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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

konečně jsme se dočkali slunce! Se sluncem souvisí i mno-
hé produkty, jejichž příběhy vám vyprávíme na stranách 
tohoto vydání. Jak titulní strana napovídá, jsou to třeba 
nápojové lahve určené k opakovanému použití švýcarské 
značky SIGG. Je největším světovým výrobcem těchto lah-
ví, za kterými stojí 105 let tradice a nepřetržitého vývoje.

S létem si spojujemetaké grily. Doslova synonymem grilo-
vání se stal dnes světoznámý Weberův kotlový gril. Částeč-
ně zábavné, částečně neobvyklé – takové bývají historky 
o vynálezech a vynálezcích. Příkladem těch “neobvyk-
lých” je nápad udělat z bóje gril s poklopem. Tak vynale-
zl George Stephen před více než 60 lety první kotlový gril 
a vnesl revoluci do nejprve americké a následně i globál-
ní kultury grilování.

Svá jubilea s námi tentokrát slaví značka Moser, která 
právě před sto lety představila poprvé svůj legendární 
soubor Maria Theresia, který je cenným dokladem umě-
leckých a řemeslných schopností mistrů sklárny. 

Značka ETA letos slaví 70. výroční od svého založení, kdy 
v Hlinsku začala vyrábět žehličky, tehdy ještě pod znač-
kou ESA.

Pro toto vydání se nám podařilo získat ale i další dvě iko-
ny českých tradičních značek – VEBA a Zetor. Obě si našly 
svoje místo světových trzích a jsou dnes díky tomu velmi 
prosperujícími společnostmi. Okolo 90 % své produkce 
dnes vyvážejí i na velmi vzdálené trhy. Značka VEBA, 
počátky které se datují až k roku 1856, vyvinula brokát, 
jímž oslňuje již roky africký kontinent. 

Do osmnácti zemí pěti kontinentů zase exportuje svo-
je traktory značka Zetor. Svoje příznivce značka zve do 
nově otevřené Zetor Gallery v Brně. Traktor je Zetor – od 
roku 1946. 

Rozhodně si tentokrát nenechte ujít příběh značky Manu-
faktura. Za ní stojí nadšení kolektivu lidí, kteří od začát-
ku věřili, že dělají správnou věc, a vedle pomoci dochovat 
a udržet stará česká řemesla vybudovali úžasnou síť ob-
chodů s vlastními kosmetickými produkty pro domácí 
lázně. V tomto vydání se dočtete i další příběhy obyčejné-
ho českého hrdinství. Myslím tím hrdinství těch, kteří se 
v naší zemi pustili do podnikání a dokázali vybudovat 
silnou značku.

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy ovlivňu-
jí náš vztah k něčemu či někomu, příběhy nás formují 
a utvářejí.To jsou právě motivy prezentace značek na 
našich stránkách, které se teprve chtějí vrýt do povědo-
mí lidí anebo se představit jako nové na trhu. A kdybyste 
našim čtenářům chtěli vyprávět ten svůj příběh, tak jsme 
tu pro vás.

Přejeme vám, ať je budování vaší značky jen a jen slun-
cem zalité! Tak si užívejte léta jakkoli a kdekoli!

Milí čtenáři,

HHHH

SKVĚLÉ MÍSTO PRO STYLOVÝ VEČER
Jazz Bar v angelo Hotelu Prague je příjemným místem pro odpočinek po náročném pracovním 
dni nebo pro klidné posezení s přáteli. Široký výběr koktejlů, vín i dalších nápojů a lehké menu 
je vítaným osvěžením nejen pro účastníky konferencí konaných přímo v budově hotelu ale 
i pro hosty ze širokého okolí. Atmosféru jazzového klubu 70. let dotváří i krb, v letních měsících 
je otevřena klidná letní zahrádka nabízející lehké grilované speciality.

LOKALITA: Praha, živé obchodní centrum Anděl  BENEFITY: Designováno Jestico + Whiles, moderní a pohodlné ubytování
EXPLORE: www.angelohotel.com, www.vi-hotels.com
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NENÍ TRŮN JAKO TRŮN
ANEB KORUNOVAČNÍ KLENOTY HYGIENY

VÝSTAVA VÝROBKŮ ZNOJEMSKÉ KERAMICKÉ TOVÁRNY

18/07–7/10/2013

DŮM UMĚNÍ JMM

MASARYKOVO NÁM. 11

ZNOJMO

„Keramička“ se pojí se Znojmem od roku 1878, kdy zde 
vznikl první evropský závod se strojovou výrobou keramiky. 
Výstava představuje historickou keramiku včetně unikátních 
toalet vyrobených převážně ve znojemské továrně.
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Záleží na tom, z čeho piješ
SIGG je největším světovým výrobcem nápojových lahví určených k opakovanému použití. Tento titul si vydobyl 
díky nesrovnatelné kvalitě svých produktů. Stojí za ním i více než stoletá historie a nepřetržitý vývoj. V dnešní 
době jsou lahve SIGG synonymem švýcarské preciznosti, ekologičnosti, zdravotní nezávadnosti a v neposlední 

řadě i osobitého stylu každého svého uživatele.

Zrod kultu
Továrnu SIGG založili v říjnu 1908 Ferdinand 
Sigg a Xaver Küng ve švýcarském městě Biel. 
Výroba byla zaměřena na zpracování hliníku 
a produkty z tohoto kovu, mezi kterými byly 
vedle kuchyňského nádobí již od počátku 
i lahve. Nikoliv však pouze nápojové, jak je 
známe dnes. V sortimentu se totiž nacháze-
ly i ohřívací lahve do postele, které byly v té 
době velmi populární. A právě tyto zahřívací 
lahve daly později lahvím SIGG jejich typic-
ký jednoduchý tvar, kterým se pyšní dodnes. 
V roce 1917 se SIGG přestěhoval do ještě 

menšího švýcarského městečka Frauenfeld, 
kde má své zázemí i dnes a odkud posílá své 
lahve do více než 50 zemí světa.

Z kousku hliníku
Celou svou historii byla výroba neustále zdo-
konalována. Výrobní linka se postupně mo-
dernizovala a automatizovala s tím, jak rostla 
popularita lahví. Bylo nutné uspokojovat 
rychle rostoucí celosvětovou poptávku. Na 
začátku výrobního procesu je malý kousek 
surového hliníku, který připomíná hokejový 
puk. Z něho potom píst jedním mohutným 

úderem o síle 600 tun vytvaruje válec. Tvar 
lahve ale vznikne až po dalších 26 krocích, 
při kterých se postupně formuje do konečné 
podoby. Tělo lahve je tedy z jednoho kusu, 
neobsahuje žádné sváry a spoje. To dodává 
lahvím mimořádnou odolnost. Vytvarováním 
však proces zdaleka nekončí. Do hrdla se usa-
dí závit a nastoupí ta nejdůležitější část – apli-
kace vnitřní vrstvy. Dovnitř lahve se nasype 
přesně odměřené množství prášku, který má 
jiný elektrostatický náboj než hliník, díky če-
muž se na vnitřní stěnu budoucí lahve rovno-
měrně „nalepí“. Ve speciální peci se potom 

působením vysoké teploty z prášku stane 
jednolitá vrstva. Zbývá již jen lahev vyleštit, 
nabarvit jejím designem, opatřit uzávěrem 
a poslat do světa.

Tajemná vnitřní vrstva
Je to právě vnitřní vrstva, která je tou nejdůle-
žitější součástí každé lahve. Její přesné slože-
ní je pečlivě střeženým tajemstvím. Víme jen, 
že je na přírodní bázi, a co je nejdůležitější, 
neobsahuje žádné toxické látky a nic se z ní 
neuvolňuje ani po dlouhých letech používá-
ní. Nepřebírá pachy ani chutě nápoje, snad-
no se čistí a je odolná i proti chemickému 
působení např. ovocných kyselin, které jsou 
obsaženy v mnoha nápojích. Její další klíčo-
vou vlastností je vysoká elasticita. Pokud se 
tedy působením velkého tlaku lahev zdefor-
muje, vnitřní vrstva se nepoškodí a lahev je 
možné nadále bez obav používat. 

Umění na lahvi
Kolekce lahví SIGG se každoročně mění. 
Fanoušci této značky se tedy vždy nemůžou 
dočkat ledna, kdy poprvé spatří katalog s no-
vými modely pro daný rok. Mnoho předních 
světových designérů již mělo tu čest, že se 
jejich návrh zobrazil na lahvi a byl zařazen 
do kolekce. Do finálního výběru každý rok
postoupí z původních tisíců návrhů pouze 
několik. Každá z lahví SIGG může být považo-
vána za malé umělecké dílo. To potvrzuje i to, 
že od roku 1993 mají svou stálou expozici 
v Muzeu moderního umění (MoMA) v New 
Yorku. A každý si v kolekci může najít tu svo-
ji, která nejlépe podtrhne jeho styl.

Ekologie
Díky PET lahvím vzniknou každoročně mili-
ony tun odpadu, který se v přírodě biologic-
ky rozkládá více než 1 000 let. Na některých 
místech oceánů je už dnes více než pětkrát 

více odpadu než planktonu a plast se stává 
součástí potravinového řetězce mnoha živo-
čichů. Ale 90 % ekologických dopadů vzni-
ká již před vlastním použitím a následným 
odhozením PET lahve – ropa jako výrobní 
surovina, ropa pro dopravu, ropa pro po-
hon výrobních strojů... . SIGG jde ekologic-
ky mnohem šetrnější cestou již od samotné 
výroby. A tím, že každá lahev slouží mnoho 
let, nevzniká žádný nežádoucí odpad. A když 
už přece jenom doslouží, je možné ji re-
cyklovat. To, že to s péčí o životní prostředí 
myslí SIGG vážně, deklaruje i zapojením do 
několika ekologických projektů. V současné 
době je součásti celosvětové akce Cuipo. Po-
kud si koupíte lahev s kolekce SIGG Cuipo, 
zachráníte 1 m2 deštného pralesa v Panamě. 

S lahví obdržíte i unikátní kód, díky kterému 
na stránkách www.cuipo.org zjistíte přesnou 
polohu vámi zachráněného kousku.

Nyní se SIGG zaměřuje pouze na výrobu 
lahví a doplňků k nim. Stále ovšem přichází 
s novinkami a vylepšeními. Nejnovějším hi-
tem jsou nyní lahve s novým uzávěrem, který 
obsahuje brčko. Můžete tedy pít, aniž byste 
museli obracet lahev dnem vzhůru.

Za dobu existence továrny vzniklo již 64 mili-
onů lahví, které skončily v rukou turistů, spor-
tovců, dětí, milovníků designu... jednoduše 
těch, kteří dbají na svůj pitný režim a svůj styl 
a není jim lhostejné životní prostředí. Těm, 
kterým záleží na tom, z čeho pijí. 

Příběh značky SIGG
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Současnost značky SIGG
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KDYŽ JE TO 
TA PRAVÁ
LIFE S GOOD
Když potkáte tu správnou a najednou se bezhlavě zamilujete, 
protože tahle má všechno, už nemusíte hledat dál. 
Život je skvělý, když ho máte s kým sdílet.
www.lg.cz



KDYŽ TECHNOLOGIE
VYVOLÁVÁ EMOCE

Společnost LG je silnou korejskou společností, která se svojí pěta-
padesátiletou tradicí patří mezi světové lídry a technologické inová-
tory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních 
komunikacích. Také regionální pobočka LG Electronics CZ patří na 
českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodejích, letos slaví 
svoje kulatiny. Je to právě deset let, co zahájila svoje aktivity u nás.

 2003 .... LG zakládá svoji pobočku 
i v České republice a prodává své 
výrobky prostřednictvím svých 
obchodních partnerů

 2004 ....  LG se stalo číslem 1 na českém 
trhu s IT monitory a sponzorovalo 
hudební soutěž Česko hledá 
Superstar 2004

 2005 ....  LG uvedlo poprvé do Česka 
technologii parního praní u svých 
LG praček

 2006 ....  Mobilní telefon LG Chocolate 
se stává světovým, ale i českým 
fenoménem

 2007 ....  Společnosti PRADA a LG uvedly 
na trh první mobilní telefon na 
světě s dotykovým displejem

 2008 ....  LG představuje nové modely 
autorádií pro český trh 
(LAC5800R, LAC6800R 
a LAC7800R)

 2009 ....  LG se stalo generálním partnerem 
HC Sparta Praha a s operátorem 
Telefonica O2 uvedly v Česku 
mobilní telefon se solárním 
panelem LG GD510 

 2010 ....   LG získalo poprvé zlatou cenu 
Effie za propagaci pračky

 2011  ....  Pračka LG F1480QDS 
získala poprvé ve své 
historii ocenění Vítěz testu 
v nezávislém časopisu dTest

 2012 ....  Češi a Slováci mají možnost si 
koupit IPS monitory a mobilní 
telefony z nové série L-series 
(L3, L5, L7, L9)

 2013 .... Uvedení na český a slovenský 
trh největšího LG Ultra HD 
televizoru na světě; přichází 
i nová série telefonů L-series II

zory, Blu-ray a DVD systémy domácího kina, 
rekordéry a přehrávače, autorádia), Domácí 
spotřebiče (pračky a myčky DirectDrive, be-
známrazové chladničky NoFrost, mikrovln-
né trouby, vysavače), Klimatizační jednotky 
(ArtCool, MultiSplit, VRV), Mobilní telefony 
(především s celodotykovou obrazovkou 
a komerční monitory. 

dernější digitální 3D kina. Proto zákazníci, 
kteří si koupí LG CINEMA 3D™ TV, mohou 
využít LG brýle prosledování 3D filmů.. „Tuto 
kampaň tvořila kinoreklama v síti českých 
multiplexů Cinestar, na Slovensku v kinech 
Palace Cinemas a Cinemax, včetně bran-
dingu prostor a prezentace LG produktů ve 
foyer. Propagaci v kinech doplńovaly soutě-
že o LG produkty ve fanouškovské skupině 
LG na sociální síti Facebook a hokejové HC 
Sparta Praha,“ zavzpomínal Martin Malý, tis-
kový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 
„Současně s tím společnost LG vyrazila v Čes-
ku i na Slovensku na své roadshow mezi ob-
chodní partnery obrandovaným kamionem, 
ve kterém detailně informovala prodejce 
a management elektroprodejen o nových 
produktech s technologií LG CINEMA 3D™ 
TV. Roadshow zaznamenala takový úspěch, 
že i vloni měli Češi příležitost vyzkoušet si 
pasivní, neboli FPR 3D technologii LG CI-
NEMA 3D v rámci kamionu, který vyrazil po 
českých městech, tentokrát v nápaditém de-
signu, kterému vévodila obrovská plastika ži-
rafy, umístěná na střeše kamionu. Vnitřek byl 
zařízen jako moderní a stylový showroom, 
kde byl k dispozici vyškolený personál, který 
všem zájemcům poradil a pomohl s výběrem 
televizoru či jiného produktu z domácí zába-
vy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet nejnovější 
technologii televizorů LG CINEMA 3D, inteli-
gentní funkce u televizorů LG Smart TV s při-
pojením k internetu, které byly rovněž obo-
haceny o spoustu nových možností. Mimo 
televize byla k vidění například nová domácí 
kina, blu-ray přehrávače nebo chytré mobilní 
telefony, zejména pak LG PRADA 3.0.“ 

Velké změny v komunikaci české pobočky 
začaly s příchodem nového generálního ře-
ditele Chang Ho Kwona, který převzal funk-
ci začátkem letošního roku. Před zahájením 
nových aktivit si podrobně mapoval český 
trh. Aby byl českým zaměstnancům blíž, 
nechává si kromě anglického Charlie říkat 
česky Karel. 

Historie celosvětové značky LG Electronics 
byla vždy obklopena touhou společnosti vy-
tvořit šťastnější a lepší život. Společnost LG 
Electronics byla založena v roce 1958, tehdy 
ještě pod názvem GoldStar, a od té doby razí 
cestu do digitální éry díky své technologické 
odbornosti získané na základě zkušeností 
s výrobou různých domácích spotřebičů, jako 
jsou například rádia nebo televizory. V roce 
1995 byla společnost přejmenována na LG 
Electronics. Za celou svoji éru v 21. století 
přišla s mnoha prvenstvími – v 1998 byl 
vyroben první 60palcový plazmový tele-
vizor na světě, v roce 2000 byla na trh 
uvedena první internetová chladnička 
na světě, o rok později pak zase první 
internetová pračka, klimatizační zaří-
zení a mikrovlnná trouba. Společnost 
představila řadu nových produktů, 
jako byl první dvoujádrový mobilní 
telefon či první 3D telefon a tablet. 
Také aplikovala nové technologie 
v oblasti televizorů, tedy novou 
dimenzi CINEMA 3D.

Česká pobočka LG Electronics 
byla založena v roce 2003. Za-
městnává okolo sto zaměstnan-
ců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu 
miliard korun. Nabízené portfolio LG na 
českém trhu je rozděleno do několika kate-
gorií: Domácí zábava (LED a plazmové televi-

„Poslední tři roky nemělo LG u nás velkou 
celoplošnou kampaň ve všech možných ka-
nálech,“ konstatuje Martin Malý. „Je to také 
poprvé, kdy kampaň zohledňuje lokální trh 
a prostor dostala česká kreativa. Až dosud 
jsme přebírali kreativu z centrály a ne všech-
ny koncepty seděly na český trh. Současné 
kampaně se týká produktů ze všech hlavních 
sfér působení na českém trhu. Tendr na TV 
spot vyhrála agentura Nydrle. Ve třech po-
kračujících spotech figuruje stejný pár, který 
se ocitá v situacích běžného života. Jak se 
rozvíjí příběh, prezentují se různé kategorie 
LG produktů. První fáze se odehrává v obý-
vacím pokoji s UHD TV, kde žádá muž ženu 
o ruku pod dvojsmyslným sloganem „když je 
to ta pravá“. Ve druhé fázi pokračuje příběh 

mezi dvěma aktéry v ku-
chyni, ve třetí pak v ložnici. 
Spoty chceme komuniko-
vat nejen image značky, 
upevňovat pozici na trhu, 
ale říci, že jsme opravdu 
leadrem trhu. Jde zároveň 
i o produktovou kampaň 
s promyšlenou linií, prv-
ky humoru a přiblížení 
se českému spotřebiteli. 
Kampaň na domácí spotře-
biče se bude odehrávat i v printové linii, kde 
budeme uplatňovat i nestandardní formáty 
medií. Budeme pokračovat i ve spolupráci 
se Cinestar, kam dodáváme brýle, a dále pro-
moaktivitami s rozdáváním dárků na místech 

prodeje. K našim zakoupeným LG CINEMA 
3D televizorům přidáváme 3D kameru, 3D 
brýle a Blu-ray filmy, k energeticky úspor-
ným domácím spotřebičům zase úsporné 
žárovky atd.“

Mezi významnější marketingové počiny v his-
torii české pobočky patří generální partnerství 
hokejového klubu HC Sparta Praha, které trva-
lo od sezóny 2009/2010 a skončilo v minulém 
roce. Primárním cílem byla od počátku propa-
gace značky LG na českém trhu. Brand LG byl 
viditelný nejen na dresech hokejistů, ale také 
na stadionu při jednotlivých utkáních. 

Další významnou marketingovou aktivitou 
v  minulosti bylo generální partnerství pro 
Českou republiku a Slovensko filmu Piráti 
z Karibiku: Na vlnách podivna. LG předsta-
vilo v rámci tohoto projektu nové televizory, 
které používaly nejmodernější technologii 
pro zobrazení 3D, označovanou jako LG CI-
NEMA™ 3D TV. Jedná se o 3D televizory, kte-
ré používají stejnou technologii jako nejmo-
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Nejvýznamnější mezníky
v historii LG Electronics CZ
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Nová forma kultury grilování
Kotlový gril byl po počátečním váhání s nad-
šením přijat a cihlové grily se staly rázem 
reliktem minulosti. George Stephen založil 
společnost Weber-Stephen Products LLC 
a začal grily vyrábět ve velkém s cílem, aby 
grily byly nejen inovativní, ale měly i dlou-
hou životnost. Krátce řečeno: kladl důraz 
na spojení vysoké kvality a z ní vyplývající 
dlouholeté praktické užitkovosti výrobků.

Sériový úspěch
Dnes se Weber grily užívají po celém světě. 
Žádný div, protože při rozmanitosti receptů 
a postupů jde v podstatě o dvě věci: plno-
hodnotnou chuť a jednoduchou přípravu 
pokrmu.

Mnohostrannost díky poklopu
Georgu Stephenovi vděčíme za mnohé. Tepr-
ve jeho vynález poklopu umožnil rozmanitost 
při grilování. Gril funguje jako horkovzdušná 
trouba a mezi jiným umožňuje šetrnější po-
stupy, jako je např. nepřímé grilování, při 
přípravě pokrmů. Tento pojem uvedl v život 
a tím z grilování vytvořil gastronomickou dis-
ciplínu.

Jeho syn James C. Stephen převzal v roce 
1993 vedení společnosti a proslavil ji po ce-
lém světě. 

Jako velký příznivec grilování, milovník 
dobrého jídla a otec dvanácti dětí se George 
Stephen vždy znovu zlobil kvůli všem těmto 
svízelům, které grilování provázely. Za špat-
ného počasí byl člověk nucen hledat si něja-
ké přístřeší a nechávat tak hořící cihlový gril 
bez kontroly.

Obrat na vodě
George Stephen se na nevyhovující situaci ne-
jenom zlobil, ale hledal i řešení. Po mnoha ex-
perimentech ho v roce 1952 přivedl při plach-
tění pohled na bóji k rozhodujícímu nápadu. 
Rozdělil kovovou bóji na dvě části, spodní 
použil jako kotel, opatřil ji nožkami a horní 

část bóje použil jako poklop - prototyp 
kotlového grilu byl na světě a tím i po-

ložen základ pro společnost Weber–
Stephen Products Co.

Tento nový způsob grilování 
přinesl zásadní změnu - a to kon-

trolovatelnost procesu grilování. 
Přestože dosažení rozmanitosti při 

přípravě pokrmů na grilu nebylo pů-
vodním Stephenovým cílem, mohlo se 
od té doby, díky jeho vynálezu, volit 

mezi pomalým, nepřímým a rychlým, 
přímým grilováním. Dnes světoznámý 
Weberův kotlový gril proměnil v krát-

ké době vzhled amerických zahrad 
a stal se symbolem grilování.
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Tento nový způsob grilování 
přinesl zásadní změnu - a to kon-

trolovatelnost procesu grilování. 
Přestože dosažení rozmanitosti při 

přípravě pokrmů na grilu nebylo pů-
vodním Stephenovým cílem, mohlo se 
od té doby, díky jeho vynálezu, volit 

mezi pomalým, nepřímým a rychlým, 
přímým grilováním. Dnes světoznámý 
Weberův kotlový gril proměnil v krát-

ké době vzhled amerických zahrad 
a stal se symbolem grilování.

Částečně zábavné, částečně neobvyklé – ta-
kové bývají historky o vynálezech a vynález-
cích. Příkladem těch “neobvyklých” je nápad 
udělat z bóje gril s poklopem. Tak vynalezl 
George Stephen první kotlový gril a mnoha 
následnými modely vnesl revoluci do nej-
prve americké a následně i globální kultury 
grilování.

Období před vynálezem kotlového grilu lze 
nazvat cihlovou érou. V celé Americe bylo 
běžné používat otevřené grily postavené z ci-
hel. Nevýhod s sebou tyto grily nesly něko-
lik: nebyly mobilní, při nepříznivém počasí 
díky chybějícímu poklopu nebyly použitelné 
a často způsobovaly požár. Kromě toho ani 
kulinářský požitek nebyl nijak valný: poletu-
jící popel se usazoval na oblečení i na mase 
a to, co nakonec skončilo na talíři, bylo často 
připálené a špatně ogrilované.

George
Stephen

Současnost značky
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Jako první společnost na světě spustila 
LG v tomto roce prodej OLED televizorů. 
„OLED televize přináší novou éru 
domácí zábavy, když zákazníci poprvé 
zkusili ultratenkou OLED televizi, 
neměli slov. OLED technologie je totiž 
mnohem víc než jen dílčí vylepšení 
aktuální televizní techniky,“ říká 
Martin Malý.
OLED televize je široká pouze 4 mm, 
váží méně než 10 kilogramů a nabízí 
neuvěřitelně živý a realistický obraz 
díky špičkové WRGB technologii. 
Unikátní LG Four-Color Pixel systém 
zahrnuje i bílý subpixel, který je přidán 
k tradičnímu červenému, zelenému 
a modrému, čímž se vytváří dokonale 
barevný výstup. Díky funkci Color Refi-
ner zaručuje LG OLED televize mnohem 
živější a přirozenější obraz, než jste byli 
doposud zvyklí. LG rovněž nabízí díky 
novému modelu nekonečný kontrastní 
poměr, který udržuje optimální úroveň 
kontrastu bez ohledu na okolní 
jas či pozorovací úhel.

V letošním roce je na trh uvedena i nová modelová řada chladniček NO FROST. 
Její vlajkovou lodí je Door-In-door chladnička Lancaster (model GS9366NECZ). 
S kapacitou 614L úsporným LED osvětlením a úsporným kompresorem patří 
do energetické třídy A++. Mezi zajímavé produkty určitě patří i chladnička LCEP 
model LG GBB539NSCFE, která dosahuje díky technologické inovaci LG dosud 
nejlepší energetické úspornosti.

Nová hybridní sušička LG RC9055AP2Z disponuje největší 
kapacitou na světě, celých 9 kilogramů. Při režimu ECO nabízí 
až 50% úsporu energie díky novému tepelnému čerpadlu.

A my víme, o čem mluvíme, neboť u nás už se více než 60 let všechno 
točí jen kolem jednoho: venku si společně užívat, a sice u – grilování.
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Weber® – synonymum pro výjimečné 
potěšení a kulturu grilování
Když se přátelé a známí baví o značce Weber®, pokaždé vyjde najevo, že Weber® není jen 
značka zatraceně dobrých grilů. Se zářícíma očima si sdělují zkušenosti o kvalitě a velké 
rozmanitosti výrobků značky Weber®. Tato značka je synonymem grilování s požitkem 
a nadšeným uživatelům otvírá svůj mimořádný svět plný mimořádných zážitků.

Weber® s novým pojetím komunikace, ori-
entací na kvalitní suroviny a nové možnosti 
gastronomie rozšiřuje platformu pojetí gri-
lování. Centrální marketing značky i lokální 
komunikace jde směrem přirozenosti v bran-
dingu. „Nikdo negriluje doma nažehlený“, 
vysvětluje Václav Modelský, „proto se i značka 
Weber® profiluje touto cestou. Komunikuje 
reálnost, přirozenost, tak jak to přináší život. 
Veškeré materiály, včetně vizuálů ambasado-
ra a tváře společnosti Weber® Zdeňka Pohl-
reicha, následují trend reálného, surového 
a jedinečného zobrazení jídla, lidí i celkové-
ho prostředí grilování. Weber komunikace 
je samozřejmě i v letošním roce zaměřená na 
propagaci trendu grilování a nových produk-
tů, ale zároveň v této sezóně posílí i témata, 
která se věnují kvalitě potravin a změnám 
v náhledu na kulturu a styl stravování v naší 
zemi. Odráží jedinečnost produktů Weber, 
opravdovost a realitu světa grilování.“

Weber Grilakademie Original
Produkty značky Weber® jsou distribuovány 
prostřednictvím sítě partnerů. Na jedné stra-
ně je to nezávislý trh specialistů, na druhé 
DIY řetězce. Partner přebírá celý ověřený 
koncept, který zahrnuje jak produktové port-
folio, tak i velikost a formu prezentace. Pro-
dukty jsou vždy prezentovány a prodávány 
v samostatných zónách, ostrůvcích, a protože 
se jedná o specifické zboží, je důležitá správ-
ná komunikace a znalost produktů prodávají-
cím personálem. Proto firma pořádá školení 
a grilovací kurzy pro zaměstnance svých 
partnerů, kde si každý může grily vyzkoušet 
a naučit se pořádně grilovat. 

Pro běžné uživatele a grilovací nadšence 
také firma Weber připravila speciální kur-
zy grilování nazvané Weber Grilakademie 

Original. Tyto kurzy vznikly ve spolupráci 
s Pražským kulinářským institutem (Prakul) 
pod vedením majitele Prakulu Romana Vaňka 
a týmu jeho šéfkuchařů.

Akademii, kde každý skutečně reálně 5 ho-
din griluje pod vedením mistrů kuchařů, si 
lze u Prakulu zakoupit jak pro jednotlivce, 
tak i pro větší skupiny klientů, partnerů či za-
městnanců. Jde tak o hodnotný benefit, jehož 
úroveň garantuje značka Weber®, neboť má 
celosvětově dáno, že v rámci této koncepce 
kurzů grilovávání se spojuje pouze se školou 
vaření na nejlepší úrovni. 

Nová
komunikace
značky
Ruku v ruce se vše-
mi novinkami v kon-
cepci jde i nová 
podoba firemního 
webu www.weber-
stephen.cz, který se 
stává uživatelsky 
přehlednějším a vy-
užitelnějším. Každý 

si zde vybere z řady grilovacích tipů a recep-
tů, nové webové stránky jsou tak dokonalým 
průvodcem všem mistrům Weber® grilů.

Weber zároveň mění veškeré vizuály, POS 
a design obchodů, kde je možné grily 
a příslušenství této značky zakoupit, 
a to včetně prezentace v DIY řetěz-
cích. Toto je v současné situaci na 
trhu velice odvážný a průkop-
nický krok.

Společnost Weber-Stephen 
také letos poprvé přichází 
s Grilmagazínem Original, se 
kterým se zákazníci mohou 

setkat u všech Weber Partnerů a který doko-
nale odráží nový způsob reálné a originální 

komunikace značky. Grilmaga-
zín Original v sobě snoubí 

lifestylový časopis s no-
vinkami z oblasti gast-
ronomie, zajímavými 

grilovacími recepty, 
tipy a triky pro lepší 
grilování a zároveň 
slouží i jako katalog 
produktů Weber.

užitelnějším. Každý 

Americká společnost Weber-Stephen Produ-
cts sídlí v Chicagu ve státě Illinois v USA. Již 
od roku 1952, kdy vytvořil zakladatel spo-
lečnosti George Stephen první kotlový gril 
s poklopem, využívají tento základní princip 
všechny grily Weber® dodnes.

Široké portfolio zahrnuje grily na dřevěné 
uhlí, plynové i elektrické grily různých veli-
kostí, s různou výbavou a bohatou nabídkou 
příslušenství. Weber® vyrábí produkty, které 
se vyznačují vysokou kvalitou a funkčností. 
Weber® také grily neustále vyvíjí a inovuje. 
Mezi nejvýznamnější vynálezy patří kromě 
již zmíněného kotlového grilu, který je vlajko-
vou lodí firmy, i patentovaný systém Flavori-
zer Bars®, který tvoří základ plynových grilů, 
tak i zapalovač briket Rapidfire®, který rychle 
a efektivně rozpálí palivo v kotlových grilech.

Grilujte a jezte kvalitně
V sezóně 2013 přichází společnost Weber- 
Stephen® se zcela novou filosofií - „Grilujte 
a jezte kvalitně“. Nyní už nejde pouze o grily 
a grilovací náčiní, ale také o kvalitu surovin, 
objevování nových chutí a vůní, setkávání 
se s lidmi a zkoušení nových receptů a grilo-

vacích technik. Grilování se jednoduše stává 
životním stylem a Weber-Stephen® tomuto 
společenskému trendu vychází vstříc.

Značka Weber® staví svou filosofii na jed-
noduchém základu – poskytuje všem svým 
zákazníkům takové produkty, které 
uspokojí veškeré jejich potřeby, 
a současně do tohoto oblíbené-
ho způsobu přípravy jídla vnáší 
nové technologie a řešení. Ať 
už je zákazník nadšený milovník 
chutí a vůní či profesionální gur-
mán, ať už disponuje vel-
kou zahradou nebo jen 
malým balkonem, s pro-
dukty značky Weber® 
je pro něho grilování 
vždy nezapomenutel-
ným zážitkem.

Ambasadorem 
kvalitního grilování
„Nejsme jen distributo-
rem grilů,“ upřesňuje fi-
lozofii značky Václav Mo-
delský, ředitel společnosti 

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r. o., „ale díky 
širokým možnostem našeho programu se 
profilujeme jako ambasador kvalitního grilo-
vání. Chceme formou osvěty působit na spo-
třebitele, zamezit mýtům a ukázat nedozírné 
možnosti, jak potraviny upravovat. Ukazuje-
me, jak využít energie našich výrobků v celé 
šíři a vytvořit si z jednoho grilu celou venkov-
ní kuchyni. Nejde o to pobíhat mezi vnitřní 
kuchyní a grilem a maso pouze finálně ugri-
lovat. Naše grily umožňují víc, umí připravit 

pečivo, předkrmy, dezerty, péct, 
udit atd. Je to o filozofii přímého 

a nepřímého grilování a o vyu-
žití momentu outdoorového 
livingu. Neboť z průzkumů, 

co lidi vede ke grilování, ne-
vychází na prvním místě 
najíst se, ale hlavně družit 
se, být venku, podniknout 
tu činnost – grilovat.“

Václav Modelský,
ředitel společnosti
Weber-Stephen CZ & SK
spol. s r. o.
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www.moser-glass.comNa Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

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

PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER

SKLÁRNA MOSER SLAVÍ 
100 LET LEGENDÁRNÍHO 
NÁPOJOVÉHO SOUBORU 
MARIA THERESIA

Konec prvního desetiletí 20. století 
znamenal z hlediska uměleckého 
vývoje v Evropě postupné doznívání 
vlivu secese a hledání geometricky 
jednodušších výrazových forem. 
Umělecké řemeslo, ve snaze najít 
nové pojetí tvaru i dekoru, se často 
obracelo k rozvíjení úspěšných 
předloh z historie. Nejinak tomu bylo 
i ve sklárně Moser.

Leo Moser, syn zakladatele sklárny a teh-
dejší technický ředitel, vždy velmi uvážlivě 
sledoval stylové proměny a vývoj vkusu zá-

kazníků. Díky tomu byla sklárna připravena nejen včas na nové tenden-
ce reagovat, ale zejména je přínosně obohacovat svými vlastními vzory.
V roce 1913 sklárna Moser představila poprvé svůj legendární soubor 
Maria Theresia, který je cenným dokladem uměleckých a řemeslných 

schopností mistrů sklárny.
Předlohou tvarů tohoto reprezentativního souboru 
je barokní souprava z doby Marie Theresie patřící doby Marie Theresie patřící 
k vybavení vídeňského císařského dvora. Moserov-
ská sklovina však historické předloze propůjčila nový ská sklovina však historické předloze propůjčila nový 
rozměr svou mimořádnou kvalitou, leskem a jiskřivostí. rozměr svou mimořádnou kvalitou, leskem a jiskřivostí. 
Vysoká uměleckořemeslná hodnota souboru je pak na-
víc dána excelentním provedením pravidelných linií brusů 
a zejména detailně rytými motivy figurálních galantních 
výjevů či ornamentálních květinových kompozic. Rytiny, 
rozvíjející se v celých plochách, vynikají živostí a opravdo-
vostí přenesených obrazových námětů a patří k vrcholným 
ukázkám osobitého ryteckého stylu sklárny Moser, který 
je řazen k nejlepším na světě. 

Vzhledem k náročnosti výroby patří soubor Maria náročnosti výroby patří soubor Maria 
Theresia dodnes ke špičkovým, skutečně luxusním Theresia dodnes ke špičkovým, skutečně luxusním 
typům moserovského křišťálu vyráběného především typům moserovského křišťálu vyráběného především 
na zakázku. 

U příležitosti 100. výročí souboru sklářští mistři obo--
hatili původní soubor z čirého křišťálu o  limitovanou čirého křišťálu o  limitovanou 
kolekci vyrobenou v průzračných barvách polodrakolekci vyrobenou v průzračných barvách polodra--
hokamů, která je vynikající ukázkou moserovského hokamů, která je vynikající ukázkou moserovského 
mistrovství.

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293

PRODEJNÍ
GALERIE
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Historie společnosti VEBA navazuje na bo-
hatou tradici textilní výroby na Broumov-
sku sahající až do 13. století. Také rodina 
zakladatele Benedikta Schrolla se výrobou 
plátna živila po mnoho generací. Už jeho 
otec přišel na myšlenku, kterou potom syn 
Benedikt dotáhl do konce, že vozit vyrobe-
né plátno na trh je málo lukrativní, a začal 
skupovat plátna od ostatních tkalců a se 
ziskem je prodávat. Benedikt si otevřel ob-
chůdek s plátnem v Ruprechticích, později 
v Hejtmánkovicích, svoje podnikání velice 
chytře rozšířil pomocí svých povozů o vý-
voz plátna do zámoří. Postupně se stával 
největším obchodníkem s plátnem v čes-
kých zemích.

Po revolučním roce 1848 Benedikt 
Schroll rychle pochopil, že rozptýlená vý-
roba plátna po domácnostech má odzvo-
něno a v roce 1856 požádal broumovské 
úřady o povolení výstavby mechanické 
tkalcovny v Broumově – Olivětíně. K to-
mu se datuje počátek průmyslové výroby 
textilu v Broumově a tento významný rok 
využívá VEBA jako svoji značku Quality Sin-
ce 1856. V těchto prostorách VEBA nadále 
pokračuje ve výrobě.

Příběh značky VEBA
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V současné době jsou výrobky VEBA z 90 % 
určeny na vývoz především do Afriky a Evro-
py. U nás je výkladní skříní tohoto sortimen-
tu Africký butik ve Velehradské ulici v Praze. 
Mezi největší exportní trhy v posledních 
letech patří země západní Afriky. Značka 
VEBA je tam prezentována prostřednictvím 
vyhlášeného módního časopisu LIFA, který 
je distribuován i do evropských metropolí. 

Výhradně pro „černý kontinent“ VEBA vyvi-
nula africký brokát se speciálními úpravami 
z nejjemnějších česaných přízí z egyptských 
bavln. V současné době připravuje technolo-
gie, které jí umožní odlišný charakter výrob-
ků – výrobu speciálních voálů včetně potis-
ků, dále saténů, plátna a výrobu arabských 
šátků. Tímto sortimentem chce VEBA oslovit 
zákazníky ze zemí Perského zálivu. 

Díky orientaci na africké trhy se VEBA stala 
velmi prosperující společností. Špičkoví ná-
vrháři dávají produktům VEBA vysokou es-
tetickou úroveň, která odpovídá aktuálním 
světovým trendům. 

Dnes patří VEBA k nejvýznamnějším výrobcům žakárských bavlněných textilií v Ev-
ropě. Zaměřuje se na produkci oděvního a domácenského sortimentu.

VEBA se těší oblíbenosti na černém kontinentu

Když hotely zdobí
žakárské vzory …
Společnost VEBA jako tradiční český výrobce bavlněných žakárských tkanin považuje za svoje poslání rozvíjet tradici textilního 
podnikání, poskytovat technicky vyspělé textilní výrobky a služby založené na těsné spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dal-
šími partnery. VEBA chce být i nadále významným evropským producentem a dodavatelem špičkových bavlněných žakárských 
tkanin a domácenského textilu pro náročné světové trhy a vybranou klientelu v tuzemsku i v zahraničí, včetně souvisejících 
služeb. VEBA i v současnosti usiluje o stabilní postavení mezi leadery českého textilního průmyslu. 

Tkaniny z Broumova

dobyly svět

Benedikt
Schroll

Společnost VEBA se dlouhodobě zabývá také 
výrobou ložního povlečení, ubrusů a froté 
výrobků pro domácnost a pro hotelovou 
sféru. Tento segment bytového textilu je 
dnes realizován prostřednictvím společnos-
ti PAPILLONS pod obchodní značkou VEBA 
home textile. Celá nabídka sortimentu je 
prezentována na stránkách www.papillons.
cz, výrobky je možno zakoupit v prodejnách 
Veba a v maloobchodním e-shopu, využít lze 
i on-line velkoobchod s hotelovým textilem.

Základní nabídka sortimentu pro vybavení 
hotelů, lázeňských domů, wellness center, 
penzionů, restaurací a v neposlední řadě 
i nemocnic a pečovatelských zařízení je zahr-
nuta v Hotelovém katalogu, který je přílohou 
tohoto vydání časopisu. Hotelové prádlo je 
testováno podle evropských standardů pro 
ošetřování v průmyslových prádelnách ve 
spolupráci s odborníky Asociace prádelen 
a čistíren. Zákazníkům je tak garantována 
vysoká kvalita a stabilita opakovaných do-

dávek. Společnost Papillons testuje své vý-
robky i v nezávislých zkušebnách, k široké 
škále sortimentů dokládá osvědčení „Prádlo 
PROFESSIONAL“ od Textilního zkušebního 
ústavu v Brně. Zboží označené značkou Pro-
fessional je při tvorbě konstrukcí posuzová-
no také z pohledu optimalizace nákladů na 
údržbu a je zárukou vysoké kvality při ex-
trémně častém a náročném praní.

Společnost Papillons garantuje vysokou 
kvalitu a výborné užitné vlastnosti. Kromě 
osvědčení Professional je držitelem značky 
QZ-zaručená kvalita a Česká kvalita.

Předností nabídky je garance vysoké kvality 
a životnosti prádla a široké možnosti zakázko-
vé výroby. Výrobní spojení s Vebou nám k to-
mu poskytuje nejmodernější technologie. Sa-
mozřejmostí je také šití na míru, vytkání loga, 
aplikace výšivek i využití širokých možností 
digitálního tisku, bohatá nabídka barev. 

Vybavení restaurací Zakázková výrobaVybavení koupelny



Současnost značky VEBA Současnost značky VEBA

21

Základem ojedinělého projektu Villa Richter 
je spolupráce VEBY při modernizaci vybra-
ných salónků vinárny Villy Richter a násled-
ně jejich vzájemně výhodné marketingové 
a propagační využití. 

Tomuto záměru napomáhá i výhodná po-
loha Villy Richter – v turisticky velice atrak-
tivním centru Prahy, pod Pražským hradem, 
na úpatí Svatováclavské vinice (poblíž stani-
ce metra Malostranská). 

Projekt zahrnuje vybavení následujících 
salónků (v pořadí, v jakém se prochází od 
recepce): salónek KUBA, salónek PRAHA, sa-
lónek PAŘÍŽ a salónek PREMIÉRSKÝ.

Společným rysem všech čtyř salónků byl 
záměr vytvořit unikátní interiéry, kdy každý 
salónek je jedinečný ve svých sladěných de-
zénech i v originálních barevnostech. Velice 
zajímavé je výsledné vnímání barevností jed-
notlivých interiérů, a to především ovlivňo-
vání typem osvětlení (různá intenzita umělé-
ho osvětlení nebo přírodního světla z oken, 
které dále podpoří slunce). 

V celém kompletu výrobků je každý saló-
nek vybaven materiály společnosti VEBA, 

který je použit na stěny, tj. formou „textilních 
tapet“ umístěných na zdi pomocí speciální 
technologie aranžování, kterou používají fil-
maři při přípravě kulis nebo filmových inte-
riérů, dále na okna – závěsy a záclony a v ne-
poslední řadě na stoly – podubrusy, ubrusy 
a ubrousky s výšivkou loga „R“. 

Jedinečnost interiérů zvýrazňuje
výborné umístění Villy Richter s nád-
herným výhledem na „starou Prahu“
Při návštěvě historických míst Prahy se na-
bízí i návštěva Pražského hradu s několika 
vyhlídkovými terasami. Zadním východem 
pak lze projít přes Svatováclavskou vinici až 
k Ville Richter, kde si můžete v rámci odpo-
činku dát šálek lahodné kávy nebo sklenku 
výborného vína. Než vás personál obslouží 
máte chvilku na porozhlédnutí se kolem 
sebe a vytvoření si vlastního názoru na dílo, 
které je zde popisováno, a na jehož realizaci 
se podílelo několik týmů pracovníků společ-
nosti VEBA, kteří odvedli vysoce odbornou 
a profesionální práci.

V nabídce společnosti jsou i originální 
výrobky chráněné užitným vzorem se 
specifickými užitnými vlastnostmi – fro-
té kolekce Water a nová kolekce funkč-
ního froté Prowell. Tyto velmi kvalitní 
froté výrobky jsou určeny především 
pro rostoucí segment wellness center 
a lázně. 
 
Základní sortiment je obohacován neustále 
o nové výrobky. V nejbližším období uvede 
společnost na trh novou značkovou kolekci 
froté ručníků a osušek určenou pro hotely 
vyšších kategorií pod názvem Grand s výji-
mečnou plošnou hmotností 640 g/m2, pří-
jemnou plností a měkkým omakem. 

Kolekce Water 

Společnost Papillons je 
garantovaným dodavatelem 
Asociace hotelů a restaurací 
České republiky (AHR ČR). 
Vybraný hotelový sortiment 
prodává i ve velkoobchodní 
síti Makro v ČR a Metro na 
Slovensku. Jejím cílem je 
spokojenost hostů hotelů 
a zařízení vybavených zbožím 
se značkou VEBA home textile 
a kvalita služby člověku.

Zakázková výroba

Kolekce Prowell

VEBSKÉ tkaniny zdobí
interiéry Villy Richter
Na přelomu září a října 2012 byly zahájeny práce na unikátním projektu akciové 
společnosti VEBA a Villy Richter - jedinečného gastronomického areálu v těsném 
sousedství Pražského hradu. 
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„Naši firmu jsme založili s cílem udržet a prezentovat česká a moravská řemesla, kterým tehdy hrozil zánik. 
Postupně se nám podařilo sdružit přes 250 drobných řemeslníků, bývalých mistrů lidové tvorby, Nositelů 
tradice a tradičních českých firem, jejichž výrobky prodáváme v síti našich obchodů. Zajištěním pravidel-
ného odbytu a spoluprací při vývoji, designu a ochraně jejich produktů tak napomáháme udržení mnoha 
unikátních řemeslných technik. Díky myšlence „českosti a kvality“ jsou naše obchody odlišné a unikátní. 
Design obchodů je koncipován tak, aby návštěva každého z nich působila jako milé pohlazení a evokovala 
atmosféru starých časů. V prosinci 1995 se stal Český Národní Podnik s.r.o. první společností, která získala 
ocenění Czech made za provozování sítě obchodů. V našich obchodech oceníte výběr sortimentu a originální 
řešení interiérů, ale také vynikající zákaznický servis a naučný informační systém.“

Tým MANUFAKTURA Original Czech Tradition

Současnost značky Manufaktura
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návštěvníky uvedou do historie. Nechybí ani 
informace o řemesle, z jaké je doby, z jaké 
pochází lokality, vysvětlen je řemeslný po-
stup. Jsou zde i obrazovky s filmy o řemesle 
a ukázkami, jak věc vzniká. V průběhu roku 
návštěvníci mohou v obchodech i osobně 
shlédnout předvádění řemesel a obdivovat 
řemeslnou zručnost dodavatelů výrobků.

Český Národní Podnik napomáhá řemeslům 
i v té rovině, že mnohdy inspiruje i výrobní 
programy. Navrhne dekor, krabice, kazety, 
porcelán apod. V letech 2000 - 2004 podpo-
roval i vývoj nového designu . Za podpory 
MK ČR pořádal designérské soutěže – Inspi-
race tradiční řemeslnou tvorbou. Tyto soutě-
že byly věnovány rozvoji jednotlivých oborů 
– textilní výrobě, výrobě keramiky…

Počet obchodů Manufaktura Original 
Czech tradition se postupně rozšiřoval. Od 

prvního obchodu v roce 1991 až po sou-
časných sedm. Tradiční řemesla lze nalézt 
také v obchodech Manufaktura na Letišti 
V. Havla.

Postupem času se podařilo vybudovat také 
souběžný projekt vycházející ze speciálně vy-
víjené kosmetiky na tradičním, pokud mož-

Z bezvýznamného „konkurenta“ ˝Krásné jizby a ÚLUVu se po létech stal jeho 
pokračovatel, alespoň ve smyslu péče o pokračování Českých a Moravských 
lidových řemesel. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a je respektovaný 
mnoha významnými institucemi. 

no českém základě a s ojedinělou a moderní 
nosnou myšlenkou „Vaše domácí lázně“. Tr-
valo téměř deset let, než byl koncept finálně 
doladěn do dnešní podoby, kdy se stal díky 
podílu speciálně vyvíjených doplňků a malé-
mu segmentu potravinových produktů cel-
kem životně stylovým spíš než kosmetickým. 
A je úspěšný. 

Díky obchodu MANUFAKTURA Original 
Czech Tradition vznikla ojedinělá forma pre-
zentace našich tradičních řemesel, a to i v ce-
loevropském měřítku. Vzácně vyvážený sor-
timentní mix je průřezem toho nejlepšího, 
co české řemeslo kdy nabízelo. Prodej výrob-
ků tradičních řemesel tak pomáhá v duchu 
nejlepší české obchodní tradice udržovat 
dnes již zanikající nebo velice vzácná řemes-
la a dovednosti. Velmi citlivě se přistupuje ke 
komerční stránce věci. Tradiční české řemes-
lo se vyznačuje precizností vypracování. 

Sortiment obchodů MANUFAKTURA Origi-
nal Czech Tradition je vybírán s důrazem na 
přírodní materiály a kvalitní technologie. Na-
vzdory komerčním záměrům jde o předměty 
velmi trvanlivé a s velkou užitnou hodnotou. 
Tradiční řemesla tak i díky Manufaktuře na-
šla své uplatnění i v současnosti – výrobky 
tradičních řemesel jsou originálním bytovým 

doplňkem, dekorací, suvenýrem. V obcho-
dech Manufaktura jsou prezentováni i Nosite-
lé tradic. Titul, který uděluje ministr kultury 
ČR ročně 5 významným řemeslníkům . Český 
národní podnik se jako jediná firma zařadil 
po bok institucím, které navrhují vynikající 
řemeslníky na udělení tohoto titulu.

Obchody Manufaktura jsou výjimečné také 
svým architektonickým řešením. Jsou zři-
zovány v prostorách krásných historických 
domů v centru Prahy. Vzhled obchodu je 
důležitým aspektem celého prodejního kon-
ceptu. Atmosféru a pocit z obchodu jako 
z minulých dob dotvářejí historické předmě-
ty. Je úžasné, jak jednotlivé odlišné typy his-
torických prostor mohou být sjednoceny do 
jednotného vizuálního stylu. 

Každé prezentované řemeslo zde má své mís-
to dekorované logickými rekvizitami, které 

„Kdysi na začátku byl nápad 
pronajmout si tehdy zavřenou 
klášterní prádelnu v centru Prahy 
a pokusit se tam přečkat studentské 
prázdniny prodejem tehdy naprosto 
nerozšířených nebarvených dřevěných 
hraček a panenek ze šustí.

Příběh značky Manufaktura
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Český národní podnik již od svého vzniku roku 1991 prezentuje ve svých obchodech 
na vysoké úrovni výrobky tradičních českých a slovenských řemesel. Tyto výrobky, 
typické pro naše území pečlivě vybírá, tvarosloví konzultuje s etnografy i výtvarníky. 
Velkým přínosem při výběru sortimentu je spolupráce s odbornými pracovišti, na-
příklad Národopisným muzeem nebo Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. 
I díky tomu dodavatelé navazují na nejlepší tradice české řemeslné tvorby i školy 
českého designu ( … Artěl, Krásná Jizba, ÚLUV).

Český národní podnik již od svého vzniku roku 1991 prezentuje ve svých obchodech 

Original Czech Tradition

Unikátní koncept obchodů
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Kvalita, síla
a design…
…to jsou tři vlastnosti, které má nový sáčkový 
vysavač Generoso značky ETA. Úsporný ECO 
motor, vysoký sací výkon 400 W. Toto vše zna-
mená dokonalé vysávání při nízké spotřebě 
elektrické energie s nadstandardní sací účin-
nosti. Systém „Soft start“ zajistí plynulý rozběh 
motoru a nezatíží elektrickou síť. Tichý chod 
je samozřejmostí. Trendový design je také jed-
nou z předností nového vysavače ETA Gene-
roso. Na LED panelu, který se ovládá dotykem, 
si lehce navolíte sací výkon. Světelná signa-
lizace plnosti prachového sáčku vás navíc 
upozorní, kdy je nutné sáček vyměnit. 
Unibag, 100% hygienický a univerzál-
ní sáček, má objem 3,5l.

Oceníte lehkou
manipulaci
Manipulaci s vysavačem ETA Generoso uleh-
čí 8 m dlouhý přívodní kabel a 11 m akční 
rádius tak, že vás nebude obtěžovat přemis-
ťování vysavače v průběhu vysávání. Velkou 
výhodou je také ergonomické měkčené a od-
pojitelné držadlo hadice, které opět manipu-
laci zjednoduší a nedojde k jejímu poničení. 
Samozřejmostí jsou měkčená kolečka.

…to jsou tři vlastnosti, které má nový sáčkový 
vysavač Generoso značky ETA. Úsporný ECO vysavač Generoso značky ETA. Úsporný ECO 
motor, vysoký sací výkon 400 W. Toto vše zna-
mená dokonalé vysávání při nízké spotřebě 
elektrické energie s nadstandardní sací účin-
nosti. Systém „Soft start“ zajistí plynulý rozběh 
motoru a nezatíží elektrickou síť. Tichý chod 
je samozřejmostí. Trendový design je také jed-
nou z předností nového vysavače ETA Gene-
roso. Na LED panelu, který se ovládá dotykem, 
si lehce navolíte sací výkon. Světelná signa-
lizace plnosti prachového sáčku vás navíc 
upozorní, kdy je nutné sáček vyměnit. 
Unibag, 100% hygienický a univerzál-

Oceníte lehkou

Bohaté a kvalitní
příslušenství vysavače
Stejně tak jako u jiných vysavačů značky ETA, 
ani Generosu nechybí variabilní a kvalitní pří-
slušenství. Vysavač je vybaven hubicí Diestro, 
která se v případě potřeby otočí až o 180°. 
Umožní tak vysávání i těch částí vaší domác-
nosti, kam se běžným způsobem při úklidu 
nedostanete (např. prostor pod skříněmi.) 
Součástí je i hubice na tvrdé podlahy z koň-
ských žíní, která povrch podlah nepoškrábe 
a velmi lehce se s ní manipuluje. K dokonalé-
mu úklidu pomůže také hubice Nero. Samo-
zřejmostí je štěrbinová a polštářová hubice 
doplněná kartáčkem. Další z výhod Generosa 
jsou tři parkovací polohy: vertikální, horizon-
tální a poloha pro podlahovou hubici.

Více na www.eta.cz 
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Žehličky
a vysavače

jež se staly ikonou

Při příležitosti oslav 70 let působení přichází ETA a.s. na trh se sku-
tečnou lahůdkou. Představuje prémiovou novinku GENEROSO 
z kategorie sáčkových podlahových vysavačů, s neuvěřitelnou 
prodlouženou zárukou na 70 let. Do trhu budou uvedeny 
dva typy vysavačů nové generace GENEROSO, z kterých 
je právě ten se 70 – letou zárukou na motor vyrobený 
v limitované edici a v počtu jen 1943 kusů! Toto číslo od-
povídá roku založení společnosti. V novém vysavači ETA 
GENEROSO je spojena kvalita značky ETA, síla a design. 
Základními benefity vysavače ETA GENEROSO jsou: vyso-
ký sací výkon, dokonalá filtrace a příjemný design. 

Při příležitosti oslav 70 let působení přichází ETA a.s. na trh se sku-
tečnou lahůdkou. Představuje prémiovou novinku GENEROSO 
z kategorie sáčkových podlahových vysavačů, s neuvěřitelnou 
prodlouženou zárukou na 70 let. Do trhu budou uvedeny 
dva typy vysavačů nové generace GENEROSO, z kterých 
je právě ten se 70 – letou zárukou na motor vyrobený 
v limitované edici a v počtu jen 1943 kusů! Toto číslo od-v limitované edici a v počtu jen 1943 kusů! Toto číslo od-
povídá roku založení společnosti. V novém vysavači ETA 
GENEROSO je spojena kvalita značky ETA, síla a design. 
Základními benefity vysavače ETA GENEROSO jsou: vyso-
ký sací výkon, dokonalá filtrace a příjemný design. 

ETA představuje novou generaci 
vysavačů GENEROSO s neuvěřitelnou 
prodlouženou zárukou 70 let!

Vše začíná 3. září 1943 v městečku Hlinsko, 
tedy během druhé světové války. Tady za-
kládá podnikatel Jan Prošvic, který již v té 
době vlastní továrnu na elektrické přístroje 
v Praze, Elektrotechnickou akciovou společ-
nost ESA (Elektrotechnická společnost akcio-
vá), jež se zpočátku soustředí především na 
výrobu žehliček. I po válce vidí tento hlavní 
akcionář a ředitel budoucnost optimisticky 
a proto skupuje další objekty pro výrobu. Po 
znárodnění je firma začleněna do koncernu 
Elektro-Praga Hlinsko. Jedním z největších 
mezníků v historii firmy je rok 1952, kdy se 
z koncernu vyčleňuje samostatný podnik 
Elektro-Praga Hlinsko a ze znárodněného 
provozu v Rýnovicích se sem převádí výroba 
vysavačů, které se během krátké doby stávají 

hlavním výrobním programem firmy. To dalo 
až do roku 1996 firmě jméno Elektro-Praga 
a v tomto roce se mění na ETA a.s. Privatiza-
ce akciové společnosti Elektro-Praga Hlinsko 
proběhla formou kuponové privatizace. Prv-
ními vlastníky se staly privatizační fondy vel-
kých bank. ETA dnes patří mezi největší české 
značky. Spontánní znalost značky ETA mezi 
českými spotřebiteli dosahuje 96 %, a to nejen 
názvem, ale i synonymy „tradice“ a „kvalita“. 

O historii značky ETA se však více můžete 
dočíst na www.historie.eta.cz a také v našem 
dalším vydání – v září, kdy ETA bude slavit 
přesně 70 let od svého založení.



„Velmi nás těší dlouhodobý zájem o značku 
Zetor. Rádi bychom proto příznivcům trak-
torové techniky nabídli další příležitost pro 
setkávání a získávání dalších informací. No-
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„Velmi nás těší dlouhodobý zájem o značku 
Zetor. Rádi bychom proto příznivcům trak-

vou Zetor Gallery jsme zároveň koncipovali 
tak, aby se jednalo o zajímavou podívanou 
například i pro rodiny s dětmi, takže nebude 
chybět řada audiovizuálních prvků, multido-
tykových displejů a samozřejmě ani samotné 
traktory. Fanoušky potěší i obchod s dárko-
vými předměty zaměřenými na značku Ze-
tor. Obchod je zároveň určen i pro majitele 

traktorů této značky nebo dealery, kteří si 
zde mohou zakoupit nejčastěji používa-
né náhradní díly,“ říká Marián Lipovský, 
zástupce výkonného ředitele a výrobní 
ředitel ZETOR TRACTORS a.s.

Zetor Gallery se rozkládá na ploše více 
než 1 200 m2 v dvoupodlažní budově. 

Veřejnosti je určena větší část této plochy, 
menší pak bude sloužit jako školicí centrum 
skupiny Zetor. Díky modernímu vybavení si 
mohou návštěvníci prohlídku Zetor Gallery 
opravdu užít.

Moderní vybavení vás bude bavit
Veřejně přístupná část areálu je uspořádána 
jako otevřený prostor rozdělený do několika 
tematických sekcí. První z nich je showro-
om, který je přehlídkou moderní techniky 
značky Zetor, v dalších částech je představe-
na bohatá historie traktorů tohoto českého 
výrobce. V Zetor Gallery se momentálně na-
chází celkem 14 exponátů včetně nejstaršího 
modelu Z25. 

Součástí Zetor Gallery je také řada archiv-
ních snímků, které z velké části poskytli 
samotní fanoušci značky, a projekce do-
bových dokumentů o traktorech Zetor. 
K vytvoření audiovizuálních projekcí bylo 
zapotřebí projít téměř 10 000 fotografií 
a zhlédnout 43 hodin dochovaných historic-
kých filmových materiálů. 

Výstavba Zetor Gallery byla zahájena na kon-
ci roku 2012. Pro společnost ZETOR TRAC-
TORS se jednalo o investici ve výši přibližně 
25 milionů Kč. Jde o první fázi projektu. Ze-
tor Gallery je připravena na postupné dopl-
ňování dalších modelů traktorů, současných 
i historických, a jiných exponátů souvise-
jících se značkou Zetor. Návštěvníci se tak 
mají i do budoucna na co těšit.

Silné stroje v terénu
Pro ty, kteří chtějí vidět traktory přímo v te-
rénu, připravil Zetor další ročník Zetor Fa-
mily Tractor Show, která během tří měsíců 
navštíví sedmnáct destinací v pěti zemích. 
Návštěvníci se mohou těšit na to nejlepší 
z nabídky společnosti Zetor. 

Kromě zbrusu nového modelu Zetor Major, 
který si vyniká poměrem cena/výkon, se jim 
představí také Zetor Forterra HSX model 
2013. Nebude chybět ani bohatý doprovod-
ný program, který nabídne kromě populár-
ních zkušebních jízd například přetahování 
s traktorem či soutěže o atraktivní ceny. Pro 
nejmenší fanoušky je připraven stylový ská-
kací hrad v podobě traktoru.

„Tradice tractor show byla zahájena v roce 
2011, a to při příležitosti oslav 65. výročí 
značky Zetor. Od tohoto roku navštívila již 

celkem devět evropských zemí a do dalších 
se chystá. Traktory v akci za tu dobu zhléd-
lo více než třináct tisíc fanoušků, zákazníků 
a prodejců,“ shrnuje Marián Lipovský.

Letošní ročník Zetor Family Tractor Show 
odstartoval 4. června ve Dvorech nad Žita-

vou na Slovensku, kde absolvoval celkem 
3 zastávky. První destinací v České republi-
ce byla 11. června Krásná Lípa, následovaly 
Biskupice u Luhačovic a Havlíčkův Brod. 
V červenci a srpnu tractor show zamíří do 
Litvy, Lotyšska a Polska, kde bude zakončena. 
Bližší informace o jednotlivých termínech 

a místech konání Zetor Family Tractor Show 
naleznete na www.zetor.cz/tractorshow. Na 
stránkách www.zetor.cz se také dozvíte více 
o Zetor Gallery.

ZETOR TRACTORS a. s. je moravský výrobce 
traktorů a náhradních dílů s vlastním vývojo-
vým centrem se sídlem v Brně-Líšni. Působí 
již od roku 1946. Od roku 2002 je jeho jedi-
ným akcionářem slovenský HTC holding a. 
s. První traktor zde byl zkonstruován v roce 
1946. Jako první na světe nabídl Zetor unifi-
kované prvky a začal vyrábět bezpečnostní 
kabinu. Devadesát procet produkce exportu-
je do osmnácti zemí pěti kontinentů.

GALLERY
představí tradiční českou značku
Český výrobce traktorové techniky, skupina Zetor, se zaměřil na aktivity, které známou značku ještě více přiblíží 
obchodním partnerům, zákazníkům a fanouškům zemědělské techniky. 17. června se pro ně přímo v areálu 
společnosti ZETOR TRACTORS a.s. v Brně otevřela Zetor Gallery, která nabízí řadu zajímavých exponátů a efek-
tivních audiovizuálních prvků. Otevřena bude každý všední den od 10 do 18 hodin a vstup bude zdarma. 

Traktor je Zetor. Od roku 1946.
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Prodej, servis a distribuci prémiového čaje Tea Forté pro Českou republiku zajiš-
ťuje společnost Douwe Egberts Czech Republic s.r.o. svou divizí Douwe Egberts 
Professional. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info-cs@DEMB.com.

„Tea Forté dokonale zachycuje umění pití čaje. Po konzultacích s nejlepšími šéfkuchaři 
a majiteli špičkových restaurací po celém světě se nám podařilo vytvořit inovativní 
a delikátní čajové směsi namíchané z těch nejlepších čajových lístků, bylin a květů. 
Unikátní pyramidový sáček zakončený nezaměnitelným lístkem, kombinovaný 
s designovým příslušenstvím, které je promyšlené do posledního detailu, povyšuje šálek 
čaje na výjimečný zážitek, který působí na všechny smysly.“

Peter Hewitt, zakladatel Tea Forté

NN ezaměnitelnéNN čajové pyramidky

materiálu jsou velmi šetrné 
k čajovým lístkům. Dosta-
tek prostoru uvnitř pyra-
midky dovoluje vodě lépe 
proniknout k čajovým 
lístkům a těm pak umožní 
dokonalé rozvinutí pro 

dosažení té nejlepší 
vůně a chuti. Podstatou 

čajů Tea Forté jsou celé 
čajové lístky, které jsou peč-
livě vybírány a svou kvalitou 
se řadí k špičce světové pro-

dukce čaje. 

Prvopočátkem zrodu Tea Forté 
byla myšlenka znovuobjevení 
čajové ceremonie a vytvoření 
smyslového a emocionálního 
zážitku, který by se lépe hodil 
k současnému životnímu sty-
lu. Jednoduchý rituál, který by 
zapojil chuťové vnímání, čich, 
hmat a v neposlední řadě vizu-
ální stránku. 

Svými mnohdy netradičními 
a inovativními čajovými směs-
mi a způsobem servírování, 
které nepřehlíží nejmenší de-
taily a zároveň je maximálně 
funkční, Tea Forté redefinuje 
a povyšuje dosavadní zážitek 
z pití čaje na skutečné čajové 
umění.

Unikátní hedvábné pyramido-
vé čajové sáčky jsou vyráběné 
ručně a díky svému tvaru, kte-
rý dokonale drží i po namoče-
ní vodou, a kvalitě použitého 

Za konceptem luxusních čajů značky Tea Forté stojí 
uznávaný americký designér Peter Hewitt (mimo 
jiné spolupracoval se světoznámými značkami 
jako Paloma Picasso, Ralph Lauren či Museum 
of Modern Art v New Yorku), který ji v roce 
2003 založil a dodnes stojí za všemi produkty 
a inovacemi, kterými se Tea Forté odlišuje od 
všech ostatních. 

Za konceptem luxusních čajů značky Tea Forté stojí 
uznávaný americký designér Peter Hewitt (mimo 
jiné spolupracoval se světoznámými značkami 
jako Paloma Picasso, Ralph Lauren či Museum 
of Modern Art v New Yorku), který ji v roce 
2003 založil a dodnes stojí za všemi produkty 

Tea Forté je jednoduše potěšení 
pro všechny smysly a svou 
unikátností umožní přípravu toho 
nejdelikátnějšího a nejelegantnějšího 
šálku čaje všech dob.

Luxusní čaje Tea Forté 

jsou servírovány v těch 

nejlepších hotelích 

a restauracích ve více 

než 35 zemích světa.

Ještě více o čajích Tea Forté se dočtete na webu www.teaforte.com
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Belgická restau-
race proslavená 
především svými mušlemi a vynikajícím pivem. Byla 
to první restaurace, která v Praze nabízela služby 
profesionálního pivního sommeliéra. Hosté tak mají 
k dispozici zkušeného průvodce zdejší neuvěřitelnou 
nabídkou 100 druhů belgických piv. Mušle jsou vždy 
čerstvé, od chvíle, kdy je jejich rybář pan Kaj vyloví, 
neuplyne víc jak 12 hodin, než se dostanou na stůl. 
Čerstvěji to už nejde… Návštěvníci se mohou přesvěd-
čit sami, proč jich prodají 2000 kg měsíčně!!! 

Restaurace Vozovna je krásná zahradní restaurace s vel-
kou zahrádkou v parku Stromovka vedle nově upravené-
ho dětského hřiště. Je to restaurace, která určitě nadchne 
každého návštěvníka Stromovky nejen výběrem pokr-
mů a nabídkou kvalitních vín a dezertů, ale i přívětivým 
a ochotným personálem. Má poetický název Vozovna ne 
jen tak z ledajakého důvodu - jedná se totiž o nově zre-
konstruovanou budovu, která byla dříve vozovnou pro 
tramvaje. Je ideálním místem pro zastávku na procházce 
s rodinou. A doporučení od místního šéfkuchaře? Třeba 
lehce pikantní salát s krevetkami pana Filipa.

Brasserie je místo s uvolněnou atmosférou, tištěným 
menu a jídlem po celý den… toliko stručná a zlehče-
ná verze tohoto slova ze slovníku… V La Gare k to-
mu přidali obsluhu, která hosty jistě pobaví včetně 
rodilých mluvčích, výtečnou kuchyní založenou na 
tradici a domácí přípravě, vlastní pekárnu a cukrárnu, 
dovážená vína napřímo, šefkuchaře, který vařil po 
světě a nejraději ve Francii… zájem o spokojenost 
hostů… a v neposlední řadě i krásnou zahrádku… na 
léto i zimu… 

Jedná se o srdcovou záležitost majitelů – autentič-
nost francouzské kuchyně. Již třetím rokem je to velmi 
oblíbená francouzská restaurace s pekárnou a cukrár-
nou pod vedením šéfcukráře Pavla Jurašky, který byl 
na dlouhé stáži v Colmaru ve vyhlášené restauraci 

a pekárně a dále pravidelně jezdí např.do Belgie na 
školení na výrobu pralinek, belgické čokolády atd.

Samozřejmostí jsou zde dovážená vína přímo od 
pěstitelů révy. Pokud se host sám nerozhodne, skvělou 
kombinaci vína s pokrmy zde doporučí sommelier Au-
rélien, rodilý Francouz. Brasserie La Gare se pyšní šéf-
kuchařem, který vařil po světě a nejraději ve Francii. 
Zde je zapotřebí ochutnat klasiku, kterou mají i v logu 
skupiny, jedná se o Coq au vin – kohouta na víně nebo 
také Pieds et paquets pro znalce.

V BOUTIQUES GOURMANDES - LAHŮDKÁŘSTVÍ, PE-
KAŘSTVÍ denně nabízí produkty pro domácí stůl... pe-
čivo, dorty, uzeniny, sýry, paštiky. Dobroty z jídelního 
lístku si hosté brasserie mohou odnést domů a k tomu 
přibalit i skvělá vína od exkluzivních dodavatelů. 

Vznikla v „přístřeší“ Divadla na Jezerce, celkové poje-
tí se váže velmi úzce k divadlu. Posezení na Jezerce 
můžete účelně propojit s návštěvou divadla či přijít za 
nabídkou poledního menu nebo na privátní akce, ve-
čírky, večerní posezení ...

Divadelní restaurace Jezerka 

Restaurace Vozovna v parku Stromovka

Restaurant 
Les Moules

Brasserie La Gare
pravá francouzská brasserie v srdci Prahy
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Ať již přeložíte francouzský výraz La gare jako nádraží nebo stanice, obojí je výstižným pojmem pro skupinu La Gare 
Group. Z onoho pomyslného nádraží totiž rozvážejí svoje hosty na nejrůznější místa gastronomických zážitků, přičemž 
společnou stanicí je Praha. Vliv francouzské kuchyně je patrný nejen ze samotného názvu, ale i loga skupiny, neboť 
galský kohout je ústředním motivem loga La Gare Group. 

ze světových kuchyní
To nejlepší
Majitelé jsou zkrátka nadšeni francouzskou 
kuchyní a velmi je ovlivnila při svých toul-
kách po Evropě. A prostě se rozhodli, že si tu 
pravou, autentickou, nefalšovanou kuchyni 
přivezou domů, do Prahy.

Během čtyř let otevřeli čtyři restaurace, a ač 
každá je jiná, propojující nit jejich konceptu 
charakterizuje motto: „Neděláme věci nejlev-
něji, ale děláme je nejlépe, jak můžeme“. Ne-
používají chemické přísady ani polotovary, 

ale vaří vše postaru od začátku do konce. To, 
co si nedokážou sami připravit, tak si sami 
vozí. Víno si po pečlivém výběru dováží sami 
z Francie přímo od pěstitelů.

Vyrábí si sami zmrzlinu, domácí limonády, 
pesta, paštiky, konzervovaná francouzská jíd-
la typu kohout na víně, domácí marmelády 
ze sezónního ovoce, ručně dělané croissanty, 
veškeré pečivo, cukrářské výrobky adt. Stále 
se inspirují, stále jezdí kochat se Francií a vy-

vážejí i svoje klíčové zaměstnance na pravi-
delné stáže do zahraničí. 

Koncept La Gare Group je propojením brasse-
rie La Gare, Le Winstub, pekařství a lahůdkář-
ství Boutiques Gourmandes, restaurantu Les 
Moules ,Vozovny Stromovka a restaurace Je-
zerka. Propojení, jehož základem je co největší 
vlastní produkce od dovozu vlastní francouz-
ské mouky, přes finální pekařské produkty, až 
po dovoz vína od francouzských vinařů. ...

V nově restaurovaných sklepních prosto-
rách brasserie La Gare je od března letoš-
ního roku otevřena Le Winstub, hospůdka 
v alsaském duchu a s vůní kuchyně nejen 
tohoto regionu, ale i celé Francie. Hosté 
zde mohou sledovat kuchařský koncert 
v otevřené kuchyni, kde se vyndává z pe-
ce místní specialita – tarte flambée a také 
na otevřeném rožni otáčí selata, jehňátka 
i kuřata. Podél jedné stěny winstubu je 
umístěn le buffet d´entrées, z něhož ob-
sluha nabídne například na místě dělané 
paštiky a teriny, také v místní restauraci 
douzovaný hovězí jazyk, vepřový rilettes, 
grilované sardinky a jiné delikatesy, do-
plněné čerstvým domácím pečivem, ve 
kterém nechybí ani bramborový chléb.

Zajímavě členitému interiéru dodává 
osobitý nádech klenutý strop pokrytý zla-

tými plechy, který upoutává svými odrazy. Po stěnách 
v jedné lodi jsou pak výjevy připomínající Alsasko. At-
mosféru regionu však dokreslují i menší stolky s pro-
stornými lavicemi, tolik typické pro winstuby, kde se 
místní rádi druží a mačkají.

V suterénu restaurace La Gare, zasvěcené francouz-
ským pokrmům, nazvali provozovatelé restaurace Le 
Winstub večerní nabídku výstižným názvem „Užij si 
Francie, co zmůžeš!“. Za cenu 550 Kč se večer výrazně 
rozšiřuje nabídka aperitiv baru. Díky systému all you 
can eat obsluha hostům přináší ochutnat z rožně jehněčí 
nebo kousek selátka. Jídelní lístek nabízí i další francouz-
ské chutě, jako jsou třeba mušle na bílém víně nebo 
farmářská kachna. Dále se objevují kromě jiného telecí 
hřbet dušený na koňaku, vepřové ledvinky a další.

Výhodou je, že na oběd si může host vybrat, jestli 
zavítá do WINstubu či do La Gare. Každá restaurace 
nabízí jiné menu, ale vchází se do obou stejným vcho-
dem. To samé nastává večer, host si zvolí, zda navštívit 
Le WINstub a ochutnat degustační menu „Užij si Fran-
cii, co zmůžeš“, nebo zda ochutná jednotlivé pokrmy 
v La Gare. Jsou zde zařízeni také na rauty, meetingy, 
degustace vína, firemní večírky a catering.



Jinak než konvenčně

B&S: Nemohu celý rozhovor začít jinak, než 
otázkou na příběh firmy UNiBON. Je o Vás zná-
mo, že na trhu jste tradiční společností, která 
léta navrhuje a dodává výrobky pro významné 
společnosti v oblasti retailu. Je uznávána pro 
vysokou kreativitu a kvalitu služeb. Jaká byla 
Vaše cesta k takovým výsledkům?
Víte, jsme velikostí střední firma, která si
nikdy nebrala jako své předsevzetí být tou 
přední firmou na trhu počtem zaměstnan-
ců, výrobní plochou a podobně. Nikdy jsme 
neplánovali rozvoj firmy tak, abychom děla-
li dojem rozměrem či objemem, jak to bývá 
zvykem. Celých posledních 19 let jsme se ne-
změnili totiž v jedné zásadní filosofii, kterou
je respekt k velmi zajímavé práci, která nás 
naplňuje nadšením. Pořád dokola se přesvěd-
čujeme, že odměna za práci je až sekundár-
ním projevem dobře odvedené práce a po-
kud jí děláte dobře, tak přijdou jak výsledky, 
spokojenost s naší prací, peníze a nakonec 
rozvoj společnosti. Ovšem co musím zmínit 
jako velkou devizu naší společnosti a nako-
nec i příčinu úspěchu každého projektu, tak 
to je celý tým sehraných lidí a to bez rozdílu 
funkce či profese… Základem je totiž všude 
přítomná míra potřeby vidět za sebou dobře 

odvedenou práci, pro kterou si nás naši kli-
enti najímají.

B&S: Znala jsem ještě vaše staré sídlo v bývalé 
Pálově továrně na baterie. Nyní jste v úplně 
novém areálu čítající dvě moderní budovy. Jak 
se nyní změnil pracovní život týmu UNiBON?
Celý projekt jsme si tvořili sami v návaznosti 
na výrobní a logistické úvahy a potřeby. Tudíž 
z tohoto hlediska se nám konsolidovala efek-
tivita práce na výbornou. Z pohledu vnitřní 
hrdosti na to, kde pracujeme a co děláme, 
v kombinaci s výše uvedeným sehraným tý-
mem, se dostavuje i vysoká spokojenost. Oba 
tyto důsledky musí mít za výsledek pohodu 
a z ní plynoucí kvalitu služeb, pro kterou 
jsme nadále vyhledáváni. 

B&S: Musím říci, že nová továrna na mě pů-
sobí dvěma tvářemi. Exteriér je pojat velmi 
moderně s originálním tvarem hlavní budovy, 
interiér přízemních prostor jste však stylizova-
li do starých továrních časů. Kdo Vám budovu 
navrhoval a jak vše vznikalo?
Pokud dovolíte, přidal bych ještě okolní 
zahradu . Jinak projekt budovy vznikal 
půdorysem celé stavby, kde jsme si defino-

vali logistiku materiálu a výrobní procesy 
a zázemí výroby. Dále jsme administrativní 
část rozdělili na „veřejnou“ (showroomy 
nacházející se v přízemí) a „neveřejnou 
– pracovní“ (v celém druhém patře), kde 
jsou umístěny kanceláře, zasedací místnos-
ti a celé zázemí administrativy. Důležitou 
součástí druhého patra jsou opravdu velká 
okna, která utvářejí pocit práce na terase 
s širokoúhlým výhledem do okolí. Projekt 
jsme si vymysleli sami a předali následně 
projektantům ke zpracování pro stavební 
povolení. 

Interiér je již výsledkem každodenního 
posuzování aktuálního stavu rozestavěnosti, 
technologických možností, materiálové do-
stupnosti a variability, a především kreativity. 
Až v průběhu rozestavěnosti se zrodil záměr 
implementovat do interiéru lehkou formou 
historii, přičemž pro její definitivní podobu
jsme zvolili styl staré anglické továrny...

Paradoxně jsme vytvořili velmi zajímavě 
působící a uklidňující prostředí s nádechem 
historie. Vévodí tomu nakonec nejen cihlové 
stěny, odkryté ocelové konstrukce a industri-
ální schodiště, ale i sbírka starých reklamních 
smaltovaných cedulí mnohdy z 1. republiky 

prezentující reklamu tak, jak se dělala někdy 
před 100 lety. Vše pečlivě nasvícené moder-
ními LED světly. Krásný kontrast technolo-
gických úrovní. Velmi zajímavé je, že jsme při 
celé realizaci ušetřili mnoho nákladů, ačkoli 
jsme zvýšili standard.  No a ta zahrada je vý-
sledkem víkendové firemní akce, kdy stejně
jako u budovy vznikl „projekt“ až s hráběmi 
v ruce. Jednoduchá, krásná …

B&S: S výstavbou nových budov jste spojili též 
modernizaci a rozšíření výrobních technologií. 
Co konkrétního Vám tyto kroky umožní a změ-
ní se nějakým způsobem výrobní program 
společnosti?
Před samotným stěhováním jsme skutečně 
konsolidovali náš technologický park. Ob-
měnili jsme mnoho starších strojů opět za 
zcela nové a investovali jsme do nových CNC 
technologií, které nám zajistí jak zvýšení 
efektivity práce, ale i konkurenční výhodu 
na straně zpracování deskových materiálů. 
Především oblast dosažení nestandardních 
tvarů displejů, stojanů, různých prezentérů 
a podobných typů P.O.P. je atraktivní novin-
kou pro naše klienty. Celkově jsme technolo-
gicky soběstační tak, abychom mohli velmi 
pružně reagovat na design, vývoj a vzorování 
v rozsáhlé oblasti BTL.

Tyto kroky umožňují především našim 
klientům rychlou a profesionální reakci na 
jejich obchodně strategické záměry.

B&S: Nový areál i technologie jsou jen jednou 
z částí, která utváří profil Vaší firmy. Myslím si,
že však to podstatné je formováno lidmi, kteří 
ve firmě pracují. Už od vaší recepce jsem za-
znamenala téměř rodinnou atmosféru, která 
se prolíná i do všech dalších pracovišť. Jací lidé 
u Vás pracují, co je pro Vás při výběru pracov-
níků stěžejní? 
Ačkoli jsem to již zmínil, tak to velmi rád znova 
a znova zopakuji. Svých kolegů v UNiBONu si 
velmi vážím. Bez rozdílu jejich pracovní pozice 

vím, že se snaží vykonávat svou práci maximál-
ně odpovědně a s vědomím, že jejich přístup 
i výsledek jejich práce je součástí firemního
»obrazu« a filozofie, kterou na jednu stranu
společně vytvářejí a na druhou i naplňují…

Zásadní dík patří lidem, kteří ve firmě pra-
cují 8, 10, 12 a více let. Tito tvoří zhruba polo-
vinu „populace“ UNiBONu a celá ta léta jsou 
věrni svému poslání a spolupráci.

B&S: Doba se mění a trh s ní. V poslední době 
zaznamenáváme informace o snižování roz-
počtů a omezování investic prakticky ve všech 
segmentech. Jak vnímá aktuální stav na poli 
místa prodeje UNiBON? 
Na toto asi nemám vyhraněný názor. Ačkoli 
máte zřejmě na mysli dopady krize i recese 
a útlum investic, tak jsme za poslední dobu 
naopak zaznamenali i zájem společností in-
vestovat. Podle mého názoru je to logická 
reakce managementů firem na příležitost vy-
užít stagnace konkurence z obav z investic. 
Pobavilo mě, když se nechal Donald Trump 
při krizi slyšet: „Je krize, bude se velmi dobře 
investovat“. Je na tom hodně pravdy. Proto fir-
ma, která má dobrý produkt, kreativní mana-
gement schopný strategie s odvahou trochu 
riskovat a vedení zase s odvahou investovat, 
tak může být naopak ta nejvhodnější doba pro 
dosahování cílů.

B&S: Myslíte si, že je nyní právě vhodná doba 
na rozsáhlé investice do výstavby a moderni-
zací, tak jak jste učinili vy?
Také my jsme zvažovali vhodnou dobu výstav-
by. Pozemek jsme měli připravený již 10 let. 
Projekt také. Ale investice do našeho nového 
sídla, výrobních i skladovacích prostor byla 
nakonec výrazně nižší, než byly rozpočty před 
8 lety, kdy jsme začali o výstavbě uvažovat. Ma-
teriály modernější, výstavba rychlejší, …

B&S: V současnosti je většina obdobných in-
vestičních projektů „popohnána“ možností 

čerpání dotací z fondů Evropské unie. Byl to 
i váš případ?
Máme výbornou pozici a adresu. Slaný je 
předměstí Prahy a třeba na letiště to máme 
15 minut. Bohužel pro jakékoli dotace máme 
zase tu nejhorší pozici, protože pro naši ob-
last nejsou vypsány žádné dotační programy, 
které by se týkaly našeho záměru. Továrnu 
jsme postavili zcela novou. Možná na rekon-
strukci staré stodoly dotační program najde-
te, ale ne na výstavbu nové. Takže jsme se mu-
seli spolehnout jen na vlastní možnosti.

B&S: Dokončení výstavby vlastní fabriky je pro 
většinu firem spojeno s dosažením určité ži-
votní fáze společnosti. Je tedy na místě se Vás 
zeptat na plány do budoucna. Kudy se chcete 
dál ubírat a jaké jsou Vaše další cíle? 
Unibon nedokončil jen výstavbu nové továr-
ny. Ta je jen důsledkem i výsledkem práce 
a snahy. Dokončili jsme určitou etapu té-
měř dvacetiletého působení, během které 
jsme zráli. Soustředili jsme se hodně na to, 
aby byla firma systémově a procesně řízena,
soustředili jsme se na právní a i ekonomic-
kou průhlednost a „čistotu“ firmy s respek-
tem všech zákonných povinností, na rozvoj 
KNOW HOW, znalostí a dovedností našich 
spolupracovníků i jejich sociální jistoty, atd. 
Jsme tak nyní velmi dobře připraveni na další 
kroky, ke kterým uvedené budeme potřebo-
vat. Vím, trochu nekonkrétní, ale v šíření na-
šich nápadů jsem již trochu opatrný .

B&S: Držím Vám všechny palce, ať se Vám v no-
vém sídle daří a máte stále tak inspirativní 
produkty jako doposavad.

Děkuji za rozhovor.
Blanka Bukovská

Firmu UNiBON znám už několik let. Setkala jsem se s ní na řadě soutěží a několikrát zavítala do jejich sídla již v minulosti. 
Tentokrát jsem však byla pozvána do nového areálu, který vznikl na kraji města Slaný a kam se firma koncem měsíce dubna
přestěhovala včetně všech výrobních provozů. Pozvání jsem ráda přijala. Není tak časté mít možnost podívat se „pod pokličku“ 
jednoho z předních designérů a výrobců vybavení míst prodeje. Když jsem ale otevřela dveře do nové továrny vybudované na 
zelené louce, hned u vstupu mě první pohled na staré cihly a autentické ocelové tovární okno s mřížkami utvrdil v tom, že zde 
bude řada věcí pojata jinak než konvenčně. Průvodcem po celém areálu se mi stal jednatel společnosti Petr Vosátka, kterému 
jsem v originálně pojaté zasedací místnosti, jak se na designérskou firmu sluší a patří, položila několik otázek.
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Stavební práce
pod vedením ženy
Jak se to přihodilo, že je žena ve vedení sta-
vební firmy?
Vlastně už jako holka jsem s tatínkem stále 
něco stavěla a nebo rekonstruovala. Pochá-
zím z vesnice a tam se to jinak nedělalo. 
Sledovat šikovné ruce, které za sebou něco 
zanechají, je vždy hodně motivující a zajíma-
vé. Tak jsem se jednoho dne rozhodla, že to 
zkusím sama, dala jsem dohromady partu lidí 
a prostě se dala do práce. Při práci jsem si do-
plnila vědomosti a zkušenosti vás lety zocelí.

Na úplném začátku jsme se zabývali pře-
devším drobnějšími stavebními pracemi, 
úpravami a rekonstrukcemi bytů, domů 
a kancelářských prostor. Postupem času 

jsme přešli k náročnějším rekonstrukcím 
a stavbám RD na klíč.

Mimo uvedené činnosti provádíme také 
opravy a zateplení fasád, na které máme i cer-

tifikaci a zároveň jsme začleněni do projektu 
Zelená úsporám jako realizační firma. Prová-
díme i běžnou stavební údržbu, drobné opra-
vy a zabýváme se pochopitelně pokládkou 
dlažeb a obkladů, malířskými, topenářskými 
a instalatérskými pracemi včetně plynových 
přípojek atd. Děláme veškeré obkladačské 
práce. Koupelny i s izolací, WC, dlažby všeho 
druhu. Máme zahraniční zkušenosti s poklád-
kou dlažby a obklady nejen v interiérech, ale 
například také na balkónech a terasách, v za-
hradách, na příjezdových cestách. Zámková 
nebo žulová dlažba, zídky, ploty, vše, co po-
máhá sladit stavbu s přírodou, provádíme na 
klíč včetně dodávky materiálu.

Firma Global Agent s.r.o. byla založena v roce 2006 a od počátků stoji v jejím čele Lenka Gábová Kuchlová. Nabízí služby v ob-
lasti stavebnictví zejména v Praze a okolí, ale realizuje zakázky dle poptávky na území celé republiky. 
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To vše ale předpokládá úzkou specializaci za-
městnanců. Jak zaručíte jejich profesionalitu?
Naši zaměstnanci prochází pravidelně kaž-
dý rok mnoha odbornými školeními a cer-
tifikacemi, které nás posouvají dopředu 
v oblasti nových technologií i zručnosti 
zaměstnanců a jejich profesionalitě. Jen ta 
by ovšem nestačila, musí se dbát hlavně na 
kvalitu práce.

Získali jsme certifikaci v Rakousku od 
firmy ARDEX BAUSTOFF GmbH, na zce-
la novou dimenzi vytváření povrchových 
úprav podlah a stěn pro trh budoucnosti 
- panDOMO.

Jsme proškoleni v technologii nových 
omítek – Benátské štuky, Marocké štuky 
a Hliněné omítky.

Každý rok také obnovujeme certifikaci na 
Fasádní materiály, Vnější kontaktní zateplova-
ní systémy (ETICS), Sanační systémy, Systémy 
pro obklady a dlažby a Podlahové systémy.

Která zakázka Vás těšila nejvíce?
Nemohu říci, že by mě některá zakázka těši-
la více či méně. Nepatříme mezi firmy, které 
nevezmou tak říkajíc malou práci, protože se 
to nevyplatí. My našim klientům provádíme 
i servis, který potřebuji, když zavolají, že jim 
doma něco nefunguje, vysíláme naše odbor-
níky, kteří závadu odstraní.

Pochopitelně, že jsou zakázky, na které 
jsme velmi pyšní, ale jsou klienti, kteří si ne-
přejí, abychom jejich jména a domy publiko-
vali, a tak to respektujeme.

Máme radost z každého díla, které kli-
enta potěší a vede k další trvalé spolupráci 
a v tom je smysl všeho. Vyplatí se dělat pocti-
vou práci.

Kdybyste se měla pochlubit, co všechno jste 
zrekonstruovali či postavili – co by to bylo?
Naše firma dělá zakázky na doporučení, kaž-
dá z nich je zajímavá a něčím zvláštní. Jsme 
velmi hrdí na naši práci na Praze 6 – Břev-
nov, kde jsme rekonstruovali rodinnou vilu – 
krásná práce, dělali jsme tam dva roky, a když 
jsme končili, bylo to zvláštní – tak jako když 
odcházíte od dobrých přátel. Další práce, 
která nás těší, je rekonstrukce vily na Hans-
paulce v ulici Nad Šárkou a mnohé další.

Zmiňovala jste dodávky na klíč. Jaké všechny 
služby si pod tím může zákazník představit? 
Náš klient nám odevzdá klíče od starého 
domu nebo bytu a vrátí se do kompletně při-
praveného a útulného hnízdečka. Stačí nám 
jen nastínit své touhy a přání a občas si na 
mne udělat čas, abych mu mohla ukázat navr-
hované materiály, varianty úprav, nábytek či 
doplňky. Vše záleží na požadavku klienta.
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a to byl značný předpoklad pro další úspěch. 
Stejně tak měla firma štěstí na lidi. Jak na za-
městnance, tak na zákazníky a partnery.

Zejména zahraniční partneři a jejich re-
nomé i schopnosti bylo to, co společnost 
v začátcích posouvalo ne po metrech, ale 
kilometrech k vysněnému cíli, úspěšnému 
a tradičnímu podniku. A je další otázkou, 
jakou jistotu měli a co vlastně vedlo reno-
mované zahraniční partnery k tomu, aby 
se spojili s malou firmou z Brna, krajského 
města, jejíž majitelé byli sice důvěryhodní, 
avšak bez sebemenších zkušeností s podni-
káním, stejně tak i s čárovými kódy. S nej-
větší pravděpodobností byli stejně naladěni 
jako naši lidé z EPRINU a nakloněni pore-
volučním začátkům v zemích bývalého vý-
chodního bloku.

Lze jen těžko říci, zda EPRIN nyní patří více 
mezi společnosti, které se zabývají logistikou 
nebo výrobou nebo prodejem či legislativou. 
Všem těmto oblastem má EPRIN co nabídnout 

a jako příklad nyní uvedeme něco, co je nám 
všem blízké, co si umíme dokonale představit 
a kde byla zajisté potřebná a nutná dokonalá 
invence dodavatele, tedy EPRIN spol. s r. o.

Ostatně pokud zvednete hlavu od těchto 
řádků a spatříte někde ve svém okolí čárový 
kód, je hodně pravděpodobné, že se zrovna 
EPRIN „Vašeho“ kódu nějak dotknul. Ať již je 
to kód na součástkách Vaší pračky, vozidla 
nebo potravin v lednici……..a vězte, že nabíd-
ka je skutečně pestrá. EPRIN dodává nejen 
zařízení pro tisky a tvorbu čárového kódu, 
ale také snímače, terminály, spotřební mate-
riály, aplikátory etiket, software, stejně jako 
servis a další služby.

Společnost EPRIN stále roste, a protože 
silně vnímá potřeby zákazníků stejně vý-
znamně jako své vlastní, padlo rozhodnutí 
expanzi jít naproti. Společnost dostává stá-
le častější požadavky a zakázky také v kraji 
českém, tedy na západě republiky. Uzrál 
tedy čas pro podniknutí dalších inovativ-

ních kroků a zřízení nové organizační jed-
notky v Praze, EPRIN PRAHA. Tato jednotka 
funguje od listopadu 2012 a do této chvíle 
je zákazníky, partnery a ostatním okolím 
vřele vítána a využívána. Stejně tak společ-
nost hodnotí tento krok a rozhodnutí velice 
kladně, tak jen tak dál!

Zdeněk Sedlák,
ředitel společnosti EPRIN spol. s r.o.

Co musíte vědět
o EPRINU
Stručně by se dala společnost EPRIN charakterizovat jako středně velká soukromá 
firma, která se zabývá čárovým kódem či technologií RFID a vším, co s tímto feno-
ménem doby souvisí.

Společnost EPRIN byla založena tehdejšími 
vlastníky v roce 1992 a zaměřovala se přede-
vším na obaly a obalové materiály, stejně jako 
technologie v tomto oboru. Na otázku, proč 
se vývoj společnosti ubíral směrem k auto-
matické identifikaci, nelze jednoznačně od-
povědět.

Jeden z tehdejších majitelů je totiž povoláním 
programátor a druhý je obchodník tělem 
i duší. Možná ale oba tušili, že jejich spojení 
bude úspěšné, jelikož je založeno zejména 
na lidských vlastnostech, jako je spolehlivost, 
profesionalita, originalita, touha po úspěchu, 
kreativita, risk a ochota a chuť pracovat 24 
hodin denně pro zákazníky.

A automatická identifikace – čárový kód, to je 
přesnost a jistota ve všech směrech. K oběma 
těmto vlastníkům přibyl postupem času třetí 

společník, který celému týmu a jeho kvalit-
ním vlastnostem dodal znalost sortimentu 
a odbornou erudovanost.

Výčet úspěchů společnosti za dvacet let 
její činnosti na českém, ale i zahraničním 
trhu je úctyhodný. Ke stálým zákazníkům 
společnosti patří například takové giganty, 
jakými jsou Panasonic Automotive Systems 
Czech, s.r.o., Kraft Foods CR s.r.o., Kofola, 
a.s., Philip Morris ČR a.s. , Želetavská sýrár-
na a.s., Hamé a.s., Pivovary Staropramen 
a.s. OKAY ELEKTROSPOTŘEBIČE, ABB a.s. 
a mnoho dalších.

Takže na počátku byl obchod s obalovými 
materiály, jako jsou různé folie a lepenky. 
A doba jim přála. Šlo o zlaté časy pro podni-
kání a jak již bylo uvedeno, firma byla založe-
na na píli, práci, odhodlání, vůli a sebedůvěře 



„Ocenění Superbrands je pro nás významné 
zejména proto, že se na něm podílejí spotře-
bitelé, ať již jsou našimi zákazníky, nebo ne. 
Je to pohled, jímž nás vnímají oni i odbor-
ná porota, která se dobře orientuje ve světě 
značek a zná jejich vývoj působení na trhu,“ 
vyjádřila svůj názor Ivana Šachová, jednatel-
ka firmy SCANquilt, vyrábějící ložní textil. 
Firmy, které získají právo užívat celosvětově 
uznávanou pečeť, se snaží jít příkladem ostat-
ním společnostem.

„Ocenění kvality je v současné době pod-
statným měřítkem, neboť se v poslední době 
velmi intenzivně řeší původ a kvalita jednot-
livých výrobků. Proto taková cena, jakou je 
Superbrands, může přispět k lepší orientaci 
koncových zákazníků v tom, co je dobré a kva-
litní a co stojí zato kupovat,“ domnívá se Lucie 
Tomišková, mluvčí kosmetické firmy Yves Ro-
cher ČR a potvrzuje tak názor spotřebitelů.

Jak již bylo zmíněno, pečeť Superbrands oce-
ňuje společnosti napříč všemi výrobními od-
větvími a snaží se pokrýt celé spotřebitelské 
portfolio. „Důležité je, že si nejen klienti, ale 
i zaměstnanci uvědomí posun, kterým pro-
cházíme. Společnost se prostě mění správ-
ným směrem a trh na to reaguje. Pro jedny to 
je ocenění, pro druhé závazek do budoucna,“ 
reaguje Iva Hrubešová z pojišťovny Allianz.

Obdobný názor má i Markéta Pavlová, mar-
ketingová manažerka společnosti Villeroy 
& Boch Czech, která je výrobcem luxusní-
ho porcelánu a sanitární keramiky: „Super-
brands ocenění je pro nás uznáním naší dlou-
hodobé kvality. Vždyť značka Villeroy&Boch 
je jedna z nejstarších na světě, vznikla před 
více než 260 lety. V dnešní době je mnoho 
různých ocenění a pečetí kvality, některé si 
výrobci vytváří jen sami pro sebe. Proto pou-
ze nezávislé mezinárodní ocenění může kva-
lifikovaně pomoci koncovým zákazníkům ro-
zeznat spolehlivé dodavatele zboží a služeb 
od těch ostatních.“

 

„Ocenění Superbrands Award je oceněním 
našeho dlouholetého úsilí přinést pravý 
čerstvý cejlonský čaj mimořádné kvality na 
český trh. Je mi potěšením, že byla oceněna 
naše snaha o zvýšení povědomí o zdraví pro-
spěšných látkách, které pravý čaj obsahuje, 
důležitosti jeho čerstvosti a tradičního zpra-
cování čaje. Neboť skutečnost, že čaj je nejen 
lahodný, ale i zdravý nápoj, který Vám může 
zlepšit náladu i upevnit zdravotní kondici, je 
známa již 5000let. Rovněž se zaměřujeme na 
umění dovedení správné přípravy čaje k do-
konalosti, možnosti užití čaje v gastronomii 
a netradiční čajovou mixologii. V neposled-
ní řadě pomáháme podpořit nadace MJF 
a Dilmah Conservation, které mají příznivý 
dopad na tisíce životů sociálně znevýhodně-
ných obyvatel Srí Lanky a tamější ochranu 
životního prostředí, říká Ivo Moravec, ředitel 
společnosti Espresso s.r.o., která je výhrad-
ním dovozcem pravých cejlonských čajů Dil-
mah v rámci České republiky.„Ocenění může 
posloužit jako příklad pro ty společnosti na 
českém trhu, které by se v budoucnu rády 
rozvíjely a dynamicky vylepšovaly image 
svých značek. Cena Superbrands Award je 
pro naše zákazníky ujištěním o kvalitě a dů-
ležitou motivací při jejich každodenních roz-
hodnutích.“

„Je to pro nás velká čest být ve společ-
nosti nejvýznamnějších českých zna-
ček. Chápeme ocenění jako potvrzení správ-
ného směrování značky,“ vyjadřuje svůj názor 
na ocenění Tomáš Fiala, marketing director 

společnosti ETA. Svůj názor poskytla také 
Jitka Fürst, ředitelka oceněné společnosti 
Evropa2: „Ocenění může pomoci klientům 
v orientaci mezi konkurenčními značkami 
při výběru té nejlepší pro spolupráci. Kromě 
výsledků poslechovosti studie RadioProjekt 
je ocenění Superbrands dalším hmatatel-
ným výsledkem a uznáním značky Evropa 
2. Stejně jako pro klienty, tak i pro koncové 
zákazníky je ocenění Superbrands dobrým 
vodítkem, jak vybrat produkt, který splnil 
nejpřísnější kritéria a stal se vítězem. Vždyť 
oceněné značky uspěly v konkurenci téměř 
milionu dalších.“

Vrcholným uznáním pro oceněné značky je 
také zařazení do prestižní tištěné ročenky Su-
perbrands, která je referenčním průvodcem 
náročných spotřebitelů kvalitními značkami 
na trhu. „V této publikaci jsou uvedeny zá-
sadní informace související s vítěznou znač-
kou. Čtenář se dozví zajímavosti o historii 
společnosti, jejích produktech a informace 
o působení firmy na českém i světovém trhu. 
Ročenka je doprovázena bohatými ilustrace-
mi spojenými s činností firmy, které z této 
publikace dělají opravdu luxusního průvod-
ce vybranými společnostmi,“ dodává Roman 
Sovják, zástupce Superbrands pro Českou 
republiku.

Superbrands
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Superbrands:
Oceněné značky
jsou příkladem toho,
že spotřebitelé
vyhledávají kvalitu
Největší světový program nezávislého vyhodnocování značek, pečeť kvality Superbrands, již v České republice ocenila několik 
společností, které spotřebitelé a rovnež odborná porota označili za kvalitní a důvěryhodné. Jaký je však názor samotných firem 
na toto ocenění?

značkou stojí. „Je to jedinečná soutěž, která 
kombinuje kvalitativní hodnocení exper-
tů s kvantitativním výzkumem. Každý sám 
ví, zdali dělá svoji práci dobře či ne. Ale je 
velmi dobré mít to oficiálně potvrzeno. Oce-
nění má určitě velkou motivační hodnotu. 
Je jasným symbolem úspěchu jak na venek, 
tak i dovnitř firmy,“ komentuje Superbrands 
Lucie Brown, account executive agentury 
McCann. Nás ale také zajímalo, jak se na zís-
kání pečetě kvality dívají samotní zástupci 
oceněných značek. Položili jsme jim několik 
otázek, které by měly objasnit, proč je toto 
ocenění pro firmu tak důležité a jak se na ni 
dívá interní vedení. Co pro společnost vlast-
ně ocenění Superbrands znamená a v čem je 
jeho přínos? A domnívají se i firmy, že pečeť 
kvality, kterou Superbrands poskytuje vítěz-
ným značkám, je důležitá pro koncové zákaz-
níky a proč?

„Ocenění Superbrands 2013 si velice vážíme. 
Odborná veřejnost i zákazníci tak potvrdili, 
že jsme na správné cestě, že solidnost a zod-
povědnost se vyplácí,” domnívá se Petr Čer-
vinka, zástupce marketingového oddělení 
společnosti Hornbach, která je již mnoho let 
mezi zákazníky nejoblíbenějším hobbymar-
ketem. “Je to pro nás zároveň závazkem do 
budoucna i povzbuzením. Chceme i nadále 
být jedničkou pro naše zákazníky. Pečeť kva-
lity Superbrands a podobná hodnocení jsou 
pro zákazníky jasným a čitelným oceněním 
dobře fungující zodpovědné společnosti, 
která nabízí kvalitní služby a produkty. Zá-
kazníci se tak mohou snadněji orientovat 
a rozhodovat, která společnost je pro ně ta 
pravá,” dodává Červinka. 
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Mezi společnostmi, které v České republi-
ce zatím získaly pečeť kvality Superbrands, 
se objevily firmy z celého spotřebitelského 
portfolia. Konečný seznam vítězných zna-
ček však bude vyhlášen až na podzim tohoto 
roku na slavnostním galavečeru, během kte-
rého si zástupci společností oficiálně převez-
mou prestižní ocenění. Tato významná spo-
lečenská akce vyzdvihne do popředí firmy, 
které svým zákazníkům nabízí nejen známou 
značku, ale také kvalitní produkty a služby, 
které jsou prověřeny samotnými spotřebiteli 
a zpečetěny názorem odborné poroty. Takto 

se společnost ocitne krok před konkurencí, 
která pečetí kvality nedisponuje. Nedávným 
průzkumem bylo prokázáno, že spotřebitelé 
chápou pečeť kvality jako něco, co od sebe 
odlišuje nepřeberné množství značek, které 
se na našem trhu nachází, a usnadňuje tak 
zákazníkům volbu při rozhodování, kterou 
společnost při nákupu zvolit. 

Společnost McCann, přední komunikač-
ní agentura v České republice, nahlíží na 
cenu Superbrands jako na ocenění dlouho-
dobé kvalitní práce celého týmu, která za 



Nedílnou součástí veletrhu se v průběhu 
let také staly oborové soutěže Duhový papr-
sek, Kalendář roku a Hvězda 3D reklamy.

Zlom přinesl požár Výstaviště na podzim 
roku 2008, při kterém bylo zcela zničeno levé 
křídlo Průmyslového paláce. Od tohoto oka-
mžiku se datuje nová etapa ve vývoji veletrhu.

Řešení, jak zajistit kontinuitu v pořádání 
této akce v Holešovicích, se našlo velmi rych-
le a shořelé křídlo nahradila provizórní mon-
tovaná hala. Do toho poměrně nenápadně 
přichází v roce 2009 první signál jakési krize, 
která v následných letech udeří plnou silou.

Teprve nyní se ukáže, jak moc má tuhý ko-
řínek veletrh Reklama-Polygraf a zda ustojí 
všechny negativní okamžiky, které ho čekají. 
Z provizorní montované haly se stává sku-
tečnost a přestává se hovořit, kdy se hala do-
staví, zuří intenzivní konkurenční boj s kon-
kurenčním projektem a vystavovatelé, které 
drtí krize váhají, zda mají vůbec vystavovat. 
V letech 2010 až 2012 se veletrh rodí velmi 
těžce, ale vždy se podaří připravit kvalitní 
ročník, který je návštěvnicky hodnocen vel-
mi dobře.

Konečně - v roce 2012 po dlouhém a zod-
povědném zvažování je rozhodnuto. Jdeme 
do Letňan! 

Čím byl jubilejní 20. ročník výjimečný?
Za dvacet let své existence si veletrh vybudoval 
silný Brand a mezi širokou vrstvou odborníků 
je velmi dobře znám. Řada vystavovatelů bere 
veletrh za svůj a byli zvědavi, jak to v novém 
prostoru dopadne - takže 20. ročník byl roz-
hodně vyjímečný svým přesunem do Letňan. 

Projevil se nějak přesun veletrhu z výstaviště 
v Holešovicích do areálu PVA Expo Letňany?
Z přesunu do Letňan panovaly velké obavy ne-
jen z řad vystavovatelů, ale i návštěvníků, jaká 
vlastně bude Reklama v novém prostředí. Je 
fakt, že reakce po skončení veletrhu jsou jed-
noznačně pozitivní a potvrdilo se, že v mnoha 
oblastech jsme všem účastníkům nabídli da-
leko kvalitnější, profesionálnější a kulturnější 
prostředí. Nicméně, faktické negativní připo-
mínky, které jsme minoritně zaznamenali, se 
budeme snažit s provozovatelem areálu řešit.

Doprovodný program je rok od roku bohatší. 
Dá se konstatovat, že jeho význam je stále 
důležitější?
Je pravdou, že doprovodný program se v po-
sledních letech stal opravdu nedílnou sou-
částí veletrhu a mnohdy navazuje na přímou 
prezentační vystavovatelskou část eduka-
tivní formou seminářů a prezentací. Dalším 
trendem posledních let jsou interaktivní pro-
jekty, kdy návštěvníci mohou sledovat pro-
pojení několika výrobních procesů přímo 
na veletrhu, s možností odnést si konkrétní 
personalizovaný produkt.

Zlatým hřebem letošního ročníku bylo 
digitální vydávání veletržních novin ve 
spolupráci s firmami Grafie SK, Impromat
a OSPAP. První zajistila redakci, druhá tisk 
a třetí papír.

V posledních letech je na veletrhu cítit, že 
hlad po novinkách dnes uspokojuje především 
internet. Jak si v těchto podmínkách stojí vý-
stavnictví obecně a jak vidíte budoucnost ve-
letrhu Reklama – Polygraf?
Internet je rozhodně silný soupeř, a to nejen 
pro oblast výstavnictví. Tak jako i v jiných 
částech reklamy a komunikace jsme svědky 
dynamického vývoje např. tištěného a elek-

tronického publikování, tak také výstavnictví 
si svoji novou pozici v portfoliu marketingo-
vé komunikace ještě trochu hledá.

Stále nesporným kladem výstavnictví je 
přímá možnost kontaktu s klientem, což ze-
jména u předvedení produktů a technologií 
je zásadní věc, na tom je potřeba stavět a dále 
rozvíjet. Právě proto, že chceme být konku-
renceschopní, přidáváme k veletrhu Rekla-
ma každý rok nové projekty, rozšiřujeme 
doprovodné programy a snažíme se před-
stavovat nové trendy. Proto jsme mimo jiné 

letos v rámci veletrhu organizovali konferen-
ci DIGIPUB, přidali jsme novou prezentační 
akci EVENT DAY, rozšiřujeme nomenktaturu 
o 3D tiskárny, rozvíjíme oblast Digital Signa-
ge, prostě musíme stále inovovat.

Jak vidíte budoucnost veletrhu? Hovoří se 
i o dvouleté periodicitě...
Letošní přesun do nových prostor a to, jak byl 
veletrh vystavovateli hodnocen, znamená zá-
sadní pozitivní posun v další cestě. V součas-
né době se vedou strategická jednání o dalším 
rozšíření nomenklatury, tak aby případné dal-
ší ročníky naplnily možnost ukázat opravdu 
moderní směry současné komunikace.

Poprvé se letos jako součást veletrhu konala 
v samostatné hale jednodenní akce Event Day 

Mezi exponáty jste mohli najít absolutní klasiku... …ale i luxus

Velkoplošný digitální tisk jste  
mohli potkat na každém kroku

Stačilo se projít po výstavišti a mohli  
jste si vychutnat i profesinální fotosession

Nechyběla
ani prezentace 
našeho časopisu
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Letos se uskutečnil jubilejní 20. ročník vele-
trhu reklamních služeb Reklama – Polygraf. 
V průběhu uplynulých let se z této výstavy 
stala prestižní veletržní akce, která v této po-

době nemá v současné době v České republice 
konkurenci. Při této příležitosti jsme se obrátili na ředi-

tele veletrhu Zdeňka Sobotu a požádali ho o rozhovor.

Jubilejní

20 let je na veletrh v našich podmínkách velmi 
slušný věk. Zkusme se ale vrátit na začátek. 
Jak se vlastně zrodila myšlenka založit veletrh 
s poměrně úzkou specializací?
Veletrh Reklama je úzce spjat se vznikem spo-
lečnosti M.I.P., tehdy ještě s.r.o. Ale pojďme 
popořádku na podzim roku 1992, kdy byla 
založena společnost M.I.P. s.r.o.. Její hlavní 
činnost bylo organizování veletrhů a výstav 
v ČR a zahraničí, v tuzemsku měla v port-
foliu asi 10 veletrhů tématicky různě zamě-
řených. První vlaštovka, která se obsahově 
přibližovala marketingové komunikaci, byl 
veletrh Média, který se premiérově konal na 
podzim roku 1993 a byl zaměřen výhradně 

na oblast médií, která se tehdy překotně vyví-
jela. Tou dobou vznikalo množství nových tiš-
těných titulů, rádií a televizí… Při organizaci 
veletrhu Média jsme narazili na to, že zároveň 
v Čechách vzniká úplně nový segment a to je 
oblast výroby reklamy neboli, jak se tomu za-
čalo hned moderně říkat, signmaking.

Proto jsme začátkem května zorganizovali 
veletrh (tehdy ještě spíše výstavu) Reklama, 
která se konala v paláci U Hybernů. Úspěch 
byl ohromující, dodnes mnozí pamětníci 
na to ještě vzpomínají. Na akci byla k vidění 
řada novinek a pro nás novátorských řešení 
(řezací plotry, které nahrazovaly písmomalí-
ře, nové materiály, nové produkty), přímo na 
výstavě se masově prodávalo!! Trh byl zkrátka 
na samém začátku a nebyl vůbec penetrován 
technologiemi a materiálem.

Jak se měnil veletrh v průbehu těch 20 let?
Po úspěchu prvního ročníku jsme logicky mu-
seli přejít do většího prostoru a tím byl Vele-
tržní palác, zde se již z výstavy stal opravdový 
veletrh a nakonec jsme ve Veletržním paláci 
zůstali 3 roky. Nejvýznamnější událostí, která 
se v té době odehrála, bylo založení profesní 
asociace oboru pod názvem Sdružení dodava-

telů pro signmaking – ta byla ustavena v době 
konání veletrhu v roce 1995. Jednalo se o další 
krok ke kultivaci a standardizaci trhu.

Dalším krokem, který vedl k větší profesio-
nalizaci oboru, bylo založení odborného ma-
gazínu Sign – Znamení doby, který začal vy-
cházet na podzim roku 1997. Mezitím veletrh 
rostl a byl čas se přesunout do Průmyslového 
paláce na pražské výstaviště v Holešovicích. 
Zde se akce konala pravidelně na jaře každý 
rok, v průběhu let se podařilo návštěvníkům 
představit řadu novinek a nezřídka i evrop-
ských premiér (prvně ve střední Evropě byl 
představena technologie VUTEK o šířce 5 
metrů), z veletrhu se stala středoevropská 
akce, také mimo jiné proto, že byla intezivně 
podporována anglickou verzí časopisu Sign.

Zásadní změnou pro jubilejní 20. ročník veletrhu 
bylo přestěhování na výstaviště PVA Expo v Praze 
– Letňanech

Poslední večer  
před otevřením veletrhu

Nedílnou součástí 
veletrhu jsou 
i oborové soutěže 
Duhový paprsek, 
Kalendář roku 
a Hvězda 3D 
reklamy.
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Ze začátku si mouku dováželi přímo ze 
Strassburku, ale jelikož to není ekonomické 
a už vůbec ne ekologické, tak naučili jedno-
ho českého mlynáře mlít mouku na takovou 
úroveň mletí, která se používá ve Francii. 
Obilí v Čechách se kvalitativně nijak neliší od 
toho francouzského a navíc tím, že používají 
českou mouku, podporují české výrobce.

Nejdůležitějším produktem boulangerie je 
pravá francouzská bageta a pšeničný chléb, 
ale nejzábavnějším produktem je stoprocetn-
ně croissant. Ten je vyráběný ručně a to se 
mnohdy už ani ve Francii nedělá. Croissant 
je ručně motaný a používá se při jeho pří-
pravě pravé máslo, neuvěřitelná lahůdka. 
Bohužel mnoho hotelů a restaurací používá 
croissanty strojové výroby, které jsou navíc 
z rostlinného tuku.

Jak řekl Charles Bukowski: „Nejlepší zážitek z Francie je pečivo“.

A to si jeden z majitelů od té doby, co si to přečetl, vzal za své.

Když padla železná opona a brány do svobodného světa se otevře-
ly, začal pan Nyklíček, jeden z majitelů pekárny, jezdit do západní 
Evropy. Jediné, na co v tu chvíli měl, bylo pečivo….a to si právě 
ve Francii zamiloval. Nikdo tu ale nedělal tak dobré pečivo jako 
ve Francii a tak poté, co si pár let se svým snem pouze pohrával, 
v roce 2011 se teprve stalo skutečností. Nikdo totiž nedělal tak 
dobré pečivo, jako on kdysi ochutnal ve Francii, a proto se rozhodl 
společně se svým kolegou, panem Ivancem, vyrobit si ho sám.

Zeptali jsme se majitelů pekárny, kde jejich 
pečivo můžeme zakoupit?
„Nemáme kamenný obchod, ale pečivo rozvá-
žíme do hotelů, restaurací, kaváren a obchodů 
s delikatesami. Jako příklad můžeme uvést ho-
tel Hilton, Marriot, Intercontinental, kavárna 
Cheecup, Café Coloré nebo obchody Sklize-
no, Gurmet shop a další. Dále prodáváme pe-
čivo na oblíbených farmářských trzích, jako je 
Jiřák, Kulaťák, Karlín, Tylák a Náplavka.

Odkdy fungujete a jak jsou Vaši zákazníci s pe-
čivem spokojení?
„Pekárna funguje od jara 2011. No 
a co se týče spokojenosti 
zákazníků, za ni mluví 

zvyšující se poptávka po našich produktech 
a vracející se zákazníci. Oceňují „opravdovost“ 
pečiva, což je chuť, vůně, trvanlivost a poctivé 
suroviny bez přídavku chemie. U chleba je 
například důležité, jaký kvásek používáme, 
máme svůj vlastní, který si sami šlechtíme.“

A jak jednohlasně dodávají oba 
majitelé: „Náš den nemůže začít bez 
voňavé kávy a čerstvě upečeného 
croissantu“.

Ze začátku si mouku dováželi přímo ze 
Strassburku, ale jelikož to není ekonomické 
a už vůbec ne ekologické, tak naučili jedno-

společně se svým kolegou, panem Ivancem, vyrobit si ho sám.
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www.pekarstvipetitefrance.cz

www.pekarstvipetitefrance.cz
„dobrou baguette poznáte na poslech“

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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Provozovatelé se ale 
nevzdávají ani po 
součtu milionových 
škod a chtějí oblíbené 
místo odpočinku Pra-
žanů i návštěvníků 
metropole otevřít ješ-

tě tuto sezonu. „Lidé nás nejvíc podpoří, když 
přijdou na pivo nebo dobré jídlo hned, jakmi-
le se nám podaří alespoň část areálu znovu 
zprovoznit,“ říká Milan Heidler, výkonný ře-
ditel společnosti Taiko, která Žluté lázně pro-
vozuje. Kromě gastronomické nabídky chtějí 
lázně znovu nabídnout i sportovní novinky, 
které letos pro své návštěvníky připravily. 
Vyzkoušet si tam může každý za pomoci od-
borníků kalifornské sporty, jako je například 
surfskating, paddelboarding, longboarding, 
indoboard, slackline - nebo cyklistické beach 
cruisery. „Některé z těchto sportů si mohou 
zájemci vyzkoušet na dlážděných cestách 
v areálu, jakmile se uklidní a pročistí 
řeka, můžeme vyjet také s pad-
delboardem – tedy prknem 
na vodu s pádlem,“ upřes-
ňuje Petr Hozák, provozní 
ředitel Žlutých lázní. 

Novinkou je také kolo typu beach cruiser, 
které je navržené pro co největší zážitek ze 
samotné jízdy. Díky pohodlnému sedlu a ši-
rokým řídítkům je určené pro výlety po rov-
ných úsecích podél pláže (v  případě Žlutých 
lázní kolem řeky). Rozdíl od ostatních kol 
spočívá především v odlišném způsobu se-
zení. Na beach cruiserech sedí cyklista velmi 
přirozeně a vzpřímeně. Pánská kola nemívají 
přehazovačku a jezdec tak brzdí pedály doza-
du. Půjčovna Žlutých lázní nabízí kola dvou 
velmi známých výrobců - Electra a Schwinn. 
Žluté lázně je nabízí ve spolupráci s firmou 
Rano-move.

Vůbec poprvé je možné v areálu vyzkoušet 
také surfskating. „Je to velmi jednoduchý 
sport podobný skateboardu a navíc skvělý 
zážitek. K pohybu vpřed se vůbec nemusíte 
odrážet. Jezdec se jen ’rozpumpuje’ a surfu-
je v ulicích - ať už je to dítě, nebo dříve na-

rozený. Může sloužit třeba 
k běžné přepravě 

do práce,“ do-
dává s úsmě-

vem Petr 
Hozák. 

Návštěvníci Žlutých lázní, kteří si chtějí vy-
zkoušet nové sportovní aktivity, získají první 
rady od odborníků přímo v areálu. O vybra-
ných víkendech (sledujte www.zlutelazne.
cz) si mohou zájemci vyzkoušet všechny 
sporty včetně novinek za poplatek 200 ko-
run pod dohledem odborníka. Věnovat se 
jim bude tým nejlepších českých snowbo-
ardistů v čele s Romanem Dlauhým. „S no-
vodobými boardsporty pomůžu každému 
rád, poradit mohu úplným začátečníkům 
i pokročilým. Limity nejsou žádné, stačí jen 
trochu odvahy vyzkoušet něco nového a jít 
do toho,“ tvrdí Roman Dlauhý.

Celé dopoledne tak mohou hosté testovat 
kromě surfskatingu také paddelboarding 
(prkno s pádlem na Vltavě), longboarding 
(pohodlnější skateboard), indoboard (tre-
nažér rovnováhy), nebo slackline (nácvik 
rovnováhy na speciálním laně).

Žlutými lázněmi se prohnala voda
přesto se nevzdávají a chtějí o prázdninách otevřít své brány

Ještě před týdnem nabízel sportovně rekreační areál Žluté lázně 
v pražském Podolí sportovní gurmánské i relaxační zážitky. Po-
slední květnový víkend se ale místem prohnala povodeň a za-
topila 90 % tří a půl hektarového prostoru.



l  Netradiční design spojený
s moderní kuchyní v centru Prahu

l  Nekuřácká designová restaurace 
s kapacitou 130 osob

l  Fantastické nudle z celého 
světa – od italských, čínských, 
thajských přes německé, 
švýcarské až po mongolské

l  Česká i mezinárodní kuchyně

l  Každé pondělí nová týdenní nabídka

l  Business Lunch

l  Klidná letní terasa

l  Wifi v celé restauraci zdarma

l  3 konferenční místnosti 
s kapacitou 200 osob

l  Možnost pořádání tiskových 
konferencí, firemních jednání, 
večírků či rodinných oslav

l  Jedinečná atmosféra
s přátelským servisem

Restaurant Café Bar Noodles (Hotel Yasmin) l Politických vězňů 913/12 l Praha1 
Tel.: 234 100 110, 234 100 879 l E-mail: info@noodles.cz l www.noodles.cz
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Design 4* hotel Yasmin je situovaný v samém centru 
Prahy, jen několik kroků od Václavského náměstí a nabízí 
svým hostům jedinečnou atmosféru a prvotřídní servis.

UNIKÁTNÍ HOTEL YASMIN NABÍZÍ:

196 luxusních
designových pokojů Restaurant

Café
Bar

Klidnou
letní terasu

Wifi v celém
hotelu zdarma

Room
service

3 multifunkční
konferenční
místnosti
až pro 200 lidí

Fitness
centrum
a saunu
zdarma

Concierge
servis

Podzemní
parkování

Hotel Yasmin l Politických vězňů 913/12 l Praha 1 l Tel.: 234 100 100
Fax: 234 100 101 l E-mail: info@hotel-yasmin.cz l www.hotel-yasmin.cz

Na základě individuálních 
hodnocení jednotlivých členů 
hodnotitelské komise byl před-
ložen prezidiu ČMS následující 
návrh ocenění jednotlivých no-
minovaných kandidátů:

Velký delfín 
– hlavní cena soutěže:
Ing. Radim Jančura – Student 
Agency, s.r.o. za úspěšnou reali-
zaci významných projektů 
zaměřených na zvý-
šení hodnoty pro 
zákazníka
Mimořádná cena hod-
notitelské komise – Zlatý 
delfín: 
Zdeněk Sobota – M.I.P. 
Group, a.s. za dlouhodo-
bou komplexní realizaci 
projektů podporujících 
rozvoj výstavnictví
Mimořádná cena hodnotitel-
ské komise – Modrý delfín: 
Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. 
– ISMM Project & Training, 
s.r.o. za úspěšnou realizaci 
komplexní marketingové 
strategie při založení a roz-
voji firmy

Mimořádné ocenění prezidia 
ČMS – Růžový delfín: 
Mgr. Jana Drexlerová – Mamma 
Help Centrum za významný po-
díl na realizaci úspěšného pro-
jektu Zelený pruh (mamogra-
fické screeningové centrum)
Malí delfíni: 
Jiří Berger – Olma, a.s. Olo-
mouc, Ing. Ján Chorvát – vyda-
vatelství Czech Business Media, 
Miloslava Nováková, MSc., 

MBA – Ministerstvo prů-
myslu a obchodu 

ČR, Ing. Pavel 
Pastorek – Temp-

lářské sklepy Čej-
kovice, vinařské 
družstvo, Jakub 

Petřina – Air Bank, 
PhDr. Miluše Viklic-
ká – Divadlo Viola, 
Ing. Libor Witassek, 

MBA – DC VISION, 
s.r.o.

Součástí letošní soutě-
že byla i nově zařaze-
ná kategorie pro vy-
sokoškolské studenty 
nazvaná Mladý delfín. 

Fanoušci této královské zele-
niny si mohli vybrat z mnoha 
pokrmů a kombinací inspiro-

vaných mezinárodní i českou 
kuchyní. V červnu si hosté mo-
hou vychutnat jahodové menu 
připravené z nejkvalitnějších 
domácích plodů, pak bude 
následovat čas křehkých a vo-
ňavých lišek. Zvěřinové menu 
je pak naplánováno do podzim-
ních měsíců.

Kromě kulinárních zážitků 
hosté zcela jistě ocení klasické 
interiéry Gourmet Club Re-
staurantu.

Gourmet Club otevírá každý 
den od 17:00 – 23:00 hodin. Pro 
rezervaci kontaktujte: 
+420 224 093 111 
nebo fb.mgr@palacehotel.cz

Pozvánka
Palace
Hotelu Praha 

Oficiální výsledky soutěže
Marketér roku 2012
Tak jako již každým rokem i letos v květnu vyhlásila 
Česká marketingová společnost výsledky finále soutěže 
Marketér roku. 

Gourmet Club Restaurant v Palace Hotelu Praha, populární 
místo mezi pražskými gourmety, otevřelo jarní sezónu in-
spirativním chřestovým menu.
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Italská rodinná firma s téměř 
sedmdesátiletou tradicí, si za-
kládá na využívání přírodních 
přísad a ekologickém přístupu 
k výrobě. Její velkou předností 
oproti běžným průmyslově vy-
ráběným produktům je maxi-
mální možný obsah přírodních 
látek a absence zatěžujících 
chemických přísad. V souladu 
se současným oblíbeným BIO 
trendem striktně nepoužívá 
parabeny, umělá barviva, syn-
tetické vůně a další chemické 
prostředky.

Pod označením ROLLAND ECO-
ZERO GREEN LIVING SALON 

fungují certifikovaná kadeřnic-
tví, kde vaše vlasy ošetří kva-
litní BIO kosmetikou a jejichž 
provoz je ekologicky šetrný. 
Kromě šetrné vlasové péče jsou 
kadeřnictví s certifikátem ECO-
ZERO GREEN LIVING SALON 
také zárukou zodpovědného 
chování k životnímu prostředí. 
Takto označená kadeřnictví 
jsou oblíbena u mnoha zákaz-
níků na všech kontinetech, 
zejmnéna pak na asijském trhu 
a v severských zemích Evropy. 
Brzy se můžete těšit na první 
ROLLAND ECOZERO/GREEN 
LIVING SALONY také v České 
republice.

Na český trh vstupuje nová značka vlasové kosmetiky ROLLAND, 
působící na trhu ve více než padesáti zemích celého světa.

Nová dimenze 
kadeřnických salonů

Americká značka KitchenAid, 
jednička v domácích i profe-
sionálních kuchyních, ikona 
v segmentu kuchyňských spo-
třebičů i po téměř století exis-
tence stále uchvacuje uměním 
zkombinovat krásu tradičních 
tvarů s nejmodernějšími tech-
nickými inovacemi. Exkluzivní 
rodina KitchenAid Artisan se 
rozrostla o nové členy: food 

Kultovní
značka
KitchenAid processor KitchenAid Artisan 

o objemu 4 litry, bezdrátový ty-
čový mixér KitchenAid Artisan, 
toustovač KitchenAid Artisan 
2 Slice a rychlovarnou konvici 
KitchenAid Artisan o objemu 
1,5 litru. V České republice jsou 
produkty KitchenAid dostupné 
v obchodech Potten & Pannen 
– Staněk, na webu www.vase-
kuchyne.cz, www.kitchenaid.cz 
nebo u specializovaných gastro 
prodejců.



V červenci však bude hotel slavit nejen 
roční výročí, ale také opravdu úspěšný rok 
provozu po rekonstrukci a dostavbě. Ze své 
původní filosofie hotel neslevil a i v dnešní
složité době jde cestou kvality služeb, velké 
přidané hodnoty a zásadně odmítá, na prv-
ní pohled, jednoduchou cestu podbízení se 
pouze nízkými cenami.

“Rozsah investovaných prostředků ve 
výši skoro 140 mil. Kč a celkově povedený 
výsledek rekonstrukce je pro nás zavazující. 
Věříme, že pouze kvalitní služby jsou dlou-
hodobou cestou k úspěchu. Chceme, aby se 
u nás lidé cítili opravdu dobře, aby jasně vě-
děli, co za své peníze dostanou. Snažíme se, 
aby kvalita našich služeb byla nejen trvalá, 
ale spíše vzrůstající. Často opakuji svým ko-
legům, že host by od nás měl odjíždět s tím, 
že dostal víc, než očekával. Proto nás nenajde-
te na slevových portálech, které znamenají 
cestu opačnou. Kvalitní služby nelze nabízet 

pod reálnou cenou. Spolupráce se slevovými 
portály by nutně vedla k devalvaci našeho 
produktu, a to nechceme v žádném případě 
dopustit”, vysvětlil Ilja Šedivý, předseda před-
stavenstva společnosti Regata Čechy, a.s., kte-
rá hotel vlastní a provozuje.

Mezi hlavní hosty hotelu Port patří bezespo-
ru rodiny s dětmi, a to zejména v letní sezóně, 
která je pro hotel Port nejvýznamnější. Pozor-
ná péče, příjemné moderní prostředí a široké 
možnosti sportovního vyžití jsou standardem. 
Na letošní sezónu však hotel připravuje i řadu 
zábavných a sportovních programů, které 
nenechají v klidu děti, ani jejich rodiče. Při-
pravenost na péči o rodiny s dětmi potvrzuje 
i nedávno získaný certifikát Baby Friendly.

Promyšlená koncepce konferenčního cen-
tra v kombinaci s atraktivním prostředím 
a dobrou dostupností z Prahy, ale i z Mladé 
Boleslavi a Liberce, se již záhy po znovuote-
vření ukázala jako šťastná a situace se nezmě-

nila ani po roce. Hotel Port se stal vyhledá-
vaným místem pro pořádání firemních akcí
a teambuildingů.

V rámci svojí filosofie management hotelu
Port trvale usiluje také o pozitivní vnímá-
ní hotelu mezi místními občany a partnery 
i v celém regionu. “Je to pro nás velmi důle-
žité. Máme radost, že naši „sousedé”, zejména 
z Doks a Starých Splavů náš hotel navštěvují 
individuálně, ale i z toho, že se účastní spole-
čenských akcí, které u nás pořádáme. Jednou 
z největších je “Vinobraní a zábavné odpoled-
ne pro děti”, které v loňském roce přilákalo té-
měř 700 návštěvníků. Z dalších můžeme jme-
novat tři úspěšné plesy, včetně 1. plesu města 
Doksy, na který přišlo více než 270 hostů. 
Těšíme se proto na další akce a již nyní, spolu 
s Vinnými sklepy Valtice, připravujeme druhý 
ročník Vinobraní, které je plánováno na po-
slední srpnovou sobotu – 31. 8. 2013“, řekl Ilja 
Šedivý. Více informací na www.hotelport.cz 

Hotel odmítající slevové portály 
slaví úspěšný rok od znovuotevření

Vína KOLBY jsou uváděna na trh a předsta-
vena vždy až po dostatečné zralosti minimál-
ně dvou letech od sklizně. „Termín uvedení 
nových vín není však jedinou výjimečností, 
kterou se snažíme oslovit trh vínem v České 

republice. Vytvořili jsme ucelenou a výhod-
nou nabídku vín jako investice,“ řekla při 
slavnostním představení novinek ředitelka 
vinařství KOLBY Radomila Křehulová.

Motivem pro výhodný nákup vín z Pouzd-
řan je především původ vína z jedinečné vinič-
ní trati, která dala název samotnému vinařství. 
Vína z trati KOLBY patří mezi nejvyhledáva-
nější v našich zemích již podle písemných 
pramenů od 13. století. Za unikátností trati 
je především její půdní složení a mikroklima-
tické podmínky nedotčené národní přírodní 
rezervace Pouzdřanská step. „Spraše s vyso-
kým podílem vápenného skeletu omezují růst 
rostlin révy vinné a dochází tak ke koncent-
raci všech složek hroznů, která se projevuje 

v jedinečné vůni a chuti vín, která však vyniká 
až při dostatečné lahvové zralosti“ doplňuje 
majitel vinařství KOLBY Josef Šmíd. 

Na jedinou prezentaci novinek KOLBY 
v tomto roce ještě před oficiálním uvedením
vín na trh přijalo pozvání do Michnova Pa-
láce v Praze na dvě stovky našich předních 
obchodníků, sommeliérů a milovníků vín. 
Ze vzdálenější Paříže přijel ochutnat vína 
z Pouzdřan však i šéfkuchař Jean-Pierre Vi-
gato, jehož restaurace APICIUS je opakovaně 
držitelem hvězd uznávaného světového prů-
vodce Michelin. 

Nabídka vína jako investice není však na 
českém trhu naprostou novinkou, protože 
jak moravští vinaři, tak především nabídka 
zahraničních vín jako investice v programu 
„en primeur“ oslovuje stále více zákazníků. 
Novou formou v nabídce vinařství KOLBY je 
garance zvyšování cen zakoupených vín a ga-
rance potenciálu jejich zrání.

KOLBY představují příležitost investice do vína
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Právě před rokem, 1. července 2012, byl otevřen zrekonstruovaný hotel Port na 
břehu Máchova jezera. Kromě nového křídla, které zvýšilo kapacitu hotelu a nád-
herného wellness centra s vnitřním i venkovním bazénem, přibyla hotelu i jedna 
hvězdička, a také nový slogan: “VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT…“.

Představení nového ročníku produkce vinařů patří mezi vyhledávané a velmi sle-
dované události sommeliéry a milovníky ušlechtilých vín. Zatímco většina domácí 
produkce podtrhuje trend uvádění na trh stále mladých a mladších vín, vinařství 
KOLBY postupuje opačným směrem proti tomuto trendu.
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KDYŽ JE TO 
TA PRAVÁ
LIFE S GOOD
Když potkáte tu správnou a najednou se bezhlavě zamilujete, 
protože tahle má všechno, už nemusíte hledat dál. 
Život je skvělý, když ho máte s kým sdílet.
www.lg.cz


