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Milí čtenáři,
od našeho posledního vydání se udál velmi významný 
veletrh, který vždy jednou za tři roky udává směr v interi-
érech prodejen a inspiruje svými nápady statisíce odbor-
níků z celého světa. Co za trendy přinesl EuroShop 2014 
se dočtete z druhé strany našeho časopisu – v odborné 
části STORES. Na tomto veletrhu byly také vyhlášeny tři 
nejlepší koncepty obchodů světa a byla jim udělena cena 
EuroShop RetailDesign Awards 2014. I Česká republika 

nominovala prostřednictvím našeho časopisu do soutěže nejzajímavější koncepty 
u nás. Jako již v minulých ročnících, tak i letos, měl jeden z nich velký úspěch a do-
stal se do finále výběru, tj. mezi 35 nejlepších z 82 přihlášených. Byl jím showroom 
mladé ač světoznámé české společnosti Lasvit v pražském Holportu. Euroshop po-
tvrdil, že obchodníci na celém světě stojí nyní tváří v tvář novým výzvám. Dalo by 
se říci, že po několika desítkách let zažívají doslova revoluci. Spotřebitelé, vybaveni 
chytrými telefony s nejrůznějšími aplikacemi, jako by měnili pravidla hry. Dnešní 
zákazník chce nakupovat všude, ať už v kamenném obchodě, po internetu nebo 
z mobilu. Obchodníci tak musejí vymyslet vhodné propojení kamenného obchodu 
s tím internetovým, které by korespondovalo s jejich značkou. Majitelé kamenných 
obchodů by se měli zamyslet především nad tím, jak v budoucnu nalákat zákazní-
ky k návštěvě svého obchodu a jak je přitáhnout ke své značce. Dnešní zákazník 
musí být něčím zaujmut, aby vůbec do kamenného obchodu vstoupil a také tam 
něco nakoupil. Musí mu tam být zprostředkován zážitek a příběh.

Právě příběhy značek Vám přinášíme na našich stranách. Dočtete se příběh značky 
Fiskars, která letos slaví 365. výročí od svého založení, ale také příběhy úplně 
nových značek, které si teprve místo na slunci budují. Je zcela podružné, jak stará 
značka je, důležité však je, jak je o ni pečováno. Protože na začátku a nedaleko cíle 
je nebezpečí neúspěchu největší. Lodě ztroskotávají blízko pobřeží.  

Přeji Vám slunné dny Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

NA TRHU
od roku

1995

Nic není dokonalé, 
váš trávník ale 
m�že být.

Husqvarna Automower® 330X
Nová generace robotických seka�ek Husqvarna Automower®

se p�izp�sobí efektivn�ji i složitému tvaru zahrady, rychlosti 
r�stu trávníku �i úzkým pr�jezd�m.

www.husqvarna.cz
Dle výsledk� testu nezávislé švédské spot�ebitelské
organizace Bäst-i-test.se je Husqvarna Automower® 330X
nejlepší prémiovou volbou.
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BÝT O KROK 
NAPŘED

„Nechceme opakovat věci, které už byly. Sna-
žíme se hledat směr, kterým by se design skla 

mohl ubírat. Sledujeme součas-
né trendy a inspirujeme se vším, 
co je kolem nás, stačí se jen po-
řádně dívat.“

SNAŽÍME SE HLEDAT 
SMĚR, KTERÝM BY 
SE DESIGN SKLA
MOHL UBÍRAT.

PŘI TVORBĚ
NEROZLIŠUJEME

JÁ A TY.

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

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

www.moser-glass.com
PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER

Výhodou autorské dvojice Studia IRDS je jejich tvůrčí spoVýhodou autorské dvojice Studia IRDS je jejich tvůrčí spo-
lupráce: „Při tvorbě nerozlišujeme já a ty. To, že spolu 
žijeme a tvoříme, nám umožňuje neustále o práci dis-
kutovat. Dva lidé mají daleko širší záběr a také kont-
rolu a zpětnou reflexi, k přesvědčivému výsledku se 
společně dopracujeme mnohem rychleji. Tím, že 
jsme dva, jsme o krok napřed.“ 
Osobitá umělecká vize výtvarného Studia IRDS Osobitá umělecká vize výtvarného Studia IRDS 
a řemeslné dovednosti sklářských mistrů Moseru řemeslné dovednosti sklářských mistrů Moseru 
společně ovládají nezkrotný živel skloviny aspolečně ovládají nezkrotný živel skloviny a za-
chycují jeho krásu v podobách na samé hranici samé hranici 
lidských představ.

TÍM, 
ŽE JSME

DVA, 
JSME

O KROK
NAPŘED.

váza Fiorente, výška 81 cm, limitovaná série 50 kusů

váza Sapphire, 
výška 67 cm, 

limitovaná série 30 kusů

váza Par Excellence, výška 70 cm, limitovaná série 5 kusů váza Etheric, výška 117 cm, limitovaná série 10 kusů

Sklárna Moser od samého počátku pozorně sle-
duje stylové proměny a nové trendy, spolupracuje 
s výraznými uměleckými osobnostmi. A právě díky 
tomu je „o krok napřed“ - na nové tendence je 
sklárna připravena nejen reagovat, ale zejména je 
ovlivňovat a přínosně obohacovat novými originál-
ními díly.
Sklářští výtvarníci vyhledávají moserovský kvalitní 
bezolovnatý křišťál pro jeho unikátní vlastnosti: čis-
totu, vysoký lesk a tvrdost, která umožňuje detailní 
broušení i rytí. Výzvou pro designéry je rovněž 
možnost pracovat se vzácnými 
barevnými sklovinami. Řemeslné 
mistrovství moserovských sklá-
řů, týmový duch a generacemi 
ověřené postupy ruční výroby 
poskytují výtvarníkům spolehli-
vé zázemí pro jejich tvorbu. Své výtvarné návrhy 
ve sklárně realizuje řada významných umělců ně-
kolika generací: René Roubíček, Vladimír Jelínek, 
Jiří Šuhájek, Jan Čtvrtník, Jiří Bečvář, Rony Plesl, 
studio Olgoj Chorchoj nebo nejmladší designé-
ři, vítězové tří ročníků studentské soutěže „Cena 
Ludwiga Mosera“. 
Od roku 1998 se sklárnou Moser úspěšně spo-
lupracují také výtvarníci Ingrid Račková a David 
Suchopárek, životní a tvůrčí partneři pracující pod 

BÝT O KROK 
NAPŘED

značkou Studio IRDS. Nadčasová skleněná archi-
tektura, přesné geometrické tvary, důmyslná opti-
ka a kombinace moserovských barev, tak lze cha-
rakterizovat originální rozměrné broušené a lepené 
vázy vznikající symbiózou jedinečného nápadu, 
dokonalého řemeslného provedení a neustálého 
hledání nových možností. Studio IRDS tvoří krás-
ná originální díla, která posouvají představy vpřed 
a dodávají odvahu k dalšímu experimentování: 
„Nechceme opakovat věci, které už byly. Sna-
žíme se hledat směr, kterým by se design skla 

mohl ubírat. Sledujeme součas-
né trendy a inspirujeme se vším, 
co je kolem nás, stačí se jen po-
řádně dívat.“
Na první pohled upoutají optické 
hry průzračných barev a lehkost. 

Například elegantní linie 85cm vysokého solitéru 
„Feature“ zrozeného ze čtyř váz a pěti optických 
bloků, přes svou monumentalitu působí elegantně 
a něžně. Hravými interiérovými díly jsou vázy Ethe-
ric nebo Sonata i přes svou úctyhodnou výšku 
více než 80cm. 
Fiorente, dokonale vybroušený květ složený z de-
víti váz, získal prestižní ocenění Wallpaper Design 
Award. Křehký monument stvořený z duhy, Par 
Exccellence, posouvá hranici možného. 

SNAŽÍME SE HLEDAT 
SMĚR, KTERÝM BY 
SE DESIGN SKLA
MOHL UBÍRAT.

PŘI TVORBĚ
NEROZLIŠUJEME

JÁ A TY.



Investiční skupina CPI Group, která budovu v sou-
časnosti vlastní, se rozhodla využít těchto rozsáh-
lých historických interiérů a jedinečnosti této vý-
zdoby plné uměleckých děl a zafinancovala zrod 
projektu, který bude k rekonstrukci přistupovat 
s respektem k architektonické hodnotě budovy 
Živnobanky i jejímu okolí. Projekt otevře historic-
ky cennou nemovitost veřejnosti a kultuře. Hlav-
ním tématem několika expozic bude sklo, velkou 
atrakcí pak zážitková instalace nazvaná Glass Ex-
perience by Lasvit, která je vyvíjena s českou re-
nomovanou sklářskou firmou Lasvit (více o spo-
lečnosti na další straně). Půjde o světově unikátní 
instalaci českých a zahraničních autorů, ve které 
bude hrát hlavní roli české sklo, křišťál, design, 
nejnovější technologie a efekty, propojené se 
zvukem, světlem a proměnou prostoru.

Úpravami projdou pouze novější části budovy 
Živnobanky směrem do ulice Nekázanka, které se 
promění v další galerie a expoziční prostory. Záměr 
je nyní ve fázi práce na architektonické studii pro 
renovaci a adaptaci budovy. Po projektové fázi v le-
tošním roce proběhnou stavební práce a úpravy bě-
hem roku 2015. Zároveň se intenzivně řeší příprava 
uměleckých a interaktivních expozic a instalací ve 
spolupráci s domácími a zahraničními tvůrci a part-
nery. Detailní koncept expozic a instalací představí 
autoři v polovině letošního roku. Místo zde najdou 
stálé i dočasné výstavy a programy zaměřené na 
sklo a jeho využití, vlastnosti i umělecké ztvárnění. 
Praha tak na ploše 3500 m2 získá jednu z největ-
ších expozic tohoto druhu na světě.

Široké veřejnosti se otevřou unikátní zážitko-
vé expozice a interaktivní instalace od předních 
světových i českých tvůrců. „Náš projekt má 
ambici stát se hlavní adresou, výkladní skříní 
českého skla i kreativity a mezinárodně prestiž-
ní výstavní a odbornou institucí. České sklo je ve 
světě obrovským fenoménem, který si takovou 
prestižní scénu v Praze zaslouží,“ sdělil k projektu 
jeho ředitel Ladislav Pflimpfl. Koncept počítá také 
s kavárnou a restaurací pro setkávání či obchodní 
schůzky, tematickými programy pro rodiny s dět-
mi, ale také s butiky, showroomy a kancelářemi. 
Rozsáhlý obchod s designem a uměním převážně 
českých sklářských značek a dalších designových 

firem bude vestavěn do unikátního prostoru bý-
valého bankovního trezoru. Zázemí pro veřejnost 
doplní prostory pro retail spojený se sklem, svět-
lem a interiérem i široká programová nabídka 
akcí a vzdělávacích programů.

Pro vlastní provoz nově vznikajícího projektu 
vznikla obecně prospěšná společnost. Předsed-
kyní správní rady je Marie Vítková, v dozorčí radě 
usednou právnička Vladimíra Glatzová, ředitelka 
Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigs-
marková a sklář Zdeněk Lhotský. Ředitelem spo-
lečnosti a projektu je Ladislav Pflimpfl, dlouholetý 
ředitel londýnského Českého centra. Designér Ma-
xim Velčovský působí v roli hlavního kurátora pro-
jektu se zodpovědností za koncept a vývoj výstav-
ního programu, ve spolupráci s dalšími kurátory 
a odborníky. Pro konzultace a uměleckou garanci 
byla ustanovena umělecká rada, mezi jejíž členy 
se počítá mj. Eva Jiřičná, Eva Eisler a další domácí 
i zahraniční jména.

Všichni tvůrci projektu moderní sklářské expo-
zice a interaktivních instalací pro budovu bývalé 
Živnobanky se shodují, že jde o příležitost pro Pra-
hu zařadit ji mezi moderní světové metropole také 
z hlediska nabídky atraktivního mezinárodního 
programu spojujícího umění, kreativitu, technolo-
gie a design.

Podle jeho návrhů malíři Bohumír Rouba-
lík a Vojtěch Bartoněk zhotovili předlohy ve 
skutečné velikosti, podle kterých pak vyrobili 
mozaiku v insbrucké továrně na mozaiky Al-
berta Neuhasera. Působivé mozaiky zářící zla-
tem znázorňují jednotlivé zdroje hospodář-
ského blahobytu i vlastenecké alegorie. Ještě 
bohatší je výzdoba interiéru: ve vestibulu jsou 

dva velké nástěnné obrazy od Maxe Švabin-
ského z roku 1896: vlevo Svatý Václav žehnají-
cí lidu, vpravo alegorie Blahobytu a Práce. 

Středem všeho dění i výzdoby je hlavní 
bankovní dvorana. Má skleněný strop, jehož 
střed zdobí znak Království českého, kolem 
něho jsou znaky pražských měst a předměstí 
od malíře Rudolfa Říhovského. 

Tento historický skvost se dodnes může 
pyšnit svojí výzdobou, na které se podepsa-
li přední čeští umělci - nejen Mikoláš Aleš 
a Max Švabinský, ale i Stanislav Sucharda, 
Celda Klouček, Bohuslav Schnirch, F. Žení-
šek a další.

Zdroj: Praguewelcome.cz / PIS

Budova Živnobanky

ožije uměním
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Ve 30. letech 17. stol. po třicetileté válce vy-
stavěl na této rohové parcele hrabě Jiří Vilém 
Michna na místě čtyř středověkých domů 
barokní palác, jehož součástí byla i velká 
zahrada. Přibližně po stu letech patřil palác 
rodu Voračických z Paběnic, který provedl 
za účasti sochařské dílny Matyáše Bernar-
da Brauna vrcholně barokní přestavbu na 
dvoutraktový palác. Ten však byl v roce 
1757 těžce poškozen pruskou 
dělostřelbou stejně jako 

další okolní objekty. Jeden z dalších majitelů 
dal budovu upravit na nájemní obytný 
dům podle plánů architekta Ig-
náce Palliardiho. Dalším 
majitelem byl Jan 

hrabě Nostitz-Rhieneck, po němž se paláci 
říkalo Nostický. V roce 1845 zakoupil Zem-
ský výbor Království českého Nostický palác 
pro potřeby Musea Království českého, kte-
ré zde sídlilo do roku 1890. Pak si muzeum 
postavilo vlastní budovu v horním konci Vác-
lavského náměstí a Zemský výbor postoupil 
budovu své Zemské bance, která provedla 
roku 1893 její demolici. 

Na volné parcele pak byla v letech 1894 
- 96 vystavěna honosná čtyřpatrová bankov-
ní budova ve slohu české renesance podle 
projektu architekta Osvalda Polívky. Boční 
průčelí budovy vedlo do Nekázanky, kam 
byl osazen původní portál z Nostického 
paláce se sochami orlic a vázami z dílny Ma-
tyáše Bernarda Brauna z první poloviny 18. 
stol. Budova je spojena s protějším domem 
můstky přes Nekázanku z roku 1909 od arch. 

Osvalda Polívky a stavitele Matěje Blechy. 
Později byla přistavěna ještě zadní budova 
v Nekázance, která v letech 1927 - 28 do-
stala čtvrté patro podle projektu architek-
ta Jana Žáka.

Zemská banka zahájila činnost v ro-
ce 1890 jako instituce k zajišťování 
finančních potřeb zemské, okresní 
i obecní samosprávy. Stavebník bu-
dovy se chtěl její krásou vyrovnat 
Městské spořitelně v Rytířské 
ulici, či ji ještě předstihnout. 
Hlavní průčelí budovy vedlo 
do ulice Na Příkopě a je-
ho výzdoby se účastnili 
nejlepší umělci té doby. 
Návrhy na lunetovou 
výzdobu budovy jsou 
dílem Mikoláše Alše. 

Historie a budoucnost budovy
ŽIVNOSTENSKÉ BANKY

Historie budovy Živnostenské banky
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Monumentální schodišťová hala, obložená žulou a mramorem, 
má šest nástěnných lunet od Karla Vítězslava Maška, další 
obrazy jsou od Karla Ladislava Klusáčka. U paty schodiště jsou 
dvě velké bronzové sochy Světlonošů od Bohuslava Schnircha. 



Neobyčejným a designovým kouskem nemusí být pouze sedací 
souprava, křeslo nebo jídelní stůl. Proč neproměnit v galerii sou-
časného designu třeba koupelnu? 

Společnost LAVANTE a.s. se zaměřila na výrobu designových 
a dokonale ergonomických van a umyvadel z kvalitních dřevě-
ných materiálů. Mnoho let se zabývala vývojem originálních, ale 
zároveň funkčních produktů s maximálním důrazem na ergono-
mii a jejich životnost. 

Roky zkušeností a práce s nejmodernějšími technologiemi umož-
ňují vyrobit neomezené tvary a vytvořit tak jedinečné luxusní vý-
robky, jež se stanou dominantou atraktivních koupelen. 

Design hraje pro tyto výrobky jednu z nejdůležitějších rolí, a pro-
to společnost LAVANTE oslovila pro návrh několika kolekcí tohoto 
projektu úspěšného českého designéra Lukáše Tanečka. 

„Křivky a tvary mě vždy fascinovaly a možnost navrhnout celou 
kolekci koupelnových produktů z tak netradičního, ale zároveň 
toho nejstaršího materiálu, se kterým člověk pracuje od pradávna 
- ze dřeva, pro mě byla obrovská výzva a motivace. Díky nej-
modernějším technologiím, jimiž společnost Lavante disponuje, 
je designér opravdu omezen pouze svojí kreativitou. Fascinující 
je celý proces zrodu každého produktu od prvotních skic tužkou, 
přes dolaďování tvarů s týmem projektantů v 3D programech, 
výrobu modelů 1:10 a modelů 1:1 až po výrobu finální. Inspi-
rací mi byly tvary lodí, jachet a organické tvary z přírody,“ uvádí 
s nadšením pro věc sám designér.

Příběh značky Lavante
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Dřevěné solitéry s dokonalými tvary
Luxusní a krásné bydlení je snem většiny z nás, dávno není výsadou jen velkých 
rodinných sídel, domů nebo apartmá. Chceme mít skvělý pocit z každého kouta svého 

domova a cítit se v něm příjemně a pohodlně.

ních a fyzikálních podmínkách. Každý produkt je možné ozvláštnit 
detaily, které ho povýší na umělecké dílo. Ať už jsou to tepané 
předměty ze speciálních kovů nebo zlatníkem vykládané orna-
menty z českého granátu. 

Dokonalé splynutí kvalitních dřevěných materiálů s nejmoderněj-
šími technologiemi umožňuje vyrobit téměř neomezené tvary, 
a vytvořit tak jedinečné solitéry koupelen lahodících lidským 
smyslům. Použítí prvků vytvořených přírodou odstraní chlad 
všedních materiálů, jako jsou kov nebo keramika, a promění je 
v dýchající materiál vyzařující teplo a život. Je zajímavé, jak na 
dřevěné materiály reagují podvědomě malé děti.

Aby se představy zákazníků staly skutečností, je možné na zakáz-
ku upravit tvar a rozměr výrobku a zvolit si mohou barvu témeř 
všech odstínů. S každým tvarem vany logicky koresponduje tvar 
a barva umyvadla.

Na výrobky je standardně poskytována záruku 24 měsíců. Je 
možné domluvit opětovné vyleštění povrchu po několika letech.

„Pohodlí a spokojenost zákazníka je pro nás 
prioritou, proto také jako jediní nabízíme možnost 
přizpůsobit velikost vany potřebám zákazníka tak, 
aby se v ní cítil opravdu pohodlně.“ 

Při výrobě těchto originálních výrobků tvoří velký podíl kvalitní 
ruční práce, jsou v nich obsaženy desítky řemesel a zkušeností 
v souladu s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Povrcho-
vé úpravě je věnována největší péče. Deset vrstev laku a několi-
kanásobné broušení a leštění lakových vrstev, dokud není povrch 
jako sklo. Takto kvalitní povrch zaručuje dlouholetou stálost a ži-
votnost. Vany i umyvadla procházejí velmi náročnými testy ve 
zkušebně, kde jsou materiály namáhány v těch nejtěžších přírod-



To je motto české rodinné firmy
POLSTRIN DESIGN

stavěna původně pro výrobu, a tak zpětné vy-
bourání příček socialistických kanceláří ne-
byl takový problém. Po čase se podařilo vrátit 
vše do původního stavu a výrobu zde skuteč-
ně obnovit. Pro Karla Pacáka juniora se obor 
stal posláním a životní náplní a po celé roky 
firmu Polstrin úspěšně vede, rozvíjí a udává 
jí směr. Rodinný klan měl to štěstí, že i vnuci 
se práci pro rodinnou firmu nebrání a starší 
Ondřej po studiích v zahraničí nastoupil řídit 
ekonomiku a controling firmy. Mladší syn Da-
vid se na práci v rodinné firmě teprve připra-
vuje studiem interiérového designu v ateliéru 
profesora Fišera. Je vskutku úžasné vidět sou-
hru tří generací, protože zatímco nejmladší 
už má v showroomu vyrobeny svoje prvotiny, 
jeho čilý dědeček (Karel Pacák sen.)ještě den-
ně do firmy dochází a aktivně se zapojuje do 
odborného dohledu.

Za tu dobu navázání na tradice již také řada 
konstruktérů, technologů a řemeslníků Pol-
strinu úspěšně rozvíjí řemeslné dovednosti 
získávané po celé generace a získala bohaté 
a nenahraditelné zkušenosti jak s typovým, 
tak i s atypicky řešeným čalouněným nábyt-
kem. Láska k řemeslu a především úcta k tra-
dicím je pro všechny motivací držet kvalitu 
sedacího nábytku na vysoké úrovni.

Zakázkové výroba s velkým
podílem ručního zpracování
Kromě základních modelových řad sedacího 
nábytku a postelového programu má firma 
Polstrin za sebou již řadu úspěšných reali-
zací na zakázku. Navrhovala a realizovala 
nespočet nekomerčních prostor. S čalouně-
nými výrobky firmy Polstrin se tak můžeme 

setkat nejen na prodejnách s nábytkem po 
celé České republice, ale i v hotelích, pen-
zionech, restauracích, barech, soukromých 
klinikách, nákupních centrech, kancelář-
ských prostorách a dalších, kde jsou pev-
nou součástí interiérů. Jejich výrobky jsou 
vybaveny například apartmány v Mnichově, 
ve švýcarském Zürichu nebo v holandském 
divadle v Apheldornu.

Design není samonosný, funkčnost
a pohodlnost jsou důležité
Vysoký podíl ruční práce je zárukou maxi-
málního soustředění na právě vznikající vý-
robek. Ať už návrhy pocházejí přímo z dílny 
POLSTRIN DESIGN, nebo jsou tvořeny ve 
spolupráci s uznávanými designéry, vždy do-
hlíženo na to, aby výsledek splňoval nejvyšší 
nároky zákazníků na kvalitu a pohodlí.

Polstrin realizuje návrhy předních interié-
rových architektů a dotváří jejich představy 
a skicy ve skutečně funkční a profesionálně 
provedené realizace. Kromě této spolupráce 
s architekty a designéry má Polstrin i vlastní 
designové studio, které je ve všech fázích 
úzce propojeno s výrobou. Navrhne interi-
ér od barevnosti přes materiál, design, kon-
strukci nábytku i event. uchycení.

Stejně jako předešlé generace, i současný 
Polstrin sází na poctivé zpracování materiá-
lů v každé fázi výroby. Před zahájením práce 
vždy kontrolují předchozí výrobní kroky, 
díky čemuž mohou garantovat, že se k zákaz-
níkovi dostane pouze kvalitní produkt bez 
skrytých vad. Důsledně dohlíží také na kvali-
tu používaných materiálů v celém technolo-
gickém procesu. 

Vize uctívající tradici 
Vznik každé sedací plochy v Polstrinu pra-
mení nejen z nápadu designéra a touze po 
jedinečnosti, ale současně z požadavku na vy-
sokou funkčnost. Cesta neustálého zkvalitňo-
vání výrobků je firemním krédem Polstrinu. 
Tradice je pro ně závazkem do budoucna.

Příběh značky Polstrin Design
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DESIGN JDOUCÍ S TRENDY A DOBOU,
ale s ohledem na více než 50letou tradici.
To je motto české rodinné firmy

Zatímco v zahraničí je historie 

a tradice výrobní firmy záležitostí 

vzbuzující respekt a vážnost, 

u nás se o ní v mnohých 

případech nevysvětlitelně mlčí.

Je to i násilným přetržením kontinuity v do-
bách minulého režimu, ale je také fakt, že čty-
řicetiletým přerušením řemeslných tradic se 
takovýchto firem obnovilo velice málo. Spo-
lečnost POLSTRIN DESIGN spol. s.r.o. v Hrad-
ci Králové je jednou z nich. Je to česká rodin-
ná firma, která navazuje na tradici výroby 
čalouněného nábytku v královéhradeckém 
regionu, která se zde kultivuje již přes 50 let. 
Zajímavostí je, že se dodnes aktivně podílí 
na vedení firmy tři generace. Není zcela ob-
vyklé, že by současní dodavatelé špičkových 
designových sedaček a postelí měli i vlastní 
výrobu, resp. továrničku ve své budově. Úcty-
hodnou tradici a řemeslnický um kombinuje 
Polstrin s možnostmi současných technolo-
gií. Vysoká odbornost řemeslníků na všech 
úsecích výroby umožňuje vyrábět i atypický 
nábytek určených nejen do soukromých, ale 
také komerčních prostor a zároveň uspokojit 
i větší zakázky sériové výroby.

Architektům tak nabízí precizní zpracování 
zakázkového sedacího nábytku pro jejich 
originální projekty. Mají ale i vlastní designo-
vé studio, který vyvíjí nejrůznější designové 
i funkční solitéry, které nejednou zazářily 
třeba na Designbloku.

Příběh tří generací
Počátky budovy, kde dnes Polstrin v Hradci 
Králové sídlí, se datují k roku 1957 a již v té 
době zde začínaly působit tehdejší spolky 
čalouníků. Postupně, jak šla doba, se spolky 
různě transformovaly a nakonec v sedmdesá-
tých letech se v budově usídlili úředníci, kteří 
ty řemeslná družstva už jen řídili a jejich vý-
robu přesunuli jinam. Po revoluci se však tito 
řemeslníci osamostatnili a již nebylo koho ří-
dit. V té době kolem roku 1993 přišel nejstar-
ší z rodiny Pacáků - Karel senior s myšlenkou 
budovu koupit a vrátit do ní výrobu. Osud ho 
kdysi zavál právě do této budovy mezi čalou-
nická družstva. Jako synovi živnostníka mu 
socialistický režim znemožnil studovat a pra-
covat, tak jak by chtěl, a tak zde začínal ve skla-
du zcela od píky a po večerech si dodělával 
školu. Pomalu se propracovával do různých 
funkcí. Kolem tohoto pro rodinu zlomového 
roku 1993 přesvědčil svého syna Karla (jun.), 
aby družstvo a budovu koupili. Naštěstí byla 



SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Dnes působí společnost Fiskars prostřednictvím tří obchodních konceptů zaměřených na výrobky pro dům, zahra-
du a outdoor. Součástí skupiny je silné portfolio mezinárodních značek, mezi nimiž dominují Fiskars, Gerber a Iittala. 
Renomé těchto značek a produktů zaručují popularitu u všech se zálibou v tvoření, zahradničení a vaření, jakožto 
i u dobrodruhů hledajících nevšední zážitky v přírodě. Výrobky Fiskars se pyšní celou řadou prestižních ocenění za 
kvalitu, funkčnost a design. 
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Fiskars má silné značky, jedinečné produk-
ty a globální ambice. Světového věhlasu se 
společnost dočkala již v roce 1967 uvedením 
svých jedinečných nůžek s oranžovými drža-
dly. Slavné oranžové nůžky se staly registro-
vanou ochrannou známkou značky Fiskars 
a po celém světě se jich prodala více než jed-
na miliarda. Výrobky Fiskars se prodávají ve 
více než 60 zemích světa, 67 % tržeb společ-
nosti je přitom realizováno v zemích střední 
a východní Evropy a 33 % v Severní Americe.

Společnost Fiskars se neustále snaží oboha-
tit trh nadčasovými výrobky, které přinášejí 
radost z užívání a řeší každodenní problémy 
díky své funkčnosti, inovaci a designu. 

Mezi letošní novinky patří například nová 
řada nářadí na zpracování dřeva WoodXpert. 
Dvě vylepšené mačety, sapiny, hák na klády, 
kleště na klády a pás na pomůcky Fiskars spl-
ní vše, co amatérský dřevorubec potřebuje. 

Rozšíření se na jaře 2014 dočkala také revo-
luční řada zahradnických nůžek PowerGe-
ar™ s převodovou rukojetí. Nůžky Fiskars 
PowerGear™ jsou mezi zahradníky považo-
vány za nejlepší ve své kategorii díky ergo-
nomickému tvaru, pevnému, odolnému ma-
teriálu a inovativní převodové rukojeti, která 

maximalizuje střižnou sílu a zvyšuje pohodlí 
při práci. 

Fiskars bedlivě sleduje aktuální trendy a me-
zi ty patří městské zahradničení. Pro nadše-
né průkopníky městského farmaření Fiskars 
připravil kvalitní nářadí, se kterými si pěsto-
vání bylinek a květin na balkónech a terasách 
užijete. Řada Fiskars Inspiration™ vyniká 
především svou minimalistickou funkčností 
a je tak příkladem moderního, městského 
přístupu k zahradničení. 

Práce na zahradě s Fiskars je snadná, zábav-
ná a jde rychle od ruky. Nechte se inspirovat 
i Vy nadčasovým designem dokonale řeme-
slně zpracovaného nářadí Fiskars a užijte si 
zahradničení ve finském stylu.

OD ROKU 1649 PO DNEŠEK

DOKONALÝMI
POMOCNÍKY
V ZAHRADÁCH

V současnosti Fiskars pomáhá svým zákazní-
kům prožít lepší život díky možnosti vyjádřit 
svou osobnost a nadšení skrze produkty, kte-
ré se těší oblibě mnoha generací. Společnost 
sídlí ve finských Helsinkách, pobočky má ve 
více než 20 zemích a produkty prodává ve 
více než 60 zemích. Po celém světě má více 
než 4100 zaměstnanců.

V roce 1883 se Fiskars přeměnila na akcio-
vou společnost a v roce 1915 vstoupila na fin-
skou burzu. V 60. letech minulého století Fis-
kars diverzifikovala portfolio svých produktů 
a zaměřila se především na výrobu spotřeb-
ního zboží. Světového věhlasu se dočkala 
v roce 1967 uvedením svých jedinečných 
nůžek s oranžovými držadly. Slavné oranžo-
vé nůžky se staly registrovanou ochrannou 
známkou značky Fiskars a po celém světě se 
jich prodala více než 1 miliarda.

Od té doby firma a její portfolio rostly 
mimo jiné i díky mnoha akvizicím. Dnes pů-
sobí Fiskars prostřednictvím tří obchodních 
konceptů zaměřených na výrobky pro dům, 
zahradu a outdoor. Součástí skupiny je silné 
portfolio mezinárodních značek, mezi nimiž 
dominují Fiskars, Gerber a Iittala. Renomé 
těchto značek a produktů zaručují populari-
tu u všech se zálibou v tvoření, zahradničení 
a vaření, jakožto i u dobrodruhů hledajících 
nevšední zážitky v přírodě. Výrobky Fiskars 
se prodávají ve více než 60 zemích světa. Vý-

robky Fiskars řeší každodenní problémy tím, 
že práce v domácnosti, na zahradě a venku 
činí snazšími a zábavnějšími díky dokonalé 
funkčnosti výrobků a nadčasovému designu.

Přes tři století se Fiskars zaměřuje na 
funkčnost, inovaci a design. Fiskars se pyšní 
dlouhotrvající tradicí řemeslné výroby z malé 
vesnice, kde před staletími vše začalo. Stejné 
hodnoty rozvíjejí společnost i dnes – pevné 
přesvědčení, že i ty nejjednodušší věci mo-
hou být vyrobeny lépe a chytřeji.

V České republice se působení Fiskars da-
tuje k roku 1993, kdy pan Ing. Jan Růzha od-
startoval aktivní prodej výrobků této značky 
a po dobu pěti let pracoval v zastoupení 
Fiskars zcela sám. V roce 1998 pak nastoupil 
do firmy první zaměstnanec - pan Ing. René 
Volkmer. 90. léta znamenala významný 
rozvoj prodeje zahradního nářadí Fiskars, 
značka získává mnohá ocenění od odborné 
i spotřebitelské veřejnosti. Mimo jiné něko-
lik ocenění Zlatou medailí za design a funkč-
nost nářadí na Brněnských veletrzích. V ro-
ce desátého výročí působení značky na 
našem trhu obdržela společnost ocenění 
Fiskars Zlatou sekerou za překročení hra-
nice prodeje 100 000 seker za rok. V roce 
2005 společnost Fiskars zásadně změnila 
design a sortiment domácích potřeb a na-
startovala tím vstup do nových kategorií 
také na českém a slovenském trhu. Dnes má 
české zastoupení Fiskars čtyři zaměstnance 
a sídlí v Sedlčanech.

1649  Založení železáren Fiskars 
ve vesnici Fiskars ve Finsku

1757  Objeveno úložiště mědi v Orijärvi
1822  Johan von Julin přebírá železárny
1830   Založena strojní kovárna a přesná kovárna 

na drobné výrobky
1883  Fiskars se stává akciovou společností
1915   Vstup na Helsinskou

burzu cenných papírů

1967  Zrození nůžek s oranžovými držadly
1977   Založení Fiskars továrny na nůžky 

ve Wausau, Wisconsin (USA)
1984   Založení severoamerické dceřiné 

společnosti Fiskars Brands, Inc.
1985   Fiskars uvádí na trh zahradní nářadí, 

které udává nový standard v inovativní 
funkčnosti

1986   Akvizice Gerber Legendary Blades
2003   Barva Fiskars Orange® je oficiálně 

registrována jako ochranná známka v roce 
2003 ve Finsku, v USA v roce 2007

2007   Akvizice Leborgne a Iittala Group
2008   Uvedení jednotné strategie výrobků 

Fiskars
2012   Nůžky Fiskars s oranžovými 

držadly slaví 45 let
2013   Akvizice dánské porcelánky 

Royal Copenhagen
2014   Fiskars slaví 365 let

Fiskars je předním světovým dodavatelem výrobků pro dům, zahradu a outdoor. Už v roce 
1649 byly založeny železárny ve vesnici Fiskars, jež dala později jméno celé společnosti. Od 
té doby, tedy již dlouhých 365 let, si značka buduje tradici kvalitních výrobků. Zároveň je nej-
starší finskou společností.

Příběh značky Fiskars

V současnosti Fiskars pomáhá svým zákazní-
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Vlasové obřady
Ať už je to počátek jara a regenerace vlasů po zimě nebo jen touha po dokonalé 
péči o vlasy, můžete využít službu vlasových obřadů Kérastase Paris. Za pomoci 
vlasové diagnostiky se speciální kamerou monitorující vlasy i vlasovou pokožku 
Vám kadeřník, poradce Kérastase, zvolí jeden z nabízených programů v „menu 
obřadů Kérastase“.   Jednotlivé obřady jsou rozdělené nejen podle potřeb vlasů a 
vlasové pokožky, ale také dle typu vlasů. Vlasy dostanou potřebnou péči a klient 
zažije individuální relaxační zážitek, který aktivuje všechny smysly. 

Ateliéry stylu
Ateliéry stylu jsou individuálním poradenstvím a zaměřují se na konkrétní výsledky. 
Díky  profesionálům z oboru kadeřnického, vizážistického a módního, získají ženy 
i muži mnoho cenných rad jak se starat o svůj zevnějšek a především jak co ne-
jdokonaleji doladit svůj vzhled doslova od hlavy až k patě. Odborníci se tedy budou 
přihlášeným klientům věnovat osobně a díky praktické formě služby si klient osvojí 
jednotlivé techniky, které může jednoduše použít v každodenním životě.

Svatební ateliéry
Komplexní balíček služeb nabízí nevěstám poradenství v oblasti účesů, líčení a 
výběru šatů pro tento velký den. Profesionální kadeřníci Salonu Petra Měchurová, 
ty nejlepších z vizážistek a stylistek u nás, které se Salonem Petra Měchurová 
pravidelně spolupracují se postarají o to, aby nevěsta byla dokonale sladěná od 
hlavy až k patě.  Klientky čeká konzultace, zkouška a nakonec: perfektní vzhled v 
den „D“! Svatební ateliéry lze využít jako celý balíček. Služby, které zahrnuje lze ale 
objednat i zvlášť. 

Hairchalk
Hairchalk je první make-up na vlasy, který ženám umožní okamžitě a zároveň 
dočasně proměnit jejich barvu, stejně jako třeba lak na nehty nebo rtěnka. Díky 
této službě vlasy získají výrazné barevné akcenty, které působí přirozeně a vypadají 
trendy – vlasy se stanou módním doplňkem. Barvami je možné vytvářet různé 
efekty, od sofistikovaného ombré po odvážné, kontrastní barvy v ofině nebo 
délkách. Barevný doplněk mohou klientky ihned smýt a další den zvolit zase jinou 
barvu, a nebo jej nechat ve vlasech několik dnů…

booking info +420.224 222 442  
www.petra.mechurova.cz
adress street králodvorská 12  
praha 1 . vedle OD Kotva
youtube.com/petramechurova   

facebook.com/petra.mechurova

Kadeřnický salon může být místem, kam 
si jen „odskočíte“ nechat se ostříhat, a 
nebo místem, kde se péče o váš účes spojí 
s klientským přístupem, profesionálním 
poradenstvím a kvalitou, která stojí na 
letech zkušeností, mezinárodních úspěších 
a praxi, která se neustále rozvíjí. I tak by se 
dal charakterizovat rozdíl mezi kadeřnictvím 
a skutečným salonem, odkud zákazníci a 
zákaznice chodí opravdu spokojeni, kdy 
účes odráží jejich osobnost i účel, za kterým 
byl vytvořen, a kdy kadeřnický um pohladí 
celou duši.

Filosofií salonu je tak vyjma zcela klientského 
přístupu také snaha podtrhnout osobnost klienta, 
přirozeně zvednout jeho image a sebevědomí. Toho 
se samozřejmě nedá dosáhnout bez správného 
týmu kadeřníků, kteří neustále, po vzoru Petry Mě-
churové, pracují na svém rozvoji. Vyjma profesního 
a jazykového vzdělávání je kladen důraz na týmovou 
spolupráci a předávání zkušeností. Cílem je, aby jed-
notliví kadeřníci uměli to samé, co Petra Měchurová. 
Vyjma česání klientů v salonu se rozvíjejí spoluprací 
na profesionálních projektech – účesy pro focení 
do časopisů a reklam, česání pro přehlídky a focení, 
vytváření vlastních kolekcí a samozřejmě účast na 
kadeřnických show. Díky renomé, které si Petra 
vydobyla u nás i v zahraničí, a kreativní práci jejího 
salonu, jsou kadeřníci Salonu Petra Měchurová v 
centru dění, u vzniku nových trendů a díky tomu 
mohou klientům neustále nabízet jen to nejlepší a 
nejaktuálnější.

O kvalitu je zde postaráno i s produkty, které 
představují to nejlepší pro vaše vlasy. Stojí za nimi 
výzkumy z největších kosmetických laboratoří světa 
– značky L´Oréal Professionnel a Kérastase Paris. 

Vedle klasických kadeřnických služeb jako je střih a 
barva salon nabízí jedinečné služby, které jsou ušité 
na míru jednotlivým klientům. Ať už poskytují klien-
tovi dokonalou péči o vlasy v podobě vlasových ob-
řadů, celkové poradenství jak v oblasti vlasů, make 
upu i stylingu nazvané ateliéry stylu nebo službu 
svatebních ateliérů určenou nevěstám, společné 
mají jedno – profesionalita kadeřníků, která jde ruku 
v ruce s perfektním technologickým postupem, pre-
cizností a přehledem z oblastí současných trendů 
a fashion.  V kombinaci s proklientským přístupem 
získá klient nadstandardní péči v designovém 
prostoru v centru Prahy.  

krása
v rukách kadeřnické celebrity
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ANGELO HOTEL PRAGUE ����

Radlická 1g, 150 00 Prague 5, Czech Republic, Tel.: +420 234 801 111
info@angelohotel.com, www.angelohotel.com, www.vi-hotels.com

A F T E R W O R K  M U S I C  C H IL L O U T

vstup
zdarma

Odpoutejte se od každodenních starostí všedních dnů a přijďte se odreagovat každý poslední čtvrtek v měsíci 
do Jazz Baru v angelo Hotelu Prague.

Užijte si hudbu různých žánrů od 80. a 90. let až po hudbu současnou. Kromě hudby bude vždy připraven 
tematický doprovodný program známých značek a umělců, welcome drink pro každého návštěvníka, speciální 
koktejlová nabídka 1+1 drink zdarma a bohatá tombola. Největší skupina přátel od nás získá osvěžující dárek 
v podobě Maxi Mojito zdarma!

Vemte své kolegy, přátele či rodinu a nalaďte se s námi do pohody! 

Kdy: Každý poslední čtvrtek v měsíci od 18:00h

Místo: angelo Hotel Prague, Jazz Bar, Radlická 1g, Praha 5

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: 
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V pohodlí
designu

Vienna International
Hotelmanagement AG
Skupina hotelů Vienna International Hotelmanage-
ment AG provozuje a vyvíjí na bázi smluv o manage-
mentu celkem 38 prvotřídních hotelů & turistických 
resortů a 1 hotelový projekt. Portfolio skupiny sestává 
z městských, přímořských, lázeňských a kongresových 
hotelů v devíti evropských zemích: v Rakousku, České 
republice, Polsku, Chorvatsku, Francii, Německu, 
Rumunsku, na Slovensku a v Rusku. Vedle meziná-
rodních volnočasových produktů, k nimž patří např. 
hotely v Loipersdorfu, Solnohradu, Karlových Varech 
a v přímořském letovisku Opatija, se nejvýznamnější 
destinace nacházejí v metropolích ekonomiky, jako je 
Solnohrad, Mnichov, Berlín, Paříž, Praha, Krakov, Lodž, 
Bukurešť a Jekatěrinburg. V současné době skupina 
zaměstnává přibližně 2 500 zaměstnanců.

VI hotely oslavují 25. výročí a přináší VIP DAYS

Společnost VI Hotels & Resorts byla založena 
v roce 1989 a velmi rychle se etablovala na 
trhu jako specialista pro východní Evropu. 
Dnes již patří mezi úspěšné mezinárodní 
hotelové skupiny a nabízí prvotřídní služby 
hotelů a resortů v devíti evropských zemích. 
V letošním roce VI Hotels & Resorts slaví 
25 úspěšných let od vzniku, proto každý 
25. den v měsíci, v tzv. VIP den, čeká na hosty, 
kteří si zarezervují pobyt přes webové stránky 
hotelové skupiny, speciální nabídka. Například 
v březnu a dubnu hosté obdrželi při rezervaci 
pobytu slevu 25 % z ceny rezervace. Na konci 
každého měsíce probíhá také slosování všech 
zúčastněných, ve hře jsou poukazy na 2 noci pro 
2 osoby v jednom z VI hotelů dle výběru vítěze. 
Speciální nabídka pro další měsíc je pravidelně 
uveřejňována na webových stránkách
www.vi-hotels.com/vipdays/
nebo na Facebooku (VI Hotels & Resorts)
či Twitteru (VI Hotels).



Když se skvělý nápad
kloubí s mnohostranně
prospěšnou službou

Zdá se Vám to nereálné? Ne, ne, je to skuteč-
ně fungující firma už i v Čechách. Úspěšně
pokrývá 60 % naší republiky ať již formou 
specializovaných mycích center nebo mo-
bilních týmů. Jmenuje se iDry, stojí za ní 
zakladatel Petr Šméral a expanduje pomocí 
franchiz. Pan Šméral se stal letos víceprezi-
dentem České asociace franchisingu. Jeho 
plány jsou smělé – další evropské země, ale 
i asijský a jihoamerický trh.

Za mladou firmou iDry stojí příběh již zmíně-
ného podnikatele Petra Šmérala, který před 
pouhými pár lety objevil skutečnou díru na 

trhu. Žil léta v zahraničí, a tak si možná po ná-
vratu více všímal rozdílů života u nás a v cizi-
ně. Mezi jeden takový patřil pouhý postřeh 
a zamyšlení se nad tím, proč u nás většina 
aut nejezdí tak naleštěných jako v zemích na 
západ od našich hranic. Uvědomil si, že zde 
neexistuje cenově dostupná služba, která by 
řešila problém s mytím aut za nás. V součas-
né době všem chybí čas a jak se říká, čas jsou 
v samotném důsledku peníze. Rozhodl se vy-
vinout tedy službu, mobilní službu, která by 
přijela na místo a v čase, který právě potře-
bujete. Prostě, když jste v práci nebo trávíte 
někde svůj volný čas, auto by bylo mezi tím 

umyté. Ideální představu proměnil pan Šmé-
ral za fungující firmu iDry.

Ale zpět k myšlence. Se záměrem se samozřej-
mě patřilo domyslet jak mýt, aby to bylo mož-
né všude – bez zdrojů vody a elektřiny. A také 
hlavně záleželo zakladateli na tom, aby mytí 
bylo šetrné k životnímu prostředí a zároveň 
to šetřilo vodu. Rozhodl se pro vyvinutí sys-
tému založeném na principu mytí aut nasu-
cho. To že po mytí nezůstanou žádné zbytky, 
které by poškozovaly přírodu, bylo pro pana 
Šmérala důležitým impulsem k rozhodnutí 
v tomto směru začít podnikat. 

Úsporné a ekologické suché mytí
A na čem je tedy založen tento způsob mytí? 
Při samotném čištění není potřeba ani voda, 
ani pára. Není žádným tajemstvím, že v klasic-
kých myčkách se na umytí jednoho auta spo-
třebuje kolem 200 l vody a nutno podotknout, 
že pitné. Suché mytí spotřebuje necelé 2l vody. 
Princip tedy spočívá v tom, že se na čištění 
vozu použijí speciální ekologické přípravky 
firmy Eco Touch vyrobené na vodní fázi a utěr-
ky z mikrovlákna, kterými se ručně karoserie 
otírá. Firma pana Šmérala má na ně výhradní 
právo prodeje. Obsahují antistatické přísady, 
které odpuzují prach a nečistoty od nalepení 
na karoserii vozu ještě po mnoho dnů. Dále je 
v nich obsažen vysoce kvalitní Carnauba wax 
(Karnaubský vosk), který dodává karoserii 
úžasný dlouhodobý lesk a ochranu laku. Ob-
sažený Montan vosk zase zvyšuje vodoodpu-
divost, zlepšuje odolnost vůči otěru a dodává 
karoserii vysoký lesk. Další patentované přísa-
dy jsou smáčedla, mýdla, čistidla a ochranné 
polymery, vše na vodní bázi.

Průběh služby mobilní ruční mytí aut
Vozy je možné umýt a vyleštit na slunci nebo 
ve stínu (stín je ale preferovaný), s mokrým 
nebo suchým povrchem karosérie, a to v pří-
padě, že je auto běžně špinavé. Technologie 
si neporadí s nánosy bláta nebo silně přilepe-
nými nečistotami na karoserii vozidla. Hrozi-
lo by poškrábání laku.

Naopak v případě běžně špinavého vozu 
tým iDry zaručujeme skvěle umyté a navos-
kované vozidlo, kterému lak naopak chrání. 
Zpočátku je přípravek nastříkán na karoserii 

vozidla a na navlhčenou utěrku z mikrovlá-
ken. Pak se přípravek rozetře a jemně se stírá 
špína společně s přípravkem do mikrovlák-
nové utěrky. Ošetřenou část povrchu vozidla 
pracovník rychle vyleští dosucha.

Do 30 minut je k předání umyté vozidlo - 
vozidlo je suché, čisté, lesklé a ošetřené vos-
kem, který na vozidle vydrží 2x déle než při 
běžném mytí.

Výhody služby
Hlavní výhodou je bezesporu mobilita. Vo-
zidlo dokáže tříčlenný tým iDry umýt na ja-
kémkoliv místě, bez nutnosti přeparkování 
a bez znečištění okolí. Pokud nejde o mytí 
interiéru, není třeba ani předávat klíčky. Sta-
čí zavolat nebo poslat mail, určit si hodinu 
a místo, kde bude auto zaparkované. Cenově 

začíná tato služba na 299 Kč, stejná cena je 
pak za vyčištění interiéru vozu. Za dopravu 
si v případě kompletního čištění (exteriér + 
interiér) neúčtují nic. Dalšími hlavními be-
nefity jsou úspora vody, času majitele vozu
a ochranný film na karoserii vozu.

Velké spektrum využití
Pro podnikatele, kteří mají vozový park pro 
tým obchodních zástupců, je ideální stav 
šetřit na mytí nejen peníze, ale také čas lidí, 
kteří se mají věnovat obchodu a neztrácet ho 
v myčkách. Je logické, že čistý vůz je zároveň 
vizitka společnosti. Během jejich obchodních 
porad je možné mezitím umýt jejich firemní
vozy. Je to také velmi elegantní služba pro 
vážené hosty v hotelích. Jak již bylo zmíně-
no, běžně je služba prováděna na golfových 
hřištích. Prostředky EcoTouch jsou vhodné 
i na mytí a ochranu dalších dopravních pro-
středků, jako jsou motorky, letadla nebo lodě. 
I v soukromí je potřeba někdy před nějakou 
událostí mít auto naleštěné a většinou právě 
před ní člověk nestíhá. Variant využití, kdy je 
tato služba velmi praktická, se najde skuteč-
ně mnoho. Jde jen o to ji vyzkoušet a zařadit 
do okruhu svých využívaných služeb, které 
nám usnadňují již tak hektický život. 

Autor myšlenky – Petr Šméral na závěr dodá-
vá: „Z celé České a Slovenské republiky hle-
dáme podnikavé zájemce o jedinečnou prá-
ci na živnostenský list, popřípadě zájemce 
o franchizu. Vybraní podnikatelé dostanou 
možnost nabízet nejen služby spojené s mo-
bilním mytím aut, ale i prodej exklusivních 
přípravků (maloobchod, velkoobchod).“

Suché mytí aut na jakémkoliv místě, bez nutnosti přeparkování a bez znečištění okolí. Tým přijede k vám a umyje vaše auto, 
zatímco vy se věnujete práci, zábavě, relaxaci. Jen prostě zavoláte, kde bude vaše auto zaparkované. Nemusíte předávat ani 
klíčky. Lze si je objednat na mytí soukromých či firemních vozidel, pro soukromé a firemní vozové parky, v místě bydliště nebo
v areálu firmy. Individuální cenové kalkulace zohledňující frekvenci a počet automobilů. Pravidelné mytí v business centrech,
parkovacích domech, golfových hřištích…

Příběh značky iDry
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Novinky golfového klubu
Mladé Buky pro tuto sezónu
Hned na úvod sezóny připravil golfový klub 
Mladé Buky, který je součástí designového 
hotelu Grund Resort Golf&Ski, speciální akci 
„Ubytuj se, hraj a jez zdarma“. Při zakoupení 
dvou nocí v luxusním dvoulůžkovém pokoji 
získali hosté snídani, polopenzi, neomeze-
nou hru na golfovém hřišti na osmnácti jam-
kách pro oba a neomezené využití wellness 
s bazénem, saunou a vířivkou po celou dobu 
pobytu. Tato akce platila do 30. 4., ale klub ji 
bude v průběhu roku opakovat, takže se hos-
té mají na co těšit.

„Pro letošní sezónu máme také několik 
novinek, jako například větší slevy na fee pro 
seniory, možnost splátek celoživotního člen-
ství či 50% slevu na buggy pro naše členy,“ 
doplňuje Jan Grund, majitel resortu.

Novinkou v Grund Resort Golf&Ski je také 
nový šéfkuchař Grund Restaurantu. „Určitě 
nechystám nějaké zásadní změny. Budu vy-
cházet z prověřeného a hosty oceňovaného 
základu kombinace moderní světové gastro-
nomie, krkonošských specialit a využití lo-
kálních surovin – to vše v podobě tradičních 
i méně tradičních pokrmů,“ dodává nový šéf-
kuchař Lukáš Sokol. 

Grund Resort Golf&Ski rozšiřuje 
wellness procedury a přichází s novou 
kosmetickou značkou Sothys. 
Wellness zóna hotelu nabízí pestrou škálu 
wellness i kosmetických procedur, které 
dokonale zrelaxují vaše tělo i mysl. Nabídku 
nyní rozšířila o nové rituály a péči s luxusní 
francouzskou kosmetikou Sothys.

Za vznikem samotné kosmetické značky 
Sothys stojí legenda o lásce Sothys a Saturnu, 
která nebyla naplněna kvůli žárlivosti Venuše. 
Podle řecké mytologie představovala „Sothys“ 
nejjasnější hvězdu na obloze. Kosmetika So-
thys se tak orientuje na zářící a věčnou krásu. 

Ideální místo pro firemní vzdělávací 
i sportovně zábavné akce!
Firmy si zde mohou objednat kongresové a re-
kreační centrum s hotelem, wellness a golfo-
vým hřištěm. Resort nabízí kompletní zázemí 
pro firemní akce. Součástí hotelu jsou kon-
ferenční místnosti s technickým vybavením 
a kapacitou cca 60 osob. Konferenční prosto-
ry mají denní světlo a od letošního roku jsou 
klimatizované. Hotel je tak ideálním místem 
pro firemní akce, školení, semináře, meetingy, 
teambuildingy či oslavy. Pro soukromé pora-
dy a jednání je pak určen VIP Room. Prostory 
mají kapacitu až 80 hostů a samozřejmostí je 
vybavení internetovým připojením na Wi-Fi 
ve všech společných prostorách, dataprojek-
tor a plátno (meeting room), TV (VIP Room) 
a další potřebné vybavení.
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„Umění odpočívat je důležitá dovednost. 
Především záleží na způsobu, jakým se 
k relaxaci stavíte. Někteří lidé si totiž 
dělají z odpočinku další „pracovní po-
vinnost“, aniž by si toho byli vědomi. 
Třeba v posilovně nebo obecně v situ-
acích, které nutí jejich mysl fungovat 
v modu výkonu. Lidé namísto skutečné-
ho uvolnění řeší otázky, zda ve fitku na-
zvedali dostatečné množství kilogramů, 
nastříleli plánovaný počet gólů nebo 
ujeli patřičný počet kilometrů. Nejlep-
ší je zapomenout na křečovitou snahu 
o dosahování výsledků a zkrátka jenom 
odpočívat,“ říká Jan Grund, bývalý mana-
žer velké výrobní společnosti a současný 
manažer wellness hotelu Grund Resort 
Golf&Ski. „Během své praxe jsem vysle-
doval tyto příčiny, proč si mnozí manaže-
ři pořádně neodpočinou:

Budují závislost na euforických zážitcích
Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že si mo-
hou odpočinout a vyčistit mysl pouze 
v extrémních situacích. Ve volném času 
proto vyhledávají nejrůznější zátěžové 
aktivity, věnují se extrémním sportům 
a dalším mezním činnostem. Stávají se 
vlastně sběrateli euforických zážitků, na 
kterých se mohou postupem času stát zá-
vislými. Jakmile tyto příjemné prožitky 
odezní, dostaví se opět negativní emoce 
v různých formách: špatná nálada, zkla-
mání, pocity prázdnoty a vyčerpání.

Nemají jasnou hranici mezi pracovním 
a soukromým světem
Notebooky, mobilní telefony a přenosný 
internet jsou určitě přínosné výdobytky 
pokroku, které ulehčují zaměstnancům 
práci. Problémem je, že se lidé stali do-
stupnými prakticky kdekoli a kdykoli 
a zapomínají striktně rozlišovat mezi pri-
vátním a pracovním světem, což může 
být příčinou dalšího stresu. V podstatě 
nikdy nevypnou. Měli by si proto na-
stavit jasné hranice mezi soukromím 
a zaměstnáním. Na dovolené především 
odpočívat. Zkusit zapomenout i na pocit 
vlastní nepostradatelnosti.“

Majitel GRUND RESORT GOLF 
& SKI, Jan Grund, má své 
zkušenosti s aktivním odpočinkem 
manažerů. Zmiňuje příčiny, proč si 
nikdy pořádně neodpočinou 

uzavírá rady Jan Grund 
z wellness hotelu Grund Resort 
Golf & Ski v Mladých Bukách.

„Nedělejte si z relaxace
pracovní aktivitu, která z vás 
odčerpá poslední zbytky síly,“

Zaměřme se nyní na hotel…
GRUND RESORT GOLF & SKI vyrostl v mís-
tě, kde Grundovi od roku 2000 provozovali 
devítijamkové golfové hřiště v rámci svého 
plánu na lepší využití lokality, a byl přiro-
zeným vyústěním aktivit rodiny v Mladých 
Bukách. „Chtěli jsme vybudovat místo, kde 
se budou naši hosté cítit dobře. Místo, kde si 
odpočinou, kde se mohou setkávat v příjem-
ném prostředí s vysokým standardem, obklo-
peném nádhernou přírodou Krkonoš,“ říká 
prezident Resortu ing. Jiří Grund. „Grund 
Resort Golf&Ski vzniká s cílem stát se základ-
nou, ať už chcete přijet za golfem, na lyže, 
běžky, kolo, pěší výlet nebo zde uspořádat 
firemní akci,“ dodává Jiří Grund.

Hotel je postaven ve čtyřhvězdičkovém 
standardu s respektem ke krajině, s cílem se 
do krajiny organicky začlenit a přitom po-
skytnout hostům příjemné a rodinné zázemí. 
Interiér hotelu vznikl ve spolupráci se špič-
kovým italským designérským ateliérem Fer-
rari Pagani Tresoldi Architetti. V hotelu je 56 
lůžek ve 24 nadstandardních dvoulůžkových 
pokojích a 4 luxusní apartmá. Po aktivním 
dni hosty přivítá komfortní wellness, kde je 
možné využít bazén s protiproudem, vířivku, 
saunu či masáže.

Golfové hřiště se má čím pochlubit
Golfové hřiště v Mladých Bukách se může 
pochlubit jednou z nejkrásnějších vyhlídek 

v zemi. Jeho areál nabízí bezkonkurenční 
výhledy na Krkonoše včetně jejich dominant 
Černé hory a Sněžky a na překrásné Vraní vr-
chy a Zvičinu. Cílem přestavby celého areálu 
bylo vybudovat multifunkční Grund Resort 
Golf&Ski, jehož součástí je osmnáctijamko-
vé hřiště, šestijamkové hřiště se cvičnými 
chipping a putting greeny a krytý driving 
range včetně zázemí a osvětlení. Na původ-
ní devítku dle návrhu Václava Hrubého (par 
34), která prošla dílčími úpravami, navázalo 
devět nových jamek vyprojektovaných spo-
lečností Golfer (par 36). Nová devítka nabízí 
nejenom mix pestře projektovaných jamek 
a rozličných herních situací, ale také otvírá 
ty nejkrásnější výhledy na Sněžku.

Místo s ojedinělou vyhlídkou,
plné sportovního vyžití a relaxace
Rodinná společnost Grund byla založena Jiřím Grundem v Mladých Bukách již v roce 1990 a v malé dílně ve svém 
rodinném domku začala s výrobou koupelnových předložek. Během devadesátých let se firma postupně rozrůstala 
a dnes již zaměstnává více než 200 pracovníků. Rodina Grundova vždy usilovala stále o lepší využití lokality, 
a proto vybudovala v místě dnes osmnáctijamkové golfové hřiště s výhledem na křivky Krkonoš, čtyřhvězdičkový 
hotel designovaný italským studiem a restauraci, která za přijatelné ceny nabízí jak světové, tak krkonošské speciality. 

GRUND RESORT GOLF & SKI 
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Uniformy pomáhají zmírnit sociální napětí 
mezi dětmi, usnadňují rozhodování o tom, 
co si školáci vezmou na sebe a podporují hr-
dost na značku své školy. Potlačují ale rovněž 
šikanu pramenící ze sociálních rozdílů mezi 
žáky a pozitivně ovlivňují chování žáků ve 
škole i na veřejnosti.

Pro rodiče znamená zavedení školní uni-
formy především ekonomický aspekt. Jed-

notné školní oblečení si sice vyžádá vyšší 
jednorázovou pořizovací cenu, ale zase se 
sníží náklady na pořízení dalších druhů ob-
lečení dětí. Navíc samozřejmě existuje vždy 
na škole internetová burza, na které mohou 
rodiče prodat a koupit školní uniformy.

Kvůli častému nošení si uniformy vyžadu-
jí především velmi kvalitní materiály a bar-
vy, včetně výšivky loga školy, pohodlnost 

střihů pro děti a důležitým prvkem je i mód-
nost střihů. Toto všechno si dodavatelská fir-
ma STRETCH samozřejmě uvědomuje a jde 
všem aspektům vstříc. Uniformy navrhuje 
se dvěma sjednocujícími prvky, buď je to 
barevnost nebo typy oděvů. „Osvědčilo se 
nám vsadit na barvu a mnohem širší sorti-
ment oděvů,“ vysvětluje produkt manažerka 
firmy STRETCH - Lucie Nosková. „Děti si tak

Současnost značky STRETCH
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JEDNOTNÉ OBLEČENÍ ZARUČUJE 
SOUNÁLEŽITOST S KOLEKTIVEM

sami mohou vybrat, jaké oblečení rádi nosí. 
Logicky tak nechybí v kolekcích ani džínové 
oblečení. Musí existovat letní i zimní sor-
timent. A neodmyslitelně je nutné myslet 
také na oděvy pro učitelský sbor.“ 

Co všechno může ředitel školy  
od jednotného oblečení dnes  
požadovat, nám přiblížila Jindra Smělá, 
majitelka společnosti STRETCH s.r.o.
„Najímáme si módní návrháře a návrhy před-
kládáme ke konzultaci klientům. Nemáme 
žádné skladové zásoby, všechny uniformy 

vyhotovujeme na základě konzultace s vede-
ním školy, kterému jsou následně předloženy 
grafické návrhy modelů. Doručíme mu také
vzorky materiálů, o kterých uvažuje, aby si je 
mohl osahat. Pak jsou zhotoveny prototypy 
k odzkoušení. Jednotné oblečení samozřej-
mě vzniká také na základě konzultací s rodi-
či, které na škole probíhají.

Důležité pro rodiče a jejich výběr unifo-
rem je i dodání velikostních tabulek a zku-
šebních řad oděvů. Jednotlivé kusy oděvů 
jsou v tabulkách přesně popsány – délka 
trička apod. Rodič si se svým dítětem přijde 

vybrat a vyzkoušet jednotlivé modely. Unifor-
my následně vyrobíme a na jmenný seznam 
doručíme zadavateli“.

Je několik důvodu, proč si tuto firmu
zvolit za partnera pro oblast pracovních 
oděvů a školních uniforem. Je to především 
profesionální přístup a pozitivní atmosféra 
celé spolupráce, což je pro STRETCH evi-
dentně samozřejmostí. Je to kvalita a schop-
nost poradit a doporučit ten vhodný oděv 
a v neposlední řadě je to dodržení termínů. 
Designové návrhy či kvalita výrobků, vše je 
profesionální práce.

Společnost STRETCH s.r.o. není na trhu reklamního textilu a pracovních oděvů žádným nováčkem. Již 15 let tato stabilní 
firma disponuje profesionální šicí dílnou, jejíž hlavní náplní je výroba pracovních oděvů pro malé a střední podnikatele
jakéhokoliv oboru, ale také pro velké podniky s dlouholetou tradicí a značkou známou po celém světě. V podání STRETCH 
jsou za pracovní oděvy považovány nejen klasické kombinézy a montérky, ale také haleny, bundy, kalhoty s laclem, pasové 
kalhoty nebo šortky. STRETCH je ale významným partnerem také oblasti hotelnictví a gastronomie. Ale to zdaleka není 
vše. V loňském roce rozšířila firma výrobu o školní uniformy. Už i u nás po letech soukromého školství dospěla tato zaří-
zení k potřebě uniforem pro žáky a studenty.

Jindra Smělá
majitelka společnosti
604 188 333
smela@stretch.cz

Lucie Nosková
produkt manažer
728 684 628
noskova@stretch.cz

STRETCH s.r.o.
výhradní dovozce textilu Promostars
výroba profesních a reklamních oděvů
strojové vyšívání

zákaznický servis 
321 786 664
www.stretch.cz
www.stretch-china.cz

Současnost značky STRETCH



Proměna Ospapu na PaperlinX
Rebranding je poměrně složitá záležitost ne-
jen interní, ale i ve vztahu k zákazníkům. Jak 
k tomu přistoupila Vaše společnost?
„Od loňského roku jsme začali souběžně po-
užívat modrožluté logo Papelinx s nápisem 
„Ospap“ ve spodní části loga, aby si na změ-
nu měli všichni čas zvyknout. Od letošního 
roku Ospap z loga zmizel, i když mně osobně 
by se líbilo, kdyby Ospap v logu takto zacho-
ván zůstal, protože v tom vidím návaznost na 
historii. Jako Ospap ovšem zůstáváme práv-
ním subjektem, nemění se ani naše čísla IČO 
a DIČ, takže našim zákazníkům rebranding 
nezpůsobí žádné komplikace.“

Jaké důvody k tomu vaši společnost vedly?
Jedním z důvodů této změny je kromě snahy 
o efektivnější komunikaci a zvýšení síly znač-
ky rovněž povaha zákazníků a především 
dodavatelů společnosti PaperlinX, kterými 
jsou často nadnárodní firmy s obdobně jed-
notnou strategií.

Rebranding je velmi nákladná záležitost. 
V době, kdy se o papíru mluví jako o záleži-
tosti na ústupu, není to trochu sebevražedný 
čin? Takové změny se mnohdy také projeví 
v nedůvěře některých zákazníků…

Ospap má za sebou velké změny, které 
dělal už od své privatizace, kdy jsme začínali 
na 15 skladech v republice a s tisícovkou lidí. 
Dnes je nás 115. Takže změny dobře známe. 
Ty poslední ovšem byly dynamičtější a ra-
zantnější. Vloni jsme se věnovali zejména 
restrukturalizaci, procesu změn a neměli 
jsme tolik času na obchod. Výsledné náklady 

prakticky na korunu přesně kopírovaly náš 
předpoklad. Tento proces měl však logicky 
i své negativum, bohužel jsme museli mno-
hé své letité kolegy propustit. Neočekávali 
jsme ovšem, že cenový tlak a pokles trhu bu-
dou pokračovat. V konečném důsledku jsme 
proto z plánovaných změn neměli takový 
benefit, jaký jsme očekávali. První pololetí
roku 2013 nám v natíraných papírech při-
neslo i pokles o 20 %, a to jde o naši hlavní 
komoditu, kterou potřebuje každá tiskárna. 
Musíme se s tím ale vyrovnat. Existovaly 
kdysi krásné natírané papíry jako například 
Iconofix od Zanderse, nádherné prémiové
materiály, ale tiskárny na ně nemohly tisk-
nout, protože by je nikdo nezaplatil. Jdeme 
zkrátka s požadavky dolů, ustupuje kvalita 
i servis – protože trh je tak tvrdý z hlediska 
ceny, že firmy musí uzpůsobit svůj model
chování a servis, aby přežily. Vidím to na zá-
kaznících, vidím to na distributorech a také 
na výrobcích. Současný PaperlinX je hodně 
založen na tom všechno zjednodušit a dělat 
to rychleji a levněji. Své obchodování máme 
založeno na jednom centrálním logistickém 
skladu, bez problémů zavážíme do druhého 
dne, v regionu Prahy a středních Čech i v ten 
samý den.
 
Neobchodujete ale pouze s papírem. Jaký ob-
chodní model společnosti pod novým logem 
zůstal zachován? Můžete nám představit vaše 

divize, aby čtenáři věděli, s čím se na vás mo-
hou obracet?
Obchodní model skupiny PaperlinX je ob-
dobný jako byl model Ospapu, tedy nebýt 
aktivní pouze v oblasti papíru. Stojíme na 
třech nohách: první z nich je papír, ať už kan-
celářský nebo grafický,tato divize se jmenuje
Paper. Druhou je vize průmyslového balení 
a balicích řešení – Packaging a konečně třetí 
je segment výrobců reklamy a (outdoorové) 
vizuální komunikace, který od loňského roku 

komunikujeme pod novým názvem VTS – Vi-
sual technology solutions. Jde o nástupce di-
vize Sign & Display, jak jsme před časem v ČR 
přejmenovali svou původní dceřinou společ-
nost Multiexpo. 

Jaká je základní filozofie vaší firmy s novým
brandem v této smutné době pro polygrafický
průmysl? Jak přistupujete k marketingu? 
Situaci tiskáren a tištěných médií známe 
všichni. Jsme v roli toho, kdo kdysi vyráběl 
videorekordéry Beta a VHS. Je to strukturální 
změna, která změnila tento trh navždy.

Nikdo neodhadne, jakým tempem bude 
pokračovat a kdy se zastaví. Objevily se čteč-
ky knih, chytré telefony, internet a firmy ze-
jména od roku 2009 zjistily, že mohou komu-
nikovat nejen papírem. Informace je zkrátka 
zjistitelná jinak, rychle a pohodlně. Podle 
mně i knihy budou jednou luxusní záležitos-
tí. Mám jeden oblíbený vtip: dva lidé prchají 
pře lvem, náhle se jeden z nich zastaví a začne 
se přezouvat do treter. Druhý se ho ptá: Co 
blázníš, myslíš, že v tretrách tomu lvu utečeš? 
Odpověď zní: Ne, ale budu rychlejší než ty. 
Všichni jsme na problémovém trhu, v podob-
né situaci a jde o to, kdo se lépe přizpůsobí. 
Jednou z forem našeho přizpůsobení je i náš 
nový web, kdy jsme si z konkurenční formy 
komunikace udělali přítele a služebníka. 
Naše marketingové a IT oddělení připravilo 
web, na němž si náš zákazník může mimo 
jiné zkontrolovat své odběry a ceny, aby byl 
na nás nezávislejší. Což nám v závěru ušetří 
komunikaci s ním, čas i peníze. Jde o jistou 
formu elektronického obchodu s informač-
ním portálem.

Také segment Sign & Display do jisté míry 
postihla redukce ekonomiky, konkrétně ze-
jména redukce reklamních rozpočtů firem.
Podle mě je velkou manažerskou chybou 
chtít za každou cenu ušetřit na marketingu, 
ale dělá to každý. Samozřejmě i my obracíme 
každou korunu, ale například na veletržní 
účasti jsme zcela nerezignovali. Rok 2014 
už naznačuje výrazné zlepšení. V natíraných 
papírech jsme nově zvolili pragmatický pří-
stup, kdy používáme přímo značky výrobců, 
protože na ně mají zavedený marketing a své 
vzorníky. Nechceme zákazníka mást velkoob-
chodní značkou a slibujeme si od toho, že za 
značkou nebude muset stát nějaká další naše 
komunikační kampaň, která by představo-
vala obchodní značku a zatěžovala tak naše 
náklady. 

Jaké má PaperlinX plány do budoucna?
Nepotřebujeme být firmou největší, chceme
být firmou nejlepší. Přinášet hodnotu pro
své akcionáře a být dobrým zaměstnavate-
lem pro skvělý tým který máme. Pracujeme 
na optimalizaci největšího segmentu Papíru 
a podporujeme růst v segmentu Packaging 
a VTS ( Sign & Display). Začali jsme být aktiv-
ní na trhu východního Německa, instalovali 
řezací zařízení pro dodávky lepenek v grafic-
kém průmyslu a mnoho dalšího. 

Současnost značky PaperlinX
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Jistě většině z vás něco říká pojem Ospap. Od letoška se už o něm bude více mluvit jen v minulém čase, pro-
tože název společnosti je rebandován na PaperlinX Czech Republic. Stále ale jde o předního dodavatele oba-
lových materiálů a řešení, materiálů a technologií pro výrobu reklamy a materiálů pro polygrafii. PaperlinX
Czech Republic, do loňského roku veřejnosti známý pod názvem Ospap a.s., je součástí nadnárodní skupiny 
PaperlinX, která působí v 18 zemích Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie. V souvislosti s touto změ-
nou a celkovým rebrandingem jsme zpovídali generálního ředitele společnosti Ing. Petra Breburdu.



Slavonice
Autor: Ladislav Renner
Zdroj: CzechTourism
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ru dotváří nedělní slavností „stříbrná mše“ 
v chrámu sv. Panny Barbory.

Kutná Hora, od 21. do 22. června 2014

Noc kostelů 2014
Nebývale úspěšná Noc kostelů přivítala v ro-
ce 2013 během jediného večera 400 000 ná-
vštěvníků, kteří si chtěli užít neopakovatelné 
atmosféry sakrálních památek přístupných 
od 18. hodiny večerní až do 23:00. Sakrál-
ní budovy se na jeden večer otevřou i letos 
24. června po celé České republice, mnoho 
z nich nabídne i speciální program. 
www.nockostelu.cz

Po celé České republice, 24. června 2014

Marketingová kampaň agentury CzechTourism 
„Česko – země příběhů“ pokračuje v audiovizuální 
prezentaci tuzemských destinací, které vyprávějí 
své osobité příběhy. Po sérii obecněji zaměřených 
30” televizních spotů nasazuje do vysílání i minu-
tové minipořady z regionů České republiky.

Prvními destinacemi, které se od 1. dubna 
budou prezentovat na ČT 1 a TV Barrandov, jsou 
Broumovsko a jihočeské Slavonice. Na prezen-
taci Broumovska a Slavonic naváže představení 
dalších regionů Česka, diváky k návštěvě budou 
lákat např. Krušné hory, Luhačovice a Zlín, České 
středohoří, či střední Čechy. 

„Stejně jako naše televizní spoty i připra-
vované minutové minipořady působí velmi 
emotivně a snaží se méně známá místa Čes-
ké republiky přiblížit širokému spektru diváků. 
Přímou popisnost jsme záměrně upozadili ve 
prospěch lyrické formy vyprávění. Ty nejhlub-
ší příběhy se totiž odehrávají beze slov,“ uvádí 
nové televizní formáty generální ředitel agen-
tury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Minutová seznámení s regiony, jejichž cílem 
je podpora domácího cestovního ruchu, budou 
k vidění v odpoledních a pozdně večerních ho-
dinách až do konce května.

CzechTourism podpoří regiony
pomocí televizních minipořadů

Krušné hory
Autor: Jan Watzek

Zdroj: CzechTourism

Portál Kudy z nudy
inspiruje na výlety
po Česku již deset let
Projekt agentury CzechTourism přináší komplexní nabídku pro kaž-
dého cestovatele – rodiny s dětmi, romantiky či milovníky sportu, 
pohybu a relaxace. Po výrazné grafické proměně před dvěma lety 
se portál Kudy z nudy stal jeden z nejvyhledávanějších zdrojů infor-
mací o domácí turistické nabídce a jeho obliba neustále roste. 

„Náš cestovatelský portál navštíví denně až 
40 tisíc lidí - takové popularity si velice vá-
žíme,“ říká generální ředitel CzechTourism 
Rostislav Vondruška. O rostoucí popularitě 
portálu Kudy z nudy vypovídají i data z mi-
nulého roku, v němž byla dosažena histo-
ricky nejvyšší návštěvnost – 7,2 miliónů ná-
vštěvníků, unikátních přístupů přitom bylo 
přes 4 miliony. To znamená, že 63 procent 
všech obyvatel ČR, kteří používají internet, 
zná stránku kudyznudy.cz a bere si z ní in-
spiraci pro své výlety. O oblibě turistického 
portálu vypovídá i jeho facebooková stránka 
s víc než 180 000 fanoušky, kteří si vzájemně 
sdílí zajímavosti a novinky z webu.

Portál Kudy z nudy se nestal jenom vyhle-
dávaným průvodcem pro turisty, ale zároveň 
i efektivním nástrojem pro propagaci růz-
ných akcí a aktivit v celé České republice. 
Momentálně na webových stránkách provo-
zovatelé inzerují více než 44 tisíc nabídek na 
trávení volného času v rámci všech českých 
turistických regionů České republiky. 

Výhody pro turisty přinese 
nový Klub Kudy z nudy
Agentura CzechTourism spustila v dubnu 
nový klub, který svým členům nabídne bonu-
sy od partnerů v 17 turistických regionech 
České republiky. Po bezplatné registraci do 
Klubu Kudy z nudy je možné čerpat výhody 
bez jakéhokoliv omezení. 

„Nejsme slevový portál, ale turistický rád-
ce, proto jsme se s partnery Klubu snažili 
vyjednat pro členy unikátní výhodu, kterou 
jinde nenaleznou,“ vysvětluje generální ředi-
tel CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška. 
Pro členy Klubu Kudy z nudy tak čekají vý-
hody, kterými jsou např. bezplatné prodlou-
žení pobytu, vstupy 1+1 zdarma nebo dárek 
pro děti. 

Bonusy lze zatím hledat v kategoriích „Za 
dobrým ubytováním“ a „Za kulturou a památ-
kami“. Od května bude spuštěna kategorie 
pro milovníky aktivní dovolené „Za sportem 
a turistikou“. Koncem letošního roku se oče-
kává spuštění sekce „Za relaxací a wellness“.
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Karlovy Vary. Vřídlo.
Autor: Ladislav Renner
Zdroj: CzechTourism

Více tipů na výlety můžete najít
na portálu Kudy z nudy 

Zahájení lázeňské sezony
v Karlových Varech
Nejznámější české lázeňské město přichys-
talo na první květnový víkend otevření své 
nové sezony. Během již tradiční akce se mů-
žete těšit na svěcení minerálních pramenů 
a průvod městem v čele s králem Karlem IV., 
zakladatelem Karlových Varů. V rámci slav-
ností se koná i řemeslný jarmark, koncerty 
a galavečer zakončený ohňostrojem. 

Karlovy Vary,
od 29. dubna do 4. května 2014

Královské stříbření Kutné Hory
Slavné období královského horního města 
Kutná Hora připomíná každoroční gotická 
slavnost. V prostorách parků pod Vlašským 

Tipy portálu Kudy z nudy
dvorem se odehrává příběh návštěvy krá-
le Václava IV. Kromě slavnostního příjez-
du a ceremonie vítání čeká návštěvníky 
i středověká zábava. Duchovní atmosfé-

Královské stříbření Kutné Hory
Zdroj: CzechTourism
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75.990K�
vč. DPH

Estate 6102 HW

Dvouválcový motor 22 HP, 102 cm záběr, hydrostatická 

převodovka, koš 300 l. Příslušenství v hodnotě 

4000,- Kč zdarma.

139.900K�
vč. DPH

Park Pro 18 WD

Dvouválcový motor 18 HP, pohon všech 4 kol, hydrostatické převodovky, 

posilovač řízení, velké množství přídavných zařízení.

7.990K�
vč. DPH

Combi 48 S

Motor 4 HP, záběr 48 cm, vlastní pojezd.5.990K�
vč. DPH

Collector 46 S

Motor 3,5 HP, záběr 45 cm, vlastní pojezd.

44.990K�
vč. DPH

jen za

ESTATE 3084 H
13HP, 84ccm, hydropřevodovka,
2-nožové sečení, koš 240 l
+ příslušenství za 4.000 Kč ZDARMA!

let

STIGA slaví 
a má narozeninové

ceny!

V roce 2014 slaví Stiga 80 let od svého založení. K tomuto výročí nabízíme pro naše zákazníky 6 oblíbených strojů za mimořádně snížené ceny. 
Akce časově omezena do 31.5.2014 nebo do vyprodání zásob!
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vodovka, koš 300 lpřevo šenství v hl Pří luš0
4000,- Kč z
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14.990K�
vč. DPH

Turbo 53 S4Q

Motor 6,5 HP, záběr 53 cm, 4 rychlosti pojezdu.

Inzerce_Stiga_Brand&Stories_210x280mm_3mm_unor2014.indd   1 28.2.2014   11:20:29

Vila Tugendhat má 
příběhů na rozdávání

Když ji Mies van der Rohe navrhoval, 
nechal se prý inspirovat geniem 
loci svažité zahrady s úchvatným 
panoramatem m�sta. Celá zahrada 
a výhled na Brno pak díky prostorným 
okn�m plynule vstupují do interiéru. 
Jedine�ná onyxová st�na p�i západu 
slunce reaguje na zm�nu sv�tla 
a barví se do oranžova. To všechno 
si ale manželé Tugendhatovi užívali 
jen osm let, pak kv�li deportacím 
utekli do zahrani�í. Ve vile se po nich 

vyst�ídali nacisté, sov�tská armáda 
i rehabilita�ní ústav a o více než 
šedesát let pozd�ji tu byla podepsána 
dohoda o rozd�lení�eskoslovenska. 
Ale tohle je jen jeden z mnoha 
brn�nských p�íb�h�. Rozb�hn�te se 
po Brn�nských architektonických 
stezkách a prozkoumejte další stavby 
vrcholného funkcionalismu, t�eba 
Zemanovu kavárnu, n�kdejší Ba��v
d�m služeb a spoustu dalších.

Česko  – země příběhů. Prožijte ten svůj.
www.ceskozemepribehu.cz

DCR-Brno-210x280.indd   1 17. 3. 2014   10:55:12



Na přelomu tisíci-
letí přišel do Čes-
ké republiky z Ně-
mecka další tržní 
impuls. Vynikající 
výsledky ve výrobě 
potahované kartonáže 
přiměl tehdejší vedení k přenosu zkuše-
ností kolegů z Celle a položení základu 
výroby produkce prezentačních před-
mětů do Českých Budějovic. Cílová 
meta byla dosažena konečnou realizací 
stavby nového výrobního závodu. Nej-
standardnějšími v počátcích byly šano-
ny a šubry (tj. pouzdra na knížky, časopisy 
apod). 

Základem dnešní filozofie divize, která se 
zabývá obalovou technikou z potahované 
kartonáže, je poskytnout klientovi servis od 
realizace jeho nápadu v podobě vzorků, přes 
všechny výrobní operace daného produktu, 
konfekcionování a finální doručení ke koneč-
nému spotřebiteli.

„Jednoduše řečeno, 
klientovi u nás 
v Achillesu vymys-
líme konstrukci 
produktu, navrh-
neme vnější 
materiál, tisk 
a jeho zušlech-
tění, pomůže-
me standardně 
v implementaci 
produktů, vloží-
me zákazníkem 
dodaný produkt, 
vedle toho zho-
tovíme na míru 
přesné přepravní 
balení, v součinnosti se 
zákazníkem navrhneme optimální logistické 
řešení včetně adresného doručení, a to i do 
zahraničí. Naše výrobky najdete v mnoha ze-
mích Evropské unie, za oceánem v Austrálii 
a USA. Pokud chce tedy někdo něco speciál-
ního a kompletně dořešeného, pak budete 

u nás Achillesu na té nejsprávnější adrese,“ 
říká druhý jednatel společnosti Jiří Šonka 

Multimediální obal je hitem budoucnosti. 
Představte si tištěnou knihu – třeba dvojjazyč-
nou kuchařku a v jejím obalu je implemento-
vána elektronika, takže u vaření můžete ku-
chařku i poslouchat. Toto se také uplatňuje 
např. u materiálů z konferencí, kde účastník 

kromě tištěných materiálů v deskách 
si bude domů odnášet i záznam 

mluveného slova.

Dalším trendem je 
optika a kaptika. Je 

to spojetí hmato-
vého vjemu s vi-

zuálním. Zde se 
jedná o speci-
ální struktury 
laminací. Sna-
hou je nahra-
zovat přírod-
ní materiál 
strukturální-
mi laky, třeba 

s efekty písku, 
gumy či dřeva. 

Naši zákazníci 
mohou své produk-

ty obohatit i voňavý-
mi laky. Nenecháváme stranou ani čich a námi 
vyráběné obaly získávají široké uplatnění i ve 
voňavkářském průmyslu. Dalším novým tren-
dem je okénková laminace. Průhledné a dle 
přání tvarově vyseknuté okénko je „potaženo“ 

speciální fólií se zdravotním a potravi-
nářským atestem pro přímý dotyk 
s potravinou. 

Obaly, které díky duchaplnosti 
zušlechtění povrchu přitahují 
pozornost nejen tvarem, ale i pro-
vedením, ovlivňují výrazně emoce 
a v konečném důsledku mají pozi-
tivní vliv na nákupní rozhodování.

1946 založení Werner Achilles 
1956  založení prvního 

pobočného závodu 
v Leinfelden-Echterdingen

1966  úspěšné založení pěti dalších 
pobočných závodů

1972  produkce zušlechtěných 
šanonů v oblasti prezentačních 
předmětů

1989  do Achilles – Gruppe 
již mezitím patří dalších 
11 pobočných závodů

1994  založení prvního závodu 
na zušlechtění v zahraničí 
Achilles Papierveredelung 
České Budějovice 

2000  nová struktura pobočných 
závodů do podoby 
samostatných společností 
s ručením omezeným

2001  založení Achilles Polska 
v Gdaňsku 

2005  výstavba třetího produkčního 
centra v Celle 

2007  výstavba nového moderního 
výrobního centra v Plané 
u Českých Budějovic pro dvě 
dceřiné společnosti Achilles 
Papierveredelung spol. s r.o. 
a Achilles CZ s.r.o.

2008  výstavba nové haly na 
dokončující zpracování 3000 m2 
Achilles Präsentationsprodukte

2011  dokončení firemní fúze obou 
dceřiných společností v rámci 
České republiky do nové 
společnosti pod názvem 
Achilles CZ s.r.o.

2013  poprvé dosažení celkového 
obratu společnosti 
s působností v České 
reublice přesahující 
100 milionů Kč při celkovém 
počtu nepřesahujícím 
90 kmenových zaměstnanců. 

ního a kompletně dořešeného, pak budete 

speciální fólií se zdravotním a potravi-
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Od roku 1946, kdy Werner Achilles svou stej-
nojmennou firmu v poválečném Německu 
zakládá, tak firma s úzkou vazbou na rodinné 
zázemí trvale investuje do nových technolo-
gií a posouvá své profesní a tržní aktivity ne-
ustále vstříc potřebám svých zákazníků. Více 
než šedesát let aktivního působení na trhu 
je tak filozofie firmy v tom nejlepším slova 
smyslu poznamenána vývojem v oblasti lami-
nace, laků a konstrukcí samotných strojů pro 
laminaci. Pečeť tzv. Achilles kvality dostávajív 
Německu i výrobky z potahované kartonáže 
v podobě výroby šanonů. Tento zásadní krok 
průmyslové výroby kancelářských šanonů, 
prezentačních předmětů a obalových produk-
tů přichází v polovině 80. let. Již v devadesá-
tých letech přichází další úspěšná éra vedení 
společnosti spojená se jménem zetě původní-
ho zakladatele, Paula Drewse. Převzetí řízení 
firmy datované rokem 1991 je charakterizo-
váno promyšlenými a úspěšnými zásahy do 
chodu společnosti, jasnou formulací firemní 
strategie, vytěžením trhu a především investi-
cemi do zahraničních dceřiných společností 
v České republice a Polsku. Achilles Gruppe 
jako nadnárodní skupina se tak kontinuálně 

vyvíjí v tržního lídra v oblasti 
zušlechtění a individuálně vyro-
bených předmětů. Jmenováním 
syna Thorstena Drewse v roce 
2005 jednatelem společnosti 
pokračuje dále podnikatelský 
a bezesporu výrazně úspěšný 
příběh již svou třetí generací. 

Ať se jedná o standardní lesklou 
či speciální nepoškrábatelnou 
matnou laminaci, horkou 
ražbu fóliemi, UV parciální 
lakování nebo individuální 
zušlechtění produktů, na-
bízí Achilles přes 30 základ-

ních druhů a nespočet vzájemných kombi-
nací zušlechtění. Tyto průmyslové činnosti 
se realizují nejen v hlavním sídle společnosti 
v Celle (spolková země Niedersachsen v Ně-
mecku), ale ještě v dalších 13 výrobních 
závodech v celém Německu, ve 3 závodech 
v České republice a v 1 výrobním závodě 
v Polsku. Zhruba 600 kmenových zaměstnan-
ců pod společnou firemní vlajkou ve všech 
těchto zemích se společně stará o své cílové 
zákazníky patřící do rodiny Achilles Gruppe. 
Mezi ně patří zástupci tiskáren, nakladatelství 
a průmyslu, u kterých v pravém slova smyslu 

zanechávají „lesklý“ dojem. Vedle zušlechtění 
papíru nabízí individuálně vyrobené prezen-
tační předměty včetně laminace a současně 
řešení pro obalový průmysl. 

Do historie úspěšného dvacetiletého půso-
bení firmy Achilles na českém trhu neodmys-
litelně patří přelomový rok 1994. V prvních 
popřevratových létech si česká polygrafie žá-
dala nové trendy. Jedním z mnoha je příchod 
a aplikace laminace tiskových archů. 

U samotných počátků českého působení byla 
současná jednatelka firmy Ing. Ĺubica Pro-
cházková, jež stála i u prvních kroků českého 
angažmá v pronajatých prostorech v Českých 
Budějovicích. Její specializací je zejména 
laminace a ostatní formy zušlechtění papí-
ru. Branami původně pronajatých prostor 
a v současné době areálem moderního vý-
robního závodu procházely a stále procházejí 
desítky věrných zákazníků, kteří i po létech 
v podmínkách současného tvrdého konku-
renčního boje přicházejí neomylně a stále za 
kvalitou, rychlým servisem a tržně přijatelný-
mi cenami. Nejde jen a pouze o regionální zá-
kazníky, ale na počkání čekají na svůj „příděl“ 
lamina i tiskové archy z dalších regionů Čech 
a Moravy. Pobočné výrobní závody v Praze 
a Plzni tak dokonale vykrývají potřeby buď 
velkých polygrafických závodů, nebo malých 
producentů. 

Příběh značky Achilles
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nému spotřebiteli.

„Jednoduše řečeno, 
klientovi u nás 
v Achillesu vymys-
líme konstrukci 
produktu, navrh-
neme vnější 
materiál, tisk 
a jeho zušlech-
tění, pomůže-
me standardně 
v implementaci 
produktů, vloží-
me zákazníkem 
dodaný produkt, 
vedle toho zho-
tovíme na míru 
přesné přepravní 
balení, v součinnosti se 
zákazníkem navrhneme optimální logistické 
řešení včetně adresného doručení, a to i do 

např. u materiálů z konferencí, kde účastník 
kromě tištěných materiálů v deskách 

si bude domů odnášet i záznam 
mluveného slova.

Dalším trendem je 
optika a kaptika. Je 

to spojetí hmato-
vého vjemu s vi-

zuálním. Zde se 
jedná o speci-
ální struktury 
laminací. Sna-
hou je nahra-
zovat přírod-
ní materiál 
strukturální-
mi laky, třeba 

s efekty písku, 
gumy či dřeva. 

Naši zákazníci 
mohou své produk-

ty obohatit i voňavý-

Dvacet let zanechává

Achilles CZ s.r.o. ve spolupráci se svou mateřskou firmou se sídlem 
v německém Celle již 20 let trvale zlepšuje, vyvíjí a aplikuje na českém 
trhu nové produkty pro zušlechtění papíru. Specializace je zde již 20 let 
vnímána jako standard v nabídce společnosti. 

svůj „lesklý“ dojem

průmyslové výroby kancelářských šanonů, 
prezentačních předmětů a obalových produk-
tů přichází v polovině 80. let. Již v devadesá-
tých letech přichází další úspěšná éra vedení 
společnosti spojená se jménem zetě původní-
ho zakladatele, Paula Drewse. Převzetí řízení 
firmy datované rokem 1991 je charakterizo-
váno promyšlenými a úspěšnými zásahy do 
chodu společnosti, jasnou formulací firemní 
strategie, vytěžením trhu a především investi-
cemi do zahraničních dceřiných společností 
v České republice a Polsku. Achilles Gruppe 
jako nadnárodní skupina se tak kontinuálně 

v podmínkách současného tvrdého konku-

velkých polygrafických závodů, nebo malých 

Werner 
Achilles

Obaly, které díky duchaplnosti 
zušlechtění povrchu přitahují 
pozornost nejen tvarem, ale i pro-
vedením, ovlivňují výrazně emoce 
a v konečném důsledku mají pozi-
tivní vliv na nákupní rozhodování.

90 kmenových zaměstnanců.
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Tři generace mužů, 
které píší dějiny Achilles Gruppe.

Zleva stojící Thorsten Drews, 
uprostřed Paul Drews a vpravo 

zakladatel firmy pan Werner Achilles.
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www.marienbad.cz

��Komfortní ubytování s lázeňskou atmosférou
��Nové léčebné oddělení Butterfly Spa Centre 
��Procedury z přírodních léčivých zdrojů
��Unikátní sulfátové koupele
��Ferdinandův pramen k pitné kúře přímo v hotelu
��Wellness centrum s bazénem, whirlpoolem, saunou a fitness
��Kosmetický salon Beauty Comfort Zone
��Restaurace La Fontaine a Café de Paris s bohatou nabídkou 
české i mezinárodní kuchyně
��Konferenční sál Bellevue pro 100 osob s moderním 
konferenčním vybavením a denním světlem
��Kulturní akce a animační programy pro děti 
��Lobby bar s terasou
��Podzemní garáže

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Hotel Butterfly slaví 20 let

Hotel BUTTERFLY****superior se nachází v centru 
Mariánských Lázní přímo u lázeňského parku. Jedná se 
o stavbu ve stylu Art Nouveau, která dokáže své hosty 
oslovit svým vzletným stylem a rodinnou atmosférou.

G004_03_14_LLML_Inz_Brands&Stories_210x280_CZ_JM_N01.indd   2 7.4.2014   9:15:33

„Mým hlavním cílem je další posilování role 
České asociace franchisingu v oblasti fran-
chisingu, který v české ekonomice hraje stále 
větší roli. Chceme podporovat nově vznikající 
franchisové systémy, ale i ty, které na trhu již 
dlouhodobě působí,“ uvedl Jan Gonda. ČAF 
zařadila v letošním roce nové aktivity, které 
může nově realizovat se svými spolupracující-
mi partnery. Více se zaměří na vzdělávání od-
borné i laické veřejnosti v oblasti franchisin-
gu, ať už formou seminářů, workshopů nebo 
pracovních snídaní. Novinkou je pořádání 
networkingových setkání, tzv. Best Franchise 
Networking, které jsou určené manažerům 
nejen z řad franchisových konceptů. 

V následujícím tříletém funkčním období 
bude správní rada, vrcholný orgán asociace, 
pracovat ve složení: Jan Gonda (master fran-

chisant franchisového konceptu NATUR-
HOUSE pro ČR a Slovensko), Petr Šméral 
(zakladatel a majitel franchisového konceptu 
suchého mytí aut iDry), který je i nově zvole-
ným viceprezidentem ČAF, Aleš Kotěra (spo-
lumajitel franchisového konceptu farmář-
ských prodejen Náš grunt), Lubomir Milek 
(franchisový poradce), Halka Pavlíková, (ad-
vokátka z akvokátní kanceláře Noerr), Marti-
na Parusová Zímová (advokátka z advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík) a Kamila Zá-
rychtová (zakladatelka a ředitelka franchiso-
vého konceptu Business for Breakfast).

Do čela nové dozorčí rady byl zvolen Jiří 
Krajča (franchisový poradce Franchise and 
Retail Academy), který bude spolupracovat 
s Martinem Jonášem (franchisový poradce 
konzultační a poradenské společnosti Ad-vi-
se) a Hynkem Pášmou (ze společnosti Smart 
software, dovavatele pokladních systémů do 
franchisových řetězců).

Zájem o podnikání formou franchisingu se 
zvyšuje. Ke konci loňského roku jich zde pů-
sobilo téměř 220. Každý rok vznikají v Česku 
desítky nových franchisových řetězců. Česká 
asociace franchisingu sdružuje nejen fran-
chisové řetězce, ale také právníky či poradce, 
kteří se franchisingem zabývají. 

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková 
profesní organizace sdružující na národní úrovni 
poskytovatele franchisingu – franchisory a odbor-
níky z oblasti práva a poradenství zaměřující se 
na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 
1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezi-
národní značky, tak i menší tuzemské franchisové 
systémy. Česká asociace franchisingu je členem 
Světové franchisové rady a Evropské franchisové 
federace, kterou společně v roce 1972 založily 
vyspělé evropské franchisové svazy a asociace 
mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. 
Orgány ČAF jsou vedle prezidenta, viceprezidenta 
i správní rada a dozorčí rada. Více informací na 
www.czech-franchise.cz 

Jan Gonda z franchisového řetězce NA-
TURHOUSE na další tři roky obhájil pozici 
prezidenta České asociace franchisingu 
(ČAF). Správní rada asociace se rozrostla 
o dva členy na celkových sedm. Roz-
hodla o tom výroční členská schůze ČAF 
z 2. dubna 2014. 

Franchising
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Post prezidenta České asociace franchisingu
obhájil Jan Gonda z NATURHOUSE 

Foto zleva: Lubomír Milek, Kamila Zárychtová, Jan 
Gonda, Halka Pavlíková, Martina Parusová Zímová, 
Aleš Kotěra, Petra Ritschelová, Petr Šméral.
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Zna�ka DrinXperience p�edstavuje  loso i kvalitních teplých nápoj� jako je káva, �aj nebo 

�okoláda a dalších produkt� spojených s p�ípravou a podáváním teplých nápoj� doma 

i v gastro provozech. Vedle kvalitních surovin a profesionálního zpracování je také d�leži-

tá správná p�íprava nápoje s p�esným technologickým postupem. Spole�ným prvkem všech 

používaných surovin je také zna�ka Fair Trade.

AC Gastro s.r.o.  Št�pánská 704/61, 
Nové M�sto, 110 00 Praha 1

WWW.DRINXPERIENCE.CZ

Drinxperience_inzerce_BaS.indd   1 10.4.2014   13:43:47

Historie
Firmu v roce 1930 založili Herman Fisher, Irving Price s manželkou Margaret 
Evans Priceovou, ilustrátorkou a výtvarnicí, a Helen Schelleová. Fisher předtím 
prodával hry a vymýšlel reklamy pro společnost z Churchville. Price opustil 
obchodní řetězec a Helen Schelleová původně vedla hračkářství Penny Walker 
v Binghamtonu. Společnost Fisher-Price se při výrobě hraček soustředila 
především na pevnou konstrukci z kvalitních materiálů. První hračky 
se vyráběly z těžkých kovových součástek a dřeva borovice těžké, 
které bylo velmi odolné a netříštilo se. Barevné detaily a ozdoby se 
dodělávaly litografi cky. První sérii hraček navrhla paní Priceová na 
základě postaviček ze svých knih pro děti.
V roce 1931 odvezla trojice zakladatelů šestnáct dřevěných 
výrobků na Americký mezinárodní veletrh hraček v New 
Yorku, kde se setkaly s úspěchem. První prodaná hračka 
Fisher-Price v roce 1931 se jmenovala „Dr. Doodle“. 
V padesátých letech začala fi rma ve výrobě využívat plast 
jakožto trvanlivější materiál s jasnějšími barvami. První výrobek 
z plastu byla včelka „Buzzy Bee“. Na sklonku padesátých let 
vyráběli ve Fisher-Price třicet devět plastových hraček.
Roku 1969 odešel Herman Fisher ve věku 71 let do důchodu 
a fi rmu Fisher-Price koupila společnost Quaker Oats Company. 

V roce 1991 se Fisher-Price osamostatnila 
a o dva roky později, v listopadu 1993, 

se stala pobočkou plně ve vlastnictví mateřského 
podniku Mattel. Výroba se nově zaměřila na hračky 

pro děti do předškolního věku a společnost 
začala expandovat na mezinárodní trh. V roce 

1997 se již všechny výrobky fi rmy Mattel 
pro předškolní děti prodávaly pod značkou 
Fisher-Price.

  V současné době 
vyrábí Fisher-Price 
také několik 
produktových řad, 
např.: • Imaginext
 • Little People
 • Pixter
 • Planet Heroes
 • Roll ‚n Racers
 • Stack ‚n Surprise
 • View-Master Výrobky

Od počátku 30. let vyrobila 
Fisher-Price přes 5 000 různých 

hraček. Kromě toho navrhuje 
a prodává produkty péče o děti 

(chůvičky, autosedačky, houpačky, 
skákadla…) a vyvíjí elektronické 

hračky pro předškoláky. V roce 2009 
koupila veškerá práva k postavičkám 

ze seriálu Lokomotiva Tomáš. 
Mezi další licencované výrobky 

patří například hračky 
z Disneyho série Medvídek Pú 

nebo Sezamová ulice.

elkou Margaret
á. Fisher předtím 
Price opustil

ví Penny Walker 
oustředila 
hračky
ké,

by se 
vá na 

ek 

tví mateřského 
ě zaměřila na hračky
u a společnost 
národní trh. V roce
ky fi rmy Mattel 

ávaly pod značkou 

Fisher-Price vyrábí hračky pro malé děti od 
novorozeňat po děti předškolního věku. Od roku 
1993 patří k fi liálkám společnosti Mattel.

Fisher-Price.

CZ_FisherPrince_210x280.indd   1 3.4.14   11:15
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Ze života značek

Značka Balmuir v rezidenci finské ambasády

Proto již napsal před 76 lety o značkách Jiří 
Solar ve své knize REKLAMNÍ PŘÍRUČKA 
tuto myšlenku: „Reklama nesmí chtíti mno-
ho. Musí se soustředit. Musí umět oplakat 
vedlejší, méně důležité a podřadné cíle, aby 
se mohla plně věnovat svým hlavním cílům: 
vtisknout, vpálit lidem do mozku a srdcí: 1. 
Vaše jméno. 2. Vaši značku (obal). 3. Vaše 
heslo – slogan. To jsou tři červené nitě, které 
se musí táhnout celou Vaší reklamou po léta 
a léta. Proto musí být všechny tři řešeny pod 
zorným úhlem století tak, aby nevyšly z mó-
dy, tak, aby je nebylo nutno měnit.“ 

V roce 2012 bylo v ČR registrováno ne-
uvěřitelných 77 801 občanských sdružení, 
2 183 obecně prospěšných společností, 
početné nadace a nadační fondy, církevní 
účelová zařízení a náboženské společnosti. 
Pokud bychom si položili jednoduchou otáz-
ku, kolik z nich známe, určitě nedojdeme 
k většímu číslu, než je 20. A které to budou? 
Jednoznačně ty, které mají kvalifikovanou 
sociální marketingovou komunikaci, jasný 
název a srozumitelnou a zapamatovatelnou 
značku. Proto také neziskový sektor i v ČR 
postupně buduje vlastní teorii marketingové 
komunikace, která je aplikací klasické ko-
merční komunikace, hledá specifika svého 
pole působnosti a nejvhodnější komunikač-
ní nástroje, s jejichž pomocí může efektivně 
dosahovat zvolené cíle. 

Za velmi podnětný počin našich sloven-
ských kolegů z NNO považuji v této souvis-
losti vydání publikace Rozvíjanie značky 
neziskovej organizácie (Ako sa správnou 
komunikáciou zviditeľniť a získať zdroje na 

svoju prácu), která je překladem americké-
ho titulu Brandraising (How Nonprofites 
Raise Visibility and Money Through Smart 
Communications), vydaného v roce 2010 
v San Franciscu, s autorstvím Sarah Durham 
- zakladatelkou agentury Big Duck, výhrad-
ně zajišťující propagaci pro neziskové orga-
nizace. Jako praktik pociťovala naléhavou 
potřebu soustředit do jedné publikace pod-
statné informace o značce a práci se značkou 
v prostředí neziskového sektoru proto, aby 
zlepšila a zefektivnila propagaci neziskových 
organizací a jejich značky, která přispívá 
k naplňování jejich „podnikatelských“ cílů. 

7 kapitol, 137 stran textu, seznam základ-
ní literatury, obsáhlý věcný rejstřík: to je 
nejstručnější charakteristika textu, který 
rozvíjí vše podstatné a potřebné pro práci 
se značkou na úrovni neziskové instituce. 
Celou knihou prolíná základní marketingová 
idea – pochopení a podporu veřejnosti mo-
hou neziskové organizace získat především 
systematickou a potřebnou prací, souběžně 
s integrovanou a kvalifikovanou propagační 
komunikací, jež má jako základní identifikač-
ní symbol svoji značku. 

Autorka postupně analyzuje jednotlivé 
kroky managementu neziskové organizace, 
které by měly vyústit v konzistentní a inte-
grovanou formu komunikace. 

Zkoumá principy efektivní komunikace, 
zabývá se poměrně podrobně značkou z hle-
diska její role v korporátní identitě, jejím 
rozvojem z hlediska vazby na vizi, poslání, 
hodnoty, cíle, cílové skupiny, positioning, 
zkoumá okolnosti vzniku osobnosti značky. 

Zcela oprávněně stojí v centru její pozornosti 
právě firemní identita, kterou bychom mohli 
označit jako koncentrovaný výraz integrova-
né formy sociální marketingové komunikace. 
Sleduje praktické nasazení značky v komuni-
kaci a charakterizuje specifika komunikač-
ních možností v různých médiích.

Kniha je psána publicistickým, čtivým ja-
zykem, s potřebnou mírou profesní teorie, 
téměř vždy bezprostředně aplikované na 
praktické příklady, které mají bezesporu své 
paralely i v českém kulturním prostředí. Pro-
to také je nesporně výtečnou pomůckou pro 
neziskový sektor, který je obvykle formován 
nadšenými, leč laickými spolupracovníky. 
Zde nacházejí potřebné poučení a návod, jak 
pracovat se značkou v rámci sociální marke-
tingové komunikace jako s nástrojem vyšší 
efektivnosti poskytovaných služeb.

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
FMK UCM Trnava 

Nejrůznější značky, symboly, grafické zkratky provázejí lidstvo od okamžiku, kdy 
vzniká potřeba jednoduše, jasně a srozumitelně vyjádřit určitou myšlenku, která 
bude díky svému systematickému zavádění a propagování všeobecně a dlouhodo-
bě akceptovatelná a jednoznačně dešifrovatelná. 

Role značky v neziskovém světě

Durham Sarah: Rozvíjanie značky neziskovej organizá-
cie (Ako sa správnou komunikáciou zviditeľniťa získať 
zdroje na svoju prácu). 2012. Bratislava: VOICES, stran 
137. ISBN 978-80-971149-0-9 

BALMUIR je lifestylová značka nabízející 
interiérové dekorace a módní doplňky. Kaž-
dý z jejích produktů je ukázkou výborného 

řemeslného umu a může Vám tak přinášet 
radost celé roky. 

Kolekce interiérového dekoru značky 
BALMUIR zahrnuje předměty do obývacího 
pokoje, pracovny, koupelny, kuchyně i lož-
nice. Jedná se mimo jiné o nábytek, stolní 
textil, lampy, úložné prostory, přehozy, ložní 
prádlo, ručníky nebo doplňky do kuchyně 
či pracovny. Tyto produkty dodávají kan-
celáři nebo Vašemu domovu kultivovaný 

a sofistikovaný a elegantní nádech. Výrobky 
BALMUIR často používají také luxusní hote-
ly a restaurace. 

Mezi módní doplňky, které značka BAL-
MUIR nabízí, patří především šály, šátky 
a klobouky. Všechny kolekce, jak zimní, 
tak letní, nesou přírodní barvy, které jsou 
okořeněné posledními barevnými trendy. 
Všechny doplňky jsou kombinací vynikají-
cích materiálu a luxusního vzhledu.

Začátkem března proběhla v Rezidenci finské ambasády v Praze prezentace výrob-
ků značky BALMUIR, za účasti ambasadora Finské republiky v ČR paní Päivi Hiltunen 
– Toivio a pana Juha Jaara, spolumajitele firmy Wheslyn Group, která tuto značku 
vyrábí. Prezentaci připravila společnost LPK INVEST PRAHA, která provozuje obchody 
À la Maison a výrobky BALMUIR ve svých obchodech prodává. 



S novým občanským zákoníkem se všichni 
postupně sžíváme, a proto hlavním cílem 
letošního tematického záběru kongresu byla 
snaha přispět k lepší orientaci účastníků ve 
vybraných legislativních změnách s odkazem 
na první aplikační zkušenosti a důrazem na 
jejich praktický přínos a uplatnění v praxi. 

Jednotlivé bloky se tak letos podrobně vě-
novaly veřejnoprávním aspektům rekodifika-
ce soukromého práva se zaměřením na veřej-
né seznamy včetně problematiky veřejných 
zakázek, novému občanskému zákoníku 
v praxi, změnám v občanském právu proces-
ním, pracovnímu a spolkovému právu, či té-
matům zaměřeným na speciální právní disci-
plíny. Nechyběl ani oblíbený blok věnovaný 
justici a jejím aktuálně řešeným otázkám.

PRÁVNÍ PROSTOR s výstižným 
podtitulem (NE)ZNÁMÉ PRÁVO 
Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhl v Seči-Ústupkách již čtvrtý ročník pres-
tižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, který se letos uskutečnil s podti-
tulem (NE)ZNÁMÉ PRÁVO a přivítal 180 ůčastníků.

Mezi přednášejícími se mimo jiné před-
stavili JUDr. Roman Fiala (místopředseda 
Nejvyššího soudu a předseda Komise pro 
rekodifikaci civilního práva procesního), 
JUDr. Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce), 
JUDr. Josef Baxa (předseda Nejvyššího správ-
ního soudu), JUDr. Jaromír Jirsa (místopřed-
seda Městského soudu v Praze), JUDr. To-
máš Lichovník (prezident Soudcovské unie 
ČR), doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (předseda 
Komise pro pracovní právo a právo sociál-
ního zabezpečení Legislativní rady vlády), 
Mgr. František Korbel Ph.D. (advokát a ex-
náměstek ministra spravedlnosti) a řada dal-
ších špičkových odborníků z oblasti právní 
praxe i teorie. Kongresu se rovněž zúčastnili 
zástupci ministerstva vnitra a ministerstva 
pro místní rozvoj, kteří přítomné seznámili 
s legislativními záměry obou resortů. 

IV. ročník odborného kongresu se konal 
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj 
ČR, ministra zemědělství ČR, náměstkyně 
ministra vnitra ČR, prezidenta Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a prezidenta Soudcov-
ské unie ČR.
Více informací o kongresu
na www.kongrespravniprostor.cz.
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Cílem této akce je vyvolání diskuze a hledání 
cest, jak zúžit rozdíl mezi platy, který je stá-
le ve výši 22 %. O tom, že se skutečně jedná 
o významný společenský problém, svědčí 
i to, že akci podpořilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Akce, které se účastnilo ko-
lem tisícovky žen, byla výjimečná především 
tím, že úspěšné manažerky a podnikatelky 
nezištně a zdarma předávaly celý den zkuše-
nosti ostatním ženám. 

Výměna zkušeností, tzv. speed mentoring, 
který se stal nedílnou součástí akce Equal 
Pay day, probíhá u kulatých stolů a je určen 
pro všechny aktivní ženy bez rozdílu věku 
(včetně studentek), které chtějí na sobě 
pracovat a sdílet svoje znalosti a zkušenosti 
s ostatními ženami – tj. chtějí být úspěšnými 
ženami.

Výroční ročník akce si všechny ženy velmi 
užily a již nyní začaly probíhat přípravy na 
ročník šestý, který proběhne v dubnu 2015. 
A zapojit se můžete i Vy, stačí napsat na se-
kretariat@bpwcr.cz.

Akci Equal Pay Day by totiž nebylo mož-
né uspřádat bez zájmu partnerů, kteří akci 
podpořili. Mezi nejvýznamnější partnery 5. 
ročníku patřili GE Money Bank, Plzeňský 
Prazdroj, Autosalon Klokočka, Promopro, 
Mary Kay a Život nápadům. Mediální agen-
tury Wunderman, OMD a Comunica. Dále 
společnosti Fructus Terrae, Xact, Autentika, 
Asociace společenské odpovědnosti a AON 
Hewitt. Mediálními partnery se pro letošní 
rok staly Moje Psychologie, Dieta, ČIA News, 
MotivP, EduMenu a M Radio. Odborným ga-
rantem konference byla firma LMC.

Stejně jako v loňských ročnících se na akci 
podílelo mnoho atraktivních osobností - na-
příklad Margareta Křížová, známá česká in-
vestorka a účastnice pořadu „Den D“, Rostya 
Gordon-Smith, jedna ze světově nejuzná-
vanějších HR manažerek, Jitka Sedláčková, 
herečka a koučka rétoriky, Lucie Borhyová, 
moderátorka TV Nova, a mnoho dalších vel-
mi zajímavých žen.

 „Jsme rády, že akci navštěvují stovky účast-
níků, jelikož jejím cílem je na tuto situaci 
upozornit a vyvolat veřejnou diskuzi nad pří-
činami tak velkého rozdílu mezi platy právě 
v ČR, dát prostor pro výměnu zkušeností 
mezi firmami a také vytvořit příležitost pro 
vzájemnou podporu žen a jejich motivaci 
k dalšímu osobnímu rozvoji,“ uvádí Ing. Len-
ka Šťastná, prezidentka organizace Business 
and & Professional Women.
Více informací o akci získáte
na www.equalpayday.cz
a o pořádající organizaci na www.bwcr.cz. 

25. dubna proběhl v Clarion Congress Hotel Prague již 5. ročník celosvětové akce 
Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů, kterou pořádá nezisková organizace Busi-
ness & Professional Women. 

V duchu sloganu klatovského ve-
teránského turnaje „O stáří člově-

ka nerozhoduje kalendář, ale to, jak se cítí...“, 
se české ženské i mužské týmy různých vě-
kových kategorií chystají na květnový 8.  roč-
ník Mistrovství ČR v Klatovech (viz www.
maxibasketball.cz) a hlavně pak na červnový 
resp. červencový vrchol sezony, na evropský 
Championship 2014, jehož konáním bylo 
organizací FIMBA pověřeno město Ostrava 
(viz www.maxibasketballostrava2014.cz).

V kategoriích 50+ a 55+ se opět představí 
tradiční účastníci těchto mezinárodních sou-
těží, družstva BPS ČR, která si nemohou tuto 
mimořádnou basketbalovou událost nechat 
ujít, i proto, že jsou vlastně domácí... vždyť 
nejde jen o sport, ale i o významnou spole-
čenskou událost a setkání stovek veteránů... 
očekává se cca 150 týmů aneb cca 2000 spor-
tovních nadšenců...

Tým BPS ČR dě-
kuje svému gene-

rálnímu partnerovi, kterým je CzechTourism 

i dalším fandům – sponzorům (společnos-
tem LLML, a.s., Neoluxor, Alimpex i všem 
nejmenovaným)

CARPE DIEM... s basketbalem!

Ostravský evropský šampionát 
veteránů se blíží 26. 6. – 6. 7. 2014

Tématem projekcí je samozřejmě voda 
a radovánky v podmořském světě, na své 
si přijdou ovšem nejen děti, ale i dospělí. 
Unikátní show v rámci celé ČR i SR je ve 
velikosti promítací plochy tvořené tisíci 
kapiček, která obsáhne více než 130 m2. 

Jako první odstartoval program s ná-
zvem Vodní svět, který představil tři dru-
hy efektů: prostorové (vlny, pruhy ad.), 
animační show, při níž se promítají kon-
krétní obrazy na vodní stěnu (delfíni, 
medúzy, velryby, hejna rybiček…), a 3D 
„holografické“ efekty. V plánu pro násle-
dující měsíce je laser show s pirátskou 
tématikou anebo pop-rocková show, kte-
rá potěší zejména dospělé návštěvníky. 

Laser show se promítá každý večer 
v Paláci pokladů s bazénem s umělým 
vlnobitím. V jarních měsících dvakrát 
za večer, v 18.45 a 21.15 hodin, v létě pak 
kvůli pozdějšímu stmívání pouze jednou 
po dvaadvacáté hodině.

Aquapalace 
Praha s vodní 
laser show!
Největší aquapark v Čechách, Aqua-
palace Praha, přichystal unikátní no-
vinku: velkolepou vodní laser show. 
Poprvé se návštěvníkům představi-
la na slavnostním otevření v pátek 
14. března v 19.30, kdy ji přijde po-
křtilot i několik známých osobností. 

Ze života značek

Model s označení Forterra HD přináší několik 
konstrukčních vylepšení a technických no-
vinek. Rozvor kol se oproti rozvoru modelu 
Forterra HSX zvýšil o 130 mm na 2 720 mm 
a umožňuje tak ještě lepší stabilitu traktoru. 

Významnou modernizaci prodělal i motor 
traktoru, která umožní lepší startování i za 
teplotně nepříznivých podmínek a velká po-
zornost byla věnována otázce hluku a vibrací. 
Nová konstrukční řešení dávají předpoklad do-

sažení hladiny hluku na hranici 74 dB. Dle vy-
jádření manažera vedení projektů společnosti 
ZETOR TRACTORS a. s. Davida Kollhammera 
na tiskové konferenci na veletrhu TECHAGRO 
budou zákazníkům nejprve nabídnuty verze 
Forterra HD ve výkonových kategoriích 130 
a 140 koňských sil a to na konci prvního polo-
letí 2014.

Traktory Zetor jsou mimořádně úspěšné 
v zahraničí, kam v roce 2013 mířilo 86  % pro-
dukce, k českým a slovenským zákazníkům 
pak 14 %. Celkem bylo v roce 2013 vyrobeno 
4 667 traktorů. Zetor si ve výkonové kategorii 
61 – 140 koňských sil udržuje pozici jasné jed-
ničky s výrazným předstihem před ostatními 
značkami.

Čtenáři Brands&Stor(i)es se v loňském čísle 
č. 3 mohli seznámit se zajímavým marketingo-
vým počinem vedení společnosti. V červnu 
2013 byla v areálu Zetoru v Brně-Líšni otevřena 
Zetor Gallery, která nabídla návštěvníkům zají-
mavé exponáty traktorů historických i součas-
ných a i jiných exponátů se vztahem na značku 
Zetor. Dle vyjádření Jaroslava Gottwalda na-
vštívilo Zetor Gallery do konce roku více jak 
8 000 návštěvníků. Firma bude i v tomto roce 
pokračovat se svými prezentacemi Zetor Trac-
tor Show ve vybraných evropských zemích. Do 
roku 2016 plánuje společnost ZETOR TRAC-
TORS a. s. rozšířit své produktové portfolio se-
stávající se nyní ze 3 modelových řad traktorů 
(Zetor Major, Proxima a Forterra) a rozšířit ho 
na 6 řad, přičemž současně chce portfolio obo-
hacovat i o nové modely řad stávajících.

Nový model Forterra HD posouvá
Zetor do vyšší výkonové kategorie
31. března představil moravský výrobce traktorové techniky Zetor u příležitosti ko-
nání veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO nový model řady Forterra , kterým se 
Zetor posouvá až do výkonové kategorie 150 koňských sil.

V duchu sloganu klatovského ve-
teránského turnaje „O stáří člově-
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Letos představí Fair Credit dva nové, zcela 
unikátní produkty, plánuje otevřít další po-
bočky a kalendářní rok uzavírat s počtem 
60 tisíc klientů. Tím ale její smělé plány 
nekončí. Na podzim se připravuje vstup na 
Slovensko. „V horizontu 3–4 let se chceme 
stát dvojkou či trojkou na slovenském trhu. 
Jedná se samozřejmě o výrazně menší trh, 
než je český. Počítáme s kmenovou základ-

nou 100–150 zaměstnanců a objem půjček 
by měl ideálně dosáhnout 0,5 mld. korun,“ 
popisuje cíle Ondřej Sychrovský, generální 
ředitel společnosti Fair Credit. Největšími 
konkurenty na Slovensku jsou společnos-
ti Kešovka a – tak jako v České republice 
– Provident. Fair Credit prozatím počítá 
s pobočkami v Bratislavě, Trnavě, Trenčíně 
a Nitře nebo Žilině. 

Fair Credit:
raketa na trhu nebankovních půjček míří do zahraničí
Z nuly na 30 tisíc klientů a zhruba 500 milionů korun půjček během pouhého jednoho roku – taková je bilance nového hráče 
na poli nebankovních půjček, společnosti Fair Credit International, SE, která je nyní trojkou na českém trhu. Letos chce nejenom 
posílit v ČR, ale chystá i vstup do zahraničí.

Ondřej Sychrovský, 
Generální ředitel 
společnosti
Fair Credit

Toto vše představuje společnost BRAND 
GIFTS, a.s., která na počátku března uspo-
řádala event BrandsShow 2014, na němž 
představila novinky roku 2014, a především 
novou značku CHRISTIAN LACROIX. 

Návrhář Christian Lacroix vytvořil při-
tažlivou a velmi elegantní kolekci doplňků 
zejména pro muže, která podtrhuje a pod-
poruje úroveň a styl každého manažera. 
Nechybí charakteristický prvek jeho geo-
metrických pruhů nebo typický emblém 
značky CHRISTIAN LACROIX, ať už přímo 
na jednotlivých produktech nebo jejich dár-
kovém balení. Novinkami obohatila letošní 
rok také značka NINA RICCI, která výrazně 
rozšířila barevnost své kolekce, u dámské 
řady neváhala použít typické barvy burgund 
a pískové růžové. Ani značka CACHAREL ne-
ustrnula u svých tradičních odstínů a v no-
vinkách výjimečného designu se objevuje 
například oranžová a lososová. Společnost 
BRAND GIFTS ukázala hostům skutečně 

novou dimenzi elegance a módního desig-
nu v oblasti prémiových dárků a potřeb pro 
manažery.

Celým večerem, který se odehrával v klu-
bu AMABILA, provázela hosty společnosti 
BRAND GIFTS přední moderátorka Óčko 
TV Tereza Tobiášová, která potvrdila svou 
vysokou profesionalitu. Všichni se měli 
možnost v rámci programu seznámit pro-
střednictvím módní přehlídky s tvorbou 
návrhářky Venduly Molochové a její značky 
SO ICONIC, zaměřené na ženy ze světa byz-
nysu. Vlasta Černá Rypáčková předvedla své 
umění ve vázání a používání květin, přímo 
před diváky vytvořila šperky nebo dokonce 
i kabelku z orchidejí. Make – up artist Mar-
tina Bartošková předvedla kouzlo líčení na 
modelkách, ale také na zájemkyních z řad 
hostů. Ti mohli během celého večera ochut-
návat raut připravený společností LA LOR-
RAIN, degustovat vína od WineHouse nebo 
si nabídnout cigarillo od DANNEMANN. 
Těsně před otevřením závěrečné tomboly 
BrandsShow vygradovala tradičním kanká-
nem taneční skupiny Crock14.

BRAND GIFTS i většina partnerů věnova-
li atraktivní výhry do bohaté tomboly, která 
se tak mohla pyšnit 45 hodnotnými cenami. 
Vylosovaní hosté večera si tak mohli za své 
vizitky odnést například vouchery na ná-
kup diamantů společnosti DIC v hodnotě 
10.000 Kč, vouchry na All inclusive Hum-
mer limo párty pro 2 osoby společnosti 
FUNMIO, vouchry na make-up služby Marti-
ny Bartoškové, vouchery do Apollo Day Spa 
(bazén, sauna, fitness) pro 2 osoby hotelu

CORINTHIA, kabelku z orchidejí Vlasty Čer-
né Rypáčkové či knižní novinku Kateřiny 
Čepicové a mnoho další hodnotných cen.

BRAND GIFTS tímto večerem oficiálně
zahájila prodej nové kolekce prémiových 
firemních dárků a potřeb pro manažery pro
letošní rok. Přijměte proto srdečné pozvání 
do showroomu v pražské Michli, kde na Vás 
čeká více než tisícovka exkluzivních a výji-
mečných manažerských doplňků. Užijte si 
nádherné designy nové kolekce v klidu a po-
hodě, užijte si péči některého ze specialistů 
týmu BRAND GIFTS, dopřejte si vzácnou 
možnost individuálního výběru.

Od teď již není obyčejných dárků.

Kontakt:
BRAND GIFTS, a.s., tel: 216 216 840
www.brandgifts.cz

BrandsShow 2014
CERRUTI 1881, CACHAREL, UNGARO, JEAN-LOUIS SCHERRER, NINA RICCI a nově CHRISTIAN LACROIX – tato zvučná jména lahodí 
všem znalcům módy a milovníkům luxusu. Vysoce ceněné značky ze světa módy přitom zaručují vysokou kvalitu, výjimečný 
design, kvalitní zpracování, nadčasové provedení i perfektní balení zboží. Prémiové dárky a potřeby pro manažery se vyznačují 
úžasnými tvary a rafinovanými detaily. Spojuje se v nich tradiční luxus značek s požadavky dnešní doby, prohlubují, upevňují
a stimulují obchodní a společenské vazby.


