pouhý nápad, kapitál a malý krámek na předměstí. 
Většina dnes uváděných příběhů spíše odpovídá známému rčení „Je-li legenda 
krásnější než pravda, vyprávěj legendu“. Je nejvýše pravděpodobné, že tento ro-
mantizující výrok za sebou skrývá množství komplikovaných dní, rozhodnutí, 
kulatých razítek a bezesných nocí.

Mluvívám při rozhovorech s lidmi, kteří měli to štěstí, že příběh jejich otců, dě-
dečků či pradědečků je čtenářsky zajímavý. My, co jsme štěstí a možnost pokra-
čovat v nějaké rodinné tradici neměli, sníme jistě alespoň o tom, že třeba jednou 
bude náš příběh vyprávět náš vnuk nebo pravnučka.

Přeji Vám hodně štěstí a těch náhod, které udělaly značky známými.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Jde také o způsob užitečný, protože narozdíl 
od počítačových mačů potřebujete k této hře 
minimálně jednoho parťáka, a to nikoli virtu-
álního, ale skutečného, s jeho spontánními 
reakcemi, nefalšovanou radostí nebo zklamá-
ním či vztekem. Skutečného člověka, se kte-
rým vytvoříte během hry unikátní interakci, 
prozrazující mnohé nejen o něm, ale i o vás 

samotných. Teď už se brzo stmívá, zkuste to 
pro jednou udělat večer doma jinak. Vypněte 
wifi, iPhone, iPad i televizi a navrhněte rodi-
ně karty nebo některou z desítek her, které 
se na trhu nabízejí. Nebuďte zklamaní její 
prvotní nechutí, kvalitní hra strhne hráče 
rychleji, než byste čekali, a na konci vás čeká 
jejich nadšené překvapení z nové zkušenos-
ti, která nevyžadovala žádnou extra přípravu. 
Během hraní karet či her můžete zdokonalit 
svůj postřeh, získat nové informace, vytré-
novat vizuální paměť anebo se prostě jen 
pořádně zasmát, což je princip mnoha zábav-
ných her. Jednou z nejznámějších a v tomto 
ohledu nejúspěšnějších je Activity, kterou na 
český trh uvedla firma PIATNIK. 

Od malé ruční dílny
k super moderní továrně
Tato proslulá značka, v jejímž logu najde-
te žokeje na koni, je ale více než 180 let 
především symbolem hracích karet, které 
jsou považovány za jedny z nejkrásnějších 
a nejkvalitnějších na světě. Cesta společ-
nosti od maličké vídeňské dílny na ruční 
malování karet až po současnou hi-tech 
továrnu s moderními technologiemi byla 
ale dlouhá. Znalci si nejvíce cení faktu, že 
dokázala vybrousit výrobu papírových karet 
a úroveň jejich uměleckého zpracování do 
mistrovské podoby. Společnost PIATNIK je 
rodinný podnik, který se dědí z generace na 
generaci, a všichni potomci zakladatele cti-
li jeho bohatou tradici. Zakládání poboček 
v Rakousko-Uhersku, jejich ztráta násled-

Kvalitní zábava
i bez mobilu

kem druhé světové války a postupné a prac-
né obnovení mezinárodních vazeb jsou jen 
některé z důležitých mezníků její dlouhé 
historie. Dnes se díky strategicky expanziv-
ní obchodní politice každý rok pod značkou 
PIATNIK prodá v šedesáti zemích světa ko-
lem 25 milionů hracích karet, milion puzzlí 
a další milion her.

Hrací karty
Hrací karty byly vynalezeny ve starověké 
Číně. Jedna z teorií říká, že možná sloužily 
nejen ke hře, ale také jako sázkové medium 
a platidlo. Jejich vznik souvisel s přechodem 

ke psaní na papírové kartičky místo na dlou-
hé svitky. Doménou značky PIATNIK jsou 
právě hrací karty a v nabídce má desítky kla-
sických i velmi neobvyklých motivů pro ma-
riáš, kanastu, bridž, pasiáns, poker, black jack 
a taroky. Na své si přijdou i vykladači osudu, 
pro ně nabízí noblesní stříbřené nebo zlace-
né tarotové sety. Jako dárek se pro každého 
milovníka karetních 
her hodí brid-
žové sady s  díly 
světových uměl-
ců, ozdobné 
kazety na karty 
nebo luxusní 
pokerové sady 
pro opravdo-
vé znalce. Na 
opačném konci 

spektra stojí karty pro nejmenší 
s motivy Pirátů z Karibiku, Medvídka 

Pú, Cars a mnoha dalších.

Puzzle
První puzzle vzniklo jako zeměpisná 

pomůcka na konci 18. století ruka-
ma výrobce map Johna Spilsbury-
ho, který nalepil mapu na dřevěné 

prkénko a to pak rozřezal pilkou 
podle hranic zemí. Skládání puzzle 

je činnost vyžadující trpělivost a roz-
víjející logické myšlení. Puzzle se může 

skládat jen z několika velkých dílků (dět-
ská verze), ale může jich být také několik 

tisíc. Nejsložitější puzzle světa přináší prá-
vě PIATNIK. Vypadá na první pohled běžně 
a má 500 dílků. Zrada spočívá v tom, že kaž-
dý dílek je potištěn z obou stran a navíc je na 
zadní straně motiv otočen o 90 stupňů. 

Společenské hry
Člověk je tvor soutěživý a často na to přijde 
v okamžiku, kdy si hraje s potomkem a nechá 
se dokonale strhnout honbou za vítězstvím. 
PIATNIK nabízí desítky inteligentních a zá-
bavných deskových her, praktických malých 
cestovních her a řeší i dilema, co vzít na ná-
vštěvu známým, které mají děti. Edukační 
hry z edice ’Na návštěvu s dárkem’ jsou urče-

ny dětem od 3 let, které mohou procvi-
čovat poznávání barev, tvarů a první 
počty. Jednoznačným hitem PIATNIK 
je již zmíněná hra Activity. Té se u nás 
prodají desetitisíce kusů, zvláště před 
Silvestrem, který je s partou přátel o to 
zábavnější. Letos se očekávají vysoké 
prodeje také u novinky Hobit v souvis-
losti s prosincovou filmovou premié-
rou prvního dílu stejnojmenné trilogie 
Petera Jacksona.

Příběh značky Piatnik
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Příběh začíná roku 1824 v malé vídeňské dílně na 
výrobu ručně malovaných karet, kterou založil An-
ton Moser. Po jeho smrti v roce 1843 převzal ob-
chod talentovaný zaměstnanec Ferdinand Piatnik, 
který se oženil s Moserovou vdovou. Ta mu po-
rodila tři syny – Ferdinanda, Adolfa a Rudolfa. 
Společnost začala vystupovat pod jménem ʼFerd. 
PIATNIK & Söhneʼ a to, co Moser začal ve formě 
malé řemeslné dílny, proměnila v sofistikovanou 
průmyslovou společnost. V roce 1885 Ferdinand 
zemřel a počátkem 90. let převzal řízení společ-
nosti syn Rudolf. Bylo nutno modernizovat ruko-
dělnou výrobu na strojní, a tak se firma přesunula 
do moderně vybavených budov v Hütteldorfer 
Strasse ve Vídni, kde sídlí dodnes. V té době za-
číná expanze, firma nakupuje továrny na výrobu 

karet v okolních zemích a koupila také papírnu ve 
Slovinsku. Druhá světová válka a následné zná-
rodňování ale přinesly velké škody. Firma ztratila 
svoji pobočku v Praze, v Maďarsku i Polsku. Sou-
středila se proto na rozvoj své vídeňské továrny 
a budování obchodních vztahů mimo socialistický 
blok a v USA. Po roce 1989 však svou pozici v bý-
valém východním bloku získala zpět. Navzdory 
tvrdé konkurenci se tradiční vídeňské firmě po-
dařilo získat pozici ra-
kouského lídra v oblasti 
rodinných her a her pro 
dospělé. Dnes společnost 
PIATNIK vede Ferdinand 
G. Piatnik „čtvrtý“, který 
se osobně stará spolu 
s českými kolegy také 
o byznys v České republi-
ce a na Slovensku.

O štěstí ve hře

her hodí brid-
ny dětem od 3 let, které mohou procvi-

čovat poznávání barev, tvarů a první her hodí brid-
žové sady s  díly 
světových uměl-
ců, ozdobné 
kazety na karty 
nebo luxusní 
pokerové sady 
pro opravdo-
vé znalce. Na 
opačném konci 

čovat poznávání barev, tvarů a první 
počty. Jednoznačným hitem PIATNIK 
je již zmíněná hra Activity. Té se u nás 
prodají desetitisíce kusů, zvláště před 
Silvestrem, který je s partou přátel o to 
zábavnější. Letos se očekávají vysoké 
prodeje také u novinky Hobit v souvis-
losti s prosincovou filmovou premié-
rou prvního dílu stejnojmenné trilogie 
Petera Jacksona.

PIATNIK
se hodí
pro každého
Výrobky PIATNIK jsou proslulé vysokou 
estetickou úrovní. Během historie 
znázornily díla mnoha slavných malířů 
– od Van Gogha přes Renoira, Moneta, 
Picassa až po Toulouse Lautreca. Značka 
s chutí sáhla i po nápaditých ilustrátorech, 
fotografech, graficích a karikaturistech, 
jako je lehce skandální Gerhard Haderer 
(vlevo vidíte puzzle „Bez mobilu“), lechtivý 
Donald McGillang nebo Yoneo Morita, který 
pod značkou Hanadeka fotí dětmi milované 
zvířecí čumáčky. Díky široké škále motivů se 
PIATNIK hodí jako vkusný dárek pro kohokoli. 
Management mnoha firem využívá karty 
i jako reklamní předmět, který lze potisknout 
libovolným obrázkem nebo logem.

Výhradním distributorem v ČR
je PIATNIK PRAHA s.r.o.
www.piatnik.cz
www.eshop-piatnik.cz

Ferdinand G. Piatnik

Příběh značky Piatnik

spektra stojí karty pro nejmenší 
s motivy Pirátů z Karibiku, Medvídka 

Pú, Cars a mnoha dalších.

Puzzle
První puzzle vzniklo jako zeměpisná 

pomůcka na konci 18. století ruka-
ma výrobce map Johna Spilsbury-
ho, který nalepil mapu na dřevěné 

prkénko a to pak rozřezal pilkou 
podle hranic zemí. Skládání puzzle 

je činnost vyžadující trpělivost a roz-
víjející logické myšlení. Puzzle se může 

skládat jen z několika velkých dílků (dět-
ská verze), ale může jich být také několik 

tisíc. Nejsložitější puzzle světa přináší prá-
vě PIATNIK. Vypadá na první pohled běžně 
a má 500 dílků. Zrada spočívá v tom, že kaž-
dý dílek je potištěn z obou stran a navíc je na 
zadní straně motiv otočen o 90 stupňů. 

Společenské hry

pro každého
Výrobky PIATNIK jsou proslulé vysokou 
estetickou úrovní. Během historie 
znázornily díla mnoha slavných malířů 
– od Van Gogha přes Renoira, Moneta, 
Picassa až po Toulouse Lautreca. Značka 
s chutí sáhla i po nápaditých ilustrátorech, 
fotografech, graficích a karikaturistech, 
jako je lehce skandální Gerhard Haderer 
(vlevo vidíte puzzle „Bez mobilu“), lechtivý 
Donald McGillang nebo Yoneo Morita, který 
pod značkou Hanadeka fotí dětmi milované 
zvířecí čumáčky. Díky široké škále motivů se 
PIATNIK hodí jako vkusný dárek pro kohokoli. 
Management mnoha firem využívá karty 

Příběh značky Piatnik

spektra stojí karty pro nejmenší 
s motivy Pirátů z Karibiku, Medvídka 

Pú, Cars a mnoha dalších.

Puzzle
První puzzle vzniklo jako zeměpisná 

podle hranic zemí. Skládání puzzle 
je činnost vyžadující trpělivost a roz-

víjející logické myšlení. Puzzle se může 
skládat jen z několika velkých dílků (dět-

ská verze), ale může jich být také několik 
tisíc. Nejsložitější puzzle světa přináší prá-

vě PIATNIK. Vypadá na první pohled běžně 
a má 500 dílků. Zrada spočívá v tom, že kaž-
dý dílek je potištěn z obou stran a navíc je na 
zadní straně motiv otočen o 90 stupňů. 

pro každého
Výrobky PIATNIK jsou proslulé vysokou 
estetickou úrovní. Během historie 
znázornily díla mnoha slavných malířů 
– od Van Gogha přes Renoira, Moneta, 
Picassa až po Toulouse Lautreca. Značka 
s chutí sáhla i po nápaditých ilustrátorech, 
fotografech, graficích a karikaturistech, 
jako je lehce skandální Gerhard Haderer 
(vlevo vidíte puzzle „Bez mobilu“), lechtivý 
Donald McGillang nebo Yoneo Morita, který 
pod značkou Hanadeka fotí dětmi milované 
zvířecí čumáčky. Díky široké škále motivů se 
PIATNIK hodí jako vkusný dárek pro kohokoli. 

Příběh značky Piatnik

Vosková vůně osahaných karet, zachras-
tění kostek v koženém kelímku nebo 
rozložení pestrobarevné hrací desky na 
stůl umí vzbudit příjemné adrenalinové 
mrazení. Ačkoli se druhy a pravidla her 
mohou diametrálně lišit, podstata je 
stejná: pár potištěných lístků z kartonu, 
dřevěných figurek či zubatých dílků puz-
zle nás spolehlivě zaměstná na dlouhé 
hodiny. Vezmete-li v úvahu jejich poři-
zovací cenu, jde možná o nejlevnější 
způsob zábavy.



20 pohádkových let,
20 let okouzlení – 20 let, během nichž
se miliony snů staly skutečností
Dobrodružství největšího Disney parku zača-
lo v roce 1955 otevřením Disneylandu v Ka-
lifornii. Tento unikátní park, vysněný přímo 
od Walta Disney, byl místem, kde mladí i staří 
zažívali oživnutí svých snů, čímž byla uvede-

Příběh Disneylandu Paříž
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Exploze svetla a barev
k oslave 20. výrocí

Disneylandu Paríž

Walt Disney

Motto:
„Pro všechny, kdo přijdou
na toto šťastné místo: Vítejte!

Od začátku dubna letošního roku zve Disneyland Paříž hosty k oslavě 20. výročí v blyštivém a kouzelném stylu. Během tohoto 
výjimečného roku bylo předvedeno plno překvapení a nových představení. Park Disneyland Paříž hostí překrásnou noční 
show „Disney sen“, nový slavnostní průvod „Disney kouzelná přehlídka“ a „Disney (ho) slavnostní vlak k 20.výročí“ a je mís-
tem kouzelného setkání Disneyho nejslavnějších osobností.

na nová éra zábavních parků. Další Disney 
park spatřil světlo světa v roce 1971 na Flori-
dě a v roce 1983 v japonském Tokiu.

12. dubna otevřel své brány tisícům návštěv-
níků Disneyland v Paříži. Na této prvotřídní 
lokaci v samém centru Evropy je snadno 
dostupný z letiště i z vlakového nádraží. Od 

svého otevření již Disneyland v Paříži přiví-
tal více než 250 miliónů návštěvníků, čímž 
se etabloval do pozice nejnavštěvovanějšího 
místa Evropy.

Disneyland v Paříži zahrnuje 57 atrakcí, 62 
obchodů a 58 restaurací. Hosté se mohou 
ubytovat v samotném srdci kouzel v jednom 
ze sedmi Disney hotelů s celkovou kapacitou 
5800 pokojů. Pařížský Disneyland je jedno 
z největších středisek na Ile-de-France, zahr-
nující Disney vesničku, dvě konferenční cen-
tra a 27jamkové golfové resorty. Každý den 
více než 14500 zaměstnanců obstarává svým 
divákům nezapomenutelné zážitky.

Disney Dreams
Od 1.dubna letošního roku tato 

show ve tmě ohromuje ná-
vštěvníky svými tisíci světly, 
barvami a kouzly. S originál-

ními efekty vytvořený-
mi speciálně pro tuto 
příležitost učarovává 

všem návštěvníkům. 
S každovečerním předsta-

vením Disney Dreams před-
vedl pařížský Disneyland show, 

kterou nikdo předtím neviděl.

Nejprve Disney Dreams vypráví kouzelný 
příběh. Spolu s Petrem Panem návštěvníci 
nalézají nebo znovuobjevují největší Disney 
příběhy. Jen samotná kouzla a noční promí-
tání se speciálními efekty vytváří nezapome-
nutelnou iluzi. Za užití speciální techniky je 
například Sleeping Beauty Castle přeměněn 
v hvězdami posetou oblohu, po níž se pro-
létává Petr Pan. Neznámější Disney písně, 
speciálně složené pro příležitost oslav, hrají 
též jednu z významných rolí. Tato velkolepá 
show oslňuje lasery, monstrózními vodotrys-
ky a absolutně neuvěřitelnými ohňovými 
efekty, které mohou být viděny pouze v Dis-
neylandu v Paříži.
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Disney Magic on Parade
V Disneyho kouzelném průvodu připrave-
ném speciálně k 20. výročí je k vidění mno-
ho pohádkových kostýmů a také nové cho-
reografie. Tento průvod je oslavou výročí ve
znamení smíchu, radosti, barev a emocí.

Disney´s 20th Anniversary  
Celebration Train
Disneyho slavnostní vlak k 20. výročí, vy-
zdobený barvami a postavičkami, každý den 
projíždí s návštěvníky hlavní ulicí pařížské-
ho Disneylandu přes celý park. Doprovází 
ho k oslavám oblečené nejznámější postavy, 

Značka Disney patří mezi deset nejcennějších 
značek na světě. Po celé 20. století uskutečňoval 
Disney revoluci nejen v kinematografii, ale i v zá-
bavě pro děti. Stal se také první značkou zážitků 
(experience brand). Není jistě ničím překvapivým, 
že příběh značky Disney začal samotným Waltem 
Disneyem. Nebyl to však okamžitý obchodní 
úspěch. Walt Disney přijel do Kalifornie v roce 
1923 spolu se svým bratrem Royem. Protože ne-
sehnal práci ve filmovém průmyslu, založil si své
vlastní malé studio a spolu s Royem založili ma-
lou animační firmu, kterou nazvali vlastním pří-
jmením. V roce 1928 přišel Walt Disney s novou 

postavičkou - myšákem s pisklavým hlasem jmé-
nem Mickey, který byl nakreslen pomocí několi-
ka kruhů (kulatý nos, kulaté uši, kulaté oči atd.) 
Tato kruhová technika kresby, jež se stala součástí 
obchodní značky společnosti Disney, se hodila ke 
značce, která doslova i přeneseně zobrazovala 
život bez ostrých hran. A přišel úspěch. Ve třicá-
tých letech začal být Walt Disney díky popularitě 
Mickeyho uznáván na celém světě. Rozhodující 
byl rok 1937, kdy byla poprvé uvedena Sněhurka, 
která se okamžitě zařadila mezi klasiku. Násle-
dovaly další úspěch jako Pinocchio, intelektuální 
Fantasia a nejdojemnější z nich Bambi.

V roce 1955 byl otevřen první Disneyland a znač-
ka rázem znamenala víc než jen filmy. Stala se
tak vlastně první skutečnou značkou zážitků. Lidé 
mohli přijít a setkat se s postavičkami, které viděli 
na stříbrném plátně. Walt zemřel v roce 1965, jeho 
bratr Roy zemřel krátce po dokončení Walt Disney 
Worldu, který byl otevřen v roce 1971 na Floridě. 
Sedmdesátými lety společnost proklopýtala s mi-
nimem filmových hitů. Tak tomu bylo do roku
1984, kdy se stal předsedou představenstva a ge-
nerálním ředitelem imperia Walta Disneye Micha-
el Eisner. Na začátku tohoto století se společnost 
Disney rozrostla daleko za hranice nejdivočejších 

Připravte se na zážitky, které již nikdy  
v životě nezapomenete, jste všichni zváni!

snů „strýčka Walta“. Dnes existují Disney prodejny, 
Disney televizní kanál, plavební linky, internetová 
společnost, mnohé filmové společnosti, několik
tematických parků včetně Disneylandu v Paříži 
a Království zvířat, Disney vesničky, Disney spor-
tovní týmy, televizní a rozhlasové stanice a další. 
V současnosti je to druhá největší mediální a zá-
bavní společnost na světě, po AOL Time Warner.

Zdroj: Matt Haig, Království značky

V rámci Disneylandu operuje i hotelová skupina 
Vienna International Hotelmanagement AG, která 
zde provozuje dva luxusní hotely Dream Castel 
a Magic Circus. Tato skupina má v rámci oslav spe-
ciální nabídku platnou do 7. 11. a uspořádala také 
mezinárodní presstrip ve dnech 18. - 21. 9. 2012. 

Tohoto presstripu se za náš časopis zúčastnil 
Senior Partner Ing. Roman Jirásek, který ocenil 

profesionální přístup a skvělou atmosféru. Dě-
kuje tímto organizačnímu týmu: GŘ hotelů DC 
a MC panu Francois Marymu, resident manage-
rovi Tonio Logiudicemu, MŘ Nicole Vidallerové 
a Head of Corporate Communications z Vídně, 
paní Sabine Hackl.

(Více o Vienna International Hotelmanagement AG 
na následující dvoustraně našeho časopisu)

Príbeh Disney

jako je Mickey Mouse a jeho Minnie, Pluto, 
Goofy, Donald Duck, Daisy Duck a další.

Setkání s Mickey Mousem
Nejznámější disneyho postavička Mickey 
Mouse připravuje návštěvníkům úžasné pře-
kvapení prostřednictvím pozvání do jeho 
vlastního pokoje, kde je možnost se s ním 
vyfotit.

Main Street
Od prvního dubna je v nové výzdobě k pří-
ležitosti oslav 20. výročí vyzdobena i celá 
hlavní třída Disneylandu Paříž. Walt Disney 
převedl sny ve skutečnost, kde se všichni 
znovu stávají dětmi. Vysnil si a uskutečnil 
místo, kde se budou bavit společně jak děti, 
tak jejich rodiče. Návštěvou Disney parku 
v Paříži zažijete oslavu, jakou jste nikdy jindy 
nezažili.

Roman Jirásek

www.corporate.disneylandparis.fr
www.villagesnature.com



a 2009, nebo „Top 10 Best Luxury Europe”, 
„Top 100 Best Luxury World” v roce 2008 
nebo „Leaders Club Gold Award“, udělenou 
asociací Leading Hotels of the World. 

Krátce o Le Palais 
Tento útulný boutique hotel nacházející se 
poblíž centra Prahy je skvělým místem pro 
individuální turisty i obchodní klientelu. 
Během desetileté erxistence se zde ubytova-
la řada známých osobností: Monacký princ 
Albert, prezident Václav Klaus, herec Til 
Schweiger, hudebník Carlos Santana, skupi-
na Boney M, modelka Eva Herzigová nebo 
Ivana Trumpová.

Hotel nabízí šedesát nádherných pokojů 
a dvanáct luxusních suitů, z nichž dva mají 
krb. Elegantní prvotřídní pokoje se vyznačují 
osobitou atmosférou 19. století, všechny jsou 
vybavené mramorovou koupelnou.

Exkluzivní restaurant Le Papillon, který pa-
tří mezi nejlépe hodnocené restaurace v Pra-
ze, zve labužníky k výpravám za poznáním 
vrcholů kulinářského umění a nabízí inova-
tivní interpretace českých specialit i pokrmy 
zaměřené na mezinárodní haute cuisine.

Lobby bar s nepřetržitým provozem, kte-
rému náleží ocenění Czech Bar Awards 2010 
jako nejlepšímu českému hotelovému baru, 
a elegantní knihovna s krbem jsou oblíbený-
mi místy setkání a schůzek.

Relaxační program v Pure Spa s masážemi 
a procedurami pro náročné, jejichž základní 
složkou jsou špičkové přírodní kosmetické 
produkty Ligne St. Barth, je pravým potěše-
ním pro tělo i duši. Produkty Ligne St. Barth 
jsou také exkluzivně k dostání v hotelovém 
butiku.

Konferenční prostory jsou skvělým mís-
tem pro uspořádání různých setkání a akcí. 
Díky své intimní atmosféře je hotel perfekt-
ním místem pro pořádání zásnub, svateb 
nebo líbánek, ale také pro rodinné oslavy, 
a to vždy s prvotřídním servisem hotelového 
týmu.

Oslava desetiletého výročí hotelu
Přepychová oslava se konala ve čtvrtek 6. 
září a zúčastnili se jí nejvýznamnější klienti 
a partneři hotelu, celebrity a média. Během 
slavnosti, která se nesla v duchu sloganu 
Rendez-vous v Le Palais Hotel Prague, měla 
více než stovka hostů možnost vychutnat 
si luxus a dotknout se třpytu romantické-
ho pětihvězdičkového boutique hotelu. Po 
sklence šampaňského na přivítání se hosté 
mohli nechat rozmazlovat delikatesami vy-
sokého kulinářského umění a užít si nád-
herný večer babího léta na zahradní terase 
hotelu Le Palais.

Partnery oslav byly Pure Spa a Ligne St. 
Barth a dále Dvořák Limousine Servis, de-
signér Bořek Šípek, Pedro´s Tabacos, Godet 
Cognac, magazíny InStyle a Brands&Stories 
a šperkařská společnost Alo Diamonds, kte-
rá věnovala třpytivý dárek jednomu z hostů. 
V narozeninovém dortu byla umístěna nápo-
věda. Host, který ji ve svém kousku objevil, 
získal briliantový šperk. Šťastnou výherkyní 
náhrdelníku Alo Diamonds se stala moderá-
torka Ester Janečková.

Jako perla v síti
Vienna International Hotels & Resorts, do je-
jíž sítě Le Palais Hotel Prague patří, zastupuje 
v Česku devět hotelů, sedm z nich v Praze: 
Diplomat Hotel, Palace Hotel, andel‘s Hotel, 
andel‘s Suites, angelo Hotel, Chopin Hotel 
Prague. V Plzni se nachází angelo Hotel Pil-
sen a v Karlových varech čtyřhvězdičkový 
Spa Hotel Dvořák. 

Vienna International Hotelmanagement 
AG byla založena v roce 1989. Na základě in-
dividuálních smluv zastupuje a spravuje 29 
prvotřídních hotelů a resortů a dva hotelové 
projekty. Portfolio, ve kterém naleznete také 
jeden Leading Hotel of the World, zahrnuje 
městské, konferenční i lázeňské hotely v de-
víti evropských zemích: v Česku, Rakousku, 
Polsku, Chorvatsku, Francii, Německu, Ru-
munsku, Rusku a na Slovensku.

Kromě rekreačních resortů na meziná-
rodní úrovni, např. v Loipersdorfu, Salzbur-
gu, Karlových Varech a Opatiji, společnost 
spravuje hotely vhodné pro obchodní klien-
telu, jako například v Salzburgu, Mnichově, 
Berlíně, Paříži, Praze, Krakově, Lodži, Buku-
rešti a Jekatěrinburgu.

Ředitelka hotelu Jana Jeschek považu-
je Le Palais Hotel Prague za nejkrásnější 
boutique hotel v Praze. „Je mi nesmírným 
potěšením, že mohu vést tento nádherný 
hotel. Poprvé jsem ho navštívila krátce po 
jeho otevření v roce 2002 a od té doby se 
nesmazatelně zapsal do mého srdce,“ sděli-
la ředitelka hotelu. 

Andreas Karsten, výkonný ředitel Vienna 
International Hotels & Resorts, považuje Le 
Palais Hotel Prague za vlajkovou loď celé 
společnosti: „Le Palais Hotel Prague, jeden 
z devíti hotelů v Česku, je velmi oblíbeným 
místem mezi politiky i celebritami a velmi 
vyhledávaným hotelem zahraničními ná-
vštěvníky. Zejména turisté ze Spojených 
států amerických oceňují jeho klidnou 
a luxusní atmosféru. Pověst Le Palais Hotel 
Prague jen potvrzuje kvalitu značky Vienna 
International.”
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Příběh budovy hotelu
Hlavním cílem původní rekonstrukce bylo 
vytvořit záměrně něco odlišného, co by se 
výrazně lišilo od umění a architektury 19. 
století. Charakteristickými znaky tohoto ob-
dobí byly znovuobjevení radosti ze života, 
optimismus a důvěra – „nová renesance“. 
Původní znaky Belle Epoque zde dodnes do-
sahují mimořádného výrazu a jsou shodně 
a harmonicky uchovány. Překrásné fresky 

Ludka Marolda (1865 - 1898) zobrazují ne-
vázanost života zlatého období Belle Epoque 
a jeho cit pro tvorbu do nejmenšího detailu. 
Marold, který vytvořil umělecký design bu-
dovy, zde také žil až do roku 1898. Obýval byt 
v nejvyšším patře jižní části budovy s krás-
ným výhledem do Nuselského údolí. Dnes 
jsou zde umístěny pokoje č. 407 – 412. V 16. 
století vlastnil tuto tehdy viniční a hospo-
dářskou usedlost zvonař Brikcí z Cimperka, 

a proto se této oblasti dodnes říká Zvonařka. 
O mnoho let pozdeji koupil tuto starší budo-
vu známý průmyslník Antonín Chmel, který 
zde založil první Českou akciovou továrnu 
na uzeniny a šunku a stal se jedním z nejvý-
znamnějších výrobců šunky v Čechách. Poz-
ději nechal přistavět ještě jednu budovu s vě-
žičkou, která byla zkolaudována v roce 1897. 
Většina pokojů, chodeb a také obě schodiště 
jsou památkově chráněny. Hotel Le Palais se 
nachází v městské části Královské Vinohrady 
s velmi bohatou historií. Tato část nese své 
jméno již od 14. století, kdy zde král Karel IV. 
založil královský vinohrad. V té době zde již 
probíhala stavba četných usedlostí, letohrád-
ku a také budovy dnešního hotelu Le Palais.

Deset zářivých let 
Před deseti lety prošla budova nynějšího 
hotelu kompletní rekonstrukcí a v říjnu 
2002 byl Le Palais Hotel Prague otevřen pod 
hlavičkou Vienna International Hotels & 
Resorts. Design vnitřního vybavení hotelu 
měla na starosti Veronika Jurkowitsch, kte-
ré se podařilo vytvořit perfektní symbiózu 
dávné elegance a moderního zařízení. I díky 
tomu patří Le Palais Hotel Prague mezi nej-
krásnější pražské hotely postavené ve stylu 
Belle Époque. Hotel získal také řadu ocenění 
– například SENSES „Best City Boutique Spa” 
nebo Certificate of Excellence, který udělil
TripAdvisor v roce 2011, „Czech Repub-
lic’s Leading Boutique Hotel” v letech 2008 

Příběh Le Palais Hotel Prague

Pětihvězdičkový Le Palais Hotel Prague, diamant mezi pražskými hotely, oslavil své desáté výročí. Původně obytná budova byla 
postavena v roce 1841, ale již v letech 1888-1897 prošla kompletní rekonstrukcí ve stylu Belle Époque. Nádherné fresky, které 
dosud zdobí některé z pokojů, jsou dílem malíře Luďka Marolda, který také do roku 1898 v domě pobýval. V roce 2002 byla 
dokončena kompletní rekonstrukce a v říjnu téhož roku byl otevřen luxusní pětihvězdičkový Le Palais Hotel Prague.

Rendez-vous
při příležitosti oslav 10. výročí otevření hotelu

v Le Palais Hotel Prague
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20 let inspirace
mistrovstvím

Potten & Pannen - Staněk

16

Potten & Pannen - Staněk

17

Ztělesněním této myšlenky je speciální edi-
ce dekorativních designů vybraných kusů 
značkových kuchyňských a domácích po-
třeb inspirovaná pěti různými uměleckými 
směry. ESPRESSIONISM může symbolizovat 
baristické mistrovství díky preciznímu ká-
vovaru, BARBECUBISM suverénní ovládnutí 
grilu, POT ART plné využití potenciálu toho 
nejlepšího nádobí na světě, GLASSICISM 
schopnost stylově vychutnat nejlahodnější 
nápoje, ROASTMODERNISM nadání a doved-
nost v pečení. Zásadním poselstvím je, že se 

správnými nástroji a pomůckami se mistrem 
daného stylu může stát každý.

Společnost Potten & Pannen – Staněk si za 20 
let vybudovala výjimečnou pozici. Je vnímána 
jako nejprestižnější importér kuchyňských 
a domácích potřeb a designově orientova-
ných produktů v České republice a značné-
mu respektu se těší i ve světě mezinárodního 
obchodu. Z četných nabídek zahraničních 
výrobců, kteří mají zájem svěřit výhradní za-
stoupení a distribuci svých výrobků právě jí, 

však pečlivě vybírá tak, aby zákazníkům na-
dále přinášela produkty po všech stránkách 
splňující jejich očekávání.

V současné době má Potten & Pannen – Sta-
něk několik vlastních prodejen, rozsáhlou síť 
velkoobchodních klientů v ČR i SR a je doda-
vatelem všech významných obchodních řetěz-
ců. Exkluzivně zastupuje 25 světových značek, 
včetně absolutních špiček v daném segmentu. 
Je držitelem prestižních studiových licencí 
Rosenthal Studio Haus a Christofle Paris.

Povýšit vaření, stolování a vše, co se děje (nejen) okolo kuchyně na výsostné umění. Zkušeným profesionálům i nadšeným amaté-
rům dát do rukou dokonalé nástroje z produkce těch nejlepších světových značek, na jejichž kvalitu se mohou bezvýhradně spo-
lehnout. S touto vizí vstoupila v roce 1992 na trh ryze česká společnost Potten & Pannen – Staněk. Tři slova: značka, kvalita, servis 
– zůstaly jejím krédem dodnes. 

Jak vznikla původní myšlenka založit si v ro-
ce 1992 firmu Potten & Pannen – Staněk? Co
vlastně znamená název? Jak jste začínali?
Po studiích ve Spojených státech jsem pra-
coval pro společnost, která vyráběla jedno 
z nejlepších nádobí v USA. Staral jsem se pře-
devším o jejich distribuci v Evropě a to už 
bylo tedy pochopitelné, že jsem zkusil štěstí 
i u nás doma. První prezentace byla na vele-
trhu spotřebního zboží v Brně v roce 1992. 
Zafungovalo to a já společně s kamarádem 
Milošem Staňkem založil společnost, která 
v překladu z holandštiny znamená jednodu-
še „Hrnce & Pánve“. Začínali jsme opravdu 
skromně. Naše kancelář a vzorkovna zároveň 
byla jedna sklepní místnost na Praze 6. 

Co považujete za důležitý mezník ve vývoji 
společnosti?
Jednoznačně otevření naší první vlastní 
reprezentační prodejny ve Vodičkově ulici 
v Praze v listopadu 1992. Je tam dodnes a tě-
ší se stále velkému zájmu. Postupem času se 
z této prodejny stala jakási kultovní prodejna 
pro všechny lidi, kteří milují vaření. 

Když se ohlédnete za uplynulými 20 lety, čemu 
vděčíte za úspěch firmy?
Popravdě ani nevím. Máme celých 20 let to-
lik práce, že nestíháme specifikovat podobná

témata. To asi odpovídá na samotnou otázku, 
že..? Jednoduše neustálá práce mnohdy až 16 
hodin denně a rozhodně také velké štěstí na 
kvalitní a skvělé lidi, kteří s námi tuto firmu
řadu let budují a dýchají pro ni. Naším hlav-
ním krédem je být nejlepší v tom, co dělá-
me. Tomu podřizujeme veškeré naše kroky 
a možná i to je klíčem k našemu úspěchu...?

Kdybychom měli vyzvednout, na co by fir-
ma od vzniku loga do současnosti měla být 
právem hrdá, pak je to zřejmě vybudování 
vlastní obchodní sítě, za kterou je vidět filo-
zofie značky a tvůrčí tým. Jaké obchody tuto
síť představují?
Hrdá snad ani ne? Já vždy říkám, že jsme do-
savadně spokojení... To ale nikdy nevydrží 
dlouho. Maximálně několik měsíců . Mo-
mentálně vedle exkluzivního zastoupení 25 
předních světových výrobců a jejich distri-
buce provozujeme rovněž 7 vlastních repre-
zentačních prodejen včetně naší prodejny 
Duty Free na pražském Letišti Václava Havla 
v terminálu 1 a nově také první zahraniční 
prodejny v centru Bratislavy.
  Concept Store (Újezd 405/25, Praha 1): stylově 

unikátní projekt vytvořený ve spolupráci s ar-
chitektonickým studiem Design by Donlić. Na 
ploše více než 330 m2 jsou prezentovány uce-
lené koncepty značek zastupovaných Potten & 
Pannen – Staněk. V prodejně jsou věnovány 
zvláštní prezentace výrobkům luxusních zna-
ček: Christofle, Rosenthal a Rosenthal meets
Versace.

  Zwilling Concept (Palladium, Nám. Republiky 
1, Praha 1): specializovaná prodejna kuchyň-
ských potřeb se zvláštním důrazem na kom-
plexní prezentaci sortimentu značek Zwilling, 
Staub, Demeyere.

  Cook Shop (Vodičkova 2, Praha 1): vůbec první 
prodejna Potten & Pannen – Staněk, dodnes je 
vnímána jako prodejna, kde se vyplatí nakupo-
vat kvalitní kuchyňské a domácí potřeby v kla-
sickém slova smyslu. 

  Cooking Cinema (OC Nový Smíchov, Plzeňská 
8, Praha 5): od září 2012 specializovaná prodej-
na kuchyňských a domácích potřeb propojená 
se značkovou prodejnou cremesso. 

  Twin Café / Olomouc (OC Haná, Kafkova 8, 
Olomouc): specializovaný maloobchod kuchyň-
skými a domácími potřebami a lifestyle café.

  Outlet Store (Obchodní 110, Čestlice): outleto-
vá prodejna kuchyňskými a domácími potřeba-
mi a výrobky Rosenthal.

  Airport Store (Terminál 1, Letiště Václava Hav-
la, Praha 6): exkluzivní koncept v Duty Free 
zóně na ploše 50 m2 prezentuje luxusní výrobky 
a dárky značek Rosenthal, Christofle a Lalique.

 CONCEPT STORE - BRATISLAVA - OC CENTRÁL.
Potten & Pannen – Staněk provozuje vlastní 
internetový obchod www.vasekuchyne.cz 
a www.vasekuchyne.sk

20 let je důvod k oslavám.
Jak bude Vaše firma slavit?
Oslavy 20. výročí založení provázejí různé 
mimořádné aktivity. Společnost Potten & 

Pannen – Staněk se poprvé představila na 
prestižní přehlídce designu Designblok 
2012, který se konal od 1. do 7. října. 

Jedním z počinů k oslavám je speciální 
edice dekorativních designů vybraných kusů 
značkových kuchyňských a domácích po-
třeb inspirovaná pěti různými uměleckými 
směry. Tuto edici vytvořil jeden z předních 
grafiků společnosti HAVAS pan Jan Nálevka
a myslím, že se mu velice povedla. Spolu-
pracujeme rovněž s tuzemskými designery 
a centrem Czech Design na vytvoření speci-
álních produktů pro naše prodejny.

V září letošního roku byl také při pří-
ležitosti 20. výročí představen zcela nový 
koncept prodejny v pražském obchodním 
centru Nový Smíchov. Přelomovou událostí 
v životě společnosti bylo také říjnové otevře-
ní první reprezentační prodejny – v Bratisla-
vě v OC Centrál.

Oslava narozenin pak proběhne 1. listopa-
du v novém klubu Mecca a zveme na ni na-
šich 500 nejlepších přátel z řad dodavatelů, 
zákazníků a všech skvělých lidí, kteří se po-
díleli anebo stále podílejí na růstu a úspěchu 
naší společnosti. Bude to velké...

Jaké máte plány do budoucna? 
Máme vždy jen plány na nejbližší období...
momentálně je to příprava unikátního pro-
dejního konceptu „Luxury Dining“, který dle 
našeho názoru naše země stále velmi postrá-
dá. Bude se jednat o koncept všech předních 
značek určených pro stolování. Otevření plá-
nujeme v roce 2013 v Praze. 

Máte široký okruh zákazníků, vsadili jste na 
nejvyšší kvalitu. Jakého zákazníka si vlastně 
přejete mít?
Každého zákazníka, který rád vaří a umí si 
vychutnat dobré jídlo i pití v té správné at-
mosféře. Milujeme lidi, kteří ocení kvalitu, 
a těch je naštěstí stále více!

Příběh společnosti Potten & Pannen 
– Staněk jsme uveřejnili v čísle 3/
2012 a při příležitosti 20. výročí za-
ložení firmy jsme přiměli jednoho ze
spolumajitelů - Pavla Staňka - tak 
trochu bilancovat a ohlédnout se za 
úspěchy uplynulých 20 let. 

Prodejna na ruzyňském letišti Terminál 1

COOKING CINEMA Potten & Pannen – Staněk v OC Nový Smíchov



Značka Zippo je stejně jako po celém světě i v České republice americkou ikonou a symbolem nejen stylových zapalovačů, ale 
i dalších lifestylových doplňků. Pro mnohé se zapalovač Zippo stal oblíbeným doplňkem ne ani tak pro svoji funkci, ale spíše 
pro svůj vzhled, který často odráží osobnost vlastníka. Oslavit 80. výročí existence společnosti a vzdát hold letos vyrobenému 
500milióntému zapalovači a speciální edici se rozhodlo Zippo také v Praze, a ne náhodou právě v týdnu designu.

Příběh Zippo
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Příběh Zippo
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Příběh značky
Jedna z nejuznávanějších značek na světě 
– Zippo – byla založena na podzim roku 
1932 Georgem G. Blaisdellem v Bradfordu. 
Historie značky Zippo je tvořena příběhy 
jejích lidí, od zakladatele přes zaměstnance, 
zákazníky, až po sběratele. Všichni tito lidé 
se podíleli na již osmdesátiletém působení 
značky Zippo na trhu. Jejich oddanost znač-
ce z ní udělala jednu z nejznámějších firem 
v Americe. Počátek značky Zippo se datuje 
od roku 1930 a váže se k městskému klubu 
v Bradfordu v Pennsylvánii, kde pan Blais-
dell sledoval své přátele, jak nešikovně 
a neohrabaně zacházejí se zapalovači 
australské výroby. Tyto zapalovače dob-
ře fungovaly jen ve větru, protože byly 
vytvořeny na bázi na komínovém efek-
tu, nicméně byly používány. K zapále-
ní byly ovšem potřeba obě ruce. A tak 
se v roce 1932 dostalo australskému 
modelu jeho přetvoření v zapalovač se 
stejným komínovým 
efektem, avšak byl 
již opatřen ochran-
ným prvkem proti 
zhasnutí plamínku. 
Vznikl tak dobře 
vypadající a jedno-
duše ovladatelný 
model zapalovače, 
který je dnes vysta-
ven v Zippo muzeu 
v Bradfordu. Jméno Zippo dostal od pana 
Bradforda v roce 1932. Miloval totiž samot-
né vyslovování slova „zip“, jež tak s malou 
obměnou dalo základ k moderně znějícímu 
jménu pro firmu. V polovině třicátých let byl 
již vytvořen pětistý zapalovač, a to přispělo 
k uveřejnění prvního zapalovače již pod lo-
gem firmy Zippo. 

Během druhé světové války se stala značka 
Zippo velkým dodavatelem zapalovačů pro 
americkou armádu. Také na podnět armády 
byl vytvořen zapalovač s ocelovým povrchem.
Další pobočka firmy Zippo vznikla v roce 
1949 v Kanadě u Niagárských vodopádů, 

kvůli zmírnění dovozního cla. Oproti brad-
forské pobočce byla kanadská jediná, která 
zapalovače i přímo vyráběla. Spodní známka 
zapalovače vyrobeného v Kanadě zrcadlila 
Niagárské vodopády, čím se stal sběratelsky 
velmi ceněným. Díky zavedení obchodní po-
litiky v devadesátých létech kanadská poboč-
ka neměla již své opodstatnění, a tak byla v ro-
ce 2002 zavřena. Samotné značky (kolky) na 
zapalovačích nesloužily jen pro zaznamenání 
přesného data vyrobení, ale především pro 
zhodnocení mezi sběrateli. Dalším úspěšným 
produktovým milníkem v roce 1956 byl ten-

ký voděodolný zapalovač, ur-
čený primárně pro ženy. Prv-
ní produktem značky Zippo, 
který nebyl již zapalovač, byl 
zatažitelný kapesní ocelový 
měřící metr (pásmo), který 
byl uveden v roce 1962.

Dalšími produkty pak byly 
například řetěz na klíče, ka-
pesní nožík, set tužky a pe-
ra a kapesní svítilna. Mezi 
roky 1970 a 80 začala znač-
ka Zippo expandovat ve 
velkém, a tak se dnes prodá-
vá ve více než 160 zemích 
světa. V Brandfordu v Pen-
nysylvanii je od roku 1997 

hned vedle fabriky muzeum 
Zippo, kde se na 15 tisících 

metrech čtverečních kromě muzea nachází 
obchod a známá Zippo opravna. Toto mís-
to navštěvují ročně tisíce turistů. Své slávy 
značka Zippo dosáhla též na filmové scéně 
a zazářila v roli nejpoužívanějšího zapalova-
če na televizní obrazovce. Oblíbenost a sty-
lovost Zippo dobyla svět filmu – legendární 
zapalovače si zahrály ve více než 1 500 sním-
cích a TV show, např. v „I Love Lucy“, „The 
X-Men“ a „Hairspray – the Musical“ a mnoha 
dalších.

Letošní oslavy
Společnost v městě svého vzniku - v Bradfor-
du - doposud vyprodukovala více než 500 mi-

liónů věhlasných větruodolných zapalovačů 
s doživotní zárukou. Produkce až na drobné 
změny týkající se spouštěcího mechanismu 
a úpravy ergonomie vnější schránky zapalo-
vačů zůstává neměnná a je podpořena zná-
mou celoživotní garancí společnosti – „Fun-
guje, nebo ho zdarma opravíme.“

Letos oslavuje 80. narozeniny a při tomto 
výročí stojí pravnuk zakladatele značky, vlast-
ník a předseda představenstva Zippo George 
Duke. Při této příležitosti uvedla značka na 
trh výroční kolekci zapalovačů. Tato limito-
vaná edice se vyznačuje dvěma zapalovači 
s unikátním designem, odkazujícím k tomuto 
výročí. A když je řeč o designu, také 500mili-
ontý zapalovač se může pyšnit chromovým 
povrchem s dvoubarevným gravírováním. 
Zapalovač je na spodní části rovněž mimo-
řádně označen datem vzniku a k dostání je 
jen několik tisíc replik, každá svým způso-
bem unikát.

80. narozeniny
a zároveň 500miliontý zapalovač

ven v Zippo muzeu Zippo, kde se na 15 tisících 
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hned vedle fabriky muzeum První zapalovač Zippo

Upomínková
limitovaná
edice
k 80. výročí
ZIPPO
Stylový tvar, laserové gravírování, hluboké prostorové 
rytí a unikátní černý leštěný pancíř, to je limitovaná 
edice k 80. výročí Zippo. Pro celosvětovou distribuci 
bylo vyrobeno pouhých 41 932 kusů. Každý ze zapa-
lovačů nese jedinečné sériové číslo a na spodní straně 
je označen zvláštní ražbou k této výroční edici. Sběra-
telé se mohou těšit. Zapalovač limitované edice k 80. 
výročí je dostupný do vyprodání zásob ve speciálním 
balení za cenu 2 763 Kč na www.zippo.cz

Edice
výročních
zapalovačů
k 80. výročí
Zippo
Zapalovač 
edice k 80. výročí 
s broušeným 
pochromovaným 
povrchem ve 
vzoru Herringbo-
ne Sweep zaujme barevným provedením symbolic-
kého výročního loga. Celosvětově omezený náklad 
je dostupný do vyprodání zásob ve standardním 
ekologickém balení.

500miliontý 
zapalovač
Originální 500mi-
liontý zapalovač 
byl vyroben 5. 
června 2012 
a byl vyzdoben 
dvoubarevným 
gravírovaným 
vzorem. Tento 
zapalovač je 
označen datem a individuálním sériovým číslem 1. 
Zippo v den oslav 500miliontého zapalovače vyrobilo 
limitovanou edici dvou upomínkových zapalovačů 
nesoucích odkaz na tento významný milník: přesnou 
repliku 500miliontého zapalovače a zdobenou upo-
mínkovou exklusivní edici pro fanoušky a sběratele. 
Veškeré zapalovače vyrobené 5. června 2012 byly 
na spodní straně označeny zvláštní ražbou nesoucí 
datum výroby a odkaz na 500miliontý kus.

Oba jedinečné modely jsou v omezeném nákladu 
čítajícím pouhých několik tisíc kusů dostupných po 
celém světě do vyprodání.

Zippo nejsou jen zapalovače 
Je to svět užitkových předmětů v industriálním 
designu. Oblíbenou novinkou je například ohří-
vač rukou. Rozličná produktová řada společnosti 
Zippo zahrnuje benzínové zapalovače a doplňky 
vč. spotřebního materiálu, plynové zapalovače, 
hodinky, parfémy, stylové doplňky pro muže a ši-
rokou řadu produktů pro outdoorové nadšence. 
O značce a její komunikaci pověděl více v exklu-
sivním rozhovoru pro náš časopis David Bruce 
Warfel (Director Global Marketing Zippo Manufactu-
ring Company).

„Každý zapalovač v sobě nese nějaký pří-
běh. Jeho vlastník ho má spojeného se 
svatbou, oslavou, rodinou, s přítelkyní či 
kamarádem. Je to velmi romantická znač-
ka s bohatou historií. Povědomí o značce 
je velmi vysoké, průzkumy ukazují okolo 
90 %, ale je spojeno se zapalovačem,“ začí-
ná rozhovor David Bruce Warfel. „Naší sna-
hou je ukázat Zippo v širších souvislostech 
jako značku o životním stylu s bohatým 
dědictvím. Značka zahrnuje produkty pro 
kempování, pro domácnost, nedávno jsme 
také v Číně představili Zippo jako módní 
značku. Zatím jenom pro muže, ale máme 
v plánu i módu dámskou. Pro ženy jsme 
zase představili produktovou řadu vůní. 
Portfolio značky je poměrně široké, ale 
všechny produkty spojuje jediné – myš-
lenka kvality, dlouhé trvanlivosti, designu 
a klasiky. O to nám jde v marketingové ko-

munikaci – formovat správné pochopení 
značky. Chceme, aby lidé přenesli atributy, 
které znají od zapalovačů, na vnímání dal-
ších produktů. Např. pánská móda ač má 
look současný a mladistvý, přesto jde o kla-
sickou americkou značku, kvalitní zpraco-
vání a o dlouhodobou nositelnost.“

„A jakými kanály rozšiřujeme povědomí 
o zančce?“ Na tuto otázku odpověděl Da-
vid Bruce Warfel: „Používáme 360stupňový 
přístup, děláme tradiční marketing, nadlin-
kovou komunikaci, eventy i printy. Distri-
buci i v Čechách provádíme tříkrokovým 
procesem. Autorizovaný dovozce prodává 
do maloobchodu i provozuje velkoobchod. 
Cenové rozmezí našich zapalovačů je velmi 
široké. Proto dodáváme do malých specia-
lizovaných dárkových obchůdků, tabáků, 
ale i do velkých řetězců. Pro mě je velkou 
zajímavostí na českém trhu, že zde lze sle-
dovat jakousi paralelu s americkým trhem. 
Nevím, proč je tomu tak, ale designy a pro-
dukty, které se dobře prodávají u nás, jdou 
na odbyt jako první i v Čechách.“

Ohřívač
rukou 



Dovolte, abychom navázali na naše úvodní 
setkání a rozšířili zajímavou kolekci rodiny 
Louis Bouron z historického zámku Château 
de la Grange, kteří jsou jediní vinaři dvou re-
gionů Charentes (Charente a Charente Ma-
ritime), o prestižní produkty rodiny Méry et 
Fils z romantické usedlosti L Ébaupin, kteří 
mají své vinice výhradně v nejvíce bonitní 
oblasti výroby koňaků, a tou je Grand Cham-
pagne.

Jedná se o jednu z nejstarších rodin – vinice 
vlastní od roku 1851 a koňak vyrábí od roku 
1946 již ve čtvrté generaci. Jejich specifické 
postavení je dáno položením vinic (27 ha) 
kolem vesnice Salle d´Angles v oblasti nazý-
vané Grande Champagne, která je nejlepší 
z šesti oblastí (crus) (Grande Champagne, 
Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, 
Bons Bois, Bois Ordinaires) v oblasti města 
Cognac, protože koňak vyráběný z prvního 
nebo druhého crus, tj. Grande nebo Petite 
Champagne (s minimálním obsahem 50  % 
Grande Champagne), se nazývá Fine Cham-
pagne.

Champagne je slovo latinského původu a zna-
mená Terre Calcaire – křídovitou půdu. Jílo-
vito-vápenatá půda je nezbytná pro pěstování 
odrůd hroznů určených pro vynikající koňa-
ky. Pro výrobu koňaků a Pineau des Charentes 
blanc používají odrůdy Ugni blanc, Colom-
bard Folle blanche a Montils. Pro Pineau des 
Charentes rosé odrůdy Merlot a Cabernet Sau-
vignon. Ve své nabídce mají také velice lahod-
né Cuvée Prestige – Méthode traditionnelle ze 
100 % Chardonnay s neodolatelnou chutí po 
čerstvých fících a sušených meruňkách. Vin-
né hrozny pěstují a ošetřují takovými metoda-
mi, které respektují okolní životní prostředí 
a které se dědí z generace na generaci.

Vynikající kvalita vinohradů a speciálně vy-
šlechtěné druhy vinné révy byly v roce 1967 
impulsem pro exkluzivní partnerství rodiny 
Méry et Fils s Maison RÉMY MARTIN, které 
trvá dodnes např. při výrobě legendárního 
koňaku Rémy Martin Louis XIII z roku 1874.

Je těžké vybrat ten nejlepší z koňaků Méry et 
Fils, protože každý z nabízených produktů je 

něčím výjimečný. Dovolte nám upoutat Vaši 
pozornost na luxusní těžkou karafu v dárko-
vé kazetě, která skrývá harmonický koňak 

Příběh Méry & Fils

20

Příběh Méry & Fils

21

V minulém čísle jste měli možnost se seznámit s katalogem a nabídkou francouzských specialit, 
které exkluzivně zastupuje od roku 2007 jako výhradní dovozce a distributor pro Českou a Slo-
venskou republiku Ing. Miloš Janů – Promexim.

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

Vítejte nejen
ve světě koňaků zastavení druhé

„čtyř generací“, Réserve d’Alexander Hors 
’Age, vyrobený v limitované číslované sérii 
500 kusů.

Jedná se o výjimečný produkt Grande Fine 
Champagne - směs ročníků reprezentujících 
čtyři generace rodu Méry a sice 80 let Ale-
xander, 56 let Eduard, 36 let Jean Paul a 16 
let Francois. Tmavě jantarová barva koňaku 
se záblesky rosé vám nabídne delikátní kvě-
tinové vůně a chutě s tóny fialky, následují 

ovocné příchutě (rozinky a víno). Ucítíme 
také dubové podtóny, příchuť vlašských oře-
chů, hřebíčku a skořice. Konzistence koňaku 
je sametová. Na samotný závěr ucítíme slad-
kou vůni tmavého tabáku a čokolády. Degus-
tace tohoto koňaku je nezapomenutelným 
zážitkem.

Pro bližší seznámení s rozsáhlou kolekcí ko-
ňaků a Pineau des Charentes a Cuvée Presti-
ge Méry et Fils de l’Ébaupin Vás opět srdeč-
ně zveme nejen na webové stránky www. 
cognac-pineau.eu, ale i na přátelskou osobní 
degustaci v Residenci Zvonařka na Králov-
ských Vinohradech.

Zakladatel dynastie Méry – Alexander Méry

Panství LʼÉbaupin Solange Méry, Jean-Paul Méry a Miloš JanůKoňak Réserve d’Alexander Hors ’Age

Školka odrůd vinné révy



voje ho vylepšil tak, aby respektoval potřeby 
československých spotřebitelek a zůstal za-
chován ráz místní značky. 90. léta 20. století 
se nesla ve znamení vylepšení receptury Pal-
mexu o aktivní kyslík pro lepší odstraňování 
skvrn a zavedení Palmex Color pro praní ba-
revného prádla. Inovace „Palmex Color“ zajiš-
ťovala lepší péči o textilie a barevnost oděvů. 
Firma Henkel tímto přenesla „Color“ inovaci, 
která byla již úspěšně zavedena u pracího 
prostředku Persil, na lokální značku. Ve dru-
hé polovině 90. let 20. století prošel Palmex 
další převratnou změnou a inovací složení, 
která umožnila praní prádla i při nižších tep-
lotách (40 – 60 stupňů). Tím se Palmex stal 
důležitým hráčem v oblasti ochrany životní-
ho prostředí.

Cesta k inovacím a síle
Oddělení pro výzkum a vývoj Henkel prací 
prášek Palmex neustále inovovalo, a tak na 
konci 90. let prichází nová receptura s ná-
zvem „Modrá síla perly“. Pro zdůraznění vy-
soké prací síly Palmexu byla v roce 1997 zave-
dena postava Palmexmana jakožto symbolu 
síly praní. Zpočátku šlo o hranou postavu, 
později kreslenou postavičku, která se brzy 
stala neoddělitelnou součástí image značky 
Palmex. Rok 2000 přináší první gelové prací 

prostředky a Palmex představuje dvoufázový 
Palmex, který ve dvou na sebe navazujících 
fázích praní zajišťuje odstranění skvrn a zá-
roveň i péči o textilie. V roce 2004 Palmex 
mění tvář a s ní dochází i k výraznému vylep-
šení receptury. Nastává celková modernizace 
Palmexu, který se stává aktivnějším v boji 
proti skvrnám a lépe se vypořádá s nečisto-
tou na límcích a manžetách. V roce 2005 je 
síla pracího prostředku Palmex prezentová-
na vzorovou domácností známé osobnosti 
Hany Heřmánkové.

Kompaktace
Značka Palmex má neustále na paměti ochra-
nu životního prostředí, o čemž svědčí mimo 
jiné i rok 2006, kdy nastává přechod na kom-
paktní formu pracího prášku v rámci mezi-
národní iniciativy výrobců pracích a čisticích 
prostředků. Kompaktní prací prášek Palmex 
je o 1/3 menší a koncentrovanější, a to při 
zachování stejné prací síly. Podílí se tak na 
snížení objemu pracích prostředků, které 

Palmex dnes
Palmex dnes nabízí nejen bohatý výběr vůní 
a velikostí balení, ale můžete si zvolit už i for-
mu pracího prostředku – prací gel pro ty, 
které tento nový trend v praní nadchl, a prací 
prášek pro ty, kteří nedají dopustit na tradice 
praní. Společnost Henkel neustále investuje 
do nových technologií a surovin a zároveň 
klade velký důraz na šetrnost k životnímu 
prostředí. Proto Palmex svým spotřebitelům 
nabízí záruku vysoké kvality, spolehlivé účin-
ky praní a úsporu času i námahy v každoden-
ním životě. 

se dostávají do životního prostředí. Zároveň 
dochází k úspoře na obalových materiálech, 
zredukování kamionové dopravy a v nepo-
slední řadě ke zjednodušení dávkování.

Příběh značky Palmex
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Osvědčený český produkt
Vše začalo v roce 1953, kdy byl v Novém Měs-
tě nad Váhem založen podnik Palma specia-
lizující se na výrobu pracích a čisticích pro-
středků a toaletních a pracích mýdel. V roce 
1966 potom Palma na základě zvyšující se 
penetrace automatických praček uvedla na 
trh nový univerzální prací prášek Palmex 
85, který si díky velmi kvalitní receptuře za-
ručující spolehlivé odstranění skvrn našel ve 
většině domácností rychle pevné místo a od-
startoval tím své dlouhé a úspěšné působení 
na trhu pracích prostředků. 

Palmex – člen každé domácnosti
Již od svého vzniku představoval Palmex 85 
spolehlivého pomocníka v československých 
domácnostech a postupem času se stal do-
mácí ikonou kvality. Prací prášek, který byl 
určen především pro praní v automatických 
pračkách, používala široká vrstva spotřebi-
telů a díky svému složení a kvalitním výsled-
kům se na domácím trhu pracích prostřed-
ků rychle prosadil jako dobový znak zájmu 
o kvalitu života, šetření času i námahy při ve-
dení domácnosti. Stal se vítanou pomocnou 
silou emancipované ženy osmdesátých let 

20. století. Ještě dnes se při vzpomínce na 80. 
léta mnohým ženám vybaví kartónové obaly 
se symbolem barevných mýdlových bublin. 

Spojení s mnoholetými zkušenostmi 
společnosti Henkel
Spojením podniku Palma š.p. a Henkel Aus-
tria vznikl v roce 1991 společný joint-ventu-
re Henkel-Palma. Pro Palmex se tím otevřela 
nová perspektiva dalšího rozvoje. Nadnárod-
ní koncern Henkel přibral Palmex do svého 
portfolia úspěšných mezinárodních pracích 
prostředků a díky oddělení Výzkumu a vý-

Úspěch,
který trvá
Stejně jako v minulosti i dnes platí, že čisté, vo-
ňavé a dobře vypadající oblečení je podstatnou 
součástí našeho zivota. Na to vše myslí již od roku 
1966 univerzální prací prostředek Palmex, který se díky neustálému vylepšování 
receptury výborně přizpůsobuje požadavkům spotřebitelů a přináší tak vynikající 
kvalitu a úsporu času i námahy v každodenním životě již po dlouhých 46 let. 
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již 46 let…
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ve, ale jde zejména o investici do kvality Vaše-
ho života, která se Vám mnohokrát vrátí. Je to 
totiž ta nejlepší odměna pro Vaše tělo i duši. 
Vířivá vana je také jedinečnou příležitostí pro 
společně strávený čas s rodinou i s přáteli, 
které mnohokrát díky uspěchanému životní-
mu a pracovnímu tempu zanedbáváme.

Vířivé vany obsahují dva základní typy trysek 
– vodní a vzduchové. Vodní trysky vířivých 
van dokáží vytvořit 3 typy vodního proudu 
– přímý, rotační nebo pulzační. Tyto proudy 
působí především na uvolnění svalů a kloubů. 
Hydromasáž je možné provádět v různé inten-
zitě, od jemné masáže až po bodovou akupre-
surní masáž. Vzduchové trysky ve vířivkách 
vytvářejí vzduchové bublinky, které svým 
prouděním provádějí povrchovou masáž 
a přenášejí uvolňující vibrace do celého těla.

Vířivky využívají hřejivou vodu s vířivými prou-
dy nejčastěji o teplotě 37°C často v kombinaci 
s příjemnou vůní a hudbou. To snižuje neblahé 
účinky stresu a vede ke zvyšování celkové du-
ševní pohody. V neposlední řadě zvyšuje kou-
pel ve vířivé vaně produkci endorfinu (hormo-
nu štěstí), který tlumí bolest. Koupel ve vířivce 
prospívá člověku jako jakýsi „dobíječ baterií“.

Moderní vířivé vany disponují zařízením ne-
jen pro hydromasáž ale i pro tzv. doplňkové 
terapie. Přední výrobci vířivek již naprosto 
běžně vybavují svá zařízení komponenty pro 
aromaterapii a barevnými podvodními reflek-
tory pro chromoterapii. Většina vířivých van 

je již těmito doplňkovými způsoby relaxace 
vybavena. Užívání těchto léčebných metod za-
počalo již u velkých světových kultur, které se 
vyskytovaly před několika tisíci let. V dnešní 
přetechnizované době se často snažíme vrátit 
k přírodním a staletími prověřeným meto-
dám, abychom obnovili rovnováhu, kterou 
v našem životě plném stresu často ztrácíme. 

Společnost ALBIXON je nejen největším vý-
robcem a prodejcem bazénů v ČR, ale nabízí 
i několik řad modelů vířivých van od značek 
BRILIX a JACUZZI®. Tyto vířivé vany přináší 
kompletní syntézu pohody až k vám domů. 
ALBIXON nabízí obrovský výběr z výrobků 
obou těchto značek na základě dostupného 
prostoru, na typu použití i estetických poža-
davcích. Kromě široké nabídky modelů je sa-
mozřejmostí využití špičkových technologií 
ve všech těchto systémech. Vířivé vany jsou 
k dispozici v různých velikostech, barvách 
a provedeních, ideálních pro domácí použí-
vání. Každý model má svou osobnost, která 
přidává prestiž do jakéhokoli prostoru věno-
vaného relaxačním účelům.

Výdaje spojené s realizací Vašeho soukromé-
ho relaxačního centra jsou sice srovnatelné 
s cenou zahraniční dovolené, avšak na rozdíl 
od dovolené budete mít možnost užívat si vý-
hody této investice mnohem častěji. Nehledě 
na to, že se jedná o investici dlouhodobějšího 
charakteru, jejíž náklady se Vám mnohokrát 
vrátí v radosti, kterou Vaše soukromé relaxač-
ní centrum přinese.

Pozitivní účinky
hydromasážních koupelí:
Bolest – vířivá vana přináší dokonalou rela-
xaci namoženým a napjatým svalům. Teplá, 
pulzující voda zvyšuje přívod krve do boles-
tivých kloubů, a tak pomáhá odvádět bolest 
z postižených oblastí. Speciální trysky a silný 
proud vody zmírňují bolest a pocity ztuhnutí 
šíje a krční páteře. Teplá vířící voda napomá-
há urychlit uzdravení menších zranění a mů-
že být často začleněna do rehabilitačního 
programu po úrazech.
Kardiovaskulární soustava – lékaři potvrzu-
jí, že relaxace v teplém bazénku s masážním 
proudem působí blahodárně na osoby trpící 
kardiovaskulárními problémy nebo na paci-
enty po operacích srdce.
Artritida - zvýšená teplota vody pomáhá od-
stranit ztuhlost a otoky způsobené artritidou 
a stimuluje krevní oběh.
Stres - uklidňující teplá voda ve vířivce zmír-
ňuje napětí a stres a pomáhá uvolnit celé 
tělo. Hmotnost těla ponořeného do vody kle-
sá o 90%, čímž se svalstvo zbavuje neustálé-
ho působení gravitace a s ní spojené zátěže, 
takže se můžete pohodlně vznášet ve vodě. 
Směs vzduchu a teplé vody vytváří proud, 
který uvolňuje napnuté svalstvo a podněcuje 
tvorbu hormonu štěstí (tzv. endorfinu), který 
zmírňuje bolest a navozuje dobrou náladu. 
Už samotné ponoření do teplé vody zklidňuje 
a uvolňuje tělo a zpomaluje se aktivita vnitř-
ních orgánů. Proto je vířivá vana dokonalým 
prostředkem pro relaxaci a odpočinek.
Zdravý spánek - sezení v teplé vodě zvyšuje 
tělesnou teplotu a tím zvyšuje i Vaši schop-
nost usnout. Večerní relaxace ve vodě podpo-
ruje uvolnění Vašeho organismu, který se tak 
dokonale připraví na noční odpočinek.
Očista těla - během odpočinku ve vířivé 
vaně se rozšiřují póry v pokožce, která se 
dokonale vyčistí. Z těla odcházejí také toxi-
ny, které se v něm během dne nashromáždí, 
a bublinková koupel uklidňuje také alergické 
reakce pokožky. Tak tělo opět získává ztrace-
nou vitalitu.
Dýchací cesty - velmi pozitivní účinky má bub-
linková koupel ve vířivce také na dýchací sou-
stavu. Při pocitu mírného ucpání dutin může 
vlhký vzduch a mírná pára stoupající z vířivky 
napomoci průchodnosti dýchacích cest.
Celulitida a snížení váhy - hydroterapie je 
nejen výborným prostředkem k obnovení 
elasticity pokožky (pomáhá také při odbourá-
vání celulitidy), ale je také součástí kúry pro 
snížení váhy. Teplá voda totiž umožňuje lepší 
cirkulaci krve, a tím také rychlejší odbourává-
ní podkožního tuku.

ALBIXON

Pozitivní účinky vířivých van na lidský orga-
nismus napomáhají dosažení celkové harmo-
nie osobnosti po stránce fyzické, psychické 
i emocionální. Hydroterapie (neboli vodoléč-
ba) patří mezi metody využívané také k dopl-
nění běžných způsobů léčení a stává se přiro-
zeným prostředkem v péči o zdraví. Základem 
pozitivních účinků hydroterapie je vztlak 
vody, její optimální teplota a cílené proudění. 

Vířivé vany působí blahodárně na zlepše-
ní psychické pohody, proti stresu, bolesti 
svalů, artritidě, nespavosti, zlepšují krevní 
oběh a činnost srdce. Přináší uvolnění pro 
fyzickou, ale i psychickou schránku lidského 

organismu, kdy alespoň pár minut můžete vě-
novat sami sobě a svému zdraví. Hydromasáž 
má pozitivní účinky na krevní oběh, zmírňu-
je napětí svalů a odstraňuje stres. Je to vodní 
pohlazení, které hýčká Vaše tělo a uvolňuje 
mysl. Odbourává pocit únavy a vyčerpanosti 
a uvolňuje celé tělo (včetně kritických míst 
jako ramena, záda, kříž a nohy).

Nejedná se totiž o aktivní formu odpočin-
ku, ale především o odpočinek jako takový, 
který je zaměřen na relaxaci v tonizujících 
bublinkách. To vše můžete podpořit hudbou 
z vestavného přehrávače, intimním osvětle-
ním podvodními reflektory nebo příjemným 

zvukem vodní kaskády. Pobyt ve vířivce lze 
obohatit i aromaterapií, o jejíchž blahodár-
ných účincích není pochyb. Vířivá vana Vám 
poskytuje relaxaci v soukromí nebo v kruhu 
svých nejbližších. Uklidňující účinky této 
relaxace oceníte především po těžkém a vy-
čerpávajícím dni. Efektivně odbourává stres 
a navozuje pocit uvolnění a pohody. Vířivá 
vana nabízí možnost prožití nezapomenutel-
ného kouzla okamžiku ať už o samotě, nebo 
s blízkou osobou.

V dnešní době už není neobvyklé pořídit si 
vlastní lázně v podobě vířivé vany i domů. Ne-
jde o přehnaný luxus, jak to bylo vnímáno dří-

24

Užívejte si
lázeňskou atmosféru

u sebe doma

Životní tempo se stále zrychluje 
a vyskočit z kolotoče povinností 
a stresu jednou za rok na dovolené 
už nestačí. Důležitý je především 
pravidelný a kvalitní fyzický i psy-
chický odpočinek. Jedním z velmi 
příjemných způsobů relaxace je 
koupel ve vířivé vaně. Blahodárné 
účinky teplé vodní masáže na lidské 
tělo jsou známy a využívány již nej-
méně dva tisíce let.

Jacuzzi® SPA UNIQUE FREESTANDING

Jacuzzi® CITY SPA FREE ACQUA
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Naši odborníci na kávu si předávali zkuše-
nosti z generace na generaci: kontakty na 
nejlepší pěstitele kávy z celého světa, cit 
pro rozpoznání kvalitní kávy, schopnost 
zkomponovat různé chuťové varianty smě-
sí Dallmayr, umění pražení, které je rozho-
dující pro aroma a chuť všech druhů káv 
Dallmayr.

Těchto zkušeností a dovedností využívá 
výrobce kávy Dallmayr i dnes za podpory 
nejmodernější technologie. Postup pražení 
používaný firmou Dallmayr umožňuje za-
chovat plné aroma: kávové boby se šetrně 
upraží, pak se pečlivě přeberou, umelou 
s ohledem na uchování vůně a zabalí se. Ne-
přetržité kontroly v celém výrobním pro-
cesu zajišťují dodržování standardu kvality 
Dallmayr.

Příběh Dallmayr
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Značka Dallmayr se může v České republice 
pyšnit perfektním zázemím, vysokou úrovní 
poskytovaných služeb, elegantními, kvalitními 
stroji a jedinečnou chutí nápojů. Díky špičko-
vému produktu, zkušenostem a pracovitosti 
se může počítat mezi nejvýznamnější firmy 
v oboru v ČR. 

Mezi prestižní zákazníky patří veřejné a vlád-
ní instituce - Správa Pražského hradu, Úřad vlá-
dy ČR a ministerstva; Školy, předně Univerzita 

Karlova v Praze; sportovní střediska, nemocni-
ce, výrobní závody, čerpací stanice, provozovny 
služeb, gastronomie a další.

Společnost Dallmayr se také účastní velko-
lepých akcí, jako je Český Slavík Mattoni, kon-
certů Jazz na Hradě či Vernisáže Karla Gotta 
v Mnichově A protože má ke kultuře všeobecně 
blízko, propůjčila své prostory k vystavování děl 
latinskoamerických malířů, galerii Latin Art. 

Připravovala catering při návštěvě prezidenta 
Ruské federace Dmitrije Medveděva, smuteční 
mši za prezidenta Václava Havla a zajišťuje pří-
pravu nápojů při nejvýznamnějších reprezen-

tačních a protokolárních událostech a setkání 
organizovaných Kanceláří prezidenta republiky. 

Denně se upraží asi 200 
tun kávy Dallmayr, která 
se prodává ve speciálním 
oddělení kávy vlastního 
Domu lahůdek v mni-
chovské Dienerstraße, 
v obchodech s potravina-
mi, v obchodních domech, 
v předních lahůdkářstvích 
po celém Německu i po 
celém světě.

Kávové rarity:
Vyhledáváme nejlepší 
kávu na celém světě
Kávoví experti firmy Dall-
mayr jsou neustále na cestách 
po celém světě, aby vyhledá-
vali další nové druhy kávy mi-

mořádné kvality. Ve 
všech oblastech pás-
ma pěstování kávy 

pátrají stále znovu po 
nových špičkových 
odrůdách, které vám 
představujeme pod 
pojmem kávové rarity 
značky Dallmayr. Tyto 
vyhledávané vzácné 
vysokohorské odrůdy 
jsou k dispozici jen po 
určitou část příslušné 
roční doby a v omeze-
ném množství. Milovní-
ci kávy se proto mohou 
několikrát v roce těšit 
na mimořádný zážitek 
chuti.

Dallmayr v ČR

Historie
jedné značky
V roce 1933 přišel mladý obchodník s kávou Konrad Werner Wille z Brém do bavorského Mni-
chova s úkolem, aby v Domě lahůdek Dallmayr zřídil speciální oddělení kávy. Pod heslem 
„Brémské umění míchání a jihoněmecká láska ke kávě“ vyvinul sortiment kávy na nejvyšší 
úrovni. Nakupoval surovou kávu, sám obsluhoval pražící stroj a organizoval prodej. Vytvořil 
své speciální směsi a zásoboval jimi přední kavárny a hotely. Zrodila se značka „Dallmayr 
Kaffee“ a daleko proslavila jméno exkluzivního lahůdkářství.

 Stačí 7 šálků excelentní kávy Dallmayr každý den, abyste měli 
ve své kanceláři nebo na svém baru tento elegantní nerezový 
přístroj PrimaDonna vyvinutý společností DeLonghi. Unikátní 
techno logie umožňuje snadnou přípravu nejen typického 
ristretta, ale také pravého cappuccina a oblíbeného latté, jaké 
dostanete jen v dobré kavárně.

Příjemné probuzení 
s dotykem kávy

www.Dallmayr.cz           Info@Dallmayr.cz           � 848 307 307

12_0263_PrimaDonna_A4_uprava_zapati.indd   1 9/25/12   10:38 AM



Fernardo Innocenti vlastnil v době druhé 
světové války na území italského Lambrate 
poblíž Milána továrnu na výrobu komponent 
pro vojenský letecký průmysl. Po válce tento 
segment prakticky zkolaboval, a proto hledal 
vhodnou náhradu pro pokračování své výroby. 
Přišel s nápadem výroby skútrů, který se stal 
záhy geniálním nápadem. 

Nízkonákladové, legrační a spolehlivé motor-
ky si brzy získaly obrovské množství fanoušků 
a kupců. Tyto motorky byly vyráběny v Itálii 
od roku 1947-1971. Na tento úspěch navázaly 
druhým úspěchem ve „swingových letech“, 
kdy se mladí lidé v Londýně s láskou pro 
italský design a módu zamilovali do 
těchto motorek. 

Říkali si MODS a Lambretta se stala 
ikonou pro způsob jejich života. Mo-
torky byly spolehlivé, levné a spojené 
s přepravou mladých lidí na večerní 
pařby. 

Příslušenstvím ke stále fungující značce Lam-
breta se staly populární hodinky Lambretta 
Watch. Celá kolekce hodinek je čistě inspi-

Designová divize společnosti NAVA vznikla 
již v roce 1970. Od klasických papírových 
produktů pro kancelář a domov se před 
nedávnem vrhl náš designér Denis Qui-
done do odvětví náramkových hodinek 
v provedení exkluzivně čisté a základní 
linie. Minimalismus a ironie jsou základ-
ními stavebními prvky designu hodinek. 
Při každé prezentaci se dostaví především 
„wow efekt“ který podtrhuje právě zvlášt-
nost našich hodinek. 

NAVA Design

Netradiční hodinky z Dánska - severská kolekce 
sportovních a designových hodinek pro všech-
ny - pro pány, pro dámy i pro děti. Historie fir-
my NOON Copenhagen sahá do roku 2006, kdy 
započala svou existenci jako výrobce hodinek 
se svým patentovaným systémem „TWIST“. 
Prvotním úkolem bylo vytvořit kvalitní produkt 
s unikátním designem za jedinečnou cenu. Ro-
tující kotoučky, které vyvinuli, otestovali a pa-
tentovali, jsou vlastní DNA této značky. Nyní má 
zastoupení v 15 zemích světa. Vytvořili kolekci 

NOON
Copenhagen

nadchnou ve stylu konceptu: „nebojíme se být jiní 
- Not affraid to be diferent!!!“

Slovo NOON pochází z latinského „nona hora“. 
NOON znamená poledne nebo polední čas, tedy 
přesně 12.00 hod. každého dne. Také popisuje 
okamžik, kdy se slunce během dne nachází na 
svém nejvyšším místě v závislosti na zeměpisné 
šířce, délce a datumu. 

Především pak dárkové kolekce patří mezi ideální 
dárky pro Vaše blízké.

LAMBRETTA Watch
rována vzhledem, designem a duší motorek 
Lambretta. Ikonou těchto hodinek byla kapela 
„THE WHO“

Hodinky Lambretta - jsou skandinávsko-ital-
ské módní hodinky, které vycházejí z tradice 
starých italských skútrů LAMBRETTA.
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Na čas nahlížíme
zvláštním pohledem - 
prostě jiným, neotřelým 
a působivým 
Chceme vám ukázat, že se nemusíte bát experimentovat a poznávat nové 
designové znázornění času. Proto také zastupujeme značky, které navr-
hují čas jiným způsobem - „a nebojí se být jiní“ 

společnost
ONE Vision

Každou značku, kterou máme v nabíd-
ce, jsme pro náš koncept pečlivě vybírali. 
Chtěli jsme nabídnout skutečně neotřelý 
design, který bude oslovovat nejen designo-
vé nadšence v České a Slovenské republice. 
V České republice se s touto nabídkou ni-

Sportovně vytuněné designové hodinky FELDO Lu-
xury, pocházející z dílny španělsko-německé firmy 
FELDO se představují:

Rafinovaný - sportovně laděný design, lahodící 
každému, kdo vyžaduje neotřelý luxus a styl při-
chází na trh právě vtělesněním do hodinek FELDO.

Chtěli jsme nabídnout skutečně neotřelý 
design, který bude oslovovat nejen designo-
vé nadšence v České a Slovenské republice. 
V České republice se s touto nabídkou ni-

Sportovně vytuněné designové hodinky FELDO Lu-
xury, pocházející z dílny španělsko-německé firmy 

kde jinde nesetkáte. „Jsme mladá společnost 
založená v roce 2009. Nadšený mladý pár 
již od prvních počátků měl zastoupení ně-
mecké značky Aeromatic 1912 pro vojenské 
letecké hodinky, postupem času jsme přidá-
vali další značky, které zapadají do našeho 

konceptu a přidali i „new age“- výrobce, kte-
ří si pohrávají z designem a jiným znázorně-
ním času,“ představuje jednatel společnosti 
ONE Vision - Tomáš Petrikovič, svůj koncept

www.extratime.cz

FELDO Luxury 

Při návrhu hodinek FELDO se vycházelo z konstruk-
térských zkušeností spoludesignéra a majitele fir-
my FELDO pana Garcii, který nasbíral své zkuše-
nosti v automobilovém průmyslu mimojiné i při 
vývoji technických, elektronických a konstrukčních 
vychytávek formule 1. Jako dodavatel těchto zaří-
zení a technologie pro nejprestižnější monoposty 
Formule 1, je třeba brát zřetel na technicky vyspě-
lý detail a techniku, která rozhodně nezklame. 

Tyto nabyté zkušenosti jsme vložili do designu 
jedinečných hodinek, které si právě nyní můžete 
pořídit i u nás v ČR.

V životě se někdy dostaneme do situací, které jsou 
vzácné a které Vás od prvního momentu nejenom 
překvapí, ale i fascinují. Přesně tento moment 
nastal právě teď - u nás najdete hodinky, které si 
získaly přívlastek „pastva pro oči“. Dojemně vyla-
děné detaily, rafinované jemnosti a nejlepší zpra-
cování dělají z hodinek FELDO perlu běžného dne.
 
Hodinky FELDO se prezentují jako dárek pro oči 
a symfonie pro smysly. Ponořte se do luxusního 
lesku našich hodinek FELDO, které Vás svým desi-
gnem a kvalitou přesvědčí. 

Historie značky FELDO - španělsko-německé 
značky, se datuje od roku 2007. Relativně krátká 
historie nemusí znamenat nezajímavé výrobky, 
ba právě naopak. Po delším vývoji a dosažení po-
žadavků a vysokých nároků firma FELDO vstoupila 
na trh hodinek - a podařilo se. 

Mutewatch

Filozofie ONE Vision
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A tou hlavní přidanou hodnotou - hodinky 
disponují vibračním vyzváněním - nikoho tedy 
nerušíte a velmi intimně získáte informaci 
o schůzce, termínu, upozornění - „GENIÁLNÍ :-)“. 
Hodinky se originálně dobíjejí přes USB port 
počítače.

MUTEWATCH - je švédská společnost sídlící ve 
Stockholmu. Společnost se rozvíjí v neustále 
rostoucí mezinárodní síť, která zahrnuje osoby 
z filmu, designu, módy a hudebního průmyslu 
stejně tak i mladých podnikatelů a odborníků. 
To je také důvod, proč se neustále zabýváme 
vývojem a inovací a neustálým přizpůsobová-
ním našich výrobků. 

Naším cílem je vyvíjet produkty, které lidem 
umožní lépe organizovat svůj čas a zároveň 
udržitelným způsobem. Hodinky Mutewatch 
jsou určené pro každého, kdo pracuje naplno, 
má jasné cíle a chce jich dosáhnout během 24 
hod každého dne. 

dobré ceny. Vizí 
výrobků NOON 
jsou modely ho-
dinek, které Vás 
nadchnou ve stylu konceptu: „nebojíme se být jiní 

dobré ceny. Vizí 
výrobků NOON 
jsou modely ho-
dinek, které Vás 

www.extratime.cz

hodinek, které si pohrávají s barvou a designem 
v kombinaci s inovativním ciferníkem. Zdánlivě 
jednoduché hodinky, které obsahují několik disků, 
průhledných i neprůhledných, které se vzájemně 
prolínají, mění barvy a plynou v čase. 

Hodinky NOON upoutají designem, jsou funkční, 
stylové a vezou se na vlně módních trendů. Za 
designem stojí designér Henrik Sorig. V roce 2007 
došlo k dohodě a podpisu spolupráce mezi NOON 
Copenhagen a předním dánským designérem 
oceněným i za průmyslový design - Henrikem 
Sorigem - který navrhuje produkty a design pro 
přední a významné značky, např. i pro celosvětově 
známou dánskou firmu Bang & Olufsen. Mise vý-
robků NOON je prosazovat dánský design za velmi 

Hodinky Mutewatch jsou nejoriginálnější 
hodinky současné doby - styl, design, jedi-
nečnost, jednoduchost, skromnost - to vše 
mohou být přívlastky hodinek této skandi-
návské značky. V hlavní roli hodinky, které 
si nehrají na nic okázalého. Jednoduše se 
dotknete a objeví se Vám čas, dotykem 
a gesty můžete změnit čas na stopky či 
odpočítávání. Pohybem nahoru a dolu na 
jednotlivých číslicích můžete nastavit po-
žadovaný údaj. 



Czech Tourism
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Odborná porota vybrala a ocenění uděli-
la následujícím producentům ledových, 
slámových a vybraných sladkých vín, tedy 
těch, které mají 45 gramů zbytkového cuk-
ru na litr.
  V kategorii ledových vín byly uděleny 2 

velké zlaté medaile a 11 zlatých medailí.
  V kategorii slámových vín byly uděleny 

3 velké zlaté medaile a 2zlaté.
  V kategorii výběru z bobulí a výběru 

z hroznů byly uděleny 4 zlaté a 7 stříbr-
ných medailí.

  V poslední kategorii sladkých vín ostat-
ních (např. botrytických sběrů, výběrů 
z hroznů, Tokaj, Ausbruch atd.) byly 
uděleny čtyři stříbrné medaile.

Velké zlaté medaile získali:
  2x Vinařství Mikrosvín Mikulov za 

Ryzlink vlašský, ledové víno, ročník 
2001 a 2002

Jak dopadlo hodnocení ledových, slámových a dalších vybraných 
sladkých vín? Jaké jsou tedy výsledky druhého ročníku prestižní 
světové soutěže Ice Wine du Monde 2012? 

zemědělské a potravinářské inspekce. Part-
nery soutěže pro letošní rok byly Bohemia 
Sekt, vinařství Malý vinař, Chateau Lednice, 
Winterhalter gastronom, s.r.o., Asociace ho-
telů a restaurací ČR, NPÚ, voda Aktivant, Xo-
coclub. Podařilo se také získat pro soutěž zá-
štitu celé řady osobností z oblasti politického 
a společenského života, například předsed-
kyně poslanecké sněmovny PČR Miroslavy 
Němcové, ministra pro místní rozvoj Kamila 
Jankovského, ministra zemědělství Petra Ben-
dla a v neposlední řadě hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška. 

„Tato, pro Česko zcela ojedinělá událost, 
slouží k propagaci naší republiky a pře-

devším turistického regionu Jižní Morava 
v rámci příjezdového cestovního ruchu. 
Máme příznivé zpětné vazby ve formě mo-
nitoringu mediálních ohlasů na tuto soutěž 
ve světě,“ řekl po skončení 2. ročníku soutě-
že generální ředitel agentury CzechTourism 
Rostislav Vondruška. 

„Tento festival je z hlediska mezinárodní-
ho kontextu jedinečnou příležitostí, jak 
podpořit a propagovat tuzemská vína 
společně s kvalitní regionální českou gas-
tronomií,“ okomentoval akci prezident 
Asociace hotelů a restaurací ČR Rostislav 
Vondruška. 

  1x Milan Sůkal za Tramín červený, slá-
mové víno, ročník 2009

  1x SONBERK a.s. za Tramín červený, 
slámové víno, ročník 2008

  1x Ludvík Maděřič za Chardonnay, slá-
mové víno, ročník 2009

Kompletní výsledkovou listinu najdete 
na www.denledovehovina.cz

Pro návštěvníky z řad široké veřejnosti byl 
vstup na Open Air Festival po oba dny zdar-
ma. I oni měli možnost ochutnat soutěžní 
vína a v rámci této degustace se stát také 
hodnotiteli. Svou volbou podpořili svého 
favorita a zároveň se dostali do losování 
o víkendové pobyty v hotelových zařízeních 
v turisticky atraktivních destinacích. Novin-
kou programu byly také ukázky snoubení 
gastronomie s vínem a ochutnávky specialit 
regionální kuchyně.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je Čes-
ká centrála cestovního ruchu – CzechTou-
rism, odborným garantem projektu je Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce s pod-
porou MMR ČR a MZ ČR, Národního vinař-
ského centra, Vinařského fondu ČR, Centrály 
cestovního ruchu Jižní Morava, starostů obce 
Lednice a města Valtice. Prezidentem soutěže 
se stal Jakub Šebesta, ústřední ředitel Státní 
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Do letošního ročníku soutěže sešly vzorky 
ledových a slámových vín nejen z Evropy 
(Česko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slo-
vensko, Chorvatsko, Slovinsko, Moldávie), 
ale také z Kanady. „O existenci soutěže se 
zkrátka začíná v odborných kruzích hovo-
řit s respektem a fakt, že se do ní přihlásilo 
tolik soutěžních vzorků, je toho jasným dů-
kazem,“ prohlásil odborný garant soutěže 
Pavel Krška, ředitel Národního vinařského 
centra. 

V reprezentačních prostorách zámku Led-
nice zasedala v pátek 31. srpna a v sobotu 
1. září 2012 hodnotící komise, složená z re-
nomovaných vinařských odborníků včetně 
zástupce světové vinařské organizace (OIV), 
Jean – Claude Rufa. Kromě pracovních po-
vinností byla pro odborníky připravena ná-
vštěva unikátní expozice „Víno napříč stale-
tími“ v prostorách zámku Mikulov.

Czech Tourism

Ice Wine
du Monde 
2012

Den
ledového
vína 2012
Devadesát sedm soutěžních vzorků z devíti zemí světa, exkluzivní obsazení mezinárodní jury, odborné programy, zábava 

pro veřejnost obohacená o hudební lahůdky z obou stran řeky Moravy. Open Air festival, muzikál, slovenská Lúčnica a mno-

ho dalšího bylo na programu letošního setkání odborníků a příznivců ledových a slámových vín – Ice Wine du Monde 2012. 

Soutěž a bohatý doprovodný program zakotvily na místě své loňské premiéry v Lednicko-valtickém areálu. Stěžejní aktivity 

se odehrály přímo v zámku Lednice a v přilehlých prostorách.



Victorinox
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řejších tónech, jako je červená, jasně zelená či 
výrazně modrá. Manšestrovým kalhotám bu-
dou vévodit převážně podzimní barvy. Trička 
s krátkým i dlouhým rukávem, s potiskem 
i bez potisku společně s kostkovanými košile-
mi dotváří charakter celé kolekce. 

Oblečení lze obohatit celou škálou doplňků 
včetně kšiltovek, čepic a šál, přičemž jedno-
značně převládají klasické zimní motivy vloč-
ky, které oslavují blížící se zimu. 

Oblečení lze obohatit celou škálou doplňků Oblečení lze obohatit celou škálou doplňků 

Victorinox – kolekce Podzim / Zima 2012
Značka Victorinox nabídne pro letošní pod-
zim novou kolekci pánského módního oble-
čení. Zákazníci se mohou těšit na široký vý-
běr oděvů a doplňků, které nejen zahřejí, ale 
také oživí jejich šatník. Na výběr bude velké 
množství bund převážně tlumených barev, 
jež přesně odpovídají švýcarskému stylu. Vy-
soce kvalitní materiály zaručí 100% nepromo-
kavost a prodyšnost. Mikiny a svetry se objeví 
nejen v přírodních barvách, ale také v pest-

Victorinox
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V tlumených barvách
ve švýcarském stylu
Známá švýcarská značka Victorinox, do jejíhož portfolia dnes spadá nejenom šká-
la kapesních nožů, ale také sportovní móda, zavazadla a hodinky, se proslavila již 
v 19. století, kdy přišla na trh se svými legendárními armádními noži. Zakladatel 
této společnosti, Karl Elsener, otevřel roku 1884 ve městě Ilbach nožířství, kde začal 
vyrábět nůž Swiss Army. Již podle názvu je zřejmé, že byl tento nůž využíván švýcar-
skou armádou a ukázal se natolik funkčním, že byl o několik let později patentován. 
Na počátku 20. století spojil Elsener jméno své zesnulé matky Victorie a přízvisko 
„inox“ (označující zkráceně nerezovou ocel), čímž vznikl název dnes známý po ce-
lém světě – Victorinox. Aby své výrobky odlišil od konkurence, jako obchodní značku 
zvolil bílý kříž v červeném poli. Dodnes je toto logo především symbolem originali-
ty, funkčnosti a kvality.
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Od ledna 2012 prochází zadní část hotelu rekonstrukcí a pří-
pravami na  výstavbu nové wellness budovy s  bazénem. Již 
v dubnu 2013 přivítáme naše hosty v novém Pupp Royal Spa.
Kromě tradičních lázeňských procedur poprvé v 312-leté historii 
slavného hotelu nabídneme pobyt v bazénu a prostorné, moderně 

vybavené fitness centrum, privátní „wellness pro dva“ s whirl-
poolem, masážními stoly a odpočinkovou zónou.
Je nám ctí navázat na tradice, které nám generace Puppů zane-
chaly, a založit tradici novou, tradici Pupp Royal Spa. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!
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,
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GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s., Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary, Czech Republic
��������������������������������������������������������������������������������������������

 www.pupp.cz

Věnujte svým blízkým, přátelům, kolegům nebo obchodním part-
nerům dárkový voucher Grandhotelu Pupp. Voucher Vám rádi při-
pravíme na některý z pobytů z naší aktuální nabídky nebo aranžmá 
pobytu sestavíme dle Vašich představ. Napovězte nám, které služby 
mají být zahrnuty, např. večeře v  jedné z  našich restaurací, láhev 

vína, procedury v Pupp Royal Spa nebo vstup do nového wellness 
centra s bazénem po jeho otevření. Dárkovým voucherem Grand-
hotelu Pupp obdarovanému vyjádříte svoji lásku a obdiv k němu. 

Neváhejte nás kontaktovat: sales@pupp.cz
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A jak jsme začali? Nemůžeme se chlubit dlou-
hou historií, jsme teprve batole, málo odrost-
lé plínkám. Působíme na trhu druhým ro-
kem. Začínali jsme s jedním výrobkem, nyní 
uvádíme na trh každý měsíc minimálně 
další dvě produktové řady. V součas-
né době máme sortiment (již ně-
kolik set položek), který zcela 
určitě uspokojí všechny, kteří 
chtějí milé dárky, výbornou 
čokoládu, zboží se sezónní 
tématikou nebo suvenýry 
z různých turistických míst. 
Umíme vyrobit i krásné 
a chutné dárky pro korporátní 
klientelu.

Stavíme na přátelské atmosféře, 
otevřeném fair play jednání a také 
na nadstandardním servisu, který 
svým zákazníkům poskytujeme. 
Prodej uskutečňujeme prostřed-
nictvím obchodních zástupců, kteří 
se starají o český, slovenský a také ma-
ďarský trh.

A jak dál? Věříme si, rychle rosteme a chce-
me se ještě více specializovat, klást důraz na 
zvětšení nabídky dárků s kvalitní čokoládou, 
dále výrazně rozšiřujeme naši nabídku čo-

kolády nejvyšší kvality, kterou vyrábí-
me v Česku. Investujeme nyní do 

nových technologií a nových 
výrobních a skladovacích pro-
stor. A hlavně do lidí, ti jsou 
základem každé úspěšné spo-
lečnosti. A my chceme být 
tou nejúspěšnější. Možná to 

od batolete vypadá příliš sebe-
vědomě, víme. Proč se ale o to 

nesnažit? Jednou vyrosteme.

Čokorádky...
...pro krásné dny a svátky

Filozofie Catlee
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Možná trochu jednoduchý, ale pro nás velmi výstižný slogan. Chceme našimi výrobky lidem ze všedních dní dělat dni sváteční 
a krásné. A proč? Všichni máme dost negativních zpráv a ovzduší kolem sebe. Věříme tomu, že většina lidí chce koukat na svět 
jiným pohledem. Chce vidět na světě to hezké a chtějí to sdělit i těm, na kterých jim záleží a které mají rádi. Chtějí si předávat 
pozitivní emoce a říkat si, že toho druhého mají rádi, že jim na něm záleží. Nebo třeba jen poděkovat a udělat někomu radost, 
postarat se mu o hezčí den. Zdá se, že to je málo? Jsme přesvědčeni, že ne, že to je naopak velmi mnoho.

A jak dál? Věříme si, rychle rosteme a chce-A jak dál? Věříme si, rychle rosteme a chce-
me se ještě více specializovat, klást důraz na 
zvětšení nabídky dárků s kvalitní čokoládou, 
dále výrazně rozšiřujeme naši nabídku čo-

kolády nejvyšší kvality, kterou vyrábí-
me v Česku. Investujeme nyní do 

nových technologií a nových 
výrobních a skladovacích pro-
stor. A hlavně do lidí, ti jsou 
základem každé úspěšné spo-
lečnosti. A my chceme být 
tou nejúspěšnější. Možná to 

od batolete vypadá příliš sebe-
vědomě, víme. Proč se ale o to 

Hana Vovsová
Pruduct manager
tel.: 608 526 642

CATLEE s.r.o.
Bartolomějská 1, 110 00 Praha 1

www.catlee.cz



Společnost Taiko dostala jméno podle pře-
zdívky syna zchudlého samuraje, který se 
vypracoval na obávaného japonského voje-
vůdce - a vyrazila do „boje“.

Firma, která se zabývá pořadatelstvím nejrůz-
nějších společenských akcí, trhů a provozová-
ním volnočasového areálu Žluté lázně vznikla 
krátce po tom, kdy na britského turistu spadl 
tehdejšímu provozovateli vánočních trhů 
v Praze příliš vysoký a téměř nezajištěný vá-
noční strom. To byla pro Taiko výzva a vznikl 
tak návrh projektu na zcela nové, bezpečné 
a zábavné vánoční či velikonoční trhy na Sta-
roměstském náměstí, při nichž však nechybí 
respekt ke kulturním tradicím a pokora před 
milníky slavné historie. 

Tým dekoratérů, architektů, techniků i pro-
gramových tvůrců vypracoval projekt prv-
ních trhů na Staroměstském náměstí pro rok 
2004 a Taiko slavilo úspěch. O řešení prostoru 
náměstí i výzdobu se začali zajímat nejen rad-
nice jiných měst, ale také odborníci ze zahra-
ničí. Každoročně se nová originální výzdoba 
umísťuje na nejvyšších místech v žebříčcích 
renomovaných mezinárodních soutěží ad-
ventních měst (top 10 nejlepších vánočních 
trhů na světě) a ceny sbírá také smrk, který 
se stal znovu symbolem bezpečných a tradič-
ních pražských a českých vánoc. I pětileté dítě 
na Moravě dnes potvrdí, že advent začíná roz-
svícením stromu na Staroměstském náměstí 
v Praze. Taiko tak pomáhá hlavnímu městu 
pěstovat pozitivní image u zahraničních tu-

ristů, kteří se do Prahy sjíždějí ze všech koutů 
světa, aby adventní atmosféru nasáli v české 
metropoli, ale i tuzemských návštěvníků.

Před Taikem však stála další výzva. V roce 
2002 poničila voda při povodních městskou 
plovárnu Žluté lázně v pražském Podolí. 
Místo založené v roce 1910 bylo především 
na počátku 20. století nejnavštěvovanějším 
odpočinkovým areálem ve městě. Jeho sláva 
ale postupně upadala a po vzniku vltavské 
kaskády, kdy se voda v řece výrazně ochladila, 
začali lidé na místo za žlutým plotem zapomí-
nat. Dílo zkázy dokonala právě tisíciletá voda, 
která smetla zbytky slávy vyhlášené plovárny. 

Tu dostala do správy v roce 2005 společnost 
Taiko, která se zavázala k rozsáhlým rekon-
strukcím a probuzení místa k životu. To se jí 
také podařilo a již ve stejném roce v létě otví-
raly Žluté lázně své brány veřejnosti. 

Ze skromného areálu s travnatou pláží a ma-
lým občerstvením se během dalších pěti let 
podařilo vybudovat jedno z nejnavštěvova-
nějších míst v Praze, kam lidé chodí za kul-
turou, zasportovat si, odpočinout, dobře se 
najíst a vychutnat si krásný výhled na Vltavu 
z jejího pravého břehu. Za barevným plotem 
se dnes nachází jedno z nejrozsáhlejších dět-
ských hřišť v Praze, kde se pořádá během se-
zony řada akcí pro nejmenší. Milovníci živé 
hudby mohou navštěvovat koncerty českých 
i zahraničních hvězd, které si vychutnají pří-
mo na travnaté pláži. Nadšení sportovci si 
oblíbili beachvolejbalové kurty, protože kde 
jinde lze hrát a při tom se kochat západem 
slunce nad Vltavou! 

Když pak slunce zapadne, návštěvníci areálu 
se přesouvají do některé z restaurací, které 
pro ně připravují dobré jídlo. Nebo se mo-
hou jen tak brodit pískem či relaxovat v be-
ach baru, který je přesune do Karibiku, z ně-
hož nakonec pohodlně odjedou tramvají.

Společnost Taiko oživuje centrum města 
i dalšími akcemi, které pravidelně navštěvují 
tisíce lidí. Je pořadatelem Hyundai Fan Parku 
Prague, jenž velkoplošnými projekcemi a zá-
bavným programem doprovází mistrovství 
světa nebo Evropy ve fotbale, připravuje kaž-
doročně také Velikonoční trhy na Staroměst-
ském náměstí nebo přibližuje lidem řeku 
v oblíbené podzimní rybářské akci Fish fes-
tival a Orvis cup. V případě úspěchu českých 
hokejistů pomáhá hlavnímu městu připravit 
jejich přivítání a servis pro fanoušky. 

Taiko je zkrátka vojevůdce, kterému neva-
dí, že vzešel z chudých poměrů. Postupnou 
prací svého týmu buduje cílevědomě pro 
Pražany i návštěvníky metropole místa, kde 
mohou odpočívat a bavit se - a to je důležitý 
i hlavní úkol společnosti také do budoucna.

Příběh Taiko
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Společnost Taiko založil v roce 2004 český podnikatel Libor Votruba. Po 
drsných zkušenostech z byznysu se rozhodl změnit pohled na akce pořádané 
v centru české metropole a přivézt do ní zpět život, aby se nestala jen 
studenou památkovou rezervací. 

bájný vojevůdce, který postavil na nohy 
pražské trhy i vyplavené Žluté lázně

Taiko



Kromě velkých evropských měst jako jsou Bar-
celóna, Londýn, Düsseldorf bude mezinárodní 
organizace Franchise Pool International – FPI – ve 
spolupráci se svým členem pro Českou a Sloven-
skou republiku poradenskou společností AVEX 
systems a dalšími organizátory WSI marketing 
a Bright Element organizovat dne 06. listopadu 
2012 v Praze mimořádně zajímavou akci zejmé-
na pro zájemce o samostatné podnikání formou 
franchisingu. Akce má název „Master Franchise 
Konference 2012“ a je součástí velkolepé Road 
Show, která bude realizována v průběhu jednoho 
týdne ve čtyřech evropských metropolích. 

Jak již sám název napovídá, na konferenci 
budou prezentovány franchisové systémy, které 
v České a Slovenské republice hledají své nové 
master-franchisové partnery. Nabízí se tím velká 
příležitost především pro manažery firem, kteří
plánují své vlastní podnikání, malé a střední pod-
nikatele, investory a další zájemce o samostatné 
podnikání jak získat informace o tak významných 
značkách jako jsou například úspěšné americ-
ké systémy Coffee Bean&Tea Leaf – jeden ze tří 
nejvýznamnějších a největších světových řetězců 
v oblasti distribuce kávy, čaje a provozu kaváren, 
ComForcare – kvalitní systém domácí péče o se-
niory nebo Kids&us – velmi úspěšný španělský 
franchisový koncept pro jazykovou výuku dětí 
v předškolním věku. Dále se zde představí systé-
my Alloy Wheel repair, USA – zajímavý koncept 
mobilních opraven hliníkových disků aut, Chris´n 
Peters , Německo – z oblasti wellness and beaty 
a řada dalších mezinárodně úspěšných franchi-

sových systémů. Celkem bude prezentováno na 
master franchisové konferenci cca. 15 franchiso-
vých konceptů z 5 zemí světa.

Kromě představení systémů, možnosti jed-
nat přímo se zástupci o podmínkách spolupráce 
a navázání osobních kontaktů budou účastníkům 
konference zdarma k dispozici i odborníci na fran-
chising – Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchiso-
vý poradce ze společnosti AVEX systems (www.
avexsystems.eu), ex-prezident České franchisové 
asociace a bývalý generální ředitel franchiso-
vého řetězce OBI, z oblasti právní problematiky 
– Mgr. Antonín Kazda, zkušený mezinárodně pů-
sobící advokát s praktickými zkušenostmi z ob-
lasti franchisového podnikání, expert na marke-
ting a internet – Milan Drbohlav, WSI marketing 
(www.wsimarketing.cz) nebo Ing. Jiří Pavlíček 
a Ing. Smekal, ze společnosti Bright Element – od-
borníci na vyhledávání a zpracování informací 
pro podnikatelské potřeby, analýzy, zpracování 
dat a dalších služeb pro různé formy podnikání 
(www.brightelement.cz). 

Tato konference je součástí tzv. Road Show 
– Master Franchise Konference 2012 Europe, kte-
rou organizuje společnost FPI – Franchise Pool 
International, Německo, která sdružuje nejlepší 
franchisové poradce a odborníky pro tuto oblast 
podnikání z celkem 27 zemí Evropy a má zastou-
pení v řádě dalších zemí světa (www.franchise-
pool.org ). 

Tuto mimořádnou příležitost by si neměli ne-
chat ujít všichni zájemci o franchisové podnikání 
a zejména ti, kteří mají zájem se stát master-

-franchisanty pro Českou a Slovenskou republiku 
a investovat do velmi atraktivních značek. 

Více informací:
www.master-konference.cz
nebo www.avexsystems.eu 

 

Místo pro prezentaci nových nápadů, 
trendů a podnikatelských inovací
Veletrh Franchise Meeting Point se díky je-
dinečné koncentraci odborníků a zájemců 
o tuto formu podnikání stal výjimečným 
a zajímavým místem oborového setkání. Pro 
majitele franchisových systémů nabízí vele-
trh příležitost prezentovat je široké cílové 
skupině zájemců o vlastní podnikání a získat 
tak nové franchisové partnery. Pro provozo-
vatele zahraničních konceptů představuje 
tato akce ideální možnost propagace před 
vstupem na český a slovenský trh. 

Arena a Forum
Nezastupitelnou roli veletrhu Franchise 
Meeting Point plní doprovodný konferenční 
program. O tom, jak je téma franchisingu ak-
tuální, svědčí zvýšený zájem nejen laické, ale 
i odborné veřejnosti. Renomovaní franchiso-
ví experti z ČR i ze zahraničí se zaměřují jak 
na obecná témata pro podnikatele začínající 
s franchisingem, tak prezentaci zkušeností, 
doporučení a rad z praxe při provozování 
franchisových sítí či vyvíjení nových vlast-
ních franchisových konceptů. Nechybí zde 
ani odborné rady z oblasti právní, daňové 
a finanční.

Franchise Meeting Point 2013
Hlavními partnery veletrhu Franchise Mee-
ting Point 2013, kterému udělily záštitu Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu a Hospodář-
ská komora ČR, jsou Česká franchisingová 
asociace a Slovenská asociácia franchisingu. 
To odpovídá konceptu veletrhu, který chce 
propagovat a rozšířit více povědomí o této 
formě podnikání jak v České republice, tak 
i na Slovensku. „Účast má smysl i pro sloven-
ské podnikatele, kteří expandují na český 
trh,“ zdůraznil předseda představenstva SFA 
pan Jozef Šétaffy. 

Partneři:                                Mediální partneři:   

8.–9. března 2013
Brno – Výstaviště, Kongresová hala, pavilon E

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Odborný poradce: Ing. Aleš Tulpa

Veletrhy Brno, a.s.

Jana Štěpánková

tel.: +420 541 152 842

mobil: +420 602 750 266 

jstepankova@bvv.cz

www.bvv.cz/fmp  

2. ročník největší přehlídky 
franchisových systémů v ČR 
a na Slovensku

FRANCHISING – partnerství přinášející úspěch
FRANCHISING – nový směr ve vašem podnikání

Akce se koná pod záštitou:

Franchising
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Franchising
partnerství přinášející úspěch

Master Franchise Konference 2012 Europe 
jako součást Road Show Europe 2012 se uskuteční dne 6.11.2012 také v Praze

ZVEME VÁS K ÚČASTI
2. ročník veletrhu FRANCHISE MEETING POINT 
2013 se bude konat od pátku 8. do soboty  
9. března 2013 opět v kongresové hale E 
na Výstavišti v Brně.
Přijďte prezentovat své franchisové systémy, 
přijďte jednat se zájemci – získejte nové fran-
chisanty!
Franchise Meeting Point 2013 je připraven po-
skytnout Vám pro šíření franchisového podni-
kání ideální podmínky a zajistit kvalifikovanou
návštěvnost zájemců!

www.bvv.cz/fmp

Kontakt: 
Jana Štěpánková
VELETRHY BRNO a.s.
jstepankova@bvv.cz, tel. 541 152 842
Ing. Aleš Tulpa
Odborný poradce
AVEX systems s.r.o.
ales.tulpa@avexsystems.eu

AVEX systems
Váš partner pro franchisové podnikání!

Nabízí zejména následující služby: 
1.  Poradenství ve všech oblastech franchi-

sového podnikání, zejména při vývoji 
nových franchisových systémů a jejich 
optimalizace.

2.  Pro zájemce o franchising vyhledává kva-
litní a úspěšné franchisové systémy pře-
devším v zahraničí. 

3.  Pro zahraniční franchisory hledá vhodné 
kandidáty pro master-franchisu nebo fran-
chisanty v ČR a na Slovensku. 

AVEX systems je odborným poradcem společ-
nosti Veletrhy BRNO při přípravě a organizo-
vání mezinárodního franchisového veletrhu 
FRANCHISE Meeting Point 2013, který se 
bude konat ve dnech 8.-9.3.2013. 
Více na: www.bvv.cz/fmp 

„Tato forma podnikání nabízí mnoho výhod zejména pro malé a středně velké podnikatele, bezpečnější podnikání a relativně 
vysokou rentabilitu vloženého kapitálu,“ uvádí Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce, majitel společnosti AVEX 
systems. Český ani slovenský trh není podle odborníků ještě zdaleka nasycen a tak se stále nabízí dostatečný prostor pro 
rozšíření stávajících franchisových systémů nebo pro vývoj nového vlastního konceptu. Tento trend potvrdil i v obnovené 
premiéře pořádaný veletrh Franchise Meeting Point, který společnost VELETRHY BRNO a.s. organizovala letos v březnu. 
Téměř 40 osvědčených franchisových systémů a konceptů vzbudilo velký zájem a přilákalo na Výstaviště v Brně téměř 2 000 
návštěvníků. Zastoupeny zde byly tuzemské i zahraniční systémy z různých oborů podnikání a kromě již etablovaných značek 
se zde představily i franchisové systémy, které na českém, resp. středoevropském trhu teprve začínají působit.
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„Poptávka uspořádat tuto výstavu vznikla 
na podnět samotných vystavovatelů. V této 
oblasti podnikání je stále otevřený prostor 
pro aktivní získávání nových kontaktů a vý-
měnu informací. Očekáváme, že výstava 
bude atraktivní také díky tomu, že nabízí 
prostor pro jedinečnou příležitost zviditelnit 
se ve franchisingovém podnikání a oslovit 
budoucí partnery. Pro ty, kteří hledají kon-
krétní nabídky i obecné návody jak se co nej-
lépe a nejrychleji zapojit do nízko-rizikového 
podnikání pod propůjčenou značkou a také 
pro ty, kteří hledají osvědčené podnikatel-
ské nápady a chtějí v podnikání následovat 
úspěšné. Věříme, že svým pojetím, propoje-
ním konferenční a výstavní části, jako i do-
statečným důrazem pro networking bude 
zajímavou a výjimečnou v oboru,“ říká Mo-
nika Hrubalová, odborný poradce výstavy.

Připravovaná výstava tak vytvoří adekvátní 
prostředí pro přípravu na rozšíření tradič-
ních a vstup nových značek do prostředí 
českého a slovenského podnikání. Stane se 
tak místem nabídky a poptávky nejenom pro 
franchisové podnikání, ale i pro ty, kteří na-
bízí služby a zboží především pro širší oblast 
středního podnikání. Očekává se od ní pre-
zentace nových nápadů, trendů a podnikatel-
ských inovací. 

Tento nový výstavně konferenční projekt 
si přeje naplňovat tři N:
Nové příležitosti – v Praze se výstava v této 
oblasti podnikání nekonala. Je tady několik 
konferenčních projektů, nicméně jsou po-
stavené na jiné myšlence. Pořadatel nabízí 
tradiční formu výstavy, pro návštěvníky 

vstup po registraci zdarma, propojení vysta-
vovatelů a návštěvníků, bezplatnou účast na 
konferenci. Slavnostní společenská část však 
bude jenom pro pozvané odborníky, účastní-
ky a hosty. 
Nový koncept - propojení s dalšími marke-
tingovými aktivitami oboru - výstava je jed-
ním z článků nové koncepce a systematické 
propagace oboru. 
Noví návštěvníci - návrat do Prahy s její do-
stupností zjednoduší návštěvu některým ná-
vštěvníkům z Čech, kteří z časových důvodů 
nemají prostor navštívit moravskou metro-
poli. Zároveň je zcela patrné, že koncentrace 
možností pro franchising a šíře poptávky 
a nabídky je právě zde.

Výstava vytváří prostředí, chce inspirovat, 
vzdělávat a motivovat. Přinese návštěvníkům 
výrazné osobnosti z oblasti franchisingu 
a byznysu. Po celou dobu akce to bude kolem 
třiceti pěti přednášek koncentrovaných do 
dvou dnů. Nový formát konference zaměřený 
na vytváření příležitostí pro nová setkání pro-
pojí zájemce a franchisové podnikatelé přímo 
na výstavě, kde vznikne ideální atmosféra pro 
navázání nových známostí a příležitostí. 

Pořadatel výstavy připraví Speaker’s corners, 
kde bude možné diskutovat o proběhlých 
přednáškách s řečníky, Meeting Pointy pro 
další domluvení schůzek na dedikovaných 
místech s fontánkami kávy. 
 
První den konference se uskuteční vyhláše-
ní osobnosti z řad franchisingu pod heslem 
„Poznej celebritu, která pro obor znamená 
hodně“ a nabídne její životní příběh. Součástí 

společenské části budce i vyhlášení Start_Up 
projektu roku. 

Střednědobou vizí je organizovat pravidelně 
minimálně jednou v roce specializovanou 
výstavu pro podnikání a franchising v kon-
ferenčních a výstavních prostorách v Praze. 
Na příští léta pořadatel plánuje progresi do 
dalších oborů souvisejících s podnikáním 
a vzděláváním v oboru, čím si přeje rozšířit 
portfolio zájemců o podnikání. Letos bude 
výstava realizována ve dvou výstavních 
dnech, situována na pátek a sobotu. 

Výstava bude místem nabídky a poptávky 
nejen po franchisové podnikání, ale i pro ty, 
kteří nabízí své služby a zboží především pro 
oblast malého a středního podnikání, mís-
tem komunikace se zákazníky a prezentací 
nových nápadů. 

Souběžně probíhající dvoudenní konference 
přinese zajímavá témata: marketing, franchi-
sing, podpora podnikání. Hlavním posláním 
bude také prezentace franchisových systémů 
a networking. 

Návštěvníci výstavy jsou očekáváni převáž-
ně z řad zájemců o franchisové podnikání, 
potenciálních master franchisantů a franchi-
santů. Jsou zváni návštěvníci, kteří si přejí 
zahájit své podnikání právě touto formou. 
V neposlední řadě pořadatel bude zvát malé 
a střední podnikatele a jejich zaměstnance, 
studenty vysokých škol i laickou veřejnost. 

Monika Hrubalová,
odborná poradkyně výstavy

Franchising
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Příležitost jak prezentovat
zajímavý podnikatelský nápad!
Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Všechny výhody a možnos-
ti franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek uvidíte na výstavě pro podnikání a fran-
chising v Praze 22. a 23. února 2013. Pořadatelem této výstavy a doprovodné konference je Franchise & Retail Academy. 
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COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS
LADIES CLUB & ŽIVOT NÁPADŮM II. 

Čestnými hosty Tradičního klubového setká-
ní byly dvě skvělé dámy a charismatické pod-
nikatelky, paní Petra Rychnovská, spolumaji-
telka ASB Prague a investorka z pořadu Den D  

Ze života značek
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Další akcí dámského klubu bylo po krátké letní přestávce setkání Život nápadům II., které 
se uskutečnilo 26. září v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba. Na začátek bylo pro hosty 
připraveno Komorní odborné setkání pod vedením pana Miloše Mastníka, Vice President 
Business Marketing T-Mobile. Přednáška na téma „Jak si ulehčit život a podnikání“ měla 
všem demonstrovat, že současné chytré telefony dokážou již plnohodnotně zastoupit ne-
jenom computery a upozornila přítomné na to, jaké aplikace a funkce dnes telefony mají, 
k čemu všemu se dají využívat a jak nám pomohou zjednodušit život, když budeme vědět, 
jak s těmito pomocníky zacházet. 

Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Mi-
lan Štěch. Předsedkyní koordinačního výbo-
ru je známá krasobruslařka Ája Vrzáňová, je-
diná československá mistryně světa. Ocenění 
je udělováno jako projev uznání za vynikající 
výsledky, které ženy českého původu žijící 

v zahraničí dosáhly v různých sférách života 
od sportu, umění, přes vědeckou a charitativ-
ní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru 
až po oblast veřejného působení. 

V letošním roce bylo nominováno pět 
laureátek: Olga HRUBÁ (USA), významná 

bojovnice za lidská práva, zakladatelka Re-
search Center For Religion & Human Rights 
In Closed Societies-New York, Marie MAJ-
TÁNOVÁ (Slovensko), filoložka, odbornice
na slovanské jazyky, profesorka, lektorka 
a překladatelka, Tereza MAXOVÁ (Francie, 
ČR), světově proslulá modelka a vynikající 
charitativní pracovnice, Libuše PAUKER-
TOVÁ – LEHAROVÁ (Švýcarsko), význam-
ná pracovnice Mezinárodního úřadu práce 
v Ženevě, obhájkyně práv žen a dětí, Jiřina 
ŠILHÁNOV (USA), významná krajanská pra-
covnice a podporovatelka česko – americ-
kých kulturních vztahů.

Laureátky přijal první náměstek ministra 
zahraničních věcí ČR Jiří Schneider 25. září 
2012 v Černínském paláci a předal jim stříbr-
nou pamětní medaili Jana Masaryka a děkov-
ný dopis ministra zahraničních věcí České 
republiky Karla Schwarzenberga. Samotné 
slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 
v Senátu Parlamentu ČR. Všechny významné 
dámy pak čekal v České republice bohatý 
společenský a kulturní program.

Společnost Moser byla v úterý 25. září poctě-
na návštěvou letošních laureátek i držitelek 
ocenění z předchozích let v historických 
prostorách prodejní galerie Moser v Praze 
Na příkopě. V průběhu setkání ředitel ob-
chodu a marketingu Richard Ullisch laureát-
kám přiblížil slavnou historii sklárny Moser, 
seznámil je s letošní kolekcí sklárny a odpo-
věděl na řadu dotazů. 

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s. a Stálá komise Senátu PČR pro 
krajany žijící v zahraničí uspořádaly v září 2012 již popáté slavnostní předání ceny Vý-
znamná česká žena ve světě. 

a paní PaedDr. Hana Nováčková, majitelka 
společnosti IPO STAR a vítězka 4. ročníku 
soutěže Ocenění Českých Podnikatelek v ka-
tegorii Velká společnost. 

Hlavní firemní člen dámského klubu, spo-
lečnost GoldSirio, si tentokrát připravila 
kromě luxusních diamantových šperků také 
šperky stříbrné, které měly u přítomných 
dam velký úspěch. NuSkin a LCN zastoupily 
sekci „krásy“ s péčí o pleť a nehty.

Sekci „zdraví“ si připravily Lázně Jupiter,  
Biomedica a Horus Optik Emotion Studio. 
Atmosféru akce umocnily obrazy Zdeňky 
Holejšovské a kamenné sochy ze Zimbabwe. 
V rámci degustací byly připraveny ochut-
návky vína pro zdraví se zvýšeným obsa-
hem antioxidantu Bona Dea, prémiové čaje  
TeeGschwendner a káva Dallmayr. 

Sklárna Moser partnerem ocenění 
„Významná česká žena ve světě“



OBJEVTE SVŮJ HORIZONT …
Když vánoční večírek, tak na horách…

Po celý den s kabelkou
Il Tutto od mimmo.cz 

Il Tutto znamená v italštině „všechno“. A do 
kabelek Il Tutto vyrobených z jemné italské 
kůže se díky promyšlenému vnitřnímu uspo-
řádání opravdu vejde všechno, co maminka 
a dítě potřebují. Přitom rozhodně nejde o ne-
foremnou objemnou kabelu na první pohled 
prozrazující účel, pro jaký byla stvořena. Na-
opak! Atraktivní barvy, prvotřídní zpracování 
a kvalita materiálů, elegantní design, nepře-
hlédnutelná ozdoba každého outfitu.

Kolekce kabelek Il Tutto byla navržena pro 
maminky a vlastně všechny ženy, které hledají 
praktickou tašku se vzhledem exkluzivní ka-
belky. Zakladatelkou značky Il Tutto je Austra-
lanka Lucie Trinco. Zkušená designérka, která 
pracovala v Miláně a 10 let navrhovala luxusní 
kabelky pro různé značky na celém světě, říká, 
že mít dítě neznamená rezignovat na módu.

Modely Chiara, Mia, Stella z jemné kůže nebo 
Nico z PVC imitujícího lesklou kůži jsou ne-

Zimní grilování
S kvalitními grily a příslušenstvím se dá bez 
problémů grilovat celoročně, důležité je 
dodržet jen pár pravidel, a pak už si v klidu 
můžete užít grilovaní s přáteli či rodinou na 
zasněžené zahradě, balkónu či rovnou na ho-
rách. Dobroty z grilu se tak mohou stát napří-
klad i nedílnou součástí Vašeho vánočního či 
silvestrovského menu.

Mezi základní pravidla pro bezchybné zimní 
grilování patří především gril s poklopem, 
který nejenom ochrání připravovaný pokrm 
před povětrnostními podmínkami, ale také 
zajistí po celou dobu stejnoměrnou teplotu, 
se kterou pak dosáhnete kvalitního propeče-
ní připravovaného jídla i v minusových teplo-
tách. 

S tímto pravidlem pak bezprostředně souvi-
sí i to druhé, a to, že pro zimní gril party je 
nejvhodnější k přípravě jídla zvolit nepřímou 
metodu grilování. To znamená, že se pokrm 
připravuje mimo zdroj přímého tepla pod 

poklopem. Tato metoda grilování má i jednu 
velkou výhodu, kterou právě v chladných 

dnech oceníte. Připravovaný pokrm není 
nutné obracet. Díky poklopu, je totiž zajiště-
na rovnoměrná cirkulace horkého vzduchu 
z obou stran. 

Trend zimního grilování již léta znají například 
v Alpských zemích, Kanadě či USA. I u nás již 
mohou zákazníci objevit s novinkami od spo-
lečnosti Weber Stephen krásu a neopakovatel-
nou romantiku grilování na sněhu.

Zimní grilování-nový trend od Weberu

Ať už se vydáte s kočárkem na procházku, se staršími dětmi na kroužky, na pracovní 
schůzku nebo večeři s přáteli, vždy bude vaším perfektním pomocníkem prostorná, prak-
tická a elegantní kabelka Il Tutto. 

Záliba v grilování se stala fenoménem na celém světě. V posledních letech patří grilová-
ní i v České republice ke koloritu, kterým se pravidelně začíná a končí léto. Proč se ale 
držet konvencí a neužít si lahodné jídlo z grilu i v následujících zimních měsících?

Ze života značek
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přehlédnutelnou ozdobou a zároveň mimo-
řádně skladnou kabelkou, do které se vejde 
vše potřebné.

Kabelky Il Tutto jsou vybaveny izolačním oba-
lem na dětskou lahvičku, přebalovací podlož-
kou, karabinkou na dudlík a malou průhled-
nou multifunkční taštičkou na zip, ale také 
kapsičkou na mobil, na tužky a pera i kapsou 
na zip na osobní věci. Vnitřní podšívka s prak-
tickými kapsami jde snadno vyjmout a kabel-
ka může být používána jako elegantní taška. 
Kabelky Il Tutto lze zavěsit na madlo kočárku 
nebo nosit přes rameno.

Životní role se mění,
kabelka Il Tutto zůstává.
Výhradním dovozcem kabelek australské 
značky Il Tutto do České republiky a na Slo-
vensko je společnost Mimmo.cz. V prodeji 
jsou na e-shopu a ve vybraných kamenných 
obchodech. 

Ať už se vydáte s kočárkem na procházku, se staršími dětmi na kroužky, na pracovní 

Důležitou roli však pro firmy může hrát i pří-
znivá cena, mluvíme totiž o „mimosezóně“. 
Náklady na uspořádání předvánoční akce, 
a to včetně ubytování, mohou být nižší než na 
honosný vánoční večírek ve městě.

Toho všeho si je plně vědom i HOTEL****
HORIZONT, který je jednou z dominant ma-
lebného horského střediska Pec pod Sněž-
kou. Pro pořádání firemních akcí je dobře 
vybaven. K dispozici je zde 5 salónků a velký 
sál s kapacitou až 220 osob. O pohoštění se 
starají 4 hotelové restaurace a bary, které na-
bízejí od zážitkové gastronomie po tradiční 
českou kuchyni, včetně široké nabídky peč-
livě vybraných tuzemských i zahraničních 
vín. Na své si přijdou i celiaci s bezlepkovou 
dietou. Pro ubytování lze využít celkem 132 
moderních dvoulůžkových pokojů s možnos-
tí přistýlek a 3 hotelová apartmá. Standardem 
je Wi-Fi, TV SAT, trezor, minibar a většinou 
i skvělý výhled na okolní vrcholy. 

Sportovat lze nejen na sjezdovkách, ale i pří-
mo v hotelu. K dispozici je zde sport a well-
ness centrum s bazénem, vířivkou, saunou 
a posilovnou. Zahrát si je možné bowling, 
squash, ricochet a stolní tenis a nebo jít na 
spinning. Vyhlášená je široká nabídka well-
ness služeb prováděných odborně vyško-
lenými pracovníky. Lze vybírat z pestré na-

bídky masáží, rehabilitací, zábalů či koupelí. 
Opravdovým vrcholem večera pak může být 
návštěva nejvyššího patra hotelu. Výběr vín 
od zkušených somelierů, více než 100 dru-
hů míchaných nápojů, speciality moderní 
gastronomie i tradiční krkonošské kuchyně, 
ušlechtilé koňaky, kvalitní doutníky, … to je 
jen krátký výčet zážitků, které nabízí Bar re-
staurant Club 18. Bonusem pro návštěvníky 
je pak skvělý výhled na okolní hory i městeč-
ko Pec pod Sněžkou. 

Samozřejmě Vám budou hotelem nabídnu-
ty i různé teambuildingové programy, jako 
např. ”Adrenalinová Sněžka Tour” či “Pec nám 
spadla” :), ale i další doprovodné aktivity.

Nechte si připravit nabídku na Váš vánoční 
večírek od profesionálů z hotelu Horizont.

Uspořádat vánoční večírek, na který budou všichni vzpomínat, chce určitě většina firem. 
Některé si navíc přejí opustit městský shon a užít si trochu příjemné, klidné předvánoční 
atmosféry a pohody. Za tou je však nutné vyrazit ven z hektických měst. Kam? Třeba do 
Krkonoš, do Pece pod Sněžkou. Ta není nejrušnějším lyžařským střediskem u nás, ale to je 
zvláště před Vánocemi její výhodou. Menší koncentrace významných osobností nahrává 
klidnější atmosféře, ale také minimálním frontám u vleků. 

HOTEL****HORIZONT
Velká Pláň 141, CZ 542 21 Pec pod Sněžkou 
t: +420 499 861 222, f: +420 499 861 444
hotel@hotelhorizont.cz
www.hotelhorizont.cz

Před létem byla v Praze na adrese Újezd 
3, mezi Petřínem a Náměstím Kinských 
otevřena první prodejna specializovaná 
na luxusní především ručně šité klasické 
pánské boty. 

Mimo jiné jsou zde v nabídce boty legen-
dární americké značky Alden, oblíbené 
například prezidentem J. F. Kennedym, 
anglické značky Loake a Alfred Sargent 
s tradicí sahající hluboko do devatenác-
tého století či špičkové zcela ručně šité 
boty budapešťské firmy Vass, vyráběné 
v nejlepší tradici obuvnictví rakousko-
-uherské monarchie a oblíbené mezi 
znalci pro nepřekonatelnou kvalitu. Do 
budoucna chystá Tomáš Novák s týmem 
Classic Shoes další rozšíření sortimentu 
a uvítá, když jim zákazníci sdělí svůj názor 
a preference.

I ručně šité boty 
již na našem 
trhu k dostání

Deers pop-up shop předvedl ve dnech 
20.9.-22.9. 2012 v galerii Zlatá lilie, Malé 
náměstí 12, Praha 1 ochutnávku podzimní 
kolekce DEERS ICONS 2012 doplněnou 
limitovanou edicí kabelky Envelope Dara 
bags for Deers- elegantní kabelku 3v1, kte-
rá vznikla ze spolupráce obou značek.
 
Kolekce představena také novinářům a VIP 
osobnostem. Hosté si mohli vše prohléd-
nout a vyzkoušet. K dispozici jim po celou 
dobu byla i autorka celého konceptu Deers 
pop-up shop a autorka šperků s jelínky 
Kamila Písaříková. Šperky s jelínky jsou 
v prodeji od roku 2005. Od konce roku 
2009 Kamila Písaříková založila značku De-
ers, pod kterou navrhuje a tvoří. Značka je 
chráněna autorským zákonem.

KAŽDÝ JELEN JE ORIGINÁL, každý je pre-
cizně ručně zpracován, má své jméno a je 
v prodeji i s náhradními díly. Brože, luxus-
ní náhrdelníky, přívěsky, čelenky, náušni-
ce, prstýnky, to vše najdete pod značkou 
Deers. Exkluzivitou je ŘÁD TŘPYTIVÉHO 
JELÍNKA a limitovaná edice autorských 
kabelek s jelenem Envelope Dara bags for 
Deers.

Co je pop up shop? Limitované kolekce 
k nákupu v omezený čas. Tradice pop up 
obchodů je ve světě poměrně velká, ať jde 
o malé nezávislé obchody nebo zavedené 
velké značky. Jedná se většinou o speci-
ální akce trvající pouze několik dnů, ma-
ximálně týdnů, na neobvyklých místech, 
která nabízí jiný zážitek, než na jaký jsou 
zákazníci zvyklí z klasických butiků.zákazníci zvyklí z klasických butiků.

Deers
pop-up shop

Deers.Deers.
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Pozornost se letos soustředila na dva večery: 
19. října vystoupila na pódiu Anna K a Kur-
tizány z 25. Avenue, aby podpořily kampaň 
„Chceš žít jako já?“. Petr Kolář pak 23. října 
zazpíval na podporu dobročinné organiza-
ce ONKO Unie. Obě instituce si kladou za 

cíl zlepšovat život českých pacientů s nádo-
rovými onemocněními. Závazek Hard Rock 
podporovat informovanost o rakovině prsu 
se v průběhu celého října promítl například 
i v podobě speciálních „růžových menu“, „rů-
žových pokojů“ ve vybraných Hard Rock ho-
telech a v limitované edici suvenýrů podpo-
rujících řadu charitativních organizací včetně 
The Breast Cancer Research Foundation®, 
The Caron Keating Foundation a v řadě zemí 
světa místních dobročinných organizací boju-
jících proti rakovině prsu.

Akce PINKTOBER, pořádaná sítí Hard Rock, 
vybízela k podpoře „růžové“ i své fanoušky. 
Návštěvníci byli v rámci podpory onkologic-
kých charitativních organizací zváni do praž-
ského Hard Rock Cafe na vybrané koncerty 
jak velikých ikon, tak i vycházejících hvězd 
české rockové a popové scény. Hosté si moh-
li objednat ze speciální limitované edice „rů-
žových“ koktejlů, díky kterým také přispěli 
na výzkum rakoviny prsu. Upozornit na sebe 
mohli sérií suvenýrů ve stylových odstínech 

růžové. Její součástí jsou trička, náramky, žu-
pany, speciální růžové povlečení, odznaky 
a další. Tyto suvenýry jsou v prodeji výhrad-
ně v provozovnách Hard Rock po celém svě-
tě, včetně hotelů, kasin a restaurací a také na 
www.hardrock.com. 

Výtěžek z prodeje speciálních PINKTOBER 
produktů podpoří organizace The Breast 
Cancer Research Foundation a The Caron Ke-
ating Foundation. Ty získají 75 % z prodejní 
ceny každého odznaku a 15 % z ceny dalších 
výrobků. V loňském roce se po celém světě 
vybralo přes 1 milion Amerických dolarů.

V pražském Hard Rock Cafe byla podobně 
jako loni připravena výstava masek/arte-
faktů, malovaných celebritami českého hu-
debního showbusinessu, které se následně 
dražily na portálu aukro.cz. Veškeré výnosy 
z těchto koncertů a dražeb byly věnovány na 
podporu místních charitativních organizací, 
tedy programu Anny K – Chceš žít jako já 
a Onko Unii.

HARD ROCK CAFE PRAGUE pořádal PINKTOBER™ 
V rámci již třináctého ročníku akce na podporu zvýšení informovanosti o rakovině prsu PINKTOBER™ se v říjnu 
pražské Hard Rock Cafe převléklo do růžové. Letos se kampaň nesla ve velkém stylu, Hard Rock Cafe totiž bylo 
místem konání koncertů vybraných hvězd českého showbusinessu.
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Ing Lucie Horáková 

manažer hotelu

Tel: 257 315 641, 776 639 196

E-mail: l.h@darwinhotel.cz

Zajistíme pro vás firemní 

večírky a prezentace, 

tiskové konference, školení, 

rauty, svatby...




