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Vážení a milí čtenáři, 
v našem předvánočním vydání jsme pro Vás 
připravili jednu novinku – oživlé stránky. Níže 
máte uveden návod, jak jednoduše si do svého 
mobilního telefonu stáhnete aplikaci viz-i B&S. 
A až budete pročítat příběhy na našich stranách, 
kdykoli uvidíte obrázek se symbolem ručičky 
viz-i, přibližte telefon a poběží vám na něm video 
skryté pod tímto obrázkem či spot, rozhovor 
apod. V tomto vydání má oživlé stránky značka 
SEAT a IDRY.

Naše adventní vydání má také sloužit jako inspirace pro vaše vánoční 
dárky. Většina marketérů dnes již ví, jak je příběh jejich značky důležitý, 
a drží se známého rčení „Je-li legenda krásnější než pravda, vyprávěj 
legendu“. Správné pochopení výrobku spotřebitelem je závislé na malých 
detailech, vhodně zvolených slovech a velmi často také na přesvědčivě 
prezentované historii značky. Zákazník ocení a správně přijme jen 
takovou informaci, která má dostatečně hlubokou výpovědní hodnotu 
a zanechá v něm dojem.

Opět se tedy na našich stranách dočtete zajímavé příběhy značek méně či 
více věhlasných.

Za nedlouho budou ty nejlidštější svátky v roce a vy si v kruhu nejbližších 
budete vyprávět ty svoje příběhy. Ať jsou jenom pěkné, ať máte vedle sebe 
někoho, kdo jim bude naslouchat a ať díky nim zjistíte, že na světě je 
vlastně pěkně… to vše Vám přeji za tým, který pro vás náš časopis tvoří. 

A vám všem, kdo jste nám letos příběh své značky svěřili, moc děkuji. Na 
vás, jejichž příběhy ještě neznáme, se samozřejmě těšíme a bude nám ctí, 
když se s námi o ně podělíte v příštím roce.

Přeji Vám krásný adventní čas, Vánoce a inspiraci z našich stránek! 

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Jak čtenář získá aplikaci Brands&Stories Viz-i?
Aplikaci Brands&Stories 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 připojen 
k internetu, pro její další využívání to již ale potřeba není. Aplikace totiž umí interaktivní 
obsah rozehrát i v offline režimu.

Jak čtenář získá aplikaci Brands&Stories Viz-i?

Tři kroky a vdechnete život fotografiím na stránkách Brands&Stories

Chytněte svůj chytrý 
telefon nebo tablet 
a jděte na AppStore 
nebo Google play.

Vyhledejte 
a stáhněte si 
zadarmo aplikaci 
Brands&Stories Viz-i.

Otevřete aplikaci, namiřte telefon 
s fotoaparátem na obrázek 
s ikonou a vychutnejte si audio, 
video a další interaktivní obsah.
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Příběh SEAT Ibiza
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SEAT Ibiza byl světu představen na Pařížském autosalonu v roce 1984. Za těmito slovy se skrývá 
výjimečná událost – jednalo se totiž o první vůz plně vyvinutý v režii SEATu. Začal tak úspěšný příběh 
velmi oblíbeného vozu, který pokračuje až do dnešní doby.

SEAT Ibiza
úspěšný příběh, který trvá již tři desetiletí

SEAT Ibiza se v průběhu uplynulých tří desetiletí stal nejprodávanějším modelem a téměř 15 let vede statistiky registrací v seg-
mentu malých vozů ve Španělsku. Motoristé Ibize dodnes dávají přednost pro její vynikající provozní vlastnosti a extrémně 
nízké náklady. Pojďme se ale blíže podívat na jednotlivé generace.

První generace (1984–1993): Aliance skvělých jmen
První vozy, představené v roce 1984, spo-
jují prostorný a komfortní interiér vyššího 
segmentu s kompaktnější karoserií o délce 
3,6 metru. SEAT na tomto projektu spolu-
pracoval s proslulými společnostmi, jako 
byl Italdesign designéra Giorgia Giugiara, 
dále Karmann, který měl na starosti prů-
myslovou výrobu, a Porsche, jenž dodal 
technické řešení motorů (zvané „System 
Porsche“, což bylo uvedeno na bloku mo-
toru vozů Ibiza).

Příchod Ibizy vdechl nový život výrob-
ním linkám. Jako silný magnet přitahovala 
Ibiza pozornost španělských i zahraničních 
zákazníků a počet exportovaných vozů byl 
výjimečný. Po uvedení třídveřové verze se 
v roce 1986 objevily pětidveřové varianty. 
A nakonec SEAT Ibiza SXI, poháněná moto-
rem o výkonu 100 k, ukázala cestu k součas-
ným modelům CUPRA a FR. Nepřekvapuje, 
že se roku 1992 SEAT Ibiza stal oficiálním 
vozem olympijských her v Barceloně.

Druhá generace (1993–2002): První model vyráběný v závodě Martorell
V roce 1993 představila španělská znač-
ka druhou generaci modelu Ibiza, vůz, 
který se stal prvním vozem vyráběným 
v novém závodě Martorell. Tento milník 
naplnil vedoucí představitele společnosti 
optimismem a předznamenal fantastický 
start pro model druhé generace, který byl 
odhalen na autosalonu v Barceloně v roce 
1993.

Stylistické změny byly nápadné. Zakula-
cenější a aerodynamičtější siluetu doplnil 
dlouhý seznam výbavy s vyspělou tech-
nikou motorů. Celkovou úrovní se mohla 
druhá Ibiza směle poměřovat s vozidly vyš-
šího segmentu. SEAT Ibiza využil své před-

nosti jako odrazový můstek k proniknutí 
na nové trhy. Tato generace byla již vyvinu-
ta v rámci koncernu Volkswagen.

SEAT Ibiza se stal prvním modelem ve 
svém segmentu vybaveným motorem TDI 
o výkonu 90 k. V roce 1996, kdy byla zahá-
jena výroba modernizované verze, která 
dostala jednodílné nárazníky a novou řadu 
motorů, představil SEAT fascinující verzi 
CUPRA (Cup Racing) vybavenou dvoulit-
rovým motorem o výkonu 150 k.

Druhá generace, jež má na kontě celkem 
1 522 607 prodaných vozů během let 1993 
až 2002, překonala skvělými prodejními 
úspěchy svého předchůdce.

Druhá generace (1993–2002): První model vyráběný v závodě Martorell

Třetí generace spatřila světlo světa v roce 
2001. Pod jejím designem byl podepsán Walter 
de Silva, který Ibize vtiskl atraktivnější siluetu. 
Ibiza 2001 byla prvním modelem, jenž nabízel 
ve všech verzích koncept agilního podvozku.

V roce 2004 oslavila Ibiza své 20. výročí. 
Za tu dobu bylo celkem vyrobeno 3,3 milio-
nu vozů. Zároveň byly představeny dvě nové 
sportovní verze, které se později staly ikona-

mi španělské značky – FR (Formula Racing) 
a CUPRA.

Výkonem motoru se ale oblíbenost auta 
neměří. A tak v roce 2007 po pečlivém vývo-
ji byla představena verze ECOMOTIVE s mo-
torem 1.4 TDI 80 k a filtrem pevných částic 
DPF. S emisemi CO2 ve výši pouhých 99 g/
km se stala nejekologičtějším modelem ve 
svém segmentu.

mi španělské značky – FR (Formula Racing) mi španělské značky – FR (Formula Racing) 

Výkonem motoru se ale oblíbenost auta 
neměří. A tak v roce 2007 po pečlivém vývo-
ji byla představena verze ECOMOTIVE s mo-
torem 1.4 TDI 80 k a filtrem pevných částic 

 ve výši pouhých 99 g/
km se stala nejekologičtějším modelem ve 

Třetí generace (2002–2008): 

Uvedení konceptu agilního podvozku

Čtvrtá generace (od roku 2008):

Dokonalá kombinace 
krásy a techniky

SEAT Ibiza se zrodil v roce 1984 jako auto 
pro moderní mladé lidi, kteří tančili na 
Thriller Michaela Jacksona a snili o pokro-

Ibiza dnes: Dokonalá souhra

Příběh SEAT Ibiza

Nová Ibiza dostala od tehdejšího šéfdesigné-
ra Luka Donckerwolka koncept „šípového 
designu“ s ostrými geometrickými liniemi 
a další evolucí klasické dynamické linie na 
bocích. Tato nová generace Ibizy byla cha-
rakterizována dvěma svébytnými karosářský-
mi variantami – třídveřovým Sport Coupé 
a pětidveřovým hatchbackem.

Design jde ruku v ruce s bezpečností. Ná-
razové zkoušky realizované organizací Euro 
NCAP potvrdily excelentní práci pětihvěz-
dičkovým hodnocením ochrany cestujících, 
4 hvězdičkami v oblasti bezpečnosti dětí 
a 3  hvězdičkami za ochranu chodců.

ku při filmu Návrat do budoucnosti. Od té 
doby se proměna Ibizy nezastavila. Přesto-
že každá generace byla jiná, design výraz-
nější a dynamičtější, SEAT si zachoval svou 
podstatu.

Nový SEAT Ibiza 5D spojuje design, tech-
nologie a inovace s tradicí. Přichází v éře 
tabletů a rozmachu digitalizace, v době, 
kdy se mění svět rychleji než kdy před-
tím. Ztělesňuje neopakovatelný, eklektický 
a postmoderní mix přesně odpovídající sou-
časnému životnímu stylu. A my si můžeme 
být jisti, že jeho cesta nekončí, pokračuje 
dál – spolu s námi.

Návod, jak 
spustíte 
video 
pod tímto 
obrázkem 
najdete na 
naší první 
straně pod 
editorialem.



K saku patří košile
a Pocket Square 

Ač se Mileta stala synonymem hlavně pro kapesníky, a le-
tos je tomu právě 65 let, patří k největším textilním výrob-
cům v Evropě. Především produkce kapesníků a batistů 
pro Afriku má dlouhodobou tradici. Není již tak v pově-
domí, že relativně nová produkce košilovin se setkala 
zásluhou italských návrhářů s enormním úspěchem na 
mezinárodním trhu a tvoří dnes podstatnou část výroby. 

Pocket Square – kapesníček do kapsičky u saka – je velmi atrak-
tivním pánským doplňkem žádaným už nejen za hranicemi. Také 
u nás již někteří muži našli zalíbení v tomto prvku dodávajícím 
eleganci a vypovídajícím o vkusu nositele. Jsou vlastně tři varianty 
designového skloubení Pocket Square s celkovým lookem muže 
v saku. Jeden způsob je, že má stejný design jako vázanka, druhý 
způsob aplikace ctí barvu košile eventuálně je ze stejné látky jako 
košile a třetí varianta je zcela nezávislá na košili i vázance. V tomto 
případě jde o výrazný prvek vyzdvihující osobnost muže. 

Pocket Square je samozřejmě také vhodným korporátním dárkem. 
Mileta ho umí potisknout logem, monogramem a nebo ho vyšít. 
V tomto ohledu drží Mileta dokonce světový unikát, kdy monogramy 
vyšívá zlatou nití z 18 karátového zlata. Pak se jedná skutečně o uni-
kátní osobní dárky. Rovněž Pocket Square s ručním obšitím je posled-
ní dobou velmi žádán pro svoji ojedinělost. Součástí dodání jsou také 
návrhy exklusivních obalů s firemním logem dle přání zákazníka.

Módní doplněk

Pocket Square

Současnost značky MILETA
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Ač se Mileta stala synonymem hlavně pro kapesníky, a le-
tos je tomu právě 65 let, patří k největším textilním výrob-
cům v Evropě. Především produkce kapesníků a batistů 
pro Afriku má dlouhodobou tradici. Není již tak v pově-
domí, že relativně nová produkce košilovin se setkala 
zásluhou italských návrhářů s enormním úspěchem na 
mezinárodním trhu a tvoří dnes podstatnou část výroby. 

Pocket Square

Mileta zůstala na trhu jako jeden z mála kom-
plexních výrobců kapesníků. Sortiment ucelila 
rozšířením výroby o žakárové vzory a Pocket 
Square, čímž se výrazně zvedl export do USA. 
Ve Státech je to velice žádaný módní prvek, a proto není 
od věci ambice Milety - dostat se s tímto sortimentem 
i do předních módních domů v New Yorku. Také v Itálii je 
Pocket Square velmi módní už asi 30 let, možná i déle, 
a právě díky italské módě, která udává tón, se rozšířil po 
celém světě.

Mileta a.s. se díky své obchodní aktivitě 
stala jedním z nejvýznamnějších výrobců 
košilové metráže v Evropě. Produkty sne-
sou ty nejpřísnější požadavky, co se týče 
jak použitého materiálu, tak finální výroby 
a úpravy. V širokém sortimentu zaujímají 
výsadní postavení kvality v dvojmo tka-
ném provedení. Spotřebitele zaujmou ši-
rokou škálou různých konstrukcí, moder-
ním designem a velmi žádanou úpravou 
easy care. Pro výrobu tohoto sortimentu 
používá Mileta příze od renomovaných 

dodavatelů zajišťující vysoký kvalitativní 
standard, kolekce pak připravuje v pří-
mé spolupráci s věhlasnými italskými 
designéry, znamenajícími špičku ve svém 
oboru. Přidanou hodnotou je pak finální 
výroba a v neposlední řadě i finální úpra-
va materiálů v Krkonoších.

„Výrobou košilovin navazujeme na dob-
rou tradici českého textilního průmyslu,“ 
uvádí Stanislav Císař, obchodní ředitel 
Milety, „a snažíme se rozvíjet tuto tradici 
stále ruku v ruce s trendy moderní doby. 
V naší nabídce si vybere každý správný 
muž, od klasické látky až po módní aktuál-
ní vzory včetně sezonních barev. Snažíme 
se jít svoji cestou, máme svoji prodejní fi-
lozofii, inspirovanou okolím a potřebami 
všedního dne. Úspěchy, dosažené v po-
sledních letech, nám dávají za pravdu.“

Značka Mileta, či prodejní brand ERBA, je 
již skutečným pojmem v Evropě i ve svě-
tě, kam dodává pro přední světové značky 
ze světa módy. Mileta je více známá v za-
hraničí než u nás v České republice, což 
se i náš časopis snaží změnit.

 
 



Příběh značky WLINIE
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Historie značky 
V době, kdy se po revoluci začaly tvořit 
nové demokratické dějiny naší země, zača-
ly se psát i první kapitoly příběhu značky 
WLINIE návrhářky Hany Chocholáčové. 
Nejdřív tu byla myšlenka: „Konečně po 
svém. Už žádný omezující stereotyp, ale 
svoboda a možnost dělat to, co mě baví.“ 
Pak následovala okamžitá výpověď a skok 
do neznáma.

A zanedlouho tu byly první vlastní modely, 
první zkušenosti s prodejem. Nenasycený 
trh nahrával nadšení a nápadům kreativní 
ženy. Nejdříve sama, posléze s pomocí něko-
lika krejčových začala vyrábět modely, které 

vyhovovaly jejímu naturelu – jednoduché 
linie, promyšlený detail, osobité pojetí.

A vše se rychle rozbíhalo. Nejprve občasné 
prodejní víkendy v pronajatých prostorách 
místního zámku, následovala první kamenná 
prodejna a postupně také rozrůstající se síť 
stálých obchodních partnerů. A s tím dochá-
zelo i k rozrůstání výroby. Nejprve v rodin-
ném domku, poté v pronajatých prostorách 
až po nové sídlo firmy vybudované na zelené 
louce koncem devadesátých let. Současně 
byla také devadesátá léta ve znamení autor-
ských přehlídek návrhářky Hany Chocholá-
čové, které každoročně probíhaly v řadě měst 
po celé republice.

To vše by nebylo možné bez rodinných pří-
slušníků, spolehlivých a nadšených lidí, kteří 
do firmy nastoupili hned v začátcích – man-
žel do oblasti financí, sestra dostala na starost 
personalistiku a odbyt. A v neposlední řadě 
tu byla i maminka, která každodenně vařila 
obědy pro všechny členy své velké rodiny 
a vytvářela rodinné zázemí. 

První léta tohoto století přinesla i zásadní 
změny ve firmě. Stávající vedení se rozrostlo 
o mladou generaci. Dcera vystudovala vyso-
kou školu a nastoupila do firmy jako grafička 
a současně rozšířila portfolio značky o další 
oblasti – pletáž a výrobu kožených opasků. 
Syn absolvoval stáž v zahraničí a nastoupil 

Značka WLINIE v sobě nese příběh návrhářky Hany Chocholáčové, která měla talent 
a odvahu uskutečnit svůj sen. V průběhu dvaceti let vybudovala prosperující rodinnou firmu, 
v jejíž dílně vznikají exkluzívní limitované modely inspirované jejím životním mottem „být 

jiná, být svá“. Jsou určeny pro ženy, které chtějí být jedinečné, které ocení návrhářskou tvorbu, 
jež se promítá do unikátních limitovaných modelů vyráběných výhradně v naší republice.

jako marketingový manager. A mládí s sebou 
přineslo i nové pohledy a vize. Stanovila se 
nová strategie značky, zefektivnila se výroba, 
začala se budovat vlastní obchodní síť a zdů-
raznila se důležitost zážitkového marketingu.

V současné době prezentuje značku pět 
vlastních prodejních studií v České a Slo-
venské republice a připravují se další. V le-
tošním roce přestěhovala firma své sídlo 
do nově zrekonstruované budovy v centru 
města a rozšířila své výrobní a administrativ-
ní prostory. Tato investice ji sice zpomalila 
v plánované expanzi svých studií, ale příběh 
pokračuje dál ...

Jak vidí sama zakladatelka svoji značku 
a v čem je jiná, v čem je svá?
Ano, motto „být jiná, být svá“ mě skutečně 
provází celým životem, dělám věci po svém. 
Většinou jdu proti zdi, vždy si hledám svoji 
cestu a za tou si stojím. A přesně tak je to 
i s mými modely. Nebuduji globální světovou 
značku chrlící tisíce kusů, ale značku vytvá-
řející pár kusů modelů pro výjimečné ženy, 
které si své výjimečnosti cení.

Filosofie značky 
Kolekce WLINIE jsou zhotovovány manufak-
turní technologií s vysokým podílem ruční 
práce v dílně rodinné firmy. Nechceme být 
komerční, masoví, a proto vytváříme výhrad-
ně limitované modely maximálně do 10 kusů 
od vzoru, barvy a velikosti. Malý počet vy-
robených kusů daného modelu je pro naši 
značku určující poznávací znak, a proto jsou 
naše modely opatřeny visačkou dokladující 
vyrobené množství. Je to transparentní a je 
to fér. A řekněte, která značka to dělá? Všech-
ny jsou světové, výjimečné a limitované, ale 
když jdete ke kořenům, tak své výrobky šijí 
v Asii po tisíci kusech.

V naší dílně vznikají modely s vysokým po-
dílem ruční práce. Nepředstavujme si pod 
tímto pojmem jehlu a nit, i když takových 
operací bychom ve výrobě našli celou řadu. 
Jde o to, že jsou to lidské ruce, které u nás 
každý díl modelují, stříhají, vkládají pod šicí 

stroj a žehlí. U nás nenajdete 
žádné automatické stroje, 
které samostatně provádí 
jednotlivé operace. A to 
se týká všech oblastí vý-
roby – od stříhárny až 
po konečnou úpravu 
modelů. Nesmíme zapome-
nout ani na velice náročnou tvorbu zku-
šebních vzorků, na kterou je v naší firmě 
kladen zvlášť velký důraz. 

Do konceptu značky WLINIE nepatří jen 
luxus jedinečnosti a originality modelů, 
ruční práce při jejich výrobě, ale také 
sofistikovaná prodejní studia, tým pro-
fesionálních asistentek a nadstandardní 
klientský servis. Jednotný vzhled studií 
napomáhá rozpoznat značku WLINIE v ob-
chodních centrech a jejich minimalistický 
design podtrhuje a souzní s prezentovaný-
mi modely. A to nejdůležitější jsou jako vždy 
lidé. Naše asistentky jsou profesionálky, 
které zákaznici dokáží představit značku, 
odborně poradit a v neposlední řadě vy-
tvořit takovou atmosféru ve studiu, aby se 
zde zákaznice cítila jako v jiném světě, kde 
u šálku dobré kávy může na chvíli odložit 
své starosti. 

A to je v konečném důsledku, oč se snažíme. 
Nabídnout ne výrobek, ale nevšední zážitek, 
inspirativní příběh. Každý model v sobě nese 
nejen svoji jedinečnost , ale také kus lidského 
umu, kreativity a řemeslné zručnosti. Ruční 
výroba našich modelů s sebou přináší hřeji-
vý dotyk lidských rukou a výjimečný příběh 
lidí, kteří je s láskou vytvářeli.

A kde nás najdete?
 W LINIE Valašské Meziříčí
 AFI PALACE Pardubice
 NG PLAZA Liberec
 OC OLYMPIA Olomouc
 SC AUPARK Žilina 

www.wlinie.cz



Výrobou šperku 
za vaším splněným snem
Zhotovený a především odsouhlasený 3D 
model se již dále nijak neupravuje a je předán 
k finální výrobě. Slouží jako šablona, podle 
které je celý proces výroby veden. Každému 
detailu je věnována maximální pozornost. 
Lpíme na kvalitě a preciznosti provedení, 
abyste s výsledkem byli spokojeni. 

Nastává hra s materiály a kameny. Šperk je 
zpracováván ruční prací od takzvané kovář-
ské práce, přes práci ryteckou, po finální osa-
zování kameny, rhodiování a leštění do podo-
by beroucí dech při prvním vašem pohledu 
na hotové dílo. 

Předání šperku
Jakmile je šperk hotový, budete pozvání 
k jeho předání. Je to vždy nádherná 
chvíle, u které máme tu čest být 
s vámi. Říká se, že prvních pět 
vteřin rozhodne. Jakmile se 
na vaší tváři objeví úsměv, 
nadšení a radost - je vy-
hráno a naše práce měla 
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smysl. Šperk splnil veškerá vaše očekávání. 
Každý námi vyrobený šperk je originál a tak 
k němu také přistupujeme. Zároveň s předá-
ním vašeho klenotu vám budou předány certi-
fikáty, pokud šperk bude obsahovat diamanty 
a takzvaný rodný list Zrození šperku, kde je 
dokumentováno vše od našeho prvního setká-
ní s vámi, přes výrobu až po finální fotografii.

Společná cesta
předáním výrobku nekončí!
Společnost DIAMOND CAPITAL se stane 
součástí vašich životů i na dlouho poté, co 
vám do rukou bude předán váš vytoužený 
šperk. Naším cílem je nejen originální a kva-
litní práce v podobě výjimečných luxusních 
šperků, ale do své péče zahrnujeme i veškeré 
případné pozdější úpravy. Jsme tu stále pro 
vás a vaše klenoty. Jsme připraveni starat se 
o vaši spokojenost, sledovat vaše potřeby 
a připravit bezpečnou cestu vašim šperkům 
z generace na generaci.

 
Šperk reprezentující firmu

Ano. Společnost DIA-
MOND CAPITAL nabízí 
ojedinělou příležitost 
nejen svým zákazníkům, 
kteří chtějí sobě nebo 

svým blízkým dopřát 

Jakmile je šperk hotový, budete pozvání 
k jeho předání. Je to vždy nádherná 
chvíle, u které máme tu čest být 
s vámi. Říká se, že prvních pět 
vteřin rozhodne. Jakmile se 
na vaší tváři objeví úsměv, 
nadšení a radost - je vy-
hráno a naše práce měla 

Šperk reprezentující firmu
Ano. Společnost DIA-

MOND CAPITAL nabízí 
ojedinělou příležitost 
nejen svým zákazníkům, 
kteří chtějí sobě nebo 

svým blízkým dopřát 

jedinečnost a ori-
ginalitu. Své služ-
by nabízíme i spo-
lečnostem, které se 
chtějí prezentovat 
veřejnosti originalitou 
svého loga či jména. 
Chceme Vám nabídnout 
celou škálu velmi originálních 
prezentačních materiálů. Jednou 
z těchto forem jsou firemní manžetové knof-
líčky pro pány, brože do klopy, spony pro 
ženy, prsteny či jiné šperky, které se mohou 
stát vaší předností a odrážet tak výjimečnost 
vaší firmy. 

Jsme si vědomi, že firemní zákazníci dnes 
svou náročností od nás očekávají návrhy uni-
kátních firemních šperků, které chtějí nosit 
na svém oblečení či využít je při významných 
firemních událostech. Takový šperk je ojedi-
nělý nejen svým vzhledem, ale zároveň zdů-
razňuje firemní kulturu a stává se součástí 
vašich spolupracovníků, partnerů či význam-
ných klientů.

Jsme tu pro vás.
Pro naše zákazníky.

Budoucnost začíná…

Big Yelow - prsten
hmotnost zlata v g 24
ryzost 750,1000

kámen briliant briliant briliant briliant briliant
barva G G G G F.L.YELOW
kvalita VS2 Vs VS2 Vs Vs2
počet ks 62 8 20 4 1
rozměr 1,2 1,3 1,4 1,5 7,86x7,4x4,93
karáty 0,465 0,072 0,228 0,056 2,51

Big Yelow - náhrdelník
hmotnost zlata v g 27,1
ryzost 750,1000
karátů celkem 6,322

kámen briliant briliant briliant briliant briliant briliant briliant
barva G G G G   F.L.YELOW
kvalita Vs Vs Vs Vs   Vs2
počet ks 26 68 68 16 16 68 1
rozměr 1,4 1,5 1,75 1,8 1,9 2 4,2x4,5x2,82
karáty 0,296 0,952 0,496 0,384 0,44 2,244 0,51

Společná cesta
předáním výrobku nekončí!

celou škálu velmi originálních 
prezentačních materiálů. Jednou 
z těchto forem jsou firemní manžetové knof-

Zhotovený a především odsouhlasený 3D 
model se již dále nijak neupravuje a je předán 

smysl. Šperk splnil veškerá vaše očekávání. 
Každý námi vyrobený šperk je originál a tak 
k němu také přistupujeme. Zároveň s předá-
ním vašeho klenotu vám budou předány certi-
fikáty, pokud šperk bude obsahovat diamanty 
a takzvaný rodný list Zrození šperku, kde je 
dokumentováno vše od našeho prvního setká-
ní s vámi, přes výrobu až po finální fotografii.

jedinečnost a ori-
ginalitu. Své služ-
by nabízíme i spo-
lečnostem, které se 
chtějí prezentovat 
veřejnosti originalitou 
svého loga či jména. 
Chceme Vám nabídnout 
celou škálu velmi originálních 

Big Yelow - náhrdelník
hmotnost zlata v g 27,1
ryzost 750,1000
karátů celkem 6,322

kámen briliant briliant briliant briliant briliant briliant briliant
barva G G G G   F.L.YELOW
kvalita Vs Vs Vs Vs   Vs2
počet ks 26 68 68 16 16 68 1
rozměr 1,4 1,5 1,75 1,8 1,9 2 4,2x4,5x2,82
karáty 0,296 0,952 0,496 0,384 0,44 2,244 0,51

www.diamondcapital.cz 

Současnost značky DIAMOND CAPITAL
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Výroba šperků
Šperky doprovází naše životy již od nepaměti. Jsou naší ozdobou, podtrhují naší krásu. Doplňují nás. 

Květina - prsten
hmotnost zlata v g 10,75
ryzost 750,1000
karáty celkem diamant / 1,62 safír / 2,5

kámen briliant briliant briliant Safir Rose
barva G G G 
kvalita VS1 VS1 VS1 
počet ks 2 2 15 31
rozměr 1,8 2,0 - 2,1 2,9 - 3,0 2,5 - 3,0

Ano, šperky, které nosíme, mohou o nás hod-
ně vypovědět. Naznačují našemu okolí, jaký 
máme styl. Udávají směr našeho vkusu, dopl-
ňují nás a zároveň nám dělají radost. 

Šperky mají obrovskou moc - umí člově-
ka potěšit, rozněžnit, nadchnout i okouzlit. 
Není to jen jejich leskem a třpytem, že v nás 
vyvolávají tak veliký zájem. Mají i něco v so-
bě, díky čemuž po nich toužíme, chceme se 
jimi odívat a nechat se jimi obklopovat. Kaž-
dý z nás je jiný. Pro někoho šperk představuje 
symbol. Jinému z nás přináší radost a příjem-
ný pocit. Pro ostatní mohou mít nevyčíslitel-
nou hodnotu. Možná ho zdědil, možná jím 
byl obdarován. Ať tak či onak – šperky pro 
nás znamenají mnoho pocitově důležitého. 

Výroba šperku dle vašeho přání
Pořídit si šperk, který již někdo vymyslel 
a podle jehož nápadu byl následně vyroben, 
je jedna věc. Taková koupě nás sice dokáže 
potěšit a splnit naše přání, po citové stránce 
však stále budeme o něco ochuzeni. Ale poří-
dit si šperk, který bude čistě naším nápadem, 
jehož návrh si sami vytvoříme a do něhož vlo-
žíme i kousek sebe, to už je věc druhá.

 Zdá se vám to nemožné, jako nedosažitel-
né přání? Omyl! S námi tohoto snu můžete 
velice snadno dosáhnout. Vy si svůj šperk 
navrhněte. Kresbou přenesete vaši osobní 
verzi šperku, po kterém toužíte a který by 
byl splněním vašich představ, snů i přání. 
Fantazii se meze nekladou a nikdo neome-
zuje tahy vaší ruky. Tak, jak vysněný šperk 
vidíte ve svých představách, tak ho stačí zná-
zornit i na papíře. Nejrůznější detaily a prv-
ky, které lahodí vašemu oku - nic z toho není 
nemožné! 

Ruce šperkaře nasměrují váš šperk 
tím správným směrem.
 Jakmile bude váš vytoužený klenot na papí-
ře, dostane ho do rukou náš zkušený šperkař. 
Jeho znalosti a zkušenosti mu pomohou po-
soudit pracnost vašeho návrhu. Dále posoudí 
a navrhne, jaký materiál bude pro váš šperk 
nejvhodnější. Tento proces je zcela indivi-
duální. S každým novým návrhem si šperkař 
musí dát tu práci, aby pochopil podstatu vaší 
myšlenky a dokázal tak vyhodnotit, jaký ma-
teriál bude nejlepší zvolit.

Dalším úkolem šperkaře je navrhnutí po-
stupu výroby. Nejdříve je důkladně promyš-
leno zpracování šperku a následně vás vybra-
ný obchodní reprezentant pozve na osobní 
konzultaci, na které vám bude představen 
a vysvětlen celý postup „Zrození vašeho šper-
ku“, časový rámec výroby, zvolení materiálů 
a kamenů včetně velikosti a váhy karátů. Je 
právě čas i na stanovení ceny za váš vysněný 
šperk. 

3D model ujasní vaše představy
V případě, že se vy jako zákazník se šper-
kařem na všem domluvíte a je odsouhla-
sen nejen materiál, ale i způsob provedení 
a výroby, je možné vytvořit pro vaši doko-
nalejší představu fotografii modelu ve 3D 
podobě. 

Tyto 3D modely se vytváří především v pří-
padě složitějších šperků či celých souprav. 
Pokud i váš ojedinělý kousek bude patřit ke 
složitějším návrhům a bude na něm spousta 
malých detailů, budete pozváni k odsouhla-
sení 3D modelu, podle kterého už se vytvoří 
finální podoba šperku. 3D náhled slouží pře-
devším pro vás, abyste si udělali představu, 

zda vaše myšlenka skutečně odpovídá vašim 
představám. V této fázi je ještě možné návrh 
šperku upravit, doladit, případně na něm 
cokoli změnit. Jakmile se vám bude 3D ná-
hled líbit a nebudete k němu mít sebemenší 
výhrady, příprava je hotová. Váš sen se stane 
skutečností.



Těžká válečná a poválečná období
Během první světové války továrnu postihla 
tvrdá rána. 7. 9. 1915 umírá ve věku 76 let za-
kladatel a duchovní otec firmy Antonín 
Petrof. Za druhé světové války se Pet-
rofové nevzdávali ani jako továrníci, 
ani jako občané. Uprostřed zbraní 
mlčí múzy, a tak podnik sotva 
přežíval. Poválečná celosvětová 
hospodářská krize by také ne-
byla pro firmu tím nejhorším, co 
se jí mohlo stát, a měla šanci navázat na 
své výjimečné úspěchy z tzv. první repub-
liky. Nikdo netušil, že se po tolika existenč-
ních zkouškách podniku blíží další, nejtvrd-
ší a zdaleka nejdelší, rok 1948. Únorovým 
převratem byla na černé listině světoznámá 
Továrna na piana Ant. Petrof mezi prvními. 
Správcem podniku se staly Československé 
závody dřevozpracující, n. p. Praha, majitelé 
továrny byli postupně donuceni opustit brá-
ny podniku a jejich vily byly zabrány. Dveře 
se tak zavřely i třetí generaci Petrofů a tato 
éra končí až s érou socialismu. 

Na svůj úděl ve zcela nových politických 
a ekonomických podmínkách čeká gene-
race čtvrtá – současná. Již v roce 1990 byl 
královéhradecký PETROF transformován ve 
Státní podnik PETROF, kterému patřily pro-
vozy A. Förster a Weinbach v Jiříkově, Rösler 
v České Lípě a PETROF v Liberci a v Morav-
ském Krumlově. Do funkce obchodního 
náměstka ředitele podniku nastoupil ing. Jan 
Petrof, který se v roce 2001 stává preziden-
tem společnosti PETROF. Tím byl po 53 le-
tech završen proces návratu rodu Petrofů.

V roce sto čtyřicátého výročí trvání firmy 
dolehla na PETROF celosvětová ekonomická 
recese. Vedení společnosti se v jubilejním 
roce 2004 ujala představitelka páté genera-
ce Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová, které se 
díky restrukturalizaci podniku podařilo fir-
mu zachránit a dostat ji zpět na vrchol.

Od světových koncertních sálů
až po školy a domácnosti
Nyní se PETROFu opět daří, a ačkoliv od za-
ložení prvotní dílny Antonínem Petrofem 
v roce 1864 uběhlo hodně vody, základní 
hodnoty, na kterých si firma vybudovala své 
jméno, se nemění. Hradecký výrobce stále 
klade důraz na poctivou ruční práci zkuše-
ných mistrů, pečlivý výběr materiálů, evrop-
ský původ a inovace.

Pianina a klavíry PETROF jsou vyrá-
běny v široké škále od nástrojů vhod-
ných pro začátečníky po koncertní 
křídla určená do největších hudebních 
sálů. Na vrcholu této řady stojí již zmí-
něná vlajková loď firmy, špičkové kříd-
lo AP 275. 

V Hradci Králové vám vyrobí i uni-
kátní piano na zakázku a velké oblibě 
se těší také klavíry a pianina slohová, 
typu rokoko nebo chippendale. Ctite-
le tvarové jednoduchosti pak potěší pi-
anina moderního designu z řady NEXT.

Z Hradce Králové do celého světa
Převážná část produkce PETROF, přes 

90 %, jde na export. V posledních několika 
letech roste poptávka po nástrojích 
této značky nejrychleji v Asii. PET-
ROF je například hned po výrob-
ci pian Steinway druhou nejvíce 
dováženou značkou pian do Číny. 
„Na letošním veletrhu v Šanghaji se 

nám potvrdil stoupající zájem o kva-
litní nástroje z Evropy a vrátili jsme se 

s dalšími lukrativními zakázkami, včetně 
objednávek unikátních modelů ze speciál-

ní kolekce,“ potvrzuje úspěchy na východ-
ních trzích prezidentka firmy Mgr. Zuzana 
Ceralová Petrofová a pokračuje: „Jsme 
připraveni využít potenciál, který pro nás 

tento obrovský trh skýtá“. 
Zákazníkům v zahraničí na firmě PETROF 

imponuje historická zakotvenost značky, tra-
dice a rodinné vedení firmy, předávané z ge-
nerace na generaci. V dnešní době existuje 
již poměrně malé množství výrobců pian, 
kteří zůstávají věrni těmto hodnotám. 

V České republice najdete prodejny s ná-
stroji této značky v Praze a Hradci Králové 
pod názvem PETROF Pianosalon.

Podpora muzicírování a lásky k hudbě
Událostí, kterou chce PETROF mimo jiné 
v rámci oslav svého významného letošního 
jubilea připomenout bohatou historii značky, 
se stalo vybudování MUZEA PETROF v areálu 
továrny. Jeho prostory však neslouží pouze 
k výstavě historických pian a dalších spřízně-
ných exponátů, ale zároveň jako zázemí pro 
pořádání koncertů či odborných seminářů. 
Řízení Muzea si vzala na starost Ivana Petro-
fová, sestra jednatelky společnosti.

Dalším počinem, kterým se PETROF po-
dílí na obohacení hudebního života, se stala 
ojedinělá klavírní Soutěž Pianista roku. Cí-
lem soutěže je obnovit tradici barových pia-
nistů a vrátit živou hudbu zpět mezi lidi, do 
kaváren, restaurací, hotelů či barů. Letos byl 
vyhlášen již 3. ročník.

Nástroje PETROF se také pravidelně obje-
vují na koncertech a festivalech, jako je 
například Smetanova Litomyšl, Jazzfest 
Brno aj. Formou zvýhodněných zápůj-
ček nástrojů se firma snaží podporovat 
velké i malé hudební akce po České re-
publice.

Kromě toho se firma snaží zvednout 
zájem o tzv. muzicírování na základních 
školách. Jde o formu hudební výuky, 
kdy žáci hrají na jednoduché nástroje či 
zpívají společně s kantorem, nacvičují 
skladby, zkrátka aktivně tvoří hudbu.

Ohlédnutí za 150 lety existence značky
Nejstarší zdokumentovaný prapředek Martin 
Pietrov (v některých pramenech uváděn jako 
Pietroff) pocházel z Ruska a žil v Čechách již 
v druhé polovině 18. století. Cesta k budoucí-
mu zakladateli firmy PETROF vedla od jeho 
syna Františka, jehož prvorozený Jan se vyu-
čil truhlářem. Jan vychoval osm dětí, mimo 
jiné i druhorozeného syna, který spatřil svět-
lo světa 15. 8. 1839 a dostal jméno Antonín. 
Kdo by tehdy tušil, jak proslulým se jméno 
Petrof zanedlouho stane! 

Stejně jako otec učil se i Antonín Petrof 
truhlářskému umění v otcově dílně a roku 
1856 získal vysvědčení „učedníka počest-
ného cechu truhlářského“. Co však přimělo 
mladého truhlářského učně zasvětit život 
hudebním nástrojům? Je pravděpodobné, 
že mu výrazně napomohla všudypřítomná 
náhoda, která už tolikrát změnila od základu 
osudy lidí. Jednoho dne prý Antonín dostal 
úkol opravit starý nábytek. Vydal se tedy 

k řediteli kůru, aby si kusy nábytku prohlédl, 
a vtom upoutal jeho pozornost moderní hu-
dební nástroj – klavír.

Důkladně si nástroj prohlížel a kladl mno-
ho zvídavých otázek, jež mohly formovat 
jeho pozdější rozhodování. Antonín Petrof si 
uvědomil fakt, že rozšíření klavírů, jež se stá-
valy ve vyšších společenských vrstvách stále 
větší módou, brání především jejich omeze-
ná dostupnost, neboť v celých Čechách není 
žádného výrobce, a nástroje se tudíž musejí 
dovážet koňskými povozy až z Vídně.

Antonínův strýc Josef Heitzman žijící 
ve Vídni se shodou okolností zabýval výro-
bou pian, a není proto divu, že Antonín vy-
užil nabízené příležitosti a strýce požádal 
o možnost nastoupit do jeho podniku jako 
učedník. Po sedmi letech se vrátil domů a ot-
covu truhlářskou dílnu v centru města 
přeměnil na výrobnu pian a klavírů 
a několik dalších měsíců vyráběl spolu 
s otcem – tak říkajíc na ko-
leně – všechny jednotlivé 
součástky budoucího hu-
debního nástroje. Psal 
se rok 1864 a v Hradci 
Králové vznikl první 
klavír značky PETROF. 
Během prvního roku své 
nové živnosti Antonín Petrof 
vyrobil a prodal čtyři nástroje 
– mistrovská díla ušlechtilého 
nástrojařství. Zrodila se staletá 
klavírnická tradice.

Díky píli Antonína a jeho spolupracovní-
ků se piana PETROF brzy proslavila a v roce 
1874 se firma přestěhovala do nové továrny za 
Hradcem směrem na Brno, kde sídlí dodnes. 
Antonín zanedlouho získává pro svůj závod 
„Antonín Petrof Fortepiano – Fabrikation“ 
titul c. k. dvorního továrníka a nastává čas 
výchovy důstojných nástupců, slavné „druhé 
generace Petrofů“, která dosáhla nejvyšších 
úspěchů klavírnického řemesla.

PETROF, spol. s r.o., patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce pian. Obchoduje s více než 60 zeměmi celého světa na pěti 

kontinentech. Mezi největší odběratele dnes patří Rusko, Japonsko, Čína, Austrálie, Německo, ale i Taiwan, Hongkong či USA. 

Během 150 let činnosti firmy bylo vyrobeno přes 625 000 nástrojů. Pianina a klavíry značky PETROF jsou ve světě oblíbeny pro svůj 

ušlechtilý, romantický tón a špičkovou povrchovou úpravu. Ke 150. výročí založení firmy si na počest svého zakladatele společnost 

PETROF nechala zaregistrovat na celém světě staronovou značku ANT.PETROF a rozšířila tak portfolio „PETROF brand family“ 

o nejvyšší řadu. První mistrovský nástroj z této řady ANT. PETROF 275 je určen na světová pódia pro profesionální pianisty.

Nelehká, avšak úspěchem završená

cesta pěti generací Petrofů
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Těžká válečná a poválečná období
Během první světové války továrnu postihla 
tvrdá rána. 7. 9. 1915 umírá ve věku 76 let za-
kladatel a duchovní otec firmy Antonín 
Petrof. Za druhé světové války se Pet-
rofové nevzdávali ani jako továrníci, 
ani jako občané. Uprostřed zbraní 
mlčí múzy, a tak podnik sotva 
přežíval. Poválečná celosvětová 

byla pro firmu tím nejhorším, co 
se jí mohlo stát, a měla šanci navázat na 
své výjimečné úspěchy z tzv. první repub-
liky. Nikdo netušil, že se po tolika existenč-
ních zkouškách podniku blíží další, nejtvrd-
ší a zdaleka nejdelší, rok 1948. Únorovým 
převratem byla na černé listině světoznámá 
Továrna na piana Ant. Petrof mezi prvními. 
Správcem podniku se staly Československé 
závody dřevozpracující, n. p. Praha, majitelé 
továrny byli postupně donuceni opustit brá-
ny podniku a jejich vily byly zabrány. Dveře 
se tak zavřely i třetí generaci Petrofů a tato 

Z Hradce Králové do celého světa
Převážná část produkce PETROF, přes 

90 %, jde na export. V posledních několika 
letech roste poptávka po nástrojích 
této značky nejrychleji v Asii. PET-
ROF je například hned po výrob-
ci pian Steinway druhou nejvíce 
dováženou značkou pian do Číny. 
„Na letošním veletrhu v Šanghaji se 

nám potvrdil stoupající zájem o kva-
litní nástroje z Evropy a vrátili jsme se 

s dalšími lukrativními zakázkami, včetně 
objednávek unikátních modelů ze speciál-

ní kolekce,“ potvrzuje úspěchy na východ-
ních trzích prezidentka firmy Mgr. Zuzana 
Ceralová Petrofová a pokračuje: „Jsme 
připraveni využít potenciál, který pro nás 

tento obrovský trh skýtá“. 
Zákazníkům v zahraničí na firmě PETROF 

imponuje historická zakotvenost značky, tra-
dice a rodinné vedení firmy, předávané z ge-
nerace na generaci. V dnešní době existuje 
již poměrně malé množství výrobců pian, 
kteří zůstávají věrni těmto hodnotám. 
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vují na koncertech a festivalech, jako je 
například Smetanova Litomyšl, Jazzfest 
Brno aj. Formou zvýhodněných zápůj-
ček nástrojů se firma snaží podporovat 
velké i malé hudební akce po České re-
publice.

Kromě toho se firma snaží zvednout 
zájem o tzv. muzicírování na základních 
školách. Jde o formu hudební výuky, 
kdy žáci hrají na jednoduché nástroje či 
zpívají společně s kantorem, nacvičují 
skladby, zkrátka aktivně tvoří hudbu.

ložení prvotní dílny Antonínem Petrofem 
v roce 1864 uběhlo hodně vody, základní 
hodnoty, na kterých si firma vybudovala své 
jméno, se nemění. Hradecký výrobce stále 
klade důraz na poctivou ruční práci zkuše-
ných mistrů, pečlivý výběr materiálů, evrop-

Pianina a klavíry PETROF jsou vyrá-
běny v široké škále od nástrojů vhod-
ných pro začátečníky po koncertní 
křídla určená do největších hudebních 
sálů. Na vrcholu této řady stojí již zmí-
něná vlajková loď firmy, špičkové kříd-

V Hradci Králové vám vyrobí i uni-
kátní piano na zakázku a velké oblibě 
se těší také klavíry a pianina slohová, 
typu rokoko nebo chippendale. Ctite-
le tvarové jednoduchosti pak potěší pi-
anina moderního designu z řady NEXT.
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Současnost značky PETROF

Antonín Petrof - zakladatel firmy Továrna PETROF kolem roku 1935 Zuzana Ceralová-Petrofová

koncertní křídlo
ANT. PETROF
- vlajková loď
továrny PETROF

stylový klavír P 173 Rococo
- velmi oblíbený v Asii

profesionální nejvyšší 
pianino z nabídky

koncert v Rudolfinu (Jitka Čechová)



„Když jsem pozoroval zkázu čajového prů-
myslu, žalostnou chudobu pěstitelů čaje v mé 
zemi i v jiných zemích a výběr čajů omezený 
na obyčejné komoditní čaje, odhodlal jsem se 
uvést na trh čaj Dilmah s přesvědčením, že 
pěstitelům přinesu naději na lepší budouc-
nost a spotřebitelé uvítají možnost popíjet 
kvalitní cejlonský čaj.“

DILMAH JE JEDINÁ 
MEZINÁRODNÍ ZNAČKA ČAJE, 
KTEROU VLASTNÍ PĚSTITEL 
A VÝROBCE V JEDNÉ OSOBĚ.

„Značka Dilmah vrátila světu 100% čistý cej-
lonský čaj z jediného místa původu – nyní svě-
žejší, bohatší a plný aroma, protože je balen 
u zdroje a dodáván na trh neobvykle čerstvý. 
V našem rodinném podniku neexistují žád-
né mezičlánky. Čaj Dilmah dodáváme na trh 
sami, a tak nyní na Šrí Lance zůstávají výdělky, 
které dříve odváželi zahraniční obchodníci. 
Z těchto peněz jsou placeni naši dělníci, pod-
porována širší komunita i naše ekonomika, 
čímž se tento průmysl udržuje. DILMAH JE 
PRVNÍ ETICKÝ ČAJ NA SVĚTĚ. Navštivte las-
kavě naše webové stránky www.mjffoundati-
on.org a www.dilmahtea.com, kde se dočtete 
něco o naší obchodní filozofii.“

„Čaj byl objeven v pralesích Číny asi před 5000 lety. Je to nejuctívanější bylina známá člověku a také lék na řadu nemocí. 
Čínští učenci, mniši, básníci a spisovatelé opěvovali čaj jako božský nápoj, který je občerstvoval při dlouhých hodinách studia 
a přinášel jim klid a inspiraci při meditaci.

Zakladatel značky Dilmah ctí odkaz čaje. 
Z lásky k pravému čaji, kterou chtěl s mi-
lovníky čaje sdílet, znovu zavedl autentic-
kou, stovky let starou klasickou metodu 
jeho výroby.

DESIGN A BALENÍ
„Design a balení čaje Dilmah odráží integri-
tu značky. Každý prvek v obalu je skutečný: 
naše čajové zahrady, naši dělníci a výrobní 
zařízení vyprávějí příběh značky Dilmah, 
pravého čaje! Nemusíme spoléhat na ex-
kluzivní design a jeho prvky, které se ve 
skutečnosti k čaji nevztahují. Kdybychom 
to dělali, jen bychom zákazníky odváděli od 
pravdy.

Většina čajových sáčků Dilmah je zaba-
lena ve fólii. Sypané čaje jsou vakuované 
a chráněné fólií. Se značnými náklady tak 
chráníme jedinečnou čerstvost našeho čaje. 
Čerstvost je důležitá kvůli antioxidantům, 
které jsou prospěšné zdraví. I ostatní použí-
vají fóliové obaly, ale to je jen kosmetika. Po-
kud čaj není zabalen čerstvý, nemá balení 
ve fólii pro spotřebitele žádný význam.

Čaj Dilmah je jedinečný svou čerstvostí, 
kvalitou a rodinnou filozofií, ze které vychá-
zí. Jedinečné vlastnosti, kvůli nimž ho lidé 
kupují, nemá žádný jiný čaj! 

Pečujeme o čaj od plantáže až na váš 
stůl. To je nyní rodinná tradice. A co víc, čaj 
Dilmah můžete pít s naprosto čistým svě-
domím. Filosofie zakladatele a jeho rodiny, 
že je potřeba vyřadit prostředníka (a jeho 
zisk) a své produkty prodávat sami, je záru-
kou toho, že výrobci čaje nejsou vykořisťo-
váni. Plody jejich práce mohou být znovu 
investovány do čajových zahrad a přinášet 
užitek dělníkům, obchodu i ekonomice Šrí 
Lanky.

DILMAH JE SKUTEČNĚ 
ETICKÝ ČAJ!
PRVNÍ ETICKÝ ČAJ VŮBEC!

ČESTNÝ OBCHOD (FAIR TRADE)
Čestný obchod je vznešená myšlenka, ale 
v případě čaje není ničím jiným než mar-
ketingovou strategií. U některých značek 
označených jako Fair Trade je mezi pěstiteli 
čaje a spotřebiteli 3 až 5 mezičlánků. Tam, 
kde jsou mezičlánky, jsou pěstitelé vykořis-
ťováni. Čestný obchod znamená to nejkrat-
ší spojení mezi pěstiteli a supermarkety! 
Navíc neříká zcela nic o kvalitě suroviny 
a výrobků.

ČAJ CTC A PRAVÝ, TRADIČNÍ KLASICKÝ ČAJ
Čaj CTC se odchyluje od pravé, tradiční, kla-
sické metody výroby čaje. CTC upustil od 
stovky let staré metody výroby čaje kvůli ko-
merčnímu zisku dosahovaném uspokojením 
poptávky po rychlejší přípravě nápoje z čajo-
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vých sáčků. Tomu byla obětována značná část 
charakteru a chuti čaje. Také se radikálně sní-
žila škála tříd na pouhé tři CTC třídy – Bro-
ken Pekoe (BP), Pekoe Fannings (PF) a Pekoe 
dust (BD) – z více než 30 starých zavedených 
a velmi oblíbených tříd při tradiční, klasické 
metodě výroby.

Tradiční čaj, neboli čaj vyrobený klasickou 
cestou, chrání dokonalý vzhled, charakter 
a chuť rozmanitých tříd. Dilmah je pevným 
stoupencem tradičního čaje. To vysvětluje, 
proč čaj Dilmah chutná zcela jinak než čaj 
jakékoli jiné značky.

DILMAH MÁ TVÁŘ 
Tvář zakladatele se objevuje na každém ba-
lení čaje Dilmah. To je jeho osobní záruka 
kvality a čerstvosti čaje Dilmah. Dilmah je 
mezinárodně znám jako jeden z nejkvalitněj-
ších čajů a je nyní vyvážen do 91 země světa. 
Staré známé značky čaje, které na trhu do-
minují, se dnes odkazují na své zakladatele, 
aby dokázaly svůj původ. Tito zakladatelé byli 
prostí, obyčejní lidé. Prodali své značky, ale 
zachovali si vlastní integritu a filozofii. Kdyby 
viděli, co se dnes děje v jejich jménu, byli by 
velmi nešťastní.

Významné události z počátků čaje, například 
Bostonské pití čaje, vešly do dějin. Britská 
indická společnost prý propašovala rostlin-
ky čaje z Číny do Indie a pak na Cejlon (Srí 
Lanku). Čajový průmysl se zrodil už v roce 
1860 na troskách kávového průmyslu, kdy 
napadla kávovníky plíseň, a proto musely 
být vykáceny. Nahradily je odolnější keře 
čajovníků. Alchymie půdy, slunce a deště na 
rajském ostrově Cejlon představovala, jak 
bylo známo, pro pěstování čaje ideální pod-
mínky. Cejlon dodal čaji další dimenzi tím, 
že vytvořil variace chutí, kvality, charakteru 
a vzhledu každého regionu. Cejlonský čaj se 
tak posunul do čela čajového průmyslu a byl 
velmi vyhledávaný pro svou jedinečnou kva-
litu a rozmanitost.

Díky své schopnosti vytvářet širokou škálu 
chutí je cejlonský čaj vyráběn na objednávku, 
aby hýčkal chuťové pohárky různých národů. 
V každé zemi se cejlonský čaj stal jedničkou 
na trhu. Všechny významné značky čajů na 
celém světě vybudovaly svou pověst na tom, 
že dovážejí výhradně cejlonský čaj.

„To je ve stručnosti velký příběh čaje. Jako 
Srílančan jsem na to hrdý a usilovně se sna-
žím uchovat odkaz, pravost a tradice, které 
z čaje učinily lahodný nápoj, přinášející po-
těšení všem segmentům společnosti,“ říká 
zakladatel společnosti Dilmah, pan Merrill J. 
Fernando.

„Zasvětil jsem čaji více než 60 let a po-
sledních 30 let bylo nejsmutnějším 

a nejbolestivějším obdo-
bím mé profesní 
kariéry. Byl jsem 

bezmocným svěd-
kem ničení tohoto 

průmyslu ze strany nadnárodních společnos-
tí. Udělaly z čaje běžnou komoditu, aby maxi-
malizovaly zisky. Producenty čaje a jejich děl-
níky uvrhly do bídy a spotřebitelům omezily 
výběr v obchodech.

Nadnárodní společnosti převzaly čajový 
průmysl. Získaly většinu drobných společ-
ností – mnohé z nich byly rodinnými podni-
ky – a ti, kteří je nechtěli prodat, byli vytlačeni 
z trhu nekalou a bezohlednou konkurencí.

Od té doby Váš šálek čaje již není tím, co 
býval!

 
Dnes jsou police supermarketů plné nad-

národních značek. Spotřebitelé mají výběr 

omezen na směsi, které garantují pouze 
marži pro vlastníky značky. Složení směsí se 
různí, jak se objevuje čaj z nových, levnějších 
zdrojů. Tyto “směsi z mnoha míst původu“, 
jak zní nový, ošidný termín ve slovníku degu-
státorů čaje, jsou složeny z čajů i třiceti nebo 
více různých typů. 

To jsou dnešní možnosti výběru pro mi-
lovníky čaje!

S novým čajem si totiž ze sáčku připravíte 
nápoj rychleji. Z nového čaje se vytratil sku-
tečný charakter a chuť čaje. A také duše. Z ča-
je se stala jen levná komodita.

Hlavními producenty čaje a kávy jsou 
chudé země Asie, Afriky a Jižní Ameriky. 
Dělníkům na čajových plantážích Šrí Lanky 
se mnoho let vedlo slušně, dostávali dobrou 
mzdu. Pod vedením obchodních společností, 
které v honbě za většími zisky řídily komodi-
zaci čaje, přišla na Šrí Lanku bída, do té doby 
neznámá. Obchodní etika, sociální spravedl-
nost a čestný obchod jsou v opovržení.

Dilmah není čajem pro masový trh. Je 
vytvořen pro potěšení milovníků čaje, kteří 
dobrý čaj rozpoznají a ocení. Zdá se, že Dil-
mah je dost drahý čaj, ale ve skutečnosti na-
bízí za peníze tu nejlepší hodnotu.

„Jakmile jednou ochutnáte čaj Dilmah, 
nikdy se k obyčejným komoditním 
čajům nevrátíte!“

Start pravého čaje
Zrození značky Dilmah, 100% čistého 
cejlonského čaje z jediného místa původu.



A tak v toce 2011 vznikla společnost iDry 
jako služba určená pro firemní, ale i sou-
kromou klientelu. Věnujete se práci, rodině 
nebo zábavě a firma na čištění vozů přijede 
k Vám. 100% mobilní mytí aut suchou ces-
tou. Díky vlastnímu franšízovému konceptu 
dnes iDry reprezentuje největší firmu na 

mobilní mytí aut a pokrývá cca 80 % ČR, roz-
šiřuje své služby do sousedních zemí a to vše 
za necelé 2 roky.

Zkušenosti z této služby přivedly otce iDry 
Bc. Petra Šmérala na další službu, kterou si 
vlastně trh sám žádá. Služba se nazývá iDry 

NANO COATING a má již své spokojené zá-
kazníky.

iDry Nano Coating představuje revoluční 
“zelenou” nanotechnologii. Konkrétně se 
jedná o dlouhodobou ochranu 24 hodin 
denně v interiérech a exteriérech domovů 

Seznamte se:

iDryNanoCoating

a kanceláří, ale také vnitřních prostor skladů, 
chodeb a chladicích boxů pomocí funkčních 
antibakteriálních a hydrofobních nástřiků 
s širokou škálou vlastností, které opět šetří 
čas a prostředky. Tato služba poskytovaná 
společností iDry má pozitivní dopad na zdra-
ví dětí i dospělých.

Antibakteriální nástřik
iDry využívá unikátní vlastnosti aplikace 
fotokatalytické suspenze oxidu titaničitého 
a koloidního stříbra (TiO2 a TiO2Ag). Nano-
technologie na této bázi nabízí ochranu in-
teriéru před většinou virů, bakterií, plísní, 
kvasinek a organických těkavých látek, a to 
pouze za přispění přírodního nebo umělého 
osvětlení. V noci je aktivována složka stříb-
ra. A to nejen na povrchu, ale čistí i vzduch 
v místnostech s daleko větší účinností než 
veškeré drahé čističky vzduchu.

Zde je stručný přehled pozitivních vlastností 
suspenzí:
  Germicidní účinky (likvidace virů, bakte-

rií, kvasinek a plísní)
  Dezodorizační účinky (eliminace pachů 

jako je cigaretový kouř, přepálené tuky, 
pach domácích mazlíčků …)

  Ochrana před toxickými imisemi (výpary 
z formaldehydu, benzenů, výfukových ply-
nů, koberců, nábytku …)

  Likvidace alergenů (spory plísní, alergeny 
z kočičího trusu, pyly, snížení prašnosti…)

  Samočisticí efekt stěn
  Ionizace vzduchu

Díky těmto vlastnostem je možné použít ná-
střiky takřka všude. Domácnosti, interiéry 
automobilů, zdravotnická zařízení, hotely 
a další možné prostory, kde je potřeba pre-
vence, ochrany a příjemného prostředí.

Hydrofobní nástřik
Hydrofobní nástřik funguje na podobném 
principu jako antibakteriální varianta s tím 
rozdílem, že v tomto případě jsou v roztoku 
zásadní složkou nanočástice oxidu křemíku 
SiO2, které dokážou na jakémkoli povrchu 
vytvořit ochranný štít, který odpuzuje vodu 
a zároveň má samočisticí efekt. Jak by se Vám 
líbilo nemuset mít okna a mít je stále čistá? 
Jak se Vám líbí myšlenka čistého sprchového 
koutu, který se sám umyje a případné usaze-
niny jen lehce setřít utěrkou?

Oba druhy ošetření se dají i kombinovat 
a poskytují podle typu suspenze ochranu na 
2 roky až 25 let.

Aplikace
Technologie iDryNanoCoating nanáší nano 
částice pomocí speciálních elektrostatic-
kých pistolí. S pomocí této technologie lze 
aplikovat suspenze bez nutnosti složitých 
příprav interiérů. Není potřeba hýbat s ná-
bytkem, zakrývat cennosti nebo vybavení. 
Nástřik se většinou provádí na strop a část 
zdí. V ojedinělých případech, především 
kvůli vyšší účinnosti (nemocnice, ordinace, 
porodnice, školy, školky, atd.) se aplikuje i na 
podlahy, nábytek a třeba i hračky. Suspenze 
obsahuje pouze vodu a nano částice. Lze ji 
aplikovat na různé povrchy a neobsahuje 
umělá pojiva nebo sekundární vrstvy. Zkrát-
ka opět šetří čas.

Pasivní prevence 
proti nemocem i zápachu
Tímto speciálním nástřikem se nevytváří 
sterilní prostředí (i když i to je možné pro 
zdravotnická zařízení). Snahou je primárně 
omezit negativní zdravotní dopady na or-
ganismus člověka v klidovém stavu (auto, 
domov, atd.), kdy obranné mechanismy „od-

počívají“ a jsou vystaveny vyšší náchylnosti. 
Stejně dobře působí toto ošetření interiérů 
i proti zápachům včetně tabákového odéru 
pocházejícího z kouření.

Další podrobnosti o principu fotokatalýzy 
a službách iDry NANO COATING najdete na 
webu www.iDry.cz. Pokud se chcete o iDry 
dozvědět více osobně, nebo se domluvit na 
prezentaci, ukázce či jiné spolupráci, nevá-
hejte se obrátit na uvedený kontakt:

iDry, s.r.o.
Info linka - sl. Barbora Jančovičová
tel.: 775 775 537
e-mail: nasucho@iDry.cz

Společnost iDry je v současnosti světovou jedničkou v oblasti mobilního mytí automobilů. Za jejím vznikem stojí příběh otce 
starajícího se o postiženou dcerku. Péče o děti je náročná a o to více o děti s postižením. Kde získat alespoň trochu drahocen-
ného prostoru a času? To je základní myšlenka iDry.

iDryNanoCoating iDryNanoCoating
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Návod, jak spustíte video pod tímto obrázkem 
najdete na naší první straně pod editorialem.



Další informace Vám ráda poskytne:
Kateřina Prantlová, PR Manager ETA a.s.
Zelený pruh 95/96, 147 00 Praha 4, +420 725 177 897
www.eta.cz

Novinka, vysavač ETA Manoa, je sáčkový vysavač, který 
disponuje vysoce úsporným a zároveň výkonným ECO 
motorem s příkonem 900 W. Součástí je také elektro-
nická regulace sacího výkonu. O nadstandardní �ltraci 
se stará účinný HEPA �ltr třídy 12 s účinností 99,5 %. 
Nečistoty se shromažďují v hygienickém prachovém 
sáčku ETA Unibag o objemu 3l. Výhodou je také velmi 
tichý chod 74 dB. Extrémně velký akční rádius až 11m 
umožní dosah i do vzdálenějších míst bez nutnosti 
přehazování napájecího kabelu, který se navíjí au-
tomaticky. Vysavač je k dispozici ve třech barevných 
provedeních – bílém, modrém a červeném, které se liší 
variabilitou příslušenství. Bílý model disponuje boha-
tou nadílkou ve výbavě. Kromě univerzální podlahové 
hubice s výsuvným kartáčkem a parketovou hubicí 
obsahuje také speciální vzduchový turbokartáč, který 
ocení alergici nebo majitelé domácích mazlíčků. Prak-
tické rozměry a nízká hmotnost vysavače umožňuje 
jednoduchou skladnost a manipulaci.

KUCHYŇSKÝ ROBOT ETA GRATUS MAXIPASTA
– ODBORNÍK NA TĚSTOVINY

Víte, proč je kuchyňský robot ETA Gratus Maxipasta 
tak unikatní? Není to jen díky jeho modernímu a ele-
gantnímu designu, robot má opravdu výjimečné 
vlastnosti a funkce. Disponuje funkcemi šlehání, 
míchání, hnětení, mixování, strouhání, mletí masa 
a máku, plní uzeniny, a dokonce s ním jdou vytvo-
řit duté trubičky a lisované pečivo. Aby to všechno 
robot zvládnul, má k dispozici velkokapacitní ne-
rezovou mísu o objemu 5,5l včetně průhledného 
krytu, skleněný mixér o objemu 1,2 l, nástavec na 
strouhání, metličky na šlehání, hnětení a míchání. 
Kuchyňský robot ETA Gratus Maxipasta si navíc získá 
srdce všech milovníků italské kuchyně, protože ob-

sahuje také nástavec na lisování a výrobu domácích 
tvarovaných těstovin, kráječ na různé typy těstovin: 
trenette a nástavec na lasagne. Velmi výkonný 1200 
W motor, na který se vztahuje 10letá záruka, se stabi-
lizátorem udrží nastavené otáčky i při vysokém zatí-
žení. Model má funkce PULSE pro maximální otáčky 
a otáčky jsou regulovatelné plynule v závislosti od 
nastavené volitelné rychlosti a intenzity zpracování 
surovin. Robot je stabilní, rychlý a jednoduše ho 
složíte. Lehce se ovládá a stejně tak snadná je i jeho 
údržba. Navíc má nízkou hladinu hluku a disponuje 
bezpečnostní tepelnou pojistkou a stabilními nožič-
kami proti prokluzu.

PODLAHOVÝ VYSAVAČ 
ETA MANOA

– PRO ALERGIKY 
A DOMÁCNOSTI

SE ZVÍŘECÍMI MAZLÍČKY

Současnost značky ETA
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PRODLUŽKA
ZÁRUKY LET

ETA má další Eso v rukávu, kte-
rým je šéfkuchař hotelu Lan-
terna ve Velkých Karlovicích 
Pavel Václavík. Toho můžeme 
v průběhu podzimu vídat na 
České televizi v pořadu Sama 
doma, kde vaří nejen valašské 
speciality s pomocí produktů 
značky ETA.

Vysavače ETA, jež se staly ikonou 
ve světě domácích spotřebičů,

 od letošního podzimu znovu inovují

Šikovný robotický vysavač ETA bolero vám ušetří moře 
času a vy tak budete moci získaný čas využít na příjem-
nější aktivity. Proč? Vysavač nejen že sám vysává, ale 
navíc plní i funkci mopu, který je součástí balení. Dvojitý 
rotační kartáč velmi dobře uklidí samotné podlahy, dva 
postranní kartáčky si zase výborně poradí s okolím stěn. 
Robotický vysavač ETA Bolero se postará o maximál-
ně vysokou úroveň čistoty, protože je extra vybavený 
vlastním textilním �ltrem, který zachytí všechnu špínu. 
Model disponuje speciálními bezpečnostními senzory 
(tzv. elektronické závory), které zabraňují vysavači před 
pádem z výšky nebo ze schodů. Nechybí mu ani senzor 
míry znečištění, který nastaví a upraví jeho uklízecí re-
žim. V nabídce jsou k dispozici dva programy – automa-
tický a lokální. Můžete si stejně tak zvolit dvě rychlosti 
pohybu vysavače. Jednoduché nastavení na LCD disple-
ji nebo pomocí dálkového ovládání je velmi intuitivní. 
Model umožňuje nastavení času nebo dne vysávání, kdy 
necháte vysavač Bolero samostatně pracovat. Po úklidu 
se sám vrátí do nabíjecí stanice, kterou můžete připevnit 
na stěnu. Nabitý vysavač vydrží pracovat 90 min. Na vy-
savač Bolero nabízí ETA prodlouženou záruku 5 let.

Vloni uplynulo sedmdesát let od chvíle, kdy do Hlinska přijel pražský podnikatel Jan Prošvic, koupil 
bývalý areál cihelny, aby s chotěbořským obchodníkem Eckertem založili Elektrotechnickou akciovou 
společnost ESA a dali tak základ tradiční výrobě malých domácích spotřebičů v Čechách. ETA v prů-

běhu sedmdesáti let změnila třikrát logo a pětkrát název společnosti.

ROBOTICKÝ VYSAVAČ ETA BOLERO
– ÚKLID DOMÁCNOSTI
NEBYL NIKDY JEDNODUŠŠÍ

Současnost značky ETA
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ESA se zpočátku soustředila především na vý-
robu žehliček. I po válce vidí hlavní akcionář 
a ředitel Prošvic budoucnost optimisticky, 
a proto skupuje další objekty pro výrobu. Po 
znárodnění je firma začleněna do koncernu 
Elektro-Praga Hlinsko. Jedním z největších 
mezníků v historii firmy je rok 1952, kdy se 
z koncernu vyčleňuje samostatný podnik 
Elektro-Praga Hlinsko a ze znárodněného 
provozu v Rýnovicích se sem převádí výroba 
vysavačů, které se během krátké doby stávají 
hlavním výrobním programem firmy. To dalo 
až do roku 1996 firmě jméno Elektro-Praga 
a v tomto roce se mění na ETA a.s. 

V říjnu 2011 firmu získává současný ma-
jitel řetězce elektroprodejen Euronics, spo-
lečnost HP Tronic Zlín. Česká značka tak 
i nadále zůstává v českých rukou – a s čes-
kým majitelem a dál utvrzuje svou stabilní 

pozici nejznámější značky v Čechách. Podle 
průzkumů si značku ETA spontánně vybaví 
přes 80 % Čechů, přímo na 1. místě zmíní 
značku přes 60 % Čechů. Přes tři čtvrtiny Če-
chů vlastní alespoň 1 výrobek ETA a osobní 
zkušenost deklaruje 95% lidí z těch, kteří 
značku znají. Značka se u nás stala synony-
mem pro vysavač, dalším nejtypičtějším 
produktem v domácnostech od značky ETA 
je žehlička, následuje kuchyňský robot, šle-
hač či mixér. 

Produktovou řadu společnosti ETA tvo-
ří přes 200 produktů. Většina výrobků je 
výsledkem vlastního projektového vývoje. 
Základem sortimentu ale v ETA stále zůstá-
vají vysavače. A protože se nemá za co stydět 
a protože součástí výrobního závodu je i zku-
šebna, ETA jako jeden z velmi mála výrobců 
ve svých materiálech uvádí nejen příkon 

vysavače, ale i jeho sací výkon, což vůbec 
není běžné. Zákazník tedy ví, co kupuje. Za 
oblíbenost výroků ETA může především pro-
myšlený a elegantní design, plně srovnatelný 
s konkurencí, skvělá funkčnost i ergonomie 
a velmi přívětivé ceny.

Tato nejznámější česká značka malých do-
mácích spotřebičů potěší nově i v letošním 
podzimu nejednu českou domácnost a při-
chází hned s několika novinkami. O radost 
z vysávání se postará robotický vysavač ETA 
Bolero, alergiky a majitele domácích maz-
líčků zase nadchne tichý podlahový vysavač 
ETA Manoa. Další zajímavostí, kterou se ETA 
od loňského roku pyšní, je ocenění nejpro-
dávanějšího kuchyňského robota, kterým je 
ETA Gratus. Letos na podzim na něho nava-
zuje funkcemi nabitá novinka ETA Gratus 
Maxipasta.



chodit rodiče dětí a volali po návaznosti v po-
době základní školy. V té době jsme se po-
dobnými úvahami sami také zabývali a zpět-
ná vazba rodičů nás podpořila v rozhodnutí 
vybudovat celý vzdělávací systém, od útlého 
věku dětí až po dospělost. V roce 2010 jsme 
proto koupili základní školu Škola Hrou, kte-
rá měla téměř 20letou tradici v alternativním 
přístupu ke vzdělávání. Podařilo se nám ji 
postupně transformovat na česko-anglickou 
Montessori školu, která pedagogicky plynule 
navazuje na naše školky. Ve stejném roce se 
stalo součástí Duhovky osmileté gymnázium, 
kde dnes také probíhá česko-anglická výuka 
na základě Montessori principů. Nové školy 

ale znamenaly potřebu nových učitelů. Stále 
více jsme si uvědomovali, že našim pedago-
gům potřebujeme zajistit kvalitní Montes-
sori vzdělání, a tak jsme se rozhodli založit 
Institut Duhovka, který dnes nabízí meziná-
rodně uznávané Montessori výcviky pro uči-
tele a další zájemce akreditované American 
Montessori Society. V minulém roce k těmto 
institucím přibyl ještě zcela nový „toddler 
program“ pro děti od 1,5 roku do 3 let, tedy 
jakási forma jesliček, opět v souladu s Mon-
tessori metodikou.“

Zdá se, že výčet je v tuto chvíli kompletní. 
Nebo plánujete Duhovku ještě nějak rozšiřo-
vat? Jaké jsou vaše cíle do nejbližších let?
„Během nejbližších dvou let chceme vyladit 
celý vzdělávací systém do nejmenších detailů, 
abychom byli úspěšní i z finančního hlediska 
a dosáhli provozního zisku. V rámci gymnázia 
nás navíc čeká ještě běh na delší trať, neboť 
vyšší ročníky stále nefungují podle Montessori 
systému. Každý rok přidáváme jeden ročník, 
tak jak rostou naše duhovkové děti. Čili nyní 
probíhá Montessori výuka od primy do kvinty. 
První Montessori maturanty budeme mít za 
tři roky. Co se týče dalších cílů, rádi bychom 
umožnili vzdělání v Duhovce i dětem ze soci-
álně slabších rodin. Z tohoto důvodu připra-
vujeme založení Nadace Duhovka, která těmto 
dětem bude poskytovat stipendia na školné. 

Pokud bychom se bavili o „nehmotných“ 
cílech, jde nám v Duhovce především o to, 
abychom našim dětem poskytli nejen per-
fektní vzdělání, kde bude kladen důraz na 
hloubkové porozumění, rozvoj kritického 
myšlení a schopnost dívat se na věci z nových 
perspektiv, ale také o to, abychom je dobře 
připravili na život. Aby se z nich stali kvalitní 
lidé uznávající správné hodnoty, kteří obstojí 
nejen v navazujícím vyšším vzdělání, ale ná-
sledně i v práci a obecně v mezilidských vzta-
zích. Toho všeho se snažíme docílit maximál-

ně přirozeně, aby k tomu děti dospěly samy, 
po vlastní ose, víceméně mimochodem.“ 

To zní trochu zvláštně.
Můžete to trochu objasnit?
„To, o čem mluvím, opět odráží Montessori 
přístup, který je velmi odlišný od klasického 
školství. V našich školách a školkách učitelé 
nejsou nadřazenou autoritou, která určuje, co 
se bude/nebude dělat. Děti si naopak náplň 
výuky určují do značné míry samy. Výuka pro-
bíhá individuálně a děti jsou vedeny k vysoké 
míře samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní 
činy. Zároveň v nich ale významně podporuje-
me i týmovou spolupráci. Mnohdy se vlastně 
děti učí navzájem. Učitel je pro žáky spíše rov-

nocenným partnerem, jakýmsi koučem, který 
jim ukazuje cestu, ale dává jim prostor, aby ji 
děti prozkoumaly samy. A aby přitom chybo-
valy. Protože právě chybami se člověk učí.“

To zní idylicky. Může to ale doopravdy fun-
govat? A zvládnou děti v rámci takové výuky 
obsáhnout veškeré učivo, které se probírá na 
klasických školách?
„Na to téma bychom si mohli povídat dlouho. 
Ale věřte, že to skutečně funguje a děti neje-
nom že obsáhnou kompletní předepsané uči-
vo, ale mnohdy mu porozumí mnohem více 
do hloubky, pochopí jej ve vzájemných souvis-
lostech napříč jednotlivými předměty, a ještě 
je to celé baví. Nerada bych, aby to znělo vy-
chloubačně, ale u nás si děti výuku skutečně 
užívají. Ostatně můžete se jich na to zeptat. 

Mimochodem, Montessori školami prošly 
například takové osobnosti jako zakladatelé 
Googlu Larry Page a Sergey Brin, zakladatel 
Amazonu Jeff Bezos či spoluzakladatel Wi-
kipedie Jimmy Wales. Kdo může být lepším 
příkladem úspěšných absolventů?“ 

Na odkaz italské pedagožky navazují i pražské 
školy Duhovka Group, které utvářejí ucelený 
systém navazujícího Montessori vzdělávání 
pro děti od 1,5 roku do 19 let. V současnos-
ti Duhovka Group provozuje dvě mateřské 
školky, základní školu a osmileté gymnázium, 
kde děti zcela přirozeně postupují hierarchií 
a navazují na předchozí znalosti. 

Jedním z předních principů Duhovky je 
práce s přirozenou zvídavostí dětí a jejich 
vnitřní motivací. „Naším cílem je vytvářet 
podnětné prostředí, ve kterém děti mají od-
vahu projevit se, růst a převzít zodpovědnost 
za svá rozhodnutí. Chceme být školou, kde se 
děti nebojí ptát ani chybovat,“ přibližuje filo-
zofii Duhovky Ivana Janečková, spoluautorka 
projektu a jeho současná ředitelka. 

V Duhovce se vyučuje česko-anglicky, při-
čemž přirozeně bilingvní prostředí utváří 
přítomnost českých i anglických rodilých 
mluvčích jak na straně učitelů (v každé třídě 
jsou oba), tak i studentů. Děti se tedy s obě-
ma jazyky setkávají od samého začátku a bez-
prostředně si je osvojují.

Zpovídali jsme zakladatele projektu 
Tomáše a Ivanu Janečkovy.

Co vás vedlo k založení Duhovky?
„Měli jsme velmi prostou motivaci. Když náš 
nejstarší syn Max dospěl do školkového věku, 
neměli jsme ho kam umístit. Do klasické 
státní školky se nedostal a soukromých v té 

době bylo ohromně málo, navíc nevyhovo-
valy našim požadavkům. Prakticky všechny 
prosazovaly výuku v angličtině, my jsme ale 
chtěli, aby si dokonale osvojil i mateřštinu. 
Tak se pomalu začal rodit koncept česko-
-anglické školky, kde by učitelé měli k dě-
tem individuální přístup. Naše kamarádka 
(a pozdější kolegyně v Duhovce) nás tehdy 
seznámila s bývalou ředitelkou Montessori 
školky v Hradci Králové. Vedli jsme s ní dlou-
hé diskuse o Montessori systému a brzy jsme 
odhalili, že je nám tento přístup svou filozo-
fií velmi blízký. Na podzim 2008 jsme proto 
společnými silami „na zelené louce“ založili 
mateřskou školu Duhovka. Získali jsme pro 
ni Montessori učitele a postupně školka za-
čala vzkvétat.“

V tuto chvíli ale Duhovka neprovozuje jen 
mateřskou školu. Vytvořili jste komplexní 
systém navazujících škol. To byl váš záměr 
od samého začátku?
„Vůbec ne. O projektu takových rozměrů se 
nám původně vůbec nesnilo. V roce 2008 
vznikla školka na pražské Hanspaulce, o rok 
později jsme přidali ještě školku na Malé Stra-
ně. Jenže po roce fungování za námi začali 

Maria Montessori byla všestrannou italskou pedagožkou, filozofkou a vědkyní. Narodila se 31. srpna 1870 v italském Chi-
aravalle, vystudovala medicínu, filozofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život ne-
přestávala studovat a proslavila se především svými novými pedagogickými metodami, které dodnes nesou její jméno. 
Převážnou část jejího díla tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických experimentů. Síla její práce však 
nespočívá pouze v teorii, která zcela nabourávala tehdejší (ale i dnešní) vzdělávací metody, ale především v tom, že své 
průlomové myšlenky dokázala uvádět v praxi. 
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Duhovka Group
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Montessori systém učí děti 
chápat věci do hloubky



lorem ipsum is simply
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19. listopadu 2014 oslavili tito zaměstnanci 
Achilles CZ s.r.o. a jejich nejvýznamnější ob-
chodní partneři dvacáté výročí svého zalo-
žení v rámci České republiky. Místem oslavy 
byl Obecní dům v Praze a výstavní prostory 
sklářské a oděvní návrhářky paní Blanky 
Matragi. 

Tato uznávaná česká výtvarnice, jež má mj. 
od roku 2003 na svém kontě titul Význam-
ná česká žena ve světě, propojila svůj řeme-
slný sklářský um a estetický pohled na svět 
v oblasti Haute Couture. Před více než 30 
lety otevřela svůj první salon v Bejrútu a za 
krátkou dobu se stala uznávanou módní ná-
vrhářkou nejen v oblasti Perského zálivu. Od 
roku 1997 Blanka Matragi prezentuje zde 
svoji Haute Couture tvorbu v České repub-
lice a pořádá módní přehlídky. V roce 2002 
přebírá v Praze cenu Salvadora Dalí.

V létě letošního roku došlo k prvním kon-
taktům mezi Blankou Matragi a firmou 

Achilles CZ. Výsledkem jejich první spo-
lupráce byla příprava a realizace projek-
tu speciálních obalů pro skleněné lampy 
z její výtvarné dílny. Zásadními požadavky 
pro tento projekt byly od začátku účelné 
spojení zabezpečeného kufru pro převoz 
skleněných artefaktů a použití luxusních 
potahových materiálů. Finální podoba a pro-
vedení splnily bezezbytku původní zadání. 
V říjnu letošního roku byly tedy přepraveny 
dvě skleněné lampy „Hlava s kloboukem“ 
v těchto obalech jako svatební dar pro dceru 
Emíra v Abu Dhabi ve Spojených Arabských 
Emirátech. V současné době se připravují 
další projekty vysoce zušlechtěných krabic 
pro porcelánové kolekce a obaly na DVD pro 
módní přehlídku Return of the Phoenix. 

Společenský večer se nesl především v du-
chu představení výtvarné tvorby Blanky Mat-
ragi a připravených gurmánských zážitků 
z libanonské kuchyně. Vedle toho zástupci 
Achilles CZ s.r.o. využili možnost ukázat svým 
obchodním partnerům ve výstavních prosto-
rách Obecního domu v Praze své prestižní 
obalové produkty.

Kontakt:
Achilles CZ s.r.o.
Planá 81, 370 01 České Budějovice
e-mail: obchod@achilles.cz
www.achilles.cz 

DESTINATION: Prague, Pilsen and Karlovy Vary  BENEFITS: Hotels with top-class services situated in perfect locations  
EXPLORE: www.diplomathotel.cz, www.andelshotel.com, www.andelssuites.com, www.angelohotel.com, www.angelo-pilsen.cz, www.chopinhotel.cz, www.hotel-dvorak.cz

Y O U R  P L A C E  F O R  S P E C I A L  M O M E N T S

���
����

Vienna International Hotels & Resorts operates seven 3 to 4-star hotels in Prague, Pilsen and Karlovy Vary. If you 
are looking for comfortable accommodation for your friends, family or business partners, organizing a conference 
or meeting or just looking for a place where to have a beautiful dinner, our properties are the perfect choice.
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Tvorba a výroba obalů tvoří podstatnou část jejich profesního života. Obrazně řečeno je jejich svět prodchnutý 
tunami strojní lepenky, hektolitry studených i horkých lepidel, pestrobarevnými archy voňavých potištěných papírů, 
širokým výběrem ochranné a zároveň zušlechťující laminace, která ruku v ruce s lesklými pásy ražebních fólií uza-
vírají pomyslně nekonečný řetězec používaných materiálů. V jejich tvůrčím a výrobním království se jich pohybuje 
necelá stovka, ale s velkým apetitem se dennodenně zakusují do pomyslného tržního koláče v oblasti českého 
a evropského packagingu. Jsou to lidé z Achillesu. 

a spolehlivá funkčnost
Když si dá rande krása



INSPIROVÁNO PŘÍRODOU,
TRADICÍ A HISTORIÍ…
Originální a vysoce kvalitní receptury 
využívají příznivých účinků tradičních 
českých přírodních ingrediencí – české-
ho piva, chmelových výtažků, karlovar-
ské vřídelní soli a rašeliny, které se ke 
koupelím využívaly již ve středověku. 

KVALITNÍ A ŠETRNÉ SLOŽENÍ… 
Jemné složení všech produktů je založe-
no především na rostlinných základech 
a přírodních ingrediencích bez obsahu 
parabenů a živočišných tuků (s výjim-
kou včelího vosku a lanolinu z ovčí vlny). 
Produkty určené k péči o pleť a pokožku 
neobsahují barviva ani minerální oleje, 
vybrané pleťové krémy dokonce neobsa-
hují žádnou parfemaci.

UNIKÁTNÍ DESIGN
Díky nádhernému designu celé značky, 
inspirovanému světoznámou českou 
secesní tvorbou, se jednotlivé produkty 
stanou ozdobou koupelny a zpříjemní 
každodenní péči. 

Design celé značky PURE CZECH je in-
spirován světoznámou českou secesní 
tvorbou – využívá proto nádherné rost-
linné ornamenty, stylové písmo, kouřo-
vé křivky, metalické prvky a barevnost 
typickou pro secesní díla. Chtěli jsme 
dodržet originalitu přístupu a to, že jsme 
vytvářeli něco nového, nám umožnilo 
pohrát si s motivy od těch nejmenších 
možných aplikací (třeba na víčku tuby) 
až po velké plochy v nových shop-in-
-shop realizacích.

JEDINEČNÉ VŮNĚ 
Vůně jsou v našem životě důležité - 
zlepšují náladu, vyvolávají vzpomínky, 
zpříjemňují péči o sebe… Naše kolekce 
doprovází vybrané parfémy z království 
květin, bylin a ovoce, které činí z rela-
xační koupele, osvěžující sprchy či péče 
o pokožku jedinečný zážitek.

RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Výroba je šetrná k životnímu prostředí, 
nepoužíváme zbytečné obaly a příbalové 
letáky, nevyužíváme PVC pro naše obaly.

NETESTUJEME
Kosmetika PURE CZECH není testována 
na zvířatech. Jsme držitelé certifikátu
HCS – Human Cosmetics Standard.

PRO MĚ I PRO TEBE…
Kolekce PURE CZECH přináší ucelenou 
péči pro každý den, která je však díky 
výjimečnému složení a originálnímu 
designu mimořádně vhodná také jako 
skvělý dárek, který potěší vůní a krásou 
a zároveň je kvalitní a praktický.

tým PURE CZECH, www.pure-czech.com

Naše filosofie
PURE CZECH je výjimečná kosmetická kolekce inspirovaná přírodou,  

historií a krásou České republiky, vytvářená s láskou a péčí v samém srdci 
magické Prahy. 

1991… zakládáme síť obchodů 
Original Czech Tradition
Náš příběh začal vybudováním malo-
obchodní sítě originálních obchodů 
s českými lidovými řemesly a dřevěnými 
hračkami v krásném prostředí historic-
kých domů v centru Prahy, jejichž ná-
vštěva evokuje milou atmosféru starých 
časů. Chtěli jsme tak napomoci udržení 
unikátních českých a moravských řeme-
sel, kterým v tehdejší porevoluční době 
hrozil zánik. Postupně se nám podařilo 
navázat spolupráci s výjimečnými řeme-
slníky, nositeli tradic i menšími českými 
firmami, jejichž výrobky dodnes prodává-
me v síti našich obchodů MANUFAKTU-
RA Original Czech Tradition. Jsme pyšni 
na to, že si díky nám mohou návštěvníci 
Prahy odvézt domů krásný, originální, 
kvalitní a skutečně 100% český dárek.

1998… začínáme s výrobou 
tradičních glycerinových mýdel
Dalším krokem se stal roku 1998 pro-
jekt vlastní kosmetiky. Navázali jsme 
na dávnou tradici výroby čerstvých gly-
cerinových mýdel v Praze a po nároč-

ných přípravách jsme obnovili jejich 
výrobu. Díky úspěchu a poptávce po 
dalších produktech byla tato mýdla po-
stupně doplňována o další kosmetické 
výrobky – prezentované od roku 2003 
pod značkou MANUFAKTURA. V prů-
běhu let se nám tak podařilo vybudovat 
velmi úspěšnou kosmetickou značku, 
inspirovanou českými přírodními ingre-
diencemi a zaměřenou na domácí lázně. 
Kromě našich obchodů ve staré Praze 
byla tato značka velkoobchodně nabíze-
na také u vybraných partnerů v Čechách 
i v zahraničí.

2005… otevíráme první obchod 
MANUFAKTURA Original Home Spa
V roce 2005 dosáhl náš kosmetický 
sortiment takové úrovně, že jsme zača-
li budovat druhou obchodní síť - MA-
NUFAKTURA Original Home Spa. Tyto 
značkové obchody nabízí kosmetiku 
MANUFAKTURA a originální doplňky 
pro jedinečné domácí lázně. Jsou určeny 
především pro české zákazníky a situo-
vané v nejlepších obchodních centrech 
v České republice. 

2013…
startujeme projekt PURE CZECH
Roku 2013 jsme se rozhodli pro velmi 
zásadní změnu – prezentovat značku 
MANUFAKTURA do budoucna pouze 
prostřednictvím značkových obchodů, 
a zabezpečit tak rozvoj její filosofie do-
mácích lázní.
Abychom však i nadále měli možnost 
zachovat a rozvíjet mnohaleté cenné 
vztahy s našimi obchodními partnery 
a oslovovat našimi produkty co nejví-
ce zákazníků, rozhodli jsme se vytvořit 
projekt PURE CZECH… Vychází z neja-
traktivnějších přírodních ingrediencí, 
oblíbených kosmetických řad a dlou-
holetých zkušeností. Samozřejmostí je 
český původ, originální design a kvali-
ta podle tradičních zásad MANUFAK-
TURY. 

Září 2014…
PURE CZECH je na světě!

Ať se Vám líbí…

Příběh PURE CZECH
Naše společnost (Český národní podnik, s.r.o.) byla založena již v roce 1991.  

K uvedení značky PURE CZECH však vedla dlouhá cesta, plná zajímavých osobních setkání, 
projektů, příběhů a zkušeností…



Bisnode je vedoucí evropský poskytovatel 
ekonomických informací o společnostech 
i podnikatelích. Prostřednictvím svých řeše-
ní pomáhá firmám zvyšovat tržby, minimali-
zovat obchodní rizika a umožňuje realizovat 
správná obchodní rozhodnutí.

Bisnode je v oblasti B2B řešení partnerem 
firmám od malých až po největší hráče na tr-
zích v České republice i na Slovensku.

Díky zázemí nadnárodní skupiny Bisnode, 
čítající více než 2 700 profesionálů a působí-
cí v 18 evropských zemích, a strategickému 
partnerství se společností Dun & Bradstreet, 
specializující se na mezinárodní data a služ-
by, poskytuje informace z více než 196 zemí 
z celého světa. Jeho databáze zahrnují infor-
mace o více než 220 milionech firem.

Data měníme v odpovědi
U celého cyklu vztahu se zákazníkem pomá-
háme nalézat správné odpovědi na otázky 
zabývající se vstupní analýzou, inteligentní 
segmentací, vhodným oslovováním cílové 
skupiny, prověřováním partnerů až průběž-
ným automatizovaným sledováním změn 
jejich finanční kondice. Díky Bisnode pro-
duktům a řešením můžete snadno analyzovat 
trh, odlišit cílové skupiny a následně s nimi 
efektivně komunikovat. 

Bisnode
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Profesionální
informace o firmách
Již více než 22 let umožňuje společnost 
Bisnode firmám i organizacím po celé Evropě 
uskutečňovat správná rozhodnutí ve strategických 
momentech i u každodenních činností. 

  Albertina nabízí lety prověřenou unikátní 
databázi kontaktů a finančních informací 
o všech ekonomických subjektech v ČR a SR, 
které mají přiděleno IČO. Informace jsou 
připraveny k okamžitému využití pro marke-
tingové kampaně a následnou akvizici. Díky 
širokému spektru dat vytvoříte velmi rychle 
jakýkoliv zamýšlený výběr, např. i podle 
platební morálky, absence zadluženosti atd. 
Všechny informace jsou pravidelně pečlivě 
aktualizovány.
  Certifikace firem je nezávislým oceněním 

ekonomické kondice firem. Hodnocení zvyšuje 
prestiž společností a poukazuje na serióznost, 
solventnost, spolehlivost a dynamiku oceně-
ných subjektů.
  Artemis je moderní a rychlá webová aplikace, 

umožňující podrobně prověřit obchodní 
partnery nejen v České, ale také Slovenské 
republice. Pomáhá tak identifikovat rizikové 
subjekty, se kterými se již nevyplatí spolupra-
covat. 

  Arachné je jednoduchá a účinná aplikace, která 
okamžitě odhalí na první pohled skryté vazby 
a vztahy mezi firmami i osobami v České 
republice a na Slovensku.
  Kerberos je unikátní nástroj, který umožňuje 

podrobně analyzovat a denně monitorovat 
změny u vašich obchodních partnerů z České 
a Slovenské republiky. Poskytuje automatické 
sledování negativních, kreditních, obchodních 
i majetkových změn v celém zákaznickém 
portfoliu.
  D&B Portfolio Manager slouží pro efektivní 

správu portfolia a řízení rizik na místní či 
globální úrovni. Díky schopnosti propojit interní 
údaje o pohledávkách s externími daty z glo-
bální databáze D&B můžete přesně identifiko-
vat, kde se nacházejí největší rizika, a nastavit 
nejvhodnější politiku v oblasti kreditního řízení.
  MagnusWeb je modulární informační systém 

pro risk manažery, marketing a obchod 
o všech českých a slovenských ekonomických 
subjektech.

Vaše data prověříme a následně rozšíříme 
např. o kreditní informace k jednotlivým fir-
mám, se kterými spolupracujete. Díky této 
přidané hodnotě můžete snížit na minimum 
riziko, že vám odběratelé nezaplatí. Nástroje 
na efektivní správu finančních vztahů s vaši-

mi zákazníky, dodavateli a dalšími partnery 
pak tento výčet B2B řešení završují. Sofisti-
kované procesy umožňují integraci Bisnode 
dat s přidanou hodnotou do vašich informač-
ních systémů. Veškeré databáze Bisnode od 
kontaktních údajů, až po skóringové hodno-
cení či účetní závěrky tak můžete mít díky 
univerzálním databázovým souborům k dis-
pozici v prostředí, na které jste zvyklí.

V Bisnode si stačí vybrat, zda chcete analy-
zovat, zacílit, oslovit, prověřit nebo udržet 
získané.

Mezi prestižní produkty patří zejména
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Držitelé plakety Superbrands 2014

Consumer Superbrands
 Ahmed Tea
 Avion Shopping Park
 Bageterie Boulevard
 Český rozhlas
 Dilmah
 Divadlo na Vinohradech
 eiffel optic
 FC Viktoria Plzeň
 Husqvarna
 Kaufland
 KORES
 Kuchyně Gorenje
 Manner
 Mary Kay
 McCain
 Podravka
 Pražské jaro
 Rádio Blaník
 RWE
 SCANquilt
 T-Mobile
 Vileda
 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 Yves Rocher 

Business Superbrands
 Allianz
 AV MEDIA
 Blue Events
 GECO
 Golem
 HOPI
 Huawei
 Husqvarna
 Renomia
 TORK
 Zetor

Superbrands Special Award
 Bohemia

BOHEMIA / (zleva) Pavel Brabec - Prezident AČRA MK, 
Michal Riegel, Marketingový ředitel Intersnack ČR/SR

GECO / Irena Kováčiková - manažer expanze, 
s doprovodem

MARY KAY / (zleva) Barbora Chuecos Generální ředi-
telka ČR, Lenka Krkošková - Senior GM Assistant, HR

HUAWEI / (zleva) Zbyněk Pardubský - Vice President 
PR, Richard Žlebek - Senior Sales Specialist, Neil 
Ganning Marketing Manager

SCANquilt / (zleva) Ivana Šachová, jednatelka/ředitel-
ka, Petr Limberský - Marketing Manager

HUSQVARNA / Mgr. Eva Kováčiková, 
Generální ředitelka CZ/SR

T-Mobile / Ing. Jan Stanko, 
Ředitel marketingové komunikace

KORES / Ing. Jana Hubálková, Sales/Marketing Director

VDV - Nadace Olgy Havlové / (zleva) PhDr. Ivan Douda 
- Předseda správní rady, Monika Granja - PR Manager

VILEDA Jiří Krechler - Trade Marketing ManagerZETOR / Margaréta Víghová, ředitelka korporátní komunikace

Na všech snímcích vlevo Mag. András 
Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands 
CEE, vpravo Mgr. Roman Sovják, Country 
Brand Director Czech Superbrands

Superbrands: známe 
nejlepší značky v roce 2014
Plaketu Superbrands 2014 pro nejlepší značky České republiky si letos odneslo celkem 35 značek. 

Ocenění Superbrands se druhým ročníkem 
obnoveného programu pevně etablovalo na 
českém trhu jako etalon kvality a exkluzivity. 
Vyhlášení nejvýznamnějších značek České re-
publiky probíhalo tradičně v rámci slavnost-
ního večera: významní manažeři, zastupující 
nejhodnotnější značky České republiky, se 
sešli v Anežském klášteře se zástupci společ-
nosti Superbrands, členy poroty a novináři. 
Poprvé se vyhlašovaly dvě kategorie: Consu-
mer Superbrands a Business Superbrands. 
„Rozdělení reflektuje zájem českých i globál-
ních firem o toto prestižní ocenění, které pro 
své výrobky chtějí získat,“ říká Roman Sovják, 
ředitel programu Superbrands pro Českou 
republiku. „Značky o sebe umí pečovat, a je-
jich manažeři se už naučili, že vnímaná kvalita 
a povědomí o značce jsou základem dobré 
pověsti – která je marketingovým nástrojem 
k nezaplacení.“ 

Do soutěže jsou v první fázi nominovány 
všechny obchodní značky, které na českém 
trhu působí. A je jich celkem milion – proto je 
výběrový proces tak komplikovaný, a proto je 
ocenění samotné tak cenné. A také exkluziv-
ní, protože na českém trhu neexistuje projekt 
s obdobným záběrem. Výběru se v několika 
úrovních účastní Úřad průmyslového vlastnic-
tví, společnost Bisnode (nominace na základě 
hospodářských výsledků), GfK (spotřebitelský 
průzkum) a odborná komise Brand Council, 
složená z profesionálů z oblasti byznysu, ko-
munikace, marketingu, médií a marketingové-
ho výzkumu. Značky se hodnotí podle předem 
daných kritérií, jakými jsou známost, budování 
brandu, akceptace, inovace či prestiž. 

Slavnostním večerem provázel hosty mode-
rátor Petr Vondráček, o kulturní část pořadu se 
postarala zpěvačka Dasha, keynote speakerem 
byl jeden z nejúspěšnějších českých kreativců 

Petr Václavek – jeho přednáška „Značka jako 
živý organismus“ reflektovala hlubší zamyš-
lení nad filozofií práce s brandem v dnešní 
době. V průběhu večera se křtila také ročenka 
Superbrands 2014, ke které napsal předmluvu 
ministr financí Andrej Babiš: „Jsem přesvěd-
čen, že se nacházíme v době zlomu, kdy český 
stát začne opravdu přát těm firmám a lidem, 
kteří vytvářejí konkrétní hodnoty, vyrábějí 
české výrobky z českých produktů a zaměst-
návají české lidi. Soutěži Superbrands každo-
pádně přeji vše nejlepší i do dalšího ročníku.“ 

Program Superbrands vznikl v roce 1994 
na motivy stejnojmenného rozhlasového po-
řadu BBC Rádio London. Tehdy začaly vychá-
zet také knihy o nejlepších značkách Super-
brands, které jsou klíčovým komunikačním 
nástrojem Superbrands i dnes. Česká republi-
ka je jednou z 88 zemí, kde se v současnosti 
Superbrands vyhlašují.

Superbrands 2014
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HISTORIE
Firma eiffel optic byla založena na podzim 
roku 1991 jako společnost s ručením omeze-
ným. Svoji první prodejnu otevřela v květnu 
roku 1992 v Ječné ulici na Praze 2. V této 
době krátce po revoluci nebyl ještě segment 
oční optiky příliš rozmanitý a na trhu, kromě 
výjimek, figurovaly pouze prodejny státní sítě 
oční optiky. Prodejna eiffel optic se od nich 
naprosto odlišovala nejen svým vzhledem 
a na tu dobu nezvyklým nočním nasvícením 
výloh, ale především nabídkou sortimentu 
dioptrických skel v druzích a typech, které 
doposud na českém trhu nebyly dostupné. 
Proto se zabývala kromě provozování prodej-
ny oční optiky i velkoobchodním prodejem 
dioptrických skel.

Na jedinou otevřenou prodejnu začaly po-
stupně navazovat realizace dalších poboček.
V počátku se jednalo pouze o kamenné pro-
dejny v centru Prahy. Společnosti eiffel optic 
se podařilo získat prostory v samotném srdci 
Prahy, v ulici Na Příkopě nebo na Jungman-
nově náměstí. S novým trendem budování 
obchodních center na počátku roku 1998 
otevřela společnost eiffel optic prodejnu 
v prvním centru tohoto druhu v České re-
publice v Centru Černý Most. 

Poté v průběhu let následovaly další 
prodejny, převážně v nákupních centrech, 
v posledních letech situovaných i v českých 
regionech. 

V roce 2004 byla firma eiffel optic pře-
transformována na akciovou společnost.

V současné době, tedy po více než 22 le-
tech své existence, společnost Eiffel optic, 
a.s. disponuje sítí 31 prodejen po celé České 
republice. Převážně jsou její prodejny sou-
částí velkých nákupních center, v hlavním 
městě Praze a v moravské metropoli Brně 
jsou pro zákazníky k dispozici také na lukra-
tivních místech hlavních tříd.

Společnost eiffel optic, a.s. je specialistou 
na dioptrické brýle, sluneční brýle, kontakt-
ní čočky a optické pomůcky. Zaměstnává 
kolem 150 pracovníků, převážně odborníků 
očních optiků, optometristů a očních lékařů. 
Kromě oční optiky nabízí také služby oční 
ordinace ambulance v několika zařízeních 
v Praze a v Brně, smluvně zajištěných zdra-
votními pojišťovnami. 

INOVACE
Všechny pobočky eiffel optic jsou exkluziv-
ně vybaveny nejnovějšími přístroji. Refrakč-
ní centra společnosti se zabývají prodejem 
a zhotovováním brýlí a též nejmodernějším 
způsobem korekce zrakových vad.

Oční lékaři a optometristé zde vyšetřují 
zrak uživatelů brýlí pro dokonalou nápravu 
(korekci) oční vady pomocí brýlí nebo kon-
taktních čoček, které zde aplikují.

V rámci služby EXPRESS SERVIS je eiffel 
optic schopna svým zákazníkům zhotovit 
dioptrické brýle na počkání do 1 hodiny. 
Zaměstnanci jsou také připraveni v prodej-
nách ihned aplikovat kontaktní čočky. To 
jsou hlavní hesla společnosti, jejímž hlav-
ním cílem je spokojenost zákazníka. Proto 
také na svých pobočkách poskytuje eiffel 
optic zákaznický servis v podobě bezplat-
ného vyčištění brýlí ultrazvukem, napravení 
pokřivené obruby nebo doplnění ztracené-
ho sedýlka.

Již před několika lety uvedla společnost 
eiffel optic do provozu prodej prostřednic-
tvím e-shopu, kde jsou nabízeny kontaktní 
čočky a roztoky za nejnižší ceny na trhu. 
Nově je pro zákazníky k dispozici i pro-
dej dalekohledů a lup od výrobce Eschen-
bach a slunečních brýlí Mercedes, Porsche 
a Bogner.

Na začátku letošního roku firma eiffel 
optic zavedla pro své klienty věrnostní pro-
gram, jehož cílem je poskytnout při použí-
vání klientských karet slevy v závislosti na 
objemech nákupu. Tento program je též 
vhodnou variantou pro firmy jako motivace 
svých zaměstnanců.

HODNOTA ZNAČKY
Cílová skupina společnosti eiffel optic je 
velmi široká. Trh s dioptrickými brýlemi 
zahrnuje především populaci nad 40 let. 
Sortimentem slunečních brýlí ale oslovuje 
trh napříč věkovými skupinami - současným 
trendem jsou sluneční brýle jakožto dotvoře-
ní image, nezávisle na ročním období.Velkou 
skupinou jsou uživatelé kontaktních čoček, 
kteří s ohledem na sportovní aktivity nebo 
čistě z estetického hlediska zvolili tento typ 
korekce namísto dioptrických brýlí. 

Společnost eiffel optic provádí přímý ná-
kup v různých zemích, např. Francii, Itálii, 
Německu a Anglii, pro Prahu zajišťuje v rám-
ci exkluzivity prodej zboží značky Cartier. Ve 
svých prodejnách poskytuje největší možný 
výběr pro sluneční brýle a dioptrické obru-
by dalších značek: Ray Ban, Porsche Design, 
Dolce Gabanna, Prada, Versace, Calvin Klein, 
Gucci, Dior, Vogue, Fendi, Armani a mnoha 
jiných.

Na každé pobočce je k dispozici přes 3000 
odlišných modelů dioptrických či slunečních 
brýlí. Nechybí mezi nimi dětské brýle, polari-
zační brýle nebo stále oblíbenější designové 
sluneční brýle. Široký sortiment kontaktních 
čoček je složen ze zboží předních světových 
výrobců, a přesto je nabízen za nejnižší ceny. 
V nabídce pro dioptrická skla převažuje kva-
litní zboží německé firmy Zeiss a skla swiss 
quality Moni Swiss.

 Značka eiffel optic znamená především 
bezkonkurenční výběr slunečních a di-
optrických brýlí a kvalitně poskytované 
služby, v převážné většině formou služby 
EXPRESS SERVIS. Ten je umožněn díky vy-
bavení každé prodejny laboratoří pro zpra-
cování dioptrických brýlí a také širokými 
skladovými zásobami dioptrických skel, 
i v různých úpravách a typech, přímo na 
prodejnách.

Velký důraz klademe na individuální pří-
stup, spojený s pečlivým výběrem vhodných 
obrub a typu dioptrických skel. Jsme připra-
veni splnit i specifické požadavky náročných 
klientů, a to je pro nás výzva.
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Mnoho z nás nemá dostatek času odcestovat 
na wellness víkend mimo Prahu a je pro nás 
příjemnější nechat se „opečovávat“ přímo 
tam, kde pracujeme či bydlíme. Majitelka sa-
lonu Ivana Hájková vždy toužila otevřít salon, 
kde se bude snoubit krásné prostředí s pří-
jemnou přátelskou atmosférou a službami na 
vysoké úrovni. 

A sen se stal skutečností. Mezi tyto služby 
salonu dnes patří kadeřnictví, kosmetika, 
make-up, masáže, manikúra a pedikúra. Vel-
mi zajímavou a inovativní službou je terapie 
přístrojem LPG Cellu M6 Integral, při které 
lze eliminovat tzv. „tvrdohlavý tuk“, odolný 
vůči fyzickému cvičení i dietám. LPG velmi 
účinně pomáhá také při terapii celulitidy. 
„Moc rádi se věnujeme také komplexním 
proměnám vizáže, které přináší radost klien-
tům i nám“, říká Ivana Hájková. Místem pro 
nejrůznější setkání je v salonu tzv. Meeting 
Room, který je vybaven audiovizuální tech-
nikou a je určen pro až 30 posluchačů. Tyto 
prostory jsou k pronájmu s kompletním zá-
zemím. 

Salon, který byl otevřen v červnu letošního 
roku, Vás překvapí nejen nádhernými pro-
story o rozloze více než 200 m2, kde je pro 
každou službu speciálně upravená samo-
statná místnost, ale hlavně milým lidským 
přístupem a úžasnou atmosférou. Ivana Háj-

Oáza krásy a zdraví
v centru Prahy

Příběh značky eiffel optic

Salon PAPILIO je nově otevřeným salonem, který nabízí komplexní služby pro ženy, 
ale také pro muže, jednoduše Simple Beauty pro všechny. Cílem salonu je posky-
tovat služby na vysoké úrovni s akcentem na luxusní prostředí v přízemí secesní 
budovy poblíž Karlova náměstí, kde se člověk cítí jako doma. 

ková, která je původně fyzioterapeutkou, se 
dala profesně dohromady s vizážistou Pav-
lem Kortanem a po několika měsících tvrdé 
práce vznikl salon, který se rozsahem služeb 
zařadil rychle mezi přední pražské beauty sa-
lony. Pavel Kortan se mnoho let věnuje práci 
make-up artisty a postupně se vypracoval až 
na pozici National Yves Saint Laurent Make-
-up Artist. Společně pak v salonu Papilio ote-
vřeli vyhledávanou Beauty School, kde pře-
devším ženám radí, jak o sebe pečovat. 

„Velmi rádi se podílíme také na různých spo-
lečných akcích. Pavel se spolu s kadeřnicí 
Ivou zúčastnili prestižního eventu přední 

české módní návrhářky Kateřiny Geislerové 
a šperkařky Kateřiny Sochorové. Bylo nám 
také velkou ctí učesat a namalovat naše nej-
lepší tenistky před závěrečným večerem FED 
CUPU,“ říká s úsměvem Ivana Hájková. 

„V salonu je důležitá týmová práce a tu vyža-
duji,“ vysvětluje svoji filozofii Ivana Hájková. 
„Každá zákaznice se musí cítit, že je o ni pe-
čováno systematicky a komplexně. Zákazník 
pro nás není jen číslo, věnujeme se mu, jako 
bychom na jeho místě byli my sami. Chceme, 
aby se každý cítil příjemně, jako by byl doma. 
Již dnes vidíme, že je to správná cesta, jsme 
otevřeni teprve krátce, ale máme už spoko-
jené vracející se klienty. Na prvním místě je 
u nás zákazník, který je vlastně naším hos-
tem, až na druhém místě jsme my, zaměst-
nanci salonu. Nabídka našich služeb je širo-
ká. V Papiliu si můžete krom jiného objednat 
i dárkové vouchery pro přátele či rodinné 
příslušníky, nabízíme také různé balíčky slu-
žeb, za chvíli bude aktuální ten pro plesovou 
sezónu, postaráme se komplexně o vizáž ne-
věsty i ženicha, prostě jdeme do všeho, co 
by pro zákazníky mohlo být užitečné. Jsme 
otevřeni i zcela novým přáním, zorganizovali 
jsme třeba narozeninové párty malých ško-
laček, které se cítily v salonu jako modelky. 
Mezi klienty zákazníky a specialisty salonu 
postupně budujeme přátelské vazby.“ 

SALON PAPILIO PRAGUE
Odborů 289/10, 120 00 Praha 2 Nové Město 
E-mail: salon@papilioprague.com 
Telefon: 775 442 452
www.papilioprague.com 
www.facebook.com/papilioprague
http://goo.gl/ZGrCEe

Ivana Hájková



Impérium úspěšných
manželů Poliakových

Společnost Z F P, s.r.o., založili manželé Polia-
kovi ve Velkých Bílovicích 1. dubna 1995. Po 
sedmi letech budování organizační struktury, 
tvorby a rozvoje vzdělávání a zdokonalování 
systému seminářů a školení vznikla navazu-
jící společnost ZFP akademie, a.s., která byla 
založena v roce 2002 a zahájila praktickou 
činnost od 1. ledna 2013. Za dobu její činnos-
ti prošlo vzdělávacími semináři firmy na 230 
tisíc občanů ČR. Společnost historicky zpro-
středkovala přes 3,1 miliónů smluv. Roční 
obraty společnosti se pohybují kolem jedné 
miliardy Kč. Mimo vzdělávací a zprostředko-
vatelskou činnost se ZFP věnuje rovněž pro-
vozování sítě vlastních hotelů a vzdělávacích 
zařízení: Hotel AKADEMIE Velké Bílovice, 
Naháč, Hrubá Voda u Olomouce a Seminární 
centrum AKADEMIE Ostrava.

Do skupiny ZFP GROUP patří dále dceřiné 
společnosti ZFP Investments, investiční spo-
lečnost, a.s., ZFP Makléř, s.r.o. a ZFP Reali-
ty, s.r.o.

Kontakt na společnost:
ZFP akademie, a.s.
17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
e-mail:marketing@zfpakademie.cz
tel.: 519 361 240 
www.zfpa.cz

Touha učit lidi finanční nezávislosti dřímala v hlavách dvou mladých manželů z jižní Moravy, kteří, jako mnozí jiní v porevoluční 
době devadesátých let minulého století, stáli před životním rozhodnutím, zda začít podnikat. Jejich vize a cíle byly natolik silné, 
že 1. dubna 1995 společně založili společnost, která svou edukativní činností pro širokou veřejnost v oblasti rodinných financí 
nemá u nás obdoby. Po 20 letech budování firmy a značky na našem trhu patří společnost ZFP akademie, a.s., k největším zpro-
středkovatelským firmám, která je díky svým bezkonkurenčním prvkům, systému vzdělávání ve vlastních hotelích, celoživotní 
licenci či neustálému přístupu k novým informacím je zcela unikátním subjektem na finančním trhu v České republice.

dičním hodnotám a s hlubokým vztahem. 
A opět se začíná rodit, podobně jako před 
dvaceti lety, nový úspěch. 

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice 
navázala na tradici „Zemské révové školy“ za-
ložené v roce 1901, k jejímuž odkazu se hrdě 
hlásí. Byla zde vyšlechtěna odrůda André 
a započaty práce na vyšlechtění odrůd Pála-
va, Aurelius a Agni. Cílená selekce z nejlep-
ších klonů udržovacího šlechtění ve spojení 
s půdními a klimatickými podmínkami tzv. 
„terroir“ tvoří základ pro vypěstování výbor-
né suroviny, převážně v nejvyšší jakosti, pro 
výrobu přívlastkových vín, která tvoří více 
než 90 % produkce. U vín je oceňován pře-
devším jejich odrůdový charakter a čistota, 
umocněné vysokou přírodní vyzrálostí hroz-
nů z přísně limitované sklizně.

Vinohrady stanice se nacházejí v těsném 
sousedství šlechtitelské stanice ve výšce od 
196 m n. m. do 225 m n. m. na jižních svazích 
se sklonem 12 %. Vinařský penzion André je 
nedílnou součástí Šlechtitelské stanice vinař-
ské. Majitelé, manželé Poliakovi, chtějí vybu-
dovat významné rodinné vinařství a zároveň 
místo vhodné pro odpočinek, ale také pro 
poznání vína a vinařskou turistiku. 

ZFP akademie, a.s.
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Od roku 2003 se činnost akciové společnosti 
ZFP akademie dynamicky rozvíjela a postup-
ně nabírala nové činnosti, které souvisely se 
základním posláním a filozofií firmy: „Pojď 
a nauč se rozumět svým financím!“. V roce 
2011 přijala společnost střednědobý plán 
strategického rozvoje s výhledem na 5 let, 
jehož součástí byl i rebranding značky. Bylo 
vytvořeno nové logo společnosti, které 
mělo za cíl jasně deklarovat směřování firmy 
a identifikovat se s hlavní činností vzdělává-
ní. Proto jsou součástí logotypu symbolic-
ké prvky - graficky vyjádřený symbol stuhy 
coby atribut vzdělávání, serióznosti a uznání 
a slovní prvek UP coby směřování vzhůru, 
růst a úspěch. To vše zarámováno zkratkou 
ZFP – základy finanční prosperity a GROUP, 
které organizačně identifikuje skupinu ZFP.

Vize dvou mladých lidí se naplnila. Dalo 
by se předpokládat, že manželé Poliakovi 
mohou být spokojeni a zpovzdálí sledují, jak 
se jejich pomyslnému dítěti daří. Ale není 
tomu tak. S energií jim vlastní se i v oblasti 
osobních plánů vrhli do podnikání. Hluboký 
vztah k vinařství, půdě a kraji jižní Moravy 
a Velkopavlovické vinařské oblasti, předurčil 
jejich zájem o podnikání ve vinařství. Jednou 
z jejich dalších významných aktivit je budo-
vání Rodinného vinařství Poliak navazující-
ho na tradice Šlechtitelské stanice vinařské 
Velké Pavlovice. Vše opět ve znamení plného 
nasazení, poctivého přístupu, s úctou k tra-

Kam až byste zašli Vy pro svůj šálek 
kávy Nespresso? 

Pro více informací jděte na
www.nespresso.com/howfar
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Precizní zpracování a design
Mobilní telefony ve formě nevzhledných 
kousků plastu jsou již pasé a HTC si toho je 
vědomo. Proto vyrábí tělo svého vlajkového 
modelu z jednoho kusu kvalitního kartáčova-
ného hliníku, díky kterému je zařízení pevné, 
odolné a nevrže. Nejen v ohledu použitých 
materiálů je nové One opravdu luxusním 
kouskem. Díky ergonomicky zahnuté zadní 
straně a přiměřené tloušťce 9,35 milimetrů 
se skvěle drží, a i když jde o jeden z větších 
telefonů, je práce s ním naprosto pohodlná. 
Stylovost telefonu podtrhuje unikátní pouz-
dro DotView, které spolehlivě chrání displej 
proti poškrábání a zároveň uživateli nebrání 
v jeho používání.

Optimalizace technologií 
pod kapotou
Použité technologie a hardware uvnitř dneš-
ních top modelů mobilních společnosti je 
velmi podobný, většinu součástek dodávají 
stejní dodavatelé a v tomto ohledu nelze moc 
konkurenci předběhnout. HTC osazuje své 
telefony uživatelskou nadstavbou HTC Sen-
se, která si za několik let prošla mnoha úpra-
vami a dnes dosahuje excelentních výsledků. 
Majitelům nabídne plynulou grafickou nad-
stavbu, rozdělenou barevně podle kategorií 
jednotlivých aplikací, dále obohacenou o dal-
ší vychytávky v podobě HTC Motion Launch. 
Díky ní můžete odemknout nebo zapnout 
fotoaparát při vypnutém displeji pouhým 
gestem, problémem není ani přijmutí hovo-
ru pouhým přiložením telefonu k uchu. Fi-
remní sféru pak osloví certifikace HTC Pro, 

HTC
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TELEFON, KTERÝ OHROMÍ
DESIGNEM I FUNKCEMI
Letos v březnu uvedla tchajwanská společnost HTC na trh nástup-
ce svého vlajkového modelu s označením HTC One (M8). Tímto 
modelem, který následuje svého předchůdce s úspěšným desi-
gnem, povýšil tento rok zase o kus dále. HTC One (M8) získalo 
několik desítek ocenění nejen za design, ale také například pres-
tižní ocenění T3 Awards za chytrý telefon roku 2014. Co stojí za 
úspěchem tohoto produktu, který se hodí jak pro běžné uživatele, 
tak i pro vrcholové manažery?

která značí vhodnost použití telefonu i pro 
podnikové sítě a s nimi spojenou politiku 
a zabezpečení.

Učebnicová softwarová podpora
Špičkové One (M8) je díky bezkonkurenč-
ní technické výbavě telefonem pro několik 

dalších let. HTC navíc garantuje nejnovější 
aktualizace operačního systému Android. 
Výrobce pravidelně vydává také exkluzivní 
aplikace, jmenovitě například Zoe nebo EYE 
Experience, které milovníkům tvorby multi-
médií nabízejí celou řadu dalších možností. 
Sečteno, podtrženo, HTC One (M8) nabízí 
maximální uživatelský komfort a luxusní 
dílenské zpracování a příkladná podpora vý-
robce slibuje, že se ještě dlouhou dobu bude 
pohybovat ve společnosti nejoceňovanějších 
smartphonů.
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To nejlepší
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I tak by se dala charakterizovat společnost OXALIS, spol. s r. o. Česká společnost OXALIS se řadí 
k nejvýznamnějším evropským hráčům na poli výroby a distribuce sypaného čaje a plantážní 
kávy. Za své poslání považuje nabízet jedinečnou kvalitu, chuť, požitek a relaxaci u šálku čaje 
a kávy. Od léta 2013, kdy společnost také oslavila 20 let svojí existence, je jednou z největších pra-
žíren výběrové kávy u nás. Průměrně prodává OXALIS více než 300 tun čaje a kávy ročně. Součás-
tí široké nabídky je také rozsáhlý výběr čajového a kávového příslušenství a dárkového balení. 

Představte si pojem „ kvalita kávy“ jako pyra-
midu. Když stoupáte nahoru k samotné špič-
ce, kvalita vzrůstá, ale zároveň klesá kvantita. 
Na dně pyramidy se nachází takzvaná káva 
komoditní. Té je vždy dostatek. V samotné 
špičce je ta nejlepší z nejlepších, ale v malém 
množství, v microlotech. 

Pochopitelně, že kvalitní káva nemusí být 
vždy microlotem. Tento termín mj. označuje 
kávu, která sice pochází z jedné konkrétní 
farmy, ale není součástí hlavní sklizně - je to-
tiž nemožné produkovat stálou a neměnnou 
kvalitu kávy na celém teritoriu farmy. Příklad: 
na několika čtverečních metrech na severní 
straně plantáže může být káva trochu lepší 
než ta z východní části a je velmi složité přijít 
na to, proč. Nehledě na to, že se podmínky na 

jednom konkrétním místě často mění. Pokud 
však farmář takové místo objeví a zjistí, že na 
tomto speciálním místě jeho farmy je káva 
lahodnější, zpracovává zdejší kávová zrna 
zvlášť a nabízí je jako zmíněný microlot. Za 
každou takovou sklizní je skryta tvrdá práce, 
péče a láska. 

Kávové microloty  v sobě právě takovou je-
dinečnost skrývají a dopřávají vám, kávovým 
gurmetům, něco výjimečného. V prodejnách 
Oxalis čaj&káva nyní můžete zakoupit pět 
kávových microlotů. Dva pochází z Kolum-
bie, z Fincy La Rivera a Fincy El Brilliante 
a tři z Guatemaly (Conception Huisty, Fincy 
Rosma a Geishu z El Zapote). Tyto jedinečné 
kávy můžete zakoupit v celé síti prodejen 
OXALIS.

Jedinečnou řadu nyní nabízí i v sortimentu 
čaje pod názvem OXALIS PREMIUM. Jedná 
se o nabídku ortodoxních čajů nejvyšší kvali-
ty určenou pro čajové gurmány. Jsou to čaje, 
které jsou pěstovány v jedinečném terroiru 
(= souhrn půdních a klimatických podmí-
nek, geografické polohy, rostlinného mate-
riálu a činnosti pěstitele). Sklizené množství 
je limitováno, což omezuje jejich trvalou 
dostupnost. Špičkové chuti a vůně nálevu je 
možno dosáhnout jen pečlivým dodržením 
postupu přípravy a užitím měkké vody.

To nejlepší

I tak by se dala charakterizovat společnost OXALIS, spol. s r. o. Česká společnost OXALIS se řadí 

z čaje a kávy

Pro letošní sezónu připravila pro milovníky čaje a kávy další novinky

Jedinečnou řadu nyní nabízí i v sortimentu 

KÁVOVÉ MICROLOTY – kvalita v malém množství 

OXALIS
PREMIUM
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Do OCP se mohou podnikatelky přihlásit na 
doporučení odborného garanta, který jejich 
firmu doporučil na základě analýzy, která zo-
hledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 
2010-2012, minimální roční obrat firem od 10 
milionů Kč (tržby roku 2012) a hodnocení 
iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pra-
vidlo 100% vlastnictví a českého občanství. 
Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěž je rozdělena do tří soutěžních kate-
gorií. V první kategorii „Česká podnikatelka, 
která podnik vlastní a řídí“ jsou uděleny ceny 
za první až třetí místo v podkategoriích Malá 
společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), 
Střední společnost (roční obrat 30-80 mili-
ónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 
miliónů Kč a více). Druhá kategorie „Cena 
Výjimečná podnikatelka – pod patronací 
ČSOB“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo 
společnosti, zohlednění sociálních a jiných 
aspektů její činnosti. Třetí kategorie „Cena za 
výjimečný růst firmy – pod patronací Micro-

soft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti 
firmy za poslední tři sledované roky bez ohle-
du na kategorii, ve které se firma nachází. 

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení 
– pod patronací Allianz“. Hodnotí se inova-
tivní přístup firmy za poslední tři sledované 
roky bez ohledu na kategorii, ve které je fir-
ma zařazena.

„Chtěla bych, aby české ženy podnikatelky 
vnímaly projekt Ocenění Českých Podnikate-
lek nejenom jako prostředek ke zviditelnění 
činnosti své firmy, ale jako širší prostor pro 
vzájemnou inspiraci, podporu, komunikaci 
a současně také jako prostor, kde je možné 
učit se novým věcem,“ hodnotí 7. ročník za-
kladatelka projektu, Helena Kohoutová. 

Z analýzy, kterou provedl auditor projektu, 
NSG Morison, vyplývá mimo jiné i to, že z cel-
kového počtu obchodních společností ženy 
tvoří stále zatím jen 14 %. V necelé pětině 
všech firem je vedení smíšené. Ženy ovládají 
spíše malé mladší firmy, muži střední pod-

niky, avšak u větších společností je poměr 
vyrovnaný. Podnikatelky mají nejvíce všeo-
becně ekonomické vzdělání, cca 54%, 20% 
má vzdělání technického směru. 40% podni-
katelek se zabývá podnikáním technického 
charakteru či v oboru, kde se předpokládá 
spíše mužské zapojení.

Vítězky 7. ročníku soutěže
MALÁ SPOLEČNOST
1. TLC – Top Language Centre, s.r.o. / Taťána Nepustilová
2. Dag-mar travel, s.r.o. / Dagmar Žáková
3. EKO-MIL s.r.o. / Marie Stránská
STŘEDNÍ SPOLEČNOST
1. Praktik Papír s.r.o. / Margarita Špalková
2. RECYPLAST CZ s.r.o. / Ivana Schmidtová
3. Channel Crossing s.r.o. / Lenka Doležalová 
Pavilková
VELKÁ SPOLEČNOST 
1. AC-T servis, spol. s r.o. / Jana Erbová
2. LUBRICANT s.r.o. / Zdena Heyn Edlová
3. Levné potraviny s.r.o. / Hana Havriljaková
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
pod patronací Microsoft
Centrum andragogiky, s.r.o. / Marie Jírů
CENA VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
pod patronací ČSOB
ASPIUS spol. s r.o. / Ilona Klímová
CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
pod patronací Allianz
AGD PRINT s.r.o. / Taťána Džavíková

Více o soutěži naleznete na www.oceneni-
ceskychpodnikatelek.cz. Časopis Brands&S-
tories je mediálním partnerem této význam-
né soutěže.. Pro další informace v České 
republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.
Petra Křapová, PR & Production Manager
Tel.: 220 570 708
E-mail: helas@helas.org

Kdo jsou české podnikatelky roku
Agentura Helas s.r.o. představila nejúspěšnější české podnikatelky, které uspěly v 7. roč-
níku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. Hlavním cílem soutěže je podpora českých 
žen, podnikatelek.

Tato choroba patří mezi vzácná genetická 
onemocnění, je bolestivá a může vést až 
k invaliditě, deformitám i předčasné smrti. 
EB postihuje oči, ústa, hrdlo i jiné vnitřní or-
gány. Projevuje se extrémně citlivou pokož-
kou, zranitelnou i tím nejlehčím kontaktem. 
Součástí projektu je také každoroční focení 
kalendáře s dvanácti českými osobnostmi. 
Dvanáct fotografií znázorňuje život s ne-
mocí motýlích křídel. Fotky pro kalendář 
a diář pro rok 2015 nafotila Lucie Robin-
son. Zakoupením těchto předmětů přímo 
podpoříte aktivity sdružení DEBRA ČR pro 
podporu a pomoc lidem s nemocí motýlích 
křídel. Oba produkty si můžete objednat 

přes dobročinný e-shop na webových strán-
kách www.12plus12.cz nebo na www.deb-
ra-cz.org. Svůj interiér pro rok 2015 můžete 
doplnit o nástěnný kalendář o rozměrech 
350 x 490 cm v hodnotě 500 Kč a přispě-
ním částky ve výši 200 Kč si můžete během 
nadcházejícího roku psát poznámky do 
diáře, který je ozvláštněn dvanácti fotogra-
fiemi osobností ztvárňujících motýla očima 
dvanácti umělců, jimiž se pro letošní ročník 
stali designer Rony Plesl, návrhář Jakub Po-
lanka, designérka šperků Janja Prokič, floris-
ta Mario Wilda nebo tatér Ondrash. Podobě 
motýla propůjčily své tváře osobnosti jako 
např. Jana Plodková, Barbora Poláková, Te-

reza Voříšková, Jakub Kohák, Vica Kerekeš 
nebo Dan Bárta. 

Přispět je možné i během roku dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS DEBRA na telefonní číslo 87 777 
nebo do veřejné sbírky, kterou organizuje DEB-
RA ČR ve prospěch jednotlivých lidí žijích s EB na 
číslo účtu 2166032028/5500. Cena DMS je 30 Kč, 
DEBRA ČR obrží 28,50 Kč.

12 plus 12 Pátý ročník kampaně
o životě s nemocí motýlích křídel 
Již pátým rokem charitativní organizace DEBRA ČR pod patronátem Jitky Čvančarové úspěš-
ně pokračuje v projektu 12 plus 12, který pomáhá lidem s genetickým onemocněním EB 
(epidermolysisbullosacongenita), v ČR známou pod názvem nemoc motýlích křídel.



Tentokrát zabrousila do hudebních vod a ja-
ko hlavního hosta klubového setkání pozva-
la Petra Jandu, zpěváka, kytaristu, frontmana 
kapely Olympic a poslední rok i dovozce 
australské kosmetiky Only Papaya. Stálici 
hudebního nebe doplnila stálice trochu ji-
ného rázu, přední český plastický chirurg 
a zakladatel kliniky Esthé – Klinika plastické 
chirurgie, pan Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 
Muzikant a lékař, zdánlivě odlišné profese… 
Pánové však přítomným hostů v rozhovo-

rech předvedli, že mají mnoho společného. 
Především vytrvalost, která je oba dovedla 
k úspěchu, odhodlání a pokoru. 

Mužskou část večera vyvážilo představení 
tvořivých žen. Manažerka společenské od-
povědnosti firmy T-Mobile, Petra Pavičová, 
představila přítomným hostům nejen pro-
jekt ROZJEZDY, který podporuje a předsta-
vuje zajímavé podnikatelské příběhy, ale pře-
devším letošní vítězku Rozjezdů, Jaroslavu 
Michalcovou. Tato majitelka kavárny a cuk-
rárny Dorletka připravila hostů k ochutnání 
vynikající mini dortíčky. Druhou zajímavou 
ženou byla Andrea Vaníčková, majitelka ad-
vokátní kanceláře a zakladatelka společnosti 
La Biorganica. Společnosti, která dováží 100% 
přírodní kosmetiku Inlight z Velké Británie, 
která je jako jediná na trhu v ČR 100% bio. 
Dováží také dekorativní kosmetiku Zuii, kte-
rá je unikátní tím, že se vyrábí z květin. Tro-
jici úspěšných žen završila Iveta Pecuchová 
s módní přehlídkou zimní kolekce Femme 
Fatale a Geometric 2014. Její modelky byly 
nalíčeny přírodní dekorativní kosmetikou 
ZUII a učesány salonem Avenue.

Komorní odborné setkání, které předchá-
zelo samotnému večeru, bylo připraveno 
ve spolupráci s panem Filipem Dřímalkou, 
konzultantem na tvorbu podnikatelských 
strategií za společnost T-Mobile, který dá-
mám představil mobilní aplikace jako skvě-
lý nástroj pro jejich byznys. Pan Zbyšek Rak, 
zakladatel a majoritní vlastník Acomware, 
dámám poradil, jak zdvojnásobit jejich byz-
nys z pohodlí vlastní kanceláře prostřednic-
tvím efektivních e-shopů, ne nadarmo je 
jeho motto „Pomáháme e-shopům zvítězit“. 
Tradičním partnerem říjnového setkání 
byla společnost Esthé – Klinika plastické 
chirurgie. Společnost LG, která je celoroč-
ním hlavním partnerem dámského klubu, 
představila přítomným kromě telefonu i no-
vý typ pračky a sušičky. 

ŽIVOT JAKO VÝZVA 
Život přináší různé výzvy. Pro někoho je největší výzvou překonat sama sebe, pro jiného zase 
předběhnout druhé. Pro Helenu Kohoutovu, zakladatelku dámského klubu COSMOPOLITAN 
EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, jsou výzvou hosté, které na klubová setkání zve.

Jména vítězů 16. ročníku prestižní soutěže 
RHODOS – cena za image byla zveřejněna:
  Výrobci a dodavatelé potravinářských výrobků 

(food) - Hamé s.r.o.
  Výrobci a dodavatelé nepotravinářských 

výrobků (non-food) - Škoda Auto a.s.
  Výrobci a dodavatelé nápojů 

- Kofola ČeskoSlovensko a.s.
  Obchodní řetězce 

- Globus ČR, k.s.
  Telekomunikační společnosti 

- O2 Czech Republic a.s.
  Internetové vyhledávače a zpravodajské 

portály - Google Czech Republic, s.r.o
  Internetové obchody (e-shops) 

- Alza.cz a.s.
  Cena veřejnosti 

- Plzeňský Prazdroj, a.s.
  Cena za rádio image 

- Fast a.s.
Firemní image v rámci tohoto projektu hod-
notil reprezentativní panel více než 300 čes-
kých i zahraničních vrcholových manažerů 
působících v České republice.

Nejvyšší index (nejlepší hodnocení) měla 
společnost Škoda Auto a.s. v kategorii Výrobci 
a dodavatelé nepotravinářských výrobků. Spo-

lečnost Alza.cz získala druhý nejvyšší index 
a nový vítěz, společnost Hamé s.r.o., třetí. V le-
tošním ročníku byla vyhlášena i nová katego-
rie a to Cena veřejnosti. Hlasování veřejnosti 
proběhlo formou osobních rozhovorů na re-
prezentativním vzorku populace ČR, hlasova-
lo celkem 779 respondentů. Volba veřejnosti 
navazovala na názory odborníků, respondenti 
vybírali společnost s nejlepší image z 21 firem 
nominovaných odbornou veřejností. Cenu ve-
řejnosti získal Plzeňský Prazdroj.

Občanské sdružení RHODOS – firemní 
image organizuje soutěž tak, že jakýkoli ne-
transparentní vliv na výsledky je vyloučen. 
Hodnocení zajišťují respektované výzkumné 
agentury ppm factum research a Data Col-

lect, organizátorem slavnostního večera vy-
hlášení cen byla společnost ppm factum.

V roce 2014 proběhla soutěž pod záštitou 
místopředsedy senátu ČR MUDr. Přemysla 
Sobotky. Generálním partnerem projektu 
byla společnost ppm factum a.s., partnery 
pak Silnice Group, Havel, Holásek & Part-
ners, Fidentia, Hästens, Spa Hotel Felicitas, 
T.M.Lewin, Chateau Herálec, Vinselekt Mich-
lovský, Zátiší Catering Group, Mon Chocola-
tier, biOrganica, kat.jewelry a technický part-
ner AV Media. Mediální partnerství převzali 
ATOZ Group, Seznam.cz, Echo24.cz, Regie 
Radio Music a Rádio Zet.

Autorem křišťálové sošky RHODOS – cena 
za image byl opět Ateliér Ange. 

Ze života značek
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Křišťálové sošky si odnesli 14. října 2014 ze 
slavnostního galavečera v Kaiserštejnském 
paláci na Malostranském náměstí významní 
globální hráči i české značky, které dlouho-
době pečují o svoji dobrou pověst na čes-
kém trhu.

V září tohoto roku Ateliér IVN 
představil svoji novou, v po-
řadí již 30. autorskou kolekci 

s názvem „IVN na vodě“, 
která vznikla k „oslavě“ 22. 
narozenin založení značky.
Závěrečná večerní kolekce 
byla laděna v čistě mini-
malistickém akcentu, tak 

typickým pro návrhářku 
Ivanu Jedlička. Hladké, 

čisté linie, nová střihová 
řešení, tlumené barvy 

základních materiá-
lů, tiché detaily, vše 
v souznění s mla-
distvým a svěžím 
dojmem. 

Ivana Jedlička, zakladatelka
a majitelka značky IVN komentuje:
„Vždy se mi líbila móda, která odolává času 
a klade důraz na každý detail: prošití, dír-
ky, knoflík..., jednoduše, zbavení se všeho 
nepotřebného. U profesní módy přidávám 
účelnost, praktičnost a sounáležitost s inte-
riérem. Otisknout do uniformy záměr a do-
tvořit dojem z daného prostředí, to je cíl naší 
značky.“

Firmu IVN tvoří dvě odlišné, svým
zaměřením se přesto doplňující, linie.
„Stěžejní“ značkou je IVNprofi, pod kterou 
firma vytváří profesní uniformy, jak pro 
malé, tak střední i velké firmy. Ty jsou určeny 
pro business centra, kanceláře, hotelové sítě, 
restaurace, kavárny, kasina, banky, soukromé 

kliniky, wellness & spa resorty 
a obchodní řetězce. Důraz 
u všech profesních uniforem 
značky IVNprofi je kladen na 
pohodlí, střihové detaily, kva-
litu a sounáležitost k prostředí 
a identitě zákazníka.

Pod značkou IVN - „busine-
ss woman light….“, lze najít 
módní kolekce pro aktivní 
ženu, nic okázalého, žád-
né výstřelky či uniformita, 
jen nadčasové, kvalitně 
zpracované a originální 
modely, které v sobě 
kloubí pohodlí a sexy 
vzhled. 

Profesní uniformy návrhářky Ivany Jedlička
Již přes 20 let je značka IVN známá řadě klientů z malých, středních i velkých 

společností, kterých personál odívá a šije na míru jednotné profesní uniformy. 
Dvacetileté zkušenosti oceňuje na 300 českých, slovenských i německých kli-
entů, které firma opakovaně obléká. Nově vzniklá pobočka se nyní orientuje 
také na rakouský trh.

V září tohoto roku Ateliér IVN 
představil svoji novou, v po-
řadí již 30. autorskou kolekci 
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která vznikla k „oslavě“ 22. 
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16. ročník RHODOS – cena za image zná své vítěze
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Degustace prémiových čajů Dilmah

Zakladatelka klubu Helena Kohoutová a Petr Janda


