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Vítejte ve světě značek!
Budeme Vás rádi provázet!

Brands&Stories je odborný časopis 
o značkách, konceptech obchodů 
a POP-marketingu. 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 
koncipován pro franchisingové systémy, 
které již na našem trhu jsou a hodlají ex-
pandovat, tak i pro franchizy, které tepr-
ve přicházejí na český trh. Mají příležitost 
představit svoji značku, prezentovat svoji 
licenci a nabízet ji čtenářům – jakožto po-
tenciálně možným franchizantům. Brand-
s&Stories vychází 5 krát ročně a je distri-
buován především jako direct mail na stoly 
marketingových manažerů, brand manaže-
rů, majitelů a ředitelů firem.
Věříme, že Vás náš titul osloví a budete se 
k němu rádi vracet!

tým Brands&Stories

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Milí čtenáři, 
neodvratně se nám blíží jaro. Po dlouhé zimě bez sluníčka budou snad roztávat 
i naše mysli a rozmrznou nám úsměvy na tváři. Už bylo dost pesimismu a my, 
kteří pracujeme mezi lidmi, se s ním denně setkáváme, musíme mu čelit.

Naše stránky jsou už také prolnuté jarní atmosférou. Pomalu se připravují ke 
startu travní sekačky, módní jarní kolekce naznačují, v čem máme vyrazit, 
až odhodíme svršky lemované kožešinami. Ale to nejí jediná inspirace, kterou 
Vám našimi články chceme přinést, ta hlavní je v příbězích. Příběhy inspirují. 
Hned na prvních stranách se nám sešly dvě slavné světoznámé značky Moser 
a Porshe design, jejichž zakladatelé byli Češi a které mají svůj silný příběh 
a úctyhodnou historii. Máme tam však i příběh zcela začínající, s čerstvým 
rodným listem, kde české rodiče spojilo povědomí o sobě daleko za našimi 
hranicemi. Rodnému listu Revitastem předcházelo několikaleté úsilí, vývoj, ale 
hlavně houževnatost a cílevědomost tvůrců. Z něho si můžete vzít inspiraci 
dle rady Thomase Jeffersona: „Kdykoliv něco děláte, dělejte to tak, jako by se 
na vás díval celý svět“. Podle toho zjevně roky pracovala i česká firma MORIS 
design, o které se dočtete v příběhu německé úspěšné značky, jež sama oslovila 
českého výrobce a spolu vytvořili další úspěch obou značek. Jak mottto značky 
Honda „Síla snů“ výstižně vystihuje, sny a inspirace jsou to, co zakladatele 
značek vede vpřed, protože „Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit 
nějaký sen.“ (Paulu Coelho).

Tak tedy inspirujte se, uskutečňujte svoje sny a žijte!

 Aplikace určená pro mobilní zařízení
 iPhone a Android (bez nutnosti instalace)
 Přehled o aktuálním čísle v prodeji
 Seznam trafik pro celou ČR
  Funkce pro nalezení nejbližší trafiky v místě, 
 kde se právě nacházíte

CHCETE KOUPIT POSLEDNÍ VYDÁNÍ BRANDS?
Najděte si ho pomocí aplikace Kiosk Navigátor

Brands&Stories je možné si předplatit -
450 Kč vč. DPH (5 vydání ročně).

Objednat předplatné lze
na adrese office@b-s-c.cz nebo
telefonicky na +420 777 878 803.

PŘEDPLATNÉ
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PRŮLOM VE VLASOVÝCH 
BARVÁCH!

BOHATÁ KONZISTENCE JAKO U VLASOVÉ MASKY

NANÁŠÍ SE JAKO VLASOVÁ MASKA

KELÍMEK PRO SNADNÉ SMÍCHÁNÍ

TROJÍ PÉČE

MAXIMÁLNÍ BAREVNÝ
VÝSLEDEK!

PRO

www.colormask.cz * testovalo 244 spotřebitelek, Německo, 2011

91% ŽEN JE 
PŘESVĚDČENO!*
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Začátkem roku se odborná veřejnost 
i milovníci dobrého designu těší na vý-
znamné mezinárodní veletrhy designu 
Maison et Objet v Paříži (18. - 22. 
ledna 2013) a Ambiente ve Frankfurtu 
nad Mohanem (15.-19. února 2013). 
Na veletrzích sklárna Moser představila 
svou novou uměleckou kolekci, která 
je názornou ukázkou tradiční snahy 
sklárny uplatňovat své mistrné sklářské 
techniky a udávat směr v soudobých 
trendech sklářské tvorby. Umělecká 
kolekce Moser 2013 přináší jak mo-
derní objekty vytvořené podle návrhů 
současných sklářských výtvarníků, tak 
díla nacházející inspiraci v nejzda-

řilejších historických vzorech sklárny. 
Ukázkou sklářského mistrovství je le-
gendární nápojový soubor Marie Tere-

průzračných barvách drahokamů, 

který skláři Moseru vytvořili u příleži-
tosti 100. výročí tohoto reprezentativ-
ního souboru. 

Všechna díla nové kolekce sklárny 
Moser 2013 spojuje originalita desig-
nu, cit pro estetické vnímání a vysoká 
kvalita provedení. Věříme, že tato ko-
lekce přispěje k rozvoji české sklář-
ské tvorby a pozdvihne její renomé 
na mezinárodním poli. Výstavní expo-
zice sklárny Moser se setkala s velmi 
příznivým ohlasem návštěvníků. Neutu-
chající kreativita, fantazie a smysl pro 
uplatnění moderního průmyslového de-
signu do prostředí současného život-
ního stylu jsou jedinečným příkladem 
vzniku designové kolekce uměleckého 
křišťálového skla, která byla na mezi-
národních veletrzích představena.

VŠECHNA DÍLA 
NOVÉ KOLEKCE 

SKLÁRNY 
MOSER 2013 

SPOJUJE 
ORIGINALITA 

DESIGNU

MOSER REPREZENTOVAL
ČESKÉ SKLÁŘSKÉ
UMĚNÍ VNÍ VNÍ  PA V PA V ŘÍŽÍŽÍ I

trendech sklářské tvorby. Umělecká 
kolekce Moser 2013 přináší jak mo
derní objekty vytvořené podle návrhů 
současných sklářských výtvarníků, tak 
i díla nacházející inspiraci v
řilejších historických vzorech sklárny. 
Ukázkou sklářského mistrovství je le
gendární nápojový soubor Marie Tere
zie v

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

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

PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER

váza BUBBLES

váza MADDY

SETKÁNÍ MISTRŮ V UMĚLECKÉ GALERII MOSER

V umělecké galerii Moser na Staroměstském náměstí v Praze 
byla 5. února 2013 otevřena výstava s názvem „Czech Glass 
Masters“ představující tvorbu skupiny osmnácti sklářských vý-
tvarníků spolupracujících se sklárnou Moser. Expozice je pře-
hlídkou nejzdařilejších děl vytvořených společně s těmito umělci 
ve sklárně Moser v posledních letech. Rovněž zde můžete vidět 
autorská díla z vlastních ateliérů a studií výtvarníků.
Průvodního slova na vernisáži výstavy se ujal pan Milan Hlaveš, 
vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslové-
ho musea v Praze, který ocenil mistrovství moserovských sklářů, 
se kterým nejen rozvíjejí klasický “královský” sortiment sklárny, 

ale rovněž vytvářejí velmi úspěšné kolekce moderního designu 
ve spolupráci s významnými výtvarníky.
Přítomné vystavující umělce a hosty vernisáže pak svou virtuosní 
hrou na vzácný, více než tři sta let starý mistrovský nástroj, 
potěšil houslista Miroslav Ambroš, který pro tento večer zvolil 
skladbu dalšího mistra svého oboru, Nicoly Paganiniho.

Srdečně vás zveme k návštěvě umělecké galerie Moser a pro-
hlídce výstavy “Czech Glass Masters” , která potrvá do 10. 
dubna 2013.

VÝSTAVA “CZECH GLASS MASTERS” PŘEDSTAVUJE TVORBU
SKUPINY OSMNÁCTI SKLÁŘSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

UMĚLECKÁ GALERIE MOSER 
Staroměstské náměstí 603/15
(nároží ulice Celetná), 110 00, Praha 1
Tel.: +420 221 890 891
E-mail: pha-star@moser-glass.com

Otevírací doba:
pondělí - pátek 10:00 - 20:00
sobota - neděle 10:00 - 19:00
pondělí - pátek 10:00 - 20:00
sobota - neděle 10:00 - 19:00

se kterým nejen rozvíjejí klasický “královský” sortiment sklárny, 

UMĚLEC
Staroměstské náměstí 603/15
(nároží ulice Celetná), 110 00, Praha 1
Tel.: +420 221 890 891
E-mail: pha-star@moser-glass.com

Otevírací doba:
pondělí - pátek pondělí - pátek 
sobota - neděle 

váza FIORENTE 3192
Design: STUDIO IRDS

BLACK ABYSSUS
Design: Rudolf Burda
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MOJE ZLATO 
V REGENERAČNÍ PÉČI 

GLISS KUR ULTIMATE OIL ELIXIR. 

* Při použití kombinace šamponu, balzámu a séra.
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Značka prověřená časem 
První přípravek značky Gliss Kur spatřil 
světlo světa již v polovině minulého století. 
Šlo o Gliss Spray – Tonic, který byl určen 
pro péči o suché a namáhané vlasy. Úspěch 
na sebe nenechal dlouho čekat a značka 
Gliss Kur brzy rozšířila své portfolio o pro-
duktové řady nabízející řešení pro každý typ 
vlasů. V oblasti péče o vlasy vždy přicházela 
a dodnes přichází s inovacemi a novinkami, 
které milují a oceňují miliony spotřebitelek 
po celém světě.

Vyberte si podle sebe
Každá žena by si měla produk-
ty pro péči o vlasy zvolit 
opravdu pečlivě. Každý 
typ vlasů totiž vyžaduje 
jinou vlasovou kosmeti-
ku. Ideální volbou jsou 
produktové řady Gliss 
Kur, které obsahují spe-
ciální aktivní komplexy 
přizpůsobené různým 

Dopřejte svým vlasům

 bez kompromisů
regeneraci

Nádhernou hřívou zdravých a lesklých vlasů se nemůže pochlubit každá žena, ačkoli by si to přála. Některou trápí například 
nepoddajné, krepaté či suché vlasy, jinou zase zplihlé a mdlé vlasy bez objemu. Naštěstí dnes existují způsoby, jak trápení 
s vlasy vyřešit. Základem je používání kvalitních kosmetických přípravků, které jsou problémům „šité přímo na míru“. Řešení 
pro každého nabízí osvědčená značka Gliss Kur od Schwarzkopf.

typům vlasů. V portfoliu najdete produkty 
pro suché a poškozené vlasy, delší vlasy se 
sklonem k třepení konečků, vlasy bez lesku, 
barvené a melírované vlasy a jemné, zplihlé 
a poškozené vlasy. Produktové řady nabízejí 
šampony, balzámy a regenerační přípravky, 
jako jsou masky, kúry, pěny, séra nebo elixí-
ry s pečujícími oleji. 

Účinné složení bez zatížení
Ačkoli každá z produktových řad nabízí ji-
nou účinnou recepturu, jedno mají společ-
né. Jde o unikátní technologii - Komplex 
tekutého keratinu. Keratin je přirozenou 
součástí lidského vlasu a má za úkol vytvořit 
ochrannou vrstvu buněk okolo každého vla-
sového vlákna. Pokud je tato vrstva poško-
zena, vzniknou na vlasu trhliny, rozštěpí se 
a vlasy pak nevypadají dobře. Protože pro-
dukty vlasové kosmetiky Gliss Kur obsahují 
přírodní keratinové složky, pomáhají bu-
dovat přirozenou ochrannou vrstvu buněk 
a dodají vlasům přirozenou pružnost bez 
nadměrného zatížení. Vlasy jsou pak silné 
a vypadají zdravě. 

Poslední inovace
Svoje postavení odborníka 
na regeneraci potvrzuje 

Příběh značky Gliss Kur
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 bez kompromisů
typům vlasů. V portfoliu najdete produkty 

Více informací
o portfoliu značky
Gliss Kur hledejte

na stránkách
www.glisskur.cz

značka Gliss Kur poslední novinkou, kterou 
právě uvádí na trh. Jde o řadu Gliss 

Kur Ultimate Oil Elixir s inten-
zivní recepturou Nutri-Repair, 

která regeneruje poškoze-
nou strukturu vlasu a vy-

plňuje praskliny na jeho 
povrchu. Obnovuje při-
rozenou odolnost vlasů 
a spolehlivě je chrá ní 
před lámáním, třepením 
konečků a vysoušením.



Miimo vyžaduje minimum Vaší pozornosti 
a poskytuje maximum svých schopností. 
S automatickou nabíjecí stanicí a odolnými 
žacími čepelkami pracuje dlouhodobě napro-
sto samostatně.

Udržet trávník v perfektním stavu znamená 
věnovat mu následující: dostatek času, cítit 
jistou odpovědnost za jeho stav a nepopulár-
ní těžkou práci. Dobrou zprávou je, že máme 
Miimo, která všechny tyto věci obstará za Vás.

Naše nová, inteligentní robotická sekačka je ne-
obyčejně tichá, efektivní, výkonná a dostatečně 
robustní k tomu, aby pracovala za jakýchkoliv 
povětrnostních podmínek. Nejvíce ze všeho si 
Miimo rozumí na trávníku s dětmi a domácími 
mazlíčky. Je totiž vybavena v celém rozsahu 
360° bezpečnostními senzory, které spolu s in-
teligentními žacími noži zaručují stoprocentní 
bezpečnost. Můžete se pohodlně usadit a s pl-
nou důvěrou nechat Miimo pracovat. 

Sekačku Miimo Vám autorizovaný dealer 
Honda naprogramuje přesně tak, aby pracova-
la přesně podle Vašich představ a hlavně tak, 
aby práce plně odpovídala charakteru, rozloze 
a členění Vaší zahrady. Pomocí důmyslného 
a intuitivního programování pracovních časů 

a rozdělení pracovních zón tak, aby nebyl ni-
jak narušen režim Vašeho pobytu na zahradě, 
je schopna Honda Miimo účelně sekat trávu 
na členitých zahradách s množstvím záhonů, 
chodníčků, a dokonce i ve svazích a nerovném 
terénu. Jakmile je Miimo dealerem naprogra-
mována, je schopna pracovat ve dne v noci i za 
deště bez nutnosti jakéhokoliv zásahu z Vaší 
strany. Pokud při práci senzory zjistí překáž-
ku, sekačka se prostě zastaví, změní směr jízdy 
a pokračuje. 

Miimo naprosto samostatně pracuje přesně 
v čase, kdy potřebujete a jak dlouho potřebuje-
te. Jakmile kapacita baterií klesne pod úroveň 
30 % maxima, sekačka si sama najde nejbližší 
cestu k nabíjecí stanici, dojede se nabít a poté 
se opět vrátí k rozdělané práci a naváže tam, 
kde před nabíjením skončila.

Miimo během své práce zkracuje travní 
stébla o doslova několik milimetrů a tyto drob-
né částečky trávy vpravuje zpět do podloží 
trávníku. Vzhledem k objemu vody obsažené 
v trávě, které přesahuje 80 % celkové hmot-
nosti, tyto částečky rychle vysychají a působí 
jako přírodní hnojivo. Miimo vylepšuje zdraví 
a kondici Vašeho trávníku.

Energeticky nenáročná Miimo má mimo-
řádně nízkou spotřebu energie a šetří tak 

podstatným způsobem provozní náklady. Díky 
elektropohonu z baterií Miimo provádí svoji 
činnost s minimální zvukovou kulisou. Budete 
sami překvapeni, že Vás ani Vaše sousedy se-
kačka během práce nikdy nevyruší, dokonce 
ani při nočním spánku při otevřeném okně.

Bohužel žijeme ve světě, kdy se může Váš dob-
rý přítel, sekačka Miimo, na zahradě setkat 
s nezvanou návštěvou, které se zalíbí natolik, 
že se rozhodne ji odnést. Pro Váš klid v duši 
je Vaše robotická sekačka chráněna číselným 
PIN kódem. Jakmile dojde ke zvednutí sekač-
ky, aktivuje se výstražný alarm a sekačka se 
okamžitě vypne. Pro odblokování je nutné na 
klávesnici namačkat správný číselný PIN kód. 
Bez tohoto kódu je sekačka prakticky nepouži-
telná a nelze ji v žádném případě zprovoznit.

„THE POWER OF DREAMS – SÍLA SNŮ“
Historie průmyslových spalovacích motorů Honda 
sahá do roku 1953. Pan Honda se tehdy rozhodl 
oslovit zákazníka výrobky z oblasti technického 
a účelového zboží. Vývojem malých průmyslo-
vých spalovacích motorů a elektrocentrál začala 
továrna v Hamamatsu rozvoj třetí divize Honda, 
tzv.„POWER EQUIPMENT“ (motorových strojů). Od 
té doby si značka Honda vybudovala jisté přední 
místo nejenom mezi značkami automobilů a mo-
tocyklů, ale i technického zboží, jako je zahradní 
technika, elektrocentrály, lodní motory a další. 
V tomto roce Honda oslaví již své 60. Výročí za-
hájení výroby strojů Honda Power Equipment a co 
víc, v letošním roce také zastoupení této značky 
v ČR, firma BG Technik cs, a.s., slaví již 20. Výročí 
spolupráce s Hondou.
Honda je největším výrobcem spalovacích mo-
torů na světě. Setkáváme se s nimi prakticky na 
každém kroku. Ať už je to v automobilech, mo-
tocyklech, lodích nebo jiné technice, vždy je jim 
společný jeden rys. Nekompromisní požadavky na 
kvalitu z nich udělaly dokonalé a spolehlivé po-
mocníky člověka.

Zastoupení HONDA POWER EQUIPMENT
BG Technik cs, a.s.
U Závodiště 8/251, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
tel.: +420 283 87 08 49, fax.: +420 266 71 11 45
www.hondastroje.cz, www.honda-miimo.cz
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Nové technologie Hondy

ASIMO
Co když jsme schopni postavit výrobek, 
který bude za nás vykonávat důležitou prá-
ci, jako je pomoc osobám přestárlým nebo 
upoutaným na invalidním vozíku? Nebo 
bude umět za nás vykonávat pro člověka ne-
bezpečnou práci, jako je např. hašení požárů 
či likvidace havárií s nebezpečnými a toxic-
kými látkami? Vraťme se tedy do roku 1986, 
kdy naši inženýři přetvořili tento sen ve sku-
tečnost a zkonstruovali ASIMO: nejvyspělej-
šího humanoidního robota na světě. ASIMO 
je způsobilý chytře napodobit lidskou chůzi, 
běh do svahu a po nerovném povrchu. Je 
schopen dokonalé změny směru chůze, chů-
ze po schodech a není pro něho žádný pro-

blém uchopit a přinést jakýkoliv předmět. 
ASIMO umí díky své inteligenci poslouchat 
a reagovat na slovní příkazy, a dokonce si 
pamatovat a rozpoznávat jednotlivé obliče-

je. ASIMO jako své oči používá kamery, kte-
ré jsou dokonale schopny zmapovat okolí 
a spolehlivě se vyhýbá jak pevným, tak i po-
hyblivým překážkám.

Robotická sekačka se jmenuje Miimo
Dávalo by smysl, jako pro jednoho z před-
ních světových výrobců zahradní techniky 
a vyspělé robotiky, že by naším historicky 
prvním komerčně vyráběným robotem měla 
být sekačka na trávu? Miimo je konstruována 
přesně tak, aby správně pasovala do Vašeho 
života a zlepšila jej. Tento chytrý robot dle Va-
šeho rodinného rozvrhu samostatně udržuje 
Váš trávník a Vy se zatím můžete nerušeně 
věnovat důležitějším věcem.

Soichiro Honda kdysi prohlásil: „Všichni máme před sebou jistou budoucnost, která pouze za předpokladu, že máme dostatek 
kuráže zbavit se jednotvárnosti, bude tvořena našimi sny.“ Od roku 1948, kdy byla založena společnost Honda Motor Corpora-
tion, žijeme podle této filozofie. Neustálé porušování „Status Quo“, neustálé hledání, neustálé studium. Snaha učinit nemožné 
možným. A velké sny. To vše nám do široka otevírá obrovskou budoucnost. Dnes Honda vyrábí inovativní a spolehlivé výrobky 
pro téměř všechny oblasti využití – od sekaček na trávu až po proudová dopravní letadla. Každý výrobek je konstruován s cílem 
zpříjemnit a usnadnit Vám život a snižovat přitom negativní působení na životní prostředí. Kam dále nás naše sny dovedou…?

Nové technologie Hondy
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JMENUJI SE MIIMO,
HONDA MIIMO
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Značka LED LENSER® je světový lídr kapesních svítilen s LED technologií, kterou produkuje německá firma ZWEIBRÜDER OPTOELECTRO-
NICS GMBH & CO.KG. V loňském roce zaznamenala značka LED LENSER® výrazný 35% nárůst prodejů v místě prodeje díky tomu, že 
nasadila do všech míst svých prodejů nové prodejní stojany. Pro jejich vývoj oslovila německá firma českou firmu MORIS design s.r.o. 
Jak spolupráce zafungovala, nám potvrdil současný ředitel ZWEIBRÜDER OPTOELECTRONICS pro Evropu Sven Objartel.

Český design pomáhá
německé značce úspěšně prodávat 

světlo ze Solingenu
do celého světa

Filozofie ONE Vision

Společnost ONE Vision
Na čas nahlížíme zvláštním pohledem 
- prostě jiným, neotřelým a působivým 
Náš web www.EXTRATIME.CZ Vám to dokáže.

„Varování: Před prohlídkou
nabídky si navlečte svářečské
brýle, krása našich produktů
je oslňující.“ 

Chceme vám ukázat, že se nemusíte bát experimentovat 
– výběrem hodinek znázorňujete svou osobnost, náladu, 
pocity, a naše nabídka do tohoto konceptu svou jinakostí 
prostě zapadá. 

Mutewatch
Hodinky Mutewatch jsou nejoriginálnější hodinky sou-
časné doby - styl, design, jedinečnost, jednoduchost, 
skromnost - to vše mohou být přívlastky hodinek této 
skandinávské značky. 
Hodinky Mutewatch jsou určené pro každého, kdo pra-
cuje naplno, má jasné cíle a chce jich dosáhnout během 
24 hod každého dne.
„Touch the time - Dotkni se času“

 

Sportovně vytuněné designové hodinky 
FELDO Luxury, pocházející z dílny španěl-
sko-německé firmy FELDO se představují. 
Rafinovaný - sportovně laděný design, 
lahodící každému, kdo vyžaduje neotřelý 
luxus a styl přichází na trh právě vtělesně-
ním do hodinek FELDO.
Při návrhu hodinek FELDO se vycházelo 
z konstruktérských zkušeností spoludesig-
néra a majitele firmy FELDO pana Garcii, 
který nasbíral své zkušenosti v automobi-
lovém průmyslu mimojiné i při vývoji tech-
nických, elektronických a konstrukčních 
vychytávek formule 1. 
Tyto nabité zkušenosti jsme vložili do de-
signu jedinečných hodinek, které si právě 
nyní můžete pořídit i u nás v ČR.

FELDO Luxury

Netradiční hodinky z Dánska - severská kolekce 
sportovních a designových hodinek pro všechny 
- pro pány, pro dámy i pro děti. 
Historie firmy NOON Copenhagen sahá do roku 
2006, kdy započala svou existenci jako výrob-
ce hodinek se svým patentovaným systémem 
„TWIST“. 
Rotující kotoučky, které vyvinuli, otestovali a pa-
tentovali, jsou vlastní DNA této značky. 
Zdánlivě jednoduché hodinky , které obsahují ně-
kolik disků, průhledných i neprůhledných , které 
se vzájemně prolínají mění barvy a plynou v čase. 
Za designem stojí Henrik Sorig - který navrhuje produkty a design pro přední a vý-
znamné značky např. i pro celosvětově známou dánskou firmou Bang & Olufsen.
„Nebojíme se být jiní - Not affraid to be diferent !!!“

NOON
Copenhagen

„Its time to change a time“

„Čas módu neřeší,
ale móda čas ano“
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NAVA Design
Designová divize společnosti NAVA vznikla již v roce 
1970. Od klasických papírových produktů pro kancelář 
a domov se před nedávnem vrhli naši designéři jako 
Denis Quidone nebo Benjamin Hubert do odvětví ná-
ramkových hodinek v exkluzivním a netradičním pojetí.
MINIMALISMUS a DESIGN – to je NAVA DESIGN 

LAMBRETTA
Watch

Příslušenstvím ke 
stále fungující znač-
ce Lambreta se stali 
populární hodinky 
Lambretta Watch.
Celá kolekce hodinek 
je čistě inspirována 
vzhledem, designem 
a duší motorek Lam-
bretta. 
Opět italský design.

Hodinky LAMBRETTA - 
„příběh o zrození ikony“ 
jsou tím pravým doplň-
kem nejen milovníků 
tradiční značky malých 
italských skůtrů Lam-
bretta. Nízkonákladové, 
legrační a spolehlivé 
motorky si brzy získali 
obrovské množství fa-
noušků a kupců. 

LAMBRETTA

www.EXTRATIME.CZ



Příběh značky LED LENSER®
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design byla již dosud oceněna tolika cenami 
za design, preciznost provedení a kreativitu 
v různých oborových soutěžích. Já mohu na-
víc pochválit společnost za spolehlivý servis, 
včasnost dodávek a pružné jednání.“ 

baterky, resp. čelovky na tužkové baterie, kte-
ré se dají znovu nabít. Samozřejmě jsou tyto 
vysoce výkonné modely na tužkové baterie 
vhodné i pro uživatele, kteří pravidelně pro-
vozují outdoorové aktivity, jako je camping 
nebo geocaching. 

Na základě širokého sortimentu a různých 
vlastností svítilen mají téměř pro každou si-
tuaci to správné světlo.
 
Český designový výrobce stojanů pro ně-
meckou úspěšnou firmu
V loňském roce se podařil značce LED LEN-
SER® 35% nárůst prodejů prokazatelně díky 
nasazení prodejních stojanů do míst prodeje. 
Německá firma se svěřila do rukou českého 
specialisty na designové displeje firmě MO-
RIS design. Velká světová firma se nebála „vý-
robce z Východu“ a nelitovala. Jak skutečně 
zafungovalo celosvětové nasazení prodej-
ních displejů od MORIS design, nám potvrdil 
Sven Objartel, současný ředitel pro Evropu. 
„Firmu MORIS design jsme oslovili sami díky 
referencím přes dodané stojany Panasonic 
do všech států Evropské unie. Zadáním pro 
ně bylo navrhnout a vytvořit designové stoja-
ny pro naše produkty. Řešení návrhů nebylo 
jednoduché, protože máme mnoho typů pro-
deje od supermarketů, přes specializované 
obchody až po outdoorové mobilní prodejní 
systémy nasazované na nejrůznějších akcích. 
Jednotlivé země, do kterých vyvážíme, mají 
svoje typické prodejní kanály, které se v kaž-
dé zemi třeba i diametrálně liší. Po dlouhých 
jednáních a rozborech se nám nakonec po-

 35% nárůst prodejů prokazatelně díky 

„Firmu MORIS design jsme oslovili sami díky 

dařilo zúžit tento velký záběr typů stojanů 
na 6 typů. Velice nesnadným úkolem se uká-
zal náš požadavek skloubit design a plnou 
funkčnost našich produktů s podmínkou za-
mezení možností krádeže. Řešení, která jsme 
od designerů dostali, přesně vystihla naše po-
žadavky a požadavky našich distributorů.“

„První objednávka byla sice opatrná,“ vzpo-
míná majitel firmy MORIS design Radomír 
Klofáč na začátky této spolupráce, „ale zato 
hned druhá byla pětinásobně vyšší, než jsme 
očekávali. Nyní stojany vyrábíme a dodáváme 

do celého světa, a to paradoxně včetně Číny. 
Byla to naše první velká spolupráce s Němec-
kem, ale byli jsme pozitivně překvapeni pro-
fesionálním přístupem a nasazením.“

„Hned po nasazení prvních displejů,“ po-
tvrzuje Sven Objartel, „naše prodejní data 
vykazovala značný nárůst. Bylo to až neuvěři-
telné, ale skutečně stojany zafungovaly. Díky 
datům z CRM můžeme dnes s určitostí tvrdit, 
že naše prodeje vykázaly 35% nárůst. Jsme 
rádi, že jsme tuto spolupráci s českým výrob-
cem navázali. Nedivím se, že firma MORIS 

Prodejní stojany, komerční interiéry
MORIS design s.r.o.
Pod Stárkou 33, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 222 51 22 31
GSM: +420 724 07 56 30
E-mail: moris@moris.cz

www.ledlenser.de
www.ledlenser.cz

www.moris.cz

Sven Objartel
současný ředitel 

ZWEIBRÜDER
OPTOELECTRONICS

pro Evropu

Příběh značky LED LENSER®
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Příběh dvou bratrů
Firma Zweibrüder Optoelectronics byla zalo-
žena před 20 lety bratry, dvojčaty, Haraldem 
a Rainerem Opolkovými. 

Svůj příběh sami vypráví takto: „Náš otec byl 
horník a naši rodiče dlouho šetřili, aby jejich 
dvojčata mohla studovat. Začali jsme v garáži. 
Banka nám odmítla dát úvěr na výrobu na-
šich svítilen. Nemohli jsme jako jistinu nabíd-
nout žádné nemovitosti, ale jen mladistvou 
odvahu a prototyp první LED LENSER® V8. 
To těm pánům ale nestačilo. V bance nám 
obchodní poradce pro zákazníky sdělil, že 
V8 je neprodejná. Nakonec to šlo i bez ban-
ky a k vlastnímu podivu jsme v krátké době 
měli přes 200 milionů. 

Euro kapesní baterky se začaly prodávat. 
V8 se stala mezinárodní designovou ikonou 
a zároveň světově nejprodávanější kovovou 
kapesní baterkou s LED světlem. Nyní jsme 
svojí vlastní bankou. Nad naším sídlem v So-
lingenu z toho důvodu vlaje pirátská vlajka. 

Každý nový úkol je výzva, která nás opět při-
vádí zpět k té radosti, kterou jsme jako děti při 
hraní prožívali. Avšak odvážné vize, neotřesi-

telná víra ve vlastní schopnosti a odvaha jít 
do neznáma nestačí k tomu, abyste vytvořili 
smysluplné a převratné objevy. Musí k tomu 
ještě něco přijít: nadšení, které probouzí naše 
síly, a píle prosadit nápady i přes odpor okol-
ního světa. Často je nám kladena otázka: „Kde 
berete tu fantazii vytvářet stále nové a inova-
tivní lampy?“ Přemýšleli jsme o tom. Možná to 
byla magie světla, kterou jsme jako děti cítili, 
když jsme v jednom bunkru našli starou, zre-
zavělou kapesní baterku, která ještě svítila. 

V roce 1994 jsme založili naši firmu se star-
tovním kapitálem 1000 DM, se skicákem, sa-
dou nářadí a starým počítačem značky Atari 
v garáži. Byli jsme jako posedlí myšlenkou 
světla, měli jsme dobré nápady a často jsme 
pracovali až do půlnoci. V těch málo hodi-
nách spánku, které jsme potřebovali, jsme 
snili o svítících hvězdách. 

Nyní vyrábíme s našimi 1000 zaměstnanci ve 
třech výrobních místech program kapesních 
svítilen, který nemá celosvětově konkurenci.
Prosazujeme překvapivé inovace, špičkovou 
kvalitu, technologie šetrné k životnímu pro-
středí a dokonalý design. Vytváříme vize pro 

nový svět světla. Angažujeme se v mírovém 
hnutí, ale i v ekologickém hnutí. Naše zisky 
investujeme navzdory trendu myšlení „Share-
holder-Value“ do vzdělávacích projektů 
a zaměstnaneckých bytů. Jsme sice zaklada-
telé a majitelé Zweibrüder Optoelectronics 
GmbH, ale neztělesňujeme typický obrázek 
„kapitalistů“ a klasických podnikatelů. 

Vůdčí postavení na trhu
Jako světlomety ze science-fiction proře-
závají tyto nápadné svítilny tmu noci. Pod 
značkou LED LENSER® nabízí firma široký 
sortiment zaostřitelných kapesních baterek. 
Většina z nich je vybavena Advanced Focus 
systémem, jedním ze světově nejlepších sys-
témů zaostřování. Mají vůdčí postavení na 
trhu, co se týče kovových kapesních svítilen 
s LED technologií. 

Pro dlouhodobé použití a pro zákazníky z ob-
lasti bezpečnostních služeb fungují některé 



Celé kouzlo buněčné terapie vězí v příbuznosti! 
Zatímco by buňky v tkáních a sliznicích našeho 
těla cizorodou látku nepřijaly, přírodní „příbuz-
ný“ druh do sebe vstřebají. Navíc se ukázalo, že 
k ozdravným procesům v našem těle nepotřebu-
jeme celou buňku, ale stačí pouhý její výtažek, 

zvaný ultrafiltrát. Tkáně a sliznice totiž do sebe 
přijímají menší částečky snadněji a ochotněji. 

Proč je Revitastem spojený se jménem Blan-
ka Matragi? Tato úspěšná módní návrhářka už 
několik let sleduje trendy nejen v oblasti módy 
a designu, ale dostala se i do kontaktu s bio-
technologiemi a nanotechnologiemi. Osob-
nostně věří v inovátorské cesty zajímavých 
a neobvyklých řešení. Navíc si soukromě prošla 
životní zkušeností, která dává za pravdu faktu, 
že je lepší být trpělivější, respektovat svoje tělo 
a vnímat v dobrém smyslu slova vlastní zdroje 
vitality za pomoci přírodních látek.
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Co pro Vás mohu udělat?
Regeneruji a vyživuji, a to tak, že aktivuji vybrané prvky pleti. Z venku je Vaše pleť překrývaná make-upem, uvnitř je často 
unavená. Pleť a to, co se odehrává uvnitř ní, je celkem složitý proces. Jsem tady, aby se pleť „vzpamatovala“. Moje pomoc 
je v tom, že chci pro ženy a muže zdravou, vitalizovanou pleť. Ti, co již došli ke zkušenosti, že není nutné přijímat do 
těla nepřirozené látky, ocení moje krédo:

PLEŤ BEZ MASKY – Zdravá pleť 21. století

Více informací najdete na: www.revitastem.info

Jak to dělám? Je to vlastně příběh. Netypický. Jde o setkání lidí z různých oborů. 
Jednou za čas se totiž stane, že se spojí síly a odlišné talenty... Jestli máte chuť, 
přečtěte si jej. Zde je v malé kostce dobrodružství, jak jsem vznikl.

Co pro Vás mohu udělat?

Spolupráce mezi vědou,
přírodou a vizí o ženskosti a kráse.
To je Revitastem Story.

Blanka Matragi se celý život živí nápady. Její síla 
je právě v tom, že nápady vidí i tam, kde ostatní 
ani nenapadne hledat.

Jako designer sleduje nanotechnologie už od 
prvního momentu, kdy se o nich začalo mluvit. 
Stejně tak naslouchá i ženským postřehům o ži-
votě, o zdraví a o ženských rolích. Těch je v sou-
časnosti víc než dost. A žena, která by nechtěla 
ve většině z nich obstát, patrně neexistuje.

Umělkyně si vše pospojovala. Tím začalo 
dobrodružství diskusí mezi obory nanotechno-
logie, medicína a design.

Podstatu mládí a energie vidí Blanka Matragi 
v tom, že se od letmého prvního impulzu dojde 
k hmatatelnému, konkrétnímu výsledku. K uni-
kátní konkrétní hmatatelné věci: ženám je po-
třeba dodat energii a jejich pleti výživu.

Blanka Matragi navštěvuje a probírá zdraví 
s lékařem, který věnuje veškerý volný čas ce-
lostnímu pojetí zdraví – s MUDr. P. Hajdukem.

Postřehy ze života žen, odborné znalosti, labo-
ratoř, know how… to vše je součástí příběhu 
sbližování odlišných světů a součástí mailů, ná-
vštěv, diskusí.

Jedno bylo, je a bude jisté – pleť žen i mužů 
po třicítce potřebuje zvýšenou pozornost. Od-
lišnost je ve způsobu, jak s pletí pracuje každý 
z nás teď, v tuto chvíli. Na základě všech minu-
lých zkušeností i našeho umění kombinovat to 
nejhodnotnější, co máme k dispozici. 

Proto jsem vznikl. Revitastem.
Vznikl jsem v podobě biokompatibilního gelu 
s bioaktivní složkou. Tu tvoří peptidy a další ak-
tivní složky získané z rostlin a placenty.

Složení bylo vybráno po pečlivém studiu toho, 
co která rostlina může přinést organismu a hlav-
ně kůži k jejímu oživení a obnovení.

a) Pomáhám pleti:
  která žije ve městě, v značně znečistěném 

prostředí, ve stále rozšířenějším pracovním 
prostředí zvaném „open space“ s klimatiza-
cí, která pleť vyčerpává;
  pomůžu také pleti, která je dlouhodobě 

vystavována umělému světlu a monitoru 
vašeho počítače;
  obdobně pomáhám pleti, na kterou půso-

bilo opakovaně a dlouhodobě slunce nebo 
solárium;
  i kdyby toto všechno Vaše pleť nepoznáva-

la, i tak jsem přirozená výživa pro pleť po 
třicítce.

Jak pomáhám a co dělám jinak?
Revitalizuji a harmonizuji Vaši pleť jinou cestou 
a mám přitom přirozené účinky. Abych tento 
úkol dokázal, musel jsem projít velkým vývojem 
a spojit síly s tzv. chytrými nanotechnologiemi. 
Tato moje cesta ale rozhodně nebyla marná. 
V zimě jsem bezpečnou náhradou slunce a jeho 
energie. Dodávám pleti stavební prvky.

b) Spojuji vědu, přírodu a zdraví:
Jak jsem už řekl, díky chytrým nanotechnologi-
ím vznikl zcela jiný typ biokompaktního gelu.
Propojení know how z více oborů nabízí rege-
nerační účinky placenty a rostlinných složek. 

Poznatky z vědy, které se teprve dnes zúročují 
v gelu, začaly už před 30 lety. Nejsem výstřelek 
několika výzkumů, nýbrž velmi seriózní a pečlivé 
práce – chcete-li výzkumného „řemesla“ v nejlep-
ším slova smyslu. Zdraví stavím na první místo.

Vyživuji a přitom nedělám žádný kompromis, 
protože speciální technologie hlubokého zmra-
zení látek obsažených v rostlinách a placentě 
zachovávají biologickou hodnotu a aktivitu. 
Umím všechny komponenty vhodně napojovat 
na biokompatibilní gelový nosič.

Abych všechno splnil, procházím extrémně 
náročnou výrobní cestou.

c) Výživový rytmus:
Naneste mne ráno nebo večer prsty na zvlh-
čenou pleť a nechte mne vsáknout. Hladce se 
vstřebám a dodám výživu tam, kde je třeba.

d)  V čem je převratnost „chytrých“ 
nanotechnologií, které obsahuji?

Chytré nanotechnologie jsou „chytré“ proto, že 
mne umí dopravit do míst ve Vaší kůži, která 
potřebovala výživu už před časem. Tam, kam 
se jen mechanickým rozetřením výživa dostává 
jen těžce anebo vůbec.
Chytré nanotechnologie v tomto případě fun-
gují jako metro se stanicemi. Patrně také ne-
jezdíte jen tak metrem nazdařbůh, ale volíte 
stanice. Podobně je to se mnou, s výživou, kte-
rou dopravím do pokožky na to nejsprávnější 
místo. V neposlední řadě vyživuji individuálně 
buňky, ať už jsou 30+ nebo 40+ nebo 50+.

Jsem Revitastem a pečuji o výživu Vaší pleti.

Zdraví na prvním místě.
Designérka Blanka Matragi a laboratoř 
REVIVA vstupují exkluzivně na trh s příprav-
kem, který je více než dobrá kosmetika. 
O co tedy vlastně jde? Geniální věci bývají 
jednoduché, ale musí se na ně přijít. 

Blanka Matragi
Revitastem by Blanka Matragi
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Dobrý den, dovolte, abych se Vám představil.

Jmenuji se Revitastem Serum

Můj rodný list
Jméno: Revitastem 30+, 40+, 50+, 60+…
Příjmení: Sérum
Narozen: 24. 1. 2013, v laboratoři Reviva
Matka: Blanka Matragi
Otec: MUDr. Peter Hajduk
Váha: 50 ml

Jsem sérum, které obnoví výživu Vaší pleti



Příběh značky Swarovski
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Daniel Swarovski chtěl pozdvihnout 
křišťál, představit ho jako kreativní 

materiál, inovativní – ne imitativní 
– a s překvapivou vitalitou a neko-
nečnou variabilitou.

Svět technologie
Swarovski měl i další aktivity, 

které se organicky rozvíjely 
– jedna z nich se týkala jeho 

výborných znalostí v ob-
lasti konstrukce přesných 

strojů. V roce 1917 začal 
Daniel Swarovski vy-

víjet vlastní brusné a lešticí nástroje. V roce 
1919 je nechal registrovat pod značkou Ty-
rolit. V roce 1925 následovaly experimenty 
s výrobou reflexních skleněných bezpeč-
nostních silničních prvků. Po mnoha letech 
intenzívního vývoje se tyto prvky představily 
v roce 1950 pod značkou Swareflex.

Nejstarší ze Swarovského synů, Wilhelm, 
v roce 1935 zkonstruoval první prototyp 
dalekohledu, čímž otevřel dveře optickému 
průmyslu a vzniku nové produktové řady. 
Značka Swarovski Optik je světovým lídrem 
ve výrobě vysoce kvalitní sportovní optiky. 

Kořeny značky
Swarovski

Daniel Swarovski 
Daniel Swarovski (1862-1956) se narodil 
v Jiřetíně (Georgenthal), malé vesničce v se-
verní hornaté části Čech blízko Jablonce nad 
Nisou. Právě v této oblasti se soustředila pro-
sperující výroba křišťálu a bižuterie. Daniel 
Swarovski se vyučil jako brusič u svého otce 
a dalších místních mistrů. Cítil se však být 
vynálezcem – miloval experimenty, nápady 
a stroje. Navíc ho fascinoval křišťál a jeho 
schopnost odrážet světlo.

Počáteční jiskra
S velkou prozíravostí si uvědomil, že nové 
technologie, jako byla tehdy elektřina, jsou 
vstupenkou do nového století. Začal zasa-
zovat broušený křišťál do kovových šperků 
a i přes skromný venkovský původ byl jeho 
život již tehdy spojen se světem módy, desig-
nu a bižuterie. Když mu bylo 18 let, předsta-
vil svůj první vynález – stroj na zasazování 

křišťálového skla – v Paříži. Tak vznikla vazba 
mezi uměleckým řemeslem a světem tech-
nologií, která značku provází dodnes. Byla 
to však až jeho návštěva na První elektrické 
výstavě ve Vídni v roce 1883, která změnila 
provždy jeho život a svět bižuterie. Daniel 
Swarovski se tam inspiroval inovacemi slav-
ných vynálezců, mezi nimiž byli i Siemens 
a Edison, a chtěl využít pokrok pro křišťál. 
Pustil se do navrhování mechanického stroje 
na řezání a leštění křišťálového bižuterního 
skla. Když se vrátil do Čech, nechal v roce 
1892 zapsat patent na stroj, který jako první 
uměl dokonale přesně nařezat a zpracovat 
bižuterní křišťál.

Nové začátky
V roce 1895 se Daniel Swarovski již se svojí 
mladou rodinou přestěhoval do Wattens v ra-
kouském Tyrolsku – aby uchránil svůj vyná-
lez před plagiátory a využil pro svoji továrnu 
vodní energie. Výhodou také bylo, že Wat-
tens je na přímé železniční trase do Paříže. 
Společně se švagrem Franzem Weisem a jed-
ním ze svých pařížských zákazníků, Arman-
dem Kosmannem, založil v roce 1895 firmu 
Swarovski. Nové křišťály od Swarovski, jímž 
se říkalo také chatons a které se později pro-
slavily pod návem Pierres Taillées du Tyrol, 
vtrhly na scénu jako vítr a způsobily revoluci 
v bižuterní výrobě – díky své třpytivosti, stálé 
kvalitě a preciznímu výbrusu.

Zdroje inspirace
Kořeny značky, které vedou až do Čech 
konce devatenáctého století a pokračují na 
prahu století dvacátého v prostoru, kterému 
se tehdy říkalo Mittel Europa, v okázalém 
Rakousko-Uhersku a světě Strausse a Rilke-
ho, Klimta a Freuda. Bouřlivě žijící města 
střední Evropy – Praha, Budapešť, Bukurešť 
a Vídeň, se svou kombinací východních a zá-
padních vlivů, byla plná hudby, umění, lite-
ratury, vědy a inteligence. Ve Vídni, „městě 

snů“, které mladý Swarovski navštívil u pří-
ležitosti Mezinárodní elektrické výstavy v ro-
ce 1883, se potkává baroko s radikálnějšími 
moderními styly, jako byla vídeňská secese, 
která chtěla kvalitní design zpřístupnit pro 
všechny. „Mittel Europa“ byla na přelomu 
století místem, kde se mísila historie a mo-
derna. Je to také místo, které má pevnou po-
zici v tradici značky Swarovski.

A zrodil se průmysl
První křišťály Swarovski, slavné chatons, kte-
ré se vyznačovaly lepším a preciznějším fase-
továním a větší a konzistentnější třpytivostí, 
nejenže způsobily revoluci v bižuterním 
průmyslu, ale věnovaly křišťálu do dvacáté-
ho století a dále zcela novou identitu, kolem 
níž vyrostlo zcela nové „křišťálové“ odvětví. 
Díky své okamžité popularitě se křišťály 
Swarovski třpytily po celém světě – na ró-
bách, špercích, vlasových doplňcích i na 
sponách bot. Firma prosperovala a rozrůs-
tala se. V roce 1899 vybral Daniel Swarovski 
alpskou protěž (Edelweiss), kvítek z Tyrol 
a symbol krásy a čistoty, do „erbu“ své znač-
ky. V roce 1908 mu ve firmě pomáhali už tři 
synové – Wilhelm, Friedrich a Alfred. Firma 
již také měla své laboratoře pro výrobu suro-
vého křišťálu. Do roku 1913 již měl Swarov-
ski dokonalou recepturu, která mu umožnila 
vyhrát si s různými barvami – a z křišťálu se 
navždy stala módní věc. 

Příběh značky Swarovski
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Dnes, i po více než sto letech, je rakouská firma Swarovski vlastněna a řízena rodinou zakladatele. Je známá svými kreacemi 

z důmyslně a precizně broušeného křišťálového skla vysoké kvality. Je stále věrná své tradici a odkazu zakladatele Daniela 

Swarovskiho. Tento vizionář a humanista chtěl neustále zdokonalovat krásné věci a věřil, že bez historie není budoucnosti. 
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V historickém centru Prahy nedaleko Pařížské ulice se nachází nenápadná ulice Bílkova, ve které je neobyčejně zajímavá 
restaurace s neobvyklým jménem Bílkova 13. V této restauraci vládne známý pražský šéf kuchař Jaroslav Zahálka. Člen Praž-
ského kulinářského institutu, který také úzce spolupracuje s gastronomii Pražského hradu. 

Reastaurace B13 Vás osloví hned na první 
dojem. Je to restaurace s neuvěřitelně členi-
tým interiérem. Po vstupu, kde na Vás čeká 
moderní bar s několika stoly k sezení, kde 
Vám barman namíchá rozmanité drinky. Na-
leznete zde drinky míchané na bázi koňaku. 
Ale o koňaku později. Další část restaurace je 
místo, kde se nachází akvárium s čerstvými 
humry, langustou, krabi. K výběru jsou ka-
nadští humři, kteří jsou menší, jejich maso 

je nasládlejší a bretanští humři, kteří jsou 
v kulinářském světě velmi ceněni. Každou 
středu si zde můžete pochutnat na čerstvých 
plodech z Bretaně. Plody z Bretaňe patří 
k nejkvalitnějším a nejchutnějším na světe.

Po zdolání několika schůdků vstoupíte do 
hlavní části restaurace, která disponuje 
s více jak 200 místy. K dispozici jsou dvě 
předzahrádky, terásky, druhý moderní bar, 

zajímavé zákoutí vybízejíci k obchodním 
i romantickým schůzkám. Je zde také ote-
vřená druhá kuchyně, kde se pořádají kurzy 
vaření. Pro nejmenší je zde dětský koutek 
i s dětským a hlavně zdravým jídelníčkem.

Naše prostory jsou proto velmi vhodné k po-
řádání společenských akcí, firemních večír-
ků, módních přehlídek a jiných akcí. Zajišťu-
jeme vždy servis sestavený dle přání klienta.

Bílkova 13
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Dobrá adresa
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Ceviche z tuňáka 
s omáčkou Ponzu, avokádovým pyré  

a citrónovou pěnou

***
 Silný hovězí vývar s chilli,  

koriandrem, cibulkou a nudlemi

 ***
Pečené mušle sv. Jakuba  

podávané se sušenou španělskou šunkou 
Jamón Ibérico a parmazánovým velouté

 ***
 Salát B13 s trhaným kuřecím masem, 

sezamem, houbami shiitake,  
řasami wakame, zázvorovým 
dresinkem a okurkovým želé

***
Vepřová líčka Ibérico  

na černém pivě s bramborovým pyré 
a čerstvým křenem

***
„Závin naruby“ 

Karamelizovaná jablka  
s rozinkami a skořicí  

podávané v hnízdě z těsta kataifi

***

990 Kč

Ukázka
degustačního menu

Náš průvodce restaurace šéf kuchař Jaroslav 
Zahálka preferuje tzv. FUSION KUCHYNI, 
tedy propojení těch nějlepších kuchyní svě-
ta, spojení jejích chutí, jejich technik. Zásad-
ní pro kvalitní kuchyni je bezpochyby skvělý 
kuchař s dobře fungujícím kolektivem, ale 
hlavně čerstvé a kvalitní suroviny.

„Snažím se setavovat jídelníček vždy tak, 
abych využil čerstvých sezonních potravin 
nejlépe od malých místních dodavatelů“ 
říká Jaroslav Zahálka.

Samozřejmostí jsou polední nabídky, které 
jsou sestavovány tak, aby jsme nabízely klien-
tům kuchyní z celého světa. Kromě stálého 
lístku a polední nabídky, si můžete vybrat ze 
dvou degustačních menu. A jestli Vám to při-
padá stále málo, nabízíme speciální meníčka 
sestavená vždy speciálně pro nějakou příle-
žitost jako např. svatomartinské, beaujolais, 
lanýžové, chřestové, masopustní či vánoční, 
které vždy obsahuje pochoutky ze šneků.

Bílkova 13

Pro labužníky doutníku je k dispozici doutní-
ková místnost s širokou škálů doutníků z ce-
lého světa.

A když už si myslíte, že Vás nemůže nic 
překvapit, zavede vás náš průvodce do sou-
kromé luxusní privátní zony, do oázy klidu 
a pohody do KOŇAKOVEHO KLUBU. Jedi-
ný svým charakterem v ČR. Tyto prostory 
vás okouzlí nejen unikátní atmosférou, ale 
i širokým výběrem originálních koňaků 
z Francie, jenž čítá více než 50 druhů ve 
9000 lahvích.

Náš Cognac Point v sklepních prostorách 
restaurace jsme vytvořili v roce 2009 a do-
vážíme tento lahodný destilát od více než 
28 malých destilérii. A. E. Dor 1899 (sing 
of the time), Voyage, Hardy noce’s Alabatre 
je jen střípek tohoto luxusu, který vám na-
bízíme. Při jakékoli příležitosti zde můžete 
mimo jiné i využívat servis našeho cognac 
sommeliéra.
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AZZA
Blok na nože AZZA, 

se sedmi noži 
a nůžkami na drůbež 

Japonská ocel, 
český design.

Osm exkluzivních 
doplňků.

3 499,-
2 999,-

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BRNO, VICHR, Kobližná 19 / BRNO, OC Olympia / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, nám. 
Republiky 860 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium, Dukelská třída / CHOMUTOV, OC Chomutovka / JIHLAVA, Farní 2 / KARVINÁ, OC Karviná / KOLÍN, Benešova tř. 1000 
/ LIBEREC, OC Forum / MLADÁ BOLESLAV, OC Bondy, tř. Václava Klementa 1459 / MOST, OC Central, Radniční 3400 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC, OC Moritz / 
OLOMOUC, Dolní nám. 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, Horní nám. 58 / OPAVA, OC Breda / OSTRAVA, Nová Karolina, Jantarová 3344/4 / OSTRAVA, nám. Msgre Šrámka 
5 / OSTRAVA, OC Laso, Masarykovo náměstí 15 / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PÍSEK, Chelčického 73, 39701 / PLZEŇ, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky 2703/27 / PLZEŇ, OC 
Olympia, Písecká 972/1 / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 1, OD Bílá Labuť, Na Poříčí 23 / PRAHA 2, Francouzská 14 / PRAHA 3, Palác Flóra Vinohradská 2828/151 / PRAHA 4, OC 
DBK, Budějovická 1667/64 / PRAHA 4, OC Chodov / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 14, Černý Most, Chlumecká 765/5 / PŘEROV, nám. Přerovského povstání / ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM, Masarykovo nám. 71 / STRAKONICE, Podskalská 316 / ŠUMPERK, OC COOP, Hlavní třída / TÁBOR, OD Dvořák, 9. května 2886 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské 
nám. 1 / ÚSTÍ NAD LABEM, Mírové nám. 103/27 / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje, Obroková 93/16 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent 
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Vývoj, design,
kvalita a propagace
Životní pouť každého výrobku, který vznikne na půdě společnosti Tescoma, se dá ve zkrat-
ce shrnout do čtyř slov, která vyslovíte během pár vteřin. Skutečná pouť je však mnohem 
delší a náročnější. Vývoj a design patří obecně mezi velmi atraktivní životní fáze produktu.

Dávat výrobkům nový tvar, funkci, stavět je 
do nezvyklých souvislostí, objevovat nové 
materiály a jejich využití, to vše se za více než 
deset let existence Design centra v Tescomě 
stalo přirozenou a nezbytnou součástí zrodu 
a realizace každého nového výrobku. Nedo-
kážu si pro Tescomu představit jinou cestu 
a navíc, tato cesta nás hodně baví.

Jiří Vaculík, jednatel

Pro obchodníka je firemní designér vlastně 
něco jako interní dodavatel. Dodavatel, se 
kterým je možné diskutovat o tom, jak bude 
výrobek vypadat, jakou bude mít barvu, ko-
lik bude přibližně stát, jak bude zabalený… 
To je ta nejlepší možná varianta pro každého 
obchodníka! A prodávat výrobky, u kterých 
znám jejich historii, jejich příběh, je mnohem 
příjemnější a také snazší, protože jsou sku-
tečně naše. Věřím, že to podobně cítí i naši 
zákazníci.

Petr Chmela, jednatel

President 
Vychutnejte si svou kávu 

Luxusní otočný zásobník pro 
přehledné ukládání kávových kapslí

materiál broušený hliník

designed by Tescoma 

konstruktérů, kteří společně pracují ve špič-
kově vybavených prostorách nejmoderněj-
šími technologiemi, stojí u zrodu nových 
trendů a navazují na tradici českých a evrop-
ských designérských škol.

APLIKOVANÝ VÝZKUM
A DESIGN CENTRUM TESCOMA
Vlastní vývoj kuchyňských potřeb byl ve 
společnosti Tescoma až do roku 2009 za-
stoupen dvěma profilovými obory. První 
doménou je dnes již světově proslulé De-

sign centrum Tescoma, které veškeré 
produkci značky Tescoma dává její ne-

zaměnitelný původní design. Druhou 
doménou je špičkové Grafické oddě-
lení Tescoma, které nové kuchyňské 
potřeby značky Tescoma prezentuje 

a nabízí spotřebitelům. 

Oddělení aplikovaného výzkumu
V červnu 2009 došlo v oblasti vývoje vý-
robků v Tescomě k dalšímu významnému 
posunu. Ve světové centrále značky 
Tescoma ve Zlíně bylo otevřeno nové 
Oddělení aplikovaného výzkumu, 
kde technicky založení profe-
sionálové přemýšlejí, bádají, 
laborují, ale také zjišťují, ob-
jevují a vynalézají.

Design centrum
Tescoma
Mladí průmysloví designéři začali na-
vrhovat v nově vzniklém firemním Design 
centru v roce 2000. Základní tým tehdy 
vzešel z ateliéru designu Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové ve Zlíně. V současné 
době je v týmu 8 designérů včetně dvou 

doménou je dnes již světově proslulé De-
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Chotěšov
byl zařazen mezi 100 nejohroženějších pamá-
tek světa a cílem všech akcí, které se v jeho 
prostorách konají, je záchrana kláštera. Pří-
stupný je každou neděli od května do září 
a při příležitosti konání akcí. U kláštera začí-
ná naučná stezka „Příroda a lidé“, kterou zří-
dilo Středisko ekologické výchovy Ametyst. 

Plasy
V romantickém údolí řeky Střely se rozkládá 
bývalý cisterciácký klášter Plasy, který pro-
dělal několik přestaveb, z nichž nevýznam-
nější je přestavba konventu podle plánů 

Santiniho a Dienzenhofera s dokonalým 
vyřešením základů stavby v bažinaté půdě. 
V konventu je nově otevřená barokní expo-
zice s knihovnou.

Areál kláštera Rajhrad
patří k nejpozoruhodnějším památkám této 
oblasti Jihomoravského kraje. Válkami často 
postihovaný klášter byl velkolepě obnoven 
v první polovině 18. století a později byl 
povýšen na samostatné opatství. Klášterní 
kostel sv. Petra a Pavla je vrcholnou barokní 
stavbou Santiniho. V budově konventu se na-
chází Památník písemnictví na Moravě. 

Kláštery
v České republice
V posledních letech bylo v České republice rekonstruováno velké množství klášterů, na mnoha místech rekonstruk-
ce stále probíhá. Není výjimkou, že se můžeme v klášteře ubytovat, zajít do klášterního šenku a ochutnat místní 
speciality a klášterní pivo. Ve většině z nich nalezneme také nějaký zajímavý exponát, například v Broumovském 
klášteře je k vidění unikátní kopie Turínského plátna. Bohužel neexistuje organizace, společnost ani asociace, která 
by klášterní objety sdružovala, proto je získání komplexních informací složité. Jisté však je, že klášterních objektů je 
v České republice více než sto.

Břevnovský klášter
během komunistické éry značně zchátral. Po sametové revoluci se obnovené benediktinské 
komunitě za pomoci státu i zahraničních klášterů podařilo budovy opravit a důstojně oslavit 
1000 let trvání kláštera v roce 1993. Při této příležitosti bylo papežem Břevnovské opatství 
obdařeno čestným titulem »arciopatství«. Papež Jan Pavel II. pak také osobně v roce 1997 mezi 
břevnovské mnichy při své návštěvě České republiky zavítal. V Břevnovském klášteře si může-
me prohlédnout barokní baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století a barokní prelatu-
ru s Tereziánským sálem. Kromě zajímavých budov se v areálu Břevnovského kláštera nachází 
i krásná klášterní zahrada. 

Strahovský klášter
řádu premonstrátů byl založený roku 1140. 
Dnešní barokní podoba je z 18. století. V are-
álu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie, Strahovská obrazárna, Strahovská knihov-
na a Teologický sál. 

Czech Tourism

29

Více informací naleznete na:
www.kudyznudy.cz

www.kudyznudy.cz

Český Krumlov

že tu pohádky nikdy 
nekončí, přijedete 
sem prožít tu svou.

Není mnoho měst, kde zažijete pocit, že se okolo vás zastavil čas. 
Těžko říct, jaké kouzlo způsobilo, že v Českém Krumlově minulo pět 
set let takřka beze změny. Možná, že odpověď se skrývá v některém 
z tajných znamení na fasádách domů v úzkých uličkách. Možná, že 
některý z alchymistů na zdejším dvoře přeci jen našel recept na elixír 
věčného mládí. Každopádně, když hodiny stojí, nemusíte nikam 
spěchat. Představte si, jak osvobozující je mít všechen čas na světě jen 
pro sebe. Schválně zajděte do středověké krčmy nebo si najděte místo 
s romantickým výhledem na řeku a dejte sbohem všem každodenním 
starostem.

Kdybyste věděli,

0171_13_08_CzT_inzCeskyKrumlov_CZ 210x280mm.indd   1 1.2.2013   12:14:28
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Proto nabízí firma Bramac v letošním 
roce novinku – novou betonovou 
střešní tašku Bramac Montero - kry-
tinu, která je až o 50 % pevnější než 
vyžaduje norma ČSN EN 490. Je tedy 
výjimečně odolná a navíc umožňuje 
bezpečný a snadný pohyb na střeše.
Bramac Montero je na trhu jedineč-
ný. Jeho originální povrch – hrubá 
povrchová struktura tvořená zapuště-
ným granulátem – významně přispívá 
k omezení sesuvu sněhu. Proto je Bra-
mac Montero vhodný v oblastech s vyš-
ším výskytem sněhu.

Povrchová úprava Protector přináší 
i další výhody – redukuje množství usa-
zených nečistot a výrazně zpomaluje 
tvorbu mikroorganismů na povrchu 
tašek. 

Střecha pokrytá střešní taškou 
Montero je nejen odolná, ale má také 
atraktivní vzhled. Nejen díky hrubému 
povrchu s granulátem, ale i díky širší 
nabídce barev. V nabídce najdete čtyři 
zcela nové barvy - rubínově červenou, 
granitově černou, bordeaux a elegantní 
vícebarevnou verzi canyon za stejnou 
cenu jako jednobarevné verze. 

Bramac

Počasí je nevyzpytatelné a čas od času nám připraví nemilé překvapení. 
Zabrat dostávají nejen lidé, ale i jejich obydlí. Především střecha a střešní 
krytina. Navíc se v poslední době ukazuje, že s extrémními projevy počasí 
se budeme setkávat stále častěji. Střešní krytina tak musí odolávat opa-
kované zátěži v podobě silného větru, krupobití, velkého množství sně-
hu nebo silného mrazu. Rozmarům počasí proto bez problémů odolá jen 
silná a pevná střešní krytina.

BRAMAC
MONTERO
extra silná krytina,
kterou jen tak
nic nezničí!

Úklidová firma HOSPODYNĚ působí na trhu 
úklidových služeb od roku 1997, po celou tuto 
dobu nabízí a zajišťuje všem svým zákazníkům 
úklidy a péči o jejich domácnosti.

Zde uklízí Hospodyně s mottem:

„MY UKLÍZÍME - VY ŽIJTE“

Za své zaměstnance firma Hospo-
dyně zcela zodpovídá a přebírá veš-
kerá rizika na svá bedra. O zákaz-
níka se stará po celou dobu trvání 
smlouvy. V den, kdy mu zajistí paní 
na úklid, pro ni práce nekončí, ale 
začíná! V současné době zajišťuje 
služby pro více než tři sta domác-
ností v Praze a okolí.

NE UKLIZEČKA,
ale HOSPODYNĚ
Uklízečka je dnes již přežitý výraz, čím 
dál více je s ohledem na rozsah posky-
tovaných úklidových služeb používán 
název „hospodyně“.

Profesionální hospodyně vám ne-
jen provede úklid vašeho domova, ale 
převezme i část vašich starostí s cho-
dem domácnosti, zajistí a zprostředkuje 
opravy spotřebičů, hospodyně vám na-
koupí, vypere, vyžehlí, dojde do čistírny.

Hospodyně vám vyvenčí vašeho 
„hodného“ pejska, dojde na poštu, 
postará se o vaše květiny a zvládne 

spousty dalších aktivit spojených s pé-
čí a provozem vaší domácnosti. Není to 
jen uklizečka, je to vaše pomocnice.

A jaké konkrétní služby můžete po-
ptávat? Mytí a vysávání podlah, stírání 
prachu, úklid sociálního zařízení, úklid 
kuchyňské linky, praní a žehlení osob-
ního i ložního prádla, stlaní, sklízení 
nádobí a šatstva, likvidace odpadků, 
zalévání květin, příprava snídaně, úpl-
ný úklid kuchyňského zařízení, ruční 
mytí a leštění nádobí po rautech, mytí 
radiátorů, nábytku uvnitř, osvětlovacích 
těles, elektrických zásuvek a vypínačů, 
čištění židlí, křesel, pohovek, matrací, 
praní koberců, mytí oken včetně rámů 
a parapetů, drobné pochůzky: pošta, 
lékárna, mandl, čistírna, lehké nákupy 
do 15 minut od domu atd.

Proč úklid domácnosti
od společnosti Hospodyně?
•  Hlavní důraz je kladen na výběr pra-

covníků, zakládá si na tom, že jako 
jedna z mála firem v tomto oboru má 
vlastní zaměstnance. Všechen per-
sonál je pouze české národnosti, má 
čistý výpis z rejstříku trestů a je zce-
la profesionální. Během roku je prů-
běžně školen a to jak v oblasti úkli-
dových technologií, tak i v přístupu 
ke klientovi a službě komplexně, řídí 
se vnitřními směrnicemi i úklidovými 
manuály, které jsou tvořeny na míru 
každému klientovi. 

•  O zaměstnancích má přehled, včas 
zákazníka upozorní na eventuální ab-

senci hospodyně a zajistí adekvátní 
náhradu.

•  Hospodyně jsou poučeny o absolutní 
diskrétnosti a mají podepsanou do-
hodu mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se dozví v souvislosti s výko-
nem svého povolání.

•  Firma plně zodpovídá za průběh služ-
by a je pojištěna pro případné ne-
šťastné a nepředvídatelné události až 
do výše 15 000 000 Kč.

•  Úklid a domácí práce poskytuje vždy 
v předem dohodnutém čase a rozsa-
hu na základě smlouvy o dílo

•  Kvalita služby je neustále monitoro-
vána, a to osobní čí mailovou komu-
nikací a nebo přímo v domácnosti 
klientů po předchozí domluvě se zá-
kazníkem.

Hospodyně s.r.o.
Medkova 72/680, Praha 4
mobil: 734 833 372
mobil: 603 452 284
telefon: 222 515 711
info@hospodyne.cz
www.hospodyne.cz

Hospodyně s.r.o.
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VENUE

SaSaZu

Produkční tým SaSaZu
  Zajištění programu (bookování umělců,

tématické akce, doprovodné aktivity)
  Technické zajištění akce
  SaSaZu catering
  Hostesky, promotéři
  Dekorace
  Dárkové předměty na míru s logem

Vaší společnosti, jmény Vašich hostů

Klub SaSazu s celkovou kapacitou 2500 
hostů od svého otevření v roce 2009 hos-
til, předevšim díky své variabilitě, nejmo-
dernějšímu technickému zázemí a dostup-
nosti, řadu kulturních a společenských 
akcí. Kromě koncertů domácích a světo-
vých hvězd, jako je Tiesto, Kosheen, Jarek 
Nohavica, Lily Allen, Paul Van Dyk, One 
Republic a jiných, se zde konalo nespočet 
konferencí, pracovních setkání, firemních 
akcí, módních přehlídek a výstav.

EVENTY PRO VŠECH   5 SMYSLŮ
Unikátní projekt SaSaZu spojuje cenami ověnčenou 
a gurmány oblíbenou restauraci s moderním klubem 
o kapacitě 2500 hostů, který se nejen díky své flexibilitě 
zařadil mezi nejvyhledávanější pražské prostory.

SaSaZu se nachází v těsné blízkosti centra města Prahy, v prostorách River Town Pra-
gue v Holešovicích. Secesní budova č. 25 z roku 1894, která až do 90. let 20. století 
sloužila jako jatka, je díky své poloze velmi dobře dostupná jak veřejnou městskou 
dopravou, tak vozidlem. Základní filozofií SaSaZu je neustále přinášet nové zážitky, 
proto jsou firemní eventy pořádané v SaSaZu vždy originálem a něčím netradičním.

SaSaZu
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SaSaZu

RESTAURACE
SaSaZu Restaurace je alchymií chutí, ba-
rev, vášně a designu, které společně vytvá-
ří okouzlující zážitek.

Inspirace šéfkuchaře Shahafa Shabtaye po-
chází z mnoha let cestování a vaření v Asii, 
jeho vzpomínek z ulic jihovýchodní Asie, 
místního života, kultury a zvyků. Pokrmy 
z jeho kuchyně jsou založeny na pěti hlav-
ních asijských kuchařských postupech: 
Sambal, Otak-Otak, Roti, Flame a Tai-Tai 
a také nejčerstvějších ingrediencích Asie. 
Restaurace i oddělený salónek Bago jsou 
vhodné především pro menší firemní se-
tkání, obchodní schůzky a prezentace.

SaSaZu nabízí obědy a večeře formou bufe-
tu, servírované gala večeře, Coffee breaky 
a oblíbenou službu „Kitchen Out“. S tou si 
můžete dopřát originální fusion kuchyni 
i za branami SaSaZu a objednat si caterin-
gové služby pro váš event - na firemní osla-
vu či setkání, do vaší kanceláře či domova. 

CATERING
Netradiční kuchyně jihovýchodní Asie 
zprostředkovaná mistrem fusion šéfku-
chařem Shahafem Shabtayem zanechá ve 
Vašich hostech dojem jedinečnosti, ex-
kluzivity a nezapomenutelného zážitku.

„Úsměv a výraz uspokojení 
na tváři našich hostů je 
mým největším oceněním.“

DALŠÍ AKTIVITY
A TEAMBUILDINGY:
  Škola vaření – dvouhodinový kulinářský 

workshop vedený šéfkuchařem Shahafem 
Shabtayem představující kuchyň jihovýchodní 
Asie.
  Aktivní večeče – Populární kombinace sdílené 

večeře a týmových aktivit Školy vaření.
  Bago Yoga – Relaxační hodina jógy se soukro-

mým lektorem doplněna o zdravé a osvěžující 
občerstvení SaSaZu.
  Sapa Trip – Výprava do asijské tržnice 

Sapa, která Vás oslní čerstvými exotickými 
surovinami, thajskou masáží, manikúrou, 
tradiční polévkou Pho 2000 nebo nejlepší 
vietnamskou rolkou Banh Cuon ve městě. 

Shahaf Shabtay
Šéfkuchař
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IMPERIAL
LOUNGE
A GALERIE
(939 m2, max. kapacita 300 míst)

Exkluzivní VIP prostor Imperial 
Lounge s kapacitou až 150 hostů 
nabízí ideální místo pro pořádání 
tiskových konferencí, prezentací, 
obchodních setkání a soukromých 
večírků. Jeho poloha, vlastní vstup, 
šatna, bar, přístup z kuchyně i tech-
nické zázemí zaručují hostům Im-
perial Lounge maximální komfort 
a také přehled o všem, co se děje 
v ostatních prostorách SaSaZu. Při 
veřejných i korporátních akcích 
slouží Imperial Lounge jako klidová 
zóna, ve které si můžete odpočinout 
od ruchu hlavního sálu a vychutnat 
si kvalitní nabídku cateringu SaSa-
Zu. Populárním konceptem je také 
využití tohoto prostoru pro firemní 
večírky v rámci probíhající veřejné 
party či koncertu.

SaSaZu

Jaké vybavení
SaSaZu poskytuje?
 7 barů
 VIP galerie s výhledem na celé venue
 Uzavřený salónek Imperial Lounge
 Velkokapacitni šatny a toalety
 Parkoviště s kapacitou 500 automobilů
 Vysoce kvalitní světelný a zvukový park
  Dataprojektor, pódiové projekční plátno, 

projekce nad bary, LCD obrazovky
 Dvě šatny pro umělce, včetně sociálního zázemí
  Rautové stoly, koktejlové stolky, 

židle, křesla, sedačky
 Pódium s rozměry 10 x 6m s možností rozšíření
 Kamerový bezpečnostní systém
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Příběh vůně
Očekávání, temperament, vzrušení přesně 
tak, jak vám bije srdce během bláznivé páteční 
noci. Tady příběh vůně začíná: objev FLASH, 
druhá vůně od Jimmy Choo. Umělečtí ředitelé 
Jimmy Choo Sandra Choi a Simon Halloway 
měli jasný záměr pro vůni FLASH, a emoce, 
které chtěli prostřednictvím této vůně vyjádřit. 
Flash ztělesňuje hladinu adrenalinu a silného 
vzrušení, které cítí každá žena, která si nazuje 
pár sexy podpatků. Omamný a ohnivý tempe-
rament přesně odráží myšlenku vůně. Flash je 
teplá květinová vůně vytvořená z kytice bílých 
květů. Její smyslnost a živost vyvolává vzruše-
ní a napětí při bláznivé večerní noci. FLASH 
ztělesňuje vzrušení, zábavu v nočním klubu, 
půvab večerních šatů. Vůně upoutá momen-
tem čiré slasti a pozvedne sebevědomí každé 

Flash by JIMMY CHOO
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Parfémová voda F L A S H  by

ženy. Luxusní flakon vyjadřuje mnoho aspektů, 
jako jsou například blesky fotoaparátů. Flash 
je zaměřen především na okouzlující a atrak-
tivní ženu z velkoměsta, která je nejenom pro-
vokativní a rozpustilá, ale zároveň i okouzlující, 
charizmatická a odvážná.

Vůně
Flash je vzrušující, smyslná a provokativní bílá 
květina. Tvůrkyně parfému, Christine Nagel, 
říká: „Vytvořila jsem parfém pro ženu Jimmy 
Choo. Ženu, která je sebevědomá, sexy, 
vzpurná, ale zároveň i sofistikovaná. Předsta-
vila jsem si zvuk jejích klapajících podpatků 
v ulicích Londýna, New Yorku a Paříže. Hlava 
vůně se zpočátku otevírá akcenty růžového 
pepře a jahod. Jakmile tyto tóny vyprchají, 
srdce vůně odkryje opojnou vůni exotických 

bílých květin, obohacených o tóny jasmínu 
a bílé lilie. Tělo vůně se skládá z bílého dřeva 
a má smyslný i nevyprchávající konec, který 
není nikdy mdlý. Značka Jimmy Choo je pře-
devším velmi ženská, proto je základ vůně 
podpořen smyslnými tóny. Použila jsem bílé 
dřevo, moderní tóny přidají vůni ženskost 
a sofistikovanost, ale zachovávají její lehkost”, 
vysvětluje Christine Nagel.

„Christine Nagel je skutečně moderní tvůr-
kyně parfémů. Její vůně jsou uvolněné, ale 
zároveň plné delikátnosti, vždy si zachovávají 
svoji ženskost a luxus”, vysvětluje Simon Hol-
loway.

Flakon
„Vůně je především šperk. Chceme, aby žena 
při koupi vůně cítila stejné vzrušení, jako když 
si jde koupit nový pár bot nebo kabelku”, do-
dává Sandra Choi. Flakon vůně je inspirován 
designem stínítka z období modernismu let 
1970. Třpyt skla s prvky kovu vytváří miho-
tající se a hypnotické efekty. Ostré linie jsou 
zdobeny řadami broušených krystalů. Uzávěr 
flakonu odráží světlo a je ozdobený sofistiko-
vaným kovovým páskem. Barva flakonu je 
inspirována ultrafialovými paprsky z nočních 
klubů a připomíná záblesky fotoaparátů pa-
parazziů. Třpytivá krabička září jako diamant. 
Když je v kontaktu se světlem, září jako milion 
malých záblesků. Třpytivý povrch doplňuje du-
cha samotné vůně.

Reklamní kampaň
Kampaň zobrazuje nenasytný a požitkářský 
přístup. Představuje moment, kdy modelka 
Natasha Poly leží na podlaze nočního klubu, 
je středem pozornosti a vychutnává si roli hr-
dinky. Bere na sebe zodpovědnost moment 
slasti a nadšení, kterému podlehne. „Cílem 
je žít pro současnost, překonat svoje hranice 
a zachovat si neodolatelný šarm”, vysvětluje 
Sandra Choi. Kampaň byla nafocena Steve-
lem Meiselem. „On přesně ví, jak zachytit pod-
statu luxusu i lesku, zároveň odhaluje skrytou 
stranu všeho, co je příjemné a zakázané,” 
vysvětluje Simon Holloway. „Natasha Poly je 
elegantně půvabná a smyslná. Její uhrančivá 
krása dokáže zažehnout touhu.” Krása a pů-
vab vyjadřuje ženu Jimmy Choo: mezinárodní, 
sebevědomou a vznešenou.

Parfémová voda Flash by Jimmy Choo 
je dostupná exkluzivně v parfumeriích 
Sephora.

Nová značka Neoluxor Books

37

Milovníci knih se teď můžou těšit na další 
obchody plné vonících knih. Vznikl totiž Ne-
oluxor Books, akviziční společnost, která pře-
vzala síť maloobchodních prodejen bux.cz. 
Neoluxor Books je regionální síť širokosor-
timentních knihkupectví, jejichž součástí je 
i oddělení Knižního klubu. Knižní klub /Váš 
průvodce světem knih/ představuje nejstarší 
nakladatelskou značku společnosti Eurome-
dia Group, působící na trhu od roku 1992. 
K jeho benefitům patří flexibilní možnosti 
nákupu, široký výběr titulů, věrnostní pro-

Neoluxor Books
je jedním z důkazů,
že kniha má budoucnost

Rok 2013 je rok Hada a dle předpovědí se ponese ve znamení významných lidských 
úspěchů, přináší potenciál, činy, velká očekávání a změny. V knihkupectví Neoluxor 
se změnami začali hned na počátku tohoto roku. 
Neoluxor, síť 9 knihkupectví v Praze a Hradci Králové, působí na trhu od roku 1990 
a v současnosti je nejsilnějším knihkupeckým řetězcem v České republice. Původ-
ní českou firmu koupila v roce 2010 slovenská společnost Central European Books 
s úmyslem dále expandovat do regionů.

gramy, prémie za nákup, soutěže či poskyto-
vání informací o knižním trhu. Navíc - všichni 
členové Knižního klubu mají ve všech knih-
kupectvích Neoluxor a Neoluxor Books slevu 
na nákup. 

To, proč získaly obchody Neoluxor velkou 
oblibu mezi čtenáři a silné postavení na tu-
zemském knižním trhu, je i v těch nových 
samozřejmostí. Totiž maximální možná na-
bídka knih všech žánrů. Nabízí široký výběr 
titulů z tuzemské i světové beletrie, knihy pro 

děti, průvodce, mapy i cestopisy. Nechybí vel-
ká nabídka stále oblíbenějších kuchařek, knih 
o zdraví, rozvoji osobnosti či historii. V knih-
kupectvích Neoluxor a Neoluxor Books si 
vybere opravdu každý. S výběrem knih z tak 
pestré nabídky zákazníkům ochotně poradí 
vyškolení knihkupci. Pokud požadovaný titul 
není zrovna k dispozici, lze ho individuálně 
objednat na vyžádání. Samozřejmostí je dár-
ková balicí služba. 
 
Rozrůstající se síť knihkupectví je důkazem, 
že zájem čtenářů o knihy neustává a že KNI-
HA MÁ BUDOUCNOST. Důvodů, proč zaví-
tat právě do některého z Neoluxorů, jsme 
vyjmenovali víc než dost. Neméně důležitým 
je i čerstvé ocenění MasterCard Obchodník 
roku 2012 v kategorii GE Money Bank Pro-
dejce knih, CD a DVD roku 2012. O tom, že 
Neoluxor toto ocenění získal oprávněně, se 
můžete přesvědčit nově v Brně, Českých Bu-
dějovicích, Chomutově, Liberci, Olomouci, 
Opavě, Ostravě, Plzni a ve Zlíně.
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Příběh kultovní 
zmrzliny Häagen-
-Dazs se začal psát 
již téměř před 90 
lety v New Yor-

ku. Tehdy Reuben Mattus, mladý, nadšený 
podnikatel, prodával v ulicích Bronxu z po-
jízdného vozíku výtečnou domácí ovocnou 
zmrzlinu. Tato zmrzlina od samého počátku 
vynikala svou kvalitou,a tak její obliba rychle 
stoupala. Rodinný podnik původně polské 
přistěhovalecké rodiny v průběhu dalších 
desetiletí vzkvétal a rozvíjel se. V roce 1961 
pan Mattus vytvořil novou značku a dal jí 
fantazijní jméno Häagen-Dazs. Jméno, které 
je opředeno aurou tajemství a neznáma, ale 
které také dobře vystihuje věrnost mistrov-
ské práci a touhy dostát vždy svému závaz-
ku dokonalé kvality. Zmrzlina Häagen-Dazs 
si rychle získávala další nadšené příznivce 
– o báječné smetanové lahůdce 
lidé mluvili a navzájem si ji 
doporučovali. Od roku 1973 
již byla k dostání v celých Spo-
jených státech. O tři roky poz-
ději, v roce 1976, otevírá dcera 
pana Mattuse první obchod 
Häagen-Dazs a sklízí okamžitý 
úspěch, který předznamenává 
rychlou expanzi a vznik dalších 
obchůdků Häagen-Dazs napříč 
USA. V roce 1993 prodává pan 
Mattus Häagen-Dazs potravinář-
ské společnosti The Pillsbury 

Company spolu se závazkem výjimečné kva-
lity, inovativnosti a řemeslné dokonalosti. 
V roce 2000 získává značku Häagen-Dazs na 
základě fúze společnost General Mills. Znač-
ka Häagen-Dazs se stala synonymem pro nej-
vyšší kvalitu ve více než 70 zemích světa.

Zmrzliny Häagen-Dazs se vyrábí pouze 
ze skutečně kvalitních surovin. Základ tvoří 
čerstvá smetana, odtučněné mléko, čerstvý, 
dvakrát pasterovaný vaječný žloutek a cu-
kr. Podle konkrétního receptu tento základ 
harmonicky završuje čerstvé ovoce, spousta 
oříšků, karamel, omáčky z čerstvého ovoce 
nebo čokoláda. Všechny použité suroviny 
jsou něčím zvláštní a výjimečné – například 
do vanilkové zmrzliny Häagen-Dazs se použí-
vají pouze jakostní, ručně sbírané vanilkové 
lusky z Madagaskaru. Do čokoládové zmrzli-
ny patří jen ta nejlepší čokoláda s vysokým 
obsahem kakaa. A Macadamia Nut Brittle ob-

sahuje nejaromatičtější, vzácné maka-
damové oříšky. Stejně důležité 
jako to, co je uvnitř, je i to, co 
ve zmrzlině nenajdete. Zmrz-
lina Häagen-Dazs neobsahuje 

žádná umělá barviva a příchutě, 
žádné umělé konzervační látky. 
A také má pouze minimum zašle-
haného vzduchu (podíl zmrzlino-

vé hmoty je 87% oproti ostatním 
značkám zmrzlin, které obsahují 
větší procento vzduchu v balení), 
a proto je zárukou intenzivnějšího, 
delšího kulinárního prožitku.

Česká asociace franchisingu představuje nové členy 

MARVEL mobilní domy a Häagen-Dazs

Firma MARVEL-
-INTERNATIONAL 
spol. s r.o. je leade-
rem na trhu s mobil-

ními domy, která prodává, vykupuje a dováží 
použité, ale velmi zachovalé mobilní domy 
(mobilheimy) ze zahraničí. Prodává je pod 
značkou MARVEL mobilní domy.

Franchisingová koncepce společnosti MAR-
VEL přináší mnoho zajímavých možností 
jak efektivně využít silnou marketingovou 
i know-how podporu a centrální nákupy 

zboží a služeb. To vše je nejlepším předpokla-
dem pro vybudování a provozování vlastního 
prodejního centra mobilních domů pod kří-
dly nejznámější značky v oboru.

Použité mobilní domy se pohybují v ceno-
vém rozmezí cca 100 – 600 000 Kč dle sta-
vu, výbavy a rozměrů domu. Nové mobilní 
domy od předních výrobců pak v cenových 
relacích cca 650 000 až 1,5 mil. Kč dle výbavy 
a rozměrů. MARVEL mobilní domy jsou roz-
děleny do 3 kategorií dle úrovně: ECONO-
MY, OPTIMAL, LUXUS.

Mobilní dům se již také v České republice 
stal velmi oblíbenou a cenově výhodnou al-
ternativou chaty či chalupy. Nabízené mobil-
ní domy patří do kategorie vozidel pro volný 
čas a je možné je přepravit tažením jízdy po 
neveřejné pozemní komunikaci.

MARVEL-INTERNATIONAL spol. s.r.o. po-
skytuje kompletní zabezpečení mobilního 
domu od výběru až po realizaci. Zákazníkům 
garantuje zkušenost v oboru, servis a pro-
fesionální poradenství. MARVEL mobilní 
domy jsou prezentovány nejen prostřednic-

tvím internetových stránek, ale také osobně 
v ukázkových a předváděcích centrech. Nej-
náročnějším zákazníkům, kteří si nevyberou 
z aktuální nabídky, je možné zajistit nový 
i použitý mobilní dům na zakázku dle před-
stav a přání.

Výhody mobilních domů:
  Nejlevnější řešení rekreačního, 

přechodného či trvalého bydlení 
 Bez stavebního povolení 
 Bydlení již do 7 dnů 
 Domy jsou standardně plně vybavené 
 Možnost celoročního provedení 
 Využití mobilních domů:
  Chaty, zahradní domky, bungalovy, 

nadstandardní bydlení v kempech 
  Řešení sociálního bydlení pro obecní úřady, 

krizové situace, povodně 
  Ubytování pro zaměstnance, dělníky, brigádníky 
  Mobilní kanceláře 
  Možnost rozšíření hotelu, pensionu 
  Prodejní stánky s vlastním sociálním zařízením 
Klubovny pro sportovní zařízení, aj.

Česká asociace franchisingu a YVES RO-
CHER Vás zvou na na FRANCHISINGOVOU 
SNÍDANI, kde se u dobré kávy dozvíte více 
o možnostech podnikání formou franchisin-
gu s YVES ROCHER.

Přijďte se dozvědět více o možnostech 
podnikání s úspěšnou francouzskou kosme-
tickou firmou YVES ROCHER.

Kdy: ve čtvrtek 14. 3. 2013 v 10 hodin
Kde: v sídle firmy YVES ROCHER,
 Na Perštýně 342/1, Praha 1

Snídaňové menu:
10:00–10:30 Registrace účastníků
10:30–11:00 Představení firmy YVES ROCHER
11:00–11:30  Fungování franchisingového kon-

ceptu v České a Slovenské republice 
(možnosti financování a nutné po-
čáteční investice, podpora a pomoc 
nabízená franchisovým partnerům 
ze strany centrály, obecný postup 
pro zájemce o franchisu, apod.)

od 11:30  Diskuze,
 Možnost sjednání osobní schůzky.

Více informací získáte na kontaktu: 
Lenka Křížová, telefon: 724 258 413
e-mail: lenka.krizova@yrnet.com
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Bylo zde konstatováno, jak je důležité navázá-
ní vztahů mezi zástupcem značky a potenci-
onálním zákazníkem. Možností je bezesporu 
několik, nicméně celosvětově osvědčenou je 
právě forma výstavy, na které si návštěvník 
-potencionální zájemce může v jeden čas 
a na jednom místě promluvit s více koncep-
ty, zjistit bližší informace, poradit se s odbor-
níky, nebo jenom nasbírat řadu důležitých 
a podpůrných informací. 

Takovýto cíl si dala i výstava pro podnikání 
a franchising, která představila franchisové 
koncepty spojené s tematickými přednáška-
mi v rámci doprovodných akcí a Školy fran-
chisingu. 

Většina podnikatelů ve sféře malého a střed-
ního podnikání, kteří na výstavu dorazili, hle-
dali informace o možnostech a alternativách 
svého dalšího rozvoje, pomoc při řešení pro-
blémů, úspěšné příklady, nové myšlenky nebo 
nabídky a partnery pro další spolupráci. 

„Z vlastních zkušeností vím, že řada lidí 
nemá jasnou představu jak podnikat formou 
franchisy. Možná právě výstava napomohla 
některým z nich ujasnit si, jak a jakou cestou 
se vydat, umožnila jim promluvit o detailech 
nabídky, zjistit bližší informace, promluvit si 
se zástupci firmy, nebo jenom se inspirovat 
v rámci školy franchisingu. Věřím, že po této 

výstavě najde společnou cestu několik fran-
chisorů a franchisantů,“ říká odborná porad-
kyně výstavy Monika Hrubalová. 

Výstava se snažila přiblížit návštěvníkům, 
kteří uvažují o změně zaměstnání, nebo hle-
dají další výzvu ve svém profesním životě, 
způsob podnikání, který přináší mnoho vý-
hod, rychlejší úspěch a výrazně nižší rizika. 

Zhruba dva měsíce před vlastní akcí byla 
spuštěna internetová televize Franchising 
TV, kterou připravuje a vyrábí studentská 
firma PubliCity z Vyšší odborné školy pub-
licistiky Praha. Pořadatelé výstavy předpo-
kládají pravidelnost toku informací z oboru 
prostřednictvím krátkých prezentací, rozho-
vorů a reportáží, souběžně plánují organi-
zovat podnikatelská setkání pro usnadnění 
cesty mezi franchisorem a franchisantem. Je 
to směr, který je obyčejně hodně pracný, nic-
méně důležitý pro vytvoření obchodních pří-
ležitostí. Když se pořadatelů výstavy zeptáte, 
proč tento náročný způsob, s úsměvem vám 
odpoví. Právě to je ta správná cesta, jak dělat 
dobře výstavu, nejenom v určitém ročním 
cyklu, ale novým a komplexnějším způso-
bem. Jejich představa je jasná, připravovat 
takové balíčky služeb, které nejenom v době 
výstavy, ale také v průběhu celého roku při-
náší ovoce pro celý obor a jednotlivce. Úmy-
sl si neklade za cíl simulovat práci asociace 
naopak, uvažuje o marketingově-obchodním 
modelu podpory franchisových značek na 
trhu. 

I díky partnerům výstavy, společnostem 
NaturHouse – hlavnímu partnerovi výstavy, 
Dietfitness a Business for Breakfast, bylo 
možné nabídnout registrovaným účastní-
kům volnou vstupenku na výstavu. 

Ve dnech 22. až 23. února v pražském Kongresovém a výstavním centru U Hájků na Praze 1, proběhl první ročník výstavy pro 
podnikání a franchising, který přinesl celkem 27 franchisových konceptů a třicítku předních českých a slovenských odborníků, kteří 
prezentovali franchisové koncepty, rady, inspiraci pro začátek podnikání nebo přinesli zajímavé informace z oblasti marketingu. 

Výstava pro podnikání
a franchising byla úspěšná

O doprovodné programy byl zájem

Osobní setkání na výstavě je prozatím 
nemahraditelnou formou
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Jak studie prokázala, značky módního, potra-
vinového a nápojového a dále kosmetického 
odvětví těží z navazování emociálního vzta-
hu se svými zákazníky.

Nový průzkum full-servisové agentury Pas-
sion Communications, provedený u 1000 
českých spotřebitelů, měl za cíl identifikovat
tzv. „značky vzbuzující nadšení“, tedy nejvíce 
oblíbené značky v České republice.

Značky, které se v průzkumu umístily na 
předních místech, vykazují tři specifické
vlastnosti: nekompromisní důraz na kvalitu, 
zajímavou a lákavou komunikaci a dále vyni-
kající poměr kvality a ceny.

To, co Čechy nejvíce ovlivnilo ve vnímání 
určité značky, byla zábavná reklama, výhody 
a dárky nabízené značkou, nebo když byli 
„naočkováni“ nadšenou reakcí a doporuče-
ním jiné osoby.

Podle průzkumu lidé v České republice cho-
vají nejvíce v oblibě značku Nivea. Kosme-
tický gigant si získal oblibu díky své široké 
a atraktivní nabídce, přičemž značka si bě-
hem svého dlouhodobého působení vybu-
dovala a udržela důvěru zákazníků, kteří jsou 
přesvědčeni o její vysoké kvalitě. 

Tři odvětví, ze kterých nejvíce „značek vzbu-
zujících nadšení“ pochází, jsou móda, potra-
viny a nápoje a kosmetika. Z módních značek 
se na předních místech umístil Nike, Adidas 
a H&M, neoblíbenějšími značkami mezi po-
travinami a nápoji byly zvoleny Coca-Cola, 

Kofola a Orion. Z kosmetických firem zvítězi-
la Nivea, Avon a Garnier. 

Podle očekávání se české značky umístily 
v průzkumu na vysokých příčkách. Skoro 
20 % z  45 nejlépe umístěných značek jsou 
značky českého původu. Nejvýše se z nich 
umístila Škoda, ą to jako pátá z celkového 
pořadí všech značek. Za zmínku stojí také re-
lativně nová značka Emco, která se umístila 
velmi úspěšně v kategorii potravin a nápojů. 

Brendan Donnellan, výkonný ředitel Passi-
on Communications k tomu říká: „Vášeň je 
zajímavá emoce. Vše, co děláme, děláme 
s přesvědčením vírou, že vášeň je zdrojem 
tvořivosti. Za nepříznivých okolností je to 
právě vášeň, která lidem umožňuje vytrvat. 
Vášeň je to, co dělá talentované lidi výjimeč-
nými. Naším příslibem je dělat vše s vášní. 
Většina z našich zážitků se značkami je au-
tomatická a mechanická - vidíme reklamu, 
vyzkoušíme si produkt, ale ve skutečnosti 
k němu nic necítíme. Nicméně občas se ob-
jeví značka, která má co říci, která v nás vy-
volává emocionální reakci, jako například 
překvapení, radost, šok nebo pobavení a vy-
tvoří tak potřebu ji zakoupit. Tyto momenty 
se nazývají „Momenty nadšení“. Tento prů-
zkum byl vytvořen proto, aby odhalil, které 
značky právě tyto Momenty nadšení u spo-
třebitelů v České republice vyvolávají.“ 

Pozitivním zjištěním pro kreativní průmy-
sl je fakt, že komunikace a obzvláště reklama 
byly zmiňovány jako klíčové prostředky pro 
vytvoření pocitu nadšení k určité značce, kte-
ré velice silně ovlivňují názor spotřebitelů.

Top 45 značek vzbuzujících nadšení
1 Nivea
2 Nike
3 Adidas
4 Samsung
5 Škoda Auto
6 Sony
7 Avon
8 Nokia
9 Panasonic

10 H&M
11 C&A
12 Garnier
13 Vodafone
14 L’Oréal Paris
15 T-mobile
16 Audi
17 Coca-Cola
18 Puma
19 BMW
20 Oriflame
21 Google
22 LG
23 Telefónica O2
24 Philips
25 Kofola
26 New Yorker
27 Volkswagen
28 Orion
29 Madeta
30 Nestlé
31 Dove
32 Orsay
33 Seznam.cz
34 Ford
35 Apple
36 Danone
37 Opavia
38 Česká spořitelna
39 Dermacol
40 Milka
41 Olma
42 Vichy
43 Emco
44 Mercedes
45 Alpine Pro

Které značky vzbuzují 
největší nadšení?
Čeští spotřebitelé upřednostňují značky, které dlouhodobě přinášejí 
zaručenou kvalitu

Metodologie
Výzkum byl proveden online v červenci 2012 při pou-
žití kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. 
1004 zúčastněných respondentů bylo definováno jako
„milovníci značek“ – lidé, kteří tvrdí, že mají pozitivní 
nebo velmi pozitivní vztah k nějakým značkám. Vý-
zkumu se zúčastnilo 65 % žen a 35 % mužů, nejvíce 
respondentů mělo průměrný příjem, věk mezi 26 až 
40 lety a žili ve velkých a malých městech.

Sekce výzkumu
Výzkum byl rozdělen do tří hlavních sekcí:
Část 1: odvětví vzbuzující největší nadšení
Část 2: značky vzbuzující největší nadšení
Část 3: spouštěče nadšení

Kosmetika
1 Nivea
2 Avon
3 Garnier
4 L’Oréal Paris
5 Oriflame
6 Dove
7 Dermacol
8 Vichy
9 Yves Rocher

10 Balea

Na otázku, do kterého odvětví patří značky, ze kterých jsou nadšeni, respondenti uvedli na prvních třech 
místech odvětví módy, potravin a nápojů a kosmetiky.

Potraviny a nápoje
1 Coca-Cola
2 Kofola
3 Orion
4 Madeta
5 Nestlé
6 Danone
7 Opavia
8 Milka
9 Olma

10 Emco

Móda
1 Adidas
2 Nike
3 H&M
4 C&A
5 Puma
6 New Yorker
7 Orsay
8 Alpine Pro
9 Takko

10 Baťa

 LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s., NEJLEPŠÍ LÁZEŇ-

SKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010, SI VÁM 

V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ LÁZEŇSKÝCH PARKŮ A KOLONÁD 

DOVOLUJE NABÍDNOUT:

� Architektonicky unikátní lázeňské hotely

 Nové Lázně�����, Centrální Lázně����, Maria Spa Courtyard����, 
Hvězda����, Grandhotel Pacifi k����, Butterfl y����, Vltava���,
Labe���,�Svoboda���

� Klasické léčebné pobyty spojující tradiční lázeňskou léčbu a mo-
derní léčebné postupy

� Relaxační wellness & beauty programy

� Lázeňské procedury využívající přírodní léčivé zdroje – minerální 
prameny, přírodní léčivý Mariin plyn a slatinu při léčbě onemocně-
ní pohybového aparátu, ledvin a močových cest, dýchacích cest, 
gynekologických a metabolických onemocnění

� Více než 100 různých lázeňských procedur poskytovaných 
na celkové ploše přesahující 20 000 m²

� Historické prostory Římských lázní s bazény, minerální koupel 
v Královské kabině a unikátní Mariino plynové jezírko

� Moderní Danubius Premier Fitness Centrum s profesionálním 
trenérem 

Mariánské Lázně
200 let lázeňské tradice

www.marienbad.cz
LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.
Masarykova 22, CZ – 353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, Fax: +420 354 655 500
E-mail: info@badmarienbad.cz
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Ze života značek

I N Z E R C E

Na počátku roku 
2013 zahájila činnost 
Asociace chytrého 
bydlení, sdružení od-
borníků z oblasti in-
teligentní elektroin-
stalace, architektury, 

audio-video techniky, klimatizací a re-
kuperací, domácích spotřebičů, kamer, 
zabezpečovacího systému, osvětlení 
apod. Jde o vůbec první sdružení tohoto 
typu, které reaguje na vysoce aktuální 
téma chytrého bydlení. 

Mezi členy Asociace patří v současnosti 
iNELS Smart Home Solutions (systém in-
teligentní elektroinstalace), Atrea (přední 
výrobce vzduchotechniky na českém trhu), 
BaSys (distributor špičkové elektroniky), 
Bulb (specialista na prodej a servis souvise-
jící s designovým osvětlením a nábytkem), 
USSPA (výrobce prvotřídních masážních 
a plaveckých termálních bazénů) a Viadrus 

(významný výrobce topenářské techniky). 
Velmi úzkou spolupráci s Asociací navázali 
např. Axis Communications (celosvětová 
jednička v oblasti síťového videa) a Miele (vý-
robce prestižních spotřebičů pro domácnost 
a profesionální provozy). „Zájem o členství 
v Asociaci projevují i další značky, jejichž čin-
nost souvisí s problematikou inteligentního 
bydlení, jako jsou výrobci garážových vrat, 
stínicí techniky či zabezpečovacích systé-
mů,“ říká Jindřich Švestka, předseda Asocia-
ce chytrého bydlení a manažer iNELS Smart 
Home Solutions. 
 
Ideou Asociace chytrého bydlení je vytvoření 
nezávislého sdružení, které se bude podílet 
na výzkumu, propagaci a osvětě v souvislos-
ti s inteligentními domy a budovami, které 
svým uživatelům nabízejí zdravější a kom-
fortnější bydlení a zároveň efektivní a snadné 
řízení domácnosti. Iniciátorem vzniku Asoci-
ace je společnost ELKO EP se systémem inte-
ligentní elektroinstalace iNELS Smart Home 
Solutions. „Každý den se setkáváme s novými 
a novými investory, kteří doslova tápou prak-
ticky ve všech technologiích, protože logicky 

nejsou odborníky. Jsou ovlivňováni rekla-
mou, akčními nabídkami a pozitivními nebo 
naopak negativními referencemi. Nikdo si 
však neuvědomuje, že stejně jako auto má ur-
čité vlastnosti a jednotlivé komponenty jsou 
dimenzovány tak, aby spolu komunikovaly 
pro naplnění těchto vlastností, úplně stejně 
se musí chovat i dům samotný. A protože 
auto se kupuje většinou jako sériové, ale vět-
šina domů je odlišná, rozhodli jsme budoucí 
majitele, jejich projektanty a architekty vzdě-
lávat.“ doplňuje Jindřich Švestka. 

Jedním z úkolů Asociace je vzdělávat širokou 
i odbornou veřejnost v otázkách spojených 
s chytrými domy a dalšími stavbami, prosazo-
vat standardy chytrého bydlení u novostaveb 
i u rekonstrukcí, u rezidenční i nerezidenční 
výstavby.

„Prostřednictvím Asociace plánujeme posky-
tovat zájemcům odborné konzultace, pořádat 
kurzy, semináře, přednášky či exkurze, pub-
likovat odbornou literaturu a spolupracovat 
s akademickou obcí, především technickými 
univerzitami v Praze, Brně, Zlíně či Ostravě. 

Asociace chytrého bydlení sdružuje prestižní 
partnery v oblasti inteligentní domácnosti 
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Značka CANTORI vznikla v roce 1976 ve stře-
doitalském regionu Marche, kde se dodnes 
vyrábějí všechny její produkty. Výrobce od 
začátku kladl velký důraz na prvotřídní kvali-
tu používaných materiálů a vysoký standard 
řemeslného zpracování. Ostatně výrobní 
postupy a technologie, které CANTORI vyu-
žívá, si pečlivou a detailní ruční práci přímo 
vyžadují, ať už jde např. o ruční pokovování 
tepaných prvků plátkovým zlatem a stříbrem 
či ruční voskování a leštění lakovaného povr-
chu dřeva. 

CANTORI nabízí jak tradiční, tak součas-
ný italský design a ucelené produktové řady. 
Zákazník tedy může jednoduše kombinovat 
jednotlivé kusy bytového zařízení včetně 

bytového textilu a doplňků s jistotou, že vý-
sledkem bude jemně a elegantně působící 
prostor. 

Značku CANTORI zastupují v České re-
publice zakladatelky a spolumajitelky Art 
H.O.M.E. s.r.o. Dana Haklová a Markéta Do-
stálová. Obě mají za sebou více než patnáct 
let zkušeností ze světa špičkového designu 
a ve spolupráci s významnými českými archi-

tekty řadu realizací v bytových i nebytových 
a komerčních prostorách. 

„Velmi nás oslovuje italská elegance, de-
centní krémové barvy, ladné křivky a doko-
nalé řemeslné zpracování výrobků CANTO-
RI. Pracovat s nimi je pro nás opravdu radost, 
a proto jsme se rozhodly navázat s touto vý-
jimečnou značkou spolupráci a dovážet její 
nadčasové produkty sem k nám. Jsme rády, 
že i český zákazník má nyní možnost se s de-
signem CANTORI setkat a nechat se jím in-
spirovat,“ říká Dana Haklová. 

Více informací na www.cantori.cz a v showroomu 
CANTORI v Křižíkově ulici 28 v Praze 8.

Degustore…? Název tohoto prodejního pro-
storu byste marně hledali ve slovníku, jde 
o novotvar. Rozklíčovat význam ale není ni-
kterak složité – jde o spojení slov ochutnat 
a obchod. Tento nový koncept, který připo-
míná víc obývací pokoj se soukromým barem 

Společnost Premium Solutions otevřela 
v těchto dnech jedinečný prodejní prostor 
v Praze na Senovážném náměstí č. 6.

„DEGUSTORE“

CANTORI - rok od úspěšného vstupu na český trh
Společnost CANTORI, jeden z předních italských výrobců a dodavatelů bytového za-
řízení a doplňků, slaví první rok svého působení na tuzemském trhu. Za tuto dobu 
získala společnost řadu spokojených zákazníků, z nichž se mnozí ke CANTORI vrací, 
ať už prostřednictvím e-shopu nebo showroomu v pražské Křižíkově ulici. 

a barmanem než kamenný obchod, přináší 
klientům možnost v příjemném prostředí 
produkty z portfolia společností Premium 
Solutions před nákupem ochutnat. 

Dominantou místa, které se vám otevře 
při vstupu přes tři schody z chodníku, je 
bar. Elegantní, čistý, bez rušivých elementů, 
stejně, jako celý prostor. Klidné posezení bez 
hluku okolí (a přitom v samém centru Pra-
hy) Vás okamžitě zklidní, navodí atmosféru 
dovolené někde na jihu, kde nikdo nikam 
nepospíchá a kde všichni mají moře času… 
Ideální podmínky pro vychutnání kávy v bio 
kvalitě nebo prémiového alkoholu z různých 

koutů celého světa. Pod odborným „dohle-
dem“ profesionálního sommeliéra, který Vás 
ochotně degustací provede si můžete vybrat 
a následně zakoupit lahodný nápoj na večer 
nebo firemní dárek pro klienty. 

Degustore je to místo, kde se o námi im-
portovaných produktech dozvíte mnohem 
víc než jen jejich složení a krajinu původu - 
každý kus má svůj příběh. Rozhodli jsme se 
umožnit klientům učinit z nakupování pří-
jemný zážitek.

Provozovatelé hotelů, restaurací a kaváren 
zde mimo řízených degustací, objednání 
nebo vyzvednutí produktů pro svoji provo-
zovnu můžou využít nabídku proškolení per-
sonálu, konzultační servis se zaměřením na 
optimalizaci skladby menu, párování ušlech-
tilých destilátů a doutníků, zvýšení prodeje 
apod. „Degustore“ je průkopníkem ve snaze 
poskytnout klientům nadstandardní servis 
k produktům prémiové kvality.

Vyzkoušet opojnou atmosféru Degustore je mož-
né od pondělí do pátku v čase od 10.00 – 19.00 
hod. v Praze na Senovážném náměstí č.6.

Silvia Bachanová
Managing Director
Premium Solutions s.r.o. 
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Chateau Mcely i pro letošní rok chystá tradič-
ní oslavu velikonočních svátků inspirovanou 
starými českými tradicemi,tak jak jsou v Po-
labí známé již po staletí. Oslava na bývalém 
venkovském sídle šlechtické rodiny Thurn-
-Taxisů, necelou hodinku jízdy z centra Prahy 
ve směru na Mladou Boleslav, umožní hostům 
prožít rodinné svátky bez shonu a dlouhých 
příprav, v pohodlí, teple a v absolutní péči 
profesionálního týmu. 

Šéfkuchař restaurace Piano Nobile (patřící 
mezi pětici nejlepších restaurací dle Mau-
rerova nezávislého průvodce Grand Restau-
rant 2013), Honza Štěrba se svým týmem pro 
hosty připraví velikonoční tříchodové menu 
a brunch na zámeckém pátiu. Pochutnáte si 
například na kopřivové nádivce s voňavým 
domácím uzeným masem, jehněčích deli-
katesách, domácím rebarborovém koláči 
či tradičním beránkovi a mazancích. Pro 
umocnění zážitku z velikonočních oslav mů-
žete využít speciální balíček v termínu od 29. 

března do 1. dubna na tři noci za cenu dvou. 
Kromě ubytování se snídaní je zahrnut bla-
hodárný odpočinek v lázních Mcely Spa při 
Mcelské aroma masáži, v parní lázni, sauně 
a venkovní vířivce. Nebude chybět tradiční 
brunch na Velikonoční pondělí v restauraci 
Piano Nobile a odpolední šálek čaje či kávy 
s domácím mazancem.

Od pátku do pondělí zažijete bohatý do-
provodný program plný zábavy a her včetně 
ukázek svátečních obyčejů, který bude po-
těšením a odpočinkem pro dospělé a vyži-
tím pro jejich ratolesti. Ozývající se jaro po 
zimě opět odkryje i taje anglického parku, 
kde na hosty kromě probouzející se přírody 
a krásných průhledů do kraje, čeká volné uží-
vání kroketu, pétanque, dětského hřiště Pod 
kopretinou s domečkem Princezny Julinky, 
přírodní stezky zdraví a koupacího jezírka ke 
zchlazení po sauně. 

Více informací naleznete
na www.ChateauMcely.com

Oslava velikonočních svátků
v Chateau Mcely
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Velikonoční svátky bohaté na české tradice, zvyky a obyčeje na pozadí scenérie 
mcelského zámku a probouzejícího se anglického jarního parku 

I letos můžete mít velikonočního zajíčka od 
společnosti Lindt jen pro sebe. Je stvořen 
švýcarskými mistry čokolády, kteří se její výro-
bou zabývají již více než 160 let. Můžete s ním 
vykouzlit nejen krásnou velikonoční dekoraci, 
vychutnat si jeho lahodnou čokoládovou vůni 
i chuť, ale navíc i dobrý pocit, že jste jeho kou-
pí přispěli opuštěným dětem pod patronátem 
Nadace Terezy Maxové. Ta ve spolupráci s.o.s. 
Malíček, podporuje projekt, který organizuje 
pravidelné návštěvy dobrovolníků v dětském 
centru v pražské Krči. Zde je totiž spoustu 
dětí, které nemají to štěstí mít někoho jen 
pro sebe a právě projekt Dobrovolnictví, do 
kterého se letos zapojil i zlatý zajíček, přináší 
dětem radost ze společnosti člověka, který se 
stará jen o ně. Člověka, který je pochová, po-
může udělat první krůčky a tyto důležité oka-
mžiky života navíc zaznamená do jejich osob-
ního deníčku. Udělejte o Velikonocích radost 
sobě nebo svým blízkým lahodným zajíčkem 
z mléčné čokolády Lindt a přispějte jeho pro-
střednictvím jednou korunou na smysluplnou 
pomoc tam, kde je velmi potřeba. 

Ze života značek

Křen dodávající pokrmům výraznou chuť, je 
u nás velmi oblíbený. Vyplynulo to také z vý-
sledků ankety, kterou uskutečnila společnost 
McDonald’s mezi českými muži, aby zmapo-
vala jejich chutě a stravovací zvyklosti. Křen 
byl z hlediska oblíbenosti druhou najčastě-
ji zmiňovanou příchutí hned po česneku. 
Právě jeho fanoušky teď McDonald’s potěší 
zcela novým sendvičem nazvaným McKřen, 
v němž křenová omáčka podpoří chuť koře-
něného vepřového masa. Z hlediska chuťo-
vých preferencí pak křen mezi českými muži 
předstihl i kečup, barbecue či kopr, které se 
umístily v anketě na dalších místech.

Druhá Lidovka, McBůček, je historicky nejú-
spěšnějším českým sendvičem McDonald’s. 
Oblibu si získal nejen u zákazníků, kteří vo-
lali po jeho navrácení do sortimentu McDo-
nald’s, ale také u odborníků. V letech 1993 
– 1995 opakovaně získal Cenu za jakost 
Czech Made, kterou uděluje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR. McBůček bude 

McDonald's představuje
originální české Lidovky 

Velikonoce se blíží a Vy si opět můžete vy-
chutnat jarní svátky ve společnosti čokolá-
dy Lindt a navíc i pocit z dobrého skutku.

takový, jaký si jej zákazníci žádají. Chutná 
a voní po grilovaném hovězím doplněném 
uzeným bůčkem, cibulí a čedarem, to vše 
v sezamové housce. 

Právě hovězí maso, které je součástí většiny 
sendvičů McDonald’s, preferuje před ostat-
ními druhy masa podle výsledků ankety kaž-
dý třetí muž. Mezi tři nejoblíbenější druhy 
mas dále patří kuřecí/krůtí (32 %) a vepřové 
(20 %). Obecně pak maso jako hlavní část 
obědu vyžaduje 91 % dotazovaných.

Z ankety mezi českými muži je také zřej-
mé, že hlavním kritériem plnohodnotného 
obědu v rámci poledního menu je hned po 
dobré chuti jeho cena. Nové sendviče bude 
možné v kombinaci se středními hranolkami 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 79 Kč. 

V restauracích McDonald’s po celé České re-
publice jsou novinky v prodeji od 28. ledna 
2013.
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Hned na počátku nového roku McDonald’s vychází vstříc chuti českých zákazníků. 
Nabídne jim v rámci platformy s výstižným názvem Lidovky originální nové send-
viče, které vznikly a budou určené pouze pro zákazníky v ČR. Naprostou novinkou 
bude McKřen, jemuž dominují plátky vepřového masa s křenovou omáčkou v po-
délné žemli. Spolu s ním se do sortimentu vrátí populární McBůček kombinující gri-
lované hovězí s uzeným bůčkem. Dvě novinky McDonald’s dostojí svému názvu 
nejen typickou národní chutí, ale také lidovou cenou. 

CRM – systém pro řízení vztahu se zákaz-
níky, zavedený společností Logic Point, 
která je naprostou špičkou na trhu, dokáže 
nastavit zásadní firemní procesy tak, aby 
se všichni zúčastnění mohli věnovat tomu, 
čemu skutečně mají. Je schopen zlepšit ob-
chodní výsledky díky zeektivnění jednání 
se zákazníky. Logistický systém Fleetpoint 
optimalizuje i náklady na provoz vozového 
parku.

A kdo stojí za společností Logic Point, kte-
rá je schopna toto všechno podle vašich přá-
ní zařídit? Je jich pět. Pánů, co spolu mluví. 
Před několika lety se náhodou sešli na spo-
lečném projektu, slovo dalo slovo a vznikla 
firma Logic Point. Čekáte rozčepýřené „IT 
blázny“, kteří vás zahrnou hromadou tabulek 
a s vaším IT manažerem se budou hodinu 
smát nad řetězci jedniček a nul? Omyl! Spíše 
než zažité představě „toho přes počítače“ od-
povídá našich pět sehrané partičce mladých 
mužů, kteří vždy a za každých okolností hrají 
s otevřenými kartami, a jejich cílem je nalézt 
takové řešení, aby byl zákazník nejen spoko-
jen, ale i díky zavedenému systému CRM za-
čal generovat zisk.

Logic Point – lídr na trhu pro CRM systémy
Cítíte, že vaše firma nutně potřebuje zeefiktivnit? Tušíte, že základní procesy fungují 
jen proto, že se jejich řízení věnují zaměstnanci v čase, který by měli využít pro 
přínosnější práci? Netušíte, jestli vaši obchodníci právě v autě čtou noviny, nebo 
přejíždějí z jednání na jednání? Potřebujete CRM!

Zlatý zajíček
od Lindt
pomáhá dětem



Pod záštitou společnosti Bar and Books se 
v Praze otvírá unikátní koncept doutníkové 
prodejny Monkey Tobacco Shop. V této pro-
dejně v samotném centru Prahy můžete den-
ně od 11 do 19 hodin zakoupit vlastní značku 
doutníků společnosti Bar and Books. 

Doutníky jsou speciálně baleny v New 
York City a na veškerou kvalitu dohlíží sám 
majitel společnosti Raju Mirchandani. Jeho 
nejoblíbenějším doutníkem je Panatela Espe-
cial, která je vhodná ke kouření přes den spo-
lu se sklenkou vína či champagne. 

Ke slabším doutníkům vhodným pro „ne-
náročné kuřáky“/ ženy, patří Toro Claro, Pu-
rito či Panatela. Torpedo Madura, Churchill, 
Double Corona Gorda či Toro jsou určeny 
pro náročnější/ zkušenější kuřáky.

Doutník si samozřejmě můžete vychutnat 
přímo v prostoru Monkey Tobacco Shopu 
spolu se skleničkou vína, champagne, whisky, 
cognaků či rumů. Požitek z kouření lze dopl-
nit malým občerstvením, případně můžete vy-
zkoušet oblíbené degustační menu tzv. flights 
(6 druhů rumů či 6 druhů whisky servírované 
spolu s doutníkem dle Vašeho výběru).

Doutníkové ochutnávky a obchod samot-
ný je pod vedením doutníkového sommelié-
ra Ladislava Čížka. 

Prostory obchodu je možné využít i pro 
menší oslavy (kapacita max. 20 osob), firem-
ní posezení, byznys schůzky, organizované 
ochutnávky whisky či doutníků. 

A ptáte se, proč Monkey Tobacco Shop?
Monkeys are cool.
Monkeys smoke cigars.
Monkeys are the reason why we are here.
Monkeys have a sense of humour.

Ve večerních hodinách se Monkey Tobacco 
Shop stává prodlouženým obývákem Týnské 
Bar and Books.

Kontakt pro média:
Kateřina Borovanská, Managing director
FREYA CZ, Vrázova 9, Praha 5 150 00

Monkey Tobacco Shop
„Smoke, Sip and Savor“
Monkey Tobacco Shop je místem, kde je doutníková kultura povýšena na unikátní 
gastronomický zážitek!

Nejstarší a nejprestižnější ocenění Good 
Design tomuto modernímu křeslu udělilo 
americké muzeum architektury 
a designu The Chicago Athe-
naeum ve spolupráci s Ev-
ropským střediskem pro 
architekturu, umění, design 
a urbanistické studie. Good 
Design je nejuznávanější 
designové ocenění na svě-
tě. Tato ochranná známka 
vznikla v roce 1950 v Chi-
cagu. Jejími zakladateli jsou 
architekti Eero Saarinen, 

Edgar Kaufmann Jr. a bratři Charles a Ray 
Eamesovi. Rozlišovací černou tečku ve tvaru 

loga navrhl později ve stejném roce 
grafik Mort Goldsholl. Produkty 
jsou posuzovány porotou složenou 
z významných profesionálních ná-
vrhářů a předních průmyslových 
specialistů podle přesně stanove-
ných kritérií.

Křeslo od mladého italského de-
signéra žijícího v Rakousku, Alexe 
Guflera, nese název jeho rodiště, 
italského lázeňského města Mera-

no. Židle tak v sobě snoubí italský tempera-
ment, rakouskou důslednost, lázeňský klid, 
pohodu a svěžest tamních hor. A právě toto 
jedinečné křeslo získalo prestižní americké 
ocenění Good Design.

Dominantními prvky křesla jsou dvě oso-
vě se křížící ohnuté překližky, sloužící jako 
sedák a zádová opěrka. Navzdory těmto 
ohybům, nohy (nosný prvek) židle popírají 
tradiční ohyby produktů TON a zůstaly zce-
la rovné. Použité materiály zaručují stabilitu 
a pevnost při zachování velmi nízké hmot-
nosti. V základní verzi je Merano k dispozici 
v bukovém provedení. Nároční zákazníci 
mohou zvolit provedení v dubu, případně 
amerického ořechu.

Merano je určeno jak těm, kteří vybíra-
jí židli podle jejího vzhledu, tak i lidem, jež 
dávají přednost praktické stránce při sezení. 
Merano je totiž volbou pro všechny.
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Češi mají Good Design
Červený Reddot Design Award za rok 2011 už není jediným puntíkem, kterým se 
může pyšnit křeslo Merano. Získalo totiž i puntík černý, a neméně hodnotný.

Ze života značek
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