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Vítejte ve světě značek!
Budeme Vás rádi provázet!

Brands&Stories je odborný časopis 
o značkách a o obchodech.
Je koncipován 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. Prezento-
vané značky jsou nejen světově známé, ale 
snahou je představovat na stranách časopisu 
i značky české. A to jak ty, které založil už 
předek současného vedení či značky vzniklé 
před několika málo lety. 

Časopis Brands&Stories je také ideálně kon-
cipován pro franchisingové systémy, které 
již na našem trhu jsou a hodlají expandovat, 
tak i pro franchizy, které teprve přicházejí 
na český trh. Mají příležitost představit svoji 
značku, prezentovat svoji licenci a nabízet 
ji čtenářům – jakožto potenciálně možným 
franchizantům. 

Brands&Stories vychází 6 krát ročně a je dis-
tribuován především jako direct mail na stoly 
marketingových manažerů, brand manažerů, 
majitelů a ředitelů firem.

Brands&Stories je možné si předplatit - 
420 Kč + DPH (6 vydání ročně). Objednat 
předplatné lze na adrese office@b-s-c.cz nebo 
telefonicky na +420 777 878 803.

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

tým Brands&Stories
Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Vážení a milí,
moc ráda naslouchám Vašim příběhům, jsou zajímavé, zdánlivě prosté, lidské.

Těm, se kterými jsem se už potkala, děkuji za spolupráci v uplynulém roce 
a budu ráda, když se s Vámi budu setkávat i roce příštím.

Na ty, jejichž příběhy ještě neznám, se samozřejmě těším a bude mi ctí, když 
se s námi o ně podělíte. Náš časopis totiž usiluje o to, přibližovat čtenářům 
prostřednictvím příběhů nejen značky věhlasných světových jmen, ale i ty naše, 
české. Třeba ty, které přežily dlouhá období nepříznivých dob a jsou tu stále. 
Obzvláště v této ekonomicky složité době chceme ukazovat na příkladech, že 
existují značky, které přečkaly i zlá období. Naše stránky mají být takovým 
nenápadným apelem na českou hrdost, poukázáním na to, že i u nás je co 
obdivovat. A je jedno, jestli jde o značky založené minulými generacemi či 
vzniklé před několika málo lety. 

A protože se blíží svátky nejkrásnější, vánoční, přijměte naše vánoční vydání 
jako jednu z možných inspirací k tomu, aby vaši nejbližší neobjevili pod 
stromečkem pouze drahý kus něčeho neznámého, ale skutečně hodnotný 
dárek, v němž s trochou nadsázky doslova pulzuje historie. Dárek, který v sobě 
nese příběh značky.

Vánoce jsou ty nejlidštější svátky v roce a vy si v kruhu nejbližších budete 
vyprávět ty svoje příběhy.

Ať jsou jenom pěkné, ať máte vedle sebe někoho, kdo jim bude naslouchat a ať 
díky nim zjistíte, že na světě je vlastně pěkně… to vše Vám přeji i s celým týmem, 
který pro vás náš časopis tvoří.

Tak užívejte svátky klidu, rodinné pohody a dětských rozzářených očí 
a v novém roce ať vás provází jen samé štěstí a úspěchy!
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Příběh značky RosenthalPříběh značky Rosenthal

Dnes společnost utváří obzvláště úzká spo-
lupráce s význačnými umělci a návrháři z ce-
lého světa. Na těchto základech vznikla uni-
kátní firemní kultura – utvářená designem, 
stykem s uměním a výjimečným know-how 
a mistrovstvím. 

Dvorní rada Philipp Rosenthal
– Rosenthal classic
Rosenthal byl založen roku 1879 jako porce-
lánka „Philipp Rosenthal & Co.“ v hornofran-
ském městě Erkersreuth poblíž Selbu tajným 
dvorním radou Dr.h.c. Philippem Rosentha-
lem. Jeho počátky spočívají v dekorování 
skoupeného bílého porcelánu; po prvotním 
komerčním úspěchu se Philipp Rosenthal 
v r. 1891 rozhodl vyrábět porcelán sám.

Historie porcelánu Rosenthal začíná po-
pelníkem, jenž Philipp Rosenthal nechal 
opatřit spletitou malbou, kterou vystihl du-
cha své doby... a napsal tak recept na úspěch 
pro všechny následující kolekce své firmy.

Od samého počátku se Philipp Rosenthal 
záměrně zaměřil na nejvyšší standardy kva-
lity, čímž určil výsostné postavení, které si 
drží porcelánové artikly Rosenthal na trhu 
podnes. 

Porcelán,
který utváří trendy
stolování a dekorací

Porcelán,
který utváří trendy
stolování a dekorací

Německá společnost Rosenthal sídlící ve měs-
tě Selb nedaleko českoněmeckých hranic si 
za více než 130 let své historie vybudovala 

postavení předního světového dodavatele soudobého a inovativního 
designu v oblasti stolování a dekorace interiérů. 

První servisy charakterizuje oplatkově ten-
ký porcelán neobyčejně propracovaných tva-
rů, opatřený bohatými, ručně malovanými 
dekory. Jak bylo tehdy módou, design formy 
se inspiroval historickými epochami, zejmé-
na barokem a rokokem. V té době Rosenthal 
navrhl servisy „Ludvík XIV.“ a „Ludvík XVI.“, 
„Empír“, „Sanssouci“ a „Monbijou“.

Období secese, které vrcholilo na přelomu 
století, představovalo významný zlom v tradi-
ci mladé firmy. Rosenthal poprvé reflektoval 
současný umělecký sloh a vytvořil v souladu 
s ním aktuální produkty s přesahem do bu-
doucnosti. 

Již v roce 1929 – tedy 50 let po založení 
– vlastnil Rosenthal několik výrobních závo-
dů v Německu a domácí i mezinárodní pro-
dejní pobočky. Značka „Rosenthal“ se stala 
světoznámou. Nicméně nástup nacismu pro 
ni znamenal významný zlom. Philipp Rosen-
thal byl nucen svou společnost opustit kvůli 
židovskému původu v roce 1934. Zesnul v ro-
ce 1937 ve věku 82 let. 

Spolupráce s umělci:
Rosenthal Studio-Line
Určující vliv na další vývoj značky mělo 
navázání spolupráce se slavnými návrháři 

a umělci v poválečném období. Rosenthal se 
stal prvním výrobcem porcelánu, který razil 
vlastní představu soudobého a moderního 
designu produktů. Přitahován představou 
„umění v každodenním životě“ vyzval Philip 
Rosenthal, syn zakladatele, v 60. letech 20. 
století světově uznávané umělce (Henry Mo-
ore, Lucio Fontana, Eduardo Paolozzi, Victor 
Vasarely, Salvador Dali, Hap Grieshaber, Frank 
Stella, Günter Uecker, Otmar Alt, Andy War-
hol, James Rizzi...), aby vytvořili limitované 
edice porcelánových a skleněných objektů. 
V těchto kolekcích Rosenthal nejen předvedl 
výsostnou řemeslnou a technologickou zruč-
nost a nejvyšší standardy kvality, ale rovněž 
stanovil nové možnosti ve smyslu soudobé 
estetiky, autenticity i avantgardního designu.
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Spolupráce s umělci:

s křehkými křídlovými oušky inspirovala ital-
ského módního návrháře Gianniho Versace 
k aplikaci svých snových a imaginativních 
dekorů. 

Z partnerství Rosenthal a Versace se zrodi-
la řada „Rosenthal meets Versace“, která re-
prezentuje osobitý styl, který nemá obdoby. 
Portfolio značky zahrnuje porcelánové 
servisy, prémiové nápojové sklo, 
příbory a luxusní dárkové a inte-
riérové doplňky. 

Ke klasickým znakům patří 
hlava Medusy a široká škála 
výrazně zdobných elementů, 
které nás provádí epochami, 
místy, kulturami a mýty. 

Thomas rosenthal group
V roce 1908 začlenil Philipp 
Rosenthal do své skupiny již 
existující porcelánku „Porzel-
lanfabrik Thomas & Ens“, která 
se postupem času vyprofilovala 
v moderní a funkčně orientovanou 
druhou firmu, která reflektuje zejména 
potřeby mladých lidí a současného život-
ního stylu. 

Thomas představuje praktický, nad-
časový, multifunkční a nekomplikova-
ný porcelán pro každodenní použití. 
Ani zde však Rosenthal nesnižuje 
své nároky na design, proto za ko-
lekcemi Thomas stojí tak význam-
ná jména jako Queensberry Hunt 
nebo Konstantin Grcic. 

Výhradním distributorem 
výrobků Rosenthal, Rosen-
thal meets Versace a Thomas 
rosenthal group pro Českou 
a Slovenskou republiku je 
společnost Potten & Pannen 
– Staněk, www.pottenpannen.cz. 
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Tak vznikl v roce 1961 Rosenthal Studio-Line 
- autonomní designová značka, jejíž moder-
ní tvorba vychází výhradně ze spolupráce 
s umělci a designéry světového jména. Patří 
mezi ně zakladatel Bauhausu Walter Gropius, 
Luigi Colani, architekti Mario Bellini a Aldo 
Rossi, britská hvězda minimalizmu Jasper 
Morrison, Dorothy Hafner, Paul Wunderlich, 
Ron Arad, Enzo Mari či Konstantin Grcic. 

K letošnímu roku jde o více než 170 jmen 
a více než 400 ocenění pro kolekce Rosen-
thal Studio-Line. 

Designové návrhářství a jeho aplikace pro-
bíhá u Rosenthalu v tzv. Kreativním centru, 
které designérům poskytuje výjimečné zá-
zemí: spolupracují zde se zkušenými techno-
logy a mistry, kteří zajišťují hladkou aplikaci 
jejich tvůrčího konceptu do výroby.

Rosenthal meets Versace 
Zvláštní postavení zaujímá v historii Rosen-
thal extravagantní servis „Myth“ Paula Wun-
derlicha z r. 1993. Tato nezaměnitelná forma 

Rosenthal
Classic

Rosenthal
Classic

Rosenthal
Studio-Line

Thomas
rosenthal

group
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Proslulá módní návrhářka, umělkyně a designér-
ka obléká již třicet let manželky, sestry a dcery 
králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perské-
ho zálivu i mnohé evropské celebrity. Život Blan-
ky Matragi je spojován s princeznami, je vděčná 
za tuto výsadu, ale chce jít dál. Ikona módního 
návrhářství uplatňuje svůj talent v nejrozličněj-
ších oborech designu.

Příběh Blanky Matragi

7

Nic, ani maminka, ani škola, 
ani Makram mě nedokázali 
zkrotit. Tuhle moc má jenom 
řemeslo! Vyžaduje trpělivost, 
pečlivost, přesnost a čas.

Příběh Blanky Matragi (tehdy Kyselo-
vé) zná asi každá holčička, slečna či 
dáma v letech, pro které móda 
znamená svět. Byl už mnoho-
krát sepsán a zveřejněn, tak-
že spousta lidí ví, že je to 
doslova pohádkový příběh 
mladé dívky, jedné ze tří 
sester narozených oby-
čejným českým manže-
lům v malém městeč-
ku na Českomoravské 
vrchovině. Na rodi-
če vždy vzpomíná 
Blanka s úctou 
a obdivem, zdědila 
po nich spoustu 
vlastností, které umě-
la v životě využít. Byl 
to tatínek, pod jehož 
rukama od malička vi-
děla kouzlo broušení skla 
a který mlčky sledoval 
touhu své výstřední dce-
ry po šicím stroji a také jí 
ho opatřil. Po mamince 
zase Blanka zdědila tvo-
řivost, postoj k oblékání 
a touhu nebýt běžným 
průměrem. Ať již Blanka studo-
vala Střední uměleckoprůmyslo-

vou školu 
s k l á ř s ko u 

v Železném 
Brodě, nebo 

potom Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou, vždycky cítila 
požehnání svých rodičů vedených 

touhou, aby se jejich děti posunuly výš a dál 
než měli příležitost sami. Ještě na vysoké 
škole vyhrává soutěž o námětovou kolekci 
pro olympiádu v Moskvě. Vysoká škola velmi 
ovlivnila její tvorbu, ať již je to například výro-
kem její profesorky „Není umění udělat něco 
velkého z velkých prostředků, ale vykřesat 
z ničeho ohňostroj“, který se stal Blančinou 

celoživotní zásadou. Také její profesor, vy-
nikající typograf, ale i kaligraf Jan Sopler 

navrhl písmena jejího loga, do kterých 
zaklel Blančiny vlající vlasy a veške-

rou energii – to je právě ten vtip 
dobrých log.

Blanka se v posledním roce studia na UM-
PRUM provdala za Libanonce studujícího v Če-
chách a odešla s ním v roce 1980 do Bejrútu. 
V dr. Ing. Makramovi Matragi, CSc. našla nejen 
manžela a celoživotního partnera, ale tvoří 
spolu i umělecký tým. Již v roce 1982 otevírá 
Blanka Matragi na hlavní bejrútské třídě Ha-
mra svůj módní salon Blanka Haute Couture. 
Byla to její ctižádost, zbrklost i odvaha, která ji 
posunula až na výsluní módního světa. 

Její neutuchající energie, smysl vcítit se a ta-
lent mnoha směrů ji dostaly až na nejvyšší 
světovou úroveň módy. Její tvorba byla oce-
něna mnoha mezinárodními uznáními – na-
příklad v roce 2002 převzala mezinárodní 
cenu Salvadora Dalího, roku 2003 získala 
titul Významná česká žena ve světě, v roce 
2008 pak cenu Lady Pro od panevropské 
společnosti pro kulturu, vzdělání a vědecko-
-technikou spolupráci. 

Příběh Blanka Matragi je natolik poutavý, 
protknutý úspěchy, zkušenostmi z rozdíl-
ných světů i pokorou, že není divu, že první 
kniha o jejím životě a tvorbě se hned vypro-
dala. I její druhá kniha – Jedu dál – jež není 
žádným pohádkovým příběhem ani romá-
nem pro ženy, je autorčinou zpovědí o nej-
čerstvějších prožitcích, které svým obsahem 
zajímají i mužské čtenáře, a má našlápnuto 
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Příběh Blanky Matragi (tehdy Kyselo-
vé) zná asi každá holčička, slečna či 
dáma v letech, pro které móda 
znamená svět. Byl už mnoho-
krát sepsán a zveřejněn, tak-
že spousta lidí ví, že je to 
doslova pohádkový příběh 
mladé dívky, jedné ze tří 
sester narozených oby-
čejným českým manže-
lům v malém městeč-
ku na Českomoravské 
vrchovině. Na rodi-
če vždy vzpomíná 

vlastností, které umě-
la v životě využít. Byl 
to tatínek, pod jehož 
rukama od malička vi-
děla kouzlo broušení skla 
a který mlčky sledoval 
touhu své výstřední dce-
ry po šicím stroji a také jí 
ho opatřil. Po mamince 
zase Blanka zdědila tvo-
řivost, postoj k oblékání 
a touhu nebýt běžným 
průměrem. Ať již Blanka studo-
vala Střední uměleckoprůmyslo-

vou školu 
s k l á ř s ko u 

v Železném 
Brodě, nebo 

potom Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou, vždycky cítila 
požehnání svých rodičů vedených 

touhou, aby se jejich děti posunuly výš a dál 
než měli příležitost sami. Ještě na vysoké 
škole vyhrává soutěž o námětovou kolekci 
pro olympiádu v Moskvě. Vysoká škola velmi 
ovlivnila její tvorbu, ať již je to například výro-
kem její profesorky „Není umění udělat něco 
velkého z velkých prostředků, ale vykřesat 
z ničeho ohňostroj“, který se stal Blančinou 

celoživotní zásadou. Také její profesor, vy-
nikající typograf, ale i kaligraf Jan Sopler 

navrhl písmena jejího loga, do kterých 
zaklel Blančiny vlající vlasy a veške-

rou energii – to je právě ten vtip 
dobrých log.

Moc zkrotit mě,
má jen řemeslo!

Nic, ani maminka, ani škola, 
ani Makram mě nedokázali 
zkrotit. Tuhle moc má jenom 
řemeslo! Vyžaduje trpělivost, 
pečlivost, přesnost a čas.

Nic, ani maminka, ani škola, 
ani Makram mě nedokázali 
zkrotit. Tuhle moc má jenom 
řemeslo! Vyžaduje trpělivost, 
pečlivost, přesnost a čas.

Když tvořím, snažím se dělat všechno upřímně 
a zábavně. Na tvorbě je totiž důležité, aby bavil nejen 
autora, ale i další lidi! Aby to přinášelo radost, něco 
sdělovalo o nás, o světě. Potom se dá mluvit o umění.

Jsem perfekcionalistka 
v detailech. Živůtek šatů 
musí mít fór a absolutně 
dokonalé provedení.

Odmítám ustrnout, 
moderna je vzrušující.

Návrhy na výšivky nikdy 
nepřebírám. Vše je můj 
vlastní originál.

”

”
stát se bestsellerem. Otevřeně hovoří o svých 
pádech a vzestupech, odkrývá své rozčarová-
ní a zkušenosti z našeho českého prostředí, 
vypráví s pokorou o světě tak, jak umí jen 
člověk, který prožil válku a viděl umírat mla-
dé lidi.

„Vždycky jsem byla a budu Češka,“ říká o so-
bě Blanka Matragi. „V Libanonu jsem našla 
domov. Libanon mi umožnil udělat karié-
ru, jaké bych nikdy v Čechách nedosáhla, 
ale kořeny mám tady. Člověk bez kořenů je 
zoufalec, který vlaje ve větru a jeho duše se 
trápí. Znám řadu Čechů žijících ve světě. Nej-
nešťastnější jsou ti, kteří se od rodné země 
zcela odstřihli. A nezachrání je ani to, že jsou 
bohatí, úspěšní a slavní. Místo, kde jste proži-
li dětství, je jenom jedno.“

I v Čechách už máme tu možnost vidět její mo-
dely v butiku U Prašné brány 2. Také v Obecním 
domě můžeme obdivovat originální návrhy 
Blanky Matragi na výstavě “Timeless“, věno-
vané 30. výročí tvorby této světově proslulé 
módní návrhářky. Zde Blanka Matragi vystavu-
je nejen své okouzlující róby, oděvní doplňky, 
ale také šperky, sklo, porcelán, sochy, lustry, 
grafiky aj. Výstava představuje strhující kulturní 
zážitek v rámci Výstavy „1912“ ke 100. výročí 
otevření Obecního domu.



Dnes je hodinářský dům Longines považo-
ván za jednoho z deseti nejvýznamnějších 
výrobců hodinek ve Švýcarsku. Název i znak 
– okřídlené přesýpací hodiny, je nejstarší re-
gistrovanou značkou, která se od roku 1867 
až dodnes bez přerušení používá.

Příběh hodinářské značky Longines začíná 
v roce 1832, kdy se Auguste Agassiz přestě-
hoval do městečka Saint-Imier ve Švýcar-
sku a založil tam malou hodinářskou dílnu. 
V roce 1866 získal Agassizův synovec Ernest 
Francillon dvě parcely na okraji města Saint-
-Imier, v místě zvaném tamním dialektem Les 
Longines (tj. „dlouhá a úzká pole“) a na tom-
to místě postavil první továrnu.

Společnost Longines již od svého počátku 
udávala směr ve formování švýcarského hodi-
nářského průmyslu. Jména jako Auguste Agas-
siz, Ernest Francillon či Jacques David nebo 
v novodobé historii Walter von Känel a další 
jsou osobnosti, které svými vizemi, usilovnou 
prací a neutuchajícím nadšením stvořily le-
gendu okřídlených přesýpacích hodin, pevně 
zakotvenou v mnohdy bouřlivých vodách svě-
tového hodinářského průmyslu a řemesla.

V roce 1867 byl vyroben v Longines manu-
faktuře první vlastní firemní hodinový stro-
jek. Ve stejné době E. Francillon přichází se 
svou unikátní inovací, kdy odborné hodinář-
ské veřejnosti představuje model hodinek 
s natahovací korunkou (do té doby se na na-
tahování používal natahovací klíček).

Kde se nejvíce posouvají
a překonávají hranice svých možností 
Tímto datem startuje historie společnosti 
Longines, která je založena na nepřestávají-
cím procesu odborného technického vývoje 
a hodinářských inovací. Odborný technický 
výzkum a inovační vývoj je spojen s oblastí, 
kde se člověk nejvíce snaží posouvat a překo-
návat hranice svých možností. Touto oblastí 
je sport. 

Společnost Longines chce svým odbor-
ným hodinářským know-how přispět k dosa-
hování světových sportovních rekordů. Ne-
váhá spolupracovat s badateli, průzkumníky 
a průkopníky ze všech sportovních oblastí, 
protože tuto příležitost vnímá jako výzvu 
k dosažení vlastních rekordů, tentokrát na 
poli hodinářského umění a řemesla.

V roce 1896 se konají v Aténách první no-
vodobé olympijské hry. Společnost Longines 
při nich zajišťuje časomíru ve všech olym-
pijských disciplínách. Dodávání časomíry 
na další budoucí soudobé olympijské hry se 
napříště pro Longines stane otázkou prestiže 
a vzájemné spolupráce. V roce 1912 v Bazileji 

během švýcarského federálního klání v gym-
nastice společnost Longines také zajišťuje 
oficiální časomíru. U této příležitosti poprvé 
představuje „broken wire“ automatický časo-
měrný systém.

V roce 1912 norský polární badatel Ro-
nald Amundsen jako první člověk dobývá 
jižní pól. Na této výpravě jej doprovází typ 
Longines chronographu Longines Navigati-
on Chronograph. V roce 1919 se společnost 
Longines stává oficiálním dodavatelem časo-
vé měřicí techniky pro Mezinárodní leteckou 
federaci. 

V roce 1927 Charles Lindbergh uskutečnil 
první transatlantický let bez mezipřistání. 
Značka Longines následně jako jediná dosta-
la právo vyrábět pilotní navigační hodinky 
přesně podle Lindberghova návrhu a tento 
retro model hodinek vyrábí dodnes.

Příběh Longines
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lorem ipsum is simply
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„Elegance je postoj“
motto značky s logem okřídlených přesýpacích hodin
Společnost Longines, sídlící už od roku 1832 ve švýcarském Saint-Imiers, si s touto původně nevelkou vesnicí, která stála u zro-
du a rozvoje firmy, vytvořila velmi úzký vztah. V roce 2012 slaví značka výročí 180 let nepřetržité činnosti a její hodinářská 
odbornost odráží silnou oddanost tradici, eleganci a výkonosti. Disponuje mnoha generacemi zkušeností jako oficiální posky-
tovatel časomíry na celosvětových sportovních kláních a jako partner mezinárodních sportovních federací. Postupem času si 
značka vybudovala silné a dlouhodobé vazby k jezdeckým sportům. Longines je členem skupiny Swatch Group S.A., předního 
světového výrobce hodinářských produktů. Značka, jejíž logo tvoří známé okřídlené přesýpací hodiny, se proslavila svými 
vybranými hodinkami a má pobočky ve více než 130 zemích.

lorem ipsum is simply

Ve 30. letech 20. století společnost Longi-
nes vyvíjí své vlastní samonatahovací (auto-
matické) hodinky. V této době plné technic-
kých inovací si nechává patentovat flyback 
chronograph.

S jezdeckým sportem jsou spojené pře-
devším dvě technické inovace. V roce 1952 
(olympijské hry v Oslu) společnost Longines 
vyvinula první přístroj pro synchronizaci ob-
razu s časomírou pro porovnávání cílových 
fotografií Photogines. V roce 1960 pak vytvo-
řila časoměrný systém Contifort, který syn-
chronizuje čas s filmovým záznamem daného 
sportovního výkonu.

V roce 1969 přichází Longines s prvními 
elektronickými náramkovými quartzovými 
hodinkami a o tři roky později zavádí na 
trh první LCD hodinkový displej. Toto úsilí 
završila společnost v roce 1979, kdy na trh 
uvedla nejtenčí quartzové hodinky na světě 
s názvem Feuille d´Or (1,98 mm).

V roce 1982 společnost Longines zahajuje 
spolupráci v oblasti časomíry s týmem Fer-
rari seriálu Formule 1. Vyrábí pro Ferrari 
hodinky a následně po celá 80. léta zajiš-
ťuje časomíru i celého seriálu Formule 
1. V rámci této spolupráce předsta-
vuje po dvou letech speciální 
termokompenzační quartzo-
vý strojek Conquest VHP 
kalibr, který umožňuje mě-
řit časomíru s ohledem na 
termické vlivy s přesností 
+/- 12 sekund za rok.

Spolupráce Longi-
nes v oblasti spor-
tovní časomíry 
má velké tradi-

ce a její kořeny spadají do samotných počát-
ků vlastní historie značky. Může se chlubit 
mnohými partnerstvími a podporou nejrůz-
nějších sportovních oblastí. 

Nadčasová elegance
Slovíčko „elegance“ provázelo představení 
nových modelů hodinek Longines již před 
více než sto lety. A není tomu jinak i dnes. 
V případě značky Longines není elegance 
prázdným marketingovým pojmem, ale sku-
tečnou podstatou značky. Pouze několik ho-
dinářských značek mělo možnost prožít zá-
sadní změnu lidské společnosti, od rozkvětu 
lidstva před rokem 1914, zlom v době první 
světové války, zlatá dvacátá léta, následnou 
hospodářskou krizi a mnoho dalších obdo-
bí včetně bouřlivých šedesátých let a svým 
dílem přispět k vytvoření autentických do-

bových doplňků. Značka tak může čerpat 
z bohaté kolekce svých historických modelů.

Původ hodinářského umění
v kolekci Longines Saint-Imier 
Jak již bylo uvedeno, společnost Longines 
byla založena v Saint-Imiers, tehdy malé ves-
ničce nacházející se v hlubokém údolí upro-
střed švýcarské části pohoří Jura. Již od samé-
ho začátku hrála firma Longines Watch Co. 
Francillon Ltd. ústřední úlohu v životě Saint-
-Imier, dnes známého hodinářského středis-
ka. Osudy Longines a vesnice Saint-Imier tak 
byly vzájemně provázány. Tento vztah byl 
nyní stvrzen kolekcí Longines Saint-Imier, 
souborem jedinečných ukázek hodinářské-
ho umění, které využívají výhradně mecha-
nické strojky. Kolekce Longines Saint-Imier 
je inspirována základy hodinářské tradice, na 
níž byla značka, známá svým logem okřídle-
ných přesýpacích hodin, vybudována.
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1970 – 1996 / 1. generace Luxusního Land 
Rover – Range Rover Classic

1994 – 2002 / 2. generace ve znamení ná-
růstu muskulatury, model P38

2002 – 2012 / 3. generace ve znamení kulti-
vace a retro stylu, model L322

2005 / nová sportovní varianta Range Rover 
Sport, která byla i přes nespornou podobnost se 
standardním modelem vyvíjena jako nový model 
s kompaktnějšími rozměry – vůz je o 162 mm 
kratší a o 69 mm nižší, přičemž jeho rozvor je 
o 135 mm kratší než u klasického Range Roveru

2011 / nová varianta Range Rover Evoque, prv-
ní návrhy a studie vozidla vznikly již v roce 2005, 

vozidlu se původně říkalo Baby Range. Range 
Rover Evoque se ihned po představení a uve-
dení na trh zařadil na prví místa v prodejnosti 
a dodnes je nejprodávanějším vozidlem značky 
Range Rover.

2013 / 4. generace vozidel se představila 
veřejnosti letos na autosalonu v Paříži a jak je 
u této značky zvykem, základní prvky designu 
zůstávají nadále zachované, silueta vozidla se 
příliš nezměnila, jen se lehce zakulatila. Nová 
generace vozidla nevybočuje z nastolené linie, 
je oproti předchozím generacím odlehčená, 
méně strmá a díky plně integrovanému nárazní-
ku civilnější. 

Uhlazenější maska svým sklonem a návazností 
na dynamická světla odkazuje na úspěšnou va-

riantu Range Rover Evoque. Výrazný odklon od 
dosavadních zvyklostí značky jsou výběžky před-
ních světlometů a zadních svítilen, které narušují 
pravidelnost tvaru jejich krytu a zasahují do boků 
karoserie.

Range Rover nepůsobí tak futuristicky jako RR 
Evoque, zachovává si majestátní linie a konzer-
vativní ikonický vzhled. Vše je jednodušší, ele-
gantnější a modernější. Základní aspekt středo-
vého panelu v podobě jeho ohraničení svislými 
lištami, jež jsou částečně skryty, zůstává zacho-
ván. Celek vozidla je však hranatější a řada detai-
lů získala v reakci na nové trendy designu repre-
zentované prostřednictvím verze Range Rover 
Evoque. Základní členitost přístrojové desky se 
příliš nemění, a to ani přes pozměněné uskupení 
jednotlivých prvků.

Range Rover byl a stále je úplně prvním všestranným luxusním vozidlem 4x4 a lze ho tak považovat za milník ve vývoji 
vozidel segmentu SUV (Sport Utility Vehicle). Seznámení se značkou Range Rover jsme pro Vás v minulosti již otiskli u příle-
žitosti 40. výročí vzniku značky Ranger Rover. Značka se může pochlubit jedinečnou historií inovací svých produktů, avšak 
Range Rover pravděpodobně zůstane historicky nejvýznamnějším vozidlem. Je to zároveň jedno z nejdůležitějších vozidel 
v celé historii motorismu. Range Rover byl a je úplně prvním vozidlem na světě, které bylo stejně výkonné na silnicích i v te-
rénu. Stal se tak jedním z nejvýznamnějších vozidel v celé historii motorismu. Historie značky se začala psát v roce 1970.

LAND ROVER
4 GENERACE SPOJENÍ LUXUSU

A TERÉNNÍCH VLASTNOSTÍ

A RANGE ROVER

Historie značky Range Rover
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Příběh společnosti ARAMY
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AUTA NÁS BAVÍ…
LAND ROVER JE NAŠÍ VÁŠNÍ, 
KONÍČKEM, RADOSTÍ I PRACÍ 
OD ROKU 1996….

1970

1994

2004

Range Rover Evoque 2012

Range Rover 2013

Velkými nadšenci pro vozy Land Rover a Range Rover jsou již hezkou řádku let 
také Robert Hnátek a Radovan Kučera, dnešní spolumajitelé společnosti 
ARAMY s.r.o. ... o společnosti ARAMY na další straně 

Range Rover Sport 2013



Logo společnosti IBM patří mezi nejznámější 
firemní loga na světě. To současné vytvořil
již v roce 1972 Paul Rand, kterého do firmy
přivedl designér a architekt Eliot Noyes. Pru-
hované logo budí zdání, že bylo vytvořeno 
strojově, nicméně jeho návrh vypracoval 
Rand ručně. Vodorovné pruhy symbolizují 
rychlost a dynamičnost. Jedním z důvodů 
vytvoření pruhovaného loga mohla být sku-
tečnost, že kopírovací stroje v sedmdesátých 
letech 20. století nedokázaly bezchybně kopí-
rovat velké černé plochy. 

IBM se ale věnuje designu intenzivně už od 
50. let 20. století. Syn zakladatele společnos-
ti, Thomas J. Watson Jr., najal v roce 1956 
na pozici firemního konzultanta pro oblast
designu Eliota Noyese, respektovaného ar-
chitekta a bývalého kurátora průmyslového 
designu newyorského Muzea moderního 
umění. Společně s ním a s dalšími talentova-
nými designéry a architekty zahájil proměnu 
IBM v pokrokovou firmu, která začala využí-
vat moderní design nejen při vývoji nových 
produktů. 

Důraz na moderní design byl od té doby kla-
den také při plánování výstavby budov nebo 
tvorbě firemního loga. Právě správně zvole-
ný design měl zdůraznit pozici IBM jako lídra 
v oblasti inovací. Vzájemná inspirace mezi 
inženýry z výzkumných laboratoří, designé-
ry a architekty vedla k vývoji úspěšných pro-
duktů, jež jsou považovány za designérské 
ikony své doby, jako například legendární 
psací stroj Selectric. 

Pro IBM nepředstavuje design pouze nástroj 
vývoje esteticky přitažlivých výrobků. Pomá-
há především vytvářet funkční a inovativní 

produkty. Smyslem designu je uspořádat 
jednotlivé prvky tak, aby se co nejefektivněj-
ším způsobem dosáhlo kýženého výsledku. 
V tom se designéři podobají inženýrům, 
kteří se podílejí na výzkumu. Vědci z IBM 
tak mohou být považováni za designéry 
a naopak: na designéry může být nahlíženo 

jako na výzkumníky. IBM klade důraz na de-
sign i v současnosti. Design je stále nedílnou 
součástí vývoje nových produktů. Umožňu-
je přicházet s inovativními řešeními, která 
ve výsledku mohou představovat výraznou 
změnu v zaběhnutém fungování IT systé-
mů. Stále tak platí prohlášení generálního 
ředitele IBM Thomase J. Watsona Jr. z roku 
1973, že dobrý design je klíčem k úspěchu 
v podnikání.

Loni uběhlo 50 let od uvedení psacího stroje 
IBM Selectric, který představoval radikální 
změnu každodenní kancelářské práce po 
celém světě. Měl celkem 2 800 částí a mnohé 
z nich byly navrženy zcela nově. Selectric byl 
revoluční v mnoha ohledech. Díky originální 
kovové hlavě ve tvaru golfového míčku na-
místo vějířovitého rozložení kláves bylo mož-
né psát dosud nepředstavitelnou rychlostí. 
Zkušený písař dokázal napsat za minutu 90 
slov, zatímco na běžném elektrickém stroji to 
bylo pouze 50. Hlava se pohybovala po strán-
ce. Selectric tak byl prvním psacím strojem, 
který neměl pohybujícího se jezdce, a tudíž 
na stole zabíral méně místa. Hlavy šly navíc 
vyměňovat a k dispozici byly uživatelům růz-
né fonty, kurzíva, vědecké značky i sady pro 
jiné jazyky. V roce 1964 byl stroj obohacen 
o magnetickou pásku, na níž bylo možné 
ukládat písmena – Selectric se stal prvním 
(byť analogovým) textovým procesorem.

IBM přestala slavný psací stroj vyrábět v ro-
ce 1984, o jednadvacet let později pak firma
opustila i segment osobních počítačů. „Za 
posledních patnáct let jsme prošli obrovskou 
transformací,“ vysvětluje Viktor Laštovka, 
Brand System Manager IBM CEE. „Současná 
IBM se zaměřuje jak na výrobu a prodej pod-
nikových hardwarových řešení, tak na vývoj 
softwaru a poskytování komplexních kon-
zultačních služeb. Tuto proměnu se snažíme 
veřejnosti přiblížit také konceptem chytřejší 
planeta, který je důležitý i pro vnímání znač-
ky IBM.“ Vše nasvědčuje tomu, že té se mi-
mořádně daří – její hodnota v loňském roce 
stoupla o 15 % na 115,9 miliard dolarů a je tak 
podle agentury Millward Brown ve 101. roce 
existence firmy druhou nejvyšší na světě.

Příběh společnosti ARAMY
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Tak jako se začala psát historie značky Range 
Rover v roce 1970, tak se historie kariéry spoje-
né se značkou Land Rover u obou spolumajitelů 
začala psát od října 1996. 

Na základě zkušeností a poptávky na trhu auto-
mobilů se kolegové z branže v lednu 2010 roz-
hodli společně založit společnost ARAMY s.r.o. 
a v březnu 2011 otevřeli pro zákazníky nový kva-
lifikovaný servis Land Rover v Praze 9 – Hloubětí-
ně v lese na kopci. Toto místo bylo zvolené záměr-
ně, jelikož se zde od roku 2007 poskytoval prodej 
a servis vozidel Land Rover pro armádu ČR.

„Když jsme firmu v roce 2010 zakládali, byla
primárně orientovaná na servis pro vozy české 
armády, název firmy nebyl z tohoto důvodu ná-
hodný. Postupem času jsme se rozhodli rozšířit 
působení firmy na civilní zákazníky. V současnos-
ti patří civilní zákazníci k našim hlavním odběrate-
lům,“ říká Robert Hnátek.

Firma ARAMY s.r.o. poskytuje servis, profesio-
nální diagnostiku vozů, originální náhradní díly 
a speciální úpravy, které zvyšují průchodnost vo-
zidla terénu dle přání zákazníků, balistické zodol-
nění vozidla, celkové a generální opravy vozidel, 
ale také prodej Land Rover předváděcích vozidel 
za výhodné ceny. Běžnou praxí je i poskytování 
školení dílenským specialistům armády ČR.

Firma vychází vstříc zákazníkům, zakázku je proto 
možné v rámci pick up servisu uzavřít přímo u zá-
kazníka, který si sám určí čas a místo pro předání 
a zpětné převzetí vozidla. Pick up servis je pojiš-
těn pro případ havárie v době převozu vozidla.

Znalost vozidel, kvalitní diagnostika, letitá školení 
absolvovaná přímo u výrobce vozidel Land Rover 
v Anglii a osobní přístup dávají předpoklad k za-
jištění kvality poskytovaných služeb dle individu-
álních požadavků zákazníka, stejně jako certifiko-
vaný systém jakosti ISO 9001:2008 a Osvědčení 
Národního bezpečnostního úřadu. Tyto certifika-

ce jsou základním předpokladem pro dodávky 
vozidel, služeb a náhradních dílů pro armádu 
a složky integrovaného záchranného systému.

VIZE A CÍLE
„Pokud se dovedeme kvalitně postarat o vozi-
dlo zákazníka tak, aby byl spokojen s opravou 
i s přístupem, pak se nám takový zákazník vrátí,“ 
uvádí Robert Hnátek. „Vizí a cílem a naprostou 
prioritou je proto starost o vozidla zákazníků se 
stejnou péč jako o vozidla vlastní. Poskytování 
prodeje a servisu vozidel Land Rover je založe-
né na mnohaletých zkušenostech managemen-
tu a výkonných pracovníků s prodejem vozidel, 
poskytováním kvalitního servisu a se zajištěním 
speciálních úprav vozidel v souladu s požadavky 
zákazníka.

Děkujeme všem stávajícím zákazní-
kům za důvěru a přejeme příjemné 
prožití Vánoc 2012.“

Více informací o historii, servisu, speciálních úpravách a nabídce 
služeb firmy ARAMY najdete na www.aramy.cz

která zná celý svět
Řeknete-li bezkonkurenční technologické inovace nebo neustálá práce na zlepšení produktů, určitě vyjádříte hlavní charakteris-
tiku firmy. Ale pokud se řekne IBM, docvakne to každému. A pokud někdo uvidí tři známá pruhovaná písmena, určitě bude hned
alespoň trochu vědět, o co jde. Ne nadarmo je v dnešní době design považovaný firmami za důležitý nástroj ke zviditelnění
jejich značek a firemních hodnot.

tři písmena
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Vloni byl otevřen obchod T.M.Lewin i u nás 
- v pražské Nákupní galerii Myslbek v ulici 
Na Příkopě. Byl vůbec prvním obchodem 
značky nejen v České republice, ale v celé 
kontinentální Evropě. Letos na podzim ote-
vřel tentýž franchisant, společnost Inexad, 
druhý, snad ještě krásnější obchod v nákup-
ním centru Chodov v Praze. Je zcela unikátní 
v tom, že jedna strana výloh rohové jednotky 
byla odstraněna a otevřel se tak druhý vol-
ný vstup do prodejny. Zde se příchozí ocit-
ne jakoby v uvítací místnosti staré anglické 
krejčovské dílny. Zákazník se může usadit 
u stolečku s křesílky u krbu a představit si, že 
vyčkává v předmístnosti krejčovského salo-
nu. Atmosféra staré Anglie zákazníka doslova 

obklopí a nikoho nenechá na pochybách, že 
se nachází v prostoru s klasickou pánskou 
módou tohoto původu. Vjem je umocněn 
i autentickými dekoracemi – starými hodi-
nami či lustrem dovezenými z Anglie, sto let 
starým krejčovským stolem nebo starými do-
bovými kufry a dalším.

Prodejna následuje nový koncept prode-
jen T.M.Lewin, který je v současnosti použí-
ván ve všech nových prodejnách brandu po 
celém světě (UK, Singapur, Austrálie atd..),a-
le tento nápad ocenilo i samotné londýnské 
vedení.

Původcem celého designu konceptu je 
architekt Crispin Fyans, šéf store designu 
T.M.Lewin, který je v současnosti podepsán 

pod každou stávající prodejnou T.M.Lewin 
po světě. Konceptu dominuje dřevo, a to ne-
jen prostřednictvím nábytku, ale i všech dře-
věných obkladů. Vše je kryto buď dřevěným 
nábytkem, dřevěnými obklady, které mají ne-
jen estetickou, ale také prodejní funkci, nebo 
látkovými panely.

Prodejna na pražském Chodově je navr-
žena tak, aby maximálně asociovala prostře-
dí starého londýnského krejčovství. Tedy, 
aby měl zákazník pocit, jako by se nechával 
obléknout v první krejčovské dílně zaklada-
tele značky Thomas Mayes Lewin na konci 
devatenáctého století v ulici Jermyn Street 
v Londýně. Samozřejmě kvalita obleků a ko-
šil tomu odpovídá.

V atmosféře starého
londýnského krejčovství

I přesto, že uběhlo 114 let od dob, kdy zakladatel značky, uznávaný krejčí 
Thomas Mayes Lewin, v roce 1898 začal šít v proslulé londýnské ulici Jermyn 
Street, i dnes procházejí košile T.M.Lewin stejným procesem výroby s maxi-
málním důrazem na preciznost zpracování a kvalitu použitých materiálů. V ulici 
Jermyn Street, která je po celém světě známá jako ulice, kde se již od 17. století 
koncentrovali výrobci prvotřídní pánské módy a i dnes zde mají obchody nejzná-
mější britští výrobci business oblečení.

málním důrazem na preciznost zpracování a kvalitu použitých materiálů. V ulici 
Jermyn Street, která je po celém světě známá jako ulice, kde se již od 17. století 
koncentrovali výrobci prvotřídní pánské módy a i dnes zde mají obchody nejzná-

Nákupní Galerie MYSLBEK
Na Příkopě 1096/19, Praha 1 - Staré Město  

Otevírací doba: Po – So 9:00 – 20:00 hod., Ne 10 – 19 hod.  
Tel.: (+420) 734 755 014, E-mail: myslbek@inexad.cz 

www.tmlewin.cz

Centrum CHODOV
Roztylská 2321/19, Praha 4 - Chodov 

Otevírací doba: Po – Ne 9:00 – 21:00 hod.  
Tel.: (+420) 734 755 016, E-mail: chodov@inexad.cz 

www.tmlewin.cz

Centrum CHODOV

Vánoční...

...inspirace...

...od T.M.Lewin



Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod je dlou-
holetým výrobcem ručních palných zbraní. 
Původně byl podnik zaměřen na výrobu ruč-
ních vojenských zbraní, avšak s postupem 
času byla výroba rozšířena také o výrobky 
pro civilní použití, a to jak v oblasti sportov-
ní, tak i lovecké.

Česká zbrojovka trvale zvyšuje objem své 
produkce a rozšiřuje sortiment ručních 
zbraní, a to jak u jednotlivých druhů, tak 
i u modifikací. Vývojem a výrobou zbraní, 
pistolí, kulovnic, malorážek, brokovnic 
a vzduchových zbraní vytváří široký sorti-
ment výrobků.

Významným ry-
sem zbraní je jejich kva-
lita, dlouhodobá spolehlivost 
a přesnost. Tyto vlastnosti přináší 
trvalý zájem o nákup a používání těch-
to výrobků. V současné době Česká zbro-
jovka představuje jednoho z největších světo-

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod byla založená v roce 1936, 
má tedy dlouholetou tradici. Pozoruhodná historie firmy je pro-
tknutá skvělou řemeslnou dovedností i novátorstvím a tato tradice 
pokračuje. 

Současnost České zbrojovky
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Významným ry-
sem zbraní je jejich kva-
lita, dlouhodobá spolehlivost 
a přesnost. Tyto vlastnosti přináší 
trvalý zájem o nákup a používání těch-
to výrobků. V současné době Česká zbro-

Dárky z Pánské pasáže

vých producentů ručních zbraní, což je také 
podloženo prodejem do přibližně 100 zemí 
světa. Vynikající vlastnosti zbraní z České 
zbrojovky vytvořily za dobu její existence vy-
sokou image na domácím i na světovém trhu. 

Rok 2011 byl pro Českou zbrojovku nesporně 
významný a úspěšný. Firma oslavila 75 let své 
existence, vedla si úspěšně ekonomicky, za-
hájila dodávky útočných pušek CZ805 BREN 
a dalších zbraní do Armády České republiky. 
Uvedla na trh další zbraně pro lovce a spor-
tovní střelbu. Dosáhla významných úspěchů 
– především zásluhou IPSC střelců – také na 
sportovním poli.

Neméně významným krokem bylo také 
otevření dalšího obchodu České zbrojovky 
v Pánské pasáži v Praze 1. V pasáži, která 
propojuje ulici Na Příkopě s Ovocným tr-
hem, je k dispozici obchodní zboží České 
zbrojovky: dalekohledy, nože, oblečení pro 
volný čas, svetry, trička, boty nebo opasky, 
vše pro volnočasové aktivity cizinců. Vybí-
rat lze také z upomínkových a dárkových 
předmětů pro manažery, obchodní partne-
ry či manžely.

Butik kromě prodeje je reprezentativním 
místem značky. Autorem návrhu prodejny 
je Ing. Arch. Musiol. Zkušenosti nasbíral na 

cestách po Evropě, butik je vytvořen v pán-
ském duchu. Dotváří ho masivní dřevo, 
které podtrhuje klasickou značku. „Jak již 
napovídá název, celá pasáž je zaměřena na 
pány,“ konstatuje Martina Fialová, vedoucí 
podnikové prodejny Praha.

V prodejně České zbrojovky v Pánské pasáži 
se neprodávají zbraně. Jejich prodej je nadá-
le záležitostí firemní prodejny v Opletalově 
ulici č. 37 v Praze 1. K dispozici zde jsou však 
katalogy zbraní a video a personál je připra-
ven poskytnout základní informace.
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Kosmetika M•A•C se v letošní Světový den boje proti AIDS přispěla dvojnásobně. 
V sobotu 1. prosince zdvojnásobila svůj příspěvek za všechny své prodané výrobky 

VIVA GLAM ze všech prodejních internetových stránek MACcosmetics.com. 
Zakoupením jednoho výrobku VIVA GLAM lze pro osobu s HIV normálně pořídit pět 

jídel, v den boje proti AIDS může jedna rtěnka VIVA GLAM koupit deset jídel. 

KOSMETIKA M•A•C
PŘÍSPÍVÁ V DEN BOJE PROTI AIDS 

DVAKRÁT TOLIK

„Kosmetika M•A•C přispívá na boj proti 
HIV/AIDS prostřednictvím prodeje vý-
robků VIVA GLAM 365 dní v roce. Sto pro-
cent prodejní ceny výrobků VIVA GLAM 
jde přímo do nadace M·A·C AIDS. Letos 
se podílí ještě více, takže ve Světový den 
boje proti AIDS věnovala do nadačního 
fondu dvojnásobek ceny všech produktů 
VIVA GLAM, které se prodají na interne-
tových stránkách maccosmetics.com,“ 
říká John Demsey, předseda nadačního 
fondu M•A•C AIDS a prezident skupiny 
společností The Estée Lauder.

Do dnešního dne získala nadace M•A•C 
AIDS více než 270 milionů dolarů, které po-
mohly mužům, ženám i dětem s HIV/AIDS na 
celém světě. 

Nadace M•A•C AIDS, srdce i duše společ-
nosti M•A•C Cosmetics, byla založena v ro-
ce 1994, aby na celém světě podporovala 
muže, ženy a děti postižené HIV/AIDS. Je pi-
onýrskou nadací v získávání prostředků pro 
HIV/AIDS a poskytuje finanční podporu or-
ganizacím pracujícím v zanedbávaných regi-
onech a populacích. Nadace se jako největší 
komerční a nefarmaceutický dárce v oboru 
zaměřuje na spojnici mezi chudobou a HIV/
AIDS a podporuje různé organizace po ce-
lém světě, které poskytují širokou škálu slu-
žeb lidem žijícím s HIV/AIDS. Více informací 
najdete na www.macaidsfund.org.

Zaměstnanci M•A•C Cosmetics na celém 
světě kromě toho odloží v týdnu před Světo-
vým dnem boje proti AIDS kosmetické štětce 

a jako každý rok poskytnou nadaci svou po-
moc. Na této dobročinné akci, kterou nadace 
M•A•C AIDS organizuje, se podílí více než 
2.000 zaměstnanců M•A•C ze 122 severo-
amerických měst a 36 zemí po celém světě. 
Všichni tito lidé věnují svůj čas, energii a do-
vednosti místním organizacím, které se za-
měřují na zlepšování života lidí s HIV/AIDS. 

„Naši zaměstnanci jsou nesmírně hrdí na 
to, že 100 procent z každé prodané rtěnky 
VIVA GLAM jde přímo na zlepšení životů 
lidí postižených HIV/AIDS,“ říká Nancy Ma-
honová, globální výkonná ředitelka nadace 
M•A•C AIDS a první viceprezidentka M·A·C 
Cosmetics. „Společnost je s posláním nadace 
M•A•C AIDS Fund, srdcem i duší značky 
M·A·C, neodmyslitelně svázána.“

Dne 26. 11. 2012 nadace M•A•C AIDS Fund 
předala šek v hodnotě 400.000Kč České spo-
lečnosti AIDS pomoc (ČSAP). Toto předání 
proběhlo v Domě Světla v Karlíně, kde zá-
roveň začal týden bezplatného testování na 
HIV/AIDS. Nadace již pomohla v Čechách po 
druhé. Prvý šek na 400.000Kč putoval na od-
dělení AIDS Centra Nemocnice na Bulovce 
v lednu 2012.

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznik-
la koncem roku 1989. K jejímu založení vze-
šla iniciativa ze strany blízkých, známých 
a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem 
prakticky přispět a pomáhat jim při řešení 
různých problémů, které mohou vyvstat 
v důsledku nemoci. Vzhledem k tomu, že 
bývalí pracovníci společnosti neměli dosta-
tek kontaktů s osobami, kterých se nemoc 
přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci 
a činnost organizace se zaměřovala spíše na 
prevenci a osvětu. Proto také byla celková 
činnost společnosti v minulých letech po-
měrně málo viditelná.

Tento stav se prolomil v roce 1993, kdy došlo 
k personálním změnám, během kterých se 
podařilo zainteresovat do činnosti organiza-
ce přímo osoby s HIV. Po smrti Jiřího Hor-
ského, bývalého předsedy ČSAP, však činnost 
opět částečně stagnovala až do ledna roku 
1997, kdy do vedení společnosti vstoupil 
pan Václav Strouhal. Ten kolem sebe utvořil 
skupinu, která vnesla do společnosti jasnou 
koncepci a nový program, který oslovil nejen 
HIV pozitivní a nemocné AIDS. Činnost ČSAP 
byla rozšířena mimo hranice České republi-
ky. V únoru 2007 rezignoval Václav Strouhal 
na všechny své funkce. Na dubnové schůzi 
předsednictva ČSAP byl předsedou zvolen 
dosavadní místopředseda České společnosti 
AIDS pomoc MUDr. Ivo Procházka, CSc (mís-
topředsedou byl zvolen Martin Hornych).

M•A•C POMÁHÁ 
I V ČECHÁCH

Činnost společnosti se v současné době za-
měřuje zejména na preventivní besedy na 
školách i v prostorách ČSAP a testování na 
HIV infekci v ambulanci Domu světla (tes-
tování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je 
zřizovatelem Domu světla, který slouží také 
jako azylové centrum pro HIV pozitivní 
v nouzi.

Díky prodeji rtěnek a lesků z řady VIVA GLAM, 
kterých ambasadory pro tento rok jsou Nic-
ky Minaj a Ricky Martin, kosmetická značka 
M•A•C může i nadále pomáhat v boji proti 
AIDS. Do boje se můžete zapojit i vy. Stačí si 
vybrat svoji VIVA GLAM rtěnku na jedné z pro-
dejen M•A•C v Praze, které najdete na Václav-
ském náměstí, v OC Chodov, nebo Atriu Flora.

VIVA GLAM
A I D S  F U N D
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oblíbený sifon, nicméně SodaStream umož-
ňuje sytit a dochucovat vodu podle preferen-
cí konzumenta. Bombička, která je součástí 
každého balení přístroje, vystačí až na 80 li-
trů perlivého nápoje. Sodastream představu-
je revoluční novinku v segmentu sycených 
nápojů, kde v České republice zaujímá stále 
větší tržní podíl.

Po vzoru úspěšného zavedení SodaStream 
na švédském trhu se tohoto úkolu ujal dis-
tributor této značky u nás – společnost FAST 
ČR. Jak uvedl jeji ředitel importu – Radim 
Klepetko: „Práce s touto značkou nás baví 
nejvíc, je trendy a budujeme nový trh. So-
daStream je typickým příkladem „razor and 
blade“ obchodního modelu, kdy vedle jed-
norázového prodeje přístroje je zákazníkům 
opakovaně prodáván nezbytný spotřební 
materiál, v tomto případě v podobě bombi-
ček a sirupů. Ceny přístrojů začínají na ceně 
1.490 korun, náhradní bombičku si zákazník 
vymění za 199 korun a sirup na nejčastěji 12 
litrů nápoje za 129 korun. SodaStream nabí-
zí až 50 příchutí. Benefity jsou založeny na 
časových a finančních úsporách, čerstvosti 
a variabilitě nápoje v porovnání s nákupem 
balených. Přestože SodaStream operuje na 
trhu nealkoholických nápojů, pro počáteční 
distribuci byly zvoleny nikoliv hypermarkety, 
ale sítě elektroprodejen a domácích potřeb, 
kde bylo možné koncept prezentovat v celé 
šíři (prodej přístroje i příslušenství). Nyní se 
prodává v hypermarketech i drogeriích.
 
Inovace a novinky 
„Jak již bylo zmíněno v úvodu, izraelský 
vlastník značky má velmi chytře propraco-
vaný marketing,“ popisuje Radim Klepetko. 
„Plán se skládá z bloků kampaní, které lze 
pro danou zemi nasadit. Můžeme si na rok 
dopředu sestavit plán, jaké druhotné umís-
tění, jaké POP materiály, jakou kampaň kdy 
nasadíme. V historii jsme nikdy neměli situ-
aci, že bychom během půl roku nezaváděli 

alespoň 2 novinky. Nyní se inovační tem-
po ještě zrychluje. Sjednocujícím prvkem 
současných novinek je revoluční převrat 
v samouchycení lahví do přístroje. Inova-
cemi v sirupech umíme segmentovat trh 
a přesně cílit na spotřebitelské skupiny 
– od dietních, energetických, sportov-
ních, přírodních až po netradiční pří-
chutě. Velký úspěch zaznamenaly např. 
příchutě slazené stévií, což je rostlina 
400krát sladší než cukr, pocházející 
z Jižní a Střední Ameriky. Tato přírod-
ní náhrada aspartamu je od loňského 
roku schválena Evropskou unií jako 
přídatná látka do potravin. Také na-
příklad používání esencí, kdy pijete 
čistou, ale zároveň ovoněnou vodu, 
má na našem trhu kladnou odezvu. 
Čisté sirupy bez barviv, příchutě pro 
děti a mnoho dalších specialit jsme již 
uvedli na český trh. Naprosto geniálním 
konceptem jsou nealkoholické příchutě 
koktejlů Nigth Spirit – Mojito, Cuba Lib-
re, Gin&Tonic, Cosmopolitan, Margarita 
a Caipirinha. Pro vánoční trh máme připra-
veno speciální vánoční balení – megapack. 
Jde o limitovanou edici vyrobenou pouze 
pro český trh.

Společnost letos uvedla na trh dva převratné 
modely výrobníků sycených nápojů Revolu-
tion a Source. Oba mají 
revoluční samouchyce-
ní lahve, které zásadně 
usnadňuje obsluhu. 
Revolution je první 
výrobník s elektronic-
kým ovládáním sycení 
pouhým stiskem tla-
čítka ve čtyřech úrov-
ních. Source je desig-
nový skvost navržený 
světově uznávaným 
designérem Yves Bé-
har. Tento design klade 

důraz na jednoduchost a eleganci kuchyňské-
ho doplňku 21. Století. 

Uvedení výrobníku Source se kryje s před-
stavením nové televizní kampaně, která je 
součástí integrovaného marketingového úsi-
lí, které obnáší novou vizuální identitu, logo, 
branding a reklamní slogan. „Cílem TV re-
klamy Efekt Sodastream je vybudovat silnou 
image značky a vydobýt si výraznou pozici 
mezi dalšími lifestylovými výrobky,“ uzavírá 
Radim Klepetko. Česká republika patří mezi 
první čtyři země, kde spot pilotně pobě-
ží. Ilustruje hodnoty značky a jedinečným 
a dramatickým způsobem propaguje udrži-
telnou spotřebu. Poselství ohledně odpadu 
a udržitelnosti je pak skutečně výrazné. If 
you love the bubbles, set them free. 

Věděli jste, že…
Neuvěřitelných 3737 litrových PET lahví – je 
průměrné množství odpadu, kterým za tři roky 
„obdaří“ čtyřčlenná rodina naši zemi. Ročně se 
v České republice nezrecykluje 181 200 000 
PET lahví. Toto množství představuje rozlohu 
858 fotbalových hřišť, z čehož vyplývá, že kaž-
dý den ve volné přírodě vznikne odpad z PET 
lahví o rozloze 2,5 fotbalových hřišť (odhozeno 
průměrně 496 438 PET lahví), a to i přes relativ-
ně vysokou úroveň recyklace v České republice 
činící až 70 %. 

Své ekologické snažení podporuje společnost 
každým rokem, například prostřednictvím 
úspěšného projektu „Voda pro Afriku“, který 

Koncept pomáhá šetřit životní prostředí
proběhl vloni. V jeho rámci koupí limitované-
ho výrobníku SodaStream lidé přispěli část-
kou 18 Kč (1 USD) nadaci The Water Project, 
a zajistili tak v Keni pitnou vodu pro jednoho 
člověka na celý rok. Ze získaných peněž se 
totiž hloubí studny u afrických základních 
a středních škol v západní Keni. Každá stud-
na poskytuje pitnou vodu přibližně 200–400 
žákům a lidem z blízkého okolí po dobu nej-
méně deseti let. „Loni se z vybraných peněz 
vybudovaly 3 studny a letos jsme postavili 
další. V letošním roce navázala kampaň GO 
Green, v rámci které jsme představili sirupy 
v ekologicky odbouratelných lahvích z bio-
plastu a ukázali tak cestu, jak lze snížit do-
pad na životní prostředí při použití plastů,“ 
doplňuje Radim Klepetko. 

Společnost SodaStream je originálním a také nej-
větším světovým výrobcem a obchodníkem s do-
mácími výrobníky sycených nápojů původně vy-
nalezených Guy Gilbyem v roce 1903. V současné 
době je nabízen ve 45 zemích světa. SodaStream 
má své výrobní kapacity především v Izraeli, kde 
patří ke špičce svou kreativitou a inovativností. Od 
roku 2007, kdy převzal řízení Daniel Birnbaum, 
CEO Sodastream, společnost znásobila prodeje 
a vyzvala na souboj nápojové giganty. Značka má 
propracovaný systém marketingových nástrojů, co 
funguje a co ne, klíč k úspěšné globální expanzi.

SodaStream v českých vodách
Nabídka rozšířit distribuci SodaStream na český 
trh se objevila před čtyřmi lety a zdánlivě nevy-
padala jako potenciálně úspěšný koncept. Výroba 
domácí perlivé vody připomíná Čechům kdysi 

SodaStream
Efekt 
SodaStream je originální systém pro výrobu perlivých ochucených nápojů z čerstvé pitné 
vody s volitelným stupněm sycení CO2. SodaStream využívá plnitelnou bombičku a ne-
potřebuje ke svému provozu již nic víc než čerstvou vodu z kohoutku. Vedle toho, že ne-
spotřebovává žádnou energii, šetří vaše záda, čas a přírodu. Součástí systému je i široká 
nabídka sirupů SodaStream pro výrobu domácích limonád i míchaných nápojů. 

Filozofie značky SodaStream
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Nový avantgardní kabát
Stejně jako angličtí gentlemani i Ahmad Tea 
skrývá tradiční hodnoty uvnitř – kvalitu, cha-
rakter i talent dát vám pocit bezpečí. Před 
nedávnem tento gentleman mezi čaji zažil re-
nesanci. Již na první pohled je více atraktiv-
ní, dynamický a avantgardní. Všechny druhy 
i příchutě čajů Ahmad Tea v alu balení totiž 
získaly nový outfit.

Všechny sáčkové čaje v alu balení získaly 
nový avantgardní kabát. Obaly jsou nyní více 
atraktivní, přehlednější a odráží dynamiku 
a jedinečnost svých konzumentů. Čaje v alu 
balení jsou primárně určeny pro HORECA 
provozy.

Nový design alu sáčků usnadní zákazníkovi 
orientaci v široké paletě druhů a příchutí 

čajů Ahmad Tea. Zelené čaje nově naleznete 
ve svěže zelených sáčcích, zatímco černé čaje 
ctí svou rodovou (korporátní) sytě zelenou 
barvu. Zároveň u černých čajů došlo k potla-
čení aristokratických motivů.

Ahmad Tea tak chce být, stejně jako britská 
královská rodina, blíže veřejnosti. Beze změ-
ny ale nezůstaly ani čaje ovocné. Ty nyní zís-
kaly atraktivní přídomky jako např. Jasmine 
Romance, Blueberry Brilliance... Každá pří-
chuť je nyní ikonicky vyobrazena v motivu 
obalu. Svou oblíbenou chuť navíc poznáte 
podle barevného proužku.

Alu sáčky jsou funkčním designem v pravém 
slova smyslu. Každá jednotlivá porce je hy-
gienicky zabalena. Alu obal uchovává veške-
ré aroma i chuť čaje uvnitř, chrání čaj před 
okolní vlhkostí a udržuje ho dlouhodobě 
čerstvý. To proto si každý šálek čaje Ahmad 
Tea zachovává svou svěžest, voňavé aroma 
i skvělou chuť.

Ke změnám nedochází jen u jednotlivých 
sáčků, ale i v jejich balení. Stosáčková bale-
ní se nyní distribuují ve čtvercové krabičce. 
Změny jsou však jen designové. Počty balení 
v kartonu i EAN kódy zůstaly nezměněny.

Filozofie značky Ahmad Tea

22

K čajům přistupuje Ahmad Tea s vědomím, 
že lidé po celém světě sdílí touhu po šálku 
dobrého čaje, který představuje mnohem víc 
než pouhé osvěžení a který přináší nezapo-
menutelný požitek.

Ahmad Tea je rodinný podnik se sídlem ve 
Spojeném království, který čerpá ze zkuše-
ností několika generací s mícháním a ochut-
náváním čajů. Jeho nabídka je opravdu širo-
ká a uspokojí jak čajové znalce, tak i ty, kdo 
se s kvalitním čajem teprve seznamují a při-
cházejí mu na chuť.

Nikdy nebudu prodávat nic,
co bych nepil doma.
Na začátku existence společnosti Ahmad Tea 
generální ředitel pronesl slib: „Nikdy nebu-
du prodávat nic, co bych nepil doma.“ Vyso-
ce zkušený ochutnávač čaje se ujímá aktivní 
role v tvůrčím procesu vzniku každé nové 
směsi. Jeho osobní dozor rovněž za-
jišťuje, že si každá směs společnosti 
Ahmad Tea, přestože je vyrobená 
z různých sklizní v různých obdobích 
roku, zachovává vlastnosti originálu. 

Ví, že počítáte se stejnou vůní, barvou, pří-
chutí a silou svých oblíbených směsí, tak jako 
se naše dobrá pověst opírá o vaši nepřetrži-
tou spokojenost. 

Kvalita a konzistentnost začíná u našich zna-
lostí a úzkém vztahu s farmami, s nimiž spo-
lupracujeme. Pokračuje k naší péči o každý 
krok, který udělá vybraný čaj na své cestě 
k zákazníkovi. A vrcholí ve vytváření a osvě-

žování směsí podle chuti, dovedností a zku-
šeností zručných ochutnávačů společnosti 
Ahmad Tea spolu s našimi postupy ochutná-
vání, vybírání, míchání a testování. 

Tyto odborné dovednosti zajišťují, že náš čaj 
stojí za tu cestu – z plantáže do vašeho šálku 
– a zasluhuje si být na vašem stole. 

Potěšení, které konzumenti získávají z našich 
čajů, závisí na odborných dovednostech, 
s nimiž se čaje ochutnávají, vybírají, míchají 
a vyvažují, aby tak daly vzniknout čaji mimo-
řádné vůně, barvy, chuti a síly. 

Společnost Ahmad Tea vlastní balírny a provo-
zovny ve Velké Británii, Indii, Srí Lance, Rusku, 
Ukrajině a Azerbaidžánu. Kromě hlavní kance-
láře ve Velké Britanii má pobočky na Srí Lance, 
v Dubai, ve Spojených státech, Japonsku a ve 

Francii. V současné době vyváží čaje do více 
než 70 zemí na šesti kontinentech. Společnost 
Ahmad Tea je na celém světě uznávána díky 
kvalitě svých čajů, přesto však zůstává rodin-
nou firmou věrnou vizi, s níž byla zakládána. 

Následujících pár řádků, kterými se 
sama společnost prezentuje, zřetelně vy-
povídá o jejím zaměření:
U nás ve společnosti AHMAD TEA LONDON 
jsme přesvědčeni, že šetřit se má spíše v ji-
ných oblastech než na ceně čajových směsí. 
Naši agenti u hlavních producentů čaje mají 
jasné instrukce vybírat čaje špičkové kvality, 
aby umožnili udržet požadovanou kvalitu 
každé směsi.

Naše aktuální dohoda s hlavními dodavateli 
čaje nám zajišťuje pečlivé balení jednotlivých 
druhů čajů přímo na místě sběru a třídění. 
Díky tomu se náš čaj dostává ke spotřebiteli 
velmi čerstvý, takže máte dojem, že pijete čaj 
přímo na plantáži.

Naši agenti se nikdy nerozpakují zaplatit vyš-
ší cenu, je-li to potřebné pro kvalitu směsi. 
Jednoduše – protože vědí, že úspěch společ-
nosti našeho typu jde ruku v ruce s povin-
ností udržet vysokou kvalitu našich speciál-
ních čajů, abychom uspokojili čajové znalce.

Je tedy zřejmé, že svou vysokou kvalitou, 
pečlivou výrobou směsí a dovážením 
čerstvého zboží v balení, zajišťujícím 

dlouhodobou trvanlivost, je čaj AHMAD 
TEA předurčen k tomu stát se tím Vaším ob-

líbeným šálkem čaje.

Anglický gentleman
v avantgardním kabátu
Ahmad Tea je po několik generací synonymem pro nejlepší čaje z oblastí celého světa. Klade důraz na tra-
diční metody ručního sběru, které jsou nejšetrnější k čajovým lístkům. V pestré nabídce nechybí klasické 
černé, zelené a ovocné čaje, ale ani skutečné speciality. 

ce zkušený ochutnávač čaje se ujímá aktivní 
role v tvůrčím procesu vzniku každé nové 

z různých sklizní v různých obdobích 

Ví, že počítáte se stejnou vůní, barvou, pří-
chutí a silou svých oblíbených směsí, tak jako 
se naše dobrá pověst opírá o vaši nepřetrži-

Kvalita a konzistentnost začíná u našich zna-
lostí a úzkém vztahu s farmami, s nimiž spo-
lupracujeme. Pokračuje k naší péči o každý 
krok, který udělá vybraný čaj na své cestě 
k zákazníkovi. A vrcholí ve vytváření a osvě-

v Dubai, ve Spojených státech, Japonsku a ve druhů čajů přímo na místě sběru a třídění. 
Díky tomu se náš čaj dostává ke spotřebiteli 
velmi čerstvý, takže máte dojem, že pijete čaj 
přímo na plantáži.

Naši agenti se nikdy nerozpakují zaplatit vyš-
ší cenu, je-li to potřebné pro kvalitu směsi. 
Jednoduše – protože vědí, že úspěch společ-
nosti našeho typu jde ruku v ruce s povin-
ností udržet vysokou kvalitu našich speciál-
ních čajů, abychom uspokojili čajové znalce.

Je tedy zřejmé, že svou vysokou kvalitou, 
pečlivou výrobou směsí a dovážením 
čerstvého zboží v balení, zajišťujícím 

dlouhodobou trvanlivost, je čaj AHMAD 
TEA předurčen k tomu stát se tím Vaším ob-

líbeným šálkem čaje.



jedna z mnoha, což ji předurčovalo k možné-
mu zániku. Dnes se situace změnila a JIKA je 
opět značkou s budoucností. Přispělo k tomu 
i vybudování logistického centra ve Znojmě 
– nejstarším závodě v Evropě, který tímto 
krokem dostal po právu to, co si už dlouhou 
dobu zasloužil. Naopak v Bechyni jsme moh-
li přijmout nové pracovníky a musím říci, že 
výrobní čísla stoupají a kvalitativní výsledky 
jsou velmi dobré. 

Odvětví keramické výroby se potýká 
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
Jak situaci řešíte a v čem vidíte hlavní pří-
nos letos uzavřené tzv. sektorové dohody? 
Keramická výroba má v českých zemích 
dlouholetou tradici, což potvrzuje i 134letá 
historie znojemské výroby. Byla by velká ško-
da, kdyby celé tradiční řemeslo zaniklo. Pro-
to se snažíme studenty designu a keramiky 
podporovat. V rámci spolupráce s Ateliérem 
keramického designu v Plzni nabízíme stu-
dentům při přípravě závěrečných prací mož-
nost vyzkoušet si vývoj vlastního solitérního 
kusu přímo ve výrobním závodě v Bechyni. 
Dříve vznikal nový tvar dva roky i více let, ale 
dnes jej můžeme díky moderních postupům 
vytvořit již během půl roku. Letos se do pro-
gramu zapojilo 9 studentů, kterým spoluprá-
ce přinesla jedinečnou zkušenost z výroby. 
Nám ukázala velké možnosti designérského 
mládí v budoucnosti. Ukazuje se, že keramic-
ké řemeslo potřebuje jak prakticky šikovné 
lidi, tak i teoreticky vybavené odborníky. 
Tím, že se studium tradičního oboru kera-
mik postupně vytratilo z nabídky středních 
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škol, cítíme možné komplikace a nedostatek 
erudovaných pracovníků pro budoucnost. 
A to si nemůžeme dovolit. 

Vloni dosáhla společnost obratu ve výši 1,75 
miliardy korun. Jak se z vašeho pohledu vyvíjí 
situace v letošním roce? 
Přes nepříznivou situaci na českém trhu se 
nám daří udržet stabilní tržby na úrovni loň-
ského roku. Především v červenci jsme do-
sáhli skvělých výsledků a tento měsíc se stal 
naším nejsilnějším měsícem od listopadu 
2009 a druhým nejsilnějším měsícem v ob-
dobí po krizi. Věřím, že se nám podaří trend 
udržet i do konce roku. Pokud jde o vývoj 
na evropském trhu, tak situaci pociťujeme, 
ale snažíme se ji kompenzovat navyšováním 
tržního podílu v zemích, kde nejsme tradič-
ními hráči, což je například Skandinávie.

Chystáte v nejbližší době významné investice? 
Významnou investici představuje nová hala 
na výrobu a kompletaci vodovodních baterií 
ve Znojmě, kterou jsme dokončili na začátku 
roku. Dále dokončujeme investici do haly 
na výrobu vlastního koupelnového nábytku, 
kterou chceme spustit na přelomu letošního 
a příštího roku. Velké možnosti stále nabí-
zí areál ve Znojmě, který poskytuje dalších 
25 000 m2 volné plochy. Ty umožňují rozší-
ření výrobních kapacit i logisticko-expedič-
ních prostorů a skladů.

Děkuji za rozhovor.
Blanka Bukovská

Pane řediteli, co pro vás i po roce působení ve 
funkci zůstává hlavní prioritou a vizí firmy?
Za jeden z nejdůležitějších úkolů pro všechny 
zaměstnance firmy považuji zlepšování servi-
su a kvality produktů značek LAUFEN, ROCA 
a JIKA. Naši zákazníci mají jen jednu důvěru. 
Navíc na trzích, kam se chystáme v následu-
jícím roce proniknout, patří právě kvalita 
a servis ke klíčovým hodnotám, na nichž stojí 
a padá úspěch. Zákazník si nesmí dělat starosti 

s tím, kdy a jakou kvalitu zboží od nás získá, 
pouze jak jej prodat. Kvalita výrobků a jejich 
efektivní doprava je naše práce. 

Je něco, co vás v pozici generálního ředitele 
potěšilo a naopak překvapilo? 
Každý den mě těší zápal a nadšení lidí, s ni-
miž pracuji. Jsem rád, že mají společnost 
Laufen CZ rádi a nebojí se za mnou či svým 
nadřízeným přijít s novými nápady, díky 

nimž můžeme firmu posunovat dále. V po-
slední době jsou pro nás velkým přínosem 
například praktické inovace lidí z výroby. 
A co mě naopak překvapilo? Jak v pozici ge-
nerální ředitele musím vážit slova, aby nevy-
zněla více negativně, než jsou skutečně myš-
lena. Dopad slov jsem si jako manažer tolik 
neuvědomoval. 

Co se podle vašeho názoru firmě a jejím za-
městnancům v uplynulém období povedlo? 
V loňském roce se nám podařilo společnost 
stabilizovat, transformovat a nastartovat 
exportní růst, v němž bychom chtěli pokra-
čovat i nadále. Značka JIKA byla ještě do ne-
dávna v rámci koncernu Roca chápána jako 

Laufen sází na české vedení

Kariéra generálního ředitele Ladislava Dvořáka ve společnosti LAUFEN CZ 
s.r.o. začala před dvaceti lety. Vloni obsadil významnou pozici generálního ře-
ditele jako historicky první Čech od založení firmy v Praze. Laufen CZ hájí zájmy
předního světového výrobce kompletního koupelnového vybavení, koncernu Roca, 
nejen na českém trhu, ale také ve střední a východní Evropě. Všude zde zastupuje 
švýcarskou značku LAUFEN, španělskou značku ROCA a tradiční českou značku JIKA. 

Současnost značky Laufen
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Ve společnosti působí Ladislav Dvořák od roku 1992, 
kdy nastoupil do oddělení dopravy v bechyňském 
závodu jako čerstvý absolvent gymnázia. Po zkuše-
nostech na různých technicko-výrobních pozicích se 
v roce 1999 stal vedoucím logistiky výrobních závo-
dů v Bechyni a ve Znojmě. V roce 2004 byl povýšen 
na manažera zákaznického oddělení a logistiky 
v pražské centrále LAUFEN CZ s.r.o., které zajišťuje 
distribuci zboží pro trhy střední, jižní a východní 

Evropy, Jižní Ameriky, blízkého a středního 
Východu, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu 
a bývalých států Sovětského svazu. Jako před-
ní odborník spolupracoval také na mnoha dal-
ších logistických a reorganizačních projektech 
koncernu ROCA přímo na centrále v Barceloně 
a podílel se na reorganizaci logistiky v Bulhar-
sku. Byl současně jedním z hlavních představi-
telů týmu lidí zodpovědných za implementaci 
systému SAP do společnosti LAUFEN v Česku, 
Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. 

V průběhu praxe dokončil Ladislav Dvořák 
studia na britské Nottingham Trent University 
a získal zde titul MBA. Plynule hovoří anglicky, 
německy, rusky a španělsky. 

V pozici generálního ředitele zodpovídá za 
produkci obou českých výrobních závodů ve 
Znojmě a v Bechyni, za prodej, marketing i za 
logistiku společnosti Laufen CZ v České repub-
lice, na Slovensku, v Maďarsku a baltských 
státech. 



Příběh Champagne Beaugrand

ší skupiny Premier cru a rodina BEAUGRAND 
získala označení l’Appéllation Champagne 
v roce 1925.

Vinohrady zde byly založeny již ve 12. stol., 
ale nákaza mšičky révokazu koncem 19. stol. 
zlikvidovala téměř všechny vinice, které mu-
sely být pracně obnoveny.

Za vynikající šampaňské získala rodina 
BEAUGRAND v Troyes již v letech 1933, 
1934 a 1935 Zlaté medaile (Médaille d’Or) 
a Čestný diplom (Diplome d’Honneur) v ro-
ce 1936. Další významná ocenění následova-
la a na počest pana Léona Beaugranda byla 
pojmenována hlavní ulice v Montgueux.

O úspěšné tradici Domaine Beaugrand-De-
niset a dalším rozvoji svědčí i významná více 
než 30ti letá rozsáhlá spolupráce s Grandes 
Marques jako Veuve Clicquot Ponsardin (zal. 
1772), Moet & Chandon (zal. 1743), Henri-
ot (zal. 1808), Piper Heidsieck (zal. 1785), 
Charles Heidsieck (zal. 1851), atd.

Nechte se pozvat na degustaci ve smyslu vý-
roku Lilly Bolllinger z jednoho z nejvýznam-
nějších domů mezi Grandes Marques: „Piju 
šampaňské vždy, když jsem šťastná, a také, 
i když jsem smutná. Někdy ho piju, když 
jsem sama. Když mám společnost, tak to 
považuji za svou povinnost. Těším se s ním, 
když nemám hlad, a piji ho, když hlad mám. 

Jinak se ho ani nedotknu – tedy pokud ne-
mám žízeň.“

Dovoluji si Vás tímto opět pozvat na osobní 
degustaci a loučím se s přáním všeho nejlep-
šího do nadcházejícího roku 2013.

Arnaud Beaugrand a Miloš Janů junior Ocenění pro Champagne BEAUGRANDV roce 2008 získalo Beaugrand Cuvée Carte Blanche 
Brut bronzovou medaili na Grand Prix Austerlitz

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
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V minulých číslech našeho časopisu jste měli možnost se seznámit s katalogem a nabídkou fran-
couzských specialit, které exkluzivně zastupuje od roku 2007 jako výhradní dovozce a distributor 
pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Miloš Janů – Promexim.

Vítejte ve světě
šampaňského zastavení třetí

Dovolte, abychom Vás pozvali na třetí – závě-
rečné – letošní zastavení, kterým nemůže být 
nic jiného než slavnostní přípitek a poděko-
vání za celoroční spolupráci.

Pojďte s námi na dostaveníčko s jiskřivým, 
perlivým nápojem, který od 17. století nesměl 
chybět při žádné významné příležitosti a histo-
ricky je spojený se jmény Madame de Pompa-
dour, Napoleon, francouzského krále Ludvíka 
XV., ruského cara Alexandra II, rakouského 
císaře Františka II. a s ostatními císařskými 
a královskými dvory až do blízké minulosti, 
kdy mezi milovníky nemožno opomenout 
jména: Charles de Gaulle, John F. Kennedy, 
japonský císař Hirohito, či Její Veličenstvo Alž-
běta II., královna Velké Británie a Irska.

Ano, tušíte správně, pojďme si společně po-
chutnat na delikátním pravém šampaňském, 
neoddělitelně spojeném s jedním z velmi krás-
ných koutů Francie. Celosvětově proslavené 
víno s označením Champagne se může dle 

podmínek AOC – (Appelation d‘Origine Con-
trolée) vyrábět pouze v Champagne-Ardenne.

O kvalitě vinic rozhoduje celá řada faktorů, 
především jejich poloha, orientace ke slunci, 
mikroklimatické a půdní podmínky. To vše 
dohromady se ve Francii nazývá poněkud 
tajuplným názvem terroir. 

Všechny vesnice jsou ohodnoceny podle sys-
tému Eschelle des crus. Arnaud Beaugrand 
a panství Montgueux patří do nejexkluzívněj-
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podmínek AOC – (Appelation d‘Origine Con-
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především jejich poloha, orientace ke slunci, 
mikroklimatické a půdní podmínky. To vše 
dohromady se ve Francii nazývá poněkud 
tajuplným názvem terroir. 

Všechny vesnice jsou ohodnoceny podle sys-
tému Eschelle des crus. Arnaud Beaugrand 
a panství Montgueux patří do nejexkluzívněj-

Minimální doba zrání šampaňského je 15 měsíců a pro Millésime 3 roky. U produktů Champagne Beaugrand je 
mnohem delší a to 3 – 5 let pro Carte Blanche, Réserve, Tradition a Rosé a pro Millésime nejméně 6 – 7 roků ! 

Arnaud Beaugrand

Hlavní účetní knha Grand Livre z roku 1910
a účetní záznamy z října 1916.
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Společnost ETA vznikla už v roce 1943 a na českém trhu tak působí skoro 70 let. Za 
tu dobu se stala jednou z největších českých značek na trhu a také podle posledních 
průzkumů nejznámější českou značkou. V průměru téměř každá domácnost vlastní 
alespoň jeden výrobek značky ETA.

Oceníte šikovného kuchyňského pomocníka, který 
je vždy po ruce? Pak právě pro vás jsme vyvinuli 
akumulátorový tyčový mixér ETA Vassa. Je pohoto-
vě připraven k akci a díky akumulátoru ho můžete 
pohodlně používat skutečně kdekoliv. V mžiku 
rozmixuje všechny přísady do oblíbené pochout-
ky. ETA Vassa je opravdový sekáč. Má styl a chlubí 
se elegantním designem s nerezovým provede-
ním a ergonomickým tvarem rukojeti. Použití 
mixéru je rychlé a jednoduché. Je prakticky uložen 
v nabíjecím nástavci odkud ho snadno vyjmete, 
jedním pohybem sestavíte a můžete se pustit do 
práce. Bezpečnostní tlačítko zabrání nechtěnému 
spuštění mixéru, takže se nemusíte bát poškození 
přístroje nebo dokonce úrazu. 

Společnost ETA a.s. vrací svou podzimní kam-
paň po čtyřech letech do hlavního vysílacího 
času televize. Cílí svou kampaň Prodlužka zá-
ruky ETA na nosné televizní médium.

Poslední televizní kampaň měla společnost 
ETA a.s. v roce 2008. Tedy celé dlouhé čtyři 
roky nebyla ETA vidět v hlavních vysílacích 
časech. Televizními hvězdami staly kuchyňský 
robot Gratus, Vysavač Canto, Žehlička Viento, 
Ruční mixér Cabero a pekárna Duplica Vital. 
Od 15. října do 7. ledna odvysílá TV Prima ve 
svém prime timu 500 sponzoringových odka-
zů s produkty ETA.

Sponzoringové spoty se natáčely v prona-
jatém domě v okolí Prahy. Natáčení trvalo 
celých dlouhých 24 hodin. Režisérem byl 
Tomáš Řehoř, známý režisér filmů a reklam. 
Vzpomeňme třeba film Czech Made nebo 
Ranaři. Celý realizační tým byl složen z 30 
lidí. A nejnáročnějším produktem pro natá-
čení byl robot Gratus a pekárna Duplica Vital. 
Sponzoring pro domácí pekárnu Duplicu Vi-
tal „spolkl“ 18 chlebů a opravdu spoustu dý-
ňových semínek.

Tento podzim se ETA zaměřila na jedinou 
nosnou kampaň, a to Prodlužka záruky ETA. 
„V dubnu jsme odstartovali silnou jarní outdo-
orovou kampaň a další marketingové aktivity. 
Podzimní kampaň využívá TV spotů, opaku-
jeme outdoor kampaň, pokračujeme v on-li-
ne a off-line aktivitami u našich obchodních 
partnerů a na podnikových prodejnách ETA. 
Chceme značku posílit a dodat jí nový 
a moderní styl. TV je pro nás nosné mé-
dium, protože má největší vliv na rea-
lizované objemy a internet a sociální 
sítě jsou doprovodné. Cílovou skupi-
nou je 28 + (ženy, muži). Dále chceme 
dodat značce potřebné emoce a vytvo-
řit u cílové skupiny důvod k nákupu,“ 
říká Jiří Pathy, předseda představenstva.

V září letošního roku proběhl prů-
zkum znalosti značky ETA v Če-
chách. Průzkum provedla agentura 
Nielsen a ETA nadále potvrzuje 
svou stabilní pozici nejznámější 
značky v Čechách.

Výsledky průzkumu:
•  značku ETA si spontánně vybaví 84 % Čechů, 

přímo na 1. místě zmíní značku 62 % Čechů. 
•  ETA je nejznámější značkou SDA, s nápově-

dou značku zná 98 % všech Čechů. 
• 77 % vlastní alespoň 1 výrobek ETA. 
•  osobní zkušenost deklaruje 95 % lidí z těch, 

kteří značku znají. 
•  pro značku ETA je typickým výrobkem - vy-

savač, následován žehličkou, kuchyňským 
robotem, šlehačem či mixérem 

Připomeňme, že ETA má od loňského listo-
padu nového majitele, firmu HP Tronic Zlín, 
leadra a významného distributora na trhu 
s domácími spotřebiči a elektronikou. Dle 
neauditovaného výsledku za první polovinu 
letošního roku ETA velmi zúžila ztrátu a míří 
do kladných čísel a ke kladnému hospodář-
ství. Společnost se zapojila do několika cha-
ritativních projektů a tím nejvýznamnějším 
je zcela jistě charitativní kalendář Hodno-
ty času ve spolupráci s domovem seniorů 
Drachtinka v Hlinsku.

Dalším významným projektem, který v ro-
ce 2012 proběhl, je spolupráce s Národním 
technickým muzeem v Praze. ETA se stává 
partnerem expozice Technika v domácnosti. 
Jedná se o retrospektivní výstavu produktů 
různých značek z dob dávno minulých do 
současnosti. Dále společnost zapůjčila pro-
dukty pro putovní výstavu Jak Fingerhut 
k Náprstkovi přišel.

Umí se otáčet. Robot ETA Gratus je 
unikátní svojí vysokou pevností 
a životností. Díky celokovovému 
tělu je to přístroj na celý život. 
Má silný motor se stabilizátorem 
otáček, takže vydrží extrémní 
výkon i při velkém zatížení. Vždyť 
automaticky upravuje i rychlost 
motoru podle tuhosti těsta takže 
jej vždycky správně uhněte a záro-
veň vám šetří energii.

Vánoční inspirace ETA
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Celý rok s někým spolupracujeme, většinu 
svého času trávíme v práci... Nezapomeňme 
na své kolegyně a kolegy, nezapomeňme na 
své blízké. Udělejte jim radost hezkým vánoč-

Je ho málo,
ale ještě je!

Vánoční inspirace CATLEE
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Poněkud divný nadpis, ale realita je prozaičtější. Vánoce i konec roku se blíží. Chtělo 
by se mi tradičně říci, že pomalu, ale jistě, ale opak je pravdou. Blíží se a blíží se 
strašně rychle. Každý z nás řeší mnoho problémů, mnoho úkolů a myslí jen na to, co 
má udělat. A co myslet i na příjemnější věci ? 

!

Vánoční inspirace 

Poněkud divný nadpis, ale realita je prozaičtější. Vánoce i konec roku se blíží. Chtělo 
by se mi tradičně říci, že pomalu, ale jistě, ale opak je pravdou. Blíží se a blíží se 
strašně rychle. Každý z nás řeší mnoho problémů, mnoho úkolů a myslí jen na to, co 

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

kontakty:
734 158 073

www.catlee.cz

ním přáním, vánočním dárkem s nejkvalit-
nější čokoládou vyráběnou v Česku. Darujte 
dvojnásobnou radost. Čokoláda vzbuzuje po-
cit štěstí. A darovaná čokoláda od VÁS kromě 
pocitu štěstí přináší i radost. A pocitu štěstí 
a radosti v současné době je více třeba než 
čehokoli jiného. Přeji vám krásný, radostný 
a úspěšný rok 2013 a klidné prožití vánoč-
ních svátků.

Zboží si můžete objednat přes naše webové 
stránky nebo přímo u našich obchodních zá-
stupců. Kontakty jsou uvedeny na webových 
stránkách.

Boris Schmitz
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Celý rok s někým spolupracujeme, většinu 
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Přichází doba, kdy se začneme detailněji zabývat myšlenkou, 
co koupit svým blízkým a přátelům k Vánocům. Každý rok se 
mučíme vymýšlením užitečného dárku a přitom je to tak jed-
noduché. Snad každý potřebuje svůj diář. A pokud je kromě 
své užitečnosti ještě tak krásný, že sám o sobě představuje 
pěkný dárek, můžeme se už jen těšit na radost obdarované-
ho. Náš vánoční dárek bude požitkem pro oči i duši.

20 let s požitkem pro oči i duši

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

První diáře a zápisníky Paperblanks spatřily 
světlo světa přesně před dvaceti lety v Kana-
dě a dnes se prodávají po celém světě. Příběh 
této značky jsme vyprávěli v čísle 5 a 6/2011. 
Kdo touží po skutečně ručně dělané knize, 

bude s diáři Paperblanks více než spoko-
jen. Vazačské techniky těchto ručně šitých 
knih jsou téměř sto let staré. „Paperblanks“ 
je jejich moderním protějškem. V klasické 
knihařské vazbě je papír zpracován do slo-
žek po osmi, 16 nebo 32 listech. Tyto složky 
jsou zavěšeny do knižních desek a přímo na 
hřbetě knihy sešité. Tento způsob sešívání je 
páteří dobře udělané knihy. Takto sešité kni-
hy se nerozlamují a díky zpracování listů do 
skupin nedochází k vypadávání jednotlivých 
stran, jak se často stává u lepených knih. 

Veškeré ručně zhotovené obálky vypovídají 
o vysoké hodnotě, která poukazuje na kva-
litu knih „Paperblanks“, aniž by se vzdávala 
povědomí o životním prostředí. To se uka-
zuje kupříkladu na bohatě zdobené a jemně 
zpracované umělé kůži (hlavní návrhářka 
Supriti Bharma je vegetariánka a odmítá po-
užití pravé kůže) nebo papíru běleném bez 
kyselin a ligninu. Hmotnost použitého papí-

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

Luxusní zápisníky,
adresáře a diáře

Elegantní stylový design 
s motivy z celého světa

Kvalitní zpracování

Neprůsvitný papír

Šetrnost
k životnímu 
prostředí
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ru se pohybuje mezi 82,5 až 120 g/m2. Papír 
zachycuje tužku a inkoust čistě a zamezuje 
prosvítání již popsaných stránek díky své vy-
soké průsvitnosti. Specialitou diářů Paperb-
lanks je praktická zadní přihrádka, textilní 
záložka a magnetický lem, případně gumový 
pásek. Diáře jsou vyráběny v různých veli-
kostech, aby si mohl vybrat každý. 

Vánoční inspirace PaperblanksSKIAREÁL Špindlerův Mlýn
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Faktem ale je, že mekkou zimních sportů je 
„Špindl“ odnepaměti. Dnešní středisko po 
mnoha proměnách v čase nabízí 25 km sjez-
dových tratí (95 % je technicky zasněžováno), 
5 lanových drah a 11 lyžařských vleků, které 
hravě zvládnou přepravit až 20 000 osob za 
hodinu. Pro snowboardisty jsou připraveny 
ideální podmínky hned ve třech snowpar-
cích - na Horních Mísečkách, Hromovce a ve 
Svatém Petru. Moderní resort disponuje také 
U-rampou, Big Airem a crossovou tratí.

Pro běžkaře je v okolí Špindlerova Mlýna 
upravováno téměř 100 kilometrů běžeckých 
tratí, které mimo jiné navazují na Krkonoš-
skou lyžařskou magistrálu. 

Přesto, že nové lanovky ve Špidlu pro letoš-
ní zimní sezónu nejsou, i tak lyžařské středisko 
připravilo pro návštěvníky kvalitnější lyžování. 
Hlavní novinku pocítí v rozšíření sjezdových 
tratí na Hromovce a ve Sv.Petru. Konkrétně jde 
o rozšíření sjezdovky Hromovka 1- v nejužších 
místech ze 20metrů na 40-45 metrů. Celkem 
bylo vykáceno téměř 2000  m2 lesa. Dále je roz-
šířena červená sjezdovka ve Sv. Petru - také na 
45 metrů což činí celkové rozšíření o 4500 m2. 
Jedná se přednostně o rozšíření kolizních míst 
pro zvýšení propustnosti sjezdovek, komfortu 
a bezpečnosti lyžařů.

I letos středisko připravilo benefity pro 
držitele sezónních skipasů v podobě výhod 
v partnerských resortech- klasicky 50% sle-
vy na skipasy ve švýcarském Svatém Mořici, 

nově ale též 25% sleva v rakouském středis-
ku Patscherkofel (Innsbruck) a připravují se 
i další resorty. Novinkou střediska v letošní 
sezóně jsou ubytovací balíčky se skipasem. 

Návštěvníci také jistě ocení nově zrekon-
struovaná sociální zařízení na Medvědíně.

Pro stálé návštěvníky Špindlerova Mlýna 
je připraven speciální koncepční víkendový 
program pro děti. Klient si může objednat 
výuku na více víkendů během zimy a praco-
vat kontinuálně na svém lyžařském růstu. 

Každá z lyžařských školek nabízí ve svém 
programu motivační vícedenní výuku. Každý 
z 5 dnů je pojat zábavnou formou, děti se baví 
a zároveň učí lyžovat. K oblíbeným aktivitám 
lyžařských školek patří například karneval, 
hon na vlka či veverku, indiánský den, závody 
a další. Nově bude otevřena také dětská školič-
ka na dojezdu Medvědína a rozšířena dětská 
školička u Hotelu Harmony (nové speciálně 
upravené zábradlí, bedny, skoky a ski crossová 
trať pro děti)

SKIAREÁL
Špindlerův Mlýn
rozšiřuje sjezdovky
Nejznámější a největší české lyžařské středisko, mezi lyžaři i snowboardisty stálý předmět nesčetných diskusí. Jedni 
na něj nedají dopustit, jiní mu nemohou přijít na jméno. Tak to je perla středních Krkonoš – Špindlerův Mlýn.

Takže
přijeďte!
SKIAREÁL
Špindlerův Mlýn
se na vás těší!



podešvi obuvi, na plášti plnicího pera, na že-
lízku nože, či na podstavci motoru. Je zákaz-
níkovi zárukou, že koupí totéž zboží v téže 
kvalitě jako dříve“.

Zdůrazňuje etickou rovinu vztahu zákazník 
a výrobce, protože právě ochrannou znám-
ku považuje za přímé spojení mezi těmito 
hráči na trhu. Jiří Solar (mj. autor sloganů 
Nenajdete na světě, sýry jako v Madetě, Když 
olej, tedy Mogul, Už jsi čet Mladý svět?) také 
formuluje základní požadavky na ochran-
nou známku. Podle jeho názoru má být: 

1.  Především odlišná, nesnadno napo-
dobitelná, zvláštní.

2.  Jednoduchá, prostá, snadno zapama-
tovatelná, na prvý pohled jasná.

3.  Vkusná a odpovídající rázu zboží.
4.  Nikoliv výstředně moderní, aby ne-

vyšla z módy, nýbrž aby byla pokud 
možno stále dobrá.

Když typizuje náměty ochranných známek, 
uvádí především jméno originálně nově na-
psané (BAŤA, ORION, PRAGA, BUICK, INDI-
AN, AGFA, FORD) / začáteční písmeno nebo 
monogram (Z - Zbrojovka, dvojité Z – Zátka, 
S – Singer, RR – Rols Royce / určitý znak, 
symbol (okřídlený šíp- Škoda, erb – Cadillac, 
tři kruhy do sebe zapadající – Krupp, hvěz-
da – Orion) / určité zvíře (jelen- Schicht, rak 
– Otta, pelikán – Günther Wagner, blecha – 
prádelna Blecha) / nějaký výjev (poznal hlas 
svého pána - His Master’s Voice). Zabývá se 
také figurálními motivy ve značkách a hovoří 
o ochranných figurách, tedy typických po-
stavičkách, které tvoří značku, jako je např. 
Michelin - bibendum, strýc Boby z továrny 

na margarin Vitelo, paní Čiperová v reklamě 
firmy Sana. 

K 10. výročí založení Reklamní poradny 
vydává její majitel ing. J. Solar Reklamní pří-
ručku, ve které uvádí tři hlavní cíle dobré re-
klamy, tři spojovací články: „Reklama nesmí 
chtít mnoho. Musí se soustředit. Musí umět 
oplakat vedlejší, méně důležité a podřadné 
cíle, aby se mohla plně věnovat svým hlav-
ním cílům: vtisknout, vpálit lidem do mozku 
a do srdcí:

1. Vaše jméno.
2. Vaši značku (obal).
3. Vaše heslo – slogan.

To jsou tři červené nitě, které se musí táh-
nout celou vaší reklamou po léta a léta. Proto 
musí být všechny tři řešeny pod zorným úh-
lem století tak, aby nevyšly z módy, tak, aby je 
nebylo nutno měnit“.

Další ze zakladatelů Reklubu, dr. Jan Brabec, 
napsal již v roce 1927 objevnou publikaci 
Zásady výnosné obchodní reklamy, kte-
rá vedle svého rozsahu 382 stran dodnes 
ohromuje svojí systematičností a vědeckostí 
– autor v ní zúročil své zkušenosti z pobytu 
v USA. Zejména se v této publikaci pronika-
vě zabývá výzkumem trhu a aplikaci jeho 
výsledků do strategie reklamních sdělení. 
Tematice ochranných známek se věnu-
je ve výkladu složek jednotlivých reklam: 
„Ochranná známka jest též reklama a má 
tudíž význam jako obchodní reklama vů-
bec. Sbližuje výrobce a spotřebitele, svaluje 
zodpovědnost za jakost výrobku na výrob-
ce, urychluje a usnadňuje nákup a prodej, 

umožňuje poznání a usnadňuje pamatování 
si zboží, stabilisuje poptávku a umožňu-
je její kontrolu. Tentýž vliv má i na jakost 
zboží, neboť ochranná známka jest veřejný 
jakostní slib. Spolu s reklamou pomáhá tvo-
řiti přízeň k výrobku nebo závodu. Jest to 
sice jmění nehmotné, eksistující v myslích 
obecenstva, ale často velmi značné. Četné 
americké firmy dávají je do svých bilancí“. 
Továrna na konfekci Hart, Schaffner and 
Marx si podle J. Brabce cení svou značku na 
10, Coca – Cola na 5, suchary Uneeda na 6 
milionů dolarů. Brabec uvádí, že v této době 
bylo v USA zapsáno na 150.000 ochranných 
známek. 

Když formuluje nároky na kvalitní ochran-
nou značku, konstatuje: „Známka má míti ur-
čitou sugestivní sílu, naznačovati druh zboží, 
popřípadě jeho jakost. Ovšem, zde jest opět 
třeba míti na paměti, jaké asociace spojuje lid 
s dotyčným jménem či předmětem.“

Bylo by možno zajisté citovat z řady dalších 
významných i méně významných publikací 
z meziválečné odborné knihovny, což ale 
není smyslem této vzpomínky. Důležité je 
podle mého soudu vědomí, že generace 
odborníků stejné profese se již před 85 lety 
snažila systematicky analyzovat reklamní ko-
munikaci, hledala její základní obsahotvorné 
a stylotvorné prvky, zkoumala jejich účin-
nost a význam v životě spotřebitele. Za to jim 
vzdejme hold, byť jen připomenutím jejich 
myšlenek, s ohledem na dobu zrodu nepo-
chybně velice pronikavých. 

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
VŠFS Praha - IGA

Reklamní klub Československý
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Vznikla první instituce, která se zabývala re-
klamou jak z hlediska praktické realizace re-
klamních aktivit, tak také s výraznou snahou 
povznést kvalitu reklamy na vyšší úroveň. 
Tato snaha je jasně patrná ze stanov, které 
definují hlavní úkoly: 1) pořádání přednášek, 
kurzů a schůzí, návštěvy průmyslových a živ-
nostenských závodů, 2) spolupráce s ústavy 
a korporacemi, jejichž účel souvisí s intence-
mi klubu, 3) informování veřejnosti a tisku, 
4) vydávání časopisů a publikací nebo pod-
pora časopisů a publikací jinde vydávaných, 
5) pořádání soutěží, veletrhů a výstav, resp. 
spolupráce na nich, 6) sbírání a zpracová-
ní statistických dat týkajících se reklamy, 
7) spolkový archív se sbírkami a spolkovou 
knihovnou, 8) bezplatné zprostředkování 
míst, 9) účast na podnicích a snahách, jejichž 
cílem je podpora a rozvoj reklamy, 10) zastu-
pování československé reklamy ve veřejnos-
ti, u vlády a u mezinárodní reklamní asociace 
International Advertising Association. 

Poměrně široká paleta aktivit byla dána dvojí 
povahou členské základny: Reklub sdružoval 
jak výkonné tvůrce – textaře, aranžéry, grafi-
ky, fotografy, komerční pracovníky atd., tak 
i významné producenty – významné značky 
té doby. Členy byly např. firmy: ALPA, BAŤA, 
ČESKÁ ZBROJOVKA, FOTOCHEMA, KOVO-
TĚS, ODKOLEK, ORION, OP PROSTĚJOV, 
PRAŽSKÉ PLAKÁTOVACÍ PODNIKY, PRUNA, 
SLAVIA, SIGMA PUMPY, TESLA, UHERSKO-
BRODSKÝ PIVOVAR, ULTRAPHON, WALDES, 
ZBROJOVKA BRNO, ZORA. Většinu členstva 
ale tvořili zástupci výkonných reklamních 
profesí: majitelé tiskáren, výrobci reklamních 
pomůcek a reklamních předmětů, specialisté 
ve svobodném podnikání apod.

Reklub se po celou dobu své existence zabý-
val jak obecnějšími tématy spojenými s rekla-
mou, které bychom mohli dnes nazvat mik-
ro a makro ekonomickými, zároveň ale také 
sociologickými – vliv reklamy na strukturu 
spotřeby, na utváření spotřebních zvyklostí, 
na vytváření reputace firem a prestiž znač-
ky, a to jak v národním, tak i mezinárodním 
měřítku ve spojitosti se zahraničním obcho-
dem. V roce 1930 měl Reklub již 205 členů, 
v roce 1948 již 3 690, z toho v Praze 2607 
a v 15 pobočkách 1083. Je jen smutným kon-
statováním, že počátkem roku 1949 Reklub 
zaniká – se svou soukromě podnikatelskou 
orientací nemohl samozřejmě obstát v no-
vých podmínkách politického systému po 
roce 1948. Nicméně je za ním za 22 let jeho 
existence úctyhodné množství odborných 
seminářů, přednášek, příspěvků do dobo-
vého odborného tisku, inspirace pro řadu 
autorů, kteří obohatili naši odbornou litera-
turu tituly, které je radost číst i dnes. 

Díky tomu, že v řadách členů Reklubu byla 
celá řada výkonných tvůrců – grafiků, foto-
grafů, architektů, textařů, věnoval Reklub 
výraznou pozornost také otázkám spojeným 
s reklamním komunikátem – s obsahem 
a formou reklamního sdělení. Nesporně 
stojí za historický exkurz alespoň pohled na 
postavení značky v dobové teorii reklamy. 
Je třeba se ale ještě na chvíli vrátit do roku 
1906, kdy se na odborném knižním trhu 
objevila kniha Zdenko Šindlera: Moderní re-
klama. Šindler byl majitelem stejnojmenné 
reklamní agentury v Praze. V kapitole Názvy 
zboží mj. píše: „Co jest: Odol? – Co je Maggi? 
Co je Rici, Zacherlin, Altvater, Suchard, Ku-
nerol, Kneippova káva…..Kalodont, Kysibel-

ka a celá řada jiných věcí? Málokterému kon-
sumentu jest známo, kdo toto zboží vyrábí, 
ale názvy jsou běžny v celém světě. Jakým 
způsobem docílili továrníci této ohromné 
popularity? Jenom stálým, neúnavným inze-
rováním, jenom ohromnou reklamou…. Vy-
robiti není nesnadné. Jedná se jen o případ-
ný název, důkladnou reklamu – a úspěch 
je zajištěn. Název nutno tak intesivně, tak 
dlouho všemi možnými prostředky uváděti 
obecenstvu před oči, až si jej zapamatuje, 
až název zobecní.“ Odhlédněme od dobové 
terminologické nepřesnosti a máme před 
očima také soudobý požadavek na intenzív-
ní a integrovanou marketingovou komuni-
kaci v souvislosti se zaváděním nové značky 
na trh – a to již v roce 1906, tedy před více 
než stoletím.

Významná osobnost meziválečné reklamy, 
zakládající člen Reklubu a příležitostný tex-
tař i v 70. letech minulého století – jako již 
starý pán, ing. Jiří Solar, ve své první knížce 
o reklamě z roku 1929, Kurs obchodní rekla-
my, o značce v souvislosti s masifikací výroby 
píše: „Dnes v mnoha případech neznáme ani 
majitele závodu, kde kupujeme, dnes koupí-
me si mýdlo zde, zítra jinde, jak se nám hodí. 
A proto bylo nutno přesunouti důvěru z ob-
chodníka na zboží, proto se dnes kupuje zbo-
ží podle značky. Značka, která je podpisem 
firmy a jejím morálním závazkem, je nám 
zárukou, že zboží kupované má tutéž jakost, 
tytéž vlastnosti, jako to, které neslo stejnou 
značku před týdnem, před měsícem, před 
léty. Dnes ručí jméno: 4711, mýdlo s rakem, 
gramofon His Master’s Voice, koupací trikot 
Forma, vysavač Elektrolux, limonáda Chabe-
so atd., vyznačené na obalu čaje, vyražené na 

Před 85 lety - 21. listopadu 1927 se v dějinách české reklamy odehrál přelomový 
okamžik: v Praze byla založena první profesní organizace reklamních pracovní-
ků - Reklamní klub Československý – Reklub. Jeho cíle byly profesně náročné, 
což dokládá citace ze stanov Reklubu: „Účelem klubu jest studovati moderní 
reklamu a prodejní organisaci vůbec, šířiti jejich znalosti, propagovati moderní 
reklamu a prodejní metody, pečovati o lepší reklamu a potírati reklamu pod-
vodnou a hospodářsky škodlivou, representovati československou reklamu 
uvnitř státu i za hranicemi a hájiti všestranně zájmy reklamních pracovníků“. 

Značka v pohledu
Reklamního klubu
Československého

Reklamní klub Československý
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ží dodnes naplňovat. Sortiment je doplněn 
o čajové a kávové příslušenství (keramika, 
porcelán, sklo, dózy, apod.), jehož vlajkovou 
lodí je v posledních letech především řada 
prodávaná pod označením OXALIS DESIGN. 
Jak uvádí Petr Zelík: „Jedná se o řadu pro-
duktů, navržených známými českými desig-
néry výhradně pro značku Oxalis. Zaručují 
konkurenceschopnost a jedinečnost. Jejich 
atraktivní vzhled a originalita upoutá i toho 
nejnáročnějšího zákazníka“. 

První dekáda nového tisíciletí je pro Oxa-
lis ve znamení tvrdé práce nejen na budová-
ní kvalitní produktové základny, ale také na 
rozšiřování výrobních a skladových prostor 
a expanzí na nové trhy. Pečlivý výběr a přímý 
dovoz surovin přímo od pěstitelů posiluje 
jedinečné postavení společnosti Oxalis na 
trhu. Nabídka čajů a kávy reprezentuje prů-
řez všech významných světových čajových 
a kávových provincií. Intenzivně se pracuje 
také na sortimentní skladbě, která svým roz-
šířením o bio produkty a bylinné řady vychá-
zí vstříc poptávce trhu. Zahraniční aktivity 
jsou posilovány úspěšnou účastí na meziná-
rodních veletrzích například ve Frankfurtu, 
Sevilla, Vídni, Singapuru nebo Hamburku.

Roky 2010 a 2011 jsou významné přede-
vším zakoupením komfortní kávové pražičky 
Loring Smart, což je špičkové a ekologicky 
přívětivé zařízení, které umožňuje pražit 
vlastní kávu v té nejlépe možné kontrolova-
telné kvalitě. Oxalis je vůbec prvním středo 
a východoevropským výrobcem kávy, který 
tuto pražičku vlastní. Jednotné černé obaly 
typické půleným šálkem s rozsypaným čajem 
či kávou a hotovým nálevem je vedle loga 
novým identifikačním prvkem společnosti. 
Taktéž se Oxalis stává vítězem ocenění Obal 
roku za obaly pro speciální čajovou řadu 
Oxabag a zároveň je společnost vybrána jako 
jedna z deseti v ČR do projektu TV Prima 
s profilovým medailonem Cesty k úspěchu. 

Sezónu 2012/2013 Oxalis zahájil s novou 
řadou pod označením Oxalis výběr. To před-
stavuje další konkurenční výhodu, kterou 
bylo možno realizovat právě díky dlouho-
době budovaným vztahům s jednotlivými 
významnými čajovými plantážemi a dodava-

teli. Jde o skupinu ortodoxních čajů nejvyšší 
kvality určených pro čajové gurmány. Tyto 
čaje jsou vypěstovány v jedinečném terroiru 
a sklizené množství je limitováno, což ome-
zuje jejich trvalou dostupnost. Do příštího 
roku, který bude také 20. výročím existence 
firmy, Oxalis vstupuje s pevnou pozicí na čes-
kém trhu také jako významný exportér do 36 
zemí světa a jako firma, která ročně prodá 
více než 400 tun čaje a 60 tun kávy.

Zájemci o franchisu
– ráj čaje a kávy je tu pro vás!
Vznik franchisového konceptu OXALIS má 
svůj počátek na jaře 1998, kdy se inspirova-
ná vlastní maloobchodní sítí OXALIS začala 
postupně rozrůstat. Vývoj franchisové sítě 
postupoval víceméně bez detailně propra-
covaných pravidel a to až do roku 2010, kdy 
jsme navázali spolupráci s franchisovým 
poradcem Rndr. Jiřím Lošťákem. Od tohoto 
okamžiku nastává nová éra franchisingu ve 
firmě OXALIS. 

Za poměrně náročnou a dlouhotrvající 
přípravou před spuštěním nového konceptu 
naší firmy – franchisingu - stála snaha o zave-
dení stejných pravidel pro všechny franchi-
santy, jednotného řízení celé maloobchodní 
sítě a zajištění správné marketingové podpo-
ry. To vše s cílem ještě většího zviditelnění 
značky OXALIS na maloobchodním trhu. 

To, co se zpočátku zdálo jako velmi nároč-
né a téměř nemožné, se časem ukázalo jako 
dobrý a fungující nápad, který byl odstarto-
ván v příznivé době, v čase boomu franchi-
singu v České republice. 

K získání dobrých partnerů je však potře-
ba mít kvalitní, fungující a rentabilní koncept 
a individuální přístup. Ne všechny nabídky se 
samozřejmě ukážou jako plodné a končí po-
depsanou smlouvou a otevřenou jednotkou. 
Ale vždy byla projevena velká snaha - uspo-
kojit zájemce o franchisu, najít oboustranně 
výhodné řešení a dojít společně do velikého 
finále v podobě fungujícího businessu. 

Příprava každého spuštění čajové a kávové 
speciálky OXALIS zabere poměrně hodně 
času, ale výsledek v podobě uspokojeného 
franchisanta na jedné straně a franchisora na 
druhé stojí za to. Vše začíná vzájemným po-
znáváním se, hledáním společné noty. Je to 
dobrý start do začátku; ruku v ruce jde hle-
dání místa, vyjednávání podmínek (většinou 
v centrech), dolaďování detailů ve smlou-
vách, a jakmile je hotova tato fáze, přechází 
se k další, totiž samotné realizaci. 

Design prodejen, školení, výběr sortimen-
tu, výběr personálu – to vše k tomu patří 
a každý krok vede postupně k cíli, který je 
vlastně jen samotným začátkem. 

My, jako franchisor, vypouštíme do světa 
obchodu dalšího jednotlivce či skupinku, 
která má touhu provozovat svůj podnik, za-
jistit si živobytí prodejem našeho sortimen-
tu. Naší velkou snahou je proto připravit 
nového partnera na samotné fungování co 
nejlépe, předat mu know how, co nejvíce in-
formací a zkušeností, tak, aby v začátcích pří-
liš neklopýtal a měl možnost se co nejdříve 
plně zapojit do čím dál větší skupiny našich 
franchisantů.

Franchising
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Partnerům nabízíme:
 Lety prověřené know-how 
  Možnost podílet se na rozvoji 
 a expanzi výhradně české značky 
  Široký sortiment zboží 
  Centrální nákup zboží a služeb 
  Spolehlivou logistiku 
  Kvalitní informační systém 
 a komunikační technologie 
  Centrální marketing, reklamu a podporu prodeje 
  Školení a vzdělávání 

Franchisantem Oxalis se může stát:
  Podnikatel (i začínající), který má zkušenosti 

s vedením podniku, s řízením lidí. OXALIS při-
praví projekt provozovny v místě podnikání 
a provede kompletní zaškolení franchisanta 
i jeho zaměstnanců 

  Manažer z podobné oblasti podnikání, který 
chce začít samostatně podnikat 

  Existující společnost/firma nebo fyzické osoby 
podnikající ve stejném nebo blízkém oboru, 
které budou vidět ve spojení se silnou značkou 
OXALIS svoji budoucnost, posílení svého vlivu 
ve svém regionu. 

Výhody franchisingu Oxalis:
  Jednotný vzhled firemních a franchisových pro-

dejen OXALIS 
  Používání ověřené a známé značky 
  Školení a vzdělávání 
  Časová úspora – úspěšný a prověřený koncept 

šetří váš čas a umožňuje soustředit se na sa-
motné podnikání 

  Centrální marketing

Počáteční investice
  800 tis – 1 mil. v závislosti na velikosti prodejny. 
  Vstupní poplatek 100 tis. 

Pokud Vás koncept OXALIS ČAJ A KÁVA zaujal, 
více informací Vám poskytne Pavlína Křivánko-
vá, telefon: +420 736 487 101, e-mail: krivan-
kova@oxalis.cz nebo navštivte webové stránky 
www.oxalis.cz.

Začátky prosazení společnosti na českém 
trhu však nebyly v žádném případě jednodu-
ché. Snaha Petra Zelíka prorazit se sypaným 
čajem narážela hlavně na neznalost spotřebi-
telů. „Pravdou je,“ říká Petr Zelík, „že první 
tři roky jsme se trápili, než jsme Čechům 
ukázali, co sypaný čaj je. Komerčně jsme se 
prosazovali velmi pomalu a po 3 letech člo-
věk přemýšlel, nakolik tato komodita v Če-
chách může mít vůbec úspěch. Pak přišel ale 
rozhodující zlom, když jsme otevřeli první 
prodejnu se sypaným čajem ve Vinohrad-
ském pavilonu. Bylo to první nákupní cent-
rum tehdy hodně navštěvované jak Pražany, 
tak turisty a tam se začal lámat chleba. Lidem 
jsme ukázali, jak vlastně sypaný čaj vypadá, 
a jeho unikátní prezentace ve skleněných dó-
zách, které zákazníkovi umožní nejen vizuál-
ní, ale i čichový vjem, dopomohla tomu, že se 

řada lidí rozhodla otevřít podobné prodejny 
v dalších lokalitách. Tady se zrodil nápad 
franchisy a to byl rozhodující krok k budoucí 
prosperitě“. 

Po úspěšném otevření druhé provozovny 
Oxalis v Centru Černý most (1997) padlo de-
finitivní rozhodnutí vybudovat maloobchod-
ní prodejní síť a již v roce 1998 začíná Oxalis 
své zboží také exportovat, nejdříve do Sloven-
ské republiky. V dalších letech firma intenziv-
ně pracuje na posílení svých konkurenčních 
výhod, kterými jsou především vlastní a ori-

ginální postupy aromatizování a míchání ča-
jových směsí. „Vyvinuli jsme desítky a desítky 
vlastních směsí, které jsou naším tajemstvím. 
My si určujeme, v jakém poměru a jaké in-
gredience v jednotlivých čajích budou, a my 
víme, podle jakých receptur jsou jednotlivé 
čaje vyrobeny,“ doplňuje Petr Zelík. 

Díky příznivému ohlasu veřejnosti a ros-
toucímu zájmu zákazníků rozšiřuje Oxalis 
rok před koncem milénia svůj sortiment 
o plantážní kávu a vzniká slogan: „OXALIS 
– to nejlepší z čaje a kávy“, jež se firma sna-

Voňavé plantáže čaje
Společnost OXALIS je na trhu synony-
mem kvalitního sypaného čaje, plantáž-
ní kávy a originálního čajového a kávo-
vého příslušenství. Svou historii začala 
psát v roce 1993, kdy Petr Zelík udělal 
odvážný krok a v době, kdy si větši-
na Čechů pod pojmem čaj představila 
pouze čajový sáček, založil tuto jasně 
profilovanou společnost, která neměla 
na českém trhu obdoby. Dnes je Oxalis 
leadrem českého trhu se sypaným ča-
jem a plantážní kávou. Prezentuje jej 27 
vlastních a 11 franchisových prodejen 
v České a Slovenské republice.

Franchising

36

byly impulsem



Franchising

39

Česko – slovenská přehlídka
franchisových systémů
Pro majitele franchisových systémů je veletrh 
jedinečnou příležitostí pro prezentaci a získá-
ní nových franchisových partnerů, pro všech-
ny zájemce o tento zajímavý druh podnikání 
pak cenným zdrojem inspirace a informací. 
Zajímavá kombinace informací od vystavo-
vatelů a z doprovodného programu láká ná-
vštěvníky, kteří mají skutečný zájem o tento 
druh podnikání. „Návštěvníci nepřicházejí 
jen se podívat, ale s cílem konkrétních jedná-
ní, což je velký posun v kvalitě. Česká a Slo-
venská asociace franchisingu spolupracují od 
samého začátku, kdysi se plánovala jedna spo-
lečná, ale s rozdělením Československa vznik-
ly asociace dvě. Proto je logická i společná 
výstava,“ řekla Antonia Štensová z Jihočeské 
Univerzity v Českých Budějovicích, dlouhole-
tá manažerka a členka expertní skupiny Slo-
venské franchisingové asociácie, publicistka, 
franchisová poradkyně.

Novinky pro další ročník veletrhu
„Na základě zkušeností a ohlasů účastníků mi-
nulého ročníku veletrhu připravujeme rozma-
nitější přehlídku zahraničních franchisových 
systémů, které se teprve chystají vstoupit na 

český trh,“ uvedla Ing. Jana Štěpánková, ředi-
telka veletrhu Franchise Meeting Point.

 „Návštěvníci se tak mohou těšit na fran-
chisové systémy nejenom ze Slovenska, Ra-
kouska, Polska, Maďarska, ale například i ze 
vzdálené Austrálie. Další bezesporu zajíma-
vou novinkou je souběžné konání Veletrhu 
osobních financí a osobních investičních pří-
ležitostí PENíZE, mezi jehož návštěvníky se 
řadí generace dnešních třicátníků se zájmem 
o investování, zhodnocení svého majetku 
a financování vlastního podnikání. Jednou
z možností investic je samozřejmě také inves-
tování do franchisy. Další novinky nás čekají 
v samotném doprovodném programu veletr-
hu, kde máme již nyní přislíbenou účast před-
ních odborníků nejen z České republiky, ale 
i ze zahraničí,“ dodává Jana Štěpánková.

Atraktivní doprovodný program veletrhu
Doprovodný program veletrhu přináší ne-
jenom informace o franchisovém podniká-
ní, navíc mohou všichni zájemci vést dialog 
s předními odborníky na franchising ve spe-
ciálním prostoru sekce „Rady pro Vaše podni-
kání“. „Již dnes vybíráme témata a účastníky 
doprovodného programu s cílem zaujmout 
co nejširší spektrum zájemců o tento druh 

podnikání. Ze známých zahraničních expertů 
zejména na téma expanze franchisových sys-
témů bych uvedl pana R.G. Kirsta, jednatele 
organizace Franchise Pool International Ně-
mecko, paní Waltraud Martius ze společnosti 
SYNCON – International Franchise Consul-
tants, Rakousko, autorku mimořádně úspěš-
né knihy Fairplay Franchising, nebo pana 
Prof. Dr. Eckhard Flohra, z mezinárodní kan-
celáře PF&P Rechtsanwälte, Německo – Ra-
kousko. V neposlední řadě bych chtěl zmínit 
také další známé účastníky, jako je například 
pan Dieter C. Nass, CEO, BC Business Com-
munity International UG, Rakousko, nebo 
paní Carinu Felzmann, jednatelku ze společ-
nosti Cox Orange Marketing & PR GmbH, 
Rakousko, která se zaměří na vývoj a realizaci 
komunikačních a marketingových konceptů, 
PR-strategie, mediální práci a výzkum trhu 
z pohledu a potřeb franchisových systémů,“ 
řekl odborný poradce FMP Ing. Aleš Tulpa ze 
společnosti AVEX systems s.r.o.

Pestrá nabídka franchisových systémů
Další ročník veletrhu Franchise Meeting Po-
int bude minimálně stejně prestižní s pest-
rou prezentací franchisových systémů jako 
v roce 2012. Již dnes můžeme říci, že se na 
veletrhu budou prezentovat například Yves 
Rocher, Náš grunt, Business for Breakfast, 
Sklizeno, Bematech, M.C. Triton, OXALIS 
a FIT HANY BANY.

Staňte se součástí veletrhu i Vy, přihlaste se na 
veletrh Franchise Meeting Point 2013!
Více informací o veletrhu Franchise Meeting 
Point naleznete na www.bvv.cz/fmp

Plánujete vytvořit nebo rozšířit svoji 
franchisovou síť? Zúčastněte se  
veletrhu Franchise Meeting Point!
Máte zajímavý nápad, podnikatelskou příležitost? Hledáte nové franchisanty? Nebo se naopak chcete dozvědět více o této 
zajímavé formě podnikání? Potom je pro Vás veletrh Franchise Meeting Point tou správnou volbou! Další ročník této česko-
slovenské přehlídky franchisových systémů se uskuteční od 8. do 9. března 2013 na brněnském výstavišti s odbornou záštitou 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR, jeho hlavními partnery jsou Česká asociace franchisingu, Slovenská 
franchisingová asociácia, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Yves Rocher.
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Česká asociace franchisingu je neziskovou 

organizací, sdružující ověřené poskytovatele 

franchisových licencí (franchisory) 

a odborníky na franchising (advokátní 

kanceláře, poradce a fi rmy poskytující služby 

franchisovým sítím). Členové dodržují Etický 

kodex podnikání ve franchisingu Evropské 

franchisové federace. ČAF je členem WFC 

(Světové rady franchisingu).

  Uvažujete o samostatném podnikání?

  Hledáte zajímavý podnikatelský koncept?

   Zajímají Vás další informace 

k franchisingu?

Kontaktujte Českou asociaci franchisingu.

Plán aktivit v roce 2013:

  pracovní snídaně pořádané ve spolupráci s členy ČAF, 
včetně snídaní s cílem najít vhodné nové franchisanty 
(leden, únor Yves Rocher..., duben, říjen),

  ČAF partnerem Výstavy pro podnikání a franchising 
(Praha, 22.–23. února),

  ČAF partnerem veletrhu FRANCHISE MEETING POINT 
(Brno, 8.–9. března),

 členská schůze členů ČAF (březen),

  11. konference FRANCHISING FORUM 2013 (květen),

  workshop Franchisové systémy se představují (říjen),

 neformální setkání členů ČAF (prosinec), a další.

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
CZECH FRANCHISE ASSOCIATION

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

www.czech-franchise.cz

 SPOJTE SVÉ 
PODNIKÁNÍ
S ÚSPĚŠNÝMI 
PARTNERY
A ZNÁMOU 
ZNAČKOU!
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Hlavní 
mediální 
partner:

Partner 
asociace:



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:

Skvělá dáma, česká scénáristka, režisérka 
a mediální podnikatelka MARIE POLEDŇÁ-
KOVÁ, představila svoje poslední dva celove-
černí filmy Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.
Milý rozhovor o tom, jak se člověk zamiluje 
i ve zralém věku samozřejmě přítomné dámy 
potěšil a pobavil.

Arbitr ženské krásy a duše, Doc. MUDr. Jan 
Měšťák, CSc., přednosta Kliniky plastické chi-
rurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a nemocnice Na Bulovce v Praze, kde je také 
vedoucím centra komplexní chirurgické 
péče o ženy s onemocněním prsu, vedoucí 
lékař a zakladatel Kliniky ESTHÉ a člen mno-
ha významných komisí vystoupil v klubu již 
po třinácté. Jeho pohled lékaře a muže, který 
se se ženami setkává v každodenní praxi byl 
nesmírně cenný.

V rozhovoru jsme pokračovali s panem  
MUDr. Michaelem Entnerem, tvůrcem 
luxusní kosmetické řady Dr. Entner  
Unique Natural Skin Care a MUDr. Liborem  
Kmentem, spolumajitelem Kliniky Esthé. 

Tradičnímu setkání předcházelo komorní 
odborné setkání „Sebevědomí a spokojenost 
– klíč k úspěchu“ pana Ing. Zdeňka Bouzka, 
CSc., ředitele One World Group. 

Průvodkyní večera byla Helena Kohoutová, 
zakladatelka klubu. O doprovodný program 
setkání se zasloužili společnosti GoldSirio 
se svojí výstavou luxusních diamantových 
a stříbrných šperků a doplňků, luxusní butik 
Arabella Fashion s módní přehlídkou nazva-
nou „Renesance ženství“. Horus Optik Emo-
tion Studio opět poradil v oblasti oční optiky 
a předvedl nejnovější modely brýlí. Poradnu 
zdraví připravil Fitklub Angels a Biomedica. 

Tradičně jsme degustovali prémiové čaje 
TeeGschwendner, kávu Dallmayr a poprvé 
i aktuální novinku, přírodní biodžusy Plose 
společnosti Intrat. 

Text: Agentura Helas
Fotografie: Stanislav Černoch

COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB

Říjnové setkání „O kráse, spokojenosti
a sebevědomí“ se strefilo do černého

Ze života klubů

41

Čím více je člověk výše, tj. dokázal-li mnohé a mnohé překonal a zvládnul, občas ho zaskočí 
pochybnosti, tam, kde by si to ostatní ani nepomysleli. A nejenom to, když už zvládneme 
nemožné, může nás napadnout zákeřná myšlenka, zda nás ještě něco může překvapit, co 
nového se může stát a či budeme mít ve zralém věku energii na radikální změnu. Hosté 
setkání byli jedinečně zvolení, neboť svým osobním příkladem a životem podtrhli a umocnili 
charakter a motto večera. 

I N Z E R C E
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Slavnostní vyhlášení proběhlo 6. listopadu 
v panoramatickém sále ZOOM v prostorách 
Kongresového centra Praha. Podnikatelky 
byly hodnoceny v kategoriích „Česká zakla-
datelka, která podnik vlastní a řídí“, „Cena 
GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“, 
„Výjimečný růst firmy“ pod patronací Master-
Card a „Cena za inovativní řešení“ pod patro-
nací Allianz pojišťovny. 

Zakladatelky soutěže se za pět let existence 
soutěže osobně setkaly s téměř stovkou maji-
telek, poznaly jsme jejich životní osudy, plány, 
podnikatelské záměry a důvody, proč se roz-
hodly podnikat. „Většina žen se vypracovala 
z běžných pracovních pozic na majitelky spo-
lečností díky vlastnímu pracovnímu odhodlání 
a nasazení, část podniká z nutnosti, ať už kvůli 
potřebě zaopatřit sebe nebo si finančně vypo-
moci na mateřské dovolené. Další část patří 

ženám, které se staly podnikatelkami převáž-
ně z nutnosti převzít po někom firmu, která by
jinak zanikla. Ať už z důvodu úmrtí dosavadní-
ho majitele nebo díky jiným nepříznivým si-
tuacím. Nejmenší část pak zastávají majitelky, 
které pokračují v tradici rodinného podniká-
ní, stejnou měrou jsou zastoupeny i ženy, které 
podnikání cítí jako své poslání a naplnění své-
ho života,“ řekla spoluzakladatelka a majitelka 
Agentury Helas, Helena Kohoutová. 

„Životní zkušenosti a příběhy žen v OCP 
jsou pro mě velkou motivací pro další rozvoj 
tohoto projektu. Znovu jsem si uvědomila, že 
se nám daří naplňovat jeho základní poslání. 
Neoceňovat úspěch jako takový, ale vyzdviho-
vat aktivní přístup k životu, pracovitost a pro-
stou lidskou slušnost, s nimiž lze úspěchu 
dosáhnout. Věřím v dlouhodobý vliv těchto 
hodnot na kultivaci českého podnikatelského 

prostředí. Hodnoty, které soutěž oceňuje, mají 
nadčasovou platnost, nejsou cestou k rychlé-
mu úspěchu, zato o to trvalejšímu,“ shrnuje 
spoluzakladatelka projektu zkušenosti z prv-
ních pěti let soutěže, Jana Švenková, partnerka 
a auditorka Mazars Audit. 

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem 
je podpora českých žen, podnikatelek. Umož-
ňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na 
významné projekty nebo inovace v různých 
oborech, které české firmy pod jejich vedením
přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si 
zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen 
dosažené v podnikání při respektování nepsa-
ných mravních norem vzájemného obchodu.

Více na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Text: Petra Křapová, Foto: Stanislav Černoch

Vítězky 5. ročníku soutěže

Ženy podnikají s rozumem a předvídavě 
Alespoň tedy ty společnosti vlastněné ženou, které splnily podmínky a zúčastnily se tak 5. ročníku soutěže 
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. To potvrdil i zástupce odborného garanta soutěže, člen představenstva 
CCB, pan Pavel Finger: „Společnosti vlastněné ženami dosahují vesměs lepších výsledků v hodnocení ekonomických ukazatelů ve srovnání 
se společnostmi jako celku. Tato skutečnost pak vede k závěru, že společnosti ve vlastnictví žen podnikají s rozumem a předvídavě.“ Většinu 
společností vlastněných ženami nalezneme v odvětví služeb a obchodu, část společností patřící ženám působí ve zpracovatelském průmyslu. 
To letos potvrdily i vítězky, které pracují v různých oborech – vyrábí čokoládu, dodávají srdeční chlopně, podnikají v kosmetice, sociálních 
službách, opravují mobilní telefony nebo dokonce vyvíjí a vyrábí bezkontaktní identifikační systémy.

Držitelka ocenění Výjimečná podnikatelka  
- Cena GE Money Bank, Helena Bednářová  

s Jarmilou Plachou z GE Money Bank

Jana Márová, vítězka kategorie  
Výjimečný růst firmy, s Miroslavem Lukešem, 

generálním ředitelem MasterCard

Hana Malurová, vítězka Ceny za inovativní řešení,  
s panem Karlem Waisserem,  

členem představenstva Allianz pojišťovny



Zavazadla kolekce Werks Traveler 4.0 vyni-
kají lehkou konstrukcí, rozměrným vnitř-
ním prostorem a moderní ergonomií. Ino-
vativní patentované funkce, které poskytují 
servis na vyšší úrovni než ostatní zavazadla 
této třídy, napomohla zavazadlům řady 4.0 
k označení „nejúplnější kolekce pro dneš-

ní cestovatele“. Ikonický design se spojuje 
s progresivním stylem a vytváří kolekci, kte-
rá je jak klasickou, tak i moderní variantou 
pro dlouhé cesty. 

Werks Traveler zahrnuje také řadu Dual-Cas-
ter, která představuje sérii čtyř-kolečkových 

prostorných kufrů přizpůsobených k mané-
vrování ve stísněných prostorech. Tato zava-
zadla jsou vhodná především pro obchodní 
cesty, a to díky funkcím jako je například 
kapsa pro vložení notebooku či odnímatelná 
taška na oblek.

Ze života značek
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Proslulá švýcarská značka Victorinox se kromě výroby originálních nožíků červené barvy a stylového oblečení z kvalitních mate-
riálů zaměřuje i na produkci cestovních a obchodních zavazadel. Již tuto zimu se v prodejnách objeví kolekce Werks Traveler™ 
4.0. V nabídce lze najít zavazadla různých typů, od ručních tašek či batohů, až po pojízdné kufry. Kolekci provází dvě základní 
barvy, červená a černá, které tvoří moderní kombinaci a zároveň navazují na image značky. 

ZAVAZADLA VICTORINOX
– VHODNÝ SPOLEČNÍK NA DLOUHÉ CESTY 

KühnÛv dûtsk˘ sbor
PraÏsk˘ komorní sbor

* Zdena Kloubová
* Pavla Vykopalová

* Tomá‰ âern˘
* Roman Janál

Oldfiich Vlãek

Jakub 
Jan Koledy

Česká m‰e vánoãníRyba
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Toto je základem filozofie CHIMPANZEE 
SLIM BAR a také důvod, proč při výrobě 
svých produktů používají výhradně přírod-
ní a bio potraviny. Kvalitní suroviny, jako 
rýžový sirup, ořechy, ovesné vločky, mela-
sa nebo ovoce si uchovávají nejvíce antio-
xidantů, nezbytných vitamínů a minerálů 
a jsou vhodné pro Vás i Vaši rodinu.

Nová Chimpanzee SLIM Bar Vám zajistí 
kvalitní výživu v práci i při sportu. Obsa-
huje 20 vitamínů a minerálů, 7g proteinu 
a 3g vlákniny. Přírodní suroviny a příchu-
tě, které si zamilujete Vám udělají jasno 
ve výběru tyčinky pro náročné dny.

Více se o čistě přírodní sportovní vý-
živě Chimpanzee dočtete na www.chim-
panzeebar.com.

Ze života značek
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„Jídlo vyživuje naše tělo i duši a zá-
leží na každém soustu, které jíme”. 
Kvalitní jídlo ve spojení s dosta-
tečným pohybem podporují zdraví 
a jsou také zdrojem potřebné ener-
gie a spokojenosti.

CHIMPANZEE
SLIM BAR

I N Z E R C E

Během slavnostního večera, který se konal 
u příležitosti 100. Finále Davis Cupu, měli 
hosté možnost ochutnat luxusní catering od 
tří michelinských šéfkuchařů NH Hoteles. 

Španělé Óscar Velasco a Francisco Javier 
Roncero spolu s Angličanem Christophe-
rem Naylorem přiletěli do Prahy speciálně 
na daný večer, aby připravili pro hosty pr-
votřídní delikatesy španělské a mezinárodní 
kuchyně. Všichni společně jsou držiteli pěti 
Michelinských hvězd.

Gastronomický zážitek byl podpořen i ne-
obvyklou kulinářskou show, kterou předvedl 
jeden z nejvlivnějších šéfkuchařů součas-
nosti Francisco Javier Roncero - držitel dvou 
michelinských hvězd. Slavnostního večera 
se, kromě dalších významných osobností 
světového tenisu, účastnil i Ion Tiriac, bývalý 
profesionální tenista a dlouholetý manažer 

Borise Beckera, který podle časopisu Forbes 
patří k nejbohatším mužům v Rumunsku.

V NH Prague došlo také k podepsání do-
hody o prodloužení globálního sponzoringu 
Davisova poháru BNP Paribas s NH Hoteles 
o další tři roky, kterou se hotelová společnost 
NH Hoteles zavazuje k podpoře soutěže až 
do konce roku 2015. 

Dne 17. listopadu se konala slavnostní „Davis Cup BNP Pa-
ribas Final Party“, kterou uspořádal nově otevřený pražský 
hotel NH Prague ve spolupráci s Mezinárodní tenisovou 
federací (ITF).

Tři „MICHELINŠTÍ“šéfkuchaři 
předvedli své umění
v hotelu NH Prague



Po zkušenostech s problematickým parková-
ním v oblasti s modrými zónami nakonec zvo-
lil obchodní centrum Galerie Butovice, kde 
na exkluzivní pozici v přízemí dne 15. října 
slavnostně zahájil provoz zbrusu nového 
studia. Do prostoru obchodního centra zce-
la otevřený prostor zaujme nejen pestrou 
ukázkou instalací různých stylů kuchyní, ale 
také svou prosvětleností a bezprostředností. 
Kolemjdoucí mají vybavené kuchyně včetně 
spotřebičů jen pár metrů od své běžné trasy 
do hypermarketu a dalších obchodů. K pro-

hlédnutí a koupi jsou také vestavné skříně 
a obývací stěny, přičemž firma dále nabízí 
dodání plovoucích a dřevěných podlah, dla-
žeb a obkladů, malování interiérů a dalších 
úprav interiéru. Zmiňované spotřebiče nabí-
zí výhradně od výrobců zastoupených na čes-
kém trhu, aby byla zajištěna jejich kvalita a zá-
ruka. Hlavními dodavateli pro interiery4U 
jsou ROTPUNK, KORYNA, WHIRLPOOL, 
BAUKNECHT, BRANDT a BLANCO.

Studio interiery4U staví na více než deseti 
letech zkušeností v oboru a řídí se mottem 
„chytré interiéry“, takže se snaží skloubit de-
sign s funkčností. Kuchyně by totiž neměla 
pouze dobře vypadat, ale musí být praktická. 
Jde přeci o prostor, kde tráví lidé v rámci do-
mova nejvíce času. Každý detail tak hraje roli. 
Přesvědčit se o všem můžete přijít každý den 
v týdnu po celou velkorysou otevírací dobu 
od 9.00 až do 21.00 hodin. Ochotný personál 
je vždy k dispozici.

Interiery4U v novém
a na nové adrese
Po dlouhých letech ve Veletržní ulici v pražských Holešovicích se rozhodl majitel 
pražského interiérovho studia se specializací na kuchyně Tomáš Heřmánek přesu-
nout své působiště na novou adresu.
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Součástí uzávěru je integrované brčko, tak-
že již nemusíte lahev zvedat dnem vzhůru 
a zaklánět hlavu. To ocení především řidiči 
nebo cyklisté. Můžou se totiž občerstvit, aniž 
by spustili oči z cesty, po které se řítí. Dětem 
zase bude vyhovovat velmi snadná manipu-
lace a samozřejmě oblíbené dětské motivy. 
Radost budou mít i sportovci, kteří volali po 
vyšším průtoku a tedy rychlejším doplnění 
tekutin v průběhu výkonu.

Funkčnost uzávěru je domyšlena opravdu 
do detailu, jak je ostatně u švýcarských pro-

duktů zvykem. S lahvemi s novým uzávěrem 
není problém vychutnávat si i perlivé nápoje, 
jedna z jeho funkcí totiž je upuštění natlako-
vaného vzduchu.

Jako u všech ostatních uzávěrů je možné 
i tento nový model snadno rozebrat a po-
hodlně vyčistit. Lahev má navíc široké hrdlo 
a tudíž i čištění samotné lahve je velmi po-
hodlné. Takže jediný, kdo z nového uzávě-
ru není vůbec nadšený, jsou konkurenční 
výrobci.

SIGG – nový uzávěr
pro děti i dospělé
Hašení žízně může být opět o něco pohodlnější a efektiv-
nější. SIGG v létě totiž představil zcela nový uzávěr. 

Záštitu nad soutěží pře-
vzala opět osobnost 
světového marketingu 
prof. Philip Kotler. Sou-
těž vyhlásila prezidentka 
ČMS doc. Jitka Vysekalo-
vá. Zdůraznila, že jejím 

hlavním cílem, stejně jako cílem činnosti 
České marketingové společnosti, je při-
spět k rozvoji marketingu v Česku.

Neméně důležité je popularizovat 
výrazné osobnosti oboru, vyzdvihnout 
jejich odborný přínos a seznámit veřej-
nost s marketingovými pracovníky, kteří 
v různých teoretických i praktických 
oblastech přispívají k úspěšnému vývoji 
společnosti. Připomněla, že tyto aktivity 
je třeba co nejdůrazněji podporovat, ze-
jména v současné době, kdy se promyšle-
ný a cílený marketing stává jedním z klíčů 
k řešení těch nejzávažnějších problémů. 
Osmý ročník se opět zaměří především 
na hodnocení přínosu konkrétních mar-
ketingových projektů.

Více o možnosti jak získat symbol soutě-
že Velkého modrého delfína se dozvíte na 
www.cms-cma.cz

8. ročník soutěže
Marketér roku 
vyhlášen

Soutěž o titul Marketér roku 2012 
vyhlásila Česká marketingová společ-
nost při příležitosti Dne marketingu, 
který pořádal regionální klub ČMS ve 
Zlíně 31. října 2012.

Součástí uzávěru je integrované brčko, tak-
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