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Vážení a milí čtenáři,

právě před pěti lety v září jste mohli držet v ruce první vydání 
našeho časopisu. 

Když jsem před 5 lety pojala myšlenku vytvořit specifický koncept časopisu 
a zaplnit díru na trhu, která je někde uprostřed mezi life-stylovými 
magazíny a jednooborovými odbornými časopisy, začínalo se tehdy 
používat zaklínadlo „krize“ a neměla jsem neměla jistotu, že tento koncept 
trh přijme. Až když jsem přišla s nultým vydáním – velkým černým 
luxusním magazínem za představiteli značek, oni sami mě utvrdili v tom, 
že skutečně to bude něco, co na trhu chybí. 

Brands&Stories představil čtenářům již stovky značek a 5 let poukazuje na 
to, že u nás je co obdivovat, ať již jsou to značky, které založil kdysi dávno 
předek současného vedení, nebo vzniklé před několika málo lety. Část Stores 
se vyprofilovala se jako odborné periodikum, které je respektované mnoha 
asociacemi a odbornými seskupeními u nás. Ze zahraničních subjektů si 
časopis považuje akceptace německým EHI Retail Institute, který vydává 
kromě jiného i významný odborný časopis stores+shops, jehož články má 
Brands&Stories právo přejímat. Také díky němu mám tu čest nominovat 
naše nejzdařilejší koncepty obchodů do světové soutěže – EuroShop 
RetailDesign Award.

Část STORES časopisu Brands&Stories se již pět let soustavně věnuje 
konceptům kamenných obchodů. Navzdory tvrzení, že internet zlikviduje 
kamenný obchod, začalo naše odborné periodikum pravidelně přinášet 
ukázky od nás i ze světa, jak může koexistovat kamenný obchod vedle 
internetu. I tištěné periodikum musí dnes existovat vedle elektronických 
časopisů, a proto právě toto jubilejní vydání Brands&Stories přináší 
novinku – jak oživit tištěné stránky. Můžete si ji vyzkoušet na stranách 
prezentace značky Viz-i. Jde o jedinečnou aplikaci pro chytré telefony 
a tablety, díky které snadno a rychle oživnou obrázky v tištěném médiu. 
Bez nutnosti internetového připojení Vás čtenáře zavede přímo do TV 
reklamy, spustí ukázku z filmu nebo projev řečníka, ukáže třeba funkce 
produktu bez zdlouhavého čtení manuálu. Oživení stran mohou využívat 
od tohoto vydání u nás prezentované značky.

Moje ohlédnutí za pěti lety chci ale především zakončit díky. Díky všem 
svým spolupracovníkům, zejména grafikovi Jindrovi Liebichovi, který 
celých 5 let svojí grafikou povznáší úroveň časopisu.

Vážím si i toho, že skutečné špičky a odborníci v nejrůznějších oborech 
jsou ochotni u nás přispívat a publikovat. Těší mě také to, že již roky 
můžeme podporovat chráněnou dílnu A MANO, která nám svědomitě 
balí a kompletuje každé vydání. A samozřejmě můj velký dík patří i vám 
- čtenářům, kteří nás čtete.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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na Kousmichoffů útočiště, když roku 1917 
uprchla z Ruska před bolševickou zvůlí. I Vi-
atcheslav a následně jeho dědic Konstantin 
byli proslulými mistry ve vytváření nových 
receptur, které se dočkaly mnoha ocenění. 
Konstantin byl však více umělcem než ob-
chodníkem a firmu, těžce zasaženou válkou 
a následnou ekonomickou situací, roku 1972 
prodal. 

Zásadní impuls pro další rozvoj společ-
nosti Kusmi Tea přišel v roce 2003, kdy se 
v tradici započaté rodinou Kousmichoff 
rozhodli pokračovat Sylvain Orebi se svým 
bratrem, majitelé firmy Orientis Gourmet, 
obchodující s kakaem a kávou. Uvedli na trh 
nové směsi, oživili distribuční sítě, posílili 
mezinárodní renomé a nyní, o jedenáct let 
později, je Kusmi Tea Paris opět globální 
luxusní značkou, obchodovanou po ce-

… nestárnoucí legenda, 
opravdový zážitek pro milovníky čaje. 
KusmiTea již téměř 150 let nabízí čajové směsi té nejvyšší 
kvality, jejichž originalita spočívá v nepřekonatelném umění 
vytváření směsí čajů, květin a koření jedinečné chuti. 

Kusmi Tea Paris

Prémiové francouzské čaje
s ruskými kořeny
Historie značky Kusmi Tea Paris je stejně 
vzrušující jako první doušek tohoto lahodné-
ho čaje. 

Nejstarší syn rolníka Pavel Michailovitch 
Kousmichoff ve čtrnácti letech opustil rod-
nou vesnici a vydal se hledat práci do Petro-
hradu. Uchytil se jako poslíček u obchodníka 
s čajem, který záhy rozpoznal chlapcovo na-
dání a zasvětil jej do umění míchání čajových 
směsí. 

To má v Rusku dlouhou tradici, protože 
zatímco do západní Evropy se čaj dovážel po 
moři a byl luxusním artiklem, do Ruska jej 
dopravovali ve velkém po zemi. Stal se pro-
to lidovým nápojem konzumovaným po celý 
den, inspirujícím nejen vznik svébytné kul-
tury přípravy a servírování, ale i mistrovství 
kombinování čajových lístků s jinými ingre-
diencemi, které ozvláštňovaly jeho chuť.

Ke svatbě s dcerou bohatého obchodníka 
s papírem v roce 1867 zaměstnavatel Pavlovi 
navíc věnoval vlastní obchod, první obchod 
„Kusmi Thé“. Kousmichoff založil své podni-
kání právě na vytváření vlastních směsí, kte-
ré si záhy získaly nebývalou oblibu a dodnes 
tvoří páteř nabídky značky v kolekci exklu-
zivních ruských směsí. Tak se roku 1880 zro-
dila receptura „Bouquet of Flowers“, oblíbe-
ný čaj cara Mikuláše, „Prince Vladimir“ nebo 
„Anastasia“, variace na Earl Grey. Malá firma 
rychle expandovala, Pavel zbohatl a stal se 
majitelem jedenácti čajoven v Rusku. 

Pavlův syn Viatcheslav se 
v roce 1907 vydal studo-
vat do Londýna a Paříže 
a v obou těchto městech 
založil obchodní zastou-
pení otcovy značky. Prá-
vě v Paříži nalezla rodi-

Příběh značky Kusmi Tea Paris
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Sylvain Orebi

Čaje Kusmi Tea Paris jsou dostupné
ve všech prodejnách Potten & Pannen, na e-shopu 
www.vasekuchyne.cz a u vybraných prodejců. 

Čaje se dělí do následujících kategorií: 

exkluzivní směsi 
– směsi čajů (černých 
i zelených) s květinami, 
citrusy a kořením podle 
původních receptur 
zakladatelů značky

klasické černé čaje 
– jednodruhové nebo 
míchané černé čaje, 
v některých případech 
ochucené čokoládou, ka-
ramelem nebo vanilkou

klasické zelené čaje - jed-
nodruhové nebo míchané 
zelené čaje, někdy ochuce-
né květinami a ovocem

wellness směsi – unikátní 
směsi, které efektivně kom-
binují blahodárné účinky 
prvotřídního čaje, maté, 
rooibosu, bylin a přírodních 
ingrediencí se skvělou chutí, 
z nichž nejoblíbenější je re-
ceptura pro krásnou a hyd-
ratovanou pleť BBDetox

Čaje se dělí do následujících kategorií: 

klasické černé čaj

Thein, alkaloid obsažený v čaji, má stejně povzbudivý efekt jako kofein. Jeho účinky 
nastávají pomaleji, o to déle však trvají. Ti, kdo si rádi vypijí šálek čaje před spaním nebo 
například nastávající maminky, se však svého oblíbeného nápoje vzdávat nemusí – čaj stačí 
přelít horkou vodou, nechat louhovat přesně jednu minutu, první nálev vylít a čaj opět zalít 
čistou vodou. Chuťové a vonné složky se uvolňují pomaleji a zůstanou tak zachovány. 

lém světě, se sítí vlastních butiků v Evropě 
i Americe. 

V České a Slovenské republice je značka 
Kusmi Tea Paris od roku 2013 exkluzivně 
distribuována společností Potten & Pannen 
– Staněk, která na přelomu listopadu a pro-
since otevře butik Kusmi Tea v Obchodním 
centru Nový Smíchov. 

Tajemství delikátní chuti a vůně
Sortiment Kusmi Tea Paris v současné době 
zahrnuje přes sedmdesát druhů čajů. Jedno-
druhových, míchaných, aromatizovaných, 
ovoněných, ochucených, ale i směsí bylin 
pro přípravu nálevů.

Základem jsou samozřejmě pečlivě volené 
suroviny, které Kusmi Tea nakupuje v pré-
miových lokalitách po celém světě. Jedná se 
o výběrové čajové lístky, sklízené ze svrch-
ních pater čajovníku, zpracovávané a třídě-
né zásadně ručně na vybraných plantážích 
Číny, Indie a Srí Lanky. Jsou baleny buď do 
ikonických plechovek pro sypaný čaj, nebo 
do ručně šitých mušelínových sáčků, podtr-
hujících exkluzivitu svého obsahu, pro čaj 
porcovaný.

Čaje ochucované nebo aromatizované 
jsou míchány podle pečlivě utajovaných 
receptur s dalšími surovinami exkluzivní ja-
kosti. Květinami, ovocem a jasmínem ze slav-
ného Grasse, světového centra parfumérství, 
bergamotem z Kalábrie, vanilkou z Madagas-
karu, marockou mátou nanna nebo orientál-
ním kořením.

Současnost značky Kusmi Tea Paris



změn. Jsme vedeni snahou být tím nejlepším 
partnerem, jsme nároční nejen na kvalitu do-
dávaných produktů, ale také sami na sebe.

Pozitivním a zásadním způsobem vstu-
pujeme do života našeho klienta. Pouhým 
obchodem však naše spolupráce nekončí. 
Stejně jako dobrý chovatel sleduje dráhu své-
ho koně, i my se staráme o celoživotní servis 
klenotů a šperků, které se předávají z genera-
ce na generaci.“

Dopřejte sobě i Vašim blízkým pocit je-
dinečnosti a bezpečnosti svých investic.

Šance pro budoucí šperkaře
DiamondCapital® v nedávné době navázala 
partnerství s uměleckoprůmyslovou školou 
Turnov, na které také studoval její přední 
klenotník pan Josef Zbortek. Vše, co se zde 
naučil, je základem firmy. Právě on přišel 
s nápadem spolupracovat s touto školou, 
a rozvíjet tak umění mladých talentů. Střední 
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná 
škola v Turnově se svým rokem založení 1884 

Příběh DiamondCapital®
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DiamondCapital® je úspěšně rozvíjející 
se společnost, která umí nabídnout 
to nejlepší ze světa zlata a diamantů. 

Vizí společnosti je vytvoření módní značky, 
která bude významná ve světě šperku. Jejím 

cílem není jen poskytová-
ní těch nejkvalitnějších 
služeb zákazníkům, jde jí 
především o vyváženost 
a soulad toho, co vytváří 
a poskytuje.

„Naše společnost vstu-
puje do světa investič-
ních kamenů a šperků 
bez zábran, kde si určuje 

Z diamantů 
se s námi rodí šperk. 

V áš šperk.
„Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.“

Friedrich Nietzsche

Současnost značky DiamondCapital®
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své potřeby, s know-how přímé těžby dia-
mantů a zlata,“ říká Jiří Slanina, jednatel 
společnosti.

„Vyhledáváme a dovážíme zajímavé dra-
hokamy z dolů západní Afriky, a tím tak 
máme možnost ovlivňovat férový způsob ob-
chodu. Po důkladném zpracování vytváříme 
v našem ateliéru výtvarné návrhy šperků, 
které jsou odrazem těchto unikátních nálezů. 

Umění šperků je v dnešní době jedním 
z nejvyhledávanějších po celém světě. Činí 
nám požitek, jak už z velmi dobré vzrůstající 
investiční hodnoty, tak z pohledu uspokojení 
naší osobnosti a krásy, kterou v sobě skrývá-
me. S námi si svoje šperky může zákazník 
navrhnout sám. Může do nich vložit svou 

jedinečnost a my mu pomůžeme s veškerou 
realizací jeho zrodu, ve spolupráci s naším 
předním šperkařem Josefem Zbortkem, který 
patří mezi nejvyhledávanější šperkaře v Evro-
pě a úspěšně pracuje pro náročnou klientelu.

Našim zákazníkům nabízíme volnost ve 
výběru svého šperku. Díky našim klenotní-
kům, kteří mají nepřeberné množství zku-
šeností a talentu, se vysněné klenoty mohou 
stát skutečností. Každý náš zákazník je jedi-
nečný stejně jako naše diamanty či finální 
šperky. 

Jsme připraveni Vám nabídnout přesně 
takový diamant, po jakém sníte.

Trh, na kterém naše firma působí, se neu-
stále vyvíjí a zaznamenává řadu zásadních 

Přijměte tedy pozvání na společnou cestu ke zrodu Vašeho šperku…

Ano, je to možné. Šperky DiamondCapital® 
nejsou určeny pouze zákazníkům, kteří 
chtějí vlastnit ojedinělý šperk dle vlastního 
návrhu. Mohou být také stylovým módním 
doplňkem a zároveň mohou poskytovat vý-
bornou příležitost pro prezentaci obchod-
ních společností. DiamondCapital® navr-
huje a vyrábí firemní manžetové knoflíčky, 
brože, spony, prsteny či jiné šperky dle přání 
klienta. Koho by nelákalo si do klopy přip-
nout unikátní firemní šperk? To si mohl vy-
zkoušet i letošní Basketbalista roku. Česká 
basketbalová federace společně s firmou 
DiamondCapital® přichystala pro pozici krá-
le a královny vládnoucí českému basketbalu 
v příští sezóně zajímavý dárek – diamantový 
šperk v designu basketbalového míče v hod-
notě 50 000 Kč. Firma DiamondCapital® 

Šperk
nesoucí
brand

řadí k nejstarším uměleckým středním 
školám v Čechách. Její vznik byl dán 

přirozenou potřebou kamenářského prů-
myslu – nejdůležitějším zdrojem obživy na 

Turnovsku té doby. Proto patří mezi nejstar-
ší studijní obory se zaměřením na broušení 
a rytí drahých kamenů a na ně navazující 
zlatnictví a stříbrnictví. Velký rozvoj školy ve 
druhé polovině 20. století si vynutil otevření 
dalších uměleckých studijních oborů. Dnes je 
na škole celkem pět oborů – rytí, zámečnictví 
a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení, 
umělecké odlévání.

Při příležitosti 130. výročí založení školy 
přichystala firma DiamondCapital® pro stu-
denty soutěž s názvem ,,Tvořte naše dílo“, 
která bude oficiálně vyhlášena v září tohoto 

roku. Cílem soutěže je prezentovat veřej-
nosti mladé tvůrce, jejich výrobky a trendy 
podléhající dynamickému vývoji módy ze 
světa šperků s vyjádřením svých umělec-
kých ambicí. Nejlepší student si odnese za-
slouženou výhru v podobě další spolupráce 
a hodnotné ceny. DiamondCapital® věří, že 
v mladých talentovaných lidech je budouc-
nost trendů udávajících směr progrese 
snoubící se s tradicí českého šperkařského 
umění. Chce vzájemnou spoluprací umož-
nit spojení nových nápadů a dlouholetých 
zkušeností v oboru.

DiamondCapital® s.r.o.
e-mail: info@diamondcapital.cz
tel.: +420 721 949 494
www.diamondcapital.cz

Diamant.
Král všech drahokamů, jehož ná-
zev je stejně ušlechtilý jako on sám – 
pochází z řeckého adamas = nepřemožitelný, 
nezrušitelný. Jiné jeho jméno, vztahující se k di-
amantu jako symbolu Zasvěcenců, je anachites 
– „strachu zbavující“. Je i drahokamem mysticky 
a magicky nejdůležitějším a nejvýznamnějším.

Již od starověku je diamant brán jako sym-
bol čistoty, nevinnosti, stálosti a moudrosti. 
Celkově dodává energii a vitalitu. Jde o mine-
ralogicky čistý uhlík, tedy látku totožnou s tu-
hou či koksem. Co se týče tvrdosti, nemá ve 
světě konkurenci.

Mužský diamant byl pokládán za nejmoc-
nější amulet. Ženský diamant byl doporučován 
k nošení zvláště ženám, od nichž odvracel 
uhranutí, zlý pohled, očarování a dodával jim 
krásu a roztomilost.

Již staří alchymisté tvrdili, že diamant činí své-
ho majitele nepřemožitelným. Můžete se i Vy cí-
tit jako jedinečná a nepřemožitelná bytost...

Šperky jsou historicky jedny z nejdéle zkráš-
lujících předmětů v dějinách lidstva. Šperk je 
něco víc, než obyčejný předmět denní spotře-
by. Je to artefakt, talisman mající někdy zásadní 
a důležitý význam pro svého nositele. Při jeho 
nošení máme pocit výjimečnosti a půvabné 
krásy, díky které si vážíme lásky osoby, která 
nám jej darovala. 

vyrobila a darovala tento skvost výhradně 
pro slavnost Basketbalista roku 2014. „Tento 
jedinečný klenot zdobí 12 diamantů, které 
symbolizují 12 hráčů v týmu. Jsme rádi, že 
právě my jsme mohli dodat tento ojedinělý 
dárek na slavnostní galavečer, a o to víc, že 
vítěze v obou kategoriích ankety potěšil,“ 
nechal se slyšet Josef Kurka, bývalý basketba-
lový ligový hráč (RH Pardubice, BK Děčín) 
a obchodní ředitel společnosti DiamondCa-
pital®, s.r.o.

řadí k nejstarším uměleckým středním 
školám v Čechách. Její vznik byl dán 

přirozenou potřebou kamenářského prů-
myslu – nejdůležitějším zdrojem obživy na 

Turnovsku té doby. Proto patří mezi nejstar-
ší studijní obory se zaměřením na broušení 
a rytí drahých kamenů a na ně navazující 
zlatnictví a stříbrnictví. Velký rozvoj školy ve 
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zev je stejně ušlechtilý jako on sám – 
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nezrušitelný. Jiné jeho jméno, vztahující se k di-
amantu jako symbolu Zasvěcenců, je anachites 
– „strachu zbavující“. Je i drahokamem mysticky 
a magicky nejdůležitějším a nejvýznamnějším.
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Lukáš Jabůrek

www.moser-glass.com

Umělecká galerie Moser
Staroměstské náměstí 603/15

110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 890 891

Značka Moser je již tradičně zárukou nejen vysoké 

uměleckořemeslné úrovně zpracování, ale také jedi-

nečného designu navrhovaného talentovanými vý-

tvarníky. Díky tvůrčí spolupráci sklářských mistrů Moseru 

a výtvarníků vznikají limitované kolekce a unikátní umě-

lecká díla originálního designu oceňovaná na celém světě. 

Vzniklá díla jsou názorným dokladem tradiční snahy sklár-

ny uplatnit své mistrné sklářské techniky a udávat směr 

v moderních atraktivních trendech. 

MOSER VYTVÁŘÍ ORIGINÁLNÍ 
KŘIŠŤÁLOVÁ DÍLA, 

KTERÁ PŘINÁŠEJÍ KRÁSU

NECHTE SE INSPIROVAT KŘIŠŤÁLOVÝM SVĚTEM MOSER A POTĚŠTE 
SVÉ BLÍZKÉ, OBCHODNÍ PARTNERY ČI ZAMĚSTNANCE.

Odlivka se souboru WHISKY SET
Objem: 370 ml
Cena: 1 050,-Kč

Na přání může být výrobek opatřen erbem, elegantním monogramem nebo věnováním.

Váza BEAUTY 580
Šířka: 15 cm

Cena: 6 770,-Kč

Stojánek na tužky PURE 41019
Výška: 5 cm

Cena: 950,-Kč

Váza BARIEL 2959
Výška: 30 cm

Cena: 46 400,-Kč

Váza UNITY 577
Výška: 11,5 cm

Cena: 3 430,-Kč

www.moser-glass.com
PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER

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

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



Proč jste pro svůj start zvolili právě Kotvu?
Obchodní dům Kotva má svou tradici stejně jako značky skandináv-
ských hodinek, které nabízíme. Prezentace 
vedle dalších luxusních značek v samém cen-
tru Prahy přesně odpovídá stylu, který 
chceme nastavit.

Jaký je styl prezentace hodinek?
Design prodejny koresponduje se speci-
fickými tvary obchodního domu a využí-
vá organické tvary připomínající plástve 
medu. Připravován byl ve spolupráci se 
zástupci Kotvy tak, aby vše odpovídalo jejich i na-
šim požadavkům.

Na koho jste se obrátili s tak zajímavým úkolem navrhnout první ka-
mennou prodejnu luxusních skandinávských hodinek?

Prodejnu navrhla firma MORIS 
design, která dlouhodobě spolu-

pracuje s obchodním domem 
Kotva na oživení prodejních 

prostor. Designéři odvedli 
opravdu profesionální prá-
ci a výsledek přesně splnil 

naše představy o jednodu-
ché, přehledné a výjimečné 

prezentaci hodinek. Zajímavé 
značky si zaslouží zajímavou 

prezentaci.

PŘINÁŠÍ SKANDINÁVSKÉ ZNAČKY
LUXUSNÍCH HODINEK

Značka Time of Scandinavia se zrodila v České republice, aby zákazníkům ukázala dánské 
a norské hodinky značek Lars Larsen, Bruvik, Jacob Jensen, Jet Set a Danish Design v plné 

kráse. Donedávna neměli zákazníci možnost si hodinky těchto značek vyzkoušet, protože v České 
republice neexistovala žádná prodejna, která by je takto pohromadě nabízela. 
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Time of Scandinavia
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TIME OF SCANDINAVIA V KOTVĚ
V září je v Kotvě otevírána první prodejna luxusních hodinek skandinávských značek Lars Larsen, Bruvik, 

Jacob Jensen, Jet Set a Danish Design v České republice. Prodejna hodinek s vodou z norských fjordů, 

s příznačným jménem Time of Scandinavia, je v tuto chvíli jedinou kamennou prodejnou v ČR.

Značky do České republiky přináší jejich zástupce John Rodriguez Garcia, kterého jsme se zeptali: 

John Rodriguez Garcia, který značky v České republice zastupuje, o nich 
hovoří s láskou: „Nejsou to jen hodinky, které prodáváme, jsou to i příběhy 
jejich značek. Historie vzniku těchto dokonalých strojků je dlouhá a plná 
emocí. Ze všech je cítit závan drsného severu dýchajícího norskými fjordy.“ 

Odkazem hodinek značky Lars Larsen je pří-
běh o cestě, která trvala 93 let a o návratu 
domů. Pan L. Larsen Sr. se narodil 8. listopa-
du 1889. Když mu bylo pouhých 14 let, vydal 

se na moře, kde se jeho každodenním chle-
bem stalo rybaření. Následně získal vzdělání 
na námořní akademii a v roce 1916 se stal 
kapitánem. Z moře se tak stalo jeho živobytí, 
kterým se i přes svůj veliký zájem o hodinky 
živil celý život. Lars Larsen ale i nadále snil: 
snil o tom, že se stane výrobcem hodinek. 
Své první hodinky navrhl a vyrobil v roce 
1919 a od té doby je měl vždy u sebe, ve vich-
řicích, při rybaření. 

Dnes se sen pana Larse Larsena stal skuteč-
ností; značka Larsen vyvíjí a vyrábí hodinky 
dle vlastních návrhů. Značka Lars Larsen je 
novou společností se sídlem ve Svendborgu 
(Dánsko) a pobočkami a partnery v Dánsku, 
v Anglii, na Dálném východě a ve Švýcarsku. 
Každé hodinky, které získají označení „Ho-
dinky značky Larsen“, jsou vyráběny ručně 
ve Švýcarsku a prochází testem kvality. 

Jacob Jensen založil své studio v roce 1958 
a v následujících letech vyvinul „řeč formy“, 
která změnila náš pohled na to, jak mají vy-
padat věci, jako jsou např. HiFi věže, telefo-
ny, hodinky a mnoho dalších výrobků, které 
potřebujeme pro náš denní život. Díky jeho 
práci se z něj stal jeden z nejznámějších návr-
hářů na světě s řadou ocenění a výstav. Díky 
své rozeznatelné „řeči formy“ nám Jacob 
a Timothy Jacob Jensen dokázali, že i maso-
vě vyráběné výrobky pro naši denní potře-
bu mohou vyzařovat klidné kouzlo. To platí 
i pro hodinky, které jsou jedním z řady jeho 
výrobků.

BRUVIK FINE TIMEPIECES je mladá, dy-
namická značka hodinek. Designer Rune 
Bruvik kdysi snil o tom, že si navrhne svoji 
vlastní značku hodinek. Na rodinné dovo-
lené v Ženevě v roce 1992 dostal své první 
švýcarské náramkové hodinky. Bylo mu 15 
let a právě tehdy se v něm zrodila vášeň pro 
kvalitní hodinky. O 18 let později si svůj sen 
uskutečnil. Společnost založená v roce 2009 
získala díky jedinečné koncepci velmi rychle 

uznání a věhlas. BRUVIK používá při výrobě 
hodinek přírodní prvky a umožňuje tak svým 
zákazníkům vlastnit kousek přírody. 

Řada výrobků BRUVIK Svalbard je inspi-
rována unikátním arktickým souostrovím 
norských Špicberků. Na charakteristickém 
ciferníku hodinek BRUVIK Svalbard s „old 
brushed“ úpravou jsou vyobrazeny arktické 
hory Svalbardu a jejich černý kámen, který 

je každý den, každý rok, po dlouhou dobu 
omílán a drcen sněhem a ledem. Silný výraz 
celého obrazu se hodí jak k modelu, tak k ci-
ferníku hodinek. Na zadním krytu hodinek je 
vyryta mapa svalbardského souostroví spolu 
se základními údaji. 

Hodinky dokonce obsahují průzračnou vodu 
z Langfossu, jednoho z nejkrásnějších kaská-
dových vodopádů na světě.



FÚZE FUNKCE, ŠARMU A STYLU

Budoucí šampióni 
Inovace, detaily, funkční materiály, špičková kvali-
ta materiálů, to jsou základní kameny pro švýcar-
skou prémiovou značku KJUS v segmentu malých 
lyžařů. Při vývoji chlapecké lyžařské bundy Warp 
Speed vzala značka Kjus do úvahy všechny výše 
uvedené faktory. Proto je tato bunda voděodolná, 
prodyšná, má sněžný pás, kapuci i kuklu. Design 
vychází z pánské úspěšné bundy Warp. Dostupná 
je ve čtyřech barvách s výraznými pruhy na prsou, 
na zádech a na rukávech. 
Žádná nízká teplota nezastaví malé lyžaře, pokud 
mají lyžařskou bundu KJUS zateplenou peřím. 
Kvalitní prachové peří s hodnou 600 cuin udrží 
děti v teple. Na lyžích i na cestách do školy.

Příběh značky Kjus Příběh značky Kjus

Vizí švýcarské značky KJUS je vyvíjet a vyrábět nejlepší funkční sportovní obleče-
ní. Pro lyže, pro golf i pro aktivní životní styl. Bez kompromisů v kvalitě materiálu 
a zpracování. Produkty KJUS kombinují nejnovější technické inovace jak v materi-
álech, tak v použitých technologiích s přídavkem moderního designu. KJUS a KJUS 
Systems jsou registrované ochranné známky společnosti LK International AG.

Kdo je Lasse KJUS
Společnost LK International byla založena na 
partnerství s norským závodníkem Světového 
poháru a lyžařským přeborníkem Lasse Kjusem. 

Lasse Kjus hraje významnou úlohu při vývoji 
jednotlivých výrobků díky svým zkušenostem 

a je hrdý na to, že jeho jméno i pověst jsou 
spojeny s charakteristickými prvky ochran-
né známky a trvalými hodnotami společ-
nosti KJUS. 

Lasse Kjus byl aktivní v letech 1993 
– 2006, byl úspěšný ve všech sjezdových 
disciplínách, získal 36 medailí. Byl světo-
vým šampionem v letech 1996 a 1999.
V současnosti je členem představenstva, 
testovacím jezdcem, technickým porad-
cem a aktivním v PR.

Ambasadoři KJUS
Jsou vybraní špičkoví sportovci, kteří se 

osobně podílejí na vývoji oblečení pro mi-
lovníky jejich sportů. KJUS. Nejnovějšími členy 

tohoto týmu jsou fenomenální švýcarský sjezdař 
Dider Cuche a největší talent německého golfu 
Maxmilian Kiefer.

Didier Cuche a Lasse Kjus mají hodně společné-
ho. Oba jsou lyžařskými veterány a ve své době 
byli fenomenálními sjezdaři. Stali se mistry světa, 
(Lasse 3x: Morioka1993 - kombinace a Vail 1999 

Mateřská společnost LK International, se 
sídlem v Hünenbergu (Švýcarsko), je místem 
vývoje produktů pro prémiové sportovní 
kolekce KJUS a prodává po celém světě pro-
střednictvím vybraných prodejců ve 30 ze-
mích. V České a Slovenské republice zajišťuje 
distribuci KJUS od roku 2004 firma Level, se 

sídlem v Pardubicích, prostřednictvím part-
nerských obchodů.

Příběh KJUS
Příběh značky KJUS je příběhem úspěšného 
a k dokonalosti dovedeného oblečení pro ly-
žování, golf a outdoorové sporty, které nosí 
lidé, pro něž je sport vášní a kteří dokáží oce-
nit vysokou kvalitu a jedinečný design. 

V roce 2000 KJUS přišel s vizí vyrábět nej-
lepší funkční lyžařské oblečení. Vlastní myš-
lenka se narodila na golfovém hřišti. Během 
kola golfu, které spolu šli, tehdy ještě aktivní 
lyžařský závodník Lasse KJUS a jeho přítel, 
se kterým firmu KJUS zakládal, Didi Serena, 
si všimli, že téměř každá žena měla na sobě 
pohodlné strečové kalhoty. Proto se ptali 
sami sebe: „Proč nevyvinout stejně pohodlné 
pružné kalhoty pro lyžování?“ KJUS tak byl 
první značkou, která začala široce používat 
strečové materiály a tím zahájila „strečovou“ 
revoluci v lyžařském průmyslu. 

Od vstupu na trh uplynulo 14 let a dnes je 
KJUS vedoucí značkou, která určuje trendy 
v lyžařském funkčním oblečení. Švýcarská 
preciznost, perfektní dílenské zpracování, 
smysl pro detail a výrazný design jsou hlavní 
stavební prvky tohoto úspěchu.

 Svou golfovou kolekci a kolekci pro volný 
čas představila značka poprvé v roce 2010. 
Obě se stejně jako ta lyžařská staly odrazem 
nadšení pro sport a kombinací funkčnosti 
a stylu nasadily laťku velmi vysoko, a to nejen 
ve smyslu kvality.

Značka KJUS se soustředí na inovace. Ne-
bojí se používat nové materiály pro ještě vyšší 
prodyšnost, nižší hmotnost, větší volnost po-
hybu a vyšší pohodlí. Dokonalost v každém 
detailu je neméně důležitá. Například lyžař-
ská bunda KJUS se skládá až z 500 jednotli-
vých kusů a k jejímu zhotovení je zapotřebí 
více než 60 kroků. 

SG, OSL / Didier: Val d Isere 2009 - SG). Oba byli 
po řadu sezon ikonami a nejhodnotnějšími ob-
chodními značkami Světového poháru. Odchod 
z manéže cirkusu Světového poháru nemohl 
„Didi“načasovat lépe. Odešel na vrcholu a to je 
u sportovce známkou silné osobnosti. Jeho slova 
byla považována za názor sjezdařů. Byl to takový 
„otec všech“ závodníků. Značka Kjus nemůže mít 
lepšího ambasadora. 

Lasse
Kjus

Didier 
Cuche
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jednotlivých výrobků díky svým zkušenostem 

a je hrdý na to, že jeho jméno i pověst jsou 
spojeny s charakteristickými prvky ochran-
né známky a trvalými hodnotami společ-
nosti KJUS. 

Lasse Kjus byl aktivní v letech 1993 
– 2006, byl úspěšný ve všech sjezdových 
disciplínách, získal 36 medailí. Byl světo-
vým šampionem v letech 1996 a 1999.
V současnosti je členem představenstva, 
testovacím jezdcem, technickým porad-
cem a aktivním v PR.

Ambasadoři KJUS
Jsou vybraní špičkoví sportovci, kteří se 

osobně podílejí na vývoji oblečení pro mi-
lovníky jejich sportů. KJUS. Nejnovějšími členy 

tohoto týmu jsou fenomenální švýcarský sjezdař 
Dider Cuche a největší talent německého golfu 
Maxmilian Kiefer.

Didier Cuche a Lasse Kjus mají hodně společné-
ho. Oba jsou lyžařskými veterány a ve své době 
byli fenomenálními sjezdaři. Stali se mistry světa, 
(Lasse 3x: Morioka1993 - kombinace a Vail 1999 

distribuci KJUS od roku 2004 firma Level, se žování, golf a outdoorové sporty, které nosí 
lidé, pro něž je sport vášní a kteří dokáží oce-
nit vysokou kvalitu a jedinečný design. 

Lasse
Kjus

Novinka pro sezonu 2014/2015: 

MEN CUCHE SPECIAL EDITION JACKET
Dider Cuche se osobně podílí na další revo-
luci v lyžařském oblečení. Bunda, nesoucí 
jeho jméno, převrací naruby zažité zvyk-
losti a je první hybridní lyžařskou bundou 
na světě. Co znamená hybridní. Bunda je 
tvořena na základě odlišných požadavků 
jednotlivých částí těla na izolaci a přede-
vším na odvětrání (body mapping). V této 
oblasti je naprostá novinka. Díky použití 
nových látek s novými technologiemi 
bylo možné bundu „postavit na základě 
náročných požadavků, které Didier Cuche 
má. Proto bunda zahrnuje například mem-
bránu obsahující korek nebo membránu, 
která větrá na základě teploty. Spojení tří 
švýcarských tvůrců je ve výsledku fantas-
tické: KJUS + Dider KJUS + SCHOELLER
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Absolutní novinka 2014/2015:

AKUMULUCE TEPLA
PRO VĚČNĚ CHLADNÉ LYŽAŘKY
Tak jak umí reagovat na podněty od zá-
vodníků, tak musí umět reagovat na zá-
kladní požadavek všech lyžařek. „Hlavně 
aby mi bylo teplo (a abych dobře vypa-
dala)“. Pro tento účel KJUS používá další 
novinku od švýcarské firmy Schoeller: 
technologii SOLAR+. 

Světlé látky odrážejí jak viditelné, tak 
neviditelné části slunečního záření. To 
znamená, že vedle světelných paprsků 
odrážejí i teplo. Schoeller Solar+™je nová 
technologie, která umí absorbovat tepel-
nou část slunečního záření. Napodobuje 
automatický přírodní mechanismus, funk-
ci kůže plazů. Jejich pokožka umí účinně 
pohlcovat sluneční energii a měnit ji na 
energii kinetickou. Látka upravená směsí 
polymerů, má vysokou schopnost ab-
sorpce infračerveného záření. Díky tomu 
mění sluneční energii na teplo. Důsled-
kem je vyšší tepelný komfort na povrchu, 
který se přenáší na vnitřní stranu látky. Je 
to znatelné zejména v mrazivých, sluneč-
ných dnech a platí to i pro světlé textilie. 
Přitom SOLAR+ neabsorbuje škodlivé UVA 
a UVB paprsky a neovlivňuje prodyšnost 
látky. Množství infračervených paprs-
ků vyzařujících na zemském povrchu je 
menší při zamračených dnech, tedy také 
Solar+™ pracuje v zamračených dnech 
na nižší úrovni.

Snaha být nejlepší
Výraz „prémiový“ dnes neznamená mít pl-
nou skříň oblečení. Prémiový znamená vlast-
nit věc vyrobenou s láskou a nadšením, vý-
robek, který vydrží věčnost nebo u kterého 
se o to při jeho výrobě minimálně pokusili. 
A KJUS je značkou, která do této kategorie 
spadá. KJUS věří v hodnoty, které při náku-
pu luxusního spotřebního zboží rozhodují: 

nadšení, dokonalost, autenticita, inova-
ce, high-tech a ty nejkvalitnější materiály 
bez kompromisu. 

Od r. 2000 švýcarská značka tyto hod-
noty ctí jako žádná jiná v oblasti oblečení 
pro sport a aktivní pohyb. Od samého za-
čátku neměli její zakladatelé jiný cíl než 
být nejlepší. 

Prémiové produkty KJUS
naleznete u prémiových partnerů.
V loňském roce v dubnu, 
za přítomnosti Lasseho KJUSe, 
byl otevřen KJUS STORE PRAHA, 
druhý monobrandový KJUS obchod 
na světě – více se dočtete 
v části STORES na str. 7.

Více informací včetně kontaktů 
na další autorizované partnery 
naleznete na www.kjus.cz

Budoucí šampióni 

lyžařská
bunda 

Warp Speed
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Tyto myšlenky inspirovaly před mnoha lety 
majitele firmy Maxim Zbigniewa Kaczora 
k založení firmy zabývající se reklamním 
porcelánem a keramikou. Maxim je jednou 
z největších výrobců reklamního porcelánu 
a keramiky. Historie úspěchu této firmy zača-
la v roce 1998, kdy była uvedena do provozu 
první linka výroby založená na jedné malé 
komorové peci a několika tiskařských stro-
jích. Přelomovým se stal rok 2001, kdy Ma-
xim zrealizoval svou první velkou objednáv-
ku na 100 000 ks personifikovaných sklenic 
pro polský pivovar Tyskie. Na základě tohoto 
úspěchu začal proces nepřetržitých investic 
nejen do techniky, ale také zaměstnanců. 
Ovocem úspěchu těchto dlouholetých inves-
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Porcelain by Maxim

Můžete si být jistí, že poselství, 
které je na nich umístěno, 
neumírá po pár dnech či týdnech 
a možnost působení na cílové 
skupiny je daleko větší než při 
využití jiných marketingových 
nástrojů. Navíc, moderní výrobní 
metody nabízejí obrovské 
možnosti umístění na keramiku 
(zevnitř, zvenku, na ouško...)

DESIGNOVÁ
REKLAMNÍ KERAMIKA

A PORCELÁN

Hrníček nebo sklenička jsou 
našimi každodenními partnery 
a navazujeme s nimi většinou 
pozitivní emoce. Jsou spojené 
s příjemným pocitem při pití kávy, 
čaje či jiného oblíbeného nápoje.

tic je výstavba a otevření nového sídla firmy 
spolu s výrobní halou a skladem. Srdcem 
nové výrobní haly je nejnovější tunelová pec, 
díky které se zvýšila možnost denní výroby až 
na 15 tisíc kusů. Firma Maxim je tvořena sku-
pinou odborníků, kteří díky své velké zkuše-
nosti a plné a důkladné kontrole výrobního 
procesu zaručují svým klientům keramiku, 
porcelán i sklo s reklamním tiskem té nejvyš-
ší kvality a atraktivní ceny.

Hlavní sídlo firmy Maxim se nachází v Mak-
symilianow – malé obci na západě Polska 
a produkty se značkou Porceline by Maxim 
jsou na území celé Evropy. Německo, Itálie, 
Skandinávie, Velká Británie, Baltické země 
a Benelux, to jsou jen některé z oblastí, ve 
kterých reklamní porcelán a keramika z Ma-
ximu stoupá v oblibě.

Výhodou odlišnosti nabídky Porceline by 
Maxim je velká různorodost a barevnost 
produktů. Ve své nabídce má firma Maxim 
bezmála 160 designů hrnků, šálků, sklenic 

Kontakt:
Brand Gifts, a.s.
Ohradní 1424/2B, 140 00 Praha 4
tel: 216 216 840, www.brandgifts.cz

a kávových nebo čajových sad. Více než 50 
z nich je chráněno autorským právem. Tako-
vá různorodost tak garantuje, že každý klient 
nezávisle na formě podnikání si pro sebe 
něco najde.

Samozřejmě by tak velké množství typů pro-
duktů nic neznamenalo bez odpovídajících 
skladových zásob. A ty jsou imponující! Ve 
skladu o rozloze 5 tis. m2 se nachází okolo 3 
miliónů kusů. Díky tomuto je firma Maxim 
schopna zrealizovat i ty největší objednávky.
Orientaci v tak velkém množství produktů 
zjednodušuje rozdělení do čtyř linií: Fresh 
Line, Elite Line, Expert Line a Basic Line. 
Každá ze skupin se skládá s produktů zamě-
řených na jiného klienta.

Firma Maxim neustále rozšiřuje svoji nabíd-
ku. Pokud se klient rozhodne pro produkty 
Porceline by Maxim, může si vybrat z několi-
ka technologií dekorace v závislosti na potře-
bě a povaze výroby. 

Již několik let, díky vlastní výrobě obalů, fir-
ma Maxim nabízí svým klientům také ideálně 
přizpůsobené balení jednotlivých kusů.
Také v této oblasti se snaží firma Maxim být 
lídrem na poli inovací. Mimo typických tašek 
a klasických obalů můžou se klienti rozhod-
nout pro velmi originální balení samozřejmě 
s možností potisku.

Reklamní keramika a porcelán Porceline by 
Maxim získala atest německého institutu Fre-
senius. Již po několikáté za sebou je firma Ma-

xim držitelem ocenění Výrobce reklamních 
předmětů Rema Days.

V letošním roce se pro český a slovenský trh 
stala výhrandím distributorem společnost 
Brand Gifts, a.s.

Fresh Line je 
charakteristická 
inovativním designem 
i energickými 
barvami. Hrnky z této 
skupiny překvapí 
svým nestandardním 
přístupem.

Elite Line je řada 
vyjímečných a do 
detailu propracovaných 
vzorů. Dominantní 
barva je bílá, která 
nejlépe odpovídá 
exkluzivitě a využití.

Expert Line je 
určena gastronomii. 
Pro zajištění 
nejvyšší jakosti 
produktů se výroba 
porcelánu zadává 
pouze výrobcům na 
území EU.

Basic Line nejlépe 
vyhovuje masivním 
reklamním akcím. 
Jsou zde produkty pro 
širokou cílovou skupinu 
a charakterem vysoké 
kvality za dobrou cenu.
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ŠPIČKOVÁ KVALITA 
A NEOBYČEJNĚ ŽIVÉ BARVY 
DÍKY NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNOLOGII VÝROBY

Fresh Line je 
charakteristická 
inovativním designem 
i energickými 
barvami. Hrnky z této 
skupiny překvapí 
svým nestandardním 
přístupem.

detailu propracovaných 

Expert Line je 
určena gastronomii. 
Pro zajištění 
nejvyšší jakosti 
produktů se výroba 
porcelánu zadává 
pouze výrobcům na 
území EU.

inovativním designem 



Ale vraťme se ke kapesníkům, 
pro které se Mileta stala synonymem.

Příběh kapesníků
Historie kapesníků sahá až do starého Říma, 
ale k obecnému rozšíření kapesníků k běžné-
mu používání došlo až v 18. století. Ve starém 
Římě představoval lněný šátek, nešlo ještě 
o kapesník v dnešním smyslu, přepychový 
doplněk. Tak zvaný sudarium, jak se nazýval, 
sloužil pro otírání potu a nosil se viditelně 
uložený v záhybech roucha nebo na ňadrech. 
Byl totiž znakem urozenosti. Později, když se 
zvýšila kultura stolování, dostal jméno map-
paa a sloužil jako ubrousek či ubrus. Býval bo-
hatě protkán zlatem nebo zdoben třásněmi. 
Tento přepych si mohli dovolit opravdu jen ti 
nejbohatší. V pozdní antice byl šátek znakem 
odlišnosti a důstojnosti. Nosil se v levé ruce 
nebo byl přehozen přes levé předloktí.

První český kapesník vznikl v okolí Jilem-
nice ve druhé polovině 19. století. Zhotovo-
vali jej čeští tkalci na ručních stavech. Byl ze 
lněné příze nejprve celobílý, později zdobený 
a také barevný. Textilní výroba v celé oblasti 
Krkonoš a jejich podhůří má bohatou tradi-
ci. Nejstarší hořické privilegium tkalcovské-
ho cechu pochází již z roku 1545. Výrobky 

místních předláků a tkalců byly prostřednic-
tvím tzv. faktorů skupovány norimberskými 
a později především anglickými a holandský-
mi velkoobchodníky, kteří českým plátnem 
zásobovali Evropu i zámoří. V 30. letech 
18. století představoval vývoz českého plátna 
a příze téměř třetinu všeho vývozu a pod-
statně tak přispíval k vysoce aktivní bilanci 
země. V 50. letech byly v Hořicích založeny 
první dvě mechanizované tkalcovny, které 
zpočátku spolupracovaly s tehdy ještě hojně 
rozšířenou domácí výrobou.

V roce 1912 existovalo v Hořicích již 6 tex-
tilních továren. Firma MILETA vznikla 3. října 
1949 reorganizací textilních závodů. Tehdej-
ší národní podnik zahrnoval 10 textilních 
závodů zpracovávajících bavlněné a směsové 
suroviny. Název firmy „MILETA“ Je odvozen 

od starověkého řeckého města na pobřeží 
Egejského moře – Milétos (Miléa), které se 
mimo jiné proslavilo i výrobou kvalitního 
textilu a rozsáhlou obchodní činností. 

Od svého založení v roce 1949 prodě-
lala MILETA několik reorganizací, z nichž 
nejpodstatnější byla v roce 1958. Tehdy byl 
vytvořen specializovaný podnik na výrobu 
kapesníků se zaměřením na vývoz do celého 
světa, převážně do zemí s vyspělou ekono-
mikou. V 80. až 90. letech došlo v návaznosti 
na vývoj světového trhu k určitému odklonu 
od specializace na kapesníky a přistoupilo se 
k zavedení výroby bavlněných sortimentů 
kvalitativně i charakterově odvozených od 
kapesníkářské výroby. Jedná se zejména o ba-
tisty a šátky, košilovinu, lůžkoviny a hotelový 
stolní program – ubrusy a prostírání.

Ze zdravotního doplňku
návrat k estetickému
Co se týče kapesníků, sortiment Milety za-
hrnuje vše od základních kapesníků až po 
luxusní žakárové, které jsou žádané zejména 
v Itálii, Francii a v Japonsku. Kapesníky Mile-
ta jsou výlučně vyráběny ze 100 % organické 
česané nebo mykané bavlny, s platvovou, po-
lyatlasovou, atlasovou, ažurovou, zig-zag nebo 
ručně rolovanou obrubou a s měkčenou, vo-
ňavou, trvanlivou antibakterialní nebo stone 
wash úpravou. Kapesníky z Milety jsou také 
známé ve světě hlavně nejčistším začištěním 
obruby v rozích. Kdysi zde místní technici 
z výroby sami sestrojili zařízení na úpravu při 
obšívání kapesníků , které dodnes nikdo ne-
dokázal zkopírovat a ani se mu přiblížit.

Luxusní kapesníky s žakárovými vzory plní 
též funkci módního doplňku, jako je Pocket 
Square – kapesníček do kapsičky u saka – je 
dnes velmi módním pánským doplňkem žáda-
ným nejen za hranicemi, ale dnes již i u nás.

Pocket Square jako korporátní dárek
Na přání Vám mohou v Miletě mimo jiné 
vyšít nebo natisknout logo, iniciály jména či 
obchodní značky. Součástí služeb jsou také 
grafické návrhy i na balení podle vašeho loga 
nebo vašeho přání.

Kapesníková velmoc
slaví 65 let

MILETA a.s. patří k největším textilním výrobcům v Evropě. Tento jediný komplexní výrobce celého 
sortimentu kapesníků na světě letos slaví 65.výročí svého založení. Především produkce kapesníků 
a batistů pro Afriku má dlouhodobou tradici. Relativně nová produkce košilovin se setkala zásluhou 
italských návrhářů s enormním úspěchem na mezinárodním trhu a tvoří dnes podstatnou část výroby. 
Kolekce lůžkovin a ubrusovin je zaměřená především na potřeby hotelů a restaurací, ale i na domácnost.

Košiloviny
Módní kolekce vznikají u italských módních ná-
vrhářů v našem design studiu nedaleko Milána. 
Díky mladému a dynamicky se rozvíjejícímu 
kolektivu obchodníků v Miletě a obchodních zá-
stupců po celém světě se prodává jak Evropě tak 
i v Severní i Jižní Americe, Dálném i Blízkém vý-
chodě. Díky špičkovým technickým parametrům 
a kvalitě je dnes Mileta v první pětce evropských 
výrobců košilovin. 

Mileta Casa
Kolekce MILETA CASA je zaměřená speciálně na 
vybavení moderní domácnosti. Také zde tým ital-
ských návrhářů s orientací na světový trh zaručuje 
exklusivitu a kvalitu této kolekce, která se vy-
značuje širokou škálou barev a vzorů. Sortiment 
zahrnuje ubrusy, urbousky, chňapky, kuchyňské 
doplňky, ložní soupravy, ručníky a župany v bar-
vách, dezénech a motivech podle aktuální sezó-
ny. 

Batisty a voály
Mileta patří mezi přední světové výrobce batistů 
pro Afriku a voalů pro arabské země. Rozsáhlý 
výběr barev, dezenů a speciálních efektů zaru-
čuje Miletě přední pozici na mezinárodním trhu. 

Ubrusoviny
Rozsáhlý výběr barev a dezénů ubrusovin je 
vyroben výhradně z organické bavlny a pr-
votřídní příze. Všechny tyto ubrusoviny jsou 
vhodné pro časté průmyslové praní. Úpravy 
- easy care, antibakterialní, scotchgard, re-
zistentní na chlór a jiné - zaručují kvalitu 
výrobků. Na přání stejně tak jako v sor-
timentu kapesníků mohou v Miletě ve-
tkat, vyšít nebo potisknout iniciály, logo 
a obchodní značky nebo tkát exkluzivní 
dezény. 

Příběh značky Mileta
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Současnost značky Mileta

Kolekce MILETA CASA je zaměřená speciálně na 
vybavení moderní domácnosti. Také zde tým ital-
ských návrhářů s orientací na světový trh zaručuje 
exklusivitu a kvalitu této kolekce, která se vy-
značuje širokou škálou barev a vzorů. Sortiment 
zahrnuje ubrusy, urbousky, chňapky, kuchyňské 
doplňky, ložní soupravy, ručníky a župany v bar-
vách, dezénech a motivech podle aktuální sezó-

Mileta patří mezi přední světové výrobce batistů 
pro Afriku a voalů pro arabské země. Rozsáhlý 
výběr barev, dezenů a speciálních efektů zaru-
čuje Miletě přední pozici na mezinárodním trhu. 

Rozsáhlý výběr barev a dezénů ubrusovin je 
vyroben výhradně z organické bavlny a pr-
votřídní příze. Všechny tyto ubrusoviny jsou 
vhodné pro časté průmyslové praní. Úpravy 
- easy care, antibakterialní, scotchgard, re-

Kolekce MILETA CASA je zaměřená speciálně na 
vybavení moderní domácnosti. Také zde tým ital-
ských návrhářů s orientací na světový trh zaručuje 
exklusivitu a kvalitu této kolekce, která se vy-
značuje širokou škálou barev a vzorů. Sortiment 
zahrnuje ubrusy, urbousky, chňapky, kuchyňské 
doplňky, ložní soupravy, ručníky a župany v bar-
vách, dezénech a motivech podle aktuální sezó-

Mileta patří mezi přední světové výrobce batistů 
pro Afriku a voalů pro arabské země. Rozsáhlý 
výběr barev, dezenů a speciálních efektů zaru-
čuje Miletě přední pozici na mezinárodním trhu. 

Rozsáhlý výběr barev a dezénů ubrusovin je 
vyroben výhradně z organické bavlny a pr-
votřídní příze. Všechny tyto ubrusoviny jsou 
vhodné pro časté průmyslové praní. Úpravy 

Za první pololetí letošního roku se Miletě 
podařil 60 % nárůst tržeb oproti loňskému 
roku. Podařilo se tomu díky dobrému marke-
tingu a podpoře znalosti značky Mileta a její 
kvality. „Udělali jsme novou kolekci a oslovili 
nové zákazníky v naší republice i v Evropě, 
kde se nám podařilo udělat 50 % nárůst ob-
jemů předobjednávek oproti předchozím 
obdobím“, uvádí obchodní ředitel Vladimír 
Tomek. 

„Také k tomu přispěl fakt, že jsme zůstali na 
trhu jako jedni z mála komplexních výrobců 
kapesníků. Sortiment jsme ucelili rozšířením 
výroby o žakárové vzory a Pocket Square, 
čímž se nám výrazně zvedl i export. Chceme 
navázat na tradici vývozu kapesníků, kterou 
zde od 50. let budoval Centrotex, kdy se do-
dávalo do celého světa – od Jižní Ameriky až 

Šíře sortimentu Milety 

Svět naruby – vracíme 
textilní výrobu do Čech

po Austrálii. Rádi bychom také vrátili vnímá-
ní kapesníku z dnešní funkce zdravotního 
doplňku do funkce estetické. 

Návrat k tradici není u nás pouhou frází, 
ale rozhodli jsme se skutečně přivézt naše 
stroje z Dálného východu zpět do Čech 
a obnovit zde výrobu kapesníků. Tlak světo-
vého odbytiště na kvalitu výrobků a také na 
dodržování dodacích lhůt nás utvrdil v tom, 
že jediná cesta je vyrábět u nás. Rovněž kaž-
doroční zvyšování cen v Číně a Indii přispě-
lo k tomuto rozhodnutí, a tak jsme od třetího 
čtvrtletí rozeběhli výrobu u nás. Považujeme 
to za správný krok návratu k české tradici a za 
nutný předpoklad k vůli dostát požadavkům 
zákazníků po kvalitě MADE IN MILETA“, shr-
nuje smělé plány předseda představenstva 
Ing. Otakar Petráček. 

Lůžkoviny
Mileta se může pochlubit i kompletní škálou met-
ráže a ložních souprav jak pro domácnost, tak pro 
průmysl. Kolekce zahrnují bílou, pestře tkanou, 
barvenou, potištěnou, listovkovou a žakářskou 
metráž a ložní soupravy ze stoprocentní bavlny 
a z polyesteru/bavlny v bílé a klasické barvené 
úpravě. I v případě tohoto sortimentu platí, že 
na přání lze vetkat, vyšít nebo potisknout iniciály, 
logo a obchodní značku a také tkát exkluzivní de-
zény na objednávku.
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jak praktické, tak i zábavné. Dá se umístit 
opravdu kamkoliv, nejen do časopisů a no-
vin, letáků či katalogů, ale i do výročních 
zpráv, návodů na použití, na obaly, na vizit-
ky, samolepky, ale třeba i na velkoformáto-
vé reklamy.

K tištěné reklamě v časopise můžete po-
mocí Viz-i přidat i reklamní spot. Napří-
klad program kina či divadla v tisku může 
doslova oživnout pomocí ukázky z filmu 
či představení. K návodu na použití či se-
stavení výrobku je takto možné připojit 
i instruktážní video. Firemní publikaci 
zase ozvláštníte záznamem z firemní akce 
či prezentací. 

„Možnost přehrávat interaktivní obsah zvy-
šuje atraktivitu tištěného média. Jakého-
koliv. Vezměte si například takový návod 
k použití. Většina lidí je nerada čte a uvítá, 
když jim to někdo vysvětlí a ukáže. S Viz-
-i není problém,“ vysvětluje Martina Ptáčko-
vá a dodává, že tato aplikace staví pomyslný 
most mezi zdánlivě rozličnými světy tiště-
ných a elektronických médií. „Jak je vidět, 
tištěná periodika rozhodně ještě nepatří do 
starého železa, lze-li i do nich dostat elek-
tronický obsah“. To si ostatně můžete sami 
vyzkoušet přímo na této dvoustraně.

Firmy, které o využívání aplikace mají zá-
jem, mohou zvolit jednu ze dvou variant. 

Buď zařadit svůj obsah do existující aplika-
ce Viz-i, nebo si nechat vytvořit vlastní kopii 
s vlastním obsahem, názvem, logem i grafi-
kou. Cena závisí na šíři využívaných služeb, 
ale vždy se skládá z jednorázové částky za 
získání vlastní aplikace a ročního poplat-
ku za její užívání. Získat Viz-i ve „vlastních 
barvách“ není nijak náročné, hlavní práce 
spočívá na programátorech. Zákazník pou-
ze dodá podklady, které již má většinou ho-
tové a běžně je využívá (logo, vizuál, apod.), 
a obsah aplikace ve standardních formá-
tech (obrázky a fotky jako jpg., videa mp4 
či audia mp3). Nová aplikace pak může být 
zcela funkční a k dispozici již za 2 - 4 týdny 
od dodání podkladů.

Viz-i
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Vyzkoušejte si fungování Viz-i na festivalových fotografiích:
Stáhněte si do svého chytrého telefonu nebo tabletu festivalovou Viz-i 
(návod ke stažení na protější straně). Pak už jen stačí namířit fotoaparát 
přístroje na jakoukoliv z těchto fotografií s ikonou Viz-i, a interaktivní obsah 
se ihned sám spustí.

Videoupoutávka 
na samotný 

festival 
– atraktivní 
kombinace 

videa s textem 
a hudbou.

Photon Europe 
– Takto může 
vypadat i váš 
reklamní spot na 
zboží či služby.

Audio 
v kombinaci 
s prezentací 
– rozhlasová 
reklama na 

festival.

Podívejte se, jak 
si namísto jedné 
fotografie můžete 
prohlédnout hned 
celou galerii.

Časopis Brand&Stories připravuje svou, B&S Viz-i, na kterou se může-
te těšit již v následujícím vydání časopisu. Bude novou příležitostí pro 
prezentované značky jak oživit své stránky TV spoty, instruktážními 
videi apod. O možnostech se můžete domluvit v redakci časopisu na 
e-mailu redakce@pribehyznacek.cz nebo na telefonu 777 878 817.

Spojení aplikace pro přehrávání audiovi-
zuálního obsahu z tištěných stránek a nej-
fotogeničtější akce roku není náhodné. 
„První ročník bienále Open-air FOTO festi-
valu v létě 2013 se velmi povedl. Měli jsme 
k dispozici tolik krásného materiálu, který 
dokumentoval barvitost a rozmanitost 
dvoudenní akce a chtěli jsme jej využít. 
Také proto jsme se rozhodli zařadit Viz-i,“ 
vysvětluje Martina Ptáčková (projektová ko-
ordinátorka festivalu). „Vydali jsme brožu-
ru, která festival představuje a shrnuje celé 
dění, a protože by se nám tam nevešlo vše, 
co jsme chtěli říct, obohatili jsme prakticky 
několik stránek o interaktivní obsah. Tím 
jsme obsah brožury několikanásobně roz-
šířili a navíc velmi zábavnou formou.“ 

Brožura k Open-air FOTO festivalu tak byla 
prvním materiálem, kde byla aplikace po-
užita a stala se krásnou ukázkou toho, co 
všechno umožňuje.

A co to tedy Viz-i umí? Majitel chytrého 
telefonu či tabletu si s pomocí této apli-
kace může přehrát obsah k jakémukoliv 
tištěnému materiálu, k němuž je vytvořen. 
O této možnosti informuje speciální ikona 
na stránce či u daného obrázku. Stačí na 
něj zamířit fotoaparát mobilu či tabletu 
a přístroj okamžitě ukáže, co dalšího se na 
stránce skrývá. Přehrát lze cokoliv od videa 
přes fotografie, prezentace až po pouhé 
mluvené slovo a to vše bez nutnosti připo-
jení k internetu. 

„Než jsme se dozvěděli o možnostech 
aplikace Viz-i, chtěli jsme použít QR kód, 
abychom navedli čtenáře na naše webo-
vé stránky. Ale Viz-i je něco úplně jiného. 
Link na webovky je to nejmenší, co umí, 
podstatné je, že díky aplikaci vám tištěný 
obrázek doslova ožije před očima, a při-
tom vůbec nemusíte být on-line. Nehledě 
na to, že v designové fotografické publika-
ci není QR kód nejvhodnějším estetickým 
prvkem,“ usmívá se Martina Ptáčková.

Viz-i je tak novým marketingovým nástro-
jem s velmi širokým použitím. Díky audio-
vizuálnímu obsahu, který si firma do apli-
kace vloží a čtenář si jej přehraje, získává 
tištěný materiál další rozměr. Využití je 

Open-air FOTO festival 2013 v Českém Krumlově byl neobvyklým svátkem fotografie a dal nejen vznik-
nout nové kulturní tradici, ale též umožnil premiérové využití aplikace, která kombinuje tištěná média 
s elektronickými. Viz-i s pomocí chytrého telefonu nebo tabletu v rukou čtenáře oživí jakýkoliv časopis, 
leták, katalog či brožuru interaktivním audio či vizuálním obsahem.

Aplikace

KDYŽ OBRÁZKY OŽIVNOU

Viz-i
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T�i kroky a vdechnete 
fotogra ím 
festivalový život

Chytn�te sv�j
chytrý telefon a jd�te
na AppStore nebo
Google play.

Vyhledejte a stáhn�te
si zadarmo aplikaci Viz-i.

www.viz-i.cz

1 2 3
Otev�ete aplikaci, nami�te telefon 
s fotoaparátem na obrázek 
s ikonou a vychutnejte si audio, 
video a další interaktivní obsah.

• Interaktivní výstava fototechniky
• Interactive exhibition of photo equipment
• Interaktive Fototechnikausstellung

• Zážitky nejen fotografické
• More than just photographic experiences
• Nicht nur fotografische Erlebnisse

• Zábavný program pro celé rodiny
• Entertaining programme for
   the whole families
• Unterhaltendes Programm für
   ganze FamilienAplikaci Viz-i si do svého chytrého telefonu či tabletu můžete zadarmo stáhnout z App Store nebo Google Play. Aby na vašem zařízení 

fungovala, je třeba mít platformu buď Android 2.3.1 a vyšší nebo Apple iOS v6 a vyšší, min 512 MB RAM (doporučeno 1GB), ideálně 
dvoujádrový procesor (nižší rychlost i na jednojádrových procesorech), OpenGL ES 2.0 a novější. Pro stažení aplikace je nutné být připo-
jen k internetu, pro její další využívání to již ale potřeba není. Aplikace totiž umí interaktivní obsah rozehrát i v offline režimu. 

Jak uživatel získá aplikaci Viz-i?

www.viz-i.cz
www.foto-festival.cz 

www.foto-festival.cz 
www.viz-i.cz
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Také Fashion Club nastavil novou laťku 
nočního života v Praze prostým návratem 
ke kořenům: bezvadným servisem, kombi-
nací výborné kuchyně, známých koktejlů, 
nejlepších DJ’s, ohromujícího vybavení 
a nasvětlení. Krásní lidé, stoupenci módy 
a těch pár šťastných od New Yorku až po 
Moskvu – ti všichni chtějí objevit magický 
svět FashionTV. FashionTV parties a akce 
nyní patří mezi ty nejznámější na světě. 
Klub se nachází v samotném historickém 
centru Prahy a nabízí úžasný výhled na 
Staré Město. Fashion Club je kombinací lu-
xusního klubu a kvalitní italské restaurace 
– Trattoria Mercato. 

Unikátní koncept spojení rozsáhlé fitness 
a relaxační zóny se vzdělávacími progra-
my zase skýtá Fitness Kotva. Jedna z nejšir-
ších nabídek sportovních i oddychových 
aktivit na ploše 1 100 m2 nabízí vysokou 
kvalitu služeb v atraktivním prostředí 
s nejmodernějším technickým vybavením 
a odborně vyškoleným personálem, který 
si je vědom individuálních potřeb a poža-
davků klientů.

V prostorách kardio a aerobní zóny jsou 
připraveni kvalifikovaní a vstřícní osobní 

trenéři, kteří se o Vás s radostí postarají. 
Pro správné doplnění energie po skončení 
sportovních aktivit slouží bar, kde můžete 
znovu načerpat energii prostřednictvím 
iontového či jiného nápoje.

To jsou již zrealizované projekty v OD Kot-
va. Řada smělých plánů má před svojí rea-
lizací. Chystá se obnova třetího a čtvrtého 
patra. Čtvrté patro by mělo být volnočaso-
vou částí Kotvy. Kromě stávajícího fitness 
centra tam vznikne, fyzioterapeutické 
centrum, taneční sál, nový, moderní dět-
ský koutek, kadeřnický a kosmetický salón 
a internetová kavárna. Vše bude na jednom 
místě a vytvoří to tedy jedinečný koncept, 
který nikde v centru Prahy nenajdete. 

Ke vztahu k nájemcům ředitel OD Kotva 
dodává: „Pokud se naše a zájemcovy poža-
davky střetnou alespoň na 50 %, většinou 
nám dá přednost před konkurencí. Vztahy 
se zákazníky já osobně i kolegové buduje-
me na základě našeho osobního vřelého 
a proaktivního přístupu. Snažíme se přede-
vším vytvářet partnerskou platformu pod-
loženou mými mnohaletými zkušenostmi 
a kontakty. S našimi nájemci jednáme vel-
mi slušné a profesionálně na bázi Win-Win 

výsledků. Dovolím si tvrdit, že máme velmi 
konkurenceschopné obchodní podmínky 
oproti konkurenci v Praze a příjemný mix 
nájemců. Jsme otevřeni novým nápadům 
i odvážným projektům. “

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

hrají do karet. „Především je to samé cen-
trum Prahy, kde denně proudí opravdu 
velké davy pěších Pražanů i turistů, je to 
velká kapacita podzemních garáží, stanice 
metra v bezprostřední blízkosti a v nepo-
slední řadě unikátnost samotné budovy. Je 
ale škoda, že jako budova je Kotva fakticky 
nedoceněná.

Díky využití šestiúhelníkových architekto-
nických prvků má zcela unikátní podobu 
a vnitřní uspořádání, jež nemá obdoby 
v celé republice, možná na světě. Věřím, 
že mnoho nájemců ocení právě tu vzduš-
nost, kterou náš prostor nabízí. Také střeš-
ní terasa OD Kotva umožňuje jeden z nej-
krásnějších výhledů na panoramata Prahy. 
Koncept restaurace T-Anker tuto ojedi-
nělost velmi důmyslně podtrhl. Samotný 
název restaurace složený ze slov tanker 
jako loď a anker, německy kotva, dotváří 
i vybavení – podlaha terasy evokující palu-
bu lodě. Za stále plnou terasu konzumenty 
může jistě nejen výborná a rozmanitá ku-
chyně, ale i výběr až ze 60 druhů světové-
ho piva a 9 piv na čepu.

Díky tradici, dobrému jménu, příjemné nákupní atmosféře, strategickému 
umístění v centru Prahy a zdařilé rekonstrukci OD Kotva neztratil na atraktivnos-
ti. V posledních letech OD Kotva prošel kompletní modernizací od celkového 
image obchodního domu až po jedinečný koncept otevřených nákupních 
prostor, čím se velice blíží nejmodernějším shop konceptům ve světě. Při vstu-
pu se před Vámi otevře zcela nový prosvětlený bílý interiér, evokující jasnost, 
přehled a luxus. To, že procesy v Kotvě podléhají soustavné pozvolné promě-
ně v moderní centrum, má symbolizovat i minulý rok vytvořené nové logo.

jiná než ji znáte
Kotva,

Změna loga byla vedením plánována již 
řadu let, zdálo se nepatrně unavené a zasta-
ralé a především bylo spojováno zákazníky 
s dobou normalizace a komunismu. Nové 
logo symbolizuje unikátnost šestiúhelníko-
vých půdorysů budovy. Záměrem loga je 
evokovat v zákazníkovi moderní obchodní 
dům světového formátu a ve zlaté barvě 
vidět krásu a luxus, na což se Kotva zamě-
řuje. Také slogan A different Kind of store 
(Jiná než ji znáte), má zákazníkovi sdělit, že 
v tomto obchodním domě najde opravdu 
jiný přístup, jiný servis, a jiný sortiment...

Obchodní dům potřebuje k úspěchu ne-
ustálý vývoj. V Kotvě vidí mnoho nájemců 
opravdu velký potenciál, jinak by nenain-
vestovali v posledních letech do svých pro-
jektů okolo 70 miliónů korun.
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Ředitel OD Kotva - Ing. Jaroslav Petrů shle-
dává změny a potenciál centra velmi po-
zitivně. „Především cítím, že před sebou 
máme ještě hodně práce. Změny v tak or-
ganické soustavě, jako je obchodní dům, se 
nedají dělat ze dne na den,“ konstatuje, ale 
vidí velké plusy, které mu v jeho plánech 



Polstrin Design

Polstrin tak navazuje na tradici výroby čalou-
něného nábytku v královéhradeckém regi-
onu, která se zde zušlechťuje již přes 50 let. 
Zajímavostí je, že se dodnes aktivně podílí 
na vedení firmy tři generace. Není zcela ob-
vyklé, že by současní dodavatelé špičkových 
designových sedaček a postelí měli i vlastní 
výrobu, resp. továrničku ve své budově. Úcty-
hodnou tradici a řemeslnický um kombinuje 
Polstrin s možnostmi současných technolo-
gií. Vysoká odbornost řemeslníků na všech 
úsecích výroby umožňuje vyrábět i atypický 
nábytek určených nejen do soukromých, ale 
také komerčních prostor a zároveň uspokojit 
i větší zakázky sériové výroby. A právě ukáz-
kou jejich inovátorství, precizní čalounické 
práce a designové výroby atypických interi-
érových kousků je toto křeslo.

Dokonalý tvar využívající zákonitostí ergo-
nomie spolu se speciálně vyvinutým a pro 
model vymyšleným polohovacím mechanis-
mem, který předurčuje možnost proměn-
ných funkcí sezení -pracovní, hovorové, od-
počivné, polehávání až ležení. Tím se Callop 
odlišuje od všech známých křesel.

Měnění poloh sedu, střídání práce v různých 
polohách i ve stoje, je lékaři doporučováno 

zajímavá novinka
s nadčasovým
designem a funkčností
Nejen designovou, ale i funkční novinku, která se nevyskytuje u nás ani na 
zahraničních trzích – křeslo Callop přináší na trh společnost POLSTRIN 
DESIGN spol. s.r.o. Callop významně přispěje nejen ke kultivaci interi-
érů, ve kterých bude umístěno, ale pozitivně ovlivní i zdravotní stav uži-
vatelů. Vyvinula ho česká rodinná firma z Hradce Králové ve spolupráci 
s architektem Filipem Albrechtem. 

jako prevence bolestí až nemocí. Nápad pře-
táčet celou čalouněnou skořepinu a vytvářet 
ze sedadla opěradlo a z opěradla sedadlo, na 
kterém se sedí s podepřenýma nohama a ješ-
tě mít možnou volbu čtyř pozic, je vysoce 
inovativní. Pro pracovní sezení je výhodné 
sedět ve střední poloze, vzpříma (vhodné pro 

pracovní sezení - zatěžování 
třetí bederní meziobratlové 
ploténky, jak uvádí lékařská 
literatura, je 140 % hmotnosti 
uživatele). Pro hovorové se-
zení se s výhodou čalouněná 
skořepina mírně zakloní. Tím 
se zatížení na třetí bederní 
meziobratlovou ploténku sníží 
přibližně na 120 % hmotnosti 
uživatele, čímž dojde k odpo-
činku zad. Po přetočení sko-
řepiny při třetí poloze trvá 
odpočinek páteře, tlak na tře-
tí meziobratlovou ploténku 

je přibližně stejný, nastává však odpočinek 
nohou s odtečením žilní krve zpět. Čtvrtá 
poloha je pro odpočinek nohou. Relaxační 
polohy lze využít nejen pro odpočinek, ale 
také sledování školicích a jiných filmů, před-
nášek apod. Vsedě s měkce podepřenýma, 
nataženýma a odpočívajícíma nohama se dá 
číst, studovat apod. 

 novinka
s nadčasovým
designem a funkčností

•  Zajímavou dominantou je tvar zadní části 
křesla, která tvoří laminátovou skořepinu 
v různých barvách RAL. 

•  Základem křesla je nosná podnož z brou-
šeného nerezu, která zajišťuje dokonalou 
stabilitu.

•  Vnitřní mechanismus speciálně vyvinutý pro 
Callop umožňuje naklápění. Mechanismus 
se aktivuje při otočení křesla o 90 stupňů, 
dojde k výběru požadovaného nastavení 
a následným vrácením do základní polohy 
se vybraná poloha zafixuje. 

•  Díky polohování lze vytvářet ze sedadla 
opěradlo a z opěradla sedadlo.

•  Zcela nové netradiční čalounění. 
•  Na speciálním elastickém potahovém ma-

teriálu v různých barevných škálách vynikne 
precizní čalounická práce. 

•  Měkká část křesla je tvořena speciální 
pěnou perforovanou do měkkých polštářů, 
které se přizpůsobují tvaru těla a tím zaru-
čují dokonalé pohodlí v každé poloze.

Callop
lorem ipsum is simply
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králodvorská 12, 
praha 1 | vedle OD Kotva 
+420.224 222 442 
www.petra.mechurova.cz 

profesionální poradenství 
vlasová péče Kérastase Paris 
L‘oréal Professionnel

Salon Petra 
Měchurová 
Vám zajistí 
event na míru
Salon Petra Měchurová 
je nejenom prestižním 
kadeřnickým salonem, vyjma 
česání klientů spolupracuje 
na profesionálních projektech, 
jako jsou účesy pro focení do 
časopisů a reklam, česání pro 
přehlídky a focení, vytváření 
vlastních kolekcí, tvorba 
kadeřnických show nebo 
vzdělávání v rámci vlastní 
akademie - Academy Lab 
Petra Měchurová. 

Již od založení salonu 
v roce 2001 měl Salon 
Petra Měchurová možnost 
spolupracovat na různých 
projektech od individuálních 
poradenských či vzdělávacích 
projektů, přes vlastní i 
partnerské eventy pořádané 
pro klienty, až po velké show 
s kapacitou 1500 diváků.  

Nejedná se pouze o kadeřnické 
přehlídky, ale také o možnost 
širší spolupráce v oblasti 
prodejně poradenské nebo 
v oblasti individuální péče 
zahrnující jak jednorázové tak 
kontinuální poradenství 
v oblasti stylu.

Své postavení na české i 
mezinárodní scéně ilustrují 
aktivity, které čekají salon 
v nejbližší době. Vystoupení 
na přední kadeřnické události 
Alternative Hair show, kde 
Petra se svým týmem předvede 
kadeřnickou show na prknech 
londýnské Royal Albert Hall, 
inspirovanou svou avantgardní 
kolekcí Animals, která získala 
nominaci v mezinárodní soutěži 
AIPP Trophy. 

A v České republice pak 
můžete vidět kadeřníky Salonu 
Petra Měchurová v úzkém 
týmu L´Oréal Professionnel 
coby Tecni art stylisty, kteří 
testují nové produkty, vytváří 
nové vizuály a trendy v účesové 
tvorbě včetně veškerých 
postupů a videí a ty následně 
školí v Čechách i na Slovensku.
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Tuto novinku nabízí značková prodejna
firmy Polstrin v Hradci Králové.
Více na www.polstrin.cz 



Vienna International Hotels & Resorts
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V gastronomických zařízeních hotelové 
společnosti Vienna International Hotels & 
Resorts na hosty čeká v útulné atmosféře 
pravý vinařský zážitek. V nedávné době bylo 
zkompletováno třetí vydání vinného líst-
ku VI, výběr vín byl proveden partnerskou 
společností Del Fabro GesmbH na základě 
ochutnávek vzorků bez uvedení jejich názvů. 
Pod patronací Výkonného ředitele Vienna 
International Hotels & Resorts Dr. Andrease 
Karstena a rakouského vinařského odborní-
ka Dr. Walterna Kutschera bylo do vinného 
lístku zařazeno celkem 44 vín a šumivých vín 
od 25 rakouských vinařů. Atraktivní výběr je 
v každém hotelu doplněn víny z příslušných 
oblastí Evropy a Nového světa. 

otěšení, sklenka po sklence

Rakouská hotelová skupina Vienna In-
ternational Hotels & Resorts nabízí svým 
hostům nový, pečlivě sestavený vinný 
lístek zaměřený na rakouská vína

Výsledek ochutnávky je reprezentativním vý-
běrem rakouských vín ze všech čtyř rakous-
kých zemí známých pěstováním vína, kde se 
nachází slavná vinařství jako Bründlmayer, 
Tement nebo Kracher, ale i některá nová vi-
nařství, která jsou na rakouské vinařské scé-
ně nováčky. 

„Jsme společnost působící na 
mezinárodním trhu a náš 
rozsáhlý sortiment rakouských 
vín je vyjádřením naší filozofie
a vysokého standardu kvality, 
který v našich hotelových 
restauracích udržujeme,“ 

Dr. Karsten,
Vienna International Hotels & Resorts

Willi Klinger, výkonný ředitel Vinařské mar-
ketingové rady Rakouska, vidí mnoho výhod 
jak pro rakouské vinaře, tak i pro hosty hote-
lů VI: „Rakouská vína je možné nalézt v nej-
lepších restauracích a hotelích po celém 
světě. Stejně tak je tomu i ve vinném lístku 
Vienna International Hotels & Resorts, jed-
ná se o perfektní prezentaci rozmanitosti 
rakouských vín, špičkové kvality a mimořád-
ného poměru ceny a výkonu.“ 

Rakouská hotelová skupina provozuje 38 
prvotřídních hotelů a rezortů, včetně dvou 
hotelových projektů, které se nachází v dese-
ti zemích Evropy. V Praze je možné vína z no-
vého vinného lístku ochutnat v čtyřhvězdič-
kových hotelech andel’s Hotel Prague, angelo 
Hotel Prague a Diplomat Hotel Prague. Mezi 
hosty z řad businessmanů, kteří v Praze po-
bývají delší dobu, je velmi oblíben zejména 

andel’s Suites Prague. V České republice dále 
do skupiny patří tříhvězdičkový Chopin Ho-
tel Prague, který se nachází v bezprostřední 
blízkosti Václavského náměstí, hotel Dvořák 
v Karlových Varech, jenž se specializuje na 
nejrůznější lázeňské procedury, jako je kůra 
dle F. X. Mayra, a rovněž angelo Hotel Pilsen, 
který se nachází v těsné blízkosti známého 
plzeňského pivovaru.

On-line verzi vinného lístku VI lze nalézt
na www.vi-hotels.com/cz/vi-wine 

www.fisher-price.cz

Každý moment 
s Vaším dítětem
je nezapomenutelný! 
Fisher-Price nabízí širokou škálu výrobků, 
které byly s láskou navrženy tak, 
aby splňovaly veškeré potřeby dětí 
a maminek. 

Dětské vybavení

Hračky pro kojence

Hračky pro novorozence

Směj se a poznávej

Hračky pro batolata
a děti předškolního věku

Speciálně navržené pro počáteční 
stupně vývoje dítěte.

Pro děti starší 6ti měsíců, které přebírají
kontrolu nad svým vlastním tělem. Hračky 
pomáhají zlepšovat koordinaci pohybů, 
rovnováhy a rozvíjí dětské myšlení.

Pro děti od narození do 6ti měsíců. 
Hračky rozvíjející jejich smysly.

Vzdělávací hračky pro batolata, která 
získavají své první znalosti. Hračky 
mluví a zpívají česky.

Hračky, které podporují 
představivost, hravost a sociální 
dovednosti dětí. 

Houpací sedátko od m
im

inka po batole
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Little People H
rající školní autobus

Mluvící pejsek
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Příběh značky Kotányi

27

Příběh koření, příběh papriky, příběh 
KOTÁNYI začal již v roce 1881 s Janosem 
Kotányim. Firma se brzy rozrostla a dispono-
vala sortimentem vynikajícího koření a byli-
nek z celého světa - to se stalo její skutečnou 
vášní. Tehdy stejně jako dnes.

Příběh spojený s kořením
Rokem 1858, kdy se narodil János Kotányi, 
začaly pro koření v Evropě „nové časy“. Svo-
ji cestu ke koření si do Vídně János prošlápl 
pěšky již ve svých čtrnácti letech. V roce 1881 
založil János Kotányi v Szegedu svůj mlýn na 
papriku, kde zpracovával na svých polích 
vypěstovanou papriku. Tu dle vlastního taj-
ného receptu také míchal z papriky různých 
charakteristik tak, aby vždy měla stejné boha-
té aroma a chuť. O tři roky později zakládá ve 
Vídni první filiálku, buduje také spedici a ob-
chod s paprikou, koňakem, slivovicí, vinným 
octem a sušenými švestkami. Vynikající chuť, 
bohaté aroma a typická výrazná barva Kotá-
nyi papriky pomáhá firmě k získání statutu 
dodavatele císařského dvora. Postupem času 
KOTÁNYI paprika, která je dodnes zpraco-
vávaná a míchaná z několika druhů papriky 
dle původního a přísně střeženého receptu, 
získala takřka celý svět. Syn zakladatele Hans 
přebírá firmu v roce 1925 a úspěšně ji řídí 
během krizových třicátých let. V padesátých 

letech přebírají řízení společnosti sourozen-
ci Hedwig a Fridrich Kotányi a společnost se 
postupně stává významným hráčem na ra-
kouském lokálním trhu. Společnost se stává 
jedním z prvních výrobců koření, který zavá-
dí automatickou plnicí linku na dózy a skle-
něné kořenky. V roce 1981 přebírá řízení 
společnosti ve věku pouhých dvaceti čtyř let 
Mag. Erwin Kotányi. Ten se na konci osmde-
sátých let připravuje na expanzi společnosti 
na nové trhy, politické a ekonomické změny 
v zemích bývalého východního bloku ho 
inspirují k zahájení aktivit v zemích střední 
a východní Evropy. Na začátku devadesátých 
let společnost KOTÁNYI zakládá svou poboč-
ku i v Československu. Během posledních 
třiceti let se společnost pod vedením Erwina 
Kotányiho stala jednou z nejvýznamnějších 
potravinářských firem v Rakousku a jedním 
z vedoucích světových producentů koření. 

Kvalita zůstává
po generace nedotknutelnou
I dnes je nákup surovin pod přísným dohle-
dem samotného majitele - zástupce čtvrté 
generace rodiny KOTÁNYI. K dalšímu zpra-
cování jsou po důsledné vstupní kontrole 
použity výhradně suroviny výběrové jakosti, 
které se dovážejí z prověřených pěstitelských 
oblastí od prověřených pěstitelů. Firma zná 
své klíčové dodavatele osobně, někteří dodá-
vají koření více než 100 let. 

„Jméno KOTÁNYI je uvedeno na každém 
našem sáčku, a proto nemohu připustit žád-
né kompromisy v kvalitě,“ říká Mag. Erwin 
Kotányi, potomek zakladatele, „pošpinil bych 
jméno své i odkaz svých předků“.

Pana Kotányiho můžete kdykoli ve firmě 
potkat, pokud zrovna není na Madagaskaru, 
kde vybírá vanilku, protože zastává názor: „Je 
pro mne jedinečnou výzvou vybírat jen to 
nejlepší koření z celého světa“. 

Milan Pech, Country Manager firmy Johann 
Kotányi spol. s r.o., která značku zastupuje na 
českém trhu, říká, že společnost má díky dva-
cetileté historii na českém trhu silnou pozici, 
její oblíbenost u spotřebitelů byla potvrzena 

i oceněním Superbrands, ale v posledních le-
tech byla konfrontována s poklesem tržeb. 

Řešíme tedy obdobné příležitosti jako 
většina prémiových značek. Čeká nás tedy 
spousta práce. Musíme začít více a chytřeji 
komunikovat s našimi spotřebiteli, zaměřovat 
se na jejich edukaci a komunikaci jedinečnos-
ti našich výrobků. V tom, co děláme více než 
130 let, jsme skutečně nejlepší. Naše značka 
se spojuje s hodnotnými kuchařskými pořa-
dy, budeme součástí projektů na podporu va-
ření z kvalitních surovin a dobrého jídla. Ak-
tivně vyhledáváme vhodné partnery na cross 
promotion. Cílem současného vedení firmy 
je vrátit značku KOTÁNYI na pozici, na kte-
rou díky tradici, prvotřídní kvalitě, nejširšímu 
sortimentu a prémiovosti výrobků patří – být 
pro české spotřebitele první volbou v koření. 

www.kotanyi.cz 
www.facebook.com/Kotanyicz 

„Vařte s inspirací - Žijte s vášní“ – to je formulace poslání firmy KOTÁNYI.
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„Váš nápad nemusí být výjimeč-
ný. Stačí, když jím změníte svět“

János Kotányi

Společnost AV MEDIA byla založena v roce 
1992 a v současnosti je leaderem na poli  

prezentační, projekční a audiovizuální 
techniky v České republice. Portfolio  

služeb zahrnuje prodej a pronájem 
prezentační techniky, systémovou 

audiovizuální integraci a další 
 služby, které poskytuje na  

nejvyšší technické úrovni.

www.avmedia.cz

Erwin
Kotányi



Někdy je za neexistující provozní příruč-
kou neznalost, ale mnohdy jde o úmysl 
nebo i o promyšlený podvod. V seznamech 
franchisových systémů, které najdete na 
internetu, je např. uvedena řada konceptů 
(i s velkým počtem provozoven), které tvrdí, 
že jsou franchisové, ale žádnou provozní pří-
ručku nemají, natož aby příjemcům předali 
grafický manuál nebo nabídli nějaký infor-
mační systém pro vzájemnou komunikaci 
mezi provozovnami, mezi poskytovatelem 
a příjemci. Za franchising je často chybně po-
važován multilevel marketing, pyramidové 
systémy, obchodní zastoupení, klubové člen-
ství, slevové systémy, řízení vlastní provozov-
ny centrály jiným podnikatelem na základě 
smlouvy, atd. 

Kvalita Provozní příručky (manuálu) je 
rozhodující pro konečnou hodnotu koncep-
tu. Franchisové systémy, které jsou na trhu 
desítky let (Mc’Donalds, OBI, Yves Rocher, 
apod.), neustále zdokonalují své provozní 
příručky a obohacují je o návody řešení 
všech situací, které mohou franchisanta 

(uživatele konceptu) potkat. Provozní pří-
ručka musí obsahovat přehled chráněných 
dokumentů (značka, logo, registrované do-
mény, užitné vzory a patenty, aj.), postupy 
(jak oslovit klienty, jak zvládat negativní 
reakce klientů, jak presentovat určité pro-
dukty, návody aj.), přehled zákonů a před-
pisů (zákony nezbytné pro samostatné 
podnikání, předpisy a směrnice související 
s provozem pobočky a zprostředkovávání 
produktů, normy, BOZP, PO, HACCP aj.), 
služeb (definování a přehled služeb aj.), jak 
řídit a komunikovat s franchisorem (cen-
trálou), jak řídit provozovnu, např. jak při-
jímat, vést, příp. propouštět zaměstnance, 
ale také tam franchisant musí najít Grafický 
manuál (návod, jak pracovat s logem, re-
klamními materiály, apod.). Dále bývá sou-
částí Provozní příručky manuál informač-
ního systému, pokyny a pravidla pro další 
vzdělávání a školení, certifikaci, atd. Jako 
příklad významné a cenné součásti provoz-
ní příručky uvádím podrobnější popis tzv. 
Katalogu dodavatelů.

KATALOG DODAVATELŮ je seznam všech 
dodavatelů franchisora, které centrála nabí-
zí k využití i franchisantům. Franchisant zde 
např. najde kontakt na dodavatele firemních 
vozidel, který všem franchisantům poskytuje 
např. slevu 20% na nákup vozidel, obdobně 
je tu i dodavatel spotřebního materiálu pro 
kancelář, který poskytuje např. 10% slevu na 
nákup kancelářských potřeb atd. Pravidlem 
bývá, že centrála zařadí dodavatele do sítě za 
to, že poskytne franchisantům určitou výhodu 
(kterou by jako samostatní nezískali), a také 
z realizovaného objemu obdrží franchisor od 
takového dodavatele určitý bonus (1-2% z hod-
noty zprostředkovaných služeb, zboží bez 
DPH), který poukáže na centrálu. Tento pří-
jem využívá franchisor k dalšímu rozvoji systé-
mu. Katalog dodavatelů bývá rozdělen na tzv. 
povinné dodavatele - jejichž služeb a výrobků 
musí franchisant využívat nebo objednávat 
(souhlas bývá ve franchisové smlouvě) a do-
poručení dodavatelé, ze kterých si franchisant 
může vybrat. Všichni jsou prověřenými do-
davateli a pro franchisora i franchisanta jsou 

zárukou kvality, tj. nepoškozují dobré jméno 
značky franchisového konceptu. Ve druhé 
skupině – doporučení dodavatelé jsou různí, 
i regionální, dodavatelé, se kterými se podaři-
lo dohodnout nějakou výhodu pro členy sítě. 
Určitou motivací pro franchisanty (i jejich 
vlastní dodavatele) je to, že franchisant má prá-
vo navrhovat dodavatele do Katalogu dodava-
telů. Pokud jeho návrh projde a jeho dodavatel 
se dostane do Katalogu dodavatelů, náleží mu 
i malá část odměny za objem zboží, které jeho 
dodavatel bude dodávat do franchisového 
systému. Celý proces je důležitý zejména pro 
motivaci a udržení franchisantů. 

Stručně řečeno: V Provozní příručce se 
nachází všechno to, co je v běžných (ne 
franchisových) firmách roztroušeno po jed-
notlivých manažerech. Provozní příručka je 
„srdcem“ franchisového konceptu, a proto 
se o ni musí franchisor náležitě starat. Je pro-
kázáno (viz. doktorandská práce Ing. Lucie 
Koleňákové, Ph.D. z ČVUT Brno), že aplikace 
franchisového sytému vede obecně k zhod-
nocení firmy (proti období, kdy franchising 
neaplikovala) o 100% (tj. pro případ prodeje 
společnosti a stanovení její hodnoty). Zpra-
covaná Provozní příručka je cenná záležitost 
a jako taková je významnou investicí do bu-
doucnosti firmy.

Kvalita zpracování je rozhodující pro rych-
lost expanze, ochranu know-how, kontrolu 
vztahu mezi franchisorem a franchisantem 
a také pro vlastní rozvoj franchisového kon-
ceptu. Forma zpracování může být např. do 
pevných desek s možností výměny listů, tzv. 
šanon, následně prostřednictvím editoru 

také na datovém nosiči, kde je grafické pro-
středí s možností fulltextového a hypertex-
tového vyhledávání pojmů (multimediální 
DVD s prohlížečem). 

Nejmodernější formou zpracování Pro-
vozní příručky je prostřednictvím mobilní 
aplikace e-HandBook s interaktivními prvky 
a s odkazy (odskoky) na web nebo server 
franchisora. Tato verze již nepracuje s fyzic-
kou podobou (šanonem), ale lze ji umístit do 
tabletu (iPad) jako privátní mobilní aplikaci. 
Prvními uživateli této verze provozní příruč-
ky jsou franchisanti konceptu prodejen čaje 
a kávy OXALIS. Provozní příručka je určena 
pro iPad (iOS od firmy Apple), jehož vzhled 
odpovídá firemním barvám a je navržen dle 
grafického manuálu konceptu.

Umožňuje nejen fulltextové a hypertex-
tové vyhledávání, rychlou a jednoduchou 
aktualizaci, audio a video presentaci, školící 
a výukové programy, chat, čtečka QR kódů 
i čárových kódů, prokliky na partnery sítě 
a výhodné nabídky jejich produktů a služeb, 
ale také maximální zabezpečení iPadu proti 
zneužití. Tisknout lze jen vybrané dokumen-
ty, vše je vázáno pouze na konkrétní iPad 
(v barvách konceptu – nelze prodat), lze 
sledovat pohyb iPadu i pořídit např. snímek 
osoby, která se na iPad dívá, možnost zablo-
kování iPadu na dálku v případě podezření ze 
zneužití dat, atd.. K dispozici je i mnoho do-
plňkových funkcí jako 3D virtuální prohlídky 
provozoven, sdílený kalendář, platební brána 
ad. Mobilní aplikace je zatím k dispozici pou-
ze klientům poradenské kanceláře RNDr. Ji-
řího Lošťáka, ale předpokládá se v budoucnu 
i možnost zpracování jakékoliv provozní 
příručky již existujícího konceptu, včetně za-
hraničních. Aplikace umožňuje i vícejazyčné 
verze. Aplikaci vyvinula poradenská kancelář 
RNDr. Jiřího Lošťáka ve spolupráci s firmou 
APP VISION (programování aplikace a servis 
pro uživatele) a Nakladatelstvím Olomouc 
(profesionální sazba a grafická úprava). 

Je třeba podotknout, že Provozní příruč-
ka je dokument, který se neustále vyvíjí. Její 
fyzická podoba (šanon, franchisová doku-

mentace) je většinou aktuální pouze v oka-
mžiku zakoupení franchisy franchisantem. 
U elektronické verze je výhodou, že „staré“ 
dokumenty nelze použít, protože v tabletu 
prostě nejsou. I pro přípravu e-HandBook je 
však nezbytná existence Provozní příručky 
(šanon, viz. ukázka). Teprve po ověření a od-
zkoušení funkčnosti v praxi je vhodné pře-
vést fyzickou podobu na elektronickou.

Ze zkušenosti víme, že Provozní příručku 
studuje franchisant pouze před podpisem 
franchisové smlouvy, pak ji používá spíše 
výjimečně. Všechny informace, aktualizace 
i pomoc očekává od franchisora v elektro-
nické podobě nebo formou sdělení přes 
manažera franchisingu, franchisového kon-
zultanta, … osobu pověřenou franchisorem 
péčí o franchisanta.

Cílem e-HandBooku je interaktivně, denně 
pracovat s provozní příručkou a zajistit fran-
chisantovi maximální komfort při využívání 
know-how franchisového konceptu. Šanony 
– provozní příručky – se budou pomalu pře-
souvat do síní tradic v centrálách franchiso-
vých systémů, budoucnost patří mobilním 
aplikacím … vývoj nelze zastavit.

Závěrem lze doporučit všem, kteří uvažují 
o koupi franchisového konceptu nebo chtějí 
vyvinout vlastní franchisový systém, aby vě-
novali velkou pozornost zpracování komplet-
ního popisu know-how daného konceptu 
v Provozní příručce. Její forma zpracování, 
přehlednost a jednoduchost správy i jejího 
použití Vám napoví, zda má koncept naději 
na úspěch. Nebudete-li si jisti, obraťte se na 
franchisového poradce, nejlépe člena ČAF.

I N Z E R C E

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU. 

EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, 
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, 
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-
how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů 
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR 
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, 
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing 
manažerů sítě, aj.

Předat know-how franchisantovi, to se lehko vysloví, ale hůře realizuje. 
Mít manuál je pokládáno za jednu ze tří základních podmínek při ověřo-
vání, zda koncept je, nebo není franchisa (dalšími dvěma podmínkami jsou 
grafický manuál a informační systém). 

Provozní příručky
(manuál) / e-HandBook

Vzhledem k rozsahu jde o dokument, jehož 
příprava trvá několik měsíců a ověření v pra-
xi i několik let. Provozní příručka (manuál, 
průvodce podnikáním, návod, směrnice 
pro provoz, …) až donedávna měla většinou 
podobu šanonu, příp. jiného svázaného do-
kumentu. V ideálním případě s možností vý-
měny listů (z důvodu aktualizace). 

Ze zkušeností lze konstatovat, že dobrá pro-
vozní příručka by měla obsahovat všechny 
informace, které franchisant bude potře-
bovat pro svoji každodenní činnost. Měla 
by přesvědčit franchisanta i specialistu, že 
poskytovatel má vše utříděno, vyřešeno a již 
mnohokrát vyzkoušeno. V podstatě by nemě-

la existovat otázka ze strany franchisanta, na 
kterou by franchisor neměl odpověď nebo ji 
nedokázal ihned najít v provozní příručce.

Neúplný obsah provozní příručky, příp. její 
neexistence, by měla varovat všechny pří-
padné zájemce o koupi licence. V mnoha 
případech totiž dochází ke klamání veřej-
nosti, kdy podnikatel (pseudofranchisor) 
„nabízí franchising“, ale bez základních prv-
ků … on, bohužel, většinou ani neví, co má 
tzv. franchisová dokumentace obsahovat. 
V České republice se sice situace v oblasti 
vzdělávání a informovanosti o franchisingu 
lepší, ale velmi pomalu. Je s podivem, že 
stále neexistuje v ČR ani jediná ekonomická 

nebo podnikatelská vysoká škola, která by 
se zabývala teoriemi vytváření odbytových 
sítí. Přitom je patrné z ekonomického vývoje 
kolem nás, že globální sítě vítězí na každém 
kroku. Již koncem minulého století proběh-
la studie, která měla za cíl zjistit názor před-
ních ekonomů a filozofů na odhad vývoje 
v 21. století. Výsledky jsou uvedeny v knize 
Rowen Gibsona „Nový obraz budoucnosti“. 
Pro ilustraci uvádím alespoň dva citáty, které 
výstižně charakterizují očekávání předních 
vědců, a které dnes můžeme jen potvrdit (ži-
jeme v 21. století!).

zárukou kvality, tj. nepoškozují dobré jméno 
značky franchisového konceptu. Ve druhé 
skupině – doporučení dodavatelé jsou různí, 
i regionální, dodavatelé, se kterými se podaři-
lo dohodnout nějakou výhodu pro členy sítě. 
Určitou motivací pro franchisanty (i jejich 
vlastní dodavatele) je to, že franchisant má prá-
vo navrhovat dodavatele do Katalogu dodava-
telů. Pokud jeho návrh projde a jeho dodavatel 
se dostane do Katalogu dodavatelů, náleží mu 
i malá část odměny za objem zboží, které jeho 
dodavatel bude dodávat do franchisového 
systému. Celý proces je důležitý zejména pro 
motivaci a udržení franchisantů. 

Předat know-how franchisantovi, to se lehko vysloví, ale hůře realizuje. 
Mít manuál je pokládáno za jednu ze tří základních podmínek při ověřo-
vání, zda koncept je, nebo není franchisa (dalšími dvěma podmínkami jsou 

Provozní příručky
(manuál) / e-HandBook
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Tři hybné síly 21. století:
1. Technologie
2. Globalizace podnikání
3.  Soubor sil, které povedou ke 

kolapsům (společenské a ekolo-
gické krize a masivní institucio-
nální kolapsy v bezprecedentním 
měřítku)

Peter Senge

Kdo v dnešním nerovném světě 
nejvíc ztrácí, nejsou ti, kdo jsou 
vystaveni globalizaci. Jsou jimi ti, 
kdo z ní byli vynecháni.

J. Norberg 
„V budoucnosti uspějí pouze ti, 
kteří síť tvoří, nebo ti, kteří se do 
ní zapojí.“ 

Jiří Lošťák 

1)
2)

Třetí citát dokresluje aktuální situaci a před-
povídá další vývoj, zejména samostatných 
podnikatelů v České a Slovenské republice.

3)



Konference FRANCHISING FORUM 2014

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

Kromě velkých evropských měst, jako jsou 
Barcelóna, Paříž a Düsseldorf, bude meziná-
rodní organizace Franchise Pool Internatio-
nal – FPI – ve spolupráci se svým členem pro 
Českou a Slovenskou republiku poradenskou 
společností AVEX systems organizovat dne 
11.11.2014 v Praze mimořádně zajímavou 
akci zejména pro zájemce o samostatné pod-
nikání formou franchisingu. Akce má název 
„Master franchisová konference 2014“ a je 
součástí velkolepé Road Show Europe 2014, 
která bude realizována v průběhu jednoho 
týdne ve 4 evropských metropolích. 

Jak již sám název napovídá, na konferenci 
budou prezentovány franchisové systémy, 
které v České a Slovenské republice hledají 
své nové master-franchisové partnery. Nabízí 
se tím velká příležitost především pro mana-
žery firem, kteří plánují své vlastní podniká-
ní, pro malé a střední podnikatele, investory 
a další zájemce o samostatné podnikání, jak 
získat informace o významných globálně 
působících značkách a stát se jejich partnery. 
Informace, které systémy se v Praze předsta-
ví, budou postupně zveřejňovány na interne-
tových stránkách společnosti AVEX systems: 
www.avexsystems.eu nebo na stránkách 
www.master-konference.cz.

Kromě představení systémů, možnosti jed-
nat přímo se zástupci o podmínkách spolu-
práce a navázání osobních kontaktů budou 
účastníkům konference zdarma k dispozici 
i odborníci na téma franchising – Ing. Aleš 

Tulpa, mezinárodní franchisový poradce ze 
společnosti AVEX systems, ex-prezident Čes-
ké asociace franchisingu a bývalý generální 
ředitel franchisového řetězce OBI, z oblasti 
právní problematiky – Mgr. Antonín Kaz-
da, zkušený mezinárodně působící advokát 
s praktickými zkušenostmi z oblasti franchi-
sového podnikání a další odborníci.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příleži-
tost, která nabízí možnost stát se master-fran-
chisanty pro Českou a Slovenskou republiku 
a investovat do atraktivních značek. 

Je to i velká příležitost pro české a slovenské 
franchisové systémy, které mají v plánu ex-
pandovat do zemí, ve kterých se bude tato 
Road Show Europe 2014 rovněž konat. Kro-
mě ČR to jsou Španělsko, Francie a Německo. 
Čeští a slovenští franchisoři tak mohou vyu-
žít toho, že budou moci představit v jednom 
dnu své koncepty zájemcům z příslušných 
zemí, které na tuto akci v daném termínu po-
zvou členové FPI. Pokud Vás tato výjimečná 
událost zaujala a máte zájem se jí zúčastnit, 
máte možnost se zaregistrovat nebo přihlásit  
e-mailem na adrese: ales.tulpa@avexsystems.eu,  
kde získáte i více informací k této mimořád-
ně zajímavé akci.

Ing. Aleš Tulpa,
AVEX systems,
Mobil: 724 007 505,
E-Mail: ales.tulpa@avexsystems.eu

Master franchisová konference 2014 se uskuteční 
dne 11. 11. 2014 kromě evropských metropolí také v Praze
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Česká asociace franchisingu připravuje konferenci FRANCHISING FORUM 2014, která se letos uskuteční 14. října 2014 v Praze. 
Říjnová konference se bude věnovat nejen výhodám a nevýhodám podnikání pod zavedenou značkou, základnímu právnímu 
minimu, které by měl podnikatel znát, nebo nám poradí jak postupovat při jednání o nákupu franchisových licencí. Zajímavé 
budou opět panelové diskuse a letos jsou naplánovány hned tři. První z nich bude moderovat šéfkomentátor týdeníku Ekonom 
Robert Břešťan, kdy v jeho panelu přislíbil účast podnikatel a spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL Petr Sýkora, nebo 
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR a generální ředitel SINDAT Karel Havlíček.

Organizátor konference:

�ESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
Kontaktní osoba: 
Ing. Petra Ritschelová, výkonná manažerka

T�šnov 5, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 513�691
GSM: +420 728 948 479 
e-mail: caf@czech-franchise.cz

www.czech-franchise.cz

si Vás dovoluje pozvat na 12. ro�ník konference 

Bronzový partner 
konference:

Hlavní partner 
konference:

úterý 14. 10. 2014
Na Pankráci 125, Praha 4

Vývoj franchisingu v �eské republice, sou�asné trendy a zajímavosti trhu.
  Franchising v praxi – rady jak rozvíjet vlastní franchisovou sí�.
Chcete být samostatnými podnikateli s podporou úsp�šných zahrani�ních franchisových sítí?
�eský trh láká nové franchisové systémy.

  Provozní p�íru�ka 21. století: mobilní aplikace e-HandBook.
Business plán a marketing franchisové sít�, nábor a vzd�lávání franchisant� a�podpora
pobo�ky ze strany franchisora (p�íklady z�praxe).
Sou�asné trendy franchisingu v Austrálii, prezentace amerických koncept�.

Ve druhé panelové diskusi vystoupí zástupci 
z řad franchisových konceptů, členů i nečle-
nů ČAF, moderátorkou bude opět šéfredak-
torka magazínu Vlastní firma FRANCHISING
Barbora Štanglová. Závěrečné panelové dis-
kuse se ujal Lubomír Milek, člen Správní rady 
ČAF, který přizve zajímavé osobnosti z oblasti 
franchisového podnikání. Účast na konferen-
ci přislíbili i zástupci z obchodních oddělení, 
např. Australského nebo Amerického velvy-
slanectví. V odpoledním programu se podělí 
jednotliví zástupci franchisových konceptů 
se svými zkušenostmi. Řeč bude o business 
plánu, marketingu franchisové sítě, náboru 
franchisantů a jejich vzdělávání, včetně prak-

tických ukázek řešení franchisových projek-
tů. Představena bude i provozní příručka 21. 
století, mobilní aplikace e-HandBook.

V průběhu celého dne se účastníci budou 
moci seznámit s franchisovými koncepty, 
které se zde budou prezentovat. Najdete zde 
i zástupce partnerských firem, kteří poskytu-
jí své služby v oblasti finanční, poradenství
nebo softwarových služeb.

Kvalitu konference garantují kvalifikovaní
přednášející z řad franchisorů, ale i odborní-
ků na franchising, kteří poskytují své služby 
nejen v tuzemsku. Zajímavostí konference 
je beze sporu možnost zúčastnit se networ-
kingového setkání, které je pro účastníky 

příležitostí k navázání nových, hodnotných 
kontaktů v oblasti franchisingu, k neformál-
nímu setkání s lídry master franchisových 
konceptů, zájemci o franchising a odborníky 
z oblasti franchisingu, ale také si osobně po-
hovořit s těmi, kteří vás zaujali a dozvědět se 
více, než je možné během konference.

Pokud se přihlásíte a uhradíte konferenční 
poplatek do konce září, získáte slevu 15 % na 
vstupném. Detailní informace o programu 
a přihlášení naleznete na webových strán-
kách organizátora www.czech-franchise.cz 

Franchising se vrací do Bratislavy!
Ve dnech 29. – 30. 10. 2014 se uskuteční v pro-
storách Palffyho Paláce již druhý ročník výsta-
vy věnované podnikání a franchisingu. Výstava 
přinese podnětné informace na téma financo-
vání a rozvoje podnikání, vzdělávání, odborné 
přípravy, koučingu pro začínající a malé pod-
nikatelé. Tato prezentace firem a osobností
z oboru je soustředěná do dvou výstavních dnů 
(středa až čtvrtek) a slibuje přinést podnětné 
zkušenosti a rady jak zkrátit cestu od rozhod-
nutí podnikat k vlastnímu podnikání. Výstava je 
organizovaná za významné pomoci a podpory 

ZPS - Združenia podnikateľov Slovenska a SFA - 
Slovenskej franchisingovej asociacie, kteří jsou 
hlavními partnery výstavy. Partnerem výstavy 
je i Česká asociace franchisingu.

Výstava je určena pro všechny podnikavé 
franchisové koncepty, firmy nabízející licenč-
ní prodej, nebo sektor služeb pro malé a střed-
ní podnikatele. Dá se říci, že pro všechny, kteří 
chtějí využít zajímavého nápadů a ukázat mož-
nosti - jak a v čem podnikat. Na druhé straně 
výstava vybízí k návštěvnosti podnikatelské 
subjekty, které se chtějí inspirovat užitečný-

mi radami a příklady z praxe, stejně jako pro 
širokou odbornou veřejnost nebo osoby za-
jímající se, jak změnit svoji kariéru. Tedy pro 
mladé absolventy vysokých a středních škol, 
osoby 55+, pro všechny zaměstnance, uvažu-
jící o podnikání. Neodmyslitelnou součástí 
celého projektu bude také bohatě obsazený 
doprovodný program, který bude doplňovat 
jednotlivé prezentace vystavujících subjektů 
a který bude probíhat po celou dobu výstavy 
přímo na výstavní ploše a přilehlém sále. Více 
informací na www.vystavafranchisingu.sk
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Mezinárodní konference Fenomén značky

„Cílem konference je informovat majitele 
firem o tom, jakým způsobem vybudovat 
úspěšnou značku. Chceme účastníkům konfe-
rence ukázat cestu od vytvoření značky až po 
její vstup a etablování na zahraničních trzích. 
Budování značky je dlouhodobý proces, který 
zahrnuje řadu kroků, z nichž žádný nelze vy-
nechat nebo podcenit. Proto jsme konferenci 
rozdělili do několika bloků, z nichž každý re-
prezentuje důležitou část budování úspěšné 
značky,“ říká ředitelka společnosti Michaela 
Chytilová a dodává: „Pokud budeme značce 
věnovat náležitou péči z pohledu marketingu, 
právní ochrany, výběru strategických partne-
rů a zejména pokud se poučíme z příběhů 
úspěšných, ale i méně úspěšných značek, 
máme šanci dobře prodávat svoje výrobky 
nebo služby“.

Do jakých bloků bude 
konference rozdělena a proč?
Konference bude rozdělena do čtyř bloků: 
„Emoce v marketingu“, „Právní aspekty“, 
„Ekonomické aspekty“ a „Cesty do zahrani-
čí“. Emoce v marketingu je rozhodující sou-
částí značky. Značka, která nevyvolává emoci, 
je jednoduše řečeno mrtvá. Celá řada studií 
a výzkumů potvrzuje klíčovou roli emocí 
pro zapamatovatelnost značky i reklamy na 
ni. Právě proto je odborným garantem této 
sekce Doc. PhDr. Jitka Vysekalová Ph.D, au-
torka knihy „Emoce v marketingu“ a prezi-
dentka „České marketingové společnosti“. 
Tato společnost je také spolupořadatelem 
konference.

Další blok konference se zabývá právní ochra-
nou značek, což je hlavní náplň Vaší práce. 
Proč je právní ochrana značky tak důležitá?

Pokud máte svoji značku chráněnou jako 
ochrannou známku, získáváte státem garan-
tovaný monopol na konkrétní označení ve va-
šem oboru. To znamená, že nikdo jiný nemů-
že beztrestně při své propagaci využívat vaší 
značku nebo označení, které je vaší značce 
podobné. Pokud by se tak stalo, máte v ruce 
účinný nástroj, jak takové činnosti zabránit, 
a to je strašně důležitá věc, protože pokud 
by konkurence neoprávněně využívala vaši 
značku, může dojít ke zmatení zákazníků, 
kteří v domnění, že nakupují u vás, zaplatí 
konkurenci. Bez důsledné ochrany ztrácí 
značka svoji hodnotu a naopak při důsledném 
vymáhání práv cena značky roste a mnohdy 
má vyšší cenu než zbytek společnosti. A právě 
v této oblasti našim klientům nejvíce pomáhá-
me. Jeden z nich, známý kuchař a kulinářský 
odborník pan Roman Vaněk na konferenci 
také vystoupí s příběhem své úspěšné značky 
PRAKUL.

Další důležitou částí konference je blok s ná-
zvem „Ekonomické aspekty značky“. Čeho se 
bude tato část týkat a kdo v ní vystoupí?
Část této sekce bude věnována stále populár-
nějšímu franchisingu. Vystoupí v ní ředitel 
Českého institutu pro franchising Dr. Jaro-
slav Tamchyna, přední odborník v této otáz-
ce, dále pak Kamila Zárychtová, mladá pod-
nikatelka, která přivedla do České republiky 
jeden z velmi zajímavých a úspěšných fran-
chisingových konceptů a představí na kon-
ferenci svůj příběh. Svou účast také zvažuje 
prezident Hospodářské komory pan ing. Vla-
dimír Dlouhý CSc. Koneckonců prosazení 
českých značek na zahraničních trzích je 
jednou z jeho hlavních priorit stejně tak jako 
celé ekonomické diplomacie.

Proto se poslední sekce konference jmenuje 
„Cesty do zahraničí“. Kdo v ní vystoupí a co 
od ní mohou účastníci očekávat?
V této sekci vystoupí pan Matthias Teutrine, 
majitel německé společnosti Teutrine Busines 
development, zabývající se mimo jiné mediál-
ní propagací firem. Pan Teutrine bude hovořit 
o specifických aspektech německého trhu, 
o tom, jak je důležité při vstupu na něj správně 
definovat značky a slogany a vyhnout se špat-
né nebo nevhodné formulaci, která němec-
kého spotřebitele od nákupu odradí. Je nám 
také velikou ctí, že naše pozvání přijal ředitel 
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta re-
publiky Hynek Kmoníček, který koncept eko-
nomické diplomacie a prosazování českých 
firem a jejich značek v zahraničí spoluvytváří. 
O tom svědčí i chystané cesty prezidenta re-
publiky na Střední východ a do Číny. O tom, 
že je velmi důležité šířit informace o budování 
a prosazování českých značek na trzích, svědčí 
i fakt, že prezident republiky pan Miloš Zeman 
poskytl naší konferenci osobní záštitu.

Nedá mi to závěrem se zeptat, pro konferen-
ci „FENOMÉN ZNAČKY“ jste zvolili vizualizace 
ve formě graffiti se symbolem prasátka, 
prosím Vás, proč? 
S touto koncepcí přišla reklamní agentura BO-
HEMIA WERBUNG, s.r.o., která pro nás zpraco-
vává vše ve vztahu k marketingové komunikaci 
této konference. Symbol prasátka je všeobec-
ně známou značkou, která je sama o sobě plná 
emocí a vyvolává další představy a reakce. Mu-
sím říci, že mě tento koncept od samého začát-
ku okouzlil. Na tento vizuální styl konference 
mám samé pozitivní odezvy. V našem světě 
marketérů a právníků je značně nekonvenční, 
trochu provokuje a navíc vyjadřuje obrovské 
možnosti při tvorbě a budování značky. Určitě 
jste si všiml i doprovodných fotografií na we-
bových stránkách konference, které pocházejí 
ze stejného zdroje. Fotky symbolizují příběh 
vzniku a vývoje značky od loga k brandu… do-
poručuji prostudovat nejen web konference, 
ale i stránky www.firemni-znacka.cz. 

Dne 30. 10. 2014 se v Praze uskuteční mezinárodní konference „Fenomén značky - práv-
ní, ekonomické a emocionální aspekty“. Spolupořadatelem konference je společnost 
Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o. Ředitelky společnosti Michaely Chytilové, 
z jejíž iniciativy konference vznikla a která její koncept vytvořila, jsme se zeptali na to, co 
je hlavním smyslem konference a co od ní mohou její účastníci očekávat. POZVÁNKA
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Česká marketingová společnost pořádá již od 
roku 1990 odborné konference určené ne-
jen pro své členy, ale i pro celou marketingo-
vou veřejnost. V průběhu let spolupracovala 
s mnoha odbornými partnery a snažila se najít 
a nacházela aktuální témata odpovídající „ná-

rokům doby.“ Vedení ČMS přijalo s potěšením 
nabídku paní Mgr. Michaely Chytilové, předsta-
vitelky patentové kanceláře a soudní znalkyně 
v oboru ochranných známek, stát se odborným 
garantem a partnerem konference věnované 
fenoménu značky. Značka představuje stále ak-

tuální téma a podívat se na ni očima těch, kteří 
s ní pracují nejen z právního a ekonomického 
pohledu, považuji za mimořádně užitečné. 
A emoce, které značky obsahují i vzbuzují, je 
ten pohled, kterým chci obsah konference do-
plnit. Emocím v marketingu jsem s kolektivem 
autorů věnovala svou poslední publikaci a ně-
které poznatky zazní i v rámci sekce, za kterou 
jsem převzala garanci. Jsem přesvědčena, že 
zde můžeme parafrázovat „kdo nebuduje znač-
ku a nevyužívá při tom emoce, jako by nebyl“. 

Prezidentky České marketingové společnosti Doc. PhDr. Jitky Vysekalové Ph.D. , autor-
ky knihy „Emoce v marketingu“ jsme se zeptali, proč se Česká marketingová společnost 
stala spolupořadatelem konference a proč se ona sama stala garantem jedné ze sekcí
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Tento již tradiční turnaj se letos konal ve vy-
hlášeném golfovém resortu Karlštejn, a po-
skytl tak účastníkům krásný zážitek ze hry 
a nádherné prostředí resortu. Akce nás opět 
přivítala skvělou atmosférou, bohatým part-
nerským programem, pestrým zastoupením 
segmentů retailového trhu a také přidruže-
ných služeb. Na 100 registrovaných účastní-
ků z téměř 70 společností tak mělo skvělou 
příležitost prožít příjemný den a vychutnat 
si vše, co pořádající společnost monit připra-
vila. Celkem si účastníci rozdělili ceny v hod-
notě 500 000 Kč a výherce vložené soutěže 
pak vyhrál letošní novinku, fantastický Jagu-
ar F-Type coupé na víkend.

Citlivé rozdělení flightů a koncepce turna-
je přinesla všem jako každoročně možnost 
najít zde nové obchodní partnery, setkat se 
s kolegy z branže v netradičním prostředí 
a seznámit se s mnoha zajímavými lidmi z re-
tailu. Exkluzivní byla i nabídka partnerských 
společností, kde se dalo okusit: svezení se 
luxusními vozy, ochutnávka vynikajících 
vín, energetických nápojů nejen tradičního 
typu, piva, nealka a salátů, přičichnutí skrze 

golfovou akademii pro nehrající k tomuto 
krásnému sportu a také spousta nádherných 
dárečků, věcných cen a služeb pro všechny 
účastníky.

 Již nyní probíhá příprava příštího roč-
níku tohoto jedinečného turnaje – RETAIL 
GOLF® CUP 2015. Z kuchyně přípravného 
týmu k nám prosákla informace, že 4. ročník 
by měl hostit kouzelný resort ukrytý v lesích 
středočeského Posázaví a tak věříme, že se 
opět můžeme těšit na úžasnou atmosféru 
nejen při hře. Realizační tým monitu pro 
nás jistě chystá neméně kvalitní a exkluzivní 

program jako v minulých letech a jako vždy 
opět i něco navíc. A na podzim nás čeká pře-
kvapení!

V červnu si tedy zase na RGC popřejeme 
„Hezkou hru!“ a s máchnutím železy nasaje-
me krásné chvíle a utužíme vztahy, jež toto 
setkání přináší.
 
Výsledky turnaje zhlédnete na stránkách
www.retail-golf-cup.cz nebo na ČGF.

Pořádající společnost:
monit marketing research

Pojem „Chráněná dílna“ sice již v zákoně 
o zaměstnanosti nenajdeme, na reálném fun-
gování zaměstnavatelů s více než 50% OZP se 
ale nic nezměnilo. Chráněné dílny většinou 
znají zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci 
v souvislosti s povinností ze zákona o zaměst-
nanosti zaměstnávat ve své společnosti mini-
mální, 4% podíl lidí se zdravotním postižením. 
Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. 
Jedním z možných řešení je pak odběr zboží 
a služeb od chráněných dílen formou tzv. ná-
hradního plnění.

Chceme Vám představit Chráněnou dílnu 
A MANO (www.a-mano.cz), sídlící na Praze 
3, která se v jedné své dílně zabývá výrobou 
keramiky a ve druhé provozuje pražírnu kávy 
a výrobu domácích sirupů na limonády a pe-
čených čajů. Je tedy schopna pružně reagovat 
na široké spektrum poptávek po dárkových 
nebo reklamních produktech. A MANO je 
chráněná dílna, ve které nachází pracovní 
uplatnění 25 lidí s mentálním nebo kombi-
novaným postižením. Název chráněné dílny 
A MANO znamená v překladu „ručně, ruční“ 
a to je také výstižné pro jejich tvorbu. Pracov-
ní podmínky v dílně A MANO jsou individu-
álně přizpůsobené potřebám zaměstnanců 
s mentálním a kombinovaným postižením 
tak, aby práce pro lidi s postižením měla vý-
znam nejen praktický, ale také socializační 
a rehabilitační.

Všechny zakázky provedené chráněnou díl-
nou A MANO mohou být uplatněny formou 
náhradního plnění, tj. odečteny ze zákonných 
odvodů. Z vynaložených peněz na nákup dár-
ků tak můžete získat zpět i 30%. Navíc zadá-
ním zakázky dílně pomáháte lidem s postiže-
ním při jejich pracovním uplatnění. 

Všechny zakázky se i přes zpracování lidmi 
s hendikepem vyznačují profesionální preciz-
ností. A MANO je vlastně první dílnou pro lidi 
s mentálním postižením v Praze, která získala 
ochrannou známku „Česká kvalita – Práce 
postižených“ na základě auditu a prověření 
norem práce s postiženými. 

Výrobky z dílny A MANO si můžete zakou-
pit buď v e-shopu, nebo Vám vyrobí předmět 
z keramiky na zakázku dle Vaší vlastní před-

lohy nebo dle na míru vytvořeného návrhu. 
Keramika i pražení kávy je pro lidi z A MA-
NO hlavním řemeslem a nabízí prostor pro 
obrovskou variabilitu i účelnost vyrobených 
předmětů. Zároveň Vaše dárkové předměty 
budou na světě zcela jedinečné a originální. 
V případě produkce pražírny kávy jsou pak 
právě dárky k snědku vyrobené pouze z pří-
rodních surovin a bez přidané chemie tím, co 
každému skutečně udělá radost. Na keramiku 
nebo na obaly lze umístit Vaše logo či text 
zcela přesně dle pravidel Vaší firemní identity 
a vybrat si lze z několika technologií – reliéf-
ní otisk, keramický obtisk, či tampónový po-
tisk. Tampónovým tiskem pak lze potisknout 
i jakýkoliv jiný předmět a materiál, který si 
sami vyberete. Vyrobené předměty nebo sady 
předmětů pak zaměstnanci dílny rádi zabalí 
do ručně vyráběných kartónových krabiček.

Balící a kompletační služby této dílny 
využívá náš časopis a směle Vám může do-
poručit její kvalitu, spolehlivost, šikovnost 
i vstřícnost. 

Vyzkoušet si, jak se pije z ručně vyrobené-
ho hrníčku a ochutnat všechny výrobky z pra-
žírny kávy chráněné dílny A MANO můžete 
kdykoliv v Praze také v partnerské tréninkové 
kavárně Café MARTIN (www.cafemartin.cz) 
v pražském Karlíně v Sokolovské ulici č. 75.

Keramické dárky
Dárkem z keramiky může být cokoliv od 
praktických hrnků či misek, přes aromalam-
py, sošky nebo drobné upomínkové před-
měty v sériích od 1 kusu po stovky. Všechny 
keramické výrobky jsou plně funkč-
ní a lze je mýt v myčce nebo po-
užívat v mikrovlnné troubě. Na 
přání každému zákazníkovi vyro-
bíme originální návrhy dle zadá-
ní, ze kterých si může následně 
vybrat.

Dárkové sety
Dárkové sety jsou kompletovány 
do ručně vyrobených kartono-
vých krabiček. Krabičky mohou 
být opatřeny logem (pak nevzniká 
nutnost opatřit logem jednotlivé 
předměty) nebo i další grafikou či tex-
tem. Případně součástí balení pak může být 
i komplimentka či vánoční přáníčko (PF).

Dárky „dodělej si sám“
Zvolené keramické předměty lze také dodat 
ve formě „polotovaru“, který v setu se sadou
pro dekoraci může vytvořit velmi hezký, in-
teraktivní dárek. Keramický výrobek bude do-
dán vypálený a plně funkční a může na něm 
být např. vyrytý nebo jinak vyznačený motiv, 
který následnou dekoraci usnadní. Barvy lze 
dodat i v miniaturních nádobkách pro indivi-
duální použití. Součástí dodávky může být též 
vhodný štětec. Následně lze dekorovat akrylo-
vými barvami nebo hobby keramickými bar-
vami - velmi vhodnou variantou pro kutily.

Čerstvě pražená káva
Těm z vás, kteří vyžadují vysokou kvalitu, hle-
dají dobrou českou značku s rozumnou cenou 
a v neposlední řadě také chtějí přispět k smys-
luplné věci, představujeme sortiment pražírny 
v Drahonicích v Jižních Čechách. Novinkou 
v produkci organizace A MANO je čerstvě pra-
žená káva v nové vlastní pražírně. V nabídce je 
jak vlastní vyváženou směs různých kávových 

odrůd z celého světa, tak i nabídka jednodru-
hových káv z výběru nejznámějších světových 
odrůd pro kávové labužníky. Kávy jsou dodá-
vány v třívrstvých zavařených sáčcích, do kte-
rých je káva balena ihned po upražení a které 
tak zaručují, že zůstane dlouho čerstvá. 

Ovocné sirupy na limonády
Dalším skvělým a praktickým dárkem z pražír-
ny mohou být domácí sirupy na limonády, vy-
ráběné z pravého ovoce, konzervované pouze 

cukrem bez konzervantů a aromat. 

Pečené ovocné čaje
Velmi módním hitem po-
sledních let jsou ovocné 
pečené čaje, tedy směs 
více druhů ovoce, upeče-
ná podobně jako povidla, 
opět pouze z přírodních 

přísad, zavařená ve skle-
nicích. Pečené čaje se pak 

podávají zalité horkou vodou a na rozdíl 
od klasického ovocného čaje nabízejí pro 

konzumenta ještě bonus v podobě celých 
kousků ovoce v čaji. 

www.a-mano.cz

Darovat a zároveň pomáhat

V řadě publikací poslední doby, které si jako 
předmět svého zájmu volí roli a funkci značky 
v marketingové komunikaci, je recenzovaný 
text popularizační variací závažného tématu: 
jak vytvořit pojmenování firmy, služby, pro-
duktu, značky tak, aby bylo originální, pou-
tavé, rozlišující, zapamatovatelné, zajímavé. 
Proto také autoři pojali text jako soubor dvou 
tematických celků. V prvním z nich na 147 

stranách se snaží naplnit podtitul publikace 
vyjádřený slovy Tvorba názvu / obchodního 
jména krok za krokem. Ve 12 kapitolách se 
zabývají tím, čemu věnovat při tvorbě ozna-
čení pozornost, jak postupovat, jaké zákonné 
podmínky je třeba při známkové tvorbě dodr-
žet, jaká kritéria je třeba splnit, aby název měl 
náležitosti dovolující mu obstát v konkurenč-
ním prostředí. Co mít na paměti při zapojení 
značky do exportní a importní aktivity, jak si 
značku registrovat, čím se řídit při změnách 

značky a při rebrandingu, jaké etické normy 
respektovat při této tvůrčí práci.

Druhá část – přes 180 stran – přináší zají-
mavý pohled na historii vzniku a používání 
více než 300 českých i zahraničních ochran-
ných známek. Obě části publikace – i když 
jsou spíše shrnutím řady dílčích informací, 
než novým a objevitelským textem – mají 
svůj význam především díky své inspirační 
funkci. Nejen že přinášejí fakta v utříděném 
rytmu, ale také zároveň vedou k vlastním 
tvůrčím úvahám o mechanismu tvorby 
značky, o možnostech využívat postupy po-
psané v textu. 

Dušan Pavlů

Jak vytvořit atraktivní obchodní název
(Příběhy úspěšných značek)
Tři cílové skupiny definuje vedoucí autorského kolektivu v úvodu publikace: ty, kteří si chtějí 
sami pojmenovat svůj výrobek, zadavatele, kteří nové názvy produktů a firem objednávají; 
konečně pak autory specialisty – textaře: copywritery. 

Bauer, Z. a kol.: Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, 
produktu, značky: tvorba názvu / obchodního jména krok za krokem. 
Praha: 2014. Nakladatelství BZ, ISBN 978-80-904272-7-3, stran 340.

Retail Golf® Cup Ještě před příchodem prázdnin jsme měli možnost účastnit se golfového klání 
pro přední osobnosti ze světa retailu RETAIL GOLF® CUP 2014. 

Darovat vkusnou keramiku či dárkové sety s keramickým prvkem je vždy originální 
a neotřelé. Darujete předmět s estetickou hodnotou a ještě k tomu praktický. Ale 
můžete tím pomáhat i dobré věci, pokud keramiku nakoupíte v tzv.chráněné dílně.

Partneři turnaje: Mediální partneři:

MOBILESYSTEM
Partneři jamek:

Darovat a zároveň pomáhat

Korporátní dárky

Darovat a zároveň pomáhat

Korporátní dárky

předměty) nebo i další grafikou či tex-

cukrem bez konzervantů a aromat. 

Pečené ovocné čaje
Velmi módním hitem po-
sledních let jsou ovocné 
pečené čaje, tedy směs 
více druhů ovoce, upeče-
ná podobně jako povidla, 
opět pouze z přírodních 

přísad, zavařená ve skle-
nicích. Pečené čaje se pak 

podávají zalité horkou vodou a na rozdíl 
od klasického ovocného čaje nabízejí pro 

konzumenta ještě bonus v podobě celých 
kousků ovoce v čaji. 

měty v sériích od 1 kusu po stovky. Všechny 
keramické výrobky jsou plně funkč-
ní a lze je mýt v myčce nebo po-
užívat v mikrovlnné troubě. Na 
přání každému zákazníkovi vyro-
bíme originální návrhy dle zadá-
ní, ze kterých si může následně 

Dárkové sety jsou kompletovány 
do ručně vyrobených kartono-
vých krabiček. Krabičky mohou 
být opatřeny logem (pak nevzniká 
nutnost opatřit logem jednotlivé 

ráběné z pravého ovoce, konzervované pouze 
keramické výrobky jsou plně funkč-

přání každému zákazníkovi vyro-

Dárkové sety jsou kompletovány 
do ručně vyrobených kartono-
vých krabiček. Krabičky mohou 
být opatřeny logem (pak nevzniká 
nutnost opatřit logem jednotlivé 

cukrem bez konzervantů a aromat. 

Pečené ovocné čaje
Velmi módním hitem po-
sledních let jsou ovocné 
pečené čaje, tedy směs 
více druhů ovoce, upeče-
ná podobně jako povidla, 
opět pouze z přírodních 

přísad, zavařená ve skle-
nicích. Pečené čaje se pak 

podávají zalité horkou vodou a na rozdíl 
od klasického ovocného čaje nabízejí pro 

konzumenta ještě bonus v podobě celých 
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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
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Projekt ATLETE II „Testování spotřebičů 
v segmentu praček se zaměřením na ener-
getické štítkování a Ekodesign“ ověřil u 50 
modelů praček různých výrobců přesnost 
a pravdivost informací a technických vlast-
ností vybraných spotřebičů uváděných na 

energetických štítcích a v dalších materiá-
lech dostupných spotřebitelům. Testována 
byla spotřeba energie a vody, účinnost pra-
ní, účinnost sušení odstřeďováním, rychlost 
odstřeďování, kapacita náplně, minimální 
požadavky na Ekodesign a další. Pračky zna-
ček Indesit a Hotpoint (celkem testováno 
5 modelů) jako jedny z mála plně prokázaly 
nejen transparentnost informací poskytova-
ných spotřebitelům při výběru produktu, ale 
také vysokou kvalitu, perfektní výsledky pra-
ní a maximální energetickou účinnost s vý-
znamným snížením spotřeby energie a vody.

Značky Indesit a Hotpoint, patřící do 
portfolia společnosti Indesit Company, na-
bízejí předem i vrchem plněné pračky něko-
lika designových řad. Hotpoint Aqualtis vy-
niká netradičním designovým provedením 

dvířek a zároveň nejnovějšími technologie-
mi, jako například přímé vstřikování Direct 
Injection, které rozpustí prášek na mnohem 
účinnější pěnu. Pračky řady Hotpoint Futu-
ra mají tradiční vzhled, nicméně jsou vyba-
veny speciálními programy, např. odstraně-
ní nejodolnějších skvrn, antialergenní péče 
nebo eco programy pro ještě větší úsporu. 
Značka Indesit představila nové pračky řady 
Innex, které kromě nepřeberného množství 
klasických programů disponují jedním uni-
verzálním 50minutovým programem pro 
bavlnu a syntetiku. V případě využití tohoto 
cyklu stačí stisknout jednou tlačítko Push & 
Wash a pračka se zapne, automaticky nasta-
ví program a spustí praní. Pračky jsou na-
bízeny s kapacitou až 11 kg a v energetické 
třídě až A+++.

Pračky Indesit a Hotpoint jako
jedny z mála splnily přísná kritéria EU
Pračky značek Indesit a Hotpoint jako jedny z mála uspěly v náročném testování v rámci projektu Evropské unie ATLETE II, který 
měl za cíl ověřit dodržování evropských požadavků na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost u nejpro-
dávanějších modelů praček na evropském trhu. Produkty Indesit a Hotpoint splnily bez výjimky přísné technické parametry 
a legislativní nařízení v oblasti Ekodesignu a maximální energetické účinnosti s ohledem na ochranu životního prostředí. EU 
zároveň potvrdila transparentnost a pravdivost hodnot uvedených na energetických štítcích a správnost informací v návodech 
k použití poskytovaných našim zákazníkům.


