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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

 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

před čtyřmi roky, když jsme pro Vás začali sepisovat příběhy 
věhlasných i méně známých značek, řekli jsme si, že se 
tematicky nebudeme vyhýbat žádnému odvětví. Vydání, které 
máte v ruce, je toho dokladem, protože kromě značek z oblasti 
módy, motorismu, kosmetiky, stavebnictví, gastronomie 
a dalších jsme otiskli i příběh značek z oboru reklamy, značku 
konference i asociace. Značky jsou zkrátka všude kolem nás, 
a i když je v mnohých případech nevnímáme jako značku, je 
to výsledek činnosti, na kterou můžeme být hrdi. Po sametové 
revoluci jsme od našich západních sousedů poměrně rychle 
okoukali, napodobili a mnohdy předčili design, interiéry nebo 
reklamu, ale co nám stále chybí, je právě ta hrdost na češství, 
na českou značku. A že jich máme mnoho! Některé jsou 
dokonce více uznávané ve světě než u nás doma. Vyhledáváme 
takové příběhy, protože kdo si příběh přečte, jeho další setkání 
se značkou se ponese již v tom duchu, že značku dobře zná. 
Příběh může čtenáře zasáhnout natolik, že se stane novým 
dalším fanouškem značky se všemi praktickými dopady.

Milí čtenáři, manažeři,

Je vskutku povznášející pocit, zejména v dnešní rychle se 
měnící době, objevovat prameny a tradice značek a s úctou 
obdivovat, jak je možné, že přežily válku, nepříznivý režim 
pro podnikání i opak podpory současného státu. A o to 
obdivuhodnější je, když další generace pokračují s výrobou 
takové značky dokonce na stejném místě, jak je tomu 
třeba u světoznámé české značky Moser, sídlící již 156 let 
v Karlových Varech nebo značky JIKA, která letos slaví 135 
let české keramiky ve Znojmě. Podobné lze říci i o značce 
Zwilling J. A. Henckels svázané již přes 280 let s mekkou 
evropské nožířské tradice – německým Solingenem. 

Své kulatiny letos slaví oděvní značka Didriksons, jejíž první 
továrna byla založena před 100 lety v přístavní vesničce 
Grundsund ve Švédsku. V tomto příběhu se dočtete, že ne 
všechna období ve vývoji značky znamenala rozkvět, ale 
důležité je se nevzdat. Někdy pomůže náhoda, někdy vůle. Ani 
začátky legendárních značek nebyly někdy tak učebnicové, 
ale postačila k nim pouhá odvaha, řemeslný um a vize, i když 
označení firmy představoval pouze doslova načmáraný 
nápis „Harley-Davidson Motor Company“ na dřevěné boudě 
o ploše 3 x 4,5 metru. Ta byla svědkem počátků motocyklové 
legendy a úsilí čtyř nadšenců. Letošní rok se nese v duchu 
celosvětových oslav 110. výročí této značky. I u nás to budou 
v červnu největší oslavy v její české historii. 

Odvahu něco změnit Vám nikdo nevezme a jak řekl Paulo 
Coelho: „Když se pokoušíme být lepší, než jsme, všechno 
kolem nás se také zlepšuje“.

Takže, když už se nám vrátilo po dlouhé době do všedních 
dní zase slunce, snad rozehřeje také to studené a chladné 
jednání lidí a pomine ta všeobecná skepse. Pokud 
vyprávíte někomu svůj příběh, ledy povolí a ten, komu 
ho vyprávíte, určitě alespoň malinko pootevře svoje srdce 
a začne být přístupnější. Váš příběh si vyslechne a co je 
důležité, zapamatuje si ho. A podruhé, až ho potkáte, 
už pro něj nebudete cizí, bude o Vás něco vědět a bude 
k Vám mít nějaký vztah. A stejné je to s příběhy Vašich 
značek. Správné pochopení Vašeho výrobku spotřebitelem 
je závislé na malých detailech, vhodně zvolených slovech 
a velmi často také na přesvědčivě prezentovaném příběhu 
značky. Podělte se s námi o ten Váš příběh!

Plno slunce přeje

Louis Girardot Brut je nejušlechtilejší sekt z produkce společnosti Bohemia Sekt, který pravidelně získává 
ta nejvyšší ocenění na prestižních tuzemských i zahraničních soutěžích. Na redesignu této prémiové 
značky se podílela agentura Fiala&Šebek Visual Communications a.s., která má více než 19leté zkušenosti 
v oblasti obalového designu a strategie značky.

Louis Girardot
v novém kabátě

Fiala&Šebek Visual Communications a.s.  Bořanovická 41  182 00 Praha 8
e-mail: info@fiala-sebek.cz  telefon: +420 284 689 444  www.fiala-sebek.cz
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Originální práce Lukáše Jabůrka, mladého talentovaného výtvarníka a uměleckého ředitele sklárny Moser, jsou vý-
borným příkladem, jak renomovanému výrobci může nový svěží vítr v plachtách designu pomáhat prosazovat
se výrazněji na tuzemském trhu i v zahraničí. 

DOKONALOST DOSTALA SVÉ TVARY

Ceny Czech Grand Design se udělova-
ly letos posedmé a Vy jste získal velmi 
prestižní „Cenu veřejnosti“. Je sed-
mička Vaše šťastné číslo?
Ne sedmička, ale třináctka. Ta mě všude 
provází, je to mé šťastné číslo. Například 
datum mé svatby, datum narození mé 
ženy Zuzky, číslo našeho bytu.  A když 
jsem na vyhlášení cen ve Stavovském 
divadle seděl ve třinácté řadě a dostal od 
šatny číslo třináct, bylo mi to podezřelé. 

Na té třináctce asi opravdu něco bude, 
spočítali jsme totiž, že vítězná váza 
Hruška je broušena na třináct doko-
nale provedených hran! Jak se vlastně 
Hruška, i dále oceněná série váz Kolo-
rit, vyrábějí? Setkal jste se s nějakými 
překážkami?

Ani tak jsem nepřekonával překážky výrobní, jako jsem neustále hledal 
dokonalý tvar pro vázy Kolorit, aby vynikly krásné kombinace a přechody 
naší barevné skloviny. U vázy Hruška je limitující fyzická náročnost, protože 
při její výrobě má sklář na píšťale 25 kg a brusič je pak odbrušuje na 
konečných 15 kg. Za to je vám pak odměnou masivní briliant s ostře 
broušenými hranami a výraznými odstíny. V interiéru určitě nikde neza-
nikne, naopak je krásně výrazná.  

Pojďme nyní od Vašich mistrovských děl zpět k Vašim prvním výtvar-
ným projevům. Jaké byly a podporovali Vás v nich rodiče? 
Mojí vášní bylo sestavování modelů, které jsem pak měl vystavené všude 
v pokoji. S oblibou mi do nich můj mladší bratr střílel kuličkovou pistolí. 
Byl to takový náš boj. Rodiče mě podporovali vždy, v šesté třídě mě 
přihlásili na základní uměleckou školu, kde jsem kreslil a modeloval pod 
vedením chomutovského malíře Ladislava Chabra. 

Bylo tedy jasné, že se stanete sklářským výtvarníkem? 
Tak to bylo to poslední, co bylo jasné. Chtěl jsem být architektem, ale 
protože mi matematika moc nešla, zkoušel jsem se přihlásit na uměleckou 
školu a jít na to oklikou. Až po nástupu na Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou v Novém Boru jsem objevil práci se sklem. 

Napadlo Vás někdy pracovat s jiným materiálem než je sklo?
Pracoval jsem se dřevem a kovem, ale sklo je pro mě nejkrásnější 
materiál, protože je transparentní a má úžasnou optiku. To znamená 
vždycky něco navíc, co vás na konci práce odmění. Vlastnosti, které 
kámen ani dřevo, nemají. 

Pracujete ve slavné sklárně, spolupracujete se zkušenými mistry, 
máte k dispozici kvalitní sklovinu výjimečných barev, spolehlivou, ge-

neracemi prověřenou technologii. Cítíte odpovědnost nic nezkazit? 
Pracovat v Moseru, a navíc na pozici uměleckého ředitele, je pro mě 
velká výzva a zároveň závazek. Dostal jsem úžasnou možnost tvořit pro 
sklárnu Moser nové řady a ovlivňovat tak její tvář. Příležitost, které se 
snažím využít. Aby výsledky byly pozitivní, je důležitá spolupráce s mistry 
skláři, brusiči, rytci a v neposlední řadě obchodníky. Určitě se nejedná 
o sólovou dráhu, ale společné myšlení a zájem. Velmi si vážím lidí, kteří 
dokonale ovládají své řemeslo a mají pro něj cit. Pak jde práce sama.

Je velkou výhodou umět díla nejen navrhovat, ale i je sám vyrobit?
Je to velká výhoda, že jsem brusič a své první kusy si brousím sám, 
protože si na nich ověřím své výmysly, než jdou do výroby.    

Respekt k výrobci a značce je pro designéry a jejich tvorbu většinou 
nějakým způsobem limitující. Ne tak ve Vašem případě. Čím to je? 
Respekt ke značce určitě mám, ale neberu ho jako limitující, naopak. 
Stošestapadesátiletá historie a tradice sklárny je bohatství, ze kterého 
se dá neuvěřitelně čerpat, navazovat a rozvíjet do dalších rozměrů. Další 
podněty pak člověk získává od zákazníků, obchodníků, ze světových 
veletrhů, kterých se účastníme. To vše když dáte dohromady a přidáte 
k tomu kousek sebe, vznikají zajímavá a žádaná díla. 

Vaše díla mají charakter solitéru, žádný okázalý luxus, ale skutečně 
„high design“, který dokáže interiér harmonizovat nebo naopak exci-
tovat. Kde hledáte inspiraci?
Mojí hlavní inspirací je architektura a pak různé textury, dekory, které se 
dají přetvořit do broušených dekorů. Mám rád kontrast, optiku skla a 
různé kombinace barev. Broušení je pro mě sochařina, kdy se snažím 
ve skle reflektovat mé prožitky, představy, nějaký příběh.

Prozradíte nám, na co se těšíte, na čem začnete pracovat?
Těším se na realizace dalších nápadů, které se mi hromadí na stole. 
Jak říká legenda českého skla René Roubíček, s dokončením každé 
práce jste opět na začátku, protože každé dokončené dílo vám dává 
nové možnosti a nápady, jak vše udělat jinak, využít nové poznatky. 

Lukáš Jabůrek

Pražské stavovské divadlo 
Galavečer předávání cen

Lukáš Jabůrek s “Cenou veřejnosti Czech Grand 
Design 2012” | Zlatá špejle s cukrovou vatou

Lukáš Jabůrek při přebírání ceny 

Kolekce váz 
a mís Kolorit

CENA VEŘEJNOSTI 
CZECH GRAND 
DESIGN 2012

Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel 
a designér sklárny Moser, zazname-
nal v sobotu 16. března 2013 velký 
úspěch. Akademie designu ČR udílela 
již posedmé v pražském Stavovském 
divadle prestižní Ceny Czech Grand 
Design, přičemž jednou zDesign, přičemž jednou z kategorií kategorií 
byla i Cena veřejnosti. V té jedno-

značně zvítězil Lukáš Jabůrek za de-
sign váz Hruška a Kolorit. Vítězství je 
o to cennější, že jej za vítěze nomino-
vala veřejnost prostřednictvím výstavy 
„Ceny Czech Grand Design“ v praž-
ském Národním technickém muzeu 
a současně prostřednictvím hlasování 
na oficiálních internetových stránkách. 

PRESTIŽNÍ 
CENY CZECH

GRAND DESIGN

CENA VEŘEJNOSTI 

Váza Hruška

www.moser-glass.com
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské 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
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Foto: Profil Média, Moser
 Martin Prokeš



Ať už jsou to prémiové kuchyňské nože, vy-
soce kvalitní kuchyňské vybavení, příbory˝, 
nebo kosmetické pomůcky, všechny produk-
ty vycházejí z potřeb uživatelů, a tím značka 
dosahuje jejich spokojenosti. Inovativní pro-
dukty Zwilling dnes prostě určují meziná-
rodní standardy v oboru. Zwilling je nejstarší 
evropskou registrovanou ochrannou znám-
kou. A již od r. 1731 jsou jeho dominantním 
artiklem nože. Společnost ostatně sídlí přímo 
v Mekce evropské nožířské tradice – v němec-
kém městě Solingen.  

Peter Henckels registroval svou značku v ro-
ce 1731 v Solingenu. Johann Abraham Henc-
kels, jehož jméno dnes firma nese, se narodil 
o 40 let později. V roce 1818 pak byla otevřena 

pobočka v Berlíně a následovala ocenění na 
světových výstavách - v Londýně v roce 1851 
a v roce 1855 v Paříži. Díky tomu se značka 
rychle stala synonymem kvality a následovala 
expanze po celém světě - v roce 1883 byla ote-
vřena pobočka v New Yorku, o rok později ve 
Vídni a Kodani, v roce 1897 v Rotterdamu...

Do dnešních dní tak vznikla globální síť 
poboček, concept storů a prodejních míst 
ve 100 zemích celého světa. První dceřiná 
společnost v USA byla založena v roce 1909 
a dnes jsou Spojené státy americké protuto 
značku největším trhem. 

Důvodem, proč značka Zwilling J. A. Henc-
kels stabilně zůstává jednoznačným lídrem ve 
svém oboru, je důraz na prvotřídní suroviny 
a inovativní technologické postupy.

Používaná ocel je vyráběna na zakázku pod-
le speciálního vzorce Zwilling J.A. Henckels; 
obsahuje optimální poměr chromu a uhlíku, 
takže je extrémně tvrdá i pružná zároveň 
a vysoce odolná vůči korozi. Při kování nože 
je ocel zahřívána na přesně kalkulovanou tep-
lotu pouze tam, kde je to potřeba (celý nůž, 
od špičky po rukojeť, je kován z jediného kusu 
oceli). Zwilling J.A. Henckels vyvinul i vlastní 
proces tvrzení oceli mrazem, kterým dociluje 
optimálního stupně tvrdosti a bezkonkurenč-
ní odolnosti. Mimořádné ostrosti je dosaženo 
dvoustupňovým ručním dobrušováním ostří. 
Vysoce kvalitní nůž se pozná podle opracová-
ní povrchu, obzvláště mezi rukojetí a opěrkou 
prstu. Ostré nezaoblené hrany nebo výčnělky 
způsobí, že používání nože bude nepohodlné 
a nehygienické.

To samozřejmě není případ nožů Zwilling 
J. A. Henckels, jejichž povrch je pečlivě uhla-
zován a leštěn, bezespáré spoje zabraňují usa-
zování nečistot a současně nabízejí příjemnou 
manipulaci. Při správné péči navíc v kuchyni-
poslouží i několika generacím uživatelů.

Své výsostné mistrovství značka demon-
struje na vybraných kolekcích, např. TWIN® 
1731, jejíž rukojeti jsou vyrobeny z ebeno-
vého dřeva a čepel z oceli Cronidur (jedna 
z nejtvrdších ocelí vůbec, do níž je během 
tavby vháněn dusík, užívaná v letectví a pro 
konstrukce raketoplánů) nebo Zwilling Da-
mascus s grenadillovými rukojeťmi a čepelí ze 
160vrstvé damascénské oceli. 

Revoluční novinkou je řada Zwilling Pro, 
která reinterpetuje klasickou kolekci Professi-
onal „S“. Původně plánované dílčí změny vyús-
tily ve vytvoření nové kolekce nožů, která na-
stavuje nové standardy celému odvětví. Italský 
designér Matteo Thun, jenž je zodpovědný za 
design a ergonomii, vytvořil se solingenskými 

8

Příběh značky Zwilling J. A. Henckels

9

Nože ze Solingenu
s tradicí více než 280 let

mistry nůž, který lze bez nadsázky označit za 
klasický produkt budoucnosti. Vyšší bezpeč-
nosti a komfortu je dosaženo inovovaným po-
jetím přechodu mezi rukojetí a čepelí. 

Vykrojení typické „thunovské“ čepele, ze-
jména geometrie špičky, je u každého typu 
nože dokonale přizpůsobeno jeho specifické 
funkci. 

Mezinárodní úspěch společnosti Zwil-
ling J. A. Henckels je založen na inovacích, 
mimořádně kvalitních materiálech, designu 
a vysoké funkčnosti. Mnohé produkty se sta-
ly vyloženě ikonickými: například robustní 
víceúčelové kuchyňské nůžky „Küchenhilfe“ 
z roku 1938 jsou součástí sortimentu dodnes 
a jsou nejvíce kopírovanými nůžkami na svě-
tě. Nebo řada nožů FOUR STAR se syntetickou 
střenkou - od spuštění prodeje v roce 1976 se 
jich prodalo 27 milionů! 

O síle ZWILLING J.A. HENC-
KELS svědčí i to, že do jeho 
portfolia byly v průběhu času 
akvizicemi včleněny mno-

hé prémiové značky, např. 
MIYABI (vlastní výroba 

nožů asijského typu v Ja-
ponsku), BSF (příbory), 

Tweezermann (kosme-
tické nástroje), ka-

deřnické pomůcky 
Tondeo, dvě znač-
ky kuchařského 
vybavení – Staub 

(francouzské litinové 
nádobí) a Demeyere z Belgie (špičkové 

nádobí z oceli 18/10 s tradicí od roku 1908). 
Díky této rozmanitosti najde každý zákazník 
pod hlavičkou Zwilling to nejlepší řešení 
svých potřeb.

Srdcem firmy však i nadále zůstává tradice 
prémiových kovaných nožů z oceli dle vlastní 
receptury Zwilling J. A. Henckels, kalených 
patentovanou technologií Friodur a ručně 
hlazených a broušených solingenskými mis-
try nožíři.

Výhradním distributorem 
Zwilling J. A. Henckels 
v České a Slovenské republice
je společnost
Potten & Pannen – Staněk.
www.pottenpannen.cz
www.vasekuchyne.cz

Rok 2011 byl výročím 280 let od založení společnosti Zwilling J. A. Henckels. Dnes je bílý symbol 
na červeném pozadí jejího loga považován po celém světě za známku kvality a dobrého vkusu.
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„BE MINI, buď svůj“ 
Roku 1959 se tedy začala psát historie jedno-
ho z nejkultovnějších vozů vůbec a přibývaly 
další typy, dodávka, pick-up, kabriolet a další.

První novodobá MINI, již pod taktovkou 
BMW a s velkými písmeny ve jméně, začala 
opouštět výrobní linku v Oxfordu v roce 
2001. K této první novodobé generaci v roce 
2007 přišel nástupce a poté další modely.

Po tři generace a více jak 50 let označovalo 
jméno Cooper vozy MINI, které nabízejí ještě 
větší porci zábavy za volantem. Nicméně už 
tehdy, tedy u první generace, se objevil přído-
mek S a toto magické písmeno se s vozy MINI 
prolíná i v novodobé historii – neboť vždy 

S bylo synonymem pro Sport a i nyní vám 
S zrychlí tep – turbo motor o výkonu 184 
koní nenechá nikoho na pochybách, že MINI 
je díky svým vlastnostem schopno poskyt-
nout nepřekonatelnou řidičskou zábavu.

V současné chvíli se tak rodina MINI 
může pochlubit následujícími modely:
MINI Hatch
MINI Clubman
MINI Cabrio
MINI Coupé
MINI Roadster
MINI Countryman
MINI Paceman
Modely John Cooper Works

Společnost Renocar se prodeji MINI začala 
věnovat prakticky hned poté, co první gene-
race sjela s výrobních pásů a od té doby se již 
velká spousta těchto radost nabízejících autí-
ček dostala na české silnice, kde dělají radost 
nejen svým majitelům, ale také těm, kteří je 
mají možnost vidět.

Renocar tradiční britskou značku prezentu-
je klientům ve stylově pojatém MINI Centru 
v Brně Slatině, kde MINI tvoří výborný do-
plněk k tradiční mateřské značce BMW.

V České republice MINI v moderní éře slaví 
velký boom, MINI je totiž svými autíčky zro-
zena ke generování pozitivní emoce a rado-

sti, což je silný argument ať už pro firemní 
Car Policy či radost jednotlivce. 

Pokud tedy budete mít cestu ať už přímo 
k nám do MINI Centra společnosti 
Renocar, nebo budete kolem jen projíždět, 
zastavte se potěšit oko a srdce v našem 
showroomu, kde uvidíte vše, co MINI nabízí. 
Dále se v MINI Caffé můžete občerstvit nejen 
výbornou kávou, u které v klidu rozmyslíte, 
s čím budete odjíždět…

BE MINI. TROUFÁŠ SI?
Seznam se s RODINOU MINI a vyzkoušej ji b�hem testovací jízdy. Teprve s Tebou bude
RODINA MINI kompletní. Více informací Ti podají naši prodejci.
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Renocar MINI Centrum, �ipská 5c, Brno - Slatina
Gabriela Kyzlinková 725 117 344, gabriela.kyzlinkova@renocar.cz
Jan K�ivka 602 764 596, jan.krivka@renocar.cz www.renocar.com/mini

VYZKOUŠEJ 
SI M�!

Renocar MINI Brno, �ípská 5c, Brno - Slatina
Gabriela Kyzlinková Tel.: 725 117 344, gabriela.kyzlinkova@renocar.cz; Jan K�ivka Tel.: 602 764 596, jan.krivka@renocar.cz 

Renocar MINI Praha, Kongresové centrum, Praha 4 - Pankrác
Ond�ej Šindelá� Tel.: 725 754 750, ondrej.sindelar@renocar.cz www.renocar.com/mini

Příběh značky MINI
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Okamžitě poté, co se zrodila značka Mini (ano, tehdy ještě s velkým M a malými písmeny), 
dokázalo původní Mini závodit v nejrůznějších typech soutěží a závodů světové úrovně. Malé 
auto s velkým potenciálem, tehdy stejně jako nyní…

RENOCAR MINI CENTRUM

MINI Cooper 
1,6i 90kW, 
manuální 6ti stupňová převodovka
399 000 Kč vč. DPH

MINI Cooper 
1,6i 90kW, 
automatická 6ti stupňová převodovka
439 000 Kč vč. DPH

RENOCAR a.s.
Řípská 5, 627 00 Brno-Slatina

tel.: +420 548 141 165
Jan Křivka

prodej nových vozů MINI, marketing
mob.: +420 602 764 596

e-mail: jan.krivka@renocar.cz
www.renocar.com

www.facebook.com/renocar
Navštivte nás po – pá od 8:00 do 18:00

Pro sezónu 2013 jsme připravili následující nabídku:

MINI Limited by RENOCAR
MINI Cooper Countryman
1,6i 90kW, manuální 6ti stupňová 
převodovka, zdarma 5ti letý servis
512 000 Kč vč. DPH

MINI Cooper Countryman D ALL4
1,6D 82kW, manuální 6ti stupňová 
převodovka, zdarma 5ti letý servis
595 000 Kč vč. DPH



S historií výroby keramických závodů ve 
Znojmě se přitom v dohledné době budou 
moci osobně seznámit nejen Znojemáci, ale 
i všichni návštěvníci města. V Jihomorav-
ském muzeu – pobočce Dům umění, bude 
od 18. 7. do 7. 10. 2013 probíhat výstava ke 
135. výročí založení keramické výroby spo-

lečnosti. Veřejnosti se tu představí historic-
ké keramické produkty včetně unikátních 
toalet, jež byly vyrobeny převážně právě ve 
znojemské továrně. 

Prvopočátky v podobě nádobí a majoliky
Zakladatelem keramičky ve Znojmě je bývalý 
setník c. k. rakousko-uherské armády dr. Ru-
dolf Ditmar. V jeho době se zde vyrábí přede-
vším nádobí a selská majolika. Po Ditmarově 
smrti v roce 1895 zakládají jeho dědicové 
obchodní společnost Kunstthonwarenfabrik 
Rudolf Ditmar Erben. Prosperující firma je 
tehdy ceněna na 1 498 845 rakouských ko-
run. V roce 1909 pak továrna mění majitele 
– zakupují ji Lichtensternovi, kteří již vlastní 
keramickou továrnu ve Willhemsburgu. V ro-
ce 1919 pak dochází ke sloučení firem R. Dit-
mar a Urbach a vzniká akciová společnost. 

Výroba umyvadel,
van a dřezů ze žárohlíny
V roce 1920, tedy celé čtvrtstoletí po úmr-
tí zakladatele, zde majitelé nově založené 
společnosti Ditmar-Urbach zavádějí výrobu 
umyvadel, van a dřezů ze žárohlíny. Druhá 
světová válka se podepisuje i na znojemském 
závodě. Ještě před jejím vypuknutím je to-

várna vyvlastněna a od 1. ledna 1939 ji pře-
bírá koncern Ostmark-Keramik A. G. se síd-
lem ve Vídni. Téměř v samém závěru války, 
1. března 1945, se hukot bombardérů nevy-
hne ani Znojmu. Továrna je bombami poni-
čena. Vedení koncernu se proto rozhodne 
výrobu zastavit. 

Znojmo je spojeno s keramikou od roku 
1878, kdy se tu průmyslová keramika začala 
vyrábět. Zdejší závod byl nejstarším závodem 
se strojovou výrobou tohoto druhu na celém 
kontinentu. V roce 1995 pak Keramické zá-
vody Znojmo zprivatizovala švýcarská spo-
lečnost Keramik Holding AG Laufen a při-
členila je ke své první české akvizici z roku 
1991, Jihočeské keramice v Bechyni. Oba 
tyto výrobní závody v roce 1999 fúzovaly 
a pod obchodním názvem LAUFEN CZ se síd-
lem v Praze patří od téhož roku do skupiny 
španělské společnosti Roca. 

Znojmo distribučním místem
od roku 2009
Pro distribuci do světa využívá skupina Roca 
dva huby, ve Španělsku a v Brazílii, značka 
Laufen však v Evropě vlastní distribuční hub 
neměla. Česká pobočka společnosti jako prv-
ní pochopila důležitost tohoto kroku. Od 
roku 2009 proto soustřeďuje zboží značky 
Laufen vyrobené v závodech v Rakousku 
a Švýcarsku a určené pro trhy střední, vý-
chodní a jihovýchodní Evropy ve vlastním 
hubu ve Znojmě. Odtud je pak firma distri-
buuje společně s vlastními výrobky. 

Úspory díky propracované logistice
„Díky systému sdružených zásilek se nám po-
dařilo zavést pravidelné zásobování cílových 
trhů v denním nebo týdenním režimu, ale 

spolu s tím i významně snížit náklady na lo-
gistiku,“ říká Ladislav Dvořák, generální ředi-
tel LAUFEN CZ. Protože se model distribuce 
osvědčil, česká pobočka jej postupně nabídla 
i dalším firmám ve skupině - Polsku, Anglii 
a Itálii. Jen v Itálii například dokázala konsoli-
dace zásilek v ČR ušetřit až 30 % logistických 
nákladů. „Větší zásilky jsou nadále distribuo-
vány přímo z výrobních závodů firmy, menší 
zásilky se sdružují ve Znojmě a odtud jsou 
distribuovány společně,“ vysvětluje Ladislav 
Dvořák. „Pro umístění centrálního skladu do 
Znojma hovoří nejen jeho strategická poloha 
vůči našim klíčovým trhům, ale důležitou roli 
zde sehrála jazyková vybavenost a flexibilita 
českého týmu.“ Pozitivem byla i propracova-
ná logistika společnosti LAUFEN CZ a také 
velikost sesterského závodu v Bechyni a tím 
i společně dopravovaných objemů na obslu-
hované trhy.

Zvýšení kapacity distribučního centra
Po Anglii a Itálii byl vloni totožný distribuční 
model zaveden pro Řecko, Španělsko a Fran-
cii. Protože analýza nákladů na centrální dis-
tribuci z ČR odhalila nejen významné úspory 
na dopravních nákladech, ale i v dalších lo-
gistických nákladech - skladování, manipula-
ce, příprava zásilek apod., rozhodla se firma 
LAUFEN CZ reorganizovat podobným způ-
sobem veškerou svou distribuci i na vzdále-
nější trhy. Proto bylo rozhodnuto vybudovat 
ve Znojmě distribuční sklad značek Laufen 
a Jika pro Evropu (s výjimkou Švýcarska, Ra-
kouska a Německa), Střední Východ, Indii, 
USA a další trhy. Proto byl v roce 2012 kom-
plex firmy rozšířen o novou budovu o veli-
kosti 4 750 m2. Celková plocha distribučního 
centra se tak zvýšila na 11 100 m2. Společně 
s prostorami v Bechyni, kde je skladováno 
především rychloobrátkové zboží z místního 
výrobního závodu, tak nyní dosahuje celková 
skladovací kapacita firmy celkem 19 000 m2. 
Pro skladování zboží, které není baleno v kar-
tonech, je využívána i venkovní plocha. 

Přestože se logistické centrum ve Znojmě 
osvědčilo, inovace a zlepšování logistických 
procesů nekončí. Je totiž zřejmé, že právě 
optimalizací logistiky je možné zvýšit kvalitu 
dodávek a ušetřit nemalé prostředky, které 
významně přispívají ke zvýšení konkurence-
schopnosti celé firmy. Více informací nalez-
nete na www.laufen.cz.

Laufen svoji distribuci
centralizuje ze Znojma
Logistické centrum společnosti LAUFEN CZ ve Znojmě se v roce 2012 rozrostlo. Stalo se tak základnou pro obchodní aktivity 
na exportních trzích nejen ve střední, jižní a východní Evropě, ale i v Jižní Americe, na Blízkém a Středním východě, v Africe, 
Austrálii, na Novém Zélandu a ve státech bývalého Sovětského svazu. 
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135

Letošní rok se pro závod Jika nese ve znamení velkého výročí. Právě před 135 
lety v roce 1878 se totiž ve Znojmě začala vyrábět průmyslová keramika. Továr-
na, tehdy pod jménem Rudolfa Ditmara, byla nejstarším závodem se strojovou 
výrobou tohoto druhu na celém kontinentu. 

várna vyvlastněna a od 1. ledna 1939 ji pře-

Jeden z nejmodernějších
závodů v regionu
Další významný předěl v osudu zno-
jemské keramičky přichází v závěru 
roku 1945, kdy je závod zestátněn 
znárodněním. Firma je přejmeno-
vána na Keramické závody Znojmo 
a pro příštích padesát let se stává 

jedním z nejmodernějších závo-
dů v regionu. Sdružuje přitom 

pod sebou závody ve Znojmě, 
Teplicích a Bechyni. Období 
boomu přitom pro ni zname-
nají především sedmdesátá 

léta, kdy prudce stou-
pá bytová výstavba. 
V roce 1977 například 

představuje hit budou-
cích let – kombinační 

klozet. 

Jika a LAUFEN CZ
Poslední podstatná změna přichází v deva-
desátých letech. V roce 1995 ji zakupuje spo-
lečnost Keramik Holding AG Laufen, která již 
od roku 1991 vlastní Jihočeskou keramiku 
v Bechyni i Znojemské keramické závody a.s. 
Znojmo.

Značka sanitární keramiky Jika, jež vzniká jako 
spojení označení JIhočeská keramiKA, je při-
tom zaregistrována již od roku 1991. Španěl-
ská společnost Roca přebírá Keramik Holding 
Laufen v roce 1999 a značka Jika se zásluhou 
akvizic mateřské společnosti stává součástí 
největšího výrobce sanitární keramiky na svě-
te. V České republice od roku 1999 hájí zájmy 
firmy Roca a zastupuje značky Roca, Laufen 
a Jika společnost Laufen CZ, s. r. o. 

Více informací na www.jika.cz.
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Příběh motocyklové legendy se začal odví-
jet v provizorní továrně v Milwaukee (stát 
Wisconsin), kterou představovala dřevěná 
kůlna o rozměrech 3 x 4,5 metru, na jejíž 
dveřích byl doslova načmárán nápis „Harley-
-Davidson Motor Company“. Za dveřmi gará-
že se nadšeně snažili o konstrukci prvního 
svého motocyklu William S. Halley a Arthur 
Davidson. Všechno začalo vlastně již v roce 
1901, kdy teprve devatenáctiletý mechanik 
William S. Halley sestavil plán motoru, který 
připravil k pohonu běžného cestovního bi-
cyklu. V roce 1903 William S. Harley a o rok 
mladší nástrojář Arthur Davidson představují 
veřejnosti první závodní motocykl Harley-
-Davidson® s vrtáním 7,62 cm a zdvihem 8,9 
cm. V dřevěné kůlně tak vznikl v tomto roce 
první motocykl H-D a právě od tohoto roku 
se datuje vznik značky Harley-Davidson. V ro-
ce 1905 začíná firma nabírat první zaměst-
nance a díky finanční podpoře strýčka Artura 
Davidsona vzniká nová továrna. Jakmile se 
Arthurův bratr Walter dozvěděl, co dvojice 
nadšenců chystá, okamžitě opustil svoje mís-
to v Kansasu a připojil se k oběma mladíkům. 
Třetí Davidson - William A. Davidson byl v té 
době ještě vázán smlouvou jako strojní mis-
tr na železnici Milwaukee Road a přidává se 
k Motor Copany až v roce 1907, ale od samé-
ho počátku se svým finančním vkladem podí-
lel na úspěšném startu značky. 

Počet zaměstnanců se rozrůstá na šest stálých 
zaměstnanců, společnost vydává svůj první 
katalog motocyklů a poprvé je použita pře-
zdívka „tichý šedý společník...“ 17. září 1907 
je pak oficiálně přijat název Harley-Davidson 
Motor Company.

O zákazníky přitom firma nemá nouzi, brzy 
výroba stoupá na padesát motocyklů a v roce 
1908 je již na 410 motocyklech. Motocykly se 
začínají účastnit závodů – motocykl vyhrává 
jak závody do vrchu, tak vytrvalostní. Záhy 
na něm jezdí mnozí z vítězících závodníků. 
Logo Harley-Davidson, tak jak jej známe 
dnes, vzniklo roku 1910, o deset let později 
v roce 1920 měl H-D už zastoupení v 67 ze-
mích světa. V té době se také objevil dnes 

již kultovní kapkovitý tvar nádrže. Začínají 
vznikat kluby vlastníků – tím vůbec nejstar-
ším, dnes již neexistujícím je ten v San Fran-
ciscu (1924). Současné prvenství drží dnes 
překvapivě právě pražský klub, který vznikl 
v roce 1928. Je nejdéle fungujícím na světě. 
H-D figuroval také v obou válkách, přede-
vším však v té druhé, kdy pro armádní účely 
vyrobil a dodal 90 000 WLA modelů.

Kult americké značky se rodil postupně, 
především ale v 50. letech. V roce 1956 si 
jeden z motocyklů H-D kupuje Elvis Presley 
a pózuje na něm pro časopis The Enthusiast. 
Harley-Davidson si postupně buduje základ-
nu věrných fanoušků. Stává se synonymem 
pro bezstarostnou jízdu a pocit svobody, 
a tím je dodnes. Často jezdci vyrážejí na delší 
vyjížďky přírodou a vedle jízdy na motocy-
klu si užívají také okolní scenérii. Kultovní 
je i oblečení Harley-Davidson. I to má svou 
tradici, jako vůbec první začala firma v roce 
1912 vyrábět závodní svetry. Dnes zákazní-
kům nabízí kolekce oblečení, od kožených 
bund po šperky. 

Neopomenutelnou součástí historie H-D je 
také HOG (Harley Owners Group), klub ma-
jitelů motocyklů H-D. Jeho místní pobočku 
nazývanou Chapter zřizuje každý H-D dealer.

V roce 1983 stanovila samotná značka pra-
vidla pro jejich fungování – členem může 
být jen ten, kdo vlastní motocykl H-D. Jejich 
smyslem je nejenom sdružování fanoušků 
americkým motocyklů, ale také společné vy-
jížďky. Členové se rozpoznají podle specific-
kého loga na kožených bundách. 

Slavnou značku, která už desítky let vyrábí kultovní motocykly, netřeba blíže představovat. Pojem před-
stavuje klasiku, tradici, filozofii. Ale znáte příběh oněch jmen, která propůjčila značce svoje příjmení 

a jejich cestu k úspěchu? Byli to tři bratři Arthur, Walter, William Davidsonové a William S. Harley.

Příběh Harley-Davidson
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„Pro příznivce značky Harley-Davidson, ale i ostat-
ní, kterým se líbí silné motocykly, připravujeme 
vůbec největší oslavy v historii H-D v České re-
publice. V rámci oslav bude k vidění ojedinělá 
výstava motocyklů Harley-Davidson, která bude 
zahrnovat více jak 80 strojů - od prvních veterá-
nů až po současné modely. Večerní multimediální 
show přiblíží značku Harley-Davidson v pěti te-
matických blocích. Setkání není koncipováno jako 
motorkářský sraz, ale spíše společenská akce pro 
širokou veřejnost. Věříme, že to bude pro všechny 
ojedinělý zážitek.“

legenda mezi motocykly

S americkou kultovní značkou se pojí čet-
né mýty. Každý si při jejím vyslovení určitě 
vybaví dlouhovlasé motorkáře s tetováním 
a uzavřenou komunitu. Tento starý stereotyp 
již dávno neplatí, stejně jako to, že jsou H-D 
motocykly jen čistě mužskou záležitostí. Dal-
ším mýtem je, že motocykly jsou kvůli vysoké 
ceně nedostupné a jen pro starší lidi. Ani to 
již není pravda. H-D dokonce vyrábí speciální 
řadu motocyklů Dark Custom, které jsou pri-

márně určené mladším zákazníkům. Model 
Sportster pak například začíná na 215 000 Kč.

Harley-Davidson slaví v roce 2013 úcty-
hodných 110 let existence a plánuje výročí 
náležitě oslavit. Velkolepé oslavy se budou 
pořádat napříč šesti kontinenty v různých ze-
mích světa. Na své si přijdou i čeští fanoušci. 
Harley-Davidson uspořádá od 7. do 9. června 
oslavy v pražské Tipsport Aréně. Příchozí se 

mohou těšit na exkluzivní výstavu motocy-
klů, společnou vyjížďku Prahou, koncerty či 
afterparty ve velkém stylu.

Při této příležitosti oslavíme také 85. let nej-
staršího H-D klubu na světě Harley Davidson 
Praha Clubu, 30. let HOGu, a 20. let Praha 
Chapteru a dealerství H-D Praha.

www.110let.cz

Jeden z hlavních 
organizátorů oslav 
Jaroslav Vavřina,
spolumajitel
pražského zastoupení, 
k tomu dodává:



100 let tradice

Oilskin oděvy byly vyrobeny z pevného plát-
na. Toto plátno bylo buď naolejováno, aby 
byla poskytnuta voděodolnost, nejčastěji se 
používal lněný olej, nebo na něj byla nane-
sena vrstva téru. V roce 1930 začíná továrna 
používat vulkanizovanou gumu, která je po-
sunem vpřed ve voděodolnosti. Následně na 
to je v roce 1947 vynalezen stroj (Jon And ve 

Z nepromokavých oděvů pro
rybáře až po outdoorovou módu
Zkusme se přesunout v čase o 100 let zpátky do roku 1913, kdy se v malé švédské vesnici na západním pobřeží Švédska začíná 
příběh rodiny Didriksons. Hanna a Julius Didrikson otevírají Oilskin továrnu na výrobu vysoce kvalitních nepromokavých 
oděvů pro rybáře. Továrna je založena v přístavní vesničce Grundsund v oblasti Bohuslan ve Švédsku. Peníze na otevření 
továrny čerpají manželé z věna, které si Hanna do manželství přinesla.

v roce 1986 značka Didriksons pod jinou 
švédskou značku a následně v roce 1996 se 
stává součástí společnosti New Wave group. 
Následující roky patří v historii Didriksons 
k těm méně úspěšným. Výrobky Didriksons 
jsou sice vyráběny, ale nesou jméno jiné 
značky. Jediné produkty, které nesou název 
značky Didriksons, jsou dětské modely.

Příběh značky Didriksons1913

16 17

Roman Vojtek
- již třetí sezónu tváří značky 
Značku DIDRIKSONS1913 si za uplynulý rok spo-
lupráce pochvaluje i Roman Vojtek, známý herec 
a nadále tvář značky DIDRIKSONS1913. Produkty 
Didriksons se staly součástí jeho života. 

„Vyhovuje mi zejména spojení mých požadavků 
na design, komfort, ale také funkčnost produktů. 
A to produkty Didriksons bezesporu splňují,“ 
doplňuje Roman. 

Příběh značky Didriksons1913

Společnost, která vznikla v podkroví v Grund-
sundu v roce 1913, je nyní na samém pokraji 
zapomenutí – ve svých 85 letech.

Je tu ale jeden muž, který stále věří ve značku 
Didriksons1913 a její tradici, kterou repre-
zentuje. Sören Andreasson, stejně jako Julius 
a Hanna před těmi mnoha lety, vidí na trhu 
poptávku po funkčním, voděodolném a odě-
ruvzdorném oblečení. Úspěšně Didrikson-
s1913 vykupuje z této skupiny. 

V této době jediným, co společnost nabízí, 
jsou dětské nepromokavé kombinézy. Nafa-
xuje tedy návrhy potenciálním zákazníkům 
a čeká. 23. srpna 1998 v 9:30 hod večer při-
chází objednávka z Islandu na čtyři tisíce ne-
promokavých kombinéz.

Na tomto malém ostrově, který je vzdálený 
od Grundsundu přes tisíc kilometrů severně, 
stále žijí lidé, kteří věří tomu, za čím si Didrik-
sons stála. Energie se vrací a stojí při značce 
dodnes!

Dnes, 100 let poté, co Julius a Hanna začali 
nanášet lněný olej na bavlnu, v jejich domov-
ské vesnici Grundsund jméno a letopočet za-
ložení společnosti Didriksons jsou vyšívány 
na oblečení po celém světě. 

Ovšem ten největší úlovek je stále před námi.
Společnost Didriksons se vždy dívala vpřed 
– do budoucnosti, stejně jako její zakladatel.

PŘÍBĚH NEKONČÍ
V průběhu dalších let Didriksons rozšiřuje 
svoji kolekci, slaví úspěch až do současnosti, 
kdy je ve Švédsku nejpopulárnější značkou 
v oboru. Jen v loňském roce získává dvakrát 
nejlepší ocenění v testování produktů. 

I v Čechách nabývá značka DIDRIKSONS1913 
čím dál větší obliby. Mezi nejpopulárnější patří 
zejména produkty z řady Kids a Urban. Sou-
částí prezentace značky Didriksons ke 100le-
tému výročí je mimo jiné film, který provází 
100letou historií značky. Můžete ho shlédnout 
na www.youtube.com, když dáte vyhledat 
„Didriksons The Story - český“.

Více aktuálních informací 
na www.didriksons1913.cz a FB
Výhradním distributorem značky
DIDRIKSONS1913 pro Českou republiku
a Slovensko je společnost Vavrys CZ, s.r.o.

městě Ljungskile, Švédsko), který tepelně spo-
juje švy, což způsobí explozi na trhu s nepro-
mokavým oblečením (švy už nejsou slabinou, 
kterou se dostává voda dovnitř). Didriksons 
začíná této technologie okamžitě využívat při 
výrobě svých nepromokavých oděvů.

V průběhu dalších let se výroba neustále 
zvyšuje, je čím dál obtížnější sehnat další pra-
covníky z Grundsundu nebo blízkého okolí, 
a tak společnost Didriksons začíná otevírat 
pobočky v dalších vesnicích Ravlanda a Ud-
devalla. V roce 1970 je celá společnost Di-
driksons přestěhována do Amalu.

Počátkem 70. let prožívá Didriksons nesku-
tečný úspěch. Společnost otevírá výrobu 
v Portugalsku a celkem již zaměstnává 300 
lidí. V těchto letech je současně vynalezen 
Polyuretan, tenký a lehký materiál, který je 
naprosto voděodolný. 

Z tohoto materiálu začíná Didriksons vyrábět 
mimo jiné set s názvem Dick, což se projeví 
jako zlom v prodeji produktů Didriksons. 
V roce 1984 dosahuje Didriksons evropský 
rekord v počtu prodaných kusů právě díky 
nepromokavému setu Dick, kterého je pro-
dáno na 120 tisíc kusů.

80.léta přináší další velké inovace v oblasti 
materiálů. První technické neboli prodyšné 
materiály, které jsou zároveň naprosto voděo-
dolné˝, a páskovací stroj, který podlepuje švy. 
Kvůli upevnění své pozice na trhu přechází 



„Právě kabina nejluxusnější třídy First pro-
šla v uplynulých letech značnými změnami. 
V roce 2009 jsme totiž představili koncept 
tzv. New First, která sleduje poslední trendy 
v servisu poskytovaném cestujícím v těch 
nejvyšších cestovních třídách,“ říká Petr Du-
chek z British Airways. 

„V redesignované kabině nabízíme 
každému cestujícímu celou řadu uni-
kátních služeb, jde například o vlastní 
šatní skříň nebo elektronické žalu-
zie na okénkách, které si každý 
může obsluhovat sám, což je 
novinka, kterou nabízejí 
pouze British Airways,” 
doplňuje Petr Du-
chek. 

Zcela jedinečné je rovněž osvětlení prostoru. 
To je nastavené tak, aby odpovídalo aktuální 
denní době nebo náladě zákazníka. Nejpod-
statnější částí vybavení kabiny však zůstavá 
sedačka – zdokonalená postel, která je širší, 
s inteligentní matrací a povlečením z nejjem-
nější egyptské bavlny. 

Vybrané pochoutky
V roce 1927 odstranily Imperial Airways 
v jednom ze svých letadel dvě zadní sedač-
ky, aby udělaly prostor pro vybavení, které 
umožnilo stewardům podávat cestujícím 
během letu občerstvení. Stalo se tak na pravi-
delné lince z Londýna do Paříže a šlo o vůbec 
první jídelní servis na komerčním letu v his-
torii letecké dopravy. Na menu bylo tehdy jen 
pár velmi jednoduchých položek: sendviče, 
sušenky, káva, čaj, minerálka, pivo a whiskey. 
Přesto šlo o něco naprosto výjimečného, co 
stále můžeme považovat za známku jistého 

luxusu. 

Občerstvení na palubě je dnes jed-
ním ze základních prvků palubního 

servisu. Zákazníci podle něj mnohy 
posuzují úroveň letecké společnosti 

a kvalitu jejích služeb. Není proto divu, 
že také cateringu věnují British Airways 

neobyčejnou pozornost. Proto vznikl kon-
cept Height Cuisine. Ten je založen na mož-
nostech skloubit prvky špičkové a vysoce 

kvalitní gastronomie s nestan-
dardními podmínkami v le-

tadle, jakými je například 
nadmořská výška, nízká 
vlhkost a nižší tlak vzdu-
chu. Výzkumy, které 

British Airwas v tomto 
ohledu podnikly, našly ře-

šení v podobě ingrediencí, 
jež obsahují tzv. pátou chut, nebo-li umami. 

Ta se nachází v mořských řasách, sušených 
rajčatech nebo parmesánu. Právě ona výbor-
ně funguje ve vysokých nadmořských výš-
kách a dodává jídlům bohatou a zajímavou 
chuť. Nová menu, které BA představily napříč 
všemi cestovními třídami, tak využívá právě 
prvku páté chutě. 

Koncept Height cuisine však není založen 
jen na snaze připravit jídlo, které bude skvě-
le chutnat, ale také výborně vypadat. BA si 
proto od počátku velmi zakládají na způsobu 
servírování pokrmů ve všech svých cestov-
ních kabinách. V prémiových cestovních 
třídách jsou letušky dokonce školeny tak, aby 
poskytovaly servis podobný tomu ve špičko-
vých a vyhlášených restauracích. 

Vždy něco navíc
Kromě zmíněného existuje ještě spousta dal-
ších důvodů, proč je British Airways stále po-
važována za společnost, která již téměř 90 let 
udává směr v osobní letecké dopravě. Ať již 
jde o využití moderních technologií či péči 
o zákazníky na letištích, vždy se společnost 
British Airways snaží být jedinečná. Vše v zá-
jmu nabídnout svým zákazníkům to nejlepší 
a nejkvalitnější, přesně jak jim velí ta nejlepší 
britská tradice.

Příběh British Airways
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létat a sloužit
Ve 20. letech minulého století založili Britové 
vlastní leteckou společnost, aby spojili zejmé-
na vzdálenější kolonie svého tehdejšího svě-
tového impéria s mateřskou zemí. Již tehdy 
musely Imperial Airways prokázat obrovskou 
míru inovativnosti a schopnosti překonávat 
limity do té doby nepokořené. Za ta léta se 
mnoho změnilo, společnost British Airways 
však dodnes zůstává inovátorem slu-
žeb, jež poskytuje svým zákazníkům 
po celém světě. 

Srdcem je zákazník
Heslem a mottem British Airways je slo-
gan To Fly To Serve (Létat a sloužit). Od-
kazuje na poslání společnosti zaměřit se na 
zákazníka v každém okamžiku jeho cesty. 
Cílem je poskytnout mu ten nejlepší servis 
a co nejširší služby v té nejvyšší kvalitě. „To-
muto mottu odpovídá vše, co British Airways 
ve svých aktivitách činí,“ říká Petr Duchek, 
obchodní ředitel British Airways pro Českou 

Příběh British Airways, jedné z největších leteckých společností světa, se začal odvíjet 31. března 1924. Právě v ten den vznikly 
Imperial Airways, přímý předchůzce jednoho z nejvýraznějších britských symbolů současnosti.

chek. Změny se projeví nejen na obměně le-
tadlového parku, ale také na širším využívání 
moderních technologií, designu cestovních 
kabin, školení palubního personálu a v nepo-
slední řadě na cateringu a ostatních službách 
spojených s leteckým cestováním. 

Postel v nebesích
Ve svém poslání přinášet nové a inovativní 

produkty má British Airways rozhodně 
z čeho čerpat. Po celém světě jsou BA 

známé především pro své prémiové 
služby. V roce 2000 například Bri-

tish Airways jako první na světě 
uvedly do své business třídy na 

dálkových letech Club World 
koncept vodorovných po-

stelí. Zákazník tak může 
od té doby stisknutím 

jediného tlačítka 
napolohovat svou 

sedačku do až 
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jež obsahují tzv. pátou chut, nebo-li umami. 
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musely Imperial Airways prokázat obrovskou 
míru inovativnosti a schopnosti překonávat 
limity do té doby nepokořené. Za ta léta se 
mnoho změnilo, společnost British Airways 
však dodnes zůstává inovátorem slu-
žeb, jež poskytuje svým zákazníkům 
po celém světě. 

Srdcem je zákazník
Heslem a mottem British Airways je slo-
gan To Fly To Serve (Létat a sloužit). Od-
kazuje na poslání společnosti zaměřit se na 
zákazníka v každém okamžiku jeho cesty. 
Cílem je poskytnout mu ten nejlepší servis 
a co nejširší služby v té nejvyšší kvalitě. „To-
muto mottu odpovídá vše, co British Airways 
ve svých aktivitách činí,“ říká Petr Duchek, 
obchodní ředitel British Airways pro Českou 

slední řadě na cateringu a ostatních službách 
spojených s leteckým cestováním. 

Postel v nebesích
Ve svém poslání přinášet nové a inovativní 

produkty má British Airways rozhodně 
z čeho čerpat. Po celém světě jsou BA 

známé především pro své prémiové 
služby. V roce 2000 například Bri-

tish Airways jako první na světě 
uvedly do své business třídy na 

dálkových letech Club World 
koncept vodorovných po-

stelí. Zákazník tak může 
od té doby stisknutím 

jediného tlačítka 
napolohovat svou 

sedačku do až 

Club World dálková business class

Revoluční byly British Airways také vůbec 
v pojetí jednotlivých cestovních tříd. Jako 
jedna z mála společností na světě nabízí BAna 
většině svých dalkových letadel celkem čtyři 
cestovní třídy. Kromě klasické ekonomické 
třídy World Traveller jde o vyšší ekonomic-
kou třídu World Traveller Plus, již zmíněnou 
business třídu Club World a také zejména 
o první třídu First, což je jeden z vlajkových 
produktů British Airways.

201 cm dlouhého lůžka. Během několika málo 
let se staly postele v oblacích téměř legendár-
ními. Dnes je téměř vyžadovanou povinností 
každé větší letecké společnosti mít v kabině 
business třídy k dispozici sedačky polohova-
telné do rovných lůžek. Jde o jedno z kritérií, 
podle kterého se posuzuje úroveň dané aero-
linky. 

republiku, Slovensko a Polsko. „Proto jsme 
také v roce 2011 spustili největší investiční 
program v historii British Airways ve výši 5 
miliard liber, které v následujících pěti letech 
investujeme do letadel, nových produktů 
a servisu. Během let jsme se totiž naučili, že 
nestačí být pouze dobrý a poskytovat kvalit-
ní služby, ale je nutné být neustále inovativní 
a přicházet s novými trendy,” dodává Petr Du-

Club World dálková business class

Nejluxusnější třída First

Nejluxusnější třída FirstConcorde Room v Londýně



Pouze tradiční a lety prověřené postupy za-
ručují kvalitu, kterou značka BARKER Sho-
es přináší. Pečlivě vybrané kůže procházejí 
starým a tradičním procesem pomalého su-
šení a postupného ručního leštění, kterému 
se žádná moderní strojová výroba nemůže 
nikdy vyrovnat. Tajemství kvality bot z BAR-
KER Shoes stojí na pevných pilířích tradič-
ního ručního řemesla, které je přivedeno 
k dokonalosti.

Arthur Barker založil firmu BARKER Shoes 
v roce 1880 v obci Earls Barton blízko Nor-
thamptonshire. V dnešním rychle se mění-
cím a povrchním světě máte tak jistotu, že 
kvalitní ruční výroba BARKER Shoes je nosi-
telem dokonalosti a citu pro každý detail. 

Začátky anglických bot
Arthur Barker, s laskavostí nazývaný mezi čle-
ny rodiny jako „Velký dědeček Barker“, musel 
být vytrvalý muž plný odhodlání. Jeho příběh 
se začal psát v suterénní dílně zahradního 
domu na Nort Road, v Earls Barton (hrabství 
Barton). 

Začal tím, že nabízel a sám vyráběl ručně šité 
boty na míru. V roce 1880 založil sdružení 
s dalšími dvěma ševci, se kterými se dělil 
o zakázky tak, že každý z nich pracoval ve své 
vlastní dílně. 

Po nějaké době se Artur Barker přesunul do 
malé továrny na Station Road, kde společně 
se svými třemi syny založili v roce 1905, jak 

se tehdy říkalo, „Firmu“. Nejstarší syn Char-
les se po čase odpojil a začal podnikat na poli 
dovozu kůží, Ernest a Arthur jr. pracovali 
nadále ve firmě se svým otcem, kdy během 
1. světové války plnili společně kontrakty na 
vojenské boty.

Od roku 1920 produkovala firma Barker 
vysoce kvalitní obuv ve velkém množství. 
Export byl tehdy založen na odbytu v jižní 
Africe a rostl takovým způsobem, že během 
několika let sem mířilo obdivuhodných 
75 % produkce. Část úspěchu si užil i Arthur, 
„Velký starý muž“ a zakladatel firmy Barker, 
který v roce 1921 zemřel. Neutuchající od-
byt a poptávka v jižní Africe přiměl firmu 
Barker v roce 1933 k založení tamní filiálky. 

Příběh Barker Shoes
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S tradicí
„anglického vzhledu“ 

klasický, slavnostní i ležérní styl ve špičkové kvalitě

Tradice firmy BARKER Shoes se začala utvářet před více než 130 lety a po celou dobu nikdy neodbočila 
ze započaté cesty. Svrchní usně té nejvyšší kvality se pod rukama ševcovských mistrů mění v malá umělecká díla. 

Z Earls Barton tehdy odešla skupina dělníků 
do emigrace a usadila se zde. Tato skupina je 
dodnes označována za průkopníky značky 
v jižní Africe.

Byl to Arthur Barker jr. se svým synem Royem, 
kdo se chopil otěží a řídil jihoafrickou filiálku. 
Na svém postu vydržel až do roku 1965. Krát-
ce po druhé světové válce firma Barker znač-
ně rozšířila své výrobní kapacity v rodném 
Earls Barton. Na Station Road byla otevřena 
nová továrna speciálně navržena a uzpůso-
bena pouze pro výrobu dámské obuvi. Tento 
krok umožnil soustředit v původní továrně 
pouze vývoj a výrobu pánských bot. V roce 
1955, tedy sedm let po nástupu třetí generace 
rodu Barkerů, bratrů Alberta a Charlese, osla-
vila firma 75. výročí založení. Bratři se stávají 
jedněmi z nejuznávanějších světových desig-
nérů bot, což není až tak překvapivé, pokud 
vezmeme v úvahu fakt, že cit pro umění a de-
sign se táhne všemi generacemi rodu Barker 
jako spojovací nit. Vždyť Arthur byl dokonce 
pozoruhodným malířem! Jeho bratr Charles 
působil ve firmě až do počátku osmdesátých 
let. V roce 1956 se k firmě Barker připojila již 
čtvrtá generace této „ševcovské rodiny“. Byl 
to William, syn Alberta, kterého uchvátila 
krása řemesla a našla místo v jeho srdci. Až do 
jeho předčasné smrti v roce 1996 byl respek-
tovaným designérem a výrobcem obuvi na té 
nejvyšší úrovni.

Rodinné stříbro Velké Británie
Dnes je firma Barkers ve vlastnictví meziná-
rodní skupiny, která věrna odkazu i nadále 
usiluje o integritu a rozvoj značky. Tradice 
těchto anglických bot pokračuje v impozantní 
moderní továrně, která byla otevřena v roce 
1986. Využívajíc tradice „anglického vzhledu“ 
a kvalitních výrobních postupů nachází znač-
ka Barker své místo u náročných zákazníků 
celého světa, hledajících jak klasický, tak slav-

nostní či ležérní styl ve špičkové kvalitě. Není 
tedy pochyb o tom, že firma Barker English je 
dnes rodinným stříbrem Velké Británie.

Originální kvalita a individualita je v dneš-
ním povrchním a uniformovaném světě 
stále vzácnější. Ale můžete si vsadit na to, že 
boty od Barker England vám přinesou vždy 
potěšení a osobitost, které se budují již více 
jak 130 let.

www.barker-shoes.cz



Novinka
První deodorant se 72h 
deo ochranou a trojí 
ochranou proti vzniku skvrn 
Fa Sport Invisible Power

BEZ MASTNÝCH SKVRN 

BEZ ŽLUTÝCH SKVRN 

BEZ BÍLÝCH SKVRN 

72h
trojí

ochrana
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Historie značky je velmi dlouhá a bohatá, 
a to především díky tomu, že se značka po 
celou dobu přizpůsobuje době a jejím tren-
dům. Samotné počátky této značky nalez-
neme již v roce 1950, kdy bylo v Německu 
vyrobeno první „Fa“ntasticky jemné mýdlo. 
V 60. letech přichází Fa na trh s duhově 
zbarveným limetkovým mýdlem a získává 
nové logo. Tím startuje svou průkopnickou 
kampaň,  která se velmi rychle stává nejdraž-
ší a nejobdivovanější reklamní koncepcí této 
doby. Postupem času se začíná rozšiřovat 
nejen samotné portfolio značky o deospre-
je a koupelové pěny, ale také i o působnost 
značky v 46 zemích světa.

Produkty jsou od 80. let dermatologicky 
testovány a v dalších letech se k nim přidává 
i portfolio značky Fa Men. V roce 2013 při-
chází značka Fa s podstatnou inovací, která 
se týká vylepšené receptury produktů celé-
ho portfolia a jasnější identifikace benefitů 
a variant jednotlivých produktových řad. 
Moderní a poutavý design produktů umož-
ní zákazníkům lépe se v nabídce orientovat. 
V dnešní době produkty této značky nalez-
neme ve 150 zemích světa. Portfolio obsahu-

Příběh značky Fa
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ntasticky
jemná péče

je účinné deodoranty, sprchové gely, které 
povzbudí vaše tělo a mysl, tuhá a tekutá mý-
dla, pěny do koupele a  tělová mléka. 

Poslední novinkou značky jsou antiper-
spiranty Fa Sport Invisible Power. 72 ho-
dinová neviditelná deo ochrana obsahuje 
vylepšenou recepturu, která působí proti 
vzniku bílých, žlutých a mastných skvrn. 
Receptura funguje na bázi emulze namísto 
práškové složky jako běžné antiperspiranty. 
Díky tomu se na Vašem oblečení nemohou 
objevit žádné skvrny. Další novinkou je řada 
Fa Sport Ultimate Dry, která je první vysoce 
účinnou deo ochranou od Fa až na 96 ho-
din. Obě řady můžete vyzkoušet ve formě 
deospreje, roll-onu či deo sticku. 

Inovace se objevují i v koupelové řadě 
Shower+Lotion, která obsahuje tělové 

mléko. Díky bohaté krémové receptuře 
bude Vaše pokožka intenzivně hydratována 
a  neodolatelně hebká. Sprchový gel může-
te vyzkoušet ve dvou exotických variantách 
- Granátové jablko a Avokádo. Řada obsa-
huje i tekuté a tuhé mýdlo Fa Soap+Lotion 
Granátové jablko, které šetrně umývá Vaše 
ruce a zanechává je jemné a hebké. 

Více informací
o portfoliu značky Fa
hledejte na stánkách
www.cz.fa.com 

Značka Fa patří v segmentu tělové kosmetiky k jedné z nejznámějších značek na světě. Tento úspěch stojí na neustálém vývoji 
značky, dlouhých letech výzkumů a kvalitativních studií. Všechny produkty se díky tomu vždy vyznačují vynikajícími recep-
turami s vysoce kvalitními ingrediencemi a moderním designem obalů. 



Německá značka BOGNER, 
jež se pyšní mnohými 
prvenstvími ve světě módy 
i sportu, se během let stala 
synonymem Sport Coutore, 
funkčnosti, kvality 
a inspirativního luxusu. 
Více než před 80 lety 
v roce 1932, založil Willy 
Bogner senior svůj podnik, 
který až dodnes zůstává 
rodinnou firmou. Původně 
ryze sportovní oblečení 
se během doby vyvinulo 
v několik samostatných 
linií – Bogner Man, 
Bogner Woman, Bogner 
Sport, Bogner Fire & Ice 
a Bogner Sonia. Nesmíme 
ovšem zapomenout i na 
linii Bogner Golf, již ocení 
zejména milovníci greenu.
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Nová kolekce Bogner Golf se vyznačuje 
perfektní souhrou světel, funkčnosti, výko-
nu a dekorativních detailů. Barevná paleta 
s dobře promyšlenými akcenty dodává ma-
teriálům sportovní luxus, ze kterého přímo 
sálá energie a nadšení. Tvůrčí základ kolekce 
pochází z pocitu vášně pro sport a byl vytvo-
řen na základě výměny názorů s úspěšnými 
sportovními osobnostmi, jako je profesionál-
ní golfista Bernhard Langer. Ergonomické 
přizpůsobení, funkční detaily a kvalitní ma-
teriály zajišťují sportovní módu na té nejvyšší 
úrovni. 

Inspirací kolekce je francouzská riviéra šede-
sátých let a představa plavby se odráží v pán-
ské i dámské módě. Bundy jsou lehké a plní 
nejpřísnější nároky na kvalitu a funkční za-
jištění, což dokazuje bunda s kapucí z nepro-
mokavého a prodyšného materiálu s pásový-
mi švy a reflexními detaily. Favoritem pánské 
sekce je bunda se stojacím límcem vyvedena 
v puristickém stylu. Nejvýraznějšími detaily 
jsou motivy vlajek a souřadnic Saint-Tropez. 
Golfovým partnerem se pro ženu stávají štíh-
lé kalhoty z elastického Tecno materiálu, pro 
muže pak kalhoty s rovným střihem, které 
podtrhují neformální vzhled. Jako ochrana 
před chladným vánkem slouží dámský kaš-
mírový svetr se širokými pruhy a bavlněnou 
vložkou či pánský pletený svetr s klasickou 
větrovkou. Svěží námořnický vzhled pak 
doplní velký výběr košil s propracovanými 
detaily.

V roce 2007 svým zákazníkům Honda před-
stavila jednu ze svých největších novinek, 
řadu luxusních sekaček HRX. Tato modelová 
řada při svém představení tehdy způsobila 
malou „sekačkovou revoluci“ a ihned se stala 
vzorem pro dokonalost a elegantní design. 

Píše se rok 2013 a Honda opět přichází 
s novinkou, kterou je motorová travní sekač-
ka Honda HRG536C7. Celá řada naprosto 
originálních a patentovaných řešení, jako jsou 
Roto-stop®, SMART Drive®, VersamowTM, Twin 
Blade, Optiflow, Motor Honda s rozvodem 
OHC a další, byla až doposud výsadou luxus-
ních sekaček Honda, které byly pro mnoho 
uživatelů téměř nedostupné. Všechny tyto 
vymoženosti drahých a luxusních sekaček se 
u Hondy nyní „stěhují“ i do nižších tříd se-
kaček a staví se tak na špičku v šíři nabídky 
dostupných sekaček se záběrem sekání 53 
cm. A čím jsou tyto nové sekačky výjimečné? 
Podívejme se spolu pod pokličku technických 
vychytávek Honda.

Systém Roto-stop® je jedním z mnoha 
patentů Honda. Pracuje na principu diskové 
třecí spojky a umožňuje zapnout či vypnout 
rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypí-
nat motor. Funguje také jako bezpečnostní 
prvek např. během vyprazdňování sběrného 
koše nebo při odklízení případných překá-
žek z trávníku během sekání. 

SMART Drive® systém je dalším z patento-
vaných rešení Honda. Jedná se o důmyslnou 

Honda
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kombinaci pojezdové převodovky a ergono-
mického ovládání rychlosti jízdy. Systém je 
primárně konstruován tak, aby uživatel měl 
možnost pomocí prstů pohodlně a plynule 
ovládat rychlost jízdy a umožnit tak bezpeč-
nější a přesnější rychlost sekání kolem překá-
žek. Ve srovnání s jinými, standardními me-
chanickými sekačkovými pohony je přenos 
síly od motoru prostřednictvím kevlarového 
řemínku speciálního průřezu, který disponuje 
jednak ohromnou životností a při postupném 
zrychlování zamezuje nečekanému a skokové-
mu zabírání. 

V současné době je moderní mulčování 
trávy. Pro dokonalý výsledek skutečného 
mulčování musí být usečená travní stébla 
co nejmenších rozměrů. Snadněji tak propa-
dávají travním porostem a dostávají se lépe 
k půdě a kořínkům travního porostu, kde 
potom působí jako přírodní hnojivo.

Honda pro dosažení dokonalého trávníku 
vyvinula a patentovala dvě technologie. První 
z nich se nazývá TwinBlade. Jedná se o pou-
žití dvou žacích nožů současně navzájem od-
sazených namísto jednoho nože, které zaručí 
dvojnásobné přeseknutí travního stébla a tím 
co nejmenších travních částeček. Druhou 
z nich je VersamowTM - integrovaný mulčova-
cí systém. Jedná se o přívěru komínku výho-
zu trávy do sběrného koše s možností snad-
ného ovládání pouze přesunutím jediné páky 
v horní části podvozku, hned vedle motoru. 

A co pohonná jednotka u této nové 
sekačky? Srdcem nových sekaček Honda 
HRG536C7 je, jak jinak, než špičkový benzí-
nový 4taktní motor Honda, který disponu-
je celou řadou skvělých technických řešení. 
Sekačka může být vybavena elektrickým 
startérem a automatickým sytičem, jejichž 
funkce se podobají těm automobilovým, kdy 
není třeba myslet na to, jestli sytič zapnout 
či ne, když je motor před spuštěním studený. 
Moderní rozvodový systém OHC, doplněný 
dekompresorem, nejenom znatelně usnad-
ňuje startování, ale zaručuje, že ve srovnání 
s jinými výrobci patří tyto motory mezi nejú-
spornější motory s nejnižšími emisemi.

A nakonec toto vše je dokonale usazeno 
a sladěno na podvozku, vylisovaném z hlubo-
ce-taženého ocelového plechu s kataforézní 
povrchovou úpravou. Robustnost a pevnost 
podvozku zajišťuje dokonalou absorbci 
nepříznivých vibrací a díky tvarování žací 
komory „Optiflow“ je dosaženo ideálního 
toku vzduchu v prostoru žací komory. Proto 
sekačky Honda tvoří naprostou a bezkon-
kurenční špičku v kvalitě sběru a naplnění 
sběrného koše.

Některé věci se popisují jen těžko, musíte je zažít. 
Vyzkoušejte si novou HRG536C7 nebo jiný model 
sekačky Honda u některého z prodejců HONDA 
POWER EQUIPMENT. Jsou to úplně jiné sekačky. Pro 
více informací navštivte www.honda-stroje.cz

SMART
Drive®

Versamow®

TwinBlade

Ten, kdo se zajímá o kvalitní 
bydlení a není mu lhostejná 
také kvalitní péče o zahradu, ten 
také dobře ví, že tradiční japon-
ský výrobce Honda patří mezi 
přední dodavatele špičkové za-
hradní techniky. 



s vířivkami Při výrobě vířivek značky CalderaSpas byl 
vždy kladen důraz na tři hlavní pilíře, které 
tyto vířivky proslavily. Těmito pilíři jsou Na-
prosté pohodlí, Dokonalá funkce a Jedineč-
ný styl.

Naprosté pohodlí - kdo jednou vyzkoušel re-
laxaci ve vířivce Caldera tak zjistil, že pohodlí 
sedadel relaxačních míst nebo lehátka je do-
konalé. Ze zkušenosti v naší Galerii vířivek 
víme, že zájemci o vířivky hodnotí pohodlí 
ve srovnání s ostatními značkami velmi vy-
soko. Dá se říci, že kdo naší vířivku jednou 
vyzkouší, tak už nikdy nechce jinou.

Dokonalá funkce - při výrobě vířivek Caldera 
jsou uplatňovány nejmodernější technologie 
a špičková technika je skryta i pod povrchem 
vířivky. Ovládání vířivky již nemůže být jed-
nodušší, voda v ní je vždy křišťálově průzrač-

ná a s originálními doplňky je i život okolo 
vířivky velmi.

Jedinečný styl - provedení vířivek Caldera 
i použité materiály snesou nejpřísnější kri-
téria. Pro skořepinu jsou použity unikátní 
provedení barevného akrylátu a nové luxus-
ní provedení Tuscan Sun je velkým hitem. 
Stejně tak obložení vířivky v provedení Stone 
Scape, které si získalo oblibu v dnešní módní 
vlně zahradní Hardscape architektury.

Při návrhu vířivek Caldera spolupracují od-
borníci z prestižních zdravotnických insti-
tucí, jako jsou American Institute of Stress, 
Arthritis Foundation, National Sleep Foun-
dation, atd. Hlavním cílem výrobce při této 
spolupráci je poskytnout každému majiteli 
vířivky Caldera vlastnosti, které mohou jako 
nadstavba relaxace zlepšit jeho život.

V Galerii vířivek CalderaSpas na každého 
nyní čeká k vyzkoušení a výběru sedm špič-
kových modelů, které svojí konstrukcí a vy-
bavením uspokojí požadavky každého - od 
příležitostného uživatele až po toho, komu 
na kvalitě vlastního života záleží a chce o se-
be maximálně pečovat.

Domluvte si individuální schůzku a zjistěte, jak 
mohou vířivky CalderaSpas změnit váš život 
k lepšímu. Kontaktní telefon je 602 160 824.

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

CalderaSpas
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Vířivky legendární značky CalderaSpas, která se vyrábí 
v USA s tradicí od roku 1976, zcela změnily pohled na 
relaxaci. Jejich špičkové parametry jsou samozřejmostí 
a ustupují do pozadí. Hlavní důraz je kladen na zlepšení 
kvality života majitele vířivky.

CalderaSpas
s vířivkami 

měňte svůj životměňte svůj životZ
S vířivkami Caldera každý získá:
 odpočinek po náročném dni
 dobrý pocit místo únavy
 kondici místo bolavých svalů
 uklidnění od každodenního stresu
 prostor pro setkání s blízkými lidmi
 posilující spánek místo bezesných nocí
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10. výroční konference RetailCon

Letošní, jubilejní desátý roční RetailConu, 
představí developery, majitele a manažery 
českých center i velké nájemce. Zúčastnění 
konference sledují představení aktérů datin-
gu na velkém plátně a pak si mohou v rámci 
zhruba jedné hodiny vyměnit vizitky nebo 
pozdravit stálé klienty. V prostoru datingu 
se mohou orientovat i díky mapě, v níž je 
přehledně označeno umístění konkrétních 
společností a jména jejich zástupců. 

Jak se zrodil nápad uspořádat první ročník kon-
ference. Jaké k tomu byly impulsy, jaká situace 
na trhu, jaká díra na trhu, konkurence apod?
Vybudovali jsme si renomé na realitním trhu 

mezi odbornými periodiky tím, že jsme si 
vytvářeli vlastní analýzy a nepřebírali jsme 
účelově tvořené tiskové zprávy. Naši čtenáři 
a klienti se na nás začali obracet nejen se žá-
dostí o informace, ale čím dál tím více chtěli 
i kontakty na konkrétní lidi. Logickým kro-
kem jak nabídnout klientům to, co potřebo-
vali, bylo uspořádání konference a propojit 
zájmové skupiny.

V čem se původní vize lišila od současného 
směru?
Myslím, že RetailCon zůstává stále věrný svým 
idejím. Nicméně jeho koncepce se mění stej-
ně jako potřeby trhu. My naše klienty nutíme 
aktivně se podílet na obsahu naprosto proti 
zvykům jiných organizátorů. Od první akce 
jsme nabízeli několik souběžně probíhají-
cích témat a účastník konference si mohl 
vybrat, co jej nejvíce zajímá. Musím říci, že 
jak koncepcí, tak i výběrem témat jsme vždy 
předbíhali dobu – například o revitalizacích 
shopping center jsme mluvili v roce 2004, 
několik let před tím, než se první remodeling 
v Česku zrealizoval.

Jaká témata byla žádaná tehdy, jaká nyní?
Zájem o nová centra byla výraznější, protože 
převis poptávky nájemců po nových pro-
storách byl obrovský. Dnes je situace skoro 

opačná – o nájemce se centra přetahují. Kdy-
si se řešilo, kde otevřít nový obchod a dnes se 
například hledají nové marketingové kanály, 
protože ty tradiční přestávají fungovat.

Co do počtu zúčastněných - má konference 
klesající, stagnující či rostoucí tendenci?
Jednoznačně rok od roku rostoucí. Děláme 
proto všechno, od péče o klienta po celý 
rok až po úpravu vstupného podle možnos-
tí trhu. Stále rosteme, například jsme začali 
konferenci pořádat i na Slovensku – vždy tý-
den až čtrnáct dní po české konferenci nabí-
zíme obdobu akce i slovenskému trhu.

Co je podle Vás podstatné pro vybudování 
brandu konference?
Otevřenost vůči klientům i účastníkům. To 
říkají sice všichni, ale když občas jdete na 
nějakou konferenci, poznáte, kdo z řečníků 
platil, a vidíte, jak mají účastníci před sebou 
počítač nebo alespoň čtou zprávy na mobi-
lu. Já své konference moderuji a nepouštím 
otěže z ruky, protože se stále snažím myslet 
na posluchače v sále – aby se nenudili, aby 
se dozvěděli něco nového, nebo alespoň 
dostali nabídnut jiný úhel pohledu. Každá 
z prezentací je dlouhá maximálně sedm mi-
nut, jdou v rychlém sledu za sebou, aby akce 
měla spád.

Redakce časopisu Brands&Stories, který je me-
diálním partnerem konference RetailCon 2013, 
děkuje zakladatelce - Pavlíně Hajnové, CEO spo-
lečnosti Centers Pubslihing za rozhovor

Nové kontakty jsou základ businessu. Ale kde je získat?

Mnoho organizátorů říká, že jejich konference je zajímavá a jiná. Ale RetailCon 
opravdu jiný je, jak říká Pavlína Hajnová, CEO společnosti Centers Pubslihing: 
„Lidé chodí na konferenci proto, aby získali nové kontakty, ale jak to udělat, když 
se neznají a mezi 500 návštěvníky se těžko hledá, i když mají všichni na krku vi-
sačky se jménem? Proto již několik let vyvíjíme tzv. dating - naprosto unikátní způ-
sob pro obchodní setkání.“

„Největší událost roku  pro všechny retailery, správce  a developery shopping center.“ www.centers.cz

850
zástupců obchodních řetězců a nájemců

350
center manažerů

500
odborníků na retail a maloobchod

Na letošní setkání zveme...

mců

Retail CON Praha 2013
6. června 2013

ročník
10.

RetailCon
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Džíny Levi’s® 501® jsou již 140 let stá-
licí módního průmyslu. Od skrom-
ných začátků během kalifornské 
zlaté horečky, kdy se staly součástí 
šatníku dělníků, až po symbol mlá-
dí a rebelie po 2. světové válce. 
Nosí je prezidenti i filmové hvěz-
dy, rockeři i módní ikony, umělci 
i průkopníci v oblasti technologií 
– pětsetjedničky jsou nejznámější 
a nejrozšířenější džíny na světě. Jsou 
symbolem individuality, univerzálnosti a zá-
sadním vyjádřením životního stylu. Nosí je 
průkopníci, kteří formují náš svět, generaci 
po generaci. Časopis Time je označil za „mód-
ní produkt 20. století“ s tím, že „originální dží-
ny Levi’s® 501® s poklopcem na knoflíky jsou 
americkou ikonou, která se hluboce zapsala 
do kulturního dědictví našeho světa“.

Když se Levi Strauss v roce 1873 spojil s krej-
čím Jacobem Davisem a nechali si patentovat 
zpevnění pracovních kalhot měděnými cvoč-
ky, netušili, jaký dopad to bude mít na moder-
ní kulturu. Džíny Levi’s® 501® s poklopcem na 
knoflíky – originální a vůbec první džíny na 
světě – se zrodily 20. května 1873. 

Původně byly každodenní uniformou dělníků 
Divokého Západu konce 19. století. Pro svoji 
jednoduchost a pevnost se staly velmi oblí-
benými a poptávka po nich se zvyšovala˝, až 
se během 2. světové války dostaly do Evropy. 
Mladá americká kultura adoptovala džíny 501® 

od dělníků po velké hospodářské krizi 
jako symbol provokace a solidarity. 

I v padesátých letech hrdě nosili 
rebelové v té době již legendární 
pětsetjedničky. Oblékali je James 
Dean, který džíny zpopularizoval 
filmem The Wild One, Marlon Bran-

do, Jack Kerouac i Jackson Pollock, 
a pětsetjedničky se tak staly symbo-

lem mládí a vzpoury. Dobývají i Hol-
lywood, ikony stylu je berou za své poté, 

co je viděli na Marilyn Monroe v úspěšném 
filmu The Misfits. Od mírového hnutí 60. a 70. 
let až po zboření Berlínské zdi v roce 1989 
byly pětsetjedničky pořád v čele změn napříč 
kulturami i kontinenty. Od 80. let nezměnil vi-
zionář Steve Jobs svůj charakteristický vzhled: 
černý rolák, lehce seprané džíny Levi’s® 501® 
a šedé tenisky New Balance. Pětsetjedničky 
doprovázejí hnutí grunge devadesátých let, 
kdy je rozedrané nosil třeba Kurt Cobain, i oži-
vení popu v roce 2010 s hvězdami jako Rihan-
na, která jim přidala svůj jedinečný styl. Také 
prezident Barack Obama nosí pětsetjedničky, 
má je na sobě například během prvního hodu 
na All Star Baseball Game v roce 2009.

Džíny Levi’s® 501® jsou navrženy s nekompro-
misní autenticitou a dokonale ušity. Během 
let se důvtipně vyvíjely a zlepšovaly tak, aby 
každé generaci poskytly to, co potřebuje. Jsou 
perfektně řemeslně zpracované, nenajdete 
na nich jediný nepromyšlený detail ani steh. 
Aktuální verze má zesílené stehování, větší 
kapsy pro uložení smartphonu, zmodernizo-
vaná poutka na pásek, vnitřní švy a manžety. 
V kolekci pro jaro a léto 2013 jsou vůbec po-
prvé představeny v nedenimovém provedení 
i nových barvách, včetně minerálně 
červené, křídově modré, břeč-
ťanově zelené, barvě přírodní 
bavlny a v bílé. Látky jsou 
lehčí, jemnější a příjemněj-
ší na omak. Vše v duchu 
originálu. Jsou to stejné 
džíny Levi’s® 501® jako 
vždy, a přitom jako nikdy 
předtím. 

Levi’s® slaví 140 let od zrodu kulturní ikony

DŽÍNY LEVIʼS® 501®

stejné jako nikdy předtím

Příběh Levi’s® 501®

i nových barvách, včetně minerálně 
červené, křídově modré, břeč-
ťanově zelené, barvě přírodní 
bavlny a v bílé. Látky jsou 
lehčí, jemnější a příjemněj-
ší na omak. Vše v duchu 
originálu. Jsou to stejné 

® jako 
vždy, a přitom jako nikdy 



rytmu, v jakém se pekl chléb. Tarte flambée 
byl tak především vítaným posilněním pro 
práce na poli. Odtud vznikl i zvyk jíst ho pře-
ložený pouze prsty. Alsasané mají pro trik, 
jak jej jíst, jedno přirovnání: „Jako když držíte 
čápa za křídla“. Tento rituál se později přene-
sl i do restaurací.

Cesta do pohostinských zařízení má mno-
hem kratší historii. V některých vesnických 
hospůdkách jej pekli jen pro štamgasty, a to 
výhradně v sobotu večer. Sousedské pose-
zení bylo ještě zpestřeno jednou zvláštností 
– hosté zásadně platili jen starými franky. Tak 
šlo většinou toto pohoštění na účet podniku. 
K jednoduše obložené placce se podával ve 
velké sklenici šnaps, který pak putoval kolem 
stolu od jedněch úst k druhým. Pálenka však 
měla jen 20 %, domů se z hospody jezdilo 
většinou na kole. Byla to zřejmě velmi veselá 
posezení. Z té doby také pochází další pří-
sloví Alsasanů: „Mluvit před podáním tarte 
flambée je fajn, ale během jeho chroupání 
ještě lepší“.

V suterénu restaurace La Gare, zasvěcené 
francouzským pokrmům, nazvali provo-
zovatelé restaurace Le Winstub večer-
ní nabídku výstižným názvem „Užij si 
Francie, co zmůžeš!“ Za zaváděcí cenu 
440 Kč se večer výrazně rozšiřuje 
nabídka aperitiv baru. Obsluha vám 
přináší ochutnávat z rožně jehněčí 
nebo kousek selátka. Jídelní lístek 
nabízí i další francouzské chutě, 
jako jsou třeba mušle na bílém 
víně nebo farmářská kachna. Dále 
se na něm objevují kromě jiného 
králičí hřbet dušený na koňaku, 
vepřové ledvinky a další.

V Alsasku se hutná krmě zalévá lahodným 
vínem. Rodák z alsaského Kintzheimu, som-
melier Aurelien Hinsinger, vybírá pro La 
Gare ze sedmi odrůd tohoto regionu ta vína, 
která si již dokonale prověřil svým jazykem. 
Většinou je dováží přímo od malých vinařů. 
Sladší z jihu, sušší ze severní části. Za velmi 
přátelské ceny nabídne obsluha i rozlévané 

Pod zalesněnými vrchy pohoří Vogézy podél 
Rýna nabízí nejmenší francouzský region 
návštěvníkům bezpočet zážitků. Historie 
Alsaska, ležícího na rozhraní germánského 
a románského světa, tvoří zajímavou směsici 
obou kultur, které jej po staletí ovlivňovaly. 
Hrady, hradbami obehnaná města s hrázdě-
nými domy, v nich útulné hospůdky se sta-
robylými štíty a v okolí vinice táhnoucí se 
kolem Rýna. Kousek tohoto romantického 
koutu Evropy se objevilo také v Praze se svou 
vůní zážitkové kuchyně tohoto regionu i se 
svými typickými zvyky.

V nově restaurovaných sklepních prostorách 
populární francouzské restaurace La Gare mo-
hou hosté sledovat kuchařský koncert v ote-
vřené kuchyni, kde se vyndává z pece místní 
specialita – tarte flambée a také na otevřeném 
rožni otáčí selata, jehňátka i kuřata. Podél jed-
né stěny winstubu je umístěn le buffet d´en-
trées, z něhož obsluha nabídne například na 
místě dělané paštiky a teriny, také v místní 
restauraci douzovaný hovězí jazyk, vepřový 

rilettes, grilované sardinky a jiné delikatesy, 
doplněné čerstvým domácím pečivem, ve kte-
rém nechybí ani bramborový chléb.

Zajímavě členitému interiéru dodává osobitý 
nádech klenutý strop pokrytý zlatými ple-
chy, který upoutává svými odrazy. Po stěnách 
v jedné lodi jsou pak výjevy připomínající 
Alsasko. Atmosféru regionu však dokreslují 
i menší stolky s prostornými lavicemi, tolik 
typické pro winstuby, kde se místní rádi dru-
ží a mačkají.

Žádné posezení ve winstubu se však neobe-
jde bez tarte flambée, regionální speciality 
připravené ze slabého vyváleného těsta po-
krytého nejrůznějšími ingrediencemi. Šéf 
kuchyně v La Gare Vladimír Honzák ji nabízí 
hned ve více než tuctu podobách. Tahle plac-
ka nebo koláč z Alsaska není pizza a také s ní 
nemá nic společného a ani se neflambuje. 
Jde o zcela typickou specialitu, která se zro-
dila v prostoru, kde se prolínají dvě kultury – 
francouzská a německá. Není proto divu, že 

si kromě alsaského tarte flambée dělají nárok 
na flamm-kűchen také Němci a samozřejmě 
je i velmi frekventovaným pokrmem v Lot-
rinsku. V pomyslném souboji ale vysoko na 
body vedou Alsasané, dokázali dokonce tuto 
svou gastronomickou specialitu prosadit i do 
kulturního dědictví UNESCO.

Za rodiště speciality se obecně uvádí Truch-
tersheim v regionu Kochersberg nedaleko 
Strasbourgu. Legenda praví, že si ji začali při-
pravovat alsaští pekaři. Když přišli brzy ráno 
do práce a začali mísit těsto na chléb, část si 
z něho odkrojili. Vyváleli z těsta velmi tenkou 
placku, kterou zkoušeli správnost teploty 
pece. Později jim placka zpestřovala snídani 
a následně na ni začali nakládat různé po-
chutiny, aby si zlepšili chuť. Zpočátku to byly 
výhradně bílý sýr Bibelkäse, slanina a cibule. 
Dodnes je takto obložený tarte flambée tím 
nejautentičtějším. 

Když od pekařů převzali recept farmáři, tak 
jej připravovali každé dva až tři týdny, podle 

Milovníci francouzské kuchyně a pravých specialit ze země galského kohouta si měli již čtyři roky možnost pochutnávat 

v samém centru Prahy poblíž náměstí Republiky v restauraci La Gare. Díky její velké oblibě se dočkala nedávno svého 

rozšíření v podobě další restaurace v suterénu, kde byly dosud nevyužité, leč nádherné prostory. Galský kohout je 

i ústředním motivem loga skupiny La Gare Group, která s touto novou alsaskou restaurací Le Winstub nyní zastřešuje již 

pět restaurací. Název je přenesen z populárních hospůdek v Alsasku, které jsou tam označeny jako Le Winstub. 

alsaský Le Winstub
La Gare

&
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La Gare Group & Le Winstub
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La Gare Group & Le Winstub

víno v karafách, které vždy ponesou na při-
pojené cedulce potvrzení o původu. 

Bon appétit et à votre santé!

Nedávno vzniklé zastřešení skupinou La Gare Group 

– zahrnuje belgickou restauraci Les Moules v Pařížské 

ulici, divadelní restauraci Jezerka, restauraci Vozovna 

ve Stromovce, La Gare a Le WINstub v Celnici. 

La Gare Group

V Celnici 3, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 313 712, Mobil: 602 502 906, info@lagare.cz, www.lagare.cz

šéfkuchař La Gare Group - Vladimír Honzák 



Do dalšího desetiletí
s novými vizemi

Deset let života značky je mezníkem, ke 
kterému vzhlížíme s úctou a oceněním. 
Deset let fungování firmy zpravidla nemusí
přinést velké bilancování a zákonité velké 
změny. V případě nákupního centra je to 

však mezník, kdy mnohdy končí smlouvy 
prvních nájemců a řeší se, zda budou pro-
dlouženy či zda nájemce v centru své pů-
sobení ukončí. V loni stál před takovýmito 
rozhodnutími pražský Europark. V závěru 

však nejen, že 40 % nájemních smluv bylo 
prodlouženo, ale nájemci se rozhodli in-
vestovat do renovací prodejen. Dle průzku-
mů a výsledků prodejů má toto nákupní 
centrum dobré parametry a vývoje nejen 
v návštěvnosti, ale také v poměru návštěv-
ník/kupující.

Zajímalo nás, co může vedení centra v této 
složité době, navíc v momentě, kdy se neda-
leko otevřelo další velké nákupní centrum, 
udělat, aby nemuselo konstatovat odliv 
nájemců i zákazníků. Manažer Europarku 
ing. Libor Pospíšil nám k tomu sdělil: „Důvě-
ru našich nájemců jsme chtěli podtrhnout 
další vizí. Do centra jsme se snažili přinést 
nový kontrast světla a barev. Přešli jsme na 
LED osvětlení, potlačili zcela naši původní 
oranžovou barevnost, aby více vynikly sa-
motné obchodní jednotky v pasáži.

Změny se týkaly pouze designového pojetí 
centra?
„Kromě designových změn jsme proved-
li i několik funkčních, mezi nejvýraznější 
mohu zahrnout posun eskalátoru ze středu 

Europark je mezinárodní značka a vlajková loď silné a úspěšné společnosti SES Spar European Shopping 
Centers, která provozuje 24 nákupních center v Evropě, která je součástí skupiny SPAR Österreich. Pražské 
obchodní centrum Europark, které se nachází ve východní části Prahy u Štěrboholské (Jižní) spojky, vedle 
jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Praze, má za sebou deset let úspěšného fungování. Je vyhledá-
váno nejen Pražany, ale také zákazníky z přilehlých regionů za východním okrajem hlavního města.

pasáže. Opticky to přineslo zvětšení prosto-
ru a změna též optimalizovala tok zákazníků. 
Přestavbu jsme dělali za provozu. Některé 
jednotky musely být zavřené, přesto jsme 
v roce 2012 zaznamenali meziroční nárůst 
návštěvnosti i obratu o 2 % a celkově úspěš-
ný rok. K funkčním vylepšením můžeme 
přiřadit i postavení čtyřicetimetrového in-
formačního navigačního stožáru na Štěrbo-
holské spojce a zvýraznění tak místa sjezdu 
k Europarku.

Proběhly nějaké změny ve složení nájemců?
„Snažili jsme se oživit i portfolio nájemců 
o nové značky. Přivedli jsme do centra napří-
klad C&A, A3 sport, T-mobile nebo Meatfly.

Jak již bylo zmíněno, nejen nové, ale i zre-
novované jednotky přispěly k nárůstu spo-
kojenosti návštěvníků. Interspar přestavěl 
úseky dle svého nového prodejního kon-
ceptu. Společnost Kara dokonce předsta-
vila svůj zcela nový koncept po sloučení se 
značkou Galex právě v Europarku. Několik 
dalších jednotek investovalo do celkového 
remodelingu interiérů. Tyto aktivity na-
šich obchodních partnerů nás samozřejmě 
velmi těší a ukazují jejich důvěru v další 
úspěšné fungování Europarku. Zákazníci 
nás vnímají jako nákupní destinaci a může-
me se dokonce pochlubit poměrem těch, co 
projdou a co nakupují téměř 1:1. Abychom 
však neusnuli na vavřínech, tak i letos plá-
nujeme nové koncepty, remodelingy nebo 
například úpravu Food Courtu a jeho rozší-
ření o nové značky.“

Nejen prostory a prodejny tvoří centrum, ale 
také marketingové aktivity přinášejí pozitivní 
vjemy a zážitky u návštěvníků a jejich pravi-
delné návraty. Vaše akce jsou velmi zajímavé, 
s některými se účastníte mezinárodní soutěže. 
Můžete uvést nějaké z loňska? 
„Ani vloni jsme naše návštěvníky neochudili 
o akce pro veřejnost. Mohu uvést například 
jednu s názvem Charitativní módní přehlíd-

ky boří bariéry, která se u nás uskutečnila 
v říjnu. Akce se odehrála v úzké spolupráci 
s CZEPA (Česká asociace paraplegiků). V da-
ný den u nás probíhaly módní přehlídky 
a večerní VIP přehlídka s modely a model-
kami na vozíku. VIP přehlídku moderovala 
herečka Vilma Cibulková a producent a re-
žisér Václav Marhoul. Večerní přehlídka 
byla uspořádána ve spolupráci s českými 
módními návrhářkami Martinou Nevařilo-
vou a Dominikou Sedláčkovou a její hlavní 
součástí byla charitativní tombola. Z popu-
lárních osobností se akce zúčastnila Česká 
Miss 2008 Eliška Bučková, Česká Miss 2012 
Linda Bartošová, Muž roku 2009 Martin 
Zach, modelka Andrea Kabická. 

K celému projektu patřila i výstava a pro-
dej charitativního kalendáře světově zná-
mého fotografa Roberta Vana. Z vybraného 
výtěžku mohl být České asociaci paraple-
giků předán šek na 84 tisíc korun. S tímto 
projektem jsme se dostali do finále meziná-
rodní soutěže ICSC Solal Marketing Awards 

2013, které probíhá v Londýně v polovině 
května.

Z dalších zajímavých mohu bezpochyby 
jmenovat akci s názvem Zažij Las Vegas! z lis-
topadu 2012.

Uspořádali jsme k 10. výročí otevření vel-
kou spotřebitelskou soutěž pro zákazníky 
Europarku s výhrami přes 1 milion korun. 
Hlavní výhrou byl automobil Suzuki SX4, 
druhou výhrou bylo 50 000 Kč na nákupy 
v Europarku, třetí -30 000 Kč na zájezd u CK 
Fischer. Podmínkou pro zákazníky bylo 
nakoupit min. za 200 Kč a zaregistrovat se. 
Celou soutěž doprovázely sobotní zábavné 
programy se speciálním programem a velké 
finále, které moderoval Libor Bouček. Pro
zákazníky byl připraven také velký naroze-
ninový dort. Do soutěže se zapojily obcho-
dy Europarku a zúčastnilo se přes 12 000 
zákazníků.“

Europark
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Ne každé nákupní centrum se etablovalo 
úspěšně na trhu, našlo si svou tvář i svoje 
stálé návštěvníky. Ne každé se dnes může 
pochlubit kontinuálním nárůstem návštěv-
nosti či dlouhodobou obsazeností minimálně 
98 % obchodních ploch. Navzdory těžkým za-
čátkům, které dostal při otevření v roce 2002 
management pražského Europarku s sebou 
do vínku, se může po deseti letech působení 
ohlédnout za úspěšným fungováním. Tři zá-
kladní pilíře, na kterých musí každé nákupní 
centrum stát, nebyly tehdy zrovna pilířemi 
– lokalita mimo hustou obytnou zástavbu, 
absence dobré dopravní dostupnosti veřejnou 
dopravou bez přímého napojení na metro, ne-
pronajatých 3500 m2 plochy v době otevření 
… Zkrátka sudičky u kolébky nebyly dobře na-
laděny, ale osudu čelil od počátku fungování 
centra jednatel a manager OC Ing. Libor Po-
spíšil se svým loajálním týmem statečně. Díky 
každodenní mravenčí práci udělali z Europarku 
dobře fungující lokální nákupní centrum s vy-
nikajícím aktivním marketingem. 

Charitativní projekt: Módní přehlídky boří bariéry

V Europarku je pro děti 
otevřen bezplatný Pirátský 
dětský svět, kde mohou děti 
oslavit narozeniny.

Finále
spotřebitelské
soutěže:
Zažij
Las Vegas!



Svoje první větší krůčky začala firma Wild
Stone podnikat v roce 2003, když si prona-
jala výrobní prostory ve Slaném a kdy bylo 
dovezeno první technologické zařízení včet-
ně několika forem a vzorků. V malé partě se 
začali učit vyrábět obklady a zkoušet doveze-
né receptury. Kapacita výroby byla v té době 
cca 80 m2 za měsíc. Už v roce 2004 však 
podepsali první významnou smlouvu se spo-
lečností Hornbach a začali rozbíhat výrobu 
s prodejem a marketingem včetně první 
mezinárodní výstavy For Arch. Tak se počaly 
dostávat výrobky Wild Stone do podvědomí 
českého trhu.

Od roku 2005 se pak společnost strmě roz-
víjela. Koupila a přestavěla výrobní haly včetně 
pozemků v atraktivní průmyslové zóně, kolem 
níž povede obchvat města. Dalším význam-
ným mezníkem v působení firmy na našem
trhu bylo uzavření smlouvy s největším evrop-
ským výrobcem fasádních systémů – firmou
Baumit a společnou certifikací, která umož-
ňuje lepení kamene na zateplovací systém. 
Wild Stone je jedinou společností v ČR a SR, 

kdo disponuje podobným oprávněním. Od 
roku 2007, kdy byly provedeny zásadní mana-
žerské změny ve firmě, rostla obrovským tem-
pem. Personální nárůst, dvojsměnný provoz, 

inovace výrobků, vstupů a výrobních zařízení, 
výroba a certifikace doplňkové stavební che-
mie pod vlastní značkou, zavedení ISO 9001 
– 2001, vlastní vývoj a výroba forem atd.

V roce 2009 se firma Wild Stone poprvé zú-
častnila největšího kontraktačního stavebního 
veletrhu v Evropě – BAU Messe Mnichov. Dnes 
je již pravidelným účastníkem a úspěšně roz-
víjí mezinárodní obchod. Velká část produkce 
tak nyní putuje ze Slaného do Německa, Ra-
kouska, Itálie, Švýcarska a dalších zemí. Právě 
tam si firma dnes a denně potvrzuje vysokou
kvalitu svých výrobků, když se v konkurenci 
kvalitních zámořských i laciných čínských 
výrobků výrazně prosazuje na renomovaných 
projektech i u významných prodejců.

V současnosti patří firma Wild Stone mezi ev-
ropskou špičku ve svém oboru, co se týká kva-
lity a provedení výrobků. Zaujímá jasně první 
místo co do velikosti a množství produkce 
v ČR i SR. Má vysoké renomé i mezi nadnárod-
ními koncerny, jako jsou ORCO group, ING, 
Baumit, Hornbach, Saint Gobain a dalšími

Wild Stone
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Magie kamene
přinese komfort do vašeho firemního
sídla a teplo do vašeho domova

Firma Wild Stone je specialista na výrobu a prodej kamenných obkladů, dlažeb a fasádních doplňků. Díky zkušenostem, které získal 
během desetiletého působení na českém trhu, společnost pochopila, že jedinou cestou k úspěchu je vysoká kvalita nejen výrobků, 
ale i služeb, modernizace, inovace a rozšiřování svého portfolia výrobků o nové typy dlažeb a obkladů včetně barevných dekorů.

Kamenné obklady
Kamenné obklady dokonale nahrazují lomový 
kámen. Pracovní plocha je kompaktní a hlad-
ká, což zlehčuje manipulaci a aplikaci. Kamen-
né obklady se používají v interiéru i exteriéru 
k obkladu vnitřních stěn, fasád, plotů, komínů, 
koupelen a podobně. Kamenné obklady Wild 
Stone vyrábí z expandované břidlice, port-
landských pojiv a přírodních barviv. 

Cihlové pásky
Cihlové pásky dokonale nahrazují lícové cihly 
z řezaných pálených cihel. Výhodou je kom-
paktní a hladká pracovní plocha, váha a velmi 
příznivá cena. Cihelné pásky se používají v inte-
riéru i exteriéru k obkladu vnitřních stěn, fasád, 
plotů, komínů, koupelen a podobně. Cihelné 
pásky Wild Stone vyrábí z expandované břidli-
ce, portlandských pojiv a přírodních barviv 

Portlandské dlažby
Portlandská dlažba dodá prostorám neopako-
vatelnou a jedinečnou atmosféru. Dokonale 
imituje staré cihlové a kamenné dlažby. Pro 
své mechanické, fyzikální a estetické vlast-
nosti se i při minimální údržbě vzhled dlažby 
prakticky nemění. 

Kámen - porfyr
Wild stone dodává i lomový kámen – přímo 
z italských lomů. Porfýr může být štípaný do 
nepravidelných tvarů o různých diagonálách. 
Oblíbený je i v pravidelných tvarech se ští-
panými, nebo řezanými hranami. Jedná se 
obvykle o obdélníky nebo kostky různých 
rozměrů. Tvary se často mixují - můžete tak 
opticky rozdělit různé plochy. 



lorem ipsum is simply
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Okna

Karel Brendl, zakladatel 
dnešní firmy PROST - orien-
tační systémy s.r.o., měl vždy 
zálibu v grafice. Když po re-
voluci začaly vznikat nové 
firmy, řekl si, že jich mnoho 

bude potřebovat reklamu a označování fi-
remních sídel, a tak si koupil první plotr.

Firma byla původně zaměřena na plotrem 
vyřezávanou grafiku. Postupem času, kdy 
v této oblasti podnikání začínal konkurenční 
boj sílit, rozšířila svou nabídku o výrobu a do-
dávku orientačních systémů. Ale i zde se kon-
kurence snažila, a tak se majitel firmy Karel 
Brendl opět rozhodl poohlédnout po novém 
zaměření. Firma PROST se tehdy vydala na 
cestu výroby světelných reklam. Prvním vět-
ším klientem PROSTu se stala Union Banka, 
pro kterou kompletně označil okolo 60 pobo-
ček. „To byl pro nás odrazový můstek. Vzápětí 
jsme navázali spolupráci s Hornbachem. Byli 
jsme u toho, když tento řetězec postavil svůj 
první obchod v Praze na Černém Mostě a od 
té doby trvá naše spolupráce. Ročně pro něj 
vyrobíme osm až deset zakázek. Naše světel-
né reklamy jdou do všech poboček Hornba-
chu v Evropě,“ zavzpomínal Karel Brendl. 
Pro tuto společnost PROST realizoval i své 
doposud nejvyšší pylony. Tyčí se v Ostravě, 
Hannoveru a Bremenhavenu a mají výšku 
cca 35 m. Ještě jeden primát přinesla PROSTu 
spolupráce s Hornbachem – ve Wolfsburgu 
visí na místním obchodním centru světelná 
reklama z Panalflexu formátu 4 × 28 m, jejíž 
písmena jsou vysoká 3,5 m.

Obor reklamy a značení u nás prošel po 
revoluci rychlým vývojem. Význam reklamy 

jako takové se ukázal již za první republiky, 
kdy se i drobní živnostníci snažili upoutat 
pozornost kolemjdoucích. Tenkrát to byla 
převážně díla uměleckých kovářů, teprve 
postupem času se přešlo k reklamě světelné, 
neboť jak se říká, co svítí, to žije. To se v prů-
běhu let potvrdilo, technologie se vyvíjely 
a dnes ve světelné reklamě vede LED tech-
nologie. Investice do LED reklam není už 
markantně vyšší než do zářivek a neonů, zato 
úspora energie ano. 

Bohužel nejen reklama prošla vývojem, 
zákazník však také. V 95 %, podle slov pana 
Brendla, se při zakázkách orientuje zákazník 
pouze na cenu reklamy, což jí moc nepřiná-
ší. „Jen malé procento zákazníků dá na naše 
doporučení jak materiálové, technologické 
tak designové. I když takových zakázek, které 
jsme dřív navrhovali od náčrtků, je již velmi 
málo. Dnes dostáváme od firem přesně roz-
pracované manuály jejich CI a my po výrobě 
a předání realizace odevzdáváme technickou 
dokumentaci, včetně všech statických výpo-
čtů a materiálových certifikací.“

Firma PROST se může těšit věhlasu špič-
ky v oboru nejen v Čechách, ale i v zemích 
Evropské unie. Během více než dvacetile-
tého působení v oblasti světelných reklam 
a orientačních systémů v České republice 
a více než desetiletého působení v zahraničí 
si utvořila dostatek zkušeností a je schopna 
dnes uspokojit nároky na kvalitu, odbornost, 
profesionalitu a včasnost realizace i pro nej-
náročnějšího zákazníka. Karel Brendl k tomu 
dodává: „Díky faktu, že děláme po celé Evro-
pě, máme možnost srovnávat. Co se kvality 
výroby týče, tak se mi dokonce zdá, že jsme 

mnohé zahraniční firmy předehnali. Spousta 
českých firem je na velmi dobré úrovni, mini-
málně stejně dobré jako výrobci v Rakousku, 
Holandsku nebo Německu. Když už ne kva-
litnější. Možná jsme měli o Západě až příliš 
zidealizované představy. Na druhou stranu, 
zadavatelé na Západě přikládají světelné re-
klamě podstatně větší význam. Za hranicemi 
ji má téměř každý obchůdek, zatímco u nás 
se jí výrazně prezentují pouze velké obchod-
ní řetězce nebo zahraniční firmy.“

Nejen světelnou reklamou a reklamními 
věžemi proslula firma PROST u nás i v za-
hraničí. K její doméně patří také výroba ori-
entačních systémů pro interiéry i exteriéry. 
Firma má za sebou celou řadu návrhů a výro-
by orientačních systémů pro administrativní 
a firemní budovy, obchodní centra, super-
markety i sportovní haly (Sazka Aréna, Kar-
lovarská Aréna, Liberecká atd.). Orientační 
systémy v kombinaci se světelnou reklamou 
jsou ideálními prostředky, jak přilákat vaše 
zákazníky!

PROST – orientační systémy
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Firma PROST z Velichovek u Jaromě-
ře vstoupila do světa signmakingu již 
v roce 1991 a ve svém oboru proslula 
výrobou světelných reklam, nápisů, bill-
boardů a pylonů všech velikostí, od ná-
črtů a představ zákazníka˝po konečnou 
realizaci s montáží. Je specialistou na 
reklamní věže, které jsou velmi náročné 
po technické stránce.

Obří světelné reklamy
září ve světě,
výrobce je však český 

Proč zrovna Imperial v Mariánských Lázních?
Mariánské Lázně byly již od svého založení důležitým lázeňským místem a často se 
stávaly dostaveníčkem mnoha královských rodin. Nejvýznamnější zastoupení mezi 
lázeňskými hosty měly rodiny rakouských císařů a  bavorských králů, které byly 
úzce dynasticky propojeny. Abychom uctili tyto slavné a významné návštěvníky, 
propojili budoucnost s minulostí, rozhodli jsme se na původním místě, na kterém 
dříve stával lázeňský dům „Kaiser von Österreich – U císaře rakouského“, posta-
vit novou budovu v imperiálním stylu s názvem hodným této myšlenky.

Dostavbou hotelu Imperial s  36 luxusními pokoji, 40 podzemními parkovacími 
místy, novým lobby barem a kavárnou Imperial vzniká jedinečný historický lázeň-
ský resort Hvězda. Celý resort Hvězda je navíc propojen koridorem Via Imperialis 
s  lázeňským komplexem Nové Lázně & Centrální Lázně & Maria Spa Courtyard. 
Výhodou je kompletní poskytování všech procedur z přírodních léčivých zdrojů 
pod jednou střechou, možnost využití wellness a beauty center, 4 bazénů s whirl-
pooly, saunami, parními lázněmi včetně jedinečného historického komplexu Řím-
ských lázní. Své první hosty přivítá hotel Imperial v květnu 2013.

Hvězda Resort se tak stává jedním z  největších a  nejzajímavějších historických 
lázeňských resortů v České republice i Evropě.

RESORT 
HVĚZDA IMPERIAL 

Mariánské Lázně

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: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Značka PROMOSTARS je v zemi našich souse-
dů přítomna již 17 let a představuje sortiment 
jako trika, polokošile, mikiny, fleece a také
bundy a čepice s možností potisku a výšivek.
 Vznik značky a její vzestup je svázán se za-
ložením celé společnosti LPP SA, která sahá 
až do počátku devadesátých let, kdy Marek  
Piechocki, nynější prezident LPP SA,  
a George Lubianiec, v současné době před-
seda představenstva LPP SA, začali operace 
v oděvním průmyslu. Hlavními odběrateli 
jejich zboží byly oděvní prodejny, supermar-
kety a také společnosti, které odebíraly pro 
firemní účely oděvní značku PROMOSTARS.

Nynějšího generálního ře-
ditele sekce PROMOSTARS 
– Wojciecha Lenarczyka, 
jsme se zeptali, jaké byly 
začátky tohoto podnikání?
„Společnost LPP zpočát-
ku dodávala do supermar-
ketů trička šitá v Asii, ale 
brzy začala rozvíjet vlast-

ní značku RESERVED a rozšiřovat její prodej-
ní síť. První obchod RESERVED byl otevřen 
v roce 2000. O rok později bylo už otevřeno 
24 obchodů, s celkovou plochou přibližně 
7 000 m2. V současnosti má společnost 344 
obchodů této značky nejen v Polsku, ale také 
v dalších 10 evropských zemích. Dnes LPP 
SA vlastní šest značek, kromě RESERVED 
také Cropp, House, Mohito, SINSAY a PRO-
MOSTARS s maloobchodní sítí okolo 1077 
prodejen o celkové ploše 440 000 m². 

PROMOSTARS je kolekce reklamního ob-
lečení, která byla založena v roce 1996. Na 
rozdíl od ostatních značek společnosti LPP 

se neprodává v obchodech, ale distribuuje se 
hlavně dalším reklamním agenturám či kon-
covému zákazníkovi.

Na začátku bylo logicky několik zásadních 
produktů, ale v průběhu času značka navý-
šila svoji nabídku na více než sto položek. 
Značka PROMOSTARS nejen značně rozšířila 
sortiment, ale také zlepšila operační systém, 
realizaci zakázek a operativnost zásilek. Zpo-
čátku značka začínala s pár zaměstnanci, 
ale růst tržeb vedl ke zvýšení až na desítky 
lidí. V současné době má PROMOSTARS své 
zastoupení v každém větším městě v Pol-
sku a zemích střední a východní Evropy. 
Jako výrobce oblečení spolupracuje PRO-
MOSTARS mnoho let s partnery, kteří na-
bízejí špičkové technologie výroby. Speci-
álně vybrané bavlněné příze v kombinaci 
s počítačem řízeným barvením materiálů 
zajišťují nejvyšší kvalitu oblečení. V tomto 
ohledu využívá bohaté zkušenosti své 
mateřské společnosti LPP SA, jejíž obrat 
v roce 2012 činil více než 800 mil. EUR. 
Od svého vzniku je značka PROMOSTARS 
zaměřená na výkon, a to nejen na místním 
trhu, ale také prostřednictvím spolupráce se 
svými výhradními distributory z evropských 
zemí, hlavně Německa, Ruska, Litvy, Bělorus-
ka, Ukrajiny a Slovenska, ale také Švýcarska, 
Rakouska, Švédska a Rumunska. Již od začát-

ků svého působení patři do skupiny spolu-
pracujících států také Česká republika.

PROMOSTARS se v rámci rozšiřování své 
prodejní sítě ve světě objevuje každým rokem 
na veletrzích reklamy v různých zemích Evro-
py. Vystavoval také na veletrhu Reklama&Po-
lygraf v Praze, neboť našel spolehlivého dis-
tributora - zastupující zde tuto značku - firmu
STRETCH.

Jaká je filozofie značky? Jak se snaží působit
na zákazníka?
Filozofií značky je uspokojovat potřeby
agenturní a firemní klientely v oblasti re-
klamních a pracovních oděvů, budování 
trvalých vztahů s klienty, efektivní doru-
čení zboží bez loga nebo opatřeného vý-
šivkou či potiskem jako reklamní oděvy. 
Vizí značky je být na trhu jedničkou s tím, že 
bude poskytovat reklamní oblečení nejvyšší 
kvality a nejlepší služby zákazníkům. Jako 
strategie a cíle pro značku společnost vytý-
čila vhodně strukturovanou a transparentní 
nabídku reklamních oděvů, ceny úměrné 
kvalitě, cenově atraktivní – potisk, vyšívání 
firemních sdělení, co nejkratší lhůty realiza-
cí zakázek, flexibilní přístup k zákazníkům,
vývoj on-line prodeje a automatizaci zakázek. 
PROMOSTARS a STRETCH je nabídka zajiště-
ní nejvyšší kvality za dobré ceny. Každý zákaz-

nický požadavek se jak mateřská společnost 
LPP, tak české zastoupení STRETCH snaží spl-
nit rychlé, flexibilně a v případě služeb kre-
ativně. Jejich hlavní snahou je rozvíjet účin-
nou, dlouhodobou spolupráci se zákazníky.

Jaký sortiment a jaké služby Vaše společnost 
nabízí?
PROMOSTARS nabízí kolekci reklamního oble-
čení od triček, polokošil, mikin, fleece bund až
po čepice. Všechen sortiment lze potisknout 
nebo opatřit výšivkou dle přání zákazníka. 
Mezi hlavní odběratele značky PROMOSTARS 
patří firmy, které tyto oděvy používají pro re-
klamní účely nebo jako pracovní oblečení za-
městnanců. Z důvodu udržení kroku s neustá-
le rostoucími potřebami trhu PROMOSTARS 
rozšiřuje každý rok svůj sortiment výrobků, 
včetně zavádění nových barevných škál, ale 
také nových modelů. Jako příklad takové no-
vinky můžeme v současnosti uvést kolekci 
označenou názvem Geffer.

Vy a Váš výhradní distributor PROMOSTARS pro 
Českou republiku?
Po dlouhé době hledání jsme našli spolehli-
vého partnera pro distribuci výrobků PRO-
MOSTARS do Čech. Firma STRETCH s.r.o. 
splňuje veškeré naše požadavky na kvalitu 
služeb poskytovaných klientovi. Manželé 
Smělí, kteří firmu vlastní, nejsou na trhu žádní
nováčci a jsou velmi spolehlivým obchodním 
partnerem nejen pro nás, ale hlavě pro řadu 
českých spokojených zákazníků. Před firmou
STRETCH jsme začali spolupracovat se třemi 
firmami, ale se všemi jsme museli po půl-
ročním působení spolupráci ukončit, neboť 
nebyly schopné naplnit naše očekávání pro 
úroveň služeb pro značku PROMOSTARS.

Další plány do budoucna?
Nejdůležitějším úkolem pro tento rok je 
pro nás poskytnutí našemu distributorovi 
STRETCH co nejlepší zázemí pro šíření vý-
robků PROMOSTARS v České republice.

Produktové novinky PROMOSTARS
vám představíme v podzimním vydání.
www.promostars.com

STRETCH s.r.o.
kontakt pro Čechy: tel.: 321 786 664
kontakt pro Moravu: Katarzyna Reus (Kwapisz)
Sekce PROMOSTARS LPP S.A.
tel./fax: +48 71 349 53 78, mob.: +420 608 526 544
kreus@lpp.com.pl  www.stretch.cz

Společnost STRETCH s.r.o. působí na našem trhu již mnoho let jako specialista na pracovní oděvy, ochranné pomůcky, reklamní 
předměty, strojní vyšívání a trička s potiskem. Je toho mnohem více, ovšem především pracovní oděvy a jejich komplexní 
dodávka do firem zůstávají prioritou. V roce 2001 se firma STRETCH stala výhradním distributorem značky PROMOSTARS pro ČR,
patřící polské firmě LPP S.A. Ta je majitelem ještě pěti dalších značek - oblečení RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY.

Posilte elegantně
svoji image
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Superbrands:
Spotřebitelé potřebují záruky
a opravdovou pečeť kvality

Program je založen na komplexním hodno-
cení značek, od spotřebitelského výzkumu 
až po hodnocení odbornou porotou, která je 
složena z uznávaných profesionálů z oblasti 
byznysu, komunikace, marketingu, médií 
a marketingového výzkumu. Mezi kritéria 
hodnocení patří známost, dlouhodobost 

budování značky, akceptace spotřebiteli 
a trhem, inovace a prestiž. Takový postup 
zaručuje, že Superbrands vybere značky, jež 
mají tu nejlepší pověst a kvalitu. Titul Super-
brands tak získávají značky, které mají ve své 
oblasti výbornou pověst, a které zákazníci 
spojují s hodnotami a pozitivními emocemi.

Hlavním symbolem titulu Superbrands je logo 
pečeti, jež může oceněná společnost používat 
pro své externí a interní účely. „Pečeť Super-
brands skvěle funguje mezi spotřebiteli a při-
náší bezprostřední zisk,“ vysvětluje Andras 
Wiszkidenszky, ředitel Superbrands pro střed-
ní a východní Evropu. Pečeť si oceněné firmy 
umístí na obal výrobků, webové stránky a uží-
vají ji prakticky pro veškerou komunikaci.

„Dochází ke změně chování spotřebitelů. 
Mají hlouběji do kapsy, jsou opatrnější, a pro-
to chtějí lepší kvalitu za lepší cenu. Jsou více 
informovaní, vyměňují si informace přes so-
ciální sítě a spoléhají na infomační  zdroje, 
kterým věří,“ říká Zdeněk Lokaj, Managing 
Director společnosti Hill+Knowlton Strate-
gies a člen odborné poroty.

„Spotřebitelé jsou ochotni vyhledávat výhod-
né koupě a kvalitní zboží, dokonce si pro něj 
dojet. Značka jako Superbrands jim může 
výrazně pomoci v orientaci na trhu a přinést 
svému vlastníkovi bezprostřední prospěch. 
Značky, které této výhody nevyužijí, mohou 
prohrát,“ dodává Lokaj.

Největší světový program nezávislého vyhodnocování značek Superbrands se po několikaleté přestávce 

vrátil do České republiky. V roce 2013 opět oceňuje nejlepší české značky a nabízí možnost stát se součástí 

komunity nejlepších značek, která je proslulá již v 88 zemích světa. 

Ocenění Superbrands není jen pečeť
Superbrands také připravuje reprezentativní 
ročenku s profily jednotlivých značek, jejich 
historii, vývoj a největší úspěchy. Oceněné 
značky se mohou zapojit do celostátního prů-
zkumu agentury GfK Czech a získat tak bližší 
informace o postojích svých zákazníků. 

„Předchozí výzkumy v zemích, kde program 
Superbrands probíhá v pravidelných ročních 
intervalech, prokázaly, že značky s pečetí Su-
pebrands jsou pro spotřebitele atraktivnější 
a mají silnější renomé než ostatní značky,“ 
řekl Roman Sovják, Country Brand Director 
pro Českou republiku.

Vyvrcholením celého programu bude na 
podzim 2013 galavečer s vyhlášením a předá-
ním cen Superbrands zástupcům oceněných 
společností. Zástupci Superbrands zároveň 
představí ročenku, v níž se prezentují oceně-
né značky. 

„Oceněné značky se automaticky stávají 
členy lepší společnosti. Superbrands je ex-
kluzivní klub na pozvání, členství si nemů-
žete koupit,“ uvádí dále Sovják a dodává: 
„Značka Superbrands přináší také velkou 
zodpovědnost, aby firma kvalitu služeb a vý-
robků udržela. Ocenění může posloužit jako 
příklad pro všechny společnosti na českém 
trhu, které by se v budoucnu rády rozvíjely 
a dynamicky vylepšovaly svoji image. Od ny-
nějška pravidelně v každém roce bude orga-
nizace Czech Superbrands předávat ocenění 
těm nejlepším značkám v České republice. 
Tato ocenění by měla především napomoci 
orientovat spotřebitele v okamžiku, kdy si 
vybírají produkt nebo službu.“

Mezinárodní program Superbrands byl 
založen ve Velké Británii marketingovými 
a komunikačními odborníky v roce 1995 
a v současné době funguje v 88 zemích světa. 
Hlavním cílem tohoto programu je uvést do 
středu pozornosti mimořádně silné značky 
a prezentovat příklady pro účastníky trhu, 

kteří by se rádi rozvíjeli a učili. V České re-
publice byl program poprvé představen 
v letech 2005 – 2007 a v roce 2013 na tuto 
tradici naváže.

Více informací o Superbrands:
www.czechsuperbrands.com

Superbrands
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Příběh, 
ve kterém je
vše podřízeno
obalům

Vznik obalové asociace SYBA je spojen s Ima-
dosem (Institut manipulačních, dopravních, 
obalových a skladovacích systémů).

Nové poměry po sametové revoluci šly vy-
užít k tomu, že bylo možné sdružovat finanč-
ní prostředky k vývojovému úkolu. A tak se 7 l 
obalovým lídrům tehdejšího Československa 
podařilo vytvořit sdružení právnických osob, 
které sloučlo prostředky za účelem pořízení 
investic pro vývoj flexibilních obalů.

„K tomu se postupně za-
čaly nabalovat další akti-
vity jako třeba zahraniční 
tematické zájezdy do zá-
padní Evropy,“ vzpomíná 
na své začátky působení 
v asociaci Vlado Volek, 
ředitel OBALOVÉHO IN-
STITUTU SYBA.„Tam nás 
nebrali jako konkurenci 
a mysleli si, že se stane-
me dobrým odbytištěm. 

Dostávali jsme se do fabrik, seznamovali nás 
s obalovým průmyslem. V první polovině 
devadesátých let byla obalová velmoc Itálie 
velmi aktivní. V době, kdy se u nás tvořil trh, 
Italové měli optimální cenovou politiku, vy-
stihli správnou dobu a vytvořili si prstenec 
spolupracujících firem. SYBA se postupně 
stávala součástí mezinárodního obchodního 
dění, stala se členem World Packaging Orga-
nisation, zúčastňovala se mezinárodních oba-

lových veletrhů a přibírala členy z řad našich 
výrobců balicích strojů.“ 

Prvním prezidentem sdružení SYBA byl 
Vladimír Hejna, řadu období tento post za-
stával Jan Wiesner, který byl vystřídán nyní 
úřadujícím prezidentem Filipem Jiroutem, 
generálním ředitelem DS Smith Packaging 
Czech Republic s.r.o.

Činnost SYBY ještě v prostorách Imadosu 
na Žižkově začal koordinovat na postu tajem-
níka Eduard Němec, kterého v roce 1999 vy-
střídal Vlado Volek.

Cestou poznávání a budování si pozic na 
mezinárodním poli šel vývoj asociace až k 
dnešnímu poslání, kdy slovy Vlado Volka: 
„formování právního prostředí pro snesitel-
né podmínky fungování obalového průmyslu 
je jedním z pilířů činnosti české obalové aso-
ciace. Transpozice evropských předpisů je 
dlouhodobý proces, ve kterém SYBA sleduje 

legislativní aktivity a včas do nich vstupuje, 
aby „tvůrčí“ činnost českých úředníků byla 
držena při zemi a tak nestěžovala konkurenč-
ní podmínky českým firmám a neuvalovala 
na ně zbytečné povinnosti nad nezbytný unij-
ní rámec.

To, že se tak daří, potvrzuje i srovnání 
české a slovenské obalové legislativy, kdy ze 
stejných startovních pozic po rozdělení spo-
lečného státu je komplikovanost nynější slo-
venské obalo-odpadové legislativy na hraně 
únosnosti.“

Dalšími důležitými aktivitami v legislativ-
ním procesu jsou obaly léčiv, kdy se SYBA ak-
tivně podílela i, formou aktivní účasti v rámci 
pracovní skupiny CEN (Comité Européen de 
Normalisation; Evropský výbor pro normali-
zaci, ve kterém vznikají normy EN) na tvorbě 
evropské normy pro provedení Braillova pís-
ma na obalech léčiv i následně na její české 

verzi. Letos je na pořadu dne problematika 
ochranných prvků obalu v tomto sektoru, 
SYBA iniciuje pracovní skupinu složenou ze 
zástupců státní správy, obalového průmyslu 
i farmacie.

Letos SYBA iniciovala odpovědné úřady 
ČR, aby na úrovni Evropské Komise vyjádřily 
nesouhlas a odpor k jednostrannému kroku 
Francie, která zakázala použití bisfenolu A 
(BPA) pro potravinářské obaly.

Podobně se SYBA postavila proti unifikaci 
obalů tabákových výrobků (unilabeling, plain 
packaging) potlačujících značku, brand pro-
duktů tabákového průmyslu. Zavedení jed-
notného balení ulehčuje padělání a nástup 
garážových firem se současným ohrožením 
zavedených výrobců se sofistikovanými tech-
nologiemi.

Stejně tak se SYBA staví proti zákazu od-
nosných plastových tašek a požaduje: pokud 
regulaci, tak na úrovni EU a nikoli jednotli-
vých zemí, kde činorodost (Itálie) je nekon-
trolovatelná a může se přenášet jako epide-
mie i do dalších jednotlivých zemí.

SYBA založila časopis SVĚT BALENÍ, 
který vydávala v letech 1999-2006. Později 
přesedlala na internetovou formu a vydává 
elektronický newsletter CS Packaging 
News. Zejména výrobcům obalů na 
potraviny a výrobcům potravin je určen 
manuál Správná výrobní praxe pro obaly na 
potraviny, letos SYBA finišuje přípravy pro 
již 5. aktualizované vydání.

Vedle dlouhodobého lobbingu uvedené-
ho výše je další důležitou aktivitou SYBY 
získávání podpory pro vystavovatele. Zpra-
vidla každým rokem se povede získat dota-
ci pro 1-2 specializované obalové výstavy. 
Návštěvníci se mohli setkat se společnými 
českými expozicemi v řadě významných 
veletržních měst: Utrecht, Paříž, Milano, 
Moskva, Birmingham, Poznaň, Düsseldorf 
i Norimberk.

Loni na podnět SYBY došlo k zařazení ve-
letrhů FachPack 2012 a Brau Beviale 2012 do 
akcí s podporou z fondů EU.. 

Podobně i letos je zařazen na podnět SYBY 
veletrh FachPack 2013 do akcí s podporou 
z fondů EU až do výše 120 tis. Kč na vystavo-
vatele.

Benefity z členství v obalové asociaci
 Členové se mohou bezplatně účastnit řady se-
minářů, workshopů, a na další akce, u kterých 
SYBA figuruje jako partner, získávají členové slevu 
(FSI; Bureau Veritas a další).
 Součástí servisu poskytovaného členům jsou 
i expertízy, poradenství zejména v enviro-obalové 
oblasti. Osvědčily se i audity pro plnění povinnosti 
zákona o obalech poskytované členům bezplatně 
on-site. 
 Členové mohou a řada z nich pilně využívá 
bezplatných konzultací ať již osobně, nebo tele-
fonicky. Samozřejmě jsou poskytovány i konzul-
tace před nebo i v průběhu kontroly inspekčními 
orgány.
 SYBA zajišťuje činnost pracovních skupin WG 
(working group) k trvalým nebo aktuálním okru-
hům problémů: WG skládačky, WG Braille, WG 
plasty, WG bio. WG PharmaPack a další.

 Členům je poskytován e-mailem informační ser-
vis zajišťující přísun aktuálních informací. Součástí 
servisu jsou i vybrané statistiky (price watch): pa-
pír, lepenky a plasty.
 Dalším informačním kanálem, který řada členů 
využívá i pro propagaci svých výrobků a služeb, je 
on-line newsletter CS Packaging News, který je 
distribuován na cca 3000 adres.
 Členové mají možnost bezplatně umístit svůj 
banner (120x90px) na homepage Obalového 
portálu www.obaly-packaging.cz. 
 Členové mohou bezplatně využít možnost zařa-
zení jak do databáze dodavatelů CZ na www.syba.
cz, tak i do evropské databáze European Packa-
ging Buyers Guide - www.epic-packaging.org. 

SYBA je členem
dvou mezinárodních organizací:
 European Packaging Institutes Consortium – EPIC 
(www.epic-packaging.org), jehož členy tvoří oba-
lové instituty EU. Schází se pravidelně 2 krát ročně.
 World Packaging Organisation – WPO (www.
worldpackaging.org) je globální obalovou insti-
tucí, která kromě významné pomoci rozvojovým 
zemím formou vzdělávacích aktivit je organizá-
torem soutěže o nejlepší obaly světa: WorldStar 
Packaging Awards (WS). 

OBAL ROKU - DESIGN TOUCH 
SYBA organizuje také národní soutěž OBAL ROKU 
a soutěž DESIGN TOUCH – obalový design roku, 
kdy členové mají slevu 30 % z přihlašovacího po-
platku. Soutěž má širokou mediální podporu (15 
mediálních partnerů) a její úlohou je zvýšit prestiž 
obalového průmyslu, přinést na mediální rovinu 
akcent na pozitivní náhled na obaly, obalové ma-
teriály.

SYBA

Vlado Volek,
ředitel OBALOVÉHO 
INSTITUTU SYBA

Historie soutěže o nejlepší obaly má své 
kořeny v sedmdesátých letech minulé-
ho století, tehdy ještě v socialistickém 
Československu pod hlavičkou Imadosu. 
Nejstarší dochované fotografické zázna-
my jsou z let 1972-73 a tomu odpovídá jak 
vzhled oceněných obalů, tak soudružské 
předávání diplomů.

Pak soutěž na několik let ustala a roze-
běhla se v první polovině 90.let, kdy na-
stalo znovuoživení hlavně díky osobnosti 
profesora Dušana Čurdy z VŠCHT, který 
soutěž postavil na nohy a vtiskl ji svoji 
noblesu. Když se na vrcholu rozhodl, že 
odejde, štafetu převzala Jana Lukešová. 

(Více o soutěžích naleznete v odborné příloze STORES).

V posledních letech zintenzivnila spolupráce SYBA 
s NürnbergMesse a SYBA na veletrhu FachPack 
pravidelně vystavuje.

Prezentace vítězných obalů soutěže OBAL ROKU na veletrhu FachPack2012.

Veletrh Interpack je opravdu globální a pro nás na dosah.

SYBA

Pokud se najde někdo, komu neříká nic značka SYBA, pak vězte, že se jedná o českou obalovou asociaci. Byla založena na 
počátku devadesátých let minulého století a v jejím názvu je ukotvena zkratka vzniklá ze slov SYstémy BAlení. ČESKÁ OBALOVÁ 
ASOCIACE SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, 
balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkajícího se balení. Asociace je otevřena pro všechny zájemce, zejména 
z řad výrobců a dodavatelů obalové techniky i baleného zboží a také samozřejmě pro poskytovatele balicích služeb či vzdělání 
v oblasti obalů a balicích procesů. SYBA poskytuje svým členům řadu výhod a služeb přímo jako průmyslový svaz, nebo pro-
střednictvím OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA / CZECH PACKAGING INSTITUTE SYBA. SYBA úzce spolupracuje jak s řadou profesních 
svazů a sdružení, tak se vzdělávacími institucemi a zkušebnami.



WELLNESS VE STYLU ANTIKY
Nové wellness centrum bylo vybudováno současně s hotelem. Je koncipováno do stylu 

klasických antických lázní a celé zahaleno do šera. Vše je podbarveno hudbou a ponořeno do tiché 
relaxační nálady. Na rozdíl od živé a rušné zábavné části je to oáza klidu. Je zde na dvacet terapií 
k samovolnému užívání. Od saun, parních lázní, tepidárií, aromaterapií až po hamam. Návštěvníci mají 
bezplatně k dispozici pitný režim i ovoce. Je tu i bar s drobným stravováním pro ty, co zde chtějí pobýt 
déle. V letošním roce bylo původní wellness propojeno s interiérově inovovaným saunovým světem 
a zároveň umožněno i venkovní ochlazování. 

VIP nadstavbou je populární sauna Afrikana, která umožňuje prožít pár příjemných chvil v kolektivu či 
jen ve dvou. Samozřejmostí jsou masáže a velký výběr dalších procedur. Ty jsou mimo wellness centrum 
poskytovány i v aquaparku a na dalších dvou specializovaných místech. Zkrátka do Babylonu se nejezdí 
jen za společenskými setkáními a zábavou, ale také za odpočinkem a pro načerpání nových sil.

SCIENCE LEARNING CENTRE IQLANDIA
Před objektem komplexu vyrůstá obrovská budova, která se bude zabývat popularizací vědy. Již 

na jaře roku 2014 v ní první návštěvníci objeví na čtyři stovky nových exponátů včetně moderního 
planetária s pohyblivými sedačkami. Po vzoru iQparku, avšak již odbornější formou, budou rozšiřovány 
znalosti o vědě a technice.

GOLFOVÝ AREÁL JEŠTĚD
Pokud hrajete golf, pak je Liberecko tou správnou destinací. Je zde koncentrováno velké množství 

hřišť různých velikostí i obtížnosti. A pokud se s golfem chcete seznámit, anebo si dokonce udělat golfový 
kurz, není lepší kombinace, než BABYLON a GOLF JEŠŤED. Malebná krajina na úpatí dominantní 
hory učaruje každému. Vyžití zde najdou všechny generace a nejvíce snad při hře na adventure 
golfu. A kdyby snad nepřálo počasí, tak ve sklepení babylonském Lunaparku je také jedno kouzelné 
hřiště s 18ti jamkami. Pokud si golf chcete dopřát naplno, můžete zůstat ubytováni v penzionu areálu 
Golf Ještěd a jít hrát třeba ještě i před snídaní.

BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF
Již pět let existuje v České republice spolupráce mezi vybranými ubytovateli na bázi slev a barterů 

pod hlavičkou sítě Bohemia Hotel Club & Golf. Ta zahrnuje více než sto hotelů, penzionů, wellness 
hotelů, golfových hřišť a dalších subjektů. Cílem je navzájem upozornit na originální prostředí, kvalitní 
služby a solidní chování na trhu. Hotel BABYLON i GOLF JEŠTĚD jsou jejími členy. Obdobná síť vzniká 
i na Slovensku pod názvem Slovakia Hotel Club & Golf. Věříme, že všichni dohromady přispějeme 
ke zvýšení kvality domácího cestovního ruchu a k posílení patritismu.

Komplex Babylon za dobu své existence získal řadu domácích a zahraničních 
ocenění. V návštěvnosti předstihl i věhlasný hrad Karlštejn. Za nejvýznamější 
uznání lze považovat jeho vyhodnocení Českou centrálou cestovního ruchu jako 
nejlepší novodobou turistickou destinaci v naší republice. To vše zavazuje a nutí 
ke stálým inovacím. Přijeďte se přesvědčit.

www.iQpark.cz • www.GolfJested.cz • www.BHC.cz

Komplex Babylon za dobu své existence získal řadu domácích a zahraničních Komplex Babylon za dobu své existence získal řadu domácích a zahraničních 

ZRCADLOVÝ LABYRINT

GOLFOVÝ AREÁL JEŠTĚD

iQPARK

WELLNESS CENTRUM

HOTEL**** BABYLON - svatební apartmá

www.BabylonLiberec.cz

CENTRUM 1998-2013

BABYLON
15 let na trhu LIBEREC

Letos tomu bude už neuvěřitelných patnáct let, kdy poprvé vstoupili hosté do zábavního komplexu 
vybudovaného ze staré textilní továrny. Na obrovském půdorysu šesti fotbalových hřišť vznikal 
v Evropě nevídaný projekt, který lze nazvat „VŠE POD JEDNOU STŘECHOU“. Jako první bylo otevřeno 
STYLOVÉ NÁKUPNÍ CENTRUM v podobě městečka s malými krámky. Po něm byly otevřeny RŮZNÉ 
TYPY GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ včetně DISKOTÉKY. LUNAPARK ve stylu vesnické pouti 
s kolotoči, houpačkami, autodromem a desítkami různých atrakcí se stal vyhledávaným cílem rodin 
s malými dětmi. Jeho předností je, že se neplatí za každou atrakci samostatně, ale tyto jsou přístupné 
zdarma po uhrazení jednotného vstupného. Pak následoval BOWLING a LASERGAME, GOLFOVÝ 
SIMULÁTOR a další prvky zábavy. Postupně byly doplněny třeba o XD KINO s pohyblivými sedačkami 
nebo o LASEROVOU STŘELNICI. Největším hitem komplexu BABYLON bylo otevření TEMATICKÉHO 
AQUAPARKU, v té době prvního v České republice a dodnes patrně interiérově nejstylovějšího. 
Najdete zde antické atrium nebo můžete proplouvat jeskyněmi. Pro děti jsou zde samozřejmě tobogany 
a pro milovníky adrenalinu oblíbený trychtýř, ze kterého se propadnete na vodní hladinu. Novinkou je 
vytvoření naturistické zóny, která umožňuje zdravé saunování a relax bez plavek.

A jaký by to byl komplex, kdyby se sem lidé jen přijížděli pobavit a večer se zase museli odebrat 
domů! A tak jeho součástí bylo i vybudování klasického ČTYŘHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU S BYZNYS 
CENTREM a mnoha konferenčními a společenskými místnostmi. Hotel se stal velmi vyhledávaný 
a rostl i zájem o velké kongresové akce. Kapacita dvě stě padesáti lůžek bývala často nedostatečná. 
Současně vznikaly v Babylonu i nové aktivity. Tou nejvýznamnější z nich bylo otevření prvního českého 
zábavně-naučného centra, později známého pod jménem iQPARK. Je to velmi atraktivní místo hravého 
interaktivního poznávání. Jsou zde vysvětlovány různé fyzické zákony, přírodní úkazy i třeba obyčejná 
Pythagorova věta. Vše zábavnou a nenásilnou formou, taková škola hrou. iQpark je vhodný pro 
všechny generace. Najdete zde seniory s vnoučaty, školní výlety, mladé páry i jednotlivce různého věku. 
O jeho přitažlivosti svědčí stále rostoucí návštěvnost. V těsné blízkosti iQparku je rozsáhlé ZRCADLOVÉ 
BLUDIŠTĚ zvané LABYRINT. Co do velikosti jde patrně o největší statické zrcadlové bludiště v Evropě. 
Skládá se ze tří častí - zrcadlového, skleněného a temného bludiště. K tomu zde najdete křivá zrcadla, 
lomy světla či laserové paprsky. Bludiště se najdete i v iQparku. Paradoxní je, že počet jeho zrcadel je 
zcela náhodně větší o jedno jediné zrcadlo, než ve známém petřínském bludišti.

VELKOKAPACITNÍ HOTEL 
V roce 2006 byla slavnostně otevřena přístavba hotelu, díky které se celková kapacita rozšířila až 

na tisíc lůžek. Součástí hotelu je i kongresové centrum, které umožňuje pořádat akce pro nadnárodní 
společnosti nebo zázemí komplexu využít pro sportovní příležitosti. Takovou bylo třeba Mistrovství světa 
v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009. Další mistrovství, tentokrát juniorů, proběhlo v letošním roce. 
Hotel tak nejen doplnil potřebnou ubytovací kapacitu pro významné události na Liberecku, ale hlavně 
může uspokojit zájemce v době letní a zimní sezóny. Celoročně poskytuje ubytování hlavně rodinám 
s dětmi, a to z tuzemska i zahraničí. Cizinci jej obsazují asi ze 40 % a většinu z nich tvoří Němci a Poláci.

Nový hotel je koncipován do dvou atrií. Prvnímu z nich dominuje obrovská hlava buddhistické ženy 
a hadím chrámem a druhému pak botanická zahrada s palmami. Atria jsou krytá a vedou do nich 
okna pokojů. 

Výhodou, kterou získává ubytovaný host, je volný vstup do mnoha zábavních zařízení komplexu 
BABYLON. Po celou dobu pobytu si může neomezeně užívat Aquaparku, Lunaparku a iQparku, anebo 
si v dopoledních hodinách zahrát bowling. Získá i slevy do dalších míst, jako například na Wellness. 
Zkrátka v CENTRU BABYLON na něj čeká tolik zábavy, že po několik dní ho ani nemusí opustit.

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC, tel.: +420 485 249 202

UNIKÁTNÍ PROSTŘEDÍ - interiéry různých stylů

LUNAPARK - ve stylu staročeské pouti

HOTEL**** - wellness, business, family

KONGRESOVÉ CENTRUM - kongresy, výstavy...

AQUAPARK - jediný tematický vodní ráj v ČR



Aktivní účast již nyní přislíbily franchi-
sové koncepty: Business for Breakfast, 
MARVEL – mobilní domy, Náš GRUNT 
a NATURHOUSE. Aktuální informace 
a termíny u jednotlivých konceptů jsou 
zveřejněny na webových stránkách aso-
ciace, na www.czech-franchise.cz

Business for Breakfast (BforB) přináší do 
České republiky osvědčený byznys model, 
který se specializuje na sdílení informací, re-
ferencí, poskytování kontaktů a doporučení 
v oblasti byznysu, obchodu a podnikání. Je 
tak první oficiální networking platformou
působící v ČR. Svou činností zajišťuje pod-
nikatelům a organizacím zázemí pro sdílení 
kontaktů a obchodních příležitostí.

V ČR působí (déle než) tři roky a v sou-
časnosti má 30 klubů v různých městech 
po republice (např. ve Zlíně, Praze, Hradci 

Králové, Brně, Ostravě, Pardubicích, Liberci 
a Plzni). BforB je příležitost pro každého pod-
nikatele, majitele firmy, profesionála vybudo-
vat si nový obchodní kanál, prostřednictvím 
kterého může rozvíjet svoji firmu způsobem,
který právě potřebuje, získávat nové kontak-
ty a doporučení pro svoji firmu a napojit se
do bohatého zdroje informací a zkušeností 
z jiných oborů.

Náš GRUNT je značka kamenných farmář-
ských prodejen se širokou nabídkou tradič-
ních českých potravin. Ty pocházejí především 
od malých a středních tuzemských výrobců 
a farmářů. Součástí sortimentu jsou poctivé 
uzeniny a maso, čerstvé pečivo, domácí sýry 
a mléčné výrobky, sezónní ovoce a zelenina, 
med, vína, mošty a další. Síť prodejen vzniká 
kombinací vlastních obchodů a franchis. Prv-
ní prodejna byla otevřena v roce 2010 v Praze 

3, záhy následovaly další v ostatních regio-
nech republiky. Jedná se o první koncept far-
mářských prodejen v ČR. Cílem společnosti 
je rozšířit kamenné prodejny do všech krajů 
a nejvýznamnějších regionů ČR. Náš GRUNT 
přináší franchisovým partnerům vyzkoušený 
osvědčený koncept a dlouhodobou podporu 
s budováním a vedením vlastní prodejny.

Firma MARVEL-INTERNATIONAL spol. 
s.r.o. je leaderem na trhu s mobilními domy, 
která prodává, vykupuje a dováží použité, ale 
velmi zachovalé mobilní domy (mobilheimy) 
ze zahraničí. Prodává je pod značkou MAR-
VEL mobilní domy.

MARVEL mobilní domy jsou rozděleny do 
3 kategorií dle úrovně: ECONOMY, OPTI-
MAL, LUXUS. Mobilní dům se již také v Čes-
ké republice stal velmi oblíbenou a cenově 
výhodnou alternativou chaty či chalupy. 
Nabízené mobilní domy patří do kategorie 
vozidel pro volný čas a je možné je přepra-
vit tažením jízdy po neveřejné pozemní ko-
munikaci. Společnost poskytuje kompletní 
zabezpečení mobilního domu od výběru až 
po realizaci. Zákazníkům tak garantuje zku-
šenost v oboru, servis, ale i profesionální 
poradenství.

MARVEL-INTERNATIONAL spol. s.r.o. 
hledá další franchisové partnery v České re-
publice ideálně v Praze, západních, jižních 
a severních Čechách a na Slovensku.

FRANCHISE Meeting Point v Brně

S velkým ohlasem se setkalo například vy-
stoupení paní Waltraud Martius z Rakouska, 
autorky v Evropě velmi známé a populární 
knihy o franchisovém podnikání „Fairplay 
Franchising“, dále pak zástupce mezinárod-
ní organizace „Franchise Pool Internatio-
nal“ - nejúspěšnějších franchisových porad-
ců v Evropě - pana Kirsta, paní docentky 
Antonie Štensové, přední česko-slovenské 
franchisové poradkyně a nebo advokáta 
Mgr. Antonína Kazdy na téma právní aspek-
ty franchisingu a franchisového podnikání. 
Na veletrhu FRANCHISE MEETING POINT 
se presentovala dále řada dalších známých 

osobností. V panelové diskusi vystoupili na-
příklad Bedřich Danda, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu ČR, Ing. Pavla Břečková 
z Asociace malých a středních podniků, Bc. 
Petra Ritschelová manažerka ČAF, Ing. Ri-
chard Churý, prezident SFA – Slovenské 
franchisingové asociace, R.G.Kirst, jednatel 
Franchise Pool International z Německa, Di-
eter C. Nass zástupce Business Community 
International UG a Rakouského frachisové-
ho svazu a Mgr. Waltraud Martius, SYNCON 
– rakouská mezinárodně velmi známá a uzná-
vaná franchisová poradkyně.

Mezinárodní franchisový veletrh FRAN-
CHISE MEETING POINT 2013 nabídnul té-
měř 100 přednášek ve 2 dnech jeho konání 
pro cca. 1.500 návštěvníků - zájemců o fran-
chising, prezentoval celkem 60 franchiso-

vých systémů a velmi uspokojil 47 vystavo-
vatelů ze 7 zemí světa! Doprovodný program 
veletrhu připravil Aleš Tulpa, AVEX systems, 
mezinárodní franchisový poradce.

Další, v pořadí již 3. mezinárodní veletrh 
FRANCHISE Meeting Point 2014, se bude ko-
nat ve dnech 28.02. – 01.03.2014.

V průběhu dvou dnů konání veletrhu bylo na plochách ARENA a FORUM prezentováno více jak 100 přednášek na témata sou-
visející s franchisovým podnikáním.

Dny otevřených dveří franchisových konceptů
Česká asociace franchisingu ve spolupráci s partnerskými médii připravila „Dny otevřených dveří franchisových konceptů“, které 
jsou cílené na nábor nových franchisantů. Akce je naplánována na druhou polovinu května 2013.

Franchising
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Hotel Perla****

Proč je hotel Perla nejoblíbenější v Praze?
  64 komfortních pokojů s jedinečným designem v atraktivní lokalitě 

Starého Města. Pouhých 100 m od Můstku na Václavském náměstí a 500 m 
od Staroměstské nám. Všechny pamětihodnosti Prahy jsou proto pohodlně 
na dosah pěšky.
  Wi-Fi internetové připojení v celém hotelu včetně pokojů ZDARMA.
  Café-bar – klidné místo v rušném centru Prahy 1 pro jednání i pro odpo-

činek (nachází se v 1. patře hotelu). Vyžádejte si při své první návštěvě 
věrnostní kartu a získejte 25% slevu na veškerý sortiment Café-baru. 
  Skvělá snídaně – kromě bohatého bufetu máte v Café-baru Perla po dobu 

snídaně (každý den od 7:00 do 10:30) možnost neomezeně konzumovat 
espresso či cappuccino llly s výhledem na historické okolí Starého Města, 
jako např. Uhelný Trh. Sjednejte si obchodní schůzku, či dohodněte business  
snídani se svými partnery v klidném designovém prostředí se skvělou 
obsluhou za bezkonkurenční ceny. Poptávky a rezervace business snídaně 
v Café-baru Perla na tel. 221 667 701, nebo em@perlahotel.cz. S objed-
návkou dostanete automaticky věrnostní kartu se slevou 25 % na veškerý 
sortiment!
  Relax - Sauna & Fitness pro hosty s rezervací přímo z www.perlahotel.cz 

zdarma.
  Slevy, speciální nabídky a další výhody, jako transfer z letiště zdarma, 

nebo káva a čaj na pokoji zdarma, pro všechny hosty rezervující přímo 
z hotelového webu www.perlahotel.cz.
  Nabídka pro firmy - výrazně zvýhodněné celoroční ceny ubytování pro fi-

remní klientelu. Wi-Fi internet na pokojích i ve společných prostorách hote-
lu je samozřejmostí, salonek až pro 12 osob pro ubytované zdarma (nutná 
rezervace dopředu), při pobytu na tři noci a více, vyzvednutí šoférem na 
letišti zdarma. Poptávky a info na 221 667 703, nebo sales@perlahotel.cz
  Dětské narozeninové párty mají zajímavý scénář - děti si s barmanem 

vyrábějí nealko mojito, připravují si vlastní zmzlinové poháry, závodí na 
trenažérech ve fitku, kreslí na flipcharty, mohou tancovat.
  Bezpečnost hostů - noční služba ostrahy, bezpečnostní zámky na kartu, di-

gitální sejfy v pokojích, kamerový systém ve vstupu do hotelu (se souhla-
sem ÚOOÚ), elektronická požární signalizace, duplicitní únikové schodiště, 
evakuační výtah, náhradní zdroj elektřiny.

PS: Jsme pyšní na to, že část zisku a mnoho času našich zaměstnanců věnu-
jeme pomoci nevidomým. Jsme partnery Kavárny POTMĚ a nadace Světluška. 
I Vy využitím služeb hotelu Perla pomáháte s námi.

Kontakt: Ondřej Vilímec – Sales Manager
Tel: 221 667 703, Fax: 221 667 667, E-mail: sales@perlahotel.cz

Perla výrazně převyšuje svou oblíbeností u klientů všech-
ny ostatní hotely v centru Prahy. Hosté nejvíce oceňují 
atraktivní polohu v centru Prahy, vyjímečný design a sta-
bilně kvalitní služby.
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Novým prezidentem České asociace franchisingu
se stal Jan Gonda z franchisového řetězce NATURHOUSE.
O změně ve vedení asociace rozhodla ve středu 27. března 2013 členská 
schůze. Jan Gonda je od roku 2008 jednatelem společnosti REDUCCIA, která 
je držitelem master-franchisové licence sítě výživových poraden NATUR-
HOUSE pro Českou republiku a Slovensko. Od stejného roku je tento franchi-
sový systém také členem České asociace franchisingu. Jan Gonda má více 
než 10 let zkušeností v oboru zdraví, přírodní medicíny a obchodní činnosti 
na mezinárodní úrovni. První dietetické centrum NATURHOUSE v České re-
publice bylo otevřeno v říjnu 2008. V současné době provozují franchisanti 
více než 60 poboček po celé ČR a další výživové poradny plánují otevřít.
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slaví 20 let na českém trhu
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Projekt SHOOTING FASHION STARS je zave-
denou platformou pro pravidelnou prezenta-
ci nastupující generace módních designérů. 
Designérům umožňuje předvést svou práci 
ve výjimečném prostředí a s podporou pro-
fesionálního týmu. 

Módní show SFS postupně doplňuje celá 
řada doprovodných aktivit, od výstav, perfor-
mancí až po FASHION STARS SHOWROOM 
– prodejní galerii českých a slovenských ná-
vrhářů. 

Cílem projektu je kontinuální podpora módy 
a designu s ambicí přivést do povědomí spo-
lečnosti fakt, že v České republice najdeme 
módu a design na profesionální úrovni, srov-
natelnou s parametry módního světa.

Jedna z nejlepších značek vlasové kosmetiky 
na světě a jednička ve vlasové péči v České 
republice, značka Schwarzkopf, se tak již 
potřetí stala generálním partnerem a spolu-
organizátorem velkého projektu. Díky němu 
jsou každoročně objeveny ty nejlepší model-
ky a skutečné hvězdy módního průmyslu. 

„Spolupráce v uplynulých letech se skutečně 
osvědčila a naše cíle i očekávání se naplnily. 
Značka Schwarzkopf dostala příležitost uká-
zat, že patří v oblasti vlasové kosmetiky ke 

Exkluzivní spolupráce značky Schwarzkopf a prestižní modelingové soutěže Elite 
Model Look pokračuje i v letošním roce.

Začíná Schwarzkopf Elite
MODEL LOOK 2013

9. ROČNÍK SHOOTING FASHION STARS
Nádherné módní kreace, originální video, předěly a nezapomenutelná atmosféra zaplněné klasicistní haly Masarykova nádraží. 
V takovém duchu se nesl devátý ročník autorských přehlídek módního projektu SHOOTING FASHION STARS. Výjimečný večer, 
kterého se účastnilo více než 500 hostů, představil čtveřici porotou vybraných návrhářů.

skutečné špičce. Společně s Elite Model Look 
pomáháme objevovat pro svět nové a nové 
modelky, což je pro nás obrovskou výzvou 
a motivací,“ říká k projektu Radka Šimánko-
vá, marketingová manažerka divize Beauty 
Care, Henkel ČR.

Vlasoví odborníci značky Schwarzkopf bu-
dou i v průběhu letošního roku pečovat 
o kandidátky, a to nejen během castingových 
kol, ale také před a během národního finále
pro Českou a Slovenskou republiku.

Společnost Dago vstoupila na trh na počát-
ku devadesátých let, tedy v období převrat-
ných ekonomických a celospolečenských 
změn. Tehdy se ještě jednalo o česko – ně-
meckou společnost, která pracovala přede-
vším pro zahraniční zákazníky. V roce 1997, 
po přátelské rozluce s německými kolegy, 
se již naplno rozhodla zaměřit se na ryze 
český trh. Vedle úspěšného podnikání si 
společnost vytyčila také cíl pomáhat rozvoji 
celého oboru a kultivovat jej v rámci oboro-
vých asociací i ve spolupráci s konkurenční-
mi firmami, které situaci vnímaly podobně.
Přelom tisíciletí znamenal změnu pohledu 
na proces vývoje POP produktů. „Postupně 
jsme opouštěli od mnohdy neefektivní spo-
lupráce s reklamními agenturami a začali 
jsme navrhovat vlastní originální typy POP 
médií. Tak jsme reagovali na potřeby našich 
zákazníků a vedle tradiční sériové výroby 
jim poskytovali doplňkový servis, který za-

hrnoval především grafické a designérské
práce, distribuci, instalace, deinstalace, za-
měření specifických aplikací a podobně,“
vysvětluje výkonný ředitel společnosti Mar-
tin Vorel.

Nikdy nekončící proces inovací vyústil 
v roce 2012 v zavedení systémového pří-
stupu CIS (Complex in-store solution), 
který Dago připravovalo více jak dva roky. 
„Tento přístup reagoval na situaci, kdy již 
nestačilo vyrobit krásné a technicky doko-
nalé POP médium, ale bylo nutné přemýš-
let o tom, jak jej dále diverzifikovat a zvýšit
jeho prodejní efektivitu díky porozumění 
socio-behaviorálním aspektům místa pro-
deje,“ popisuje základní myšlenku přístupu 
Marek Končitík, obchodní a marketingový 
ředitel firmy. Základní myšlenkou tak je
integrovat komunikaci v místě prodeje do 
komplexního komunikačního mixu klienta 

a zahrnout do ní znalosti chování a aspektů 
rozhodování specifických zákazníků, kte-
ří nakupují konkrétní produkty a značky. 
Pro společnost Dago je v současnosti cílem 
nebýt pro klienty pouhým výrobcem, ale 
stát se především strategickým partnerem 
schopným pracovat se shoppercentrickými 
informacemi a znalostmi již ve fázích vývo-
je s cílem maximalizovat zásah a efektivitu 
jednotlivých projektů. A co DAGO považuje 
za vůbec největší úspěch těch uplynulých 
dvaceti let? „Naše dvacetiletá historie je pro 
nás tím největším závazkem do budouc-
na. Vyplatilo se nám naslouchat potřebám 
našich klientů a tím jsme si získali jejich 
dlouhodobou přízeň, která nám pomohla 
překonat mnohdy turbulentní období. Dů-
věra a uznání zákazníků je našim největším 
úspěchem a současně největší výzvou a zod-
povědností,“ uzavírá zakladatel společnosti 
Daniel Jesenský.

Společnost Dago letos v březnu slaví kulaté dvacáté výročí svého působení na českém trhu. Za tu dobu se firma průběžně rozví-
jela společně s celým oborem POP komunikace. Od jejích úplných začátků v roce 1993 se trh dynamicky proměňoval a společ-
nost Dago se na tento proces snažila vždy reagovat. Nejaktuálněji nedávným zavedením systémového přístupu CIS. Ten jí nyní 
umožňuje lépe začlenit reklamu v místě prodeje do integrovaného komunikačního mixu svých zákazníků a zapojit i aktuální 
studie zákaznického chování a vnímání. 

Ze života značek

Manažerská konference

Příběhy,
které Vám
ukážou cestu
20. 6. 2013
Kongresové centrum Zlín

  Jak udržet konkurenční výhody při ex-
panzi na nové trhy?

 Co stojí za úspěchem Vašich produktů?
 Jak uspět v byznysu….je to o lidech.
 Úspěch, kvalita, prosperita: Jak na to?
 Co pálí podnikatele v době krize?
  Jak prosadit papírový produkt v digitální 

době?
  Jak přežít čtvrt století aneb od černých 

komínů po bílé pláště
  Jak přijít na trh s novým výrobkem/kon-

cepcí?

Ze života značek
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Součástí výstavy ve Veletržním paláci 
v Praze je již tradičně oblíbený Modelo-
vý byt, v letošním roce věnovaný ženám 
a zelenému bydlení, tentokrát navržený 
také ženou - architektkou Viktorií Sou-
ček z britské architektonické kanceláře 
Bogle Architects. Na akci připravované 
speciálně pro ženy nesměl chybět ani 
dámský klub COSMOPOLITAN EXECU-
TIVE HELAS LADIES CLUB. Ten v duchu 
společné myšlenky skromnosti, pracovi-
tosti a nadšení pro svou práci, připravil 
před slavnostním zahajovacím večerem 
pro své členky talk show s významnými 
českými architektkami a designérkami, 
Evou Jiřičnou, Ivanou Dombkovou, Vik-
torií Souček a Lenkou Žižkovou. Dámy 

představily hostům své životy, tvorbu 
i inspirace. 

Tímto setkáním vstoupil dámský klub 
do čtrnáctého roku své činnosti. Zakla-
datelka, Helena Kohoutová, poděkovala 
přítomným dámám za podporu klubu 
a vyjádřila přesvědčení, že klub dokázal 
vytvořit přátelské a smysluplné prostředí. 
Všudypřítomná inspirace nadchla přítom-
né dámy natolik, že výstavu navštívili i bě-
hem víkendu společně s přáteli. Partnery 
setkání byla GE Money Bank a Život nápa-
dům, MasterCard Ladies Club, Olympus 
a Národní galerie v Praze. Kromě jiného 
se přítomní hosté mohli pokochat krásou 
vystavených Volvo vozů nebo italských 
šperků značky GoldSirio. 

Moderní design pro Ženy
V dubnu byla v rámci Czech Architecture week zahájena výstava moderního 
interiérového designu s názvem MDŽ: Moderní design pro Ženy.

Dámské spodní
prádlo a plavky
ve značkovém butiku 
v centru Prahy
V těchto dnech slaví Lisca první výročí 
svého značkového butiku v Praze v pasá-
ži Astra na Václavském náměstí. Při této 
příležitosti byla představena nová kolekce 
dámského spodního prádla a plavek pro 
jaro-léto 2013. Všichni návštěvníci, včetně 
přítomných novinářů, mohli zhlédnout 
řadu originálních a zajímavých modelů 
této slovinské značky, která se může poch-
lubit více než 55letou tradicí. Vůbec popr-
vé byla představena také pánská kolekce 
spodního prádla.

www.lisca.cz

Ne nadarmo se o Praze hovoří jako o učebnici architektury. 
Tisíc let vývoje dalo městu cenné památky, vystavěné 
v nejrůznějších stavebních slozích od románského až po 
moderní. Narazíte na ně doslova na každém rohu. Vydejte 
se například tajuplnými uličkami ze starobylého centra přes 
Karlův most až na sídlo panovníků na Pražský hrad. Každý 
dům, každá budova vám bude cestou vyprávět svůj příběh. 
Třeba o Kafkovi, Mozartovi, Faustovi nebo o slavném páru 
Ginger a Fred. A protože je Praha samozřejmě i moderním 
městem se vším všudy, můžete zde v současném tanečním 
rytmu prožít svůj vlastní pražský příběh.

www.kudyznudy.cz

Praha

že v Česku i domy 
tančí, už jste v zajetí 
jejich rytmu.

Kdybyste věděli,
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