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Úspěch je součtem malých snah, opakovaných den po 
dni. O tom jsou příběhy značek i na stránkách našeho 
letního vydání.

Jedním z motivů prezentace značek u nás je vrýt se do 
povědomí lidí a nebo se představit jako nové na trhu. Ty 
všeobecně známé značky zase inspirují tím, co už dokázaly, 
i když začátky nebyly třeba lehké. Začínat není jednoduché 
v žádné době, ale jak kdysi vyřkl Platón: „Začátek je ta 
nejdůležitější součást každé práce.“ Počáteční překážky 
jsou totiž to, co vidíte, když přestanete mít před očima 
pouze cíl. A o těchto chvílích se v našich příbězích dočtete. 

V tomto vydání oslavujeme 325. výročí značky 
Husqvarna, která spatřila světlo severské polární záře 
jako zbrojařská továrna. Dnes patří mezi nejstarší 
průmyslové společnosti na světě. Technologická ikona 
profilující se zejména v oblasti motorových výrobků pro 
les, park a zahradu má za sebou neuvěřitelné množství 
technologických prvenství. Paleta nápadů zakladatele 
značky rozhodně stojí za obdiv. 

Ale ti, kdo mají raději současnost než historii, si mohou 
přijít rovněž na své a dočíst se na následujících stranách 
o úspěších velice mladých, začínajících značek. Jsou 
mnohdy důkazem toho, že každý mistr býval nejprve 
amatérem. Můžete si s námi také prohlédnout zlomeček 
té záplavy krásna, kterou vyrábí mistři skla, porcelánu, 
módy či dřeva. Sněte s námi vznešené sny, a jaké budete 
mít sny, takoví budete!

Je to o tom, že když tančíte, není vaším záměrem dostat se 
na určité místo parketu. Je to o prožití každého kroku cesty. 

Tak si užívejte léta kdykoli, jakkoli a kdekoli! Přeji vám, 
ať je budování vaší značky jen a jen sluncem zalité!

… a povšimněte si prosím v naší odborné části STORES 
z druhé strany časopisu, že do konce prázdnin můžete 
přes nás přihlásit svoje nové či renovované prodejny do 
světové soutěže o nejlepší shop koncept světa - EuroShop 
Retail Design Award 2015! Soutěž vyhlásí německé EHI 
ve spolupráci National Retail Federation USA začátkem 
příštího roku v New Yorku. 

Úspěch je součtem malých snah, 
opakovaných den po dni.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Lázně a wellness ke středním 
Čechám neodmyslitelně patří

Když byl Václav IV. v�zn�n pražskými 
konšely, vymínil si p�ístup do lázní, 
kde mu krásná lazebnice Zuzana také 
dopomohla k út�ku. Ješt� dávno p�ed 
vznikem vodovodní sít� jich v Praze 
existovaly desítky a lazebnictví kvetlo 
v celých st�edních �echách. I dnes si 
tu m�žete odpo�inout a vychutnávat 

rozkoš, kterou p�ináší pobyt 
na jednom z mnoha romantických 
st�edo�eských záme�k� a wellness 
center. �ekají na vás jedine�né 
kuliná�ské zážitky, uvol�ující masáže 
a personál, který ochotn� vyhoví 
každému vašemu p�ání. 

Česko  – země příběhů. Prožijte ten svůj.
www.ceskozemepribehu.cz
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Uvítaly mě milé dívky v butiku a nebyl to 
trapas, který bych předpokládala, nenásle-
dovala věta Co si přejete, ale naopak velmi 
příjemně se se mnou daly do řeči. Vysvětli-
la jsem, že bych v šatníku potřebovala jedny 
krásné malé večerní šaty, ale že se obávám, 
že cenová úroveň jejich butiku bude pro mě 
nedostupná. Čekala jsem strojený úsměv, 
naznačující, že tam nemám co dělat, ale na-
opak. Asistentky mi začaly vysvětlovat, v čem 
jsou bezkonkurenční a co všechno mohou 
pro zákaznici udělat. Dozvěděla jsem se, 
že jsou neuvěřitelně flexibilní. Líbí se vám 
třeba šaty, ale vzhledem k věku už Vám při-
padá nevhodné, že nemají rukávy, můžete si 
vybrat – tylové, krajkové a oni Vám je přišijí. 
A třeba za dvě hodiny dopraví před divadlo. 
Nebo dlouhé šaty mají sukni odepínací, abys-
te je využila i na jiné příležitosti. Co mě ale 
úplně jako ženu dychtící po souladu v módě 
dostalo, bylo to, že motivy z šatů naleznete 
na botech a doplňcích kolekcí. Na šatech je 

šaty třeba v jiné barvě, nebo přestřižené v pa-
se na místo nad pasem, přišijeme jiné rukávy 
a podobně. Každá z mých kolekcí je takto 
tvořena. Jsem perfekcionalistka v detailech. 
Každý živůtek musí mít fór a absolutně doko-
nalé provedení a to platí i o všech doplňcích. 
Kolekce ready to wear jsou multifunkční, 
praktické, lehce udržovatelné a vzájemně se 
doplńujicí. Reprodukce mých autorských 
motivů – Op ART, Klávesová hudba, Kohou-
tí stopa a poslední kolekce Návrat Fénixe, je 
dělaná nejnovější technologií – digitálním 
tiskem, který využívám v plné míře na mate-
riálech od lehounkých hedvabných pracích 
shifonů až po hrubé strukturální látky na 
boty a kabelky v kombinaci s kůží.

Jak vidíte české ženy?
„O kráse českých žen svět něco ví, co ale Češ-
kám chybí, je zdravé sebevědomí. Já se sna-
žím svými modely jim tu sebejistotu dodávat, 
přesvědčit je, aby byly nejen samostatné a so-

manažerky
Šla jsem nedávno z Celetné ulice k Prašné bráně a v její těsné blízkosti se nedalo 
přehlédnout, jak se hloučky cizinců zastavují před výlohou butiku Blanky Matragi. 
Jsem její velkou obdivovatelkou, ale vstoupit do butiku jsem měla trochu obavy. 
Představuji přesně tu generaci žen, které jsou samostatné, podnikavé, a přesto mají 
jakýsi ostych, který jim nedovolí vstoupit. Tentokrát jsem se odhodlala a byla jsem 
velmi překvapena. Nejen tou krásou a atmosférou butiku. Jako bych vstoupila do pr-
vorepublikového salónu. Nedýchla na mě sterilita současných obvyklých prodejních 
prostor, ale naopak intimita, která jako by tajemně napovídala, co všechno kromě 
krásy dokonalých šatů mě čeká za překvapení. 
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s noblesou i praktičností

Outfit

například vzor kohoutích stop, ale on je jím 
potištěn šátek, je aplikován na kozačkách i na 
kabelce. Všechny kolekce Blanky Matragi 
jsou neuvěřitelně promyšlené a variabilní. 
A co je na tom vůbec zajímavé, že se zde ne-
oblečou pouze modelky, ale upraví model na 
jakoukoli postavu až do velikosti a XXXL, což 
se asi v Pařížské těžko přihodí. 

Ale to ještě nebylo všechno, zatímco jsem si 
prohlížela, doprovázena výkladem obsluhy, 
kolekce, v butiku si zkoušela šaty jistá dáma. 
Při potřebě nějaké úpravy asistentky neváhaly 
vzít telefon a zavolat do horních prostor nad 
butikem, kde má paní Blanka Matragi svůj 
ateliér a kancelář, jestli by mohla přijít dolů 
poradit A ona tam za chvilku byla - energická, 
usměvavá, nadšená poradit a pomoci. A tak 
jsem ji poznala. Jako velmi přátelskou, milou 
a vstřícnou, jakoby jednu z nás. Sama mi do-
pomohla k odvaze ji oslovit a požádat o rozho-
vor, takže se s vámi o něj mohu podělit.

Paní Blanko, všimla jsem si, že Vaše kolekce 
jsou velmi důvtipné, variabilní. Vysvětlete 
prosím našim čtenářkám filozofii Vašich kolek-
cí ne pro princezny, ale pro ženy podnikatelky, 
manažerky, ženy samostatné.
„Vždycky jsem byla a budu Češka. Cítím to 
tak. V Libanonu jsem našla domov po boku 
svého manžela – Dr. Ing. Makrama Matragi, 
CSc. Libanon mi umožnil udělat kariéru, jaké 
bych nikdy v Čechách nedosáhla, ale koře-
ny mám tady. Místo, kde jste prožili dětství, 
je jenom jedno. Pocházím z velmi skrom-
ných poměrů, jsem odsud, a proto kalkuluji 
i s praktičností. Taková jsem zůstala. Můj bu-
tik je nastaven tak, že si koupíte třeba šátek, 
autorský, s mým jménem a za dva měsíce si 
dokoupíte holinky. Ty budou dekorovány 
stejným motivem, jako se objevuje na šátku. 
Za nějakou dobu si k tomu přikoupíte třeba 
kabelku, máte na výběr nejrůznější velikosti, 
tvary, styly. Vytvářím koncepční, multifunkč-
ní kolekce. Líbí se vám střih, ušijeme Vám ty 

běstačné, ale také vyjadřovaly tím, co mají 
na sobě, svoji osobnost a vystoupily z šedi. 
Aby se nebály, a když hledají něco osobitého, 
měly by dojít k Matragi. Jsme schopni při-
způsobit model každé postavě, poradit, po-
vzbudit k odvaze, ozvláštnit. Prostřednictvím 
svých kolekcí bych chtěla českým ženám 
dopřát bezprostřednost, omladit je a ukázat 
jim změnu, jak ovlivní zevnějšek, když si 
věří. Svým pražským butikem jsem si splni-
la jeden svůj sen a já bych takové malé sny 
chtěla prostřednictvím svých kolekcí plnit 
i českým ženám. Chtěla bych, aby se nebály 
vstoupit a vyzkoušely moje střihy, uznaly, že 
cenová úroveň není nedosažitelná a nemusí 
mít rozpočet princezen, aby se oblékly dů-
vtipně a vkusně. Přála bych si, aby více sázely 
na ženskost a aby získaly ambice vyniknout. 
Vyjádření skrze svůj zevnějšek je jediný způ-
sob jak komunikovat s okolím. Oblečením 
vlastně vyjadřujeme náš životní postoj. Šanci 
udělat dobrý dojem máme jen jednu.“

Byla jsem také na Vaší výstavě Timeless nad 
Vaším butikem. Kromě nádherných šatů 
a ukázek Vaší další designové tvorby se jed-
ná o úžasný prostor bývalých kulečníkových 
sálů Obecního domu. Je prý také možnost zde 
uspořádat třeba večírek pro klienty, co je na 
tom pravdy?
Skutečně nabízíme možnosti organizace 
firemního večírku či jiné korporátní akce 

Udělení ceny Gratias Agit Blance Matragi
Akad. mal. Blanka Matragi, módní návrhářka a de-
signérka, převzala z rukou ministra zahraničí Lubo-
míra Zaorálka 6. června 2014 v Černínském paláci 
cenu Gratias Agit.
Cenu Gratias agit zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí 
v roce 1997. Ministr ji každoročně uděluje krajanům 
a přátelům České republiky, bohemistům, historikům, 
umělcům, vědcům nebo podnikatelům, kteří vedle své 
profese a bez nároků na odměnu prohlubují zájem za-
hraničí o naši zemi, napomáhají jejímu zviditelňování 
a vytváření příznivého obrazu ve světě.
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v prostorách této retrospektivní výstavy mojí 
tvorby. Součástí společenského večera je pro-
hlídka výstavy s mým komentářem. Případně 
lze zajistit občerstvení ve formě ochutnávky 
tradičních chodů orientální libanonské ku-
chyně, welcome drinku, degustace libanon-
ských vín a kávy. Samozřejmostí je příprava 
tomboly s výhrami z mojí dílny, módní pora-
denství a autogramiáda.

Naší nabídky pravidelně využívají soukro-
mé firmy i společenské organizace hledající 
vhodné místo pro oslavu svých výročí i pro 
speciální akce určené zaměstnancům a VIP 
klientům, zejména v předvánočním čase.

Co byste vzkázala ženám – manažerkám na 
závěr?
Moje šaty jsou tu pro Vás, nebojte se vstou-
pit do butiku a něco si vyzkoušet. Budeme 
se Vám věnovat! Kromě doplnků k oblečení, 
jako jsou šály, šátky, pásky, kabelky i obuv, 
si můžete v butiku koupit porcelán, vázy, 
mísy a jiné doplňky, které najdete v sekci 
MATRAGI HOME.

Blanka
Bukovská



Stisknutím jediného tlačítka lze vykouzlit 
různé kávové variace podle aktuální chuti. 
Kávovar lze nastavit na přípravu kávy třech 
různých velikostí: ristretto, espresso a lungo. 
S přidáním mléka pak snadno připravíte cap-
pucino či latte macchiato. Chcete-li pouze 
horkou vodu nebo teplou mléčnou pěnu, 
žádný problém! Dokonale našlehanou pěnu 
s optimální texturou pro capuccino i latte 
macchiato je možné připravit díky intuitivní-
mu ovládání na vrchní části nádržky na mlé-
ko. Tu lze navíc od kávovaru snadno oddělit 
a s nespotřebovaným obsahem skladovat 
v lednici. 

Pro všechny recepty můžete využít jednu 
z 22 výjimečných káv Grand Cru, záleží jen 
na chuti a náladě. Každá z káv, od nejméně 
intenzivních typů, jakými jsou například 
Decaffeinato, Cosi, Volluto či Bukeela ka 
Ethopia, až po ty nejintenzivnější, Dharkan 
a Kazaar, vám připraví jiný, ale pokaždé jedi-
nečný a nezapomenutelný zážitek. 

Příprava kávy pomocí kávovaru Lattissi-
ma Pro je nesmírně jednoduchá, zvládne 
ji opravdu každý. Panel s dotykovým LCD 
s příjemným modrým podsvícením, doplně-
ný o kapacitní dotyková tlačítka, i regulátor 
textury mléčné pěny nabízejí možnost jed-
noduchého, intuitivního ovládání. Knoflík 
na přípravu pěny má navíc ještě další funkci. 
Otočíte-li ho do pozice čištění, spustí se au-
tomatické oplachování komponentů mléčné-
ho systému. Kromě toho jsou jednotlivé díly 
přístroje omyvatelné i v myčce. 

Na přípravu kávy se kávovar nahřeje za 25 
sekund, ohřev mléka trvá něco málo přes půl 
minuty. Extrakční systém o tlaku 19 barů za-
jistí, že pokaždé získáte kvalitní kávu s inten-
zivním a nezaměnitelným aroma. Po devíti 
minutách nečinnosti se přístroj sám automa-
ticky vypne, přičemž doba automatického vy-
pnutí se dá přeprogramovat až na 30 minut. 
Nejen díky tomu má kávovar až o 40 % nižší 
spotřebu energie než průměrné produkty 

stejného charakteru, a může se tak řadit do 
energetické třídy A. Nádržka na vodu má ob-
jem 1,3 litru, do nádržky na mléko se vejde 
půl litru mléka. Schránka na použité kapsle 
pojme třináct až šestnáct kapslí. 

Kávovar Lattissima Pro je originálním desig-
novým kouskem, v němž se snoubí elegantní 
i moderní prvky. Kryt kávovaru je, stejně jako 
odkapávací plocha a stojánek na šálek, vyro-
ben z kartáčovaného hliníku. Dalšími pou-
žitými materiály jsou nerezová ocel a černý 
plast. Kávovar vytvořili přední odborníci ze 
společnosti Nespresso ve spolupráci s prů-
myslovou společností De´Longhi. Všechny 
součástky prošly odborným testováním, na 
jehož základě získaly mezinárodní certifikát, 
jenž je osvědčením o vysoké úrovni a kvalitě 
použitých materiálů z hygienického hlediska. 
Kávovar Lattissima Pro je tedy nejen skvělým 
pomocníkem, ale díky svým kompaktním 
rozměrům a neotřelému designu také origi-
nálním doplňkem do každého interiéru.

Umění přípravy kávy
nikdy nebylo tak jednoduché
společnost Nespresso představila nový kávovar Lattissima Pro 

Společnost Nespresso pro milovníky kávy připravila další novinku. Tentokrát se nejedná o přírůs-
tek do řady kávových specialit, ale o jednu technickou lahůdku: kávovar Lattissima Pro. Elegantní 
přístroj, jehož design je inspirovaný profesionálními kávovary, vyniká především jednoduchou 
obsluhou, díky které si zvládne v pohodlí domova každý připravit kávu s mlékem i bez něj tak 

lahodnou, jako by ji připravoval profesionální barista.

Nespresso
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Touha vytvářet a zdokonalovat předměty denní potřeby, splňující nejen požadavky funkčnosti, ale i nároky estetické, pro-
vází lidskou společnost od jejího vzniku. Vývoj poptávky po jedinečných, špičkově zpracovaných výrobcích z kvalitních ma-
teriálů posunul určitou část řemeslné výroby až k tvorbě umělecké. V kraji slavných českých porcelánek jsou z generace na 
generaci předávány dovednosti ruční výroby kvalitního porcelánu více než 200 let. Na tuto tradici navazuje manufaktura 
„Ateliér JM Lesov“ (Thun studio), která je jedním z posledních míst, kde se dodnes pečlivě střeží umění tradiční ruční výroby 
luxusního porcelánu a kam dosud nezasáhla průmyslová výroba

Dílo rukou
je odrazem duše

Vítejte ve světě porcelánu!
Alena Kratinová, ředitelka Ateliéru JM 
Lesov, Vás srdečně zve k návštěvě ma-
nufaktury. V Lesově u Karlových Varů 
uvidíte tradiční uměleckou ruční výrobu 
luxusního porcelánu. Některé z výrob-
ních postupů si můžete pod vedením 
zkušených mistrů osobně vyzkoušet. 

Po prohlídce výroby budete přivítáni 
v galerii a prodejně porcelánu, kde si bu-
dete moci výrobky zakoupit nebo domlu-
vit výrobu na zakázku, vhodnou třeba 
jako luxusní firemní nebo osobní dárek. 
Těší se na vás mistři Ateliéru JM Lesov!

Ateliér JM Lesov (Thun studio)
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Slavné soubory
Atelier JM Lesov (Thun Studio) je v součas-
né době vyhledáván pro zachovalý manu-
fakturní způsob výroby s unikátní produkcí. 
Výrobky Thun Studia zdobí interiéry Praž-
ského hradu, španělského královského palá-
ce nebo zastupitelských úřadů České repub-
liky. Majiteli tohoto unikátního porcelánu 
je řada významných osobností kulturního 
i politického života.

K nejžádanějším luxusním souborům 
patří slavný císařský zlatý soubor „Thun“, 
vyrobený poprvé už v roce 1856 pro císaře 
Františka Josefa I. Díky velkému úspěchu to-
hoto přepychového „Císařského“ souboru 
si později nechal vyrobit stejný servis, tzv. 
„Thunský“, ale se svým erbem i hrabě Thun. 
Soubory s příslušnými rodovými znaky byly 
pak vyráběny pro potřeby mnohých dalších 
významných osobností. Díky řemeslným 
dovednostem svých mistrů může Ateliér 
JM Lesov tuto krásu vyrábět dodnes. Dalším 
věhlasným souborem je „Prezident“, který je 
používán od roku 1999 na Pražském hradě. 

V Ateliéru Lesov jsou rovněž vzorovány 
a vyráběny luxusní čajové a kávové soubo-
ry, přátelské soupravy a autorské solitéry 
významných českých výtvarníků. Návrhy re-
nomovaných výtvarníků jsou zde přenášeny 
do výsledných tvarů zkušenými mistry mo-
deláři. Porcelán je ručně točen, vyléván do 
forem a glazován. Tyto tradiční rukodělné 
výrobní postupy umožňují vytvářet i nejslo-
žitější tvary. Specialitou manufaktury je spo-
jování porcelánu s kovovými nebo křišťálo-
vými částmi Moser. Postup je velmi náročný 
technologicky i řemeslně, vyžaduje zkuše-
nost a precizní práci. Výsledek ale stojí za to. 

Velmi oblíbená je například luxusní čajová 
souprava Jules Verne, která vyniká kombina-
cí ušlechtilého porcelánu, skla a kovu. 

Luxusní osobní i korporátní dárky
Dárkem z porcelánky Ateliér JM Lesov 
(THUN Studio) jistě potěšíte své blízké i ob-
chodní partnery. Porcelán v mnohých roz-
manitých provedeních, v klasických i mo-
derních tvarech dekorovaný ruční malbou, 
zlatem, stříbrem nebo kobaltem může být 
inspirací pro netradiční osobní nebo ofici-
ální dar. Na přání klientů Ateliér JM Lesov 
vytváří zcela originální vzory porcelánu „na 
míru“ podle představ klientů. Dekory mo-
hou být doplněny monogramy, věnováními, 
státními znaky a erby apod. 

Více o THUN Studiu:
www.atelierlesov.cz

Prohlídka porcelánky:
pondělí až čtvrtek od 9:00 do 13:30 hodin, 
návštěvnický okruh: přibližně 40 – 60 minut
Rezervace: nejpozději 24 hodin předem, 
obratem bude termín potvrzen
e-mail: fabriktour@thun.cz
nebo tel.: 776 20 50 10, 776 20 50 25
Atelier JM Lesov / Thun Studio
Lesov 17, 360 01 Lesov

THUNSKÝ SERVIS
Proslulý reprezentační jídelní a dekorativní Thunský 
servis je více než 160 let vyráběn podle stejné ruční 
technologie a je cenným dokladem uměleckořemesl-
ných schopností mistrů, kteří z generace na generaci 
předávají náročné řemeslo ruční výroby porcelánu. 
Jeho vysoká uměleckořemeslná hodnota je navíc 
dána excelentním provedením bohatého dekoru 
čtrnáctikarátovým zlatem, které je ručně leštěno. 
Vzhledem k náročnosti výroby patří Thunský servis ke 
špičkovým typům luxusního porcelánu vyráběného 
na zakázku. Servis byl vyroben např. pro potřeby 
prezidentského salonku zámku v Lánech a součas-
né příslušníky rodu Thunů. Servis je vyráběn jako 
kompletní (jídelní servis, čajová a kávová souprava, 
kompotové misky, svícny, dvě velikosti váz) nebo 
jeden čajový šálek v luxusní dárkové etui.

PRESIDENT
Reprezentativní jídelní soubor, patřící k vybavení Pražského hradu, vznikl v roce 1999 pro prvního prezidenta 
nového českého státu Václava Havla podle návrhu akademického sochaře Jiřího Laštovičky. Návrh klade důraz 
zejména na vysokou úroveň uměleckořemeslného zpracování, kvalitu použitých materiálů, originální tvar 
a precizně provedený dekor. Tajemství ruční výroby tak technologicky náročného typu porcelánu, jako je soubor 
President, ovládá již jen několik manufaktur na světě. Servis je vyráběn jako kompletní jídelní servis, čajová 
a kávová souprava nebo jeden kávový šálek v luxusní dárkové etui.

JULES VERNE
Luxusní autorská souprava vyniká zejména kombinací ušlechtilého porcelánu, skla a kovu, která vyžaduje 
vysokou úroveň řemeslného zpracování. Originální tvary a dekorace tajemných podmořských plavidel a živočichů 
vyvolávají vzpomínky na dobrodružné příběhy Julese Verna a jistě tak přispějí k nevšedním zážitkům při používá-
ní této pohádkové čajové soupravy. Autorem výtvarného návrhu je akademický sochař Jiří Laštovička. Souprava 
je určena pro 6 osob a je vyráběna v limitované sérii opatřené certifikátem pravosti.

Ateliér JM Lesov najdete v samém srdci kra-
je porcelánu v Lesově u Karlových Varů. Do 
roku 2011 byl součástí největšího domácího 
výrobce porcelánu THUN 1794, jako jeho 
vývojové středisko, jehož výrobky můžete 
najít pod značkou Thun Studio. Tuto znač-
ku je nyní oprávněn užívat Ateliér JM Lesov, 
který je od roku 2012 samostatnou manu-
fakturou. Posláním této české manufaktury, 
řízené principy rodinné firmy, je udržovat 
a rozvíjet tradiční rukodělnou uměleckou 
výrobu luxusního porcelánu. Důraz klade 

na vysokou kvalitu bílé porcelánové hmoty 
a jejího zpracování, originální design a ná-
ročné způsoby dekorování včetně leptů, 
malování kobaltem a precizního ručního 
zlacení či platinování.

Příběh porcelánky v Lesově
Porcelánka v Lesově byla založena v roce 
1901 a vyráběla se zde běžná produkce, 

šálky, podšálky a různé doplňky. V období 
ekonomické krize v Evropě se porcelánka 
propadala do stále větších problémů a v po-
válečném období dokonce sloužila jako 
sklad obilí. Nová etapa výroby porcelánu na-
stala v roce 1958, kdy byla porcelánka začle-
něna do podniku Karlovarský porcelán jako 
vývojové středisko pro nové tvary a cent-
rum špičkových modelářů a designérů. Vý-
robky porcelánky se zásadně lišily od běžné 
produkce porcelánek zejména tím, že zde 
byly vzorovány a vyráběny nové atraktivní 
tvary. V porcelánce vždy pracovali vynikají-
cí výtvarníci. Tvorbu porcelánky významně 
ovlivnil např. prof. Jaroslav Ježek, který za 
své návrhy získal zlatou medaili na světové 
výstavě v Bruselu v roce 1958. V devadesá-
tých letech proběhla privatizace a porce-
lánka (Thun Studio) pokračovala dále ve 
výrobě limitovaných sérií porcelánu s vy-
sokou řemeslnou a estetickou úrovní. Řada 
výrobků z dílny Thun Studia byla oceněna 
Design centrem ČR jako mimořádné výrob-
ky. Nejzdařilejší díla byla zařazena do sbírek 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Litofanie
Originální lampička, litofanie, je reliéf, který při 
prosvícení plamenem svíčky vytváří živý obraz 

spojený s nezaměnitelnou atmosférou. Litofanie byla 
již od doby svého vzniku oblíbenou ozdobou interiérů 

šlechtických a jiných zámožných domů. Převádění 
krajinných, rostlinných či figurálních témat do 

porcelánového reliéfu je velmi náročná ruční práce. 
Ateliér JM Lesov (Thun Studio) připravil pro milovníky 

této křehké krásy luxusní série s motivy fauny, flory 
a významnými kulturními památkami. Autorem vý-

tvarných návrhů je akademický sochař Jiří Laštovička.



Dřevo je snadno dostupný přírodní mate-
riál, který lidstvo široce využívalo po celou 
dobu své historie. Dřevo je a bylo pro lidi 
velmi důležitým materiálem. Každý druh 
dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což 
ovlivňuje možnosti jeho využití. Lze však 
mnohé pozměnit pomocí vhodného ošet-

Dřevo má nejen úžasné vlastnosti,
ale může mít i dokonalý tvar
Mnoho let se zabývali vývojem designových, ale zároveň 
funkčních produktů s maximálním důrazem na ergonomii 
a jejich životnost. Nyní se společnost LAVANTE a.s. zaměřila 
na výrobu designových a dokonale ergonomických van 
a umyvadel z kvalitních dřevěných materiálů. 

„Použítím prvků vytvořených přírodou 
odstraníme chlad běžně užívaných 
materiálů, jako jsou kov nebo 
keramika a proměníme je v dýchající 
materiál vyzařující teplo a život. Aby se 
představy zákazníka staly skutečností, 
jsme schopni na zakázku upravit tvar 
a rozměr výrobku a zvolit si barvu 
téměř všech pastelových odstínů. 
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.“

ření dřeva. Dokonalé splynutí kvalitních 
dřevěných materiálů s nejmodernějšími 
technologiemi nám dnes umožňuje vyro-
bit téměř neomezené tvary a tak mohou 
vznikat ve společnosti Lavante jedinečné 
luxusní výrobky, jež se stanou dominantou 
atraktivních koupelen lahodících lidským 
smyslům. Dřevěná sanita působí v koupel-
ně velmi elegantně. 

Dřevěné solitéry s dokonalým designem
Design je pro nás a naše výrobky jeden 
z klíčových faktorů, a proto jsme oslovili 
designéra Lukáše Tanečka z České 
republiky, který pro tento projekt navrhl 
několik kolekcí a pracuje na dalších. 
On sám se pro tyto solitéry nadchnul 
stejně jako já. Díky nejmodernějším 
technologiím, jimiž společnost Lavante 
disponuje, je designér u nás 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, výroba modelů 1:10 
a modelů 1:1 až po výrobu finální.

Každý tvar má svůj vlastní význam a vý-
robky se rodí s velkým podílem ručních 
prací, proto jsou tak dokonalé a každý 
z nich je originál. Jsou v nich obsaženy 
desítky řemesel a zkušeností v souladu 
s nejmodernějšími digitálními techno-
logiemi. Povrchové úpravě je věnována 
největší péče. 10 vrstev laku a několi-
kanásobné broušení a leštění lakových 
vrstev, dokud není povrch jako sklo. Tak-
to kvalitní povrch zaručuje dlouholetou 
stálost a životnost. Splňuje normu EN 71 
o nezávadnosti laků. Je možné domluvit 
opětovné vyleštění povrchu po několika 
letech. Vany i umyvadla procházejí velmi 
náročnými testy ve zkušebně, kde jsou 
materiály namáhány v těch nejtěžších 
přírodních a fyzikálních podmínkách. Jsou 
testovány na tepelné šoky (nahřívány na 
75 °C a zamrazeny na -10°C) a samozřej-
mě také na vlhkost. Kontakt na studio:

Brněnská 1997/29a
500 06 Hradec Králové
Tel.: +420 495 703 010
E-mail: info@lavante.ch

Klientská linka: +420 605 807 754

Každý produkt Lavante je možné ozvláštnit 
detaily, které ho povýší na umělecké dílo. 
Ať už jsou to tepané předměty ze speciál-
ních kovů nebo zlatníkem vykládané orna-
menty z českého granátu. Zatím byly uve-
deny v život tyto kolekce:
 
Elypse
Dvě prolínající se elipsy daly této vaně jméno. Je 
tvarově velmi odvážná a nikdy vás nebude nu-
dit. I když stojí, vyvolává pocit vlnící se hladiny. 
Z každého úhlu pohledu je jiná! Koupel v ní se 
pro vás stane nečekaným zážitkem, na němž je 
snadné získat si závislost. V setu s umyvadly se 
z vaší koupelny stane galerie současného desig-
nu a nejdokonalejších technologií.

Horizont
Jednoduchý, vyvážený a funkční design umyva-
dla Horizont je ozvláštněn plynule se zvedajícími 
hranami. Tvar umyvadla Horizont vám připome-

ne zakřivení Země, které vidíte z paluby jachty 
na širém moři. Tělo z masivního dřeva pozvolně 
přepadává směrem dolů a vytváří neuvěřitelně 
uklidňující pocit srovnatelný s relaxací v zeno-
vých zahradách. V setu s vanou získáváte ori-
ginální prvek vycházející z východních filozofií, 
které vaši koupelnu naplní vyrovnaným klidem.

Wave
Každý den je náš život konfrontován se spoustou 
barev, vůní a tvarů. Inspirací pro dokonale er-
gonomický tvar této vany Wave byl nekonečný 
pohyb vln v oceánech. Jedna se plynule prolíná 
s druhou. Díky důmyslně navrženému designu 
si můžete vychutnávat relaxační koupel s inten-
zivními pocity klidu a bezpečí. Pozitivní energie 
ze dřeva pocházejícího z letitých dubů povyšuje 
koupel v této vaně na blahodárnou terapii.

Na výrobky Lavante je standardně 
poskytována záruka 24 měsíců. 

Lukáš Taneček se ke spolupráci 
vyjadřuje rovněž se zaujetím: 
„Křivky a tvary mě vždy fascinovaly, 
a tak možnost navrhnout celou 
kolekci koupelnových produktů z tak 
netradičního, ale zároveň toho nejstaršího 
materiálu, se kterým člověk pracuje od 
počátku - ze dřeva, pro mě byla obrovská 
výzva a motivace. Inspirací mi jsou tvary 
lodí, jachet a organické tvary z přírody.“
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Co název firmy znamená?
Jde o spojení počátečních písmen dvou slov 
– láska a svit. Láska ke světlu je pro nás oprav-
du spojení typické a charakteristické. S lás-
kou představujeme kouzelné vlastnosti skla 
prostřednictvím světla. V každém z našich 
zakázkových návrhů se snažíme zdokonalo-
vat transformaci skla a vytvořit velkolepé, 
emotivní, osvětlení a zážitky – přinést světlo 
do života. Snažíme se přeměňovat sklo v dec-
hberoucí zážitky plné světla a designu. Vždy 
nás potěší, když předčíme očekávání. letos 
jsme například překvapili v Miláně svými ki-
netickými instalacemi – skleněnými plastika-
mi na míru, které se hýbou.

Jak jste získali první zakázku a která byla 
zlomová pro rozvoj firmy?
Na první zakázku si vzpomínám zcela přesně.
Bylo to tehdy v červnu 2007 obrovský risk. 
Byli jsme pár dní stará firma. Neměl jsem ani 
vizitku, když mě můj spolužák doporučil pro 
zakázku v Mira hotel v Hongkongu. Nabízeli 
jsme originální design spojený s dokonalým 
řemeslem a pak už se to nabalovalo jako sně-
hová koule. Zlomovým projektem bylo hned 
v roce 2008 dubajské metro. Tehdy jsme ani 
netušili, jak se firma rozjede a že se budeme 
pohybovat na obratu 40 mil. dolarů. 

Kde sídlíte, kde vyrábíte? 
Sídlíme dnes v budově staré pošty v Novém 
Boru, ale plánujeme vybudovat sídlo u No-

Časopis Brands&Stories přihlásil Showroom 
Lasvit v pražském Holportu do světové 
soutěže o nejlepší prodejní koncept světa 
- EuroShop RetailDesign Award 2014 a ten 
se dostal do finále výběru letošního ročníku.

vého Boru na zelené louce. Měla by tam být 
sklárna, konstrukce i elektro, žádná krabice, 
ale designová stavba s vysokými stropy, které 
by umožňovaly naše zakázky ukazovat dřív, 
než dorazí na místo určení. My jsme zača-
li jako obchodní firma a teprve postupně 
jsme se stali firmou výrobní. Sklo vyrábíme 
ze 100% v Čechách. Luxusní produkt musíte 
spojit pouze s konkrétním regionem a tam 
mít svoje srdce – kreativní, výrobní. Veškeré 
sklo a křišťál vyrábíme převážně v Novém 
Boru a na pár dalších místech v Česku a zů-
staneme u toho. Kovovýrobu a elektro jsme 
z jedné třetiny přesunuli do Číny. Lustr nebo 
skleněná plastika totiž není jen ze skla, jeho 
součástí je spousta kovových komponentů 
z ušlechtilých ocelí, bronzu, mosaze, mědi 
apod., které tam zpracováváme a kompletu-
jeme se skleněnými prvky. Podobnou společ-
ností je Lasvit Polska a Lasvit Shanghai. Firma 
je ale ve finále ne o tom, kolik máš strojů, ný-
brž o lidech. Jde o firemní kulturu, která má 
u nás velkou váhu.

Mluvíte-li o lidech, ví se o vás, že jste dnes 
propojeni se jmény světových návrhářů. 
Kdo pro Vás navrhuje?
Spolupracujeme se světovými architekty 
a designéry, jako je Oki Sato/ Nendo, Ross 
Lovegrove, Jakub Cígler, Bořek Šípek, Rony 
Plesl, Michael Young, René Roubíček, Eva 
Jiřičná, Jan Plecháč, Henry Wielgus, Ross 
Lovegrove, Daniel Libeskind, Arik Levy, 
Koncern Design Studio, Lucie Koldová, Lars 
Kemper and Peter Olah, Maurizio Galante, 
Jitka Kamencová Skuhravá, Fabio Novembr 
a dalšími. Naším Art directorem je Maxim 
Velčovský.

Co považujete za velké úspěchy poslední doby?
Za velmi zdařilou považuji kolekci Neveren-
ding Glory inspirovanou siluetami lustrů 
nejznámějších operních sálů světa. Potom 
před pár dny skončená největší světová 
designová výstava v Miláně, kde jsme měli 
veleúspěšnou světovou premiéru našich 
kinetických skleněných instalací. Určitě 
bych také zmínil Venice Architecture Bien-
nale, která se bude konat v Benátkách, kde 
každá účastnická země má svého kurátora, 
který navrhuje pavilón. Kurátor Benátského 
pavilónu, legendární architekt Daniel Libes-
kind nás oslovil, abychom ho s ním udělali. 
V Muranu, ostrově vedle Benátek, vzniklo 
evropské sklo. Nám se nyní dostalo cti, jako 
české sklářské firmě, být hlavním partnerem 
Benátského pavilonu, na úkor benátských 
firem. To už stojí za přípitek 
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Svět zážitků ze skla, světla a pohybu

Jedním z hlavních aktérů v projektu oživení Živnobanky je společnost Lasvit. Její zakladatel Leon Jakimič chce svým působením 
podpořit český design a české sklářství, jehož slávu dosud šířil hlavně v zahraničí. Uvnitř budovy Živnobanky buduje největší 
lákadlo pro budoucí návštěvníky Glass Experience by Lasvit. Bude to příběh o českém skle, bude to o zážitcích, propojení skla, 
světla, designu, řemesla technologií. Budou tam audiovizuální instalace, budou se hýbat a bude u nich hudba. Částečně to 
zainvestuje CPI, částečně firma Lasvit. Pro Lasvit to není pouze jedna z dalších zakázek, ale stěžejní základní projekt. Prostory 
s výlohou do Příkopů poskytnou útočiště pro flagship store Lasvit. Půjde o světový projekt, Čechám takováto velkolepá expozice 

skla chyběla a firma Lasvit přinese skutečně hodnotný vklad této ušlechtilé snaze.

Kde se vzala značka Lasvit v Čechách?
Příběh firmy Lasvit je pro české chápání tro-
chu neobvyklý. Společnost založená v roce 
2007 má dnes 12 poboček po celém světě 
a vybavuje českým sklem ty nejprestižnější 
prostory po světě. Její firemni kredo Bo-
hemian Perfection přesně vystihuje vizi. 
Tato dvě slova, která si zdánlivě protiřečí, 
charakterizuje její preciznost a dokonalost 
v detailech a přitom volnost a bohémství 
v dobrém slova smyslu. Pojem v angličtině 
znamená také „český“, a to je další aspekt, 
který definuje tuto mladou společnost. 
Firma je hrdá na to, být následovníkem 
staré tradice českého skla, ale chce ji dále 
rozvíjet a šířit slávu po celém světě. Český 

Perfection definuje vše, co dělá - netradiční 
svobodomyslnou kreativitu usilující o záři-
vou dokonalost v každém designu. Leon Ja-
kimič chce vybudovat první českou luxusní 
značku, jako jsou ty světoznámých jmen. 
Do Čech se ale plánuje ze svého působiště 
-Hongkongu - jednou vrátit. Tvrdí, že aby 
značku brali v Čechách vážně, musí mít nej-
dřív úspěch v cizině.

Jaký je příběh této značky, známé ve světě, 
a jejího zakladatele, charismatického muže, 
zdravě sebevědomého, přitom pokorného 
– Leona Jakimiče?
Již kořeny naší rodiny jsou prolnuty vztahem 
ke sklu. Můj pradědeček se přistěhoval do 

Příchovic u Tanvaldu a tam se oženil s pra-
babičkou, která se za svobodna jmenovala 
Svarovská. Také můj prastrýc byl brusičem 
skla. Otec dělal léta šéfa divize floatového 
skla ve Skloexportu, matka prodávala domá-
censké sklo do německy mluvících zemí. Já 
mezi sklem vyrůstal. Vždy jsem věděl, že to, 
co chci dělat, musí být spojeno s Českem, 
musím být na to hrdý a musí mě to bavit. Po 
střední škole jsem šel hrát tenis do Ameriky, 
po absolvování univerzity v Los Angeles jsem 
nastoupil do exportního oddělení jednoho 
z tradičních českých vyrobců křišťálu. Poslali 
mě do Hongkongu. Po osmileté praxi v obo-
ru to už tam pro mě dál nemělo smysl, a tak 
jsem se rozhodl založit Lasvit.

Unikátní skleněná instalace 
s názvem Ice od Daniela 

Libeskinda je k vidění i na 
benátském Biennale.

Kolekce Neverending Glory od Jana Plecháče a Henryho Wielguse 
je inspirována siluetami lustrů nejznámějších operních sálů

Prezident a zakladatel firmy Lasvit
Leon Jakimič je libereckým rodákem

Skleněná stěna v hotelu Rosewood v Abu Zabí

Nová instalace
v pražském
Florentinu

Příběh značky Lasvit 



Přesně
vypjatá reklama 
T-Board je pravděpodobně nejúspěšnější rámový systém posledních let. Nejlépe je možné jej využít pro prezentaci, design 
a dekoraci obchodů. Ať už s ním vyrobíte obrázky na zeď podtrhující náladu vašeho obchodu, vytvoříte oboustranné příčky nebo 
jím dekorujete celý obchod, provedení je vždy stejné. Velmi lehce lze rychle měnit vysoce kvalitní potištěné textilní plochy 
a okamžitě tak změnit celkovou atmosféru prostředí. Letní nebo zimní kolekce, nové modely produktů či jen změna dekorace 
se může ve velice krátké době přizpůsobit vašim požadavkům a potřebám. Toto lze udělat zcela bez nákladů na montáž, neboť 
textilie se jednoduše zatlačí do drážek rámu a je hotovo. Kromě toho můžete využít celou řadu příslušenství, jako je závěsný 
systém, nohy a patice pro umístění dekorací do prostoru, případně systém vyztužení pro zvlášť velké plochy (až desítky metrů). 
Se systémem T-Board opravdu není nic nemožné. Více najdete na www.t-board.cz

spondujícího vizuálu podlahy a stěn. V dět-
ských koutcích nebo kadeřnických salonech 
lze pomocí T-Boardu měnit dětské motivy či 
tváře značky. 

Celkový výborný estetický dojem je navíc 
umocněn tím, že z čelního pohledu překrývá 
vypnutá tkanina prakticky celý nosný profil 
a reklamní motiv zasahuje až do úplného kra-
je poutače. Kromě značné rozměrové flexibi-
lity s důrazem kladeným především na velké 
formáty je další velkou předností T-Board 
snadná montáž, potažmo aktualizace motivů. 
Ty poté, co jsou na speciální textilii vytiště-
ny a je k nim přišito silikonové pero, mohou 
být jednoduše srolovány a zaslány přímo na 
místo instalace k zákazníkovi. Ten si výměnu 
provede během několika minut sám, aniž by 
musel investovat jakékoli další prostředky do 
externího servisu. Původní motiv je možné 
srolovat, uložit a samozřejmě kdykoli opě-
tovně použít, například pro periodicky se 
opakující sezónní kampaně a výprodeje. Ze-
jména u řetězcových prodejců je ekonomika 
logistiky výměny bannerů nezanedbatelná. 

Není to jen retail, kde systém T-Board už 
našel svoje uplatnění. Když se na letišti Vác-
lava Havla změnil provozovatel mediálních 

ploch, přišel s novým projektem, kterým se 
chtěl odlišit od předchozího stavu a přinést 
nové technologie. V tu dobu JCDecaux oslo-
vil firmu Atlas Advertising Group s aplikací 
T-Boardu na velké reklamní plochy až 8 x 4 
metry, což pro představu jsou dvě fotbalové 
brány. Během jednoho roku se projekt reali-
zoval. Dokonce se na premiéru přijel podí-
vat sám pan Jean-Claude Decaux a byl velmi 
nadšen. Dnes tedy JCDecaux prodává přesně 
vypnuté reklamy na letišti. 

Společnost Atlas Advertising group pro své 
klienty zajišťuje kompletní realizaci zakázky 
T-Boardu – od návrhu a zpracování reklamní-
ho motivu přes tisk ekologickými inkousty na 
vlastní digitální velkoformátové tiskárně (šíře 
tisku až do 2600mm) až po montáž na místě. 

Kromě T-Boardu se společnost speciali-
zuje na výrobu a montáž POP a POS materi-
álů, vybavení prodejních a reprezentačních 
prostor. Nedílnou součástí poskytovaných 
služeb je vytváření kreativních designových 
návrhů ve vlastním grafickém studiu. Jejich 
výrobky se výraznou měrou podílejí na celko-
vém úspěchu marketingových a obchodních 
strategií řady významných zadavatelů a zna-
ček v místech prodeje. Nabízí kompletní vy-

bavení prodejen, displeje, regálové systémy, 
vstupní turnikety, pokladní boxy a produkty 
pro vybavení hotelů. Post realizační činnost 
zajišťuje 6 týmů servisních techniků, jejichž 
hlavní činností je zaměřování, instalace, ser-
vis a údržba všech typů reklamních prvků. 
Výrobní prostory v Králově Dvoře u Berou-
na zaručují dokonalé zázemí pro zpracování 
plastů, kovů, textilu a ostatních materiálů.

www.atlas-ag.cz
www.t-board.cz

tel.: 777 016 374

T-Board 

15

Obor výroby reklamních nosičů se v po-
sledních pěti letech rozrostl obrovským 
způsobem, a když je konkurence, ceny jdou 
logicky dolů. Proto je třeba přicházet stále 
s něčím novým. Na jednom německém vele-
trhu se manažerům firmy Atlas Advertising 
Group zalíbil jeden systém upínání textilní-
ho banneru do hliníkového rámu evropské-

ho prodejce konstrukčního hliníku – firmy 
Comhan. Systém se jim jevil natolik úžasný 
pro vizuální komunikaci profesionální úrov-
ně v interiérech, že okamžitě začali usilovat 
o exklusivní zastoupení tohoto systému pro 
český a slovenský trh. Získali ho a nazvali 
T-Board. Vidí ho natolik dokonalým, že dříve 
či později na tento systém musí přejít celý 
obor, a proto ho chtějí rozšířit do podvědo-
mí pod touto značkou – T-Board.

T-Board je tvořen hliníkovým profilem, kte-
rých je v nabídce široká škála různé šíře, do 
něhož se pomocí speciálního silikonového 
pera vypne potištěná tkanina. T-Board slouží 
k výrobě rozmanitého spektra rozměrových 
variant jedno- a oboustranných transparen-
tů, které lze zavěsit na stěnu, podvěsit pod 
strop nebo postavit volně do prostoru. Spe-
cialitou jsou nepravoúhlé tvary reklamních 
ploch nebo možnost ohýbání profilů. Úpl-
ným vrcholem pak jsou 3D poutače, jakou 
je například velmi populární kostka určená 

k zavěšení ke stropu. S nainstalovanými LED 
zdroji světla, ke kterým jsou profily uzpůso-
beny, je možné vyrobit dokonalou světelnou 
reklamu, která vyniká velmi čistým a preciz-
ním provedením. Myšlenku T-Boardu v Atlas 
Advertising Group dále rozvíjí co do tvarů, 
forem a aplikací. Je jich nedozírná šíře. Uplat-
ní se i ve výlohách obchodů, lze jimi měnit 
barevnost stěn, střídat tapety v obchodě, 
vytvořit z něho svítidlo nebo aplikace kore-
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spondujícího vizuálu podlahy a stěn. V dět-



Značku založil bystrý Erik Dahlberg. V mla-
dém věku přišel o oba rodiče a vyrostl u pří-
buzných. Kromě toho, že byl vynálezcem, 
stihnul se ještě stát šlechticem, polním mar-
šálem a guvernérem. Studoval matematiku, 
architekturu a topografii. Skvěle rýsoval a na-
vrhnul městu Huskvarna opevnění. Odtud 
nebylo daleko ke konstrukci palných zbraní 
pro švédskou armádu. 

První továrna Husqvarny fungovala jako 
zbrojařský závod a byla založena švédským 
polním maršálem a inženýrem Erikem 
Dahlbergem v roce 1620 na základě dekre-
tu švédského krále, Gustava II Adolfa, jako 
součást celostátního zbrojního průmyslu. 
Během prvních let se v ní vyrábělo asi 1500 
mušketových hlavní ročně. Logo Husqvarny 
bylo inspirováno právě klasickou muškou 
(hlaveň pušky z čelního pohledu), která se 
v modernější podobě používá dodnes. Když 
Švédsko začalo v roce 1689 rozšiřovat svoji ar-
mádu, společnost přestěhovala dílny pro vr-
tání a broušení mušketových hlavní do místa 
v blízkosti vodopádů na řece Huskvarna, kte-
ré bylo vzdálené 7 km od hlavního sídla spo-
lečnosti v Jönköpingu a kde již stála od roku 
1630 továrna na prach, prachárna. Vznikly 
zde ručnice tak dobré, přesné a dalekonosné, 
že se s nimi žádné jiné nemohly měřit. Švédo-
vé vyhrávali jednu bitvu za druhou… Na tom-
to místě v současnosti stojí moderní komplex 
továrny Husqvarna.

Z majetku královské koruny přešla společ-
nost v roce 1757 do soukromých rukou 
a změnila svůj název na ”Husqvarna Rifle Fac-
tory”(Továrna na pušky Husqvarna). 

V roce 1820 měla Husqvarna asi 300 za-
městnanců, jejichž děti se v zimě brodily 
sněhem do vzdálené školy. Prozíraví majitelé 
otevřeli jednu z prvních podnikových škol na 
světě v bývalé prachárně, která už nebyla za-
potřebí. Za dalších pět let měla firma i vlastní 
kostel a hřbitov a asi 1000 zaměstnanců. 

Kontrakt na dodávku pušek pro švédskou ar-
mádu byl ukončen v roce 1870 a společnost 
hledala nový výrobní program. Byl to začátek 
velmi inovativního a ambiciózního období, 
v němž Husqvarna vyvíjela a uvedla na trh ši-
roký sortiment výrobků - populárních lovec-
kých zbraní, báječných kuchyňských kamen 
a v roce 1872 opustil továrnu první šicí stroj. 
Začala úplně nová éra. Začala nová budouc-
nost firmy, značky. 

Krejčí a švadleny na celém světě museli 
mít Husqvarnu; kdo neměl, přišel o zakázky. 
Protože jenom Husqvarna už od roku 1883 
uměla vyvinout stroj se švem pravidelným 
a rovným, jako když střelí. Obdařila ho to-
tiž maličkou převodovku plnou ozubených 
koleček, paciček a pomahátek, která držela 

jehlu rovně. „Krásně vypadá a krásně šije, 
rychlejc a přesnějc,“ nechala se slyšet jedna 
nadšená švadlena, majitelka módního salonu 
v Paříži. Model se jmenoval Freja a vyráběl 
se v různých verzích až do roku 1925. Ale 
už v roce 1903 zavedla Husqvarna oscilující 
člunek, a v roce 1947 stroj cik cak: mohl le-
movat, obšívat, vyšívat; v rukách zkušené šva-
dleny dělat prostě zázraky.

Éra rozšiřování sortimentu pokračovala a svět-
lo světa spatřily strojky na maso (1892), první 
švédský psací stroj (1895), jízdní kola (1896), 
motocykly (1903) a plynové sporáky (1912). 

V roce 1918 Husqvarna koupila švédskou 
firmu Norrahammars Bruk a rozšířila výrobu 
o vytápěcí kotle a sekačky na trávu, v roce 1919 
začala vyrábět vlastní motory. V letech 1921-
1949 pokračovala výrobní expanze a Husqvar-
na přišla na trh s novou řadou domácích spo-
třebičů, jako jsou elektrické sporáky, myčky na 
nádobí a pračky. V roce 1959 spustila Husqvar-
na výrobu motorových pil a elektrických seka-
ček na trávu. V roce 1968 prodávala Husqvar-
na své produkty již ve 20 zemích. V 80. letech 
začala Husqvarna vyrábět vyžínače, foukače 
listí, ridery a zahradní traktory. 

Největším světovým výrobcem
zahradní a lesní techniky
Celé portfolio přístrojů a technologií, kte-
ré během staletí značka obsáhla, od zbraní 
(díky tomuto odvětví získala Husqvarna své 
dnes již ikonické logo, které představuje hla-
veň pušky z čelního pohledu a které se v mo-
dernější podobě používá dodnes) přes šicí 
a psací stroje, motocykly a nakonec sekačky 
a motorové pily, dovoluje značce Husqvarna 
řadit se mezi nejvyspělejší technologické 
hráče na trhu. „Celých 325 let Husqvarna vy-
víjela a vyráběla kvalitní produkty, s kterými 
spotřebitelé dosáhnou vynikajících výsledků. 
Do budoucna budeme pokračovat ve zdoko-
nalování existujících řešení a dodávání vyso-

325 let inovací od roku 1689
Tradiční švédská značka Husqvarna letos slaví 325 let od svého založení 

Historie značky Husqvarna

dleny dělat prostě zázraky.

Éra rozšiřování sortimentu pokračovala a svět-

Značku založil bystrý Erik Dahlberg. V mla-

Historie značky Husqvarna je plná tradic a zajímavých příběhů
Po skončení pruských válek se výroba stále více orientovala na civilní poptávku; švédskou, skandináv-
skou, později evropskou a nakonec i zámořskou. Díky růstu poptávky a chytré investiční politiky vlastníků 
získala Husqvarna vedoucí pozici na světovém trhu téměř ve všech oblastech svého podnikání, zejména 
v produkci kvalitních lesních a zahradních motorových strojů, například řetězových pil, křovinořezů, se-
kaček na trávu a zahradních traktorů. Zmodernizovaná původní slévárna na výrobu hlavní a kovových 
součástek pušek z proslavené švédské ocele vyrábí dnes řetězy pro lesní a zahradní pily, motorky, nosné 
rámy apod. Společnost stále sídlí tam, kde byla před 325 lety založena – ve městě stejného jména v jižní 
části Švédska nedaleko půlmilionového města Göteborg, největšího skandinávského přístavu, a kde za-
kladatel Erik Dahlberg byl kdysi i starostou.
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Značka Husqvarna spatřila světlo severské polární záře jako zbrojařská továrna. Dnes patří mezi nejstarší průmyslové společnosti na 
světě. Technologická ikona profilující se zejména v oblasti motorových výrobků pro les, park a zahradu má za sebou spoustu techno-
logických prvenství a dodnes klade důraz nejen na nové postupy a inovace, ale také na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Mezníky značky
1947  Husqvarna uvedla na trh první motorovou 

sekačku pro komerční využití
1959  Husqvarna uvedla na trhu první model 

motorové sekačky pro majitele domů 
a zahrad a první model motorové pily 
s názvem Husqvarna 90

1968  Husqvarna začíná s výrobou křovinořezů, 
první model nese označení 65R. Společnost 
tak posiluje svoje postavení na trhu výrob-
ků pro profesionální péči o les a zahradu.

1969  Husqvarna přišla s modelem 189, první 
motorovou pilou s integrovaným systé-
mem tlumení vibrací.

1972  Název společnosti byl oficiálně zkrácen na 
„Husqvarna“ a byl zaveden společně s ak-
tuálním logem.

1973  Husqvarna uvedla na trh motorovou pilu 
140 – první motorovou pilu s automatic-
kou brzdou řetězu na světě.

1985  První prototyp předchůdce dnešního ride-
ru Husqvarna je na světě.

1986  Husqvarna prodala svou divizi motocyklů 
italské společnosti Cagiva a skončila 84le-
tá éra výroby motocyklů

1989  Husqvarna představuje 3120 XP, jednu 
z největších a nejsilnějších motorových pil 
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2009  Funkce AutoTune™ znamenala technolo-
gický a ekologický průlom v oboru pro-
fesionálních řetězových pil. Tato inovace 
automaticky reguluje přívod paliva a za-
jišťuje tak optimální výkon motoru a zá-
roveň minimalizuje emise výfukových 
plynů.

2012  Husqvarna přichází s akumulátorovými 
výrobky (řetězové pily, vyžínače, plotostři-
hy), které výkonem dostihují benzínové 
stroje - ovšem bez emisí, s nižší hlučností, 
s nižší hladinou vibrací a minimální potře-
bou údržby.

2013  Husqvarna na trh uvedla novou, třetí ge-
neraci robotických sekaček Husqvarna Au-
tomower®

Historie značky Husqvarna

ce výkonných výrobků s ohledem na potřeby 
uživatelů,“ říká ředitelka Husqvarna Česko 
Mgr. Eva Kováčiková.

V průběhu let posbírala Husqvarna bez-
počet ocenění, v letošním roce například 
prestižní Czech Superbrands Award, kterou 
uděluje jeden z neuznávanějších programů 
nezávislého hodnocení obchodních značek, 
a také vítězství v nezávislých testech. Hus-
qvarna je současně původcem unikátních 
řešení a patentů, jako například X-Torq sni-
žující spotřebu paliva i emise, Auto Tune pro 
optimalizaci výkonu a snížení emisí, baterií 
poháněné sekačky a pily, robotické sekačky. 
a dokonce i demoliční roboty pro stavební 
průmysl. Díky své sociální a environmentální 
politice byla Husqvarna zařazena do žebříč-
ku Global 100 pro rok 2014, který předsta-
vuje společnosti s největším zájmem o trvale 
udržitelný rozvoj. 

Za celou svou historii se Husqvarna může 
pyšnit několika prvenstvími. V roce 1969 při-
šla s modelem 189 - první motorovou pilou 
s integrovaným systémem tlumení vibrací, 

který zásadním způsobem snižuje riziko po-
škození cévního a nervového systému a dal-
ších zdravotních problémů, a zároveň zvyšu-
je bezpečnost práce profesionálních lesních 
pracovníků. V roce 1973 uvedla na trh první 
motorovou pilu s automatickou brzdou na 
světě s názvem Husqvarna 140. Hranici tech-
nologie posunula Husqvarna v roce 1995 se 
svojí první plně automatickou robotickou se-
kačkou na světě Solar Mower, jejímž jediným 
energetickým zdrojem napájení je sluneční 
energie. Tento model se stal předchůdcem 
populární robotické sekačky Husqvarna Au-
tomower®.

Dnes je Husqvarna Group největším svě-
tovým výrobcem zahradní a lesní techniky. 
Husqvarna je vedoucí světovou autoritou ve 
výrobě řetězových pil, sekaček a nesených 
benzínových ručních nářadí, jako jsou křo-
vinořezy a vyžínače. Husqvarna je 
také jedním z vedoucích podniků 
v řezací technice a diamantovém 
nářadí pro stavebnictví a průmys-
lu kamene. Do Husqvarna Group 

patří kromě značky Husqvarna také McCul-
loch, Jonsered, Partner, Flymo a Gardena, 
která je evropským leaderem v oblasti pro-
duktů na zavlažování. Produkty Husqvarna 
Group jsou prodávány ve více než 100 ze-
mích po celém světě. 

Více na
www.husqvarna.cz 

na světě vůbec. Ta si okamžitě získala ob-
libu mezi dřevorubci. Od svého uvedení na 
trh v roce 1989 prošla mnohými inovacemi.

1995  Husqvarna uvádí na trh první plně robo-
tickou sekačku na světě, jejímž jediným 
energetickým zdrojem napájení je sluneč-
ní energie. Předchůdce populární sekačky 
Husqvarna Automower®.

1997  Husqvarna se zaměřila výhradně na 2 hlav-
ní obory: péče o travnaté a lesní porosty 
a stavební stroje. Prodala kompletně výro-
bu šicích strojů.

1999  Husqvarna vyvinula funkci TrioBrake™, kte-
rá umožňuje uživateli aktivovat brzdu řetězu 
u motorové pily pravou rukou. Tato funkce 
výrazně snížila riziko úrazu při práci s moto-
rovou pilou a přispěla ke zvýšení bezpečnos-
ti práce pracovníků lesního hospodářství.



Nejvýchodnější a současně nejmladší část 
Rakouska Burgenland fascinuje svou rozmani-
tou nabídkou každoročně tisíce hostů. Zabírá 
pás území na východě země při hranici s Ma-
ďarskem a je třetí nejmenší rakouskou spolko-
vou zemí. Jižní Burgenland se prezentuje jako 
oáza dobré pohody. Mírně zvlněná krajina, je-
jíž svahy jsou porostlé lesy a vinicemi, hodně 
slunce a příjemné klima – to vše je jako stvo-
řené pro skvělou dovolenou. Celá oblast je 
právem označována jako nejslunnější region 
s více než 300 slunečními dny v roce. 

Někdo jednou řekl: „To, co tu máte, je pravý 
ráj.“ Možná to byl rozhodující okamžik ambi-
ciózní marketingové kampaně „Kus ráje pro 
každého“, která měla za úkol seznámit s míst-
ním bohatstvím širokou veřejnost a přilákat 
do jižního Burgenlandu návštěvníky. 

Právě v jižním Burgenlandu, nedaleko lá-
zeňského střediska Bad Tatzmannsdorf, je 
jako dokonalá oáza situován prvotřídní pě-
tihvězdičkový hotel - Reiters Supremehotel 
a v bezprostřední blízkosti se nachází čtyř-
hvězdičkový hotel Reiters Finest Familyhotel 
pro rodiny s dětmi. Oba hotely jsou součástí 
velkého prázdninového resortu Reiters Reser-
ve Südburgenland.

Že se v názvech hřišť i hotelů opakuje jed-
no jméno? Za vším stojí Karl J. Reiter, poto-

mek rodiny, která už za císaře Franze Josefa 
provozovala zájezdní hostinec v tyrolském 
Achenkirchu a která proslula láskou k příro-
dě, ke koním a gastronomii. 

Tyrolák s dlouhými vlasy připomíná zaslou-
žilou rockovou hvězdu, ale vypadá nejméně 
o deset mladší, než by napověděl udávaný roč-
ník narození 1949. Se zkušenostmi nasbíraný-
mi ve špičkových hotelech v Londýně, Paříži, 
Mnichově a v USA se podnikatel nejprve vrátil 
do Tyrolska, kde se ženou převzal rodinný hos-
tinec a přistavěl k němu hotelový trakt a první 
wellness areál v Rakousku. Karl Reiter má tři 
děti, které jakmile začaly dospívat, zatoužily po 
změně. V roce 2004 mu v Bad Tatzmannsdorfu 

v jižním Burgenlandu padly do oka dva hotely, 
které byly na prodej. Neváhal, koupil je a při-
dal k nim obrovský pozemek, který neobklo-
puje nic jiného než příroda. Vybudoval v srdci 
tiché a klidné přírody neuvěřitelné nové dílo 
– Reiters Reserve Südburgenland.

Nechtěl dělat klon tyrolského Posthotelu, 
ale vytvořit nový koncept dovolené. Hotely 
za pomoci slušných dotací z EU zrekonstru-
oval (využil výhod příhraničních projektů) 
a začal rozšiřovat infrastrukturu: golfová 
hřiště, velká jízdárna s dvaceti lipicány, nej-
starší a nejslavnější koňskou rasou v Evropě, 
tenisové kurty, cyklistické stezky atd.

Svými činy jen dokazuje, že turistický ruch 
závisí na lidech, kteří mají ideály a dokáží je 
uskutečňovat. 

Jeho syn Karl Reiter junior převzal vedení 
hotelu ani ne před šesti lety a stejně jako tatík 
stále srší novými nápady. Získal nové pozem-
ky a stihl už vybudovat pravé alpské golfové 
hřiště.

I selský rozum tuší, že toto je nejlepší cesta 
udržitelného soužití generací, nad kterým si 
marně lámou hlavu městští intelektuá-
lové. Bohužel u nás se model sepětí 
lidí a půdy rozpadl před více než 
50 lety, a tak jeho plody můžeme 
jen závistivě sledovat jinde.

Dobře se cítit a užívat si...

resort plný pohody
Rakousko, to nejsou jen zimní Alpy, kam vyrážejí milovníci lyžování a snowboardingu za sněhem na 

skvěle upravované sjezdovky. Rakousko je stejně atraktivní v létě, ovšem z jiné stránky. 

Současnost restortu Reiters
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Karl J. Reiter (vpravo) a jeho syn Karl Reiter junior
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Reiters Supremehotel
Dnes se hotel prezentuje velkoryse koncipova-
ným lázeňským areálem na ploše osm tisíc me-
trů čtverečních a je v současné době největším 
soukromým lázeňským areálem v Evropě, slouží-
cím výlučně hotelovým hostům. Lázně využívají 
pramen o teplotě 33 °C, který vyvěrá z hloubky 
téměř 900 metrů.

Areál je vybaven vnitřními i venkovními ba-
zény, tělocvičnami, posilovnami a velkým areá-
lem saun. Zkrátka jako zaděláno na požitkářské 
lenošení. 

V hotelu pracují odborníci na ájurvédu, shiatsu, 
jógu a anti-aging a pravidelně se zde vyskytuje 
lékař, který doporučí odpovídající terapie.

Není zrovna typické, aby velké resorty věno-
valy gastronomii tak obrovskou pozornost, jako je 
tomu zde. Téma požitek je však pro Karla Reitera 
jedno z nejdůležitějších – a to kulinářské v první 
řadě. Proto je tu celá řada restaurací, z nichž každá 
má těžiště jinde.

Milovníci golfu, co chcete víc?
Reiters Reserve Südburgenland se svými dvěma hote-
ly, které přímo trůní nad golfovým areálem, nabízí gol-
fistům vše, na co si jen mohou vzpomenout. Největší 
pozornost přitahuje samozřejmě 18jamkové mistrov-
ské hřiště, které již přilákalo četné hvězdy golfového 
nebe – hrál zde např. i Alex Čejka. Rekord hřiště drží 
Australan Brett Ogle s 67 ránami.

Hřiště začíná příjemnou 4parovkou. Na první devít-
ce se nachází nejtěžší jamka číslo 5 – 4par, ale s tolika 
záludnými překážkami, že jen zkušený hráč se rych-
le dostane na green. Vlevo je totiž out, vpravo voda 
a před greenem rybníček. Právem patří k nejtěžším 

jamkám dokonce v celém Rakousku. Jak říkají 
Skoti vtipně a trefně: „That sorts the man out of 
the boys“.

Několik fairwayí přímo pod balkony hotelu 
Reiters Supremehotel (7/8/9) umožňuje hotelo-
vým hostům pozorovat a komentovat hru z lehát-
ka na terase. 

Devítijamkové hřiště je ideální k tréninku krát-
ké hry, zvládání bunkrů a patování. Má par 60. 

Golfodrom
Golfodrom je největší driving range v Rakousku. 
Pět Pro v Reiters Golf Academy zajišťuje kvalitní 
výuku golfu. V zimě lze trénovat ve vytápěných 
boxech golfové akademie. Reiters Golf Academy 
nezná zimní spánek. V mírném panonském kli-
matu je první green fit, zatímco všude jinde se 
ještě pilně odhazuje sníh. Většinou v polovině 
března zahajuje golfový klub sezónu oficiálně. 

Relax pro každého
Každý host si relaxaci představuje jinak – někteří se 
s chutí začtou do dlouho odkládané knihy, jiní, aby 
zapomněli na všední dny, potřebují aktivní pohyb 
v přírodě. S vědomím, že každý host hledá indivi-
duální cestu k odpočinku a uvolnění, se snaží Karl 
Reiter pokrýt potřeby všech cílových skupin na co 
nejvyšší úrovni. 

Hotelové lázeňské centrum, které se nazývá „YIN 
YANG Thermal Spa“ – to je kombinace světla, vody 
a příjemné architektury, zcela podle čínského učení. 

Nabídka je obrovská: osm bazénů venku i vevnitř, 
některé s termální vodou, finská sauna, bylinková 
sauna, parní lázně, hamam, infračervená kabina, solá-
ria a hlavně rozlehlé a pohodlné odpočívárny. Zkrátka 
jako zaděláno na požitkářské lenošení. 

Lázně využívají pramen o teplotě 33 °C, který vyvě-
rá z hloubky téměř 900 metrů a má léčivé účinky pro 
nemoci pohybového ústrojí. Urychluje rekonvalescenci 
po úrazech a regeneruje unavené tělo i ducha.

V hotelu pracují odborníci na ájurvédu, shiatsu, 
jógu a anti-aging. 

Lékařské centrum
„Merkur Recreation“ 
V lékařském centru se provádějí kompletní pro-
hlídky páteře a lékař, který se tu pravidelně vy-
skytuje, doporučí odpovídající terapie.

Dále jsou na programu poradenské služby tý-
kající se zdravé stravy a zdravého způsobu života, 
vitální programy a programy pro cvičení různých 
částí těla atd. 

 Fakta a hlavní údaje:
 hotelový areál o velikost 120 ha

 Reiters Supremehotel: 177 pokojů

  dětský hotel Reiters Finest Familyhotel: 
169 pokojů a suit

 konferenční centrum v hotelu Supreme 

 zdravotní centrum „Merkur Recreation“

 140 000 noclehů ročně

 350 zaměstnanců

  hoteliér Karl Reiter se stal v loňském 
roce hoteliérem roku a jeho resort byl 
vyhlášen nejlepším golfovým resortem 
roku 2011.

Současnost restortu Reiters

Reiters Finest Familyhotel
Místo pro tebe, místo pro mne, místo pro nás, to je 
filozofie hotelu, díky které lze spojit přání a potřeby 
všech generací ... Čtyřhvězdičkový dětský hotel Reiters 
Finest Familyhotel je s Reiters Supremehotelem dů-
myslně propojen. Tento hotel se zcela věnuje rodinné 
pohodě, ke které přispívají i hotelové lázně s termální 
minerální vodou. Nacházejí se tu tři bazény o různé 
hloubce, skluzavka a brouzdaliště pro nejmenší. Na-
bídka „All inclusive“ zahrnuje celodenní stravu včetně 
všech nápojů a samozřejmě hlídání a program pro děti 
všech věkových skupin. Dětský klub je otevřen denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. Hlídání těch nejmenších od 
8.00 do 16.00 hod.
 Chtějí-li rodiče jednou vyrazit na náročnější výlet 
sami, mohou svou ratolest ponechat v dětském klubu 
“Kasimir’s Kids World“. Zde se 84 hodin týdně o děti 
profesionálně stará tým 16 vyškolených vychovate-
lů. V dětském areálu na ploše 2.000 metrů čtvereč-
ních najdou děti nejen herny a bazény, ale i pagodu 
s vlastním divadlem, kinem a ateliérem pro rozvíjení 
tvůrčích aktivit. Rodičům tak zbývá hodně času na 
sport i na wellness. Dovolená, která opravdu uspokojí 
ty nejvyšší nároky.

Dětská zoo
A nejen děti a rodiče, ale i zvířata se zde cítí zjevně 
dobře: jsou tu ustájení lipicáni, američtí miniaturní ko-
níci a bílí oslíci, najdou se tu dokonce i buvoli. Jezdecké 
kurzy pro děti patří k nejoblíbenějším atrakcím. 

Hostitel Karl J. Reiter dobře ví, že děti jsou nároční 
hosté – a mají zcela vlastní představy, jak má správ-
ný hotelový pobyt vypadat. V jeho dětském hotelu 
„Finest Familyhotel“ v prázdninovém resortu „Reiters 
Reserve Südburgenland“ vědí, po čem děti touží a čím 
současně nadchnou rodiče. Ti si mohou svou dovole-
nou uvolněně užít jen tehdy, když vědí, že je o jejich 
děti dobře postaráno. Proto byl také hotel vyzname-
nán nejvyšším oceněním, které může dětský hotel 
získat: pěti smajlíky. 
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Současnost značky Antalis
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Jejich použitím lze dosáhnout výrazného 
hmatového či vizuálního dojmu, odlišit se 
od konkurence. Nejširším portfoliem kre-
ativních papírů na českém trhu disponuje 
společnost ANTALIS s.r.o. Ve své galerii Le 
Papier na pražských Vinohradech nabízí 
značkové papíry Conqueror, Keaykolour, 
Curious Collection, Olin, Opale, SENDme, 
Pop’Set a řadu dalších. Kromě ukázky papí-
rů, výběru ze vzorků a vzorníků či nákupu 
archů a obálek v malém množství zde zákaz-
níci naleznou inspirativní galerii zahranič-
ních i tuzemských výrobků - prezentačních 

Carta Elega
luxusní grafický karton GC1

výrazná podpora brandu
reativní papíry

Kreativní papíry se svojí širokou nabídkou struktur, barev a povrchových 
úprav, často s doplňujícími obálkami v klasickém či atypickém provedení, 
jsou ideálním materiálem pro tvorbu korporátních tiskovin, obalů a marke-
tingových materiálů. Podtrhují firemní identitu značky a stávající se nedíl-
nou součástí marketingové politiky.

firemních tiskovin, výročních zpráv, kalen-
dářů, kolekcí hotelových tiskovin, menu, 
knih, reklamních tašek, pozvánek, certifi-
kátů, luxusních obalů, svatebních oznáme-
ní a dalších konečných produktů. Je zde 
prezentace různých tiskových technologií 
na kreativních papírech - ofsetového, síto-
tiskového i digitálního tisku, slepotisku, fo-
liové ražby či ocelotisku. Inspiraci, odborné 
poradenství, vzorkový servis, maloobchod-
ní prodej či objednání velkoobjemových 
zakázek je tak možno uskutečnit na jednom 
místě.

Na základě zvýšených požadavků trhu jsou 
všechny nabízené produkty FSC® certifiko-
vány. Řada kreativních papírů je navíc vy-
robena z recyklovaných vláken. V důsledku 
speciální technologie výroby nemá použití 
recyklované složky negativní dopad na vzhle-
dové či tiskové vlastnosti papíru. Při použití 
podtrhují dojem luxusu a elegance. 

na trhu v GC1 grafických kartonech a dostala se 
do povědomí známých světových značek jako 
L’Oréal, které využívají její vynikají vlastnosti na 
propagaci a balení svých výrobků. 

Skandinávský výrobce Metsä Board zareagoval 
na dlouhodobý trend vývoje poptávky na druhy 
GC. Stále zvyšující se poptávka po kvalitách GC2 
a snížená poptávka po kvalitách GC1 vedla k no-
vému vývoji luxusního kartonu GC1. Byly slou-

čeny dva dosud existující kartony GC1 Simwhite 
a Avanta Ultra ze dvou rozdílných závodů Sim-
pele a Kyro. Simwhite a Avanta Ultra byly v roce 
2008 nahrazeny jedinou novou kvalitou Carta 
Elega, kterou najdete v nabídce společnosti An-
talis. Carta Elega, vyráběná v papírně Kyro, spoji-
la to lepší z vlastností obou předchůdců - bělost 
Simwhitu a excelentní potiskovatelnost Avanta 
Ultry. Od té doby byla nadále vylepšována a mi-
mo jiné opatřena třetím tiskovým nátěrem a dal-
ším zvýšením bělosti. Tím si upevnila svoji pozici 
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Papír pro tisk 
Společnost je uznávána jako poskytovatel 
nejkvalitnější a nejrozsáhlejší nabídky speci-
alizovaných produktů s přidanou hodnotou 
a komodit, které splňují očekávání tiskařů, 
grafiků, vydavatelů a reklamních agentur 
z celého světa. Její portfolio je neustále do-
plňováno o nové kreativní, natírané a nena-
tírané papíry v různých gramážích a formá-
tech, karton pro grafiku, samolepicí papíry 
a štítky. 

ANTALIS patří mezi největší světové hráče na trhu
distribuce materiálů pro podporu komunikace.

Jako přední mezinárodní prodejce papíru, obalů a výrobků v oblasti Visual Communication se společnost Antalis snaží podporo-
vat rozvoj těchto tržních segmentů prostřednictvím neustálých inovací a obnovy portfolia. Proto neustále rozšiřuje svou nabídku 
výrobků tak, aby naplnila měnící se potřeby zákazníků a pomohla jim využívat nové technologie na trhu.

Inovace výrobků a služeb, podpora 
a diferenciace pro zákazníky, 
ekologicky odpovědný růst… 
to jsou základní stavební kameny 
vývoje čtyř sektorů společnosti 
Antalis - Print, Packaging, Visual 
Communication a Office. 

Čtyři strategické obory činnosti

Inovativní řešení pro balení 
Obaly představují pro Antalis důležitý růs-
tový segment. Nabídka společnosti Antalis 
zahrnuje řadu standardních položek, jako na-
příklad kartonové krabice a strečovou fólii, 
jakož i zakázková obalová řešení, zejména ur-
čená pro ochranu průmyslového zboží proti 
korozi. Antalis vytvořil pod vlastní značkou 
Masterline řadu obalových materiálů a stro-
jů, které řeší kompletní obalový proces od 
napínání či smršťování až po zatavení a pře-
vazování. 

Materiál pro vizuální komunikaci 
Ve vysoce konkurenčním odvětví kreativní-
ho designu je zcela zásadní umět vystoupit 
z davu. Jako specializovaný poskytovatel 
může společnost Antalis nabídnout subjek-
tům zabývajícím se vizuální komunikací roz-
sáhlý výběr materiálů potřebných k navrho-
vání působivých plakátů, reklamních stojanů 
v místě prodeje, reklamního značení, výloh, 
reklam na automobilová okna a dekorace 
interiéru. K dispozici je i mnoho možností 

s vyšší odolností vůči vlivům počasí, vyšší 
bezpečností výrobku a lepší ochranou život-
ního prostředí. 

Papír pro kancelář
Antalis distribuuje kompletní sortiment kan-
celářského papíru a obálek pro nejnovější 
kancelářské technologie digitálního tisku 
(laserového i inkoustového) a pro kopírky. 

Oblast služeb je faktorem, který vytváří urči-
té rozdíly ve stále více a více konkurenčním 
ekonomickém prostředí. Společnost Antalis 
proto neustále pracuje na rozvoji své nabídky 
služeb. Uživatelsky přívětivé a výkonné we-
bové stránky, které společnost Antalis spus-
tila, poskytují zákazníkům snadný přístup 
k rozličným informacím o těchto službách 
a výrazně usnadňují objednávání on-line.

Just click Antalis
www.antalis.cz

Váš online partner

Just ask Antalis

Papír na tisk tohoto časopisu dodala společnost ANTALIS s.r.o.:
na obálku natíraný papír Novatech Matt 250 g/m2,
na vnitřní blok natíraný papír Novatech Matt 115 g/m2.
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Umělecké reprodukce
Umělecké reprodukce slavných děl slavných 
autorů na plátna Canvas se stávají stále po-
pulárnější. V nabídce společnosti Antalis 
naleznete materiály vyhovující těm nejná-
ročnějším požadavkům na kvalitu tiskového 
výstupu a konečné aplikace.

Velkoformátové fotografie
Fotografie je již dlouhou dobu nedílnou sou-
částí našeho života. Většina z nás si ani neumí 
představit dovolenou bez fotoaparátu, kterým 
zachytí zajímavá místa a pěkné okamžiky. Ur-
čitě se mezi nimi najdou takové snímky, které 
by si zasloužily být na očích. Díky neustálému 
zdokonalování inkjetových tiskáren, inkous-
tů a materiálů je velkoformátová fotografie
stále častěji využívána pro nástěnnou deko-
raci. Výběrem materiálů z rozsáhlé nabídky 
společnosti Antalis ve spojení s originálním 
inkoustem a moderní inkjetovou tiskárnou 
dosáhnete brilantních tiskových výstupů, kte-
ré vyžadují nejen profesionální fotografové.

Dekorace stěn
Dekorace stěn je skvělý způsob, jak uvést 
v život kreativitu návrhářů či konečných spo-

třebitelů a promítnout ji do návrhu designu 
interiéru. S novou řadou materiálů určených 
pro dekorace stěn vytvoříte osobitou atmo-
sféru ve svém bytě, kanceláři, obchodě, re-
stauraci či hotelu.

Interiérové příčky, zástěny, obložení…
Přímý potisk deskových materiálů UV barva-
mi nalézá stále větší uplatnění v oblasti inte-
riérové architektury a bytového designu, ať 
už se jedná o potisk zástěn, příček obložení, 
paravanů atd. Které konkrétní materiály jsou 
pro tyto účely vhodné? 
 Perspex®

 Stadur
 Lightboard
 Starbond
 Mireco
 Translucentní fólie GLASS DECOR
 Transparentní PET fólie s tištěnými vzory

Výroba a dekorace nábytku
UV digitální tiskárny umožňují architektům, 
výtvarníkům, designerům, ale i jednotlivým 
zákazníkům úpravu ploch nábytku, kuchyní 
a doplňkových skříněk UV potiskem v kva-
litě srovnatelné s fotografií ve vysokém roz-

lišení. Požadovaných motivů lze dosáhnout 
i na řadě výrobků z jiných materiálů, než 
MDF, jako je například sklo, dlaždice, plasty, 
plechy, papír atd. Vhodné materiály pro toto 
uplatnění jsou tyto:
 Perspex®

 Lightboard
 Priplak
 Starboard
 Strukturované laminace PERMAfun

Svítidla
Designová svítidla vytváří celkový vzhled in-
teriérů a jsou nepostradatelným doplňkem 
každého moderního interiéru, který zaujme 
inovativností a nápady nebo použitím zají-
mavých materiálů či využitím potisku na UV 
digitálních tiskárnách. Využitelné materiály 
pro aplikace na stínidlech jsou: 
 Perspex®

 Priplak
 Mireco

Podlahové dekorace
I podlahové krytiny mohou být originální díky 
kreativitě designérů či konečných spotřebi-
telů s využitím inkjetového digitálního tisku. 
Podlahové dekorace upoutávají pozornost 
zákazníků v obchodech a zároveň ozvláštní 
prostor. Lze jimi dotvářet barevné sladění inte-
riérů. Materiály pro tyto účely jsou:
 PVC podlahové linoleum
 Symbio podlahová laminace
 MACtac StreetRap

www.antalis.cz

Díky moderním velkoformátovým inkjetovým tiskárnám, kvalitním inkoustům a materiá-
lům určeným pro dekoraci interiérů se otvírá nová obchodní příležitost. Možnost nabídnout 
něco jedinečného, uvést v život kreativitu designérů či konečných spotřebitelů. V nabídce 
společnosti Antalis naleznete širokou škálu materiálů vhodných pro dekorace interiérů, ať už 
se jedná o materiály pro výrobu uměleckých reprodukcí, velkoformátových fotografií, mate-
riály pro dekoraci stěn, pro výrobu designových příček a obložení či pro výrobu nábytku.
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Poptávka po jedinečném designu výrazně roste nejen u designérů bytových interiérů,  
ale i v oblasti designu obchodů, hotelů, kanceláří, restaurací apod. Designéři hledají nové 

způsoby, jak zohlednit individuální vkus svých zákazníků z firemní i soukromé sféry.

jsou novou příležitostí
nteriéryI

Produkt: Perspex® Cell Cast Acrylic, Credit: „gambo GmbH“ Produkt: Perspex® Cell Cast Acrylic, Credit: „Saxum Design“
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Bc. Martin Pokorný + 420 725 051 816
školící centrum salon petra měchurová  I  králodvorská 12, prague 1  I  +420.224 222 442
facebook.com/petra.mechurova  I  youtube.com/petramechurova  I  linkedin.com/petramechurova  I  pinterest.com/petramechurova 
www.petra.mechurova.cz  I  academy@petra.mechurova.cz

Motivace Vzdělání Inspirace Technologie Móda

Vlasy Školení Design Kreativita Řízení

Umělecké
stáže
střihu
a stylingu

Petra Měchurová a Kreativní tým salonu
Dámské trendy 2014
Pánské trendy 2014
Základy foukané a stylingu
Klasické dámské střihy a techniky foukání  
Cut and Style
Společenské účesy
Photoshooting 1
Photoshooting 2

Rozvoj
salonu

Komunikace 
s klientem 
jako
podpora
poradenství
& prodeje

14060 ADV BRAND AND STORIES.indd   3 29.5.2014   2:55:58

Ve svém těle
se cítit skvěle
Do svých 40 let jsem pracovala v jiném obo-
ru. Byly to bankovní domy a pojišťovny. Díky 
svému přístupu k zadaným úkolům a svým 
způsobem i velkým očekáváním od sebe sa-
motné jsem se vypracovala až na vyšší mana-
žerské pozice.

Tak jak bylo spokojené moje ego, moje 
vnitřní já se pomalu, ale jistě „hroutilo“. Ještě 
jsem netušila příčinu, o osobní a duchovní 
rozvoj jsem se v té době nějak nestíhala zají-
mat. Jedno je jisté, velký tlak a občasný pocit 
bezmoci (velká odpovědnost a malé pravo-
moci) mne pomalu, ale jistě sžíraly. Neuměla 
jsem pracovat s přemírou stresu a projevilo 
se to na mém zdravotním stavu.

Poté, kdy jsem měla za sebou druhý zá-
chvat z přetížení (klidová tepová frekvence 
dosahovala až 200 tepů, tedy těsně před se-
lháním), mi jeden lékař poradil, že jestli chci 
vidět svá budoucí vnoučata, mám přemýšlet 

Lenka Kaprhálová, certifikovaný kouč, výživová poradkyně a sportovní 
dietoložka říká: „Cílem mých služeb je, aby se klienti »Ve svém těle cítili 
skvěle«. To je moje motto a podle toho svoji poradnu vedu.“

o změně pracovní náplně. Jenže to se hezky 
řekne, ale hůř udělá. Když celý život pracuje-
te v nějakém oboru, jak z něj ven?

Měla jsem velké štěstí, protože jsem se po-
tkala jako klient s metodou koučování. Bylo 
mi příjemně, když mi kouč pomocí otázek 
pomohl urovnat mé představy, priority a na-
konec i nejvhodnější řešení. Proto jsem zvo-
lila tuto cestu. 

Po absolvování a certifikování jsem zaháji-
la vlastní praxi. Ve většině případů se moje kli-
entela sestávala z žen kolem 40 let. Byla jsem 
překvapená, že i přes dosahované úspěchy 
řešily určité nespokojenosti samy se sebou. 

Příčinou bylo hlavně tělo – váha či posta-
va jako taková. Pochopila jsem, že sebeúcta 
a vyrovnanost má přímý vliv nejen na klient-
ku samotnou, ale i na její okolí, protože svůj 
pocit vyzařovala ve svém chování navenek. 
Využila jsem své zkušenosti se snižováním 
váhy a poté i vedením kurzů STOB a doplnila 
si vzdělání o další certifikát – výživa a dietolo-
gie u MUDr. Valenty. 

Přirozeně jsem propojila obě dovednosti 
a vznikla z toho stávající poradna, kde s kli-
enty řeším jejich problémy, ať už se týkají 
nadváhy či velkého zatížení a tím pádem 
i zdravotních obtíží vzniklých z přemíry stre-
su. Komické na tom je, že jsem svoji praxi za-
hájila s nadváhou více jak 25 kg. Nepřišlo mi 
to nijak „divné“, důležité bylo, že umím a mo-
hu klientovi pomoci. Teprve po 3 letech, kdy 
jsem viděla, jakých výsledků klienti dosahují, 
se ve mně něco „pohnulo“ a začala jsem pra-
covat sama na sobě, samozřejmě podle mých 
vyzkoušených instrukcí.

Výsledkem je, že nosím oblečení ve veli-
kosti, kterou jsem měla na střední škole. To 

posunulo moji praxi úplně do jiné dimenze, 
protože zažitá nadváha, obavy, zda zvládnu 
nové návyky, nechuť k jakékoli fyzické ná-
maze, která bolí, a radost nad každým ztrace-
ným kilogramem mi dává možnost vcítit se 
do pocitů klienta. To ovlivňuje můj přístup 
a vedení klienta nijak nestresuje, naopak po-
vzbuzuje. 

Hubnutí není jen o změně potravin či od-
povídající fyzické aktivitě, je to proces, který 
trvá delší dobu. Své klienty v tomto procesu 
doprovázím. Někoho občas podržím za ruku, 
někoho si občas musím „hodit na záda“, ale 
výsledky jsou vynikající. Tím, že jdu hlouběji 
do problému váhy či stresu, klienta vnímám 
jako celek – ne jen co jí a nejí. Tomu odpoví-
dá i rozsah péče.

Občas mě můžete potkat s klientkou 
a hůlkami na Nordic walking, občas v hy-
permarketu, kde se učíme číst a chápat 
etikety. Zkrátka změnit dosavadní způsob 
životosprávy není proces na týden, čím déle 
v nevyhovující situaci jsme, tím více času 
budeme potřebovat k úspěšnému zvládnutí 
a hlavně trvalé změně. Díky odvaze, kterou 
jsem musela před 6 lety prokázat, mám dnes 
práci, která mne nesmírně baví a uspokojuje 
– vždyť kdo má možnost vidět výsledky své 
práce na vlastní oči?

Proměna klienta z obtloustlého unave-
ného na vitálního a štíhlého je mojí největší 
odměnou a motivací. 

Lenka Kaprhálová
www.dietolozka.cz 



V říjnu 2011 se novým vlastníkem společnosti 
ETA a.s. stala firma HP TRONIC ze Zlína.
ETA už dávno neznamená jenom vysavače 
a žehličky. Postupně inovovala tradiční sorti-
ment a rozšířila nabídku spotřebičů zejména 
v oblasti péče o tělo a krásu. Pro jarní sezónu 
2014 představila trio top novinek. Produkt 
z kategorie žehliček ETA Digi Viento, novinka 
pro snadnější a zdravé vaření z kategorie ku-
chyně ETA Pečenka a nový výrobník domácí 
sody a limonády Bublimo, společný projekt 
dvou českých tradičních značek Ety a Kofoly. 
Nové spotřebiče, které ETA představuje toto 
jaro, opět dokazují inovativní přístup, nabí-
zí zákazníkovi nějakou tu vychytávku navíc 
a přináší požadovanou kvalitu.

Bublimo - domácí limonáda s chutí jako dřív
Nový přístroj švýcarské kvality pro výrobu 
zdravé domácí sodovky v sobě snoubí bez-
pečnost, zdraví a kvalitní sirupy značky Jupí, 
Chito, Top Topic, Citro cola nebo Funny 
Bubbles.

Lahodné sirupy značky Bublimo mají neza-
měnitelnou chuť tradičních limonád Top To-
pic, Citro Cola, Chito, Funny Bubbles a Jupí. 
Sirupy jsou speciálně koncentrované, bez 
konzervantů a umělých barviv. Novinkou 
uvedenou na trh 1. dubna 2014 je sirup dět-
ské šampaňské Funny Bubbles, zdravý šumi-
vý nápoj pro děti. S Bublimem, výrobníkem 
domácí sodovky, a jasně vyznačeným dávko-
váním na obalu sirupu připravíte 5 - 12 litrů 
limonády plné veselých bublinek.

Nová značka Bublimo spojuje vše, co k vý-
robě domácí limonády patří. Svým blízkým 
můžete dopřát domácí, kvalitní a zdravou 
limonádu, kdykoliv na ni budete mít chuť. 
S Bublimem vyrobíte snadno, rychle a levně 
lahodný šumivý nápoj. Přístroj je vybaven 
bezpečnostními dvířky z tvrzeného plastu 
a univerzálním rychloupínacím uzávěrem. 
Velmi odolná dvířka zaručují maximální 
bezpečí, stejně jako pojistka dvířek, díky 
které není možné provést sycení nápoje, 

dokud není přístroj uzavřen. Bezpečnostní 
přetlakový ventil upustí přebytečné CO2 
z lahve. K výrobě domácí limonády využívá 
Bublimo univerzální bombičky vhodné i do 
jiných přístrojů na výrobu limonády se spe-
ciální vnitřní úpravou, která zabrání kon-
taktu plynu s hliníkem. Z jedné univerzální 
bombičky Bublimo lze vyrobit až 85 litrů 
osvěžujícího nápoje. Díky bajonetovému 
uzávěru stačí pouze nasadit, pootočit, za-
vřít dvířka a domácí sodovka je v okamžiku 
připravena. Nezbývá než popřát příjemné 
osvěžení!

www.bublimo.com

Současnost značky ETA
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Krindy pindy limonáda…

Společnost ETA, a.s., nejznámější česká značka malých domácích spotřebičů, vznikla už v roce 1943 a na 
českém trhu tak působí přes 70 let. Za tu dobu se stala jednou z největších českých značek na trhu. Spon-
tánní znalost značky ETA mezi českými spotřebiteli dosahuje plných 96 %, přičemž v průměru téměř každá 
domácnost vlastní alespoň jeden výrobek značky ETA.



u nás i ve světě předurčuje jeho jasné vize do 
budoucna. Smysluplná skladba značek a sor-
timentu na jednom místě, jedinečný koncept 
pro atraktivní značky, využití jednoho z nej-
rušnějších míst centra Prahy k tomu, jak z ko-
lemjdoucích udělat návštěvníky … V Kotvě 
vidí neskutečný potenciál., Věří, že detail dělá 
svět. Proto se na jednotlivé problémy dívá 
nejen komplexně, ale také drobnohledem. 
Chce, aby každý detail seděl jako dílek mozai-
ky a zákazník měl z nakupování jedinečný do-
jem. Proto občas sám prověřuje třeba hudbu 
či kvalitu servisu na prodejně. A kde hledá in-
spiraci? „Inspirují mne nájemci, ale také lidé 
z byznysu i módy, kteří mají představivost 
a odvahu. Rád se obklopuji lidmi, kteří mají 
pozitivní přístup a vizi - stejně jako já.“

• Petr Tománek – český král bot - vytvořil v Kotvě 
naprosto ojedinělý obchod s obuví, který nemá obdoby 
v Praze ani v celé České republice. Podnikatel, které-
mu nechybí odvaha, přináší každou sezónu obuvní 
skvosty světových značek už 12 let. Z legrace říká, že 
je „nemocný Kotvou“. Co ho přimělo otevřít si obchod 
právě v Kotvě?

Znal jsem se s tehdejším ředitelem. Hráli jsme spolu 
fotbal, nevěděl jsem, že je ředitel Kotvy, on zase, že dě-
lám do bot. Nabídl mi, abych si v Kotvě otevřel prodejnu 
se značkou Lloyd, se kterou jsem tehdy začínal. S Kot-
vou to tehdy nevypadalo moc dobře, byl to risk, který 
se však vyplatil. V Kotvě to není o tom, že vedení vidíte 
jednou, když podepisujete nájemní smlouvu. Máme ke 
Kotvě vztah.

Pak jsme přišli s nápadem rozšířit prodejnu po 
vzoru Galeries Lafayette... Nikde jinde v centru měs-

Současnost OD KOTVA

Díky tradici, dobrému jménu, pří-
jemné nákupní atmosféře, strate-
gickému umístění v centru Prahy 
a zdařilé rekonstrukci, je český 
obchodní dům KOTVA i ve svých 
39 letech stále v kurzu. V centru 
české metropole se tak v pěti 
nadzemních podlažích setkávají 
tradiční české značky společně se 
značkami významných zahranič-
ních firem. Kotva je specifická ote-
vřenými obchodními jednotkami, 
které umožňují snadnější orientaci 
a pohyb, a to i s kočárky či lidem 
s pohybovým hendikepem. 

jiná než ji znáte
Kotva,

Od roku 1975 je součástí pražského náměstí 
Republiky. Na svou dobu velkolepý obchod-
ní dům Kotva byl na dlouhou dobu lákadlem 
pro většinu návštěvníků Prahy. Obchodní 
dům Kotva byl největším obchodním do-
mem v tehdejším Československu. 

V roce 2010 byly slavnostně znovuotevře-
ny zrekonstruované prostory, jež ctily styl 
a funkčnost tohoto jedinečného českého 
obchodního domu. Kompletní modernizace 
od celkového image obchodního domu až po 
jedinečný koncept otevřených nákupních 
prostor velice přiblížila Kotvu k nejmoder-
nějším shop konceptům. Při vstupu se tak 
před Vámi otevře prosvětlený bílý interiér, 
evokující jasnost, přehled a luxus.

OD Kotva řídí již desátý rok Ing. Jaroslav 
Petrů. Jiní by již ztráceli elán, on však při-
chází stále s novými nápady, jak obchodní 
dům vylepšit a zatraktivnit pro zákazníky 
i obchodníky. Vystudoval mimo jiné retailing 
a jeho přehled o situaci nákupních centrech 

„Jak vidíte - mám možnost se 
stýkat se zajímavými lidmi,“

komentuje názory ředitel OD Kotva Jaroslav 
Petrů. Vnímám trendy v módě, životním sty-
lu, přestože denně nelistuji v módních maga-
zínech. Sám v Kotvě nakupuji, nechám si zde 
šít obleky. Tudíž pohled manažera doplňuji 
o pohled zákazníka.

OD Kotva se právě pod Vaším vedením hodně 
změnil. Jak to vnímáte?
Především cítím, že před sebou máme 
ještě hodně práce. Změny v tak organické 
soustavě, jako je obchodní dům, se nedají 
dělat ze dne na den. Kotva prochází re-
konstrukcí, minulý podzim jsme změnili 
logo a omladili design. Změnu loga jsme 
plánovali již řadu let, zdálo se nám nepa-
trně unavené a zastaralé a především bylo 
spojováno zákazníky s dobou normalizace 
a komunismu. Záměrem je evokovat v zá-
kazníkovi moderní obchodní dům světo-
vého formátu a ve zlaté barvě vidět krásu 
a luxus, na což se zaměřujeme. A náš slo-
gan A different Kind of store / Jiná než ji 
znáte, má zákazníkovi sdělit, že u nás najde 
opravdu jiný přístup, jiný servis, a jiný sor-
timent... Spolupracujeme s odborníky. I dí-
ky tomu je Kotva, i přes velkou konkurenci, 
stále oblíbeným místem zákazníků. Je ale 
škoda, že jako budova je Kotva fakticky ne-
doceněná. Díky využití šestiúhelníkových 
architektonických prvků má zcela unikát-
ní podobu a vnitřní uspořádání, jež nemá 
obdoby v celé republice, možná na světě. 
Věřím, že mnoho lidí ocení právě tu vzduš-
nost, kterou náš prostor nabízí.

ta bychom tak velkou plochu nesehnali. Chtěli jsme 
udělat skutečný multibrand na úrovni, ale trochu se 
to zpozdilo, protože jsem měl ve stejné době možnost 
rozjet v Česku síť obchodů značky ara, kterou také 
v Kotvě najdete. Po čase jsme se rozšířili až na ny-
nějších 900 m2. 

Největší předností OD Kotva je jeho volný a otevře-
ný prodej na strategickém místě v centru Prahy. Tato 
nabídka prodeje ve stylu „Galerie Lafayette“ osloví 
českého zákazníka daleko sympatičtěji a uvolněněji, 
než obchodní centra s butikovým prodejem,“ říká Petr 
Tománek, majitel firmy Ara Shoes.

• Velkou výhodu lokality a povědomí tradičního ob-
chodního domu vidí také Klára Smetáková ze spo-
lečnosti BLAŽEK PRAHA: „Jedním z důvodů proč 
módní dům Blažek zvolil pro svou prodejnu prostory OD 

Kotva je strategické umístění v centru Prahy. Tradiční 
obchodní dům a dobré jméno OD Kotva je zapsané 
v podvědomí snad každého obyvatele Prahy, a proto 
bylo cílem otevřít zde naši prodejnu.“ 

• „Protože jde o jeden z nejstarších obchodních domů 
v České republice s mnoholetou tradicí a vybudova-
nou prestiží. Navíc strategicky sídlí v krásném centru 
města, což je pro nás zásadní. Mimo jiné je OD Kot-
va oblíbeným cílem nejen českých, ale i zahraničních 
zákazníků,“ uvádí majitelka společnosti Little Foot 
- Ksenija Kněževic. 

• Anna Motlíková vede české zastoupení spo-
lečnosti Steilmann, která je protnula s Kotvou již 
řadu let: „Ve Steilmannu působím již 21 let a právě 
Kotva patřila mezi první místa, kde jsme se objevili. 

Společně jsme oslovili mnoho zákazníků, kteří dodnes 
přicházejí zpět. Těší nás, že se zákazníci vracejí s tím, 
že jim u nás třeba maminka koupila před dvaceti lety 
první šaty nebo kostým. Mám radost, když vidím, že 
si do Kotvy přijdou nakoupit mladí muži okolo 35 let 
a skončí u nás.

• Pavel Řezníček, oficiální zástupce Porsche De-
sign v ČR, která patří mezi největší lákadla v Kotvě: 
„Na trhu je mnoho značek, ale jen pár má takový zvuk 
jako Porsche Design. Když jsme právě před třemi lety 
otevírali první obchod v Čechách vybrali jsme pro něj 
přízemí obchodního domu Kotva. Rozhodnutí se uká-
zalo jako správné, neboť umístění si pochvalují naši 
zákazníci zejména pro možnost parkování přímo pod 
naším obchodem. Výtahem z garáží vyjedou prakticky 
před náš obchod. 

Co si o Kotvě myslí samotní nájemci?
Obchodní dům Kotva v novém 
– tradice skloubená s moderními 
interiéry, komunikací a image 
– je otevřena zájemcům o pronájem 
plochy pro prodej kvalitních 
a praktických produktů 
Zájemci o pronájem,
kontaktujte nás na info@markland.cz
nebo na tel: 221 803 288

Co plánujete do budoucna?
Chystáme obnovu třetího a čtvrtého patra. 
Ve třetím si představujeme širokou nabídku 
zboží pro domácnost a čtvrté by mělo být 
volnočasovou částí Kotvy. Kromě stávajícího 
fitness centra tam vznikne kryokomora, fy-
zioterapeutické centrum, taneční sál, nový, 
moderní dětský koutek a kadeřnický a kos-
metický salón. Vše bude na jednom místě 
a vytvoří to tedy jedinečný koncept, který 
nikde v centru Prahy nenajdete. V pátém 
patře byly otevřeny krásné restaurace a klub 
– T-Anker a Fashion Club, které přitahují 
výbornou kuchyní, pestrým programem 
a unikátní terasou s nádherným výhledem 
na Prahu.

Jak přistupujete k nájemcům? Jak budujete 
vztahy? Jaké nájemce by si Kotva přála mít? 
Jaké vidíte Vy výhody toho, otevřít si obchod 
v Kotvě? 
S každým zájemcem jednáme na velmi etic-
ké a profesionální úrovni, pokud se naše 

a zájemcovy požadavky střetnou alespoň 
na 50 %, většinou nám dá přednost před 
konkurencí. Vztahy se zákazníky já osobně 
i kolegové budujeme na základě našeho 
osobního vřelého a proaktivního přístupu, 
viz zpovědi našich klíčových nájemců výše. 
Snažím se především vytvářet partnerskou 
platformu podloženou mými mnohaletých 
zkušenostmi a kontakty.

V současné době hledáme světově známé 
značky s módou, ať volnočasovou či formál-
ní, které se především orientují na luxus 
a kvalitu. Hledáme prodejce dekorativní 
kosmetiky a speciálky na parfémy a krémy, 
prodejce se sportovním oblečením a spor-
tovními pomůckami, elektronikou, kniha-
mi a CD/DVD, také prodejce s hudebními 
nástroji nebo případně sortiment či služby, 
které ještě nenašly uplatnění v ČR či v cen-
tru města Prahy.

Výhody: naše velmi slušné 
a profesionální jednání na bázi 
Win-Win výsledků, dovolím si tvrdit 
velmi konkurenceschopné obchodní 
podmínky oproti konkurenci v Praze 
a příjemný mix nájemců.
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Ing. Jaroslav Petrů
ředitel OD Kotva

Společně jsme oslovili mnoho zákazníků, kteří dodnes 
přicházejí zpět. Těší nás, že se zákazníci vracejí s tím, 
že jim u nás třeba maminka koupila před dvaceti lety 
první šaty nebo kostým. Mám radost, když vidím, že 
si do Kotvy přijdou nakoupit mladí muži okolo 35 let 

Pavel Řezníček, oficiální zástupce Porsche De-
 která patří mezi největší lákadla v Kotvě: 

„Na trhu je mnoho značek, ale jen pár má takový zvuk 
jako Porsche Design. Když jsme právě před třemi lety 
otevírali první obchod v Čechách vybrali jsme pro něj 
přízemí obchodního domu Kotva. Rozhodnutí se uká-
zalo jako správné, neboť umístění si pochvalují naši 
zákazníci zejména pro možnost parkování přímo pod 
naším obchodem. Výtahem z garáží vyjedou prakticky 

Obchodní dům Kotva v novém 
– tradice skloubená s moderními 
interiéry, komunikací a image 
– je otevřena zájemcům o pronájem 
plochy pro prodej kvalitních 
a praktických produktů 
Zájemci o pronájem,
kontaktujte nás na info@markland.cz
nebo na tel: 221 803 288
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V roce 1987, tento přední návrhář a designer, 
zakládá svůj první módní dům a v pozici 
uměleckého ředitele stanovuje základ pro 
plně barevný a bohatý barokní styl, který má 
kořeny v jeho rodném městě Arles. Hispánská 
inspirace, barvy, inovativní formy vypůjčené 
z divadelní tvorby způsobují rozruch a jsou 
novým větrem svěžesti v módních kruzích. 
Velmi rychle si jeho tvorbu, typické sukně 
„poof“, oblíbily hvězdy show businessu jako 
například Madonna, Julianne Moor nebo 
Uma Thurman. Kolekce se začínají objevovat 
na světových molech s velkou a kladnou pod-
porou módních kritiků.

Prestiž a obliba módního domu v roce 
1988 rychle vzrostla díky jeho první kolekci 
ready-to-wear, která zahrnovala prvky inspi-
rované Haute Cuture spolu s představením 
parfémů a doplňků. Tento základ podpořil 
vývoj značky a její mezinárodní vliv v oblasti 
módy. Postupně se objevuje více prvků a mo-
delů v oblastech současného ready-to-wear, 
Bazar a Christian Lacroix Jeans, které dále 
podporuje uvedení parfémů a doplňků a do-
hromady tvoří přirozený harmonický celek.

V současnosti má značka CHRISTIAN 
LACROIX, pod novým uměleckým vedením, 
své zboží ve více než 5 500 obchodech po ce-

lém světě s výběrem tvorby pánské konfekce, 
která se rozvíjí s velkým úspěchem a identi-
tou významně podpořena kolekcemi z ob-
lastí koženého zboží, hodinek, šperků, brýlí, 
šátků, kravat a vůní. Ve světě bytové dekorace 
pak značka zaujímá nepřehlédnutelné místo 
s kolekcí dekoračních látek, tapet, polštářů, 
koberců, porcelánového nádobí, zápisníků, 
vonných svíček a ostatních.

Značka CHRISTIAN LACROIX se stala nad-
časovou hodnotou v oblasti módy, módních 
doplňků a bytového designu. Je moderní 
a dynamickou značkou, která se díky svým 
bohatým a různorodým prvkům jednotli-
vých typů kolekcí vzájemně doplňuje, obo-
hacuje a kombinuje. 

Její typické prvky, jako například geome-
trické pruhy nebo emblém značky CHRIS-
TIAN LACROIX, se objevují také v pánské 
kolekci prémiových dárků a doplňků pro ma-
nažery společnosti BRAND GIFTS, a.s., která 
zařadila značku CHRISTIAN LACROIX do 
svého portfolia letos poprvé. Do světa pré-
miových firemních dárků tak přináší kousek 
francouzské elegance, která svým designem, 
špičkovými materiály a kvalitou zpracování 
přitahuje pozornost a je ideálním manažer-
ským doplňkem.

Jde například o instalaci oken a některých čás-
tí interiéru, zejména dřevěné obložení a mo-
biliář, které by při přenosu, kdy se loď mírně 
prohýbá, mohly být poškozeny. Plánované 
uvedení lodi do provozu je v druhé polovině 
června, tedy ještě před letními prázdninami. 
Zde má již Máj ve svém plavebním kalendáři 
naplánovanou jednu svatbu a několik firem-
ních akcí. Celková investice do rekonstrukce 
Máje přesáhne 5 mil. korun. Cestující si na 
novém Máji budou užívat i řadu novinek, 
mezi největší patří dřevěný bar na přídi, kte-
rý bychom na původním Máji hledali marně. 
Pozorný cestující si jistě všimne původního 
obložení, dveří i mobiliáře. Vše bylo s lás-
kou pro detail renovováno v dílnách Regaty 
Máchovo jezero samotnými lodníky a samo-
zřejmě pečlivě sladěno s novými prvky, mezi 
které patří i zmiňovaný bar. Nezapomnělo se 
ani na oba motory, které prošly důkladnou 
kontrolou, dostaly nový lak a cestující je nyní 
mohou obdivovat díky prosklené strojovně. 
Motorová loď máj je největší výletní lodí na 
Máchově jezeře. Byla vyrobena v loděnicích 
Štěchovice přímo pro Máchovo jezero, je tedy 
jediná svého druhu. Na hladinu jezera byla 
poprvé spuštěna na jaře roku 1959. Celkové 
rekonstrukce se tak Máji dostalo k 55. výročí 
prvního spuštění na vodu. Svou premiéru 
v roce 1959 si Máj odbyl ve Starých Splavech. 
Tehdy spuštění na vodu probíhalo za pomo-
ci vyprošťovacího tanku T34. Dnes se do hry 
zapojily dva těžkotonážní jeřáby, které si s 80 
tun těžkým kolosem dobře poradily. 

Výletní lodě na Máchově jezeře
Hladinu Máchova jezera dnes brázdí celkem 
čtyři výletní lodě. Služebně nejstarší jsou Jar-
mila a Hynek, jejichž historie se začala psát již 
ve dvacátých letech minulého století. Tehdej-
ší nově založený plavební podnik vznikal po-
stupně od r. 1920, kdy obec Doksy koupila od 
majitele velkostatku, hraběte Adolfa z Vald-
štejna, parcely za 63 000 Kč pod podmínkou, 
že prodávající strana, tj. hrabě Valdštejn, nu-
cený pozemkovou reformou k odprodeji, má 
právo 40 % podílu na kapitálu vznikající akci-
ové společnosti. Zakoupené pozemky tvořily 
parcely potřebné pro pláže a háje na pobřeží 

Máchova jezera. Celkový provoz byl rozdělen 
na pobřežní zařízení a plavební podnik. Ten 
v dubnu 1920 zakoupil a v červnu téhož roku 
slavnostně uvedl do provozu parníček Greif, 
který byl vůbec první výletní lodí na Velkém 
rybníku, dnešním Máchově jezeře a sloužil 
zde až do roku 1930.

Lodní doprava dnes
Výletní lodě na Máchově jezeře dnes provo-
zuje společnost Regata Máchovo jezero, a.s. 
zejména pro pravidelnou lodní přepravu, 
vyhlídkové okružní plavby, ale i školní výle-
ty, firemní či soukromé akce a svatby. Hlav-
ní sezónou jsou letní prázdniny, o kterých 
lodě vyrážejí na jezero každý den mnohokrát 
v rámci plavebního řádu. Na každé plavbě ab-
solvují celkem 7 zastávek kolem celého jezera. 
V červnu je pravidelná lodní doprava omeze-
na pouze na víkendy a v ostatních měsících 
(duben, květen, září, říjen) vyjíždějí lodě na 
základě zájmu turistů nebo objednávky. 

Více informací o lodní dopravě na Máchově 
jezeře na www.regatamachovojezero.cz.

Příběh značky Christian Lacroix
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Nová značka ve světě prémiových firemních dárků
V letošním roce společnost BRAND GIFTS obohatila své portfolio o další atraktivní značku CHRISTIAN LACROIX. Její typické 
prvky, jako například geometrické pruhy nebo typický emblém této značky, se objevují v pánské kolekci prémiových dárků 
a doplňků. Ve světě prémiových firemních dárků se tak posiluje vliv francouzské elegance, která svým designem, špičkovými 

materiály a kvalitou zpracování žádoucím způsobem přitahuje pozornost a je ideálním doplňkem manažera. 

Prémiové firemní dárky 
a potřeby pro manažery
Specialista
BRAND GIFTS, a.s. je specialista na prémiové 
firemní dárky a hlavní distributor obchodních 
dárků se značkami světových módních návrhářů 
CHRISTIAN LACROIX, CERRUTI 1881, CACHAREL, 
UNGARO, JEAN-LOUIS SCHERRER a NINA RICCI. Tato 
zvučná jména lahodí všem znalcům módy a mi-
lovníkům luxusu. Vysoce ceněné značky ze světa 
módy přitom zaručují vysokou kvalitu, výjimečný 
design, nadčasové provedení i perfektní balení 
zboží. Značkové manažerské doplňky se vyznačují 
úžasnými tvary a rafinovanými detaily. Spojuje se 
v nich tradiční luxus značek s požadavky firemní 
klientely.

Sortiment
Muže osloví kravaty, opasky manžetové knoflíč-
ky, spony na bankovky nebo sady na víno. Ženy 
jistě ocení zejména vysoce kvalitní, ručně obšité 
hedvábné šátky, kožené kabelky, zrcátka nebo 
funkční designové háčky na kabelku. Objevte 
také značková designová pera, stylové drobnosti 
do kanceláře, usb flash disky, klíčenky, drobné ko-
žené doplňky, cestovní zavazadla nebo exkluzivní 

oděvní doplňky - hodinky, sluneční brýle, deštní-
ky a spoustu dalších krásných i praktických věcí 
- neobyčejné dárky a manažerské potřeby pro 
ženy i muže.“

Ucelené designové kolekce
Jednotlivé typy dárků, módních doplňků a potřeb 
pro manažery lze mezi sebou jednoduše kombino-
vat podle konkrétních potřeb nebo vytvářet ucele-
né kolekce doplňků ve stejném designu. Například 
když Vás zaujme peněženka zajímavého designu, 
snadno k ní doladíte poznámkový blok, konfe-
renční desky, psací potřeby, opasek nebo obchod-
ní zavazadlo. Dosáhneme tak navenek sladěného 
outfitu a příjemného harmonického pocitu. 

Využijte sílu světových značek
Nechte na sebe působit emoce, které ve Vás vy-
volají, nebo je dopřejte jiným. 
Značkové manažerské dárky a doplňky od BRAND 
GIFTS, a.s. podtrhují a podporuje styl každého ma-
nažera, podporují tak obchodní tým i reprezentaci 
Vaší společnosti. Není tajemstvím, že dobře zvole-
ná image je alfou a omegou úspěchu. Podle prů-
zkumů dá totiž na první dojem až 82 procent lidí, 
má tedy výrazný vliv na úspěšnost osobní schůzky 
s potencionálním zákazníkem. Přitom na to, aby 
manažer dobrý první dojem udělal, mu musí sta-
čit pouhých 5-10 vteřin.

Využijte sílu světových značek pro růst obchodních 
výsledků – motivujte své klíčové zaměstnance, zís-
kávejte snadněji nové zákazníky nebo podporujte 
loajalitu těch stávajících. Prostřednictvím značko-
vých obchodních dárků a manažerských potřeb 
můžete efektivněji a s dlouhodobým efektem
  získávat nové klienty

(akviziční programy)
  udržet loajalitu stávajících 
 (věrnostní programy)
  motivovat své zaměstnance 
 (bonusové programy)

Od teď již není obyčejných dárků...

BRAND GIFTS, a.s.
the leader distributor

Ohradni 1424/2b, Praha 4
tel: 216 216 840
mail: info@brandgifts.cz
www.brandgifts.cz

V neděli 27. dubna krátce po poledni dosedla na hladinu Máchova jezera výletní loď 
Máj, která od podzimu loňského roku procházela celkovou opravou. Od okamžiku 
spuštění na vodu probíhají intenzívní dokončovací práce na interiéru lodi.

Loď Máj po 55 letech znovu 
spuštěna na Máchovo jezero
atrakce pro výletníky i firemní eventy

Máj / Délka 29,55 m, max. počet cestujících 250 osob, rok výroby 1959, rok rekonstrukce 2014

Jarmila byla vyrobena v roce 1924 v berlínských loděnicích 
Dekumag. Délka 12,62 m, max. počet cestujících 60 osob

Hynek byl vyroben v roce 1929 v Berlíně a koncem 90. let 
20. století prošel generální opravou. Délka 15,7 m, 
max. počet cestujících 70 osob

Racek byl vyroben v Budapešti v roce 1966 a mezi nej-
větší zajímavostí patří fakt, že celý jeho trup je vyrobený 
z hliníku. Délka 26,55 m, max. počet cestujících 160 osob



S příběhem českého designu v jeho rozlič-
ných podobách seznamuje od začátku květ-
na projekt Meet Czech Design. Seriál akcí 
propojuje pět významných měst, které se 
vztahují k historii či současnosti českého de-
signu. Moravská metropole Zlín se již tradič-
ně pyšní botami a baťovskou architekturou, 
v Novém Boru zase vyniká práce se sklem. 
Modely aut navrhují přední designeři v Mla-
dé Boleslavi, Praha zastřešuje módu i archi-
tekturu a Brno již 26 let hostí mezinárodní 
bienále grafického designu. 

„Design nás obklopuje každý den. Jsme 
jeho součástí a zároveň ho utváříme. Češi 
ve světě designu nezůstávají pozadu, ale 
zejména díky svým uměleckoprůmyslovým 
a řemeslným školám v něm kráčejí od úspě-
chu k úspěchu,“ vysvětluje generální ředitel 
CzechTourism Rostislav Vondruška. 

Talentem designu
se stala studentka z Plzně
Na tvorbu vycházejících hvězd se zaměřili 
začátkem května v Zlíně, kde v rámci Meet 
Czech Design proběhlo vyhlášení výsledků 
prestižní mezinárodní soutěže Talent design. 
Nejlepší z 510 prací z celého světa byl model 
obuvi Rectangle od české studentky Marie 
Niny Václavkové. Kromě mezinárodní soutě-
že zažilo moravské město i multižánrový fes-
tival, open-air výstavy, přednášky, workshopy 
či velkolepou fashion show night.

Nejenom mladé talenty, ale i hvězdné 
sklářské osobnosti jako Bořka Šípa či Petra 
Olaha mohli návštěvníci potkat na Sklářských 
slavnostech v Novém Boru, kde v červnu po-

kračoval seriál akcí Meet Czech Design. Tvůr-
čí dílny, foukání a rytí skla lákali účastníky, 
kteří zároveň obdivovali trofej Tour de Fran-
ce navrženou Peterem Oláhem a vyrobenou 
v místní sklárně. 

Meet Czech Design
pokračuje na podzim
„Po letní přestávce bude festival pokračovat 
v Mladé Boleslavi, kde místní Škodovka vy-
rábí modely vozů více než 100 let a celou 
historii si návštěvníci budou moci prohléd-
nout v nově zrekonstruovaném muzeu,“ 
říká manažerka projektu Adéla Pilařová 
z agentury CzechTourism. Zářijová Noc de-
signu nabídne řadu prohlídek, exponáty ve-
teránských i nejnovějších vozů, workshopy 
a nebude chybět ani možnost navrhnout si 
vlastní model auta. Část mladoboleslavského 
festivalu se odehraje také v zrekonstruova-
ném klášteře, jehož zahrada se změní na letní 
kino s designovou tematikou. 

Další díl ze série Meet Czech Design bude 
na začátku října hostit také Brno, přičemž se 
opře o prestižní 26. mezinárodní bienále gra-
fického designu. Letošním tématem je vzdě-
lávání a školy, a proto mezinárodní soutěžní 

přehlídka představí i práce studentů a absol-
ventů uměleckých škol z celého světa. 

Festival vyvrcholí v Praze
Nejdelší částí ze seriálu Meet Cezch Design 
bude pražský díl s názvem Pavučina designu, 
který odstartuje 8. září a potrvá až do 19. říj-
na. Jeho součástí bude také Designblok patří-
cí mezi nejprestižnější akce svého druhu ve 
střední Evropě. Jeho 16. ročník ozdobí Prahu 
ukázkami toho nejlepší z českého a světové-
ho designu. Prestiž a zájem o akci každým 
rokem roste a minulý ročník přitáhl více než 
45 000 návštěvníků. 

Pražský díl Meet Czech Design doplní 
i Fashion Week, na němž se představí móda 
z celého světa. V minulém roce návštěvníky 
zaujala japonská návrhářka Saphir East, která 
obléká zpěvačku Lady Gaga, a světová pre-
miéra kolekce značky La Perla. Nedělitelnou 
součástí Fashion Weeku bude i soutěž Black 
Card pro mladé talentované návrháře. 

Fanoušky architektury a urbanismu ur-
čitě potěší mezinárodní festival Architectu-
re Week, který v rámci pražské části Meet 
Czech Design přiblíží domácí i světové stavi-
telské umění.
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Meet Czech Design
dává prostor mladým talentům
i světovým návrhům
Baťovská architektura, ohýbaný nábytek, práce se sklem, nápaditá móda. To nejlepší z českého 
designu se v letošním roce představí v rámci seriálu akcí Meet Czech Design. Agentura Czech-
Tourism chce prostřednictvím festivalu konaného v pěti českých městech poukázat na atraktivitu 
Česka jako destinace moderního životního stylu. 

Více informací o festivalu
Meet Czech Design naleznete na stránce: 
www.meetczechdesign.cz
Tipy na zajímavé akce hledejte na:
www.kudyznudy.cz

Letos uplyne 50 let od chvíle, kdy byla na Úřadu pro vynálezy (dnes Úřad průmyslového vlastnictví) zapsána ochranná známka pro unikátní 
český kuchyňský spotřebič REMOSKA®. REMOSKA® se s malou přestávkou a s úpravami, které stále respektují původní geniálně prostou kon-
strukci, vyrábí do dnes ve společnosti Remoska s.r.o. ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

První Remosku - která ovšem svůj název získala až později - sestrojil český elektrotechnik Oldřich Homuta. Tato Remoska měla označe-
ní HUT.  Název byl odvozen od názvu podniku REMOS (Radio, Elektro, Motory, OS – opravy elektrospotřebičů). V roce 1957 v Kostelci nad 
Červenými lesy byla zahájena výroba elektrické pečící nádoby, která je ve víku vyhřívána topnou spirálou.  V letech 1957 až 1991 se vyro-
bilo téměř 3 milióny kusů elektrických pečících mís. V roce 1989, po totálním rozpadu „socialistického“ a československého trhu, bylo nut-
né najít znova cestičky do českých kuchyní. V roce 1994 byla založena společnost REMOSKA s.r.o.; výroba byla přesunuta z Kostelce nad 
Černými lesy do Frenštátu pod Radhoštěm. V těchto několika následných letech stále jen málokdo věřil, že si výrobek najde své odběrate-
le. Svůj názor však mnoho lidí změnilo, po té co si elektrickou pečící mísu REMOSKA® pořídilo a začalo používat. V roce 1999 společnost 
získává licenci firmy DuPont pro používání materiálu Teflon® Classic na povrchovou úpravu antiadhezivním (nepřilnavým) materiálem. 
V roce 2001 se zásluhou Lady Mileny Grenfell-Baines objevuje na trhu ve Velké Británii a v témže roce je tam REMOSKA® oceněna cenou 
prestižního časopisu “Good Housekeeping“, který hodnotí nové výrobky na anglickém trhu. Na základě úspěchů ve Velké Británii se objevu-
je zájem o výrobek i v dalších zemích. V roce 2013 se novými majiteli společnosti Remoska s.r.o. stali Zdeněk Sartoris a Ing. Ivo Svoboda 
a již na podzim téhož roku byl na trh uveden nový model v novém designu a s ještě nižší spotřebou. U modelu  R 21 Remoska® ORIGI-
NAL Teflon® je nyní spotřeba jen 400 W.  Na jaře roku 2014 byl tento nový model opět úspěšně uveden také na trh ve Velké Británii. 

Elektrická pečící mísa REMOSKA® peče s námi již více než padesát let!  Vždyť již naše maminky a babičky na ni nedaly dopustit; ona je opravdu 
malým kuchyňským zázrakem a i v dnešní uspěchané době si nachází své místo v našich kuchyních mezi moderními elektrospotřebiči a mnozí 
z nás jí často dávají přednost před klasickou troubou.

� V polovině tuzemských domácností se vaří prakticky
každý den. Vaření doma je totiž nejlevnějším
způsobem stravování. 

� Náklady na 10 min předehřátí el. trouby jsou stejné 
jako 1 hodina používání Remosky. 

�� Náklady na 1 hodinu provozu
Remosky jsou jen 2,- Kč 
(při ceně 1 kWh = 5,- Kč).

Víte, 
že ... 

Pečeme spolu
více než 50 let. 

Děkuji vaše
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Tiroler Bauernstandl 
– franchisový koncept z Alp
Úspěšný rakouský koncept Tiroler vznikl již 
v r. 1986 a od r. 1993 byl rozvíjen jako fran-
chisa. V současné době má 40 franchisových 

prodejen zejména v Rakousku a Německu. 
Jedná se o jednoduchý, přehledný a srozu-
mitelný obchodní model s nízkou vstupní 
investicí, se zajímavou výší rentability vlo-
ženého kapitálu a rychlou návratností inves-
tic. Formou mobilních prodejních stánků či 
prodejen je nabízen speciálně vybraný sorti-
ment tradičních specialit z tyrolských regio-
nů Německa, Rakouska a Švýcarska.

Chi-Chi´s – síť mexických barů.
Zaujme i živou hudbou
Americká síť samoobslužných mexických 
restaurací a barů Chi chi´s chce Čechy za-
ujmout takzvanou tex mex kuchyní, tedy 
kombinací tradičních texaských jídel a me-
xických specialit na grilu. Vnitřní designo-
vý styl restaurací kombinuje jihozápad USA 

s barvami mexických haciend. Restaurace 
se stanou místem setkání mladých lidí, sku-
pin přátel a rodinných slavností. Pro ty, kteří 
chtějí slavit doma nebo na chalupě, nabídne 
Chi-Chi´s i cateringové služby. Chi chi´s nyní 
hledá v Čechách a na Slovensku individuální 
franšízové partnery nebo takzvaného master-
-franšízanta. Vstup na český trh je součástí ex-
panze restaurací Chi Chi´s, které chtějí roz-
šířit počet svých poboček po celém světě ze 
současných 42 o dalších 80. Cílem je otevřít 
v Česku během čtyř až pěti let 15 až 20 pobo-
ček, na Slovensku 8 až 10 poboček.

PALMIE BISTRO – speciality z Řecka
Velmi úspěšná síť restaurací, prodejen rych-
lého občerstvení, barů a kaváren z Řecka. 
V současné době působí pod zastřešujícím 
symbolem palmy 15 franchisových podniků 
zejména v Aténách a na Krétě. 

Zákazníci oceňují zejména výbornou chuť 
a vysokou kvalitu potravin, přátelskou obslu-
hu, inovaci jídelního menu, kreativitu a dob-
ré ceny. Oblíbenost Palmie Bistro dokazuje 
počet 3 milionů spokojených zákazníků v r. 
2013.

Palmie Bistro plánuje v nejbližší době ex-
panzi do Německa, Anglie, Španělska, Chor-
vatska, České a Slovenské republiky, kde 
hledá nové master-franchisové nebo franchi-
sové partnery. 

CLUBTAN – solární kluby
se světovou novinkou
Na český trh přichází nový úspěšný franchi-
sový systém z Dánska, který provozuje síť so-
lárních studií pod názvem CLUBTAN. Je nej-
rychleji rostoucím franchisovým systémem 
v Dánsku se 100 provozovnami a 110.000 
členy. V současné době startuje expanzi do 
vybraných evropských zemí, ke kterým patří 
i Česká a Slovenská Republika.

Absolutní novinkou v porovnání s existují-
cími solárními kluby na českém trhu je sku-
tečnost, že se jedná o samoobslužná studia, 

která nevyžadují přítomnost obsluhujícího 
personálu. Umožňuje to špičkové, bezpeč-
né a lehce ovladatelné technické vybavení, 
interaktivní platební systém a 24-hodinová 
hotline pro potřebu komunikace s klienty. 
Clubtan jako první na světě vyvinul a paten-
toval scanner na zjištění typu pleti, který zá-
kazníci využívají vždy před použitím solária 
a mohou tak na základě výsledku rozhodnout 
o správné délce času pro opalování. Filosofie 
společnosti Clubtan nenahlíží na opalování 
jen jako na záležitost estetickou, nýbrž také 
jako na záležitost lidského zdraví. 

CAFE FREI – nabízí všechny
významné kávové kultury světa
Cafe Frei je první a jediná síť kaváren na svě-
tě, ve které jsou zastoupeny všechny hlavní 
světové kávové kultury: italská, francouzská, 
africká, arabská, americká a latino. Zakladatel 
této sítě, známý maďarský cestovatel, televiz-
ní novinář a spisovatel Tomás Frei, je vášni-
vým milovníkem kávy. 

Z jedné kavárny v Budapešti vybudoval po-
stupně franchisovou sít, kterou dnes tvoří 
30 kaváren v pěti zemích. Úspěšná expanze 
pokračuje v současné době do dalších evrop-
ských zemí a také do USA.

Osobitý interiér kaváren Cafe Frei nabízí 
hostům příjemné prostředí a díky zrakovým, 
sluchovým i jiným smyslům jim přiblíží exo-
tickou atmosféru plantáží, kde kávová zrna 
začínají svoji pouť. Kávoví gurmáni se mo-
hou těšit na první kavárny i v České repub-
lice a na Slovensku. Hosté kaváren Cafe Frei 
mohou s kávou „procestovat“ celý svět - v ne-
obvyklém interiéru, krásném prostředí a za 
sympatické ceny.

V případě Vašeho zájmu o více informací o fran-
chisových systémech, které brzy vstoupí na český 
a slovenský trh, zašlete prosím e-mail na zástup-
ce FPI pro ČR a Slovensko: ales.tulpa@avexsys-
tems.eu nebo volejte: +420 724 007 505. Více 
informací najdete i na internetových stránkách: 
www.avexsystem.eu.

Know-how a znalosti společnosti 
AVEX systems jsou získány více než 
20letými praktickými zkušenostmi 
v oblasti mezinárodního franchisin-
gu a činností ve vrcholovém mana-
gementu mezinárodně působících 
společností, zejména pokud jde 
o zakladatele a hlavního předsta-
vitele společnosti Ing. Aleše Tulpu, 
který pracoval jako generální ředitel 
několika velkých nadnárodních spo-
lečností, jako například OBI Česká 
republika, QUELLE ČR, aj. Od roku 
2001 je členem ČAF – České aso-
ciace franchisingu. V letech 2001-
2005 působil i jako její prezident. 

AVEX systems nabízí zejména 
následující služby: 
1.  Pro zájemce o franchising vyhle-

dává kvalitní a úspěšné franchi-
sové systémy, zejména v zahra-
ničí. 

2.  Pro zahraniční franchisory hledá 
vhodné kandidáty pro master-
-franchisu v České a Slovenské 
republice nebo franchisanty. 

3.  Poradenství ve všech oblastech 
franchisového podnikání, zejmé-
na při vývoji vlastních franchiso-
vých systémů nebo při jejich op-
timalizaci. 

Dále organizuje AVEX systems kaž-
doročně i franchisové master-konfe-
rence, které jsou součástí tzv. Road 
Show Europe. Nejbližší konference 
s nabídkou franchisových konceptů 
se bude konat 11. 11. 2014 v Praze. 

Více informací najdete na:
www.avexsystems.eu
nebo kontaktujte:
ales.tulpa@avexsystems.eu 

AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
a Váš partner pro franchising

Na tomto fóru se představila celá řada zná-
mých a osvědčených franchisových systémů 
z celého světa, které mají v plánu expandovat 
i do evropských zemí. Zájemci o franchisové 
podnikání se tak mohou těšit na atraktivní 
a velmi zajímavé franchisové značky, jako 
např. Tutti Frutti z USA – samoobslužné pro-
dejny a stánky mražených jogurtů s čerstvým 
ovocem. Zájem o tyto produkty celosvětově 
stále stoupá. Tato společnost má v plánu až 
1.000 franchisantů v nejbližších 5 letech 
v celé Evropě. V současné době je Tutti Frutti 
ve 48 zemích světa. 

Dále na náš trh přichází úspěšný španělský 
systém Bebe de Paris. Jedná se o síť obchodů 
včetně internetového prodeje s velmi atrak-
tivním, nápaditým a cenově výhodným oble-
čením pro děti. Franchidový koncept GoOpti 
ze Slovinska se specializuje ve všech zemích 
Evropy na rychlý a levný transfer osob na le-
tiště z jakéhokoliv místa a v kterékoliv zemi. 
Franchisový systém pod názvem BurgerMe 
z Německa ukazuje, jak se dají nabízet ob-
líbené hamburgry lépe, kvalitněji a včetně 
dalších služeb, jako je catering, objednávky 
přes mobil s dodáním do domu, aj. Nailscube 
– vynikající italský koncept velmi inovativ-

ních a moderních studií pro ošetření a mo-
deling nehtů. Koncept je vhodný i pro začí-
nající podnikatelky s omezenými finančními 
prostředky. Gino D´Acampo – My Pasta Bar 
- anglicko-italský koncept barů a rychlého ob-
čerstvení s typickými italskými specialitami, 
Clarks – velmi známá značka kvalitní obuvi 
z Anglie, Steak n´ Shake, USA – restaurace 
s širokou nabídkou hamburgrů všeho druhu, 
dánský koncept Chicago Roast House nebo 
MOTORHOME DEPOT – pronájem a prodej 
nejrůznějších karavanů a mobilních obyt-
ných vozů z Anglie, italský systém Yogurtlan-
dia, který úspěšně nabízí mražené jogurty 
s různým ovocem a příchutěmi v mnoha ze-
mích, a konečně maďarský franchisový sys-
tém nostalgických kaváren Cafe Frei s velmi 
širokou nabídkou kávy z celého světa.

Pro český trh z pohledu nejbližší budouc-
nosti je dále velmi zajímavý a žádaný koncept 
péče o seniory v domácím prostředí, který 
nabízí americký franchisový systém Com-
Forcare. A kdo by chtěl podnikat s kvalitními 
švýcarskými produkty v oblasti lůžkových 
systémů pro hotely, nemocnice, rehabilitač-
ní zařízení, ale i privátní účely, ten by se měl 
zajímat o koncept AIRLUX.

Takže čeští a slovenští zájemci o franchiso-
vé podnikání a podnikatelé mohou vybírat 
z celkem 18 nových franchisových systémů, 
které jim nabízí velkou šanci pro jejich samo-
statné podnikání pod silnou mezinárodně 
působící a prověřenou značkou. 

Forum na Maltě bylo hodnoceno zástupci 
franchisových systémů jako velmi úspěšné. 
Většina z nich projevila následně i zájem 
o účast na další připravované akci, a to Road 
Show Europe 2014, jejíž součástí bude i Mas-
ter franchisová konference, kterou bude 
v Praze dne 11. 11. 2014 pořádat AVEX sys-
tems s dalšími partnery, jak dodává na závěr 
Aleš Tulpa. 

Český a slovenský trh stále lákají 
nové zahraniční franchisové systémy

Franchising
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Tuto skutečnost potvrdila i nedávná konference na Maltě, kterou zde pod názvem „Global Master Franchise Forum 
2014“ pořádalo v dubnu tohoto roku mezinárodní sdružení franchisových poradců Franchise Pool International 
(FPI). Zástupcem za Českou a Slovenskou republiku v této organizaci je Aleš Tulpa z poradenské společnosti AVEX 
systems, člen České asociace franchisingu. 
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„Již dlouho jsme uvažovali, jak se přiblížit 
standardním výstavním projektům z této 
oblasti, tak jak je známe ze zahraničí. Hotelo-
vý a konferenční rámec při prvním ročníku 
v Praze ukázal, že Česká republika by mohla 
být dalším místem, kde se schází odborníci 
z oblasti franchisingu a podnikání tak, jak to 
známe z Německa, Rakouska nebo Polska 
a Francie. Při výběru místa pro další konání 
výstavy jsme se tedy rozhodli jít cestou vele-
tržní“, říká Monika Hrubalová, spolupořada-
telka výstavy pro podnikání a franchising.

Změna výstavních prostor nabídla to, co 
je pro vystavovatele nejdůležitější, možnost 

kvalitní prezentace. V případě mezinárod-
ní výstavy pro podnikání a franchising se 
podařilo rozšířit povědomí o oboru fran-
chisingu. O tom svědčí zájem návštěvníků 
i vystavovatelů. Velice důležitou součástí 
výstavy byl i v letošním roce charakter do-
provodných aktivit, jejich rozdělení pro 
profesionály, zájemce konkrétní franchi-
singové systémy, ale i pro ty skupiny, kte-
ré se zatím o této formě podnikání chtějí 
informovat. Vždyť právě oblast malého 
a středního podnikání je v EU nejrozšíře-
nější, zabývá se jí zhruba 2/3 evropských 
firem.

Výstava přinesla podnětné informace na 
téma financování a rozvoje podnikání, vzdě-
lávání, odborné přípravy, koučingu pro za-
čínající a malé podnikatelé. Tato prezentace 
firem a osobností z oboru byla soustředěná 
nově do tří výstavních dnů. Výstava byla or-
ganizovaná za významné pomoci a podpo-
ry České asociace franchisingu, Slovenské 
franchisingové asociace a dalšími partnery 
výstavy a spolupracujícími médii.

Obdobný projekt Mezinárodná výstava 
pre podnikanie a franchisingu proběhne 
ve dnech 29. a 30. října 2014 v Bratislavě.

Více na www.vystavafranchisingu.sk

proběhla tentokrát na výstavišti v Letňanech

Franchising
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Ze života značek

Českou značku ETA vede nový generální ředitel

Technologové společnosti ALBIXON vyvinu-
li novou technologii přelivových bazénů, kte-
rá v sobě dokonale snoubí všechny výhody 
a požitky přelivových bazénů, ale zároveň eli-
minuje náklady spojené s výstavbou vyrovná-
vací nádrže. Přelivové bazény ALBISTONE® 
bez nutnosti instalace vyrovnávacích nádrží 
jsou výjimečné především díky dokonalému 
estetickému dojmu, kdy hladina vody sahá až 
po okraj a odpovídá tak skutečné hloubce 
bazénu. Přeliv zabraňuje vytváření mastných 
pruhů na vodní hladině od nečistot a krémů 
a tvorbě vln. Atypický tvar provedení dle přá-
ní zákazníka je samozřejmostí.

Zakrýt bazén je v naší zeměpisné šířce nut-
nost. Zastřešení bazénu zamezuje zanášení 

nečistot, udržuje teplotu vody, umožňuje pla-
vání za každého počasí a zajišťuje bezpečnost 
pro malé děti i domácí zvířata. Pokud bazén 
zastřešíte, výrazně si prodloužíte koupací 
sezónu. Řada nízkého zastřešení ALBIXON 
je ideální pro zachování estetického charak-
teru domu a zahrady, neboť výška zastřešení 
bazénu neruší celkový architektonický výraz 
stavby. Zákazník si může vybrat z modelů Ca-
sablanca, Casablanca Infinity, Dallas, Klasik 
nebo Klasik No-Line. Materiály – slitina hli-
níku a dutinkový nebo kompaktní polykar-
bonát mají takové fyzikální vlastnosti, že na-
hrazují solární panely a zvyšují teplotu vody 
ve venkovním bazénu průměrně až o 11°C. 
Zastřešení lze ovládat ručně nebo pomocí 
solárního elektroposuvu.

Úplnou novinkou na trhu jsou samolepky pro 
bazény a vany určené pro lepení pod vodou. 
Uživatelé ocení především bezproblémovou 
instalaci do jakéhokoliv bazénu či vany, aniž 
by je kvůli tomu museli vypouštět. Samolep-
ky jsou extrémně přilnavé, technologie UV 
tisku jim zaručuje barevnou stálost a díky 
plastové fólii jsou samolepky vysoce odolné 
proti poškrábání nebo bazénové chemii. Na 
výběr je ze 103 motivů, např. Nemo, želva, 
kosatka, ponorka či potápěč. 

Ve spolupráci s architekty a designéry navrhl 
ALBIXON také zastřešení teras, která tvarem, 
funkčností a barvou dotvoří každý dům i za-
hradu. Výhody zastřešené terasy ocení každý 
– instalace nevyžaduje stavební povolení, 
ochrání zahradní nábytek před deštěm, vět-
rem i sněhem, je odolná proti povětrnostním 
vlivům a nabízí možnost zvláštního vstupu 
pro domácí mazlíčky. Barvu lze přizpůsobit 
fasádě nebo okenní rámům. Zastřešení terasy 
lze volitelně doplnit o infrazářič s digitálním 
termostatem a dálkovým ovládáním. 

Předchozí kariérní půso-
bení Petra Rese je více než 

patnáctileté na pozici obchodního a marke-
tingového ředitele skupin HP Tronic. Na své 
nové pozici využívá své široké zkušenosti 
z vedení obchodu a marketingu, které jsou 
podpořeny praxí z retailu a e-tailu.

Současné zaměření nového generálního 
ředitele ETA je zejména na ještě větší posíle-
ní značky ETA na českém a slovenském trhu, 
využití silné distribuce a možnost vždy na-
bídnout zákazníkovi produkt, který opravdu 
chce a potřebuje. „Kvalita, stoprocentní ser-
vis a atraktivita produktu podpořena českým 

designem, to je to, co chce ETA vždy stávají-
cím a novým zákazníkům nabídnout,“ říká 
Petr Res. A dále dodává své oblíbené motto, 
že bychom se nikdy neměli spokojit s prů-
měrností, pokud je dokonalost nadosah.

Ve svém volném čase se Petr Res věnuje 
sportu, kultuře a gastronomii.

Společnost ETA a.s., nejznámější česká značka malých domácích spotřebičů, má nového generálního ředitele. 
Petr Res působí v oboru již více než dvacet let, přichází ze silné a stabilní společnosti HP Tronic Zlín spol. s.r.o. 
a nespokojí se s průměrností. Společně s pozicí generálního ředitele ETA a.s. působí také jako předseda před-
stavenstva společnosti.

Letošní vychytávky pro skvělé léto
Teploty vysoko nad dvacet stupňů, které právě přicházejí, si přímo říkají o prožití 
léta venku - u bazénu či na terase. Abychom si mohli užívat plnými doušky chvíle 
odpočinku v domácím prostředí při koupání a lenošení u bazénu, nebo u snídaně či 
večeře na terase, připravila společnost ALBIXON - největší výrobce bazénů a zastře-
šení v Evropě - několik tipů pro vylepšení letních radovánek: přelivový bazén, nízké 
zastřešení, podvodní samolepky a zastřešení terasy výběr je ze 103 motivů, např. Nemo, želva, 

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

Fisher-Price.
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Petr Novague (1981) absolvoval VŠUP a po 
dvouletém působení v Design-Brothers 
a Logos a.s. v roce 2008 založil vlastní studio 
Novague (http://novague.com/) s jasnou 
vizí: Navrhovat a vyvíjet výrobky, které jsou 
funkční, uživatelsky příjemné a esteticky 
jedinečné. Portfolio studia sahá od nábytku 
až po spotřební elektroniku či koncepce 
vozů. Ke klíčovým projektům značky Nova-
gue patří vedle cenou Red Dot ověnčených 
produktů například také design Smartphonu 
Verzo, originální stojánek nejen pro iPhone 
IXLstand, sofa Nano, ECO houpací židle, 
Concept car pro Porsche, domácí kino LO-
EWE a mnohé další. Petr Novague s úspě-
chem prezentuje svou tvorbu na prestižních 
veletrzích a výstavách po celém světě (ICFF 
New York, 100 % Design London, Tendence 

Frankfurt, Vienna Design Week, Designblok 
Praha, Transclimatic Sydney ad.)

V současné době se mladý designér věnuje 
mimo jiné oživení kultovního škodováckého 
sporťáku – Škody 110 R. „Erko je design auta 
s odkazem na legendární předlohu ze sedm-
desátých let. Pro zájem ze strany veřejnosti 
jsem letos připravil studii, kterou chci do 
konce roku zrealizovat v malosériové pro-
dukci,“ uvedl Petr Novague. 

Druhé ocenění Red Dot za nejlepší produktový
design pro českého designéra Petra Novagua
Petr Novague je jedním z mála českých designérů, kterému se podařilo dvakrát získat prestižní mezinárodní cenu Red Dot. Po 
jeho celohliníkové židli EDGE z roku 2012 byla letos do exkluzivní společnosti výrobků s nejlepším designem na světě odbornou 
porotou vybrána produktová řada přepěťových ochran neboli pojistek SALTEK. 
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V podvečer 22. května 2014 se v příjemném 
klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu 
Lávka s historickým rámcem Karlova mostu 
a působivým výhledem na Hradčany ode-
hrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem 
provázel zkušený a vtipný moderátor Jan 
Pokorný a hudební vystoupení osvědčené 
stálice hudební scény Marthy Elefteriadu 
i kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem 
zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny soš-
ky křišťálových delfínů z českého skla v čele 
s Velkým modrým delfínem v působivém 
designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra 
Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly 
kromě diplomů i mnohé věcné dary od spon-
zorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen 
udělila hodnotitelská komise i několik zvlášt-
ních ocenění za mimořádné aktivity a úspěš-
né inovativní marketingové projekty.

Výsledky soutěže
Na základě individuálních 
hodnocení jednotlivých 
členů hodnotitelské komi-
se byl předložen prezidiu 
ČMS následující návrh oce-
nění jednotlivých nomino-
vaných kandidátů:

Velký delfín – hlavní cena soutěže: Ing. Ivan 
Vodička, generální ředitel Alpine Pro, a.s. – za 
úspěšné projekty spolupráce s Českým olympij-
ským výborem při budování značky firmy a popu-
larizaci olympijského hnutí. Zvláštní cena – Zlatý 
delfín: Vladimír Raška, majitel firmy – za úspěš-
ný projekt originálního řešení v oblasti značky. 
Zvláštní cena – Růžový delfín: Ing. Petr Sýkora, 
MBA, nadační fond DOBRÝ ANDĚL – za úspěšnou 
realizaci komplexní marketingové strategie při 
založení a rozvoji fondu. Malí delfíni: Ing. Jiří 
Falout, Lipno Servis, s.r.o. – za úspěšnou realizaci 
marketingového konceptu v oblasti cestovního 
ruchu a rekreace; Radomír Klofáč, MORIS design, 
s.r.o. – za úspěšný návrh a realizaci přeměny de-
signu a konceptu sítě prodejen; Michal Nosek, 
Seznam.cz, a.s. – za přípravu a realizaci nového 
komplexního nástroje pro výzkum trhu; Mgr. Jar-
mila Podhorná – za inovativní přístupy v oblasti 
rozvoje trhu produktů pro bylinnou léčbu; Petr 
Tureček, CeWe Color, a.s. – za realizaci nových 
forem komunikace a spolupráce se zákazníky; 
Ing. Miluše Valdová, Druchema Praha – za úspěš-
ný projekt inovace výroby sortimentu včetně 
redesignu obalů. Mimořádné ocenění prezidia 
ČMS – plaketa: Mgr. Vladimír Veselý – vedoucí 
oddělení marketingu deníku Právo za mediální 
spolupráci při pořádání soutěže Marketér roku od 

jejích počátků do současnosti. Diplom za nomi-
naci: Ing. Jan Gušl (Jednota Kaplice – předseda 
družstva); Jiřina Chrtková (Bohemia Werbung 
– umělecká ředitelka); Ing. Radka Jiráčková (Zdra-
votní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – vedoucí 
skupiny marketingu); Ing. Jiří Málek (Náš grunt, 
s.r.o. – jednatel společnosti); Ing. Josef Peřina 
(KOVIN, družstvo invalidů – předseda družstva); 
PhDr. Lenka Tomešová (Agentura Hit – předsed-
kyně Klubu manažerek).

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. byl i letos před-
sedou hodnotitelské komise, která pracovala 
ve složení: prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., ka-
tedra ekonomiky, manažerství a humanitních 
věd ČVUT. Členové: JUDr. Jan Levora , výkonný 
ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky; 
Ing. B lanka Bukovská, šéfredaktorka Brand-
s&Stories; Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE 
Praha; Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu 
průmyslu a dopravy
Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 
100; Ing. Ondřej Typolt, personální ředitel Olym-
pus; prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty 
podnikohospodářské, VŠE Praha

Časopis Brands&Stories byl jako již každo-
ročně mediálním partnerem soutěže

SOUTĚŽ MARKETÉR ROKU 2013 MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Česká marketingová společnost vyhlásila
oficiální výsledky soutěže Marketér roku 2013.



Jste česká občanka, podnikáte čtyři roky a jste 100% majitelkou společnosti?
Chcete patřit do komunity zajímavých žen?

Poznat ženy se stejným pracovním nasazením?

Přihlaste se do 7. ročníku prostřednictvím 
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Účast v soutěži je bezplatná.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí

Výjimečná podnikatelka
Cena za inovativní řešení

Výjimečný růst firmy

7. ročník OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – OCP 2014

OCENĚNÍ
ČESKÝCH

PODNIKATELEK

Značka založená maskéry a vizážisty před 25 
lety se od svého vzniku zaměřuje na využití 
v divadelním, filmovém či módním průmys-
lu. Výjimečná odolnost a propracovaný 
sortiment výrobků jsou dostupné pro 
každého, hlavně však pro maskéry a vizá-
žisty.

Skladem je více než 1 500 položek 
s rozsáhlým počtem odstínů a dru-
hů výrobků přizpůsobených se-
zonním trendům. Nabídka zahr-
nuje veškeré doplňky potřebné 
pro profesionály, včetně štětců, 
barev a příslušenství pro techniku 
airbrush či elegantních prodejních sto-
janů do kosmetických salónů.

Make-up Studio pravidelně pořádá produk-
tová školení a prezentace svých aktuálních 

kolekcí. Ucelený koncept kurzů je 
dostupný pro začínající i pro-

fesionální maskéry a vizá-
žisty. Produkty nejsou 

testovány na zvířatech 
a jsou hypoalergenní.

Kosmetika od 
Make-up Studia je 
oblíbenou značkou 

světových celebrit 
a uznávaných maskérů, 

která vás zaručeně překvapí 
svou širokou nabídkou a osvědče-

nou kvalitou.

Exkluzivně zastupuje řadu světových značek včetně absolutních 
špiček v daném segmentu. Spojení značka – kvalita – servis – je pro 
společnost Potten & Pannen – Staněk klíčové. Majitele těší vyhledá-
vat ve světě tzv. „vychytávky“ do kuchyní a dopřát je i českým spo-
třebitelům. Jednou takovou je právě unikátní novinka v oblasti mul-
tifunkčních kuchyňských spotřebičů – Vita Juicer značky Novis®, 
který nabízí chytrou kombinaci čtyř funkcí v jednom: odšťavňování, 
lisování a speciální funkce Vitatec® a Citromax®. Estetika, technolo-
gie a design se prolínají v jednom finálním produktu – výsledkem je 
nejhezčí a nejkompaktnější odšťavňovač ve své třídě pro každodenní 
krásu přírodní energie a vitalitu ve vaší kuchyni. 

Díky převratné patentované technologii Vitatec®, kombinující od-
středivou sílu s lisem na citrusy, vzniká šťáva optimálně hladké konzis-
tence, ve které zůstává o 20 procent více živin než ve šťávě z klasické-

Generální partner ���������

Hlavní partner

�����������������

GOLF RESORT BEROUN

�������������������

�����������������������

09/07/2014

27/08/2014

09/09/2014

Bulletin
advokacie

CODEXIS® GOLF TOUR 2014
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

Partner

Ze života značek

42 43

Vita Juicer
značky Novis
v obchodech
Potten & Pannen – Staněk
Česká společnost Potten & Pannen – Staněk na trh vstoupila 
v roce 1992 s vizí povýšit vaření, stolování a vše, co se děje 
(nejen) okolo kuchyně na výsostné umění. Za 22 let exis-
tence si vybudovala výjimečnou pozici – je vnímána jako 
nejprestižnější importér designově orientovaných produktů, 
kuchyňských a domácích potřeb v České republice.

ho odšťavňovače. Tuto funkci 
zákazník ocení například při 
výrobě nyní tolik oblíbených 

„smoothies“. Unikátní je i pa-
tentovaný systém Citromax®, 

který pomocí kónického tvaru lisu 
na citrusové plody připravuje ovocnou 

dřeň k dalšímu použití, takže ani kousek zdra-
vého ovoce nepřijde na zmar. Juicer je vybaven 

technologií Drophold®, proto všechny jeho části 
dokonale těsní a nepropustí ani kapku cenné teku-
tiny ven. Dalším zlepšením oproti běžným přístro-
jům této kategorie je speciální široký tvar odstře-
divky, díky němuž není třeba ovoce a zeleninu do 
přístroje tlačit, ale stačí je prostě jednoduše vložit. 
Do Juiceru je pak vše doslova vtaženo. 

Vita Juicer zn. Novis se velmi snadno ovládá 
pouze jedním tlačítkem on/off. 

Prémiový odšťavňovač Vita Juicer zn. Novis vy-
vinutý ve Švýcarsku vyniká nejen snadným ovládá-
ním, ale i odpovědným využíváním materiálů při 
výrobě vzhledem k životnosti a následné recykla-
ci, což se odrazilo i ve dvou prestižních oceněních, 
která získal. Initiative Lifecare je nezávislá inicia-
tiva usilující o podporu kvality produktů, inovace 
a design. Vita Juicer obdržel tuto cenu v oblasti 
kuchyňských inovací. Dalším oceněním je Red 
Dot Design Award, které uděluje Design Zentrum 

Nordrhein Westfalen výrobkům s promyšleným designem v němec-
kém Essenu již od roku 1955.
Vita Juicer zn. Novis je k dispozici v osmi trendy barvách a díky své-
mu krásnému tvaru může být krásným designovým doplňkem každé 
kuchyně.

Ze života značek

Holandská
kosmetika
MAKE-UP STUDIO
nyní i v ČR
Profesionální holandská dekorativní kosmetika disponující vysokou kvalitou výrobků a širokou paletou barev má nyní zastoupe-
ní i v České republice. Produkty profesionální značky Make-up Studio jsou dostupné již ve více než 40 zemích světa a v součas-
nosti si je můžete objednávat přímo v e-shopu nebo si osobně vyzkoušet v make-up showroomu v Kladně.



PaperlinX je obchodní značka společnosti Ospap a.s. 

www.paperlinx.cz
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Největší úspěchy sklidil FLEXFORM v po-
sledních dvaceti letech díky blízké spoluprá-
ci s renomovaným architektem Antoniem 
Citteriem, který pro společnost navrhl nejen 
několik kusů nábytku, ale zejména vymyslel 
nový koncept sedaček seskládaných z men-
ších modulárních částí. 

V roce 1959 založili bratři Galimbertiové 
pod názvem Flexform by Galimberti dílnu, 
ve které vyráběli pohovky a polstrované 

Flexform exkluzivně
v showroomu Stockist Vinohradská

Začátkem května byl v rámci designové prodejny Stockist Vinohradská slavnostně 
otevřen showroom prestižní italské značky nábytku FLEXFORM, kterou Stockist vý-
hradně zastupuje pro ČR. 

židle. Jejich potomci pak v 60. letech, kdy 
se značka Flexform stala obecně známou, 
přeměnili manuální výrobu na průmyslovou 
a postupně začali své produkty vyvážet do 
Evropy a zámoří. 

Flexform si zakládá na tom, že nemá výro-
bu nikde jinde ve světě, pouze v Itálii, v měs-
tečku Meda na předměstí Milána, v srdci 
regionu Brianza, kolébce italského designu. 
Flexform spolupracuje jen s těmi nejlepšími 

italskými designéry. K těm nejvýznamnějším 
patří architekt a designér Antonio Citterio, 
který 40 let významně koordinuje celou ko-
lekci a je zároveň i autorem nejznámějších 
produktů značky Flexform – pohovek Cesto-
ne, Feel good, Groundpiece, Soft dream atd.

Do rozsáhlého produktového portfolia 
značky patří zejména pohovky, moderní 
křesla, stoly, židle, knihovny a čalouněné 
postele.

Martin Leitgeb,
spolumajitel Stockist komentuje: 
„Jsem velice rád, že jsme získali výhradní za-
stoupení této prestižní značky, která se řadí 
mezi ty nejlepší v oblasti nadčasového a kva-
litního nábytku.“

Ze života značek
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„Letošní seznam zdůrazňuje konec recese, hodnoty narůstají a letos 
poprvé vidíme růst všech kategorií i Top 100 celkově,“ říká David 
Roth, ředitel The Store, WPP. „Co rozhodně stojí za povšimnutí, je 
způsob, jakým se silné značky vzpamatovaly. Sedmdesát jedna značek 
z letošního Top 100 2014 zde byly již v roce 2008. Přes finanční nesta-
bilitu a digitální narušení, které zasáhlo mnoho společností, se tyto 
značky udržely v žebříčku a dokázaly tím trvanlivost silných značek.” 
Kontinentální Evropa se na tomto oživení podílí (hlavně společnosti 
se silnou vazbou na trh Spojených států), letošní seznam však jasně 
ukazuje, jak ničivý dopad měla bankovní krize a krize evropské měny 
na celý region. Evropské značky musí ještě vynaložit nemalé úsilí, aby 
dorovnaly úroveň roku 2008.“

Souhrnná hodnota značek z Top 100 se od svého prvního uvedení 
v roce 2006 téměř zdvojnásobila. První stovka má dnes hodnotu 2,9 
bilionu dolarů. Od roku 2008, kdy se datuje počátek bankovní a mo-
netární krize, vzrostla její hodnota o 49 %.

Google sesadil Apple a stal se nejhodnotnější značkou světa v žeb-
říčku BrazdZ Top 100 Nejhodnotnějších světových značek pro rok 
2014 s hodnotou 159 miliard dolarů, což představuje meziroční ná-
růst o 40 %. Po třech letech na vrcholu sestupuje Apple na druhou 
příčku a jeho hodnota značky klesá o 20 % na 148 miliard dolarů. Přes-
tože Apple zůstává značkou s vrcholovým výkonem, klesá její kredit 
coby značky udávající trendy v technologiích hlavně kvůli absenci 
převratných novinek. Třetí pozici si udržel lídr v oblasti B2B, značka 
IBM, která má hodnotu 108 miliard dolarů.

Nick Cooper, ředitel divize Millward Brown Optimor, říká o znač-
ce na vrcholu žebříčku: „Google se ukázal jako neskutečně inovativní 
s Google Glass, investicemi do umělé inteligence a řadou partnerství, 
která umísťují jeho operační systém Android do jiných druhů zboží, 
například do aut. Všechny tyto aktivity nenechávají spotřebitele na 
pochybách, co je Google zač, navíc přicházejí v době, kdy Apple zpo-
maluje své tempo.“

BrandZ Top 10 Nejhodnotnějších značek světa pro rok 2014
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1 Google Technologie 158,843 +40 % 2 

2 Apple Technologie 147,880 -20 % 1 

3 IBM Technologie 107,541 -4 % 3 

4 Microsoft Technologie 90,185 +29 % 7 

5 McDonald‘s Fast Food 85,706 -5 % 4 

6 Coca-Cola Nealko 80,683 +3 % 5 

7 Visa Kreditní karty 79,197 +41 % 9 

8 AT&T Telekomunikace 77,883 +3 % 6 

9 Marlboro Tabákové výrobky 67,341 -3 % 8 

10 Amazon Obchod 64,255 +41 % 14 

Žebříček Top 10 Nejhodnotnějších značek
kontinentální Evropy pro rok 2014
Celkově vzrostla hodnota prvních deseti značek kontinentální Evro-
py o 19 %, odrážejíc znovu nabyté sebevědomí některých evropských 
trhů a celosvětově rostoucí trend. Přestože v letošním roce evropské 

značky rostly, v celosvětovém měřítku zaznamenaly kvůli Euro-krizi 
výrazné ztráty. Přestože kontinentální Evropa se v současnosti podílí 
na Top 100 zhruba 23 % značek a ze 14 % svou hodnotou, oproti stavu 
před recesí v roce 2008 jde o výrazný propad. Před šesti lety byla Ev-
ropa zastoupena 28 značkami a 20 % hodnoty vyjma značek sídlících 
ve Velké Británii.

IKEA a Movistar jsou nejrychleji rostoucími evropskými značka-
mi v dnes publikovaném devátém ročníku výzkumu společnosti 
Millward Brown Optimor - BrandZ™ Nejhodnotnější světové značky.

BrandZ Top 10 Nejhodnotnějších značek světa pro rok 2014
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1 SAP Technologie 36,390 +6 % 1 

2 Deutsche Telekom Telekomunikace 28,756 +20 % 3 

3 Louis Vuitton Luxusní zboží 25,873 +14 % 4 

4 BMW Auta 25,730 +7 % 2 

5 L’Oréal Osobní péče 23,356 +30 % 7 

6 Zara Oblečení 23,140 +15 % 5 

7 Hermès Luxusní zboží 21,844 +14 % 6 

8 Mercedes-Benz Auta 21,535 +20 % 8 

9 Movistar Telekomunikace 20,809 +56 % 10 

10 IKEA Obchod 19,367 +61 % NEW 

Letošní zpráva z výzkumu zahrnuje tato klíčová zjištění:
Součást života: Úspěšné značky, jako jsou Google (značka číslo 1), 
Facebook, Twitter, Tencent a LinkedIn, jsou více než jen nástroje, sta-
ly se součástí našich životů. Nabízejí nový způsob komunikace, který 
zaměstnává naši pozornost i představivost, ale zároveň nám pomáhá 
zorganizovat ostatní aspekty našeho života. Některé značky, jako na-
příklad Tencent nebo Google, dělají výpady mimo svou kategorii, aby 
získaly více naší pozornosti. 
Účel před ziskem: V dnešním světě mají daleko větší šanci uspět 
značky, které jdou dál, než je jejich primární účel. Například značka 
Pampers, která upozorňuje na zdravotní rizika matek a dětí, obsadila 
39. pozici a její hodnota vzrostla o 10 % na 22,6 miliardy dolarů. 
Kategorie oblečení je nejrychleji rostoucí: První desítka značek 
kategorie oblečení vzrostla letos o 29 % na téměř 100 miliard dolarů, 
čímž překonala kategorii automobilů (růst o 17 %) a obchodu (růst 
o 16 %). Dále rostou společnosti poskytující technologické služby: Ne-
jen že technologické značky obsadily první čtyři místa žebříčku, ale 
další patří i mezi největší skokany letošního pořadí. 
Hodnotnější značky rostou rychleji: Společnosti se silnými znač-
kami jsou schopné svým akcionářům přinést lepší výsledky. 
Značky západního světa se v roce 2014 odrazily zpět, s větším 
podílem jak značek, tak i hodnoty v Top 100. Je to důkazem pružnosti 
již zavedených značek a expanzí značek nových a také zlepšivší se eko-
nomické situace. Důsledkem je zmenšení podílu značek rychle rostou-
cích ekonomik. Nejsilnějším představitelem je s 11 značkami i nadále 
Čína. Dále jsou zastoupeny dvě značky ruské – Sberbank a MTS a tře-
tím rokem reprezentuje africké značky mobilní operátor MTN.

Žebříček BrandZ™ Top 100
nejhodnotnějších značek světa a kontinentální Evropy
Studie BrandZ Top 100 Nejhodnotnějších světových značek prováděná společností Millward Brown Optimor pro WPP vstoupila 
do svého devátého roku. Je jediným žebříčkem, který využívá k výpočtu hodnoty značky vedle finančních dat i názory aktuál-
ních i potenciálních zákazníků značky.


