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PŘÍBĚHY ZNAČEK:
Snickers Workwear

Moser
Pražské jaro

Kiehl‘s
DB Schenker

SEAT
VKF Renzel
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NC Eden
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Duhovka Gymnázium

Superbrands
Huawei

Rádio Blaník



Milý čtenáři,
vydání, které právě držíte v ruce, je plné příbě-
hů obyčejných lidí, kteří překonali svůj strach 
a vykonali neobvyklé věci. Třeba příběh elek-
trikáře, který dokázal, že správný pracovní oděv 
může zefektivnit práci. A protože ty nejbláznivější 
myšlenky se někdy ukáží správnými, slaví značka Snic-
kers Workwear dnes 40 let úspěchu od svého založení. 
Také smělá myšlenka třicetiletého mladíka Gottfrieda 
Schenkera - posbírat po Vídni zásilky a rozvážet je koňským 
spřežením – byla velmi pokrokovým činem. Již v roce 1872 se netušíc stal prů-
kopníkem sběrné přepravy a dal vzniknout jednomu z nejmodernějších lo-
gistických systémů na světě DB Schenker. Stějně tak dávný a přitom stále žijící 
je odkaz amerického nadšence Johna Kiehla, jenž otevřel v roce 1851 svoji 
lékárnu s cílem splnit přání každého zákazníka, který vstoupí do jeho dve-
ří. Jeho myšlenku se podařilo předávat dalším generacím a speciální důraz 
na služby, dnes po celém světě rozšířené kosmetické značky Kiehl’s, je dodnes 
její základní filozofií. „To, co děláš, dělej s láskou – dej do toho celé své srdce 
– a budeš odměněn.“ Příběhy úspěchu však nemusí sahat tak daleko do his-
torie. Když v roce 1985 Heinz Renzel v Německu zakládal firmu na „podporu 
prodeje“, netušil, že se z ní během tak krátké doby stane významný nadná-
rodní koncern VKF Renzel. Protože výzva nepočká. Život se neohlíží zpět.

Ale nemusíme hledět pouze za hranice, i u nás se odehrávaly příběhy obyčej-
ných lidí, kteří dokázali uskutečnit svůj sen. Tak třeba v malebném městečku 
Litomyšl založili před dvaceti lety dva bratranci firmu STORY DESIGN, která 
se dnes řadí ve svém oboru mezi přední výrobce na evropském trhu. Nebo 
na poli kultury se před 70 lety u nás zrodil fenomén světového významu 
- Pražské jaro. Přečkalo všechny zvraty dějinné a politické, i změny vkusu 
a dramatické kulturní poryvy. Přečkalo je, protože ve všech dobách zůsta-
lo dost posluchačů, připravených ocenit a vychutnat skutečnou uměleckou 
kvalitu. Také karlovarská sklárna Moser dokazuje, že umění přežívá gene-
race a již 120 let vyrábí nápojový set Maharani. Prostě jako vždy na našich 
stranách naleznete dávné i současné příběhy značek a inspiraci v duchu 
citátu: „ Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys toho dosáhl“.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

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.

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 fotoa-
parátem na obrázek s ikonou a vychutnejte 
si audio, video a další interaktivní obsah.

Firma Boudoir Samadhi se věnuje stylovým
artefaktům a doplňkům ... elegant & timeless ...
Originální archivační boxy a šanony ve „vintage“ stylu, 
ze dřeva, s reliéfním žebrováním a jemným, zlatými zdo-
bením. Luxusní doplnění ve stylu ručně vázané knihy 
vaší staroanglické knihovny. Lehké impérium elegance, 
stylu, estetiky a půvabu
Mrs. Nora Rigo, info@boudoir-samadhi.com, Mobile +420 602 343 771
www.boudoir-samadhi.com
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Jak čtenář získá aplikaci Brands&Stories Viz-i?

Firma Boudoir Samadhi se věnuje stylovým
artefaktům a doplňkům ... elegant & timeless ...
Originální archivační boxy a šanony ve „vintage“ stylu, 
ze dřeva, s reliéfním žebrováním a jemným, zlatými zdo-
bením. Luxusní doplnění ve stylu ručně vázané knihy 
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BRNO
Řípská 1142/20
627 00 Brno-Slatina

Tel.: +420 773 835 421
prodejna.brno@profi -odevy.cz

Otevírací doba
Po–pá: 8.00–17.00
So–ne: zavřeno
www.profi -odevy.cz

PRAHA - 9
Náchodská 2485/61
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Tel.: +420 281 861 822
prodejna.praha9hp@profi -odevy.cz

Otevírací doba
Po–čt: 9.00–12.00, 12.30–17.00
Pátek: 9.00–12.00, 12.30–14.30
So–ne: zavřeno
www.profi -odevy.cz

PRAHA - 10
Přípotoční 1519/10a
101 00 Praha 10 - Vršovice

Tel.: +420 274 771 169
prodejna.praha@profi -odevy.cz

Otevírací doba
Po–pá: 9.00–18.00
Sobota: 9.00–12.00
Neděle: zavřeno
www.profi -odevy.cz

OSTRAVA
1.máje 3236/103, areál IN PARK
703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 596 636 360, 606 665 945
prodejna@profi -odevy.cz

Otevírací doba
Po–pá: 8.00–17.00
So–ne: zavřeno
www.profi -odevy.cz

BRATISLAVA
Bakošová 3        
841 03 Bratislava-Lamač     

Tel.: +421 903 815 724
prodejna.bratislava@zoznam.sk

Otevírací doba
Po–čt: 9.00–16.00
Pá: 9.00–12.00
Mimo otevírací dobu po dohodě
www.profi -odevy.sk
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40 let funkčního
a bezpečného
pracovního oděvu
pro řemeslníky

Matti Viio tedy navrhl svoje první funkční 
kalhoty a chodil po krejčovstvích, aby mu 
je ušili. Všude se mu ale vysmáli, tak mu je 
nakonec spíchla jeho kamarádka. I kolego-
vé v práci se mu zpočátku posmívali a měli 
ho za blázna, ale když si poté odnesl domů 
o třetinu vyšší mzdu, smát se přestali a chtěli 
tyto podivné kalhoty také. A to bylo vlastně 
zrození Snickers. Matti Viio si tehdy ani ne-
pomyslel, že byla spuštěna skutečná revoluce 
v navrhování oděvů pro řemeslníky, které na-
bízejí bezpečnost a funkčnost.

Snickers bojuje za lepší pracovní oděvy
Tehdy stejně jako dnes je Snickers Workwear 
průkopníkem v oboru a je stále řízen bojovým 
duchem zakládající éry. Snickers Workwear 
vyvíjí prvotřídní profesionální pracovní ob-
lečení již čtyřicet let. Tento vývoj je poháněn 
vášní pro zlepšení. A je založen na znalos-

tech a zkušenostech tvrdě pracujících lidí, 
kteří potřebují oblečení, na které se mohou 
spolehnout. Tým Snickers nachází neustále 
nové možnosti zlepšení pracovní funkčnosti, 
bezpečnosti a komfortu. Výsledkem jsou ino-
vativní řešení, která splňují skutečné denní 
potřeby řemeslníků. Není tedy překvapením, 
že inovace - jako vyztužená ochrana kolen, 
pouzdrové kapsy, flexibilní vesty a koncept 
komplexního systému pracovního oblečení 
- byly zavedeny právě u Snickers Workwear.

Snickers Workwear se stal mezinárod-
ně uznávanou značkou, která patří do fors 
Group, je zastoupena v 15 zemích a je jed-
nou z předních společností v tomto odvětví. 
Z důvodu ochranné známky působí Snickers 
v USA pod značkou: Skillers Workwear. Pro-
duktový tým ze Švédska se neustále zabývá 
vývojem, aby dostál poměrně přísným evrop-
ským normám ve funkci a designu.

Snickers Workwear 
- pracovní oděvy pro profesionály
Snickers Workwear ručí za kvalitu, inovativ-
nost a trvanlivost pracovních oděvů té nej-
vyšší kvality. Funkčnost dělá Snickers Wor-
kwear opravdovým přítelem v každodenní 
práci a ne bezdůvodně. Většina produktů 
z domu Snickers má dostatek kapes jako 
úložného prostoru, většina kalhot je vyba-
vena výztuhou kolen pro pohodlnou práci, 
k tomu se přidají i multifunkční kapsy, které 
se aplikují i na trička a mikiny.

Zkušební metody pro Snickers
Profesionální pracovní oděvy vyžadují speci-
ální zkušební metody. A protože nic není re-
alističtější než praxe, spolupracuje Snickers 
Workwear s nejlepšími zkušebními labora-
tořemi v Evropě. Zvláště užitečná je Snickers 
testovací posádka, kterou tvoří tvrdě pracu-
jící profíci z různých zemí a zkoumají proto-
typy Snickers prostřednictvím svých kroků. 
Tím je zajištěno, že oděvy pak splňují oprav-
du nejvyšší požadavky na funkčnost, pohodlí, 
ochranné funkce, kvalitu a trvanlivost. Pokud 
se Snickers posádce při testování něco nelíbí, 
hned jsou provedeny změny a znovu jsou tes-
továny v praxi. Snickers Workwear právě 40 
let zajišťuje řemeslníkům, že se mohou plně 
spolehnout na své pracovní oblečení!

Velmi důležitým aspektem spolehlivosti 
je také ochrana pro případ požáru. Snickers 
již léta vyvíjí dokonalé zpomalovače hořla-
vosti oblečení, a to aplikací do materiálů od 
spodního prádla až po svářečské kombinézy. 
Kapsy a švy jsou šity tak, že umožňují snad-
ný přístup, ale zároveň chrání před nebezpe-
čím jisker.

Na rozdíl od jiných oděvů se sníženou hoř-
lavostí, které jsou často z těžkých, nepohodl-
ných textilií, sortiment Snickers Workwear 
je vyroben z lehkých a měkkých materiálů, 
přesto však zajišťujících ochranu proti ohni. 
Všechny části Snickers Workwear Flame spl-
ňují příslušné bezpečnostní normy v soula-
du s EN11612.

Snickers kahoty a bundy se sníženou hoř-
lavostí a zpomalující hoření jsou vyrobeny ze 
speciálně vybavené bavlny, která chrání pro-
ti ohni, konvekčním nebo sálavým teplem. 
Také Snickers prádlo chrání díky unikátnímu 
materiálu, a to nejen před plameny a teplem, 
ale má také výbornou prodyšnost a nejlepší 
komfort nošení.

Kalhoty DuraTwill 
řemeslnické s pouzdrovými kapsami
Klasiku v sortimentu Snickers Workwear 
představují mimořádně odolné kalhoty 

z tkaniny DuraTwill™, která odpuzuje nečis-
toty. Nesou v sobě moderní střih TwistedLe-
g™, zesílená kolena z mimořádně odolného 
materiálu Cordura®, suché zipy k připevně-
ní nářadí a velké množství funkčních kapes. 
Kolenní vyztužené plochy kalhot Snickers 
jsou pod patentovaným systémem Guard™ 
polohovatelné. Můžete přemístit kolenní 
výztuhu a nastavit ji tak, aby chránila koleno 
optimálně.

Snickers kalhoty jsou pracovní 
kalhoty pro profesionály!

Snickers rukavice 
Vaše ruce jsou vaším nejdůležitějším nástro-
jem. Z tohoto důvodu se Snickers rozhodla 
vyvinout co nejlepší pracovní rukavice. Snic-
kers zjistil, že vaše ruce dělají různé úkony 
při provádění jednoho úkolu, a proto potře-
bují variabilní ochranu, přilnavost a musí 
umožnit zručnost. To si vynutilo vyvinout 
odlišné rukavice pro levé a pravé ruce. To 
znamená, že se z kolekce Snickers prodávají 
levé a pravé rukavice zvlášť, nikoli v páru, jak 
bývá jinde zvykem.

Výhradní zastoupení Snickers Workwear
Výhradní zastoupení značky pro Českou 
a Slovenskou republiku převzala vloni 
společnost AC-T servis, spol. s r.o. Plánuje 
značné investice do dalšího rozvoje značky 
Snickers Workwear, Hultafors Tools a Pu-
ma safety shoes na českém a slovenském 
trhu. Zárukou, že zastoupení je v dobrých 
rukách, je i sama osobnost majitelky firmy 
– Ing. Jany Erbové, která se v loni stala vítěz-

kou kategorie velkých společností v sou-
těži Ocenění českých podnikatelek. 

Náročným sítem této prestižní soutě-
že prošla Jana Erbová již podruhé, 

v roce 2009 zvítězila v kategorii 
malých firem.

AC-T servis, spol. s r.o. je spolehlivý velko-
obchodní partner s působností po celé ČR 
a SR. V současnosti má firma 34 zaměstnan-
ců. V letošním roce získala také 1. místo v ka-
tegorii Partner v projektu Český Goodwill.

Příběh značky Snickers Workwear
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Začalo to skutečným příběhem 
ze skutečného života. 
Tím je Snickers Workwear tak zvláštní!

V roce 1975 švédský elektrikář jménem Matti Viio ztratil chladnou hlavu, protože jeho pracovní oděv prostě nebyl dost dobrý. 
Několikrát navrhoval svým zaměstnavatelům změny v oblečení, které měl určené k práci, ale nikdo neposlouchal. Věren mottu 
„Nutnost je matka vynálezu“ se vyvinul jedinečný úspěch, který ještě není u konce. Právě ona nutnost se stala zlomem v situ-
aci, kdy zaměstnavatel změnil vynálezci a jeho spolupracovníkům hodinovou mzdu na úkolovou. Matti Viio věděl, že podávání 
si pracovního náčiní ho zdržuje a že by vše potřeboval mít „po ruce“, aby si vydělal více.

„Jednoho dne jsem přišel domů z práce a navrhl 
svůj vlastní pracovní oděv! To byl můj protest 
proti zavedeným pracovním oděvům řemeslníků. 
Chtěl jsem ukázat, že my dělníci také máme 
svoji hrdost a že naše potřeba úcty je stejná jako 
u všech ostatních skupin ve společnosti.“

Matti Viio

a Slovenskou republiku převzala vloni 
společnost AC-T servis, spol. s r.o. Plánuje 
značné investice do dalšího rozvoje značky 
Snickers Workwear, Hultafors Tools a Pu-
ma safety shoes na českém a slovenském 
trhu. Zárukou, že zastoupení je v dobrých 
rukách, je i sama osobnost majitelky firmy 
– Ing. Jany Erbové, která se v loni stala vítěz-

kou kategorie velkých společností v sou-
těži Ocenění českých podnikatelek. 

Náročným sítem této prestižní soutě-
že prošla Jana Erbová již podruhé, 

v roce 2009 zvítězila v kategorii 
malých firem.

Současnost značky Snickers Workwear

Zaměstnavatelé! 
Váš tým řemeslníků či montérů 
může nejen vypadat profesionálně 
a reprezentovat tak Vaši firmu, ale 
zároveň mu můžete funkčním pracovním 
oděvem i zvýšit produktivitu práce! Tak 
jak to již před 40 lety dokázal zakladatel 
Snickers Workwear – Matti Viio.

www.profi-odevy.cz

Současnost značky Snickers Workwear



V roce 1895 sklárna Moser poprvé představila novou 

nápojovou kolekci, která je dodnes cenným dokla-

dem řemeslných schopností brusičů, rytců a malířů 

sklárny. Své jméno - Maharani - a s ním i popularitu, 

získal tento soubor poté, když jej maháradža z Nava-

corne nechal vyrobit pro svou manželku. 

Jednoduchý tvar sklenek s jemnou florální rytinou

připomíná vzácný lehký mušelín. Šestihranná nožka má 

pravidelně přesekávané hrany perlovým brusem, okraj 

a fasety nožky jsou navíc zvýrazněny ručně malovanou 

zlatou linkou. Na dýnku je rytý dekor z lístkových gir-

land. Jemná rytina květinových trsů na kalichu a orna-

mentálního pásu se zlatou linkou na jeho okraji dodávají 

tomuto slavnému souboru nezaměnitelnou eleganci.

Prominentní majitelé kolekce Maharani:
Mohammed V., marocký král  Maháradža z Alirajpuru  Asfa Wossen, etiopský korunní princ  Sukarno, indonéský prezident
 Královský palác v Bahrajnu  Rumunská vláda

NÁPOJOVÁ KOLEKCE
MAHARANI SLAVÍ 120. VÝROČÍ

M A H A R A N I

Mísa s vázou byly vytvořeny ke 120. výročí souboru Maharani (1895).

www.moser-glass.com
PRAHA
Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

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

PRODEJNÍ
GALERIE
MOSER



Pražské jaro je fenomén. Přečkalo všechny 
zvraty dějinné a politické, i změny vkusu 
a dramatické kulturní poryvy. Přečkalo je, 
protože ve všech dobách zůstalo dost poslu-
chačů, připravených ocenit a vychutnat sku-
tečnou uměleckou kvalitu.

Příběh značky
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 
byl založen v roce 1946 českým dirigentem 
Rafaelem Kubelíkem, který patřil k nejvý-
znamnějším hudebníkům 20. století.

Již prvního ročníku konaného v rámci 
oslav 50. výročí České filharmonie se zúčast-
nila řada největších osobností z domova i za-
hraničí, z nichž nejslavnějším se v průběhu 
následujících desetiletí stal americký skla-
datel, pianista a dirigent Leonard Bernstein. 
Bernsteinovo vystoupení v Praze bylo jeho 
„zámořským“ debutem a je uváděno v jeho 

oficiálním životopisu jako jeden z nejdůleži-
tějších okamžiků jeho kariéry, přičemž zábě-
ry tehdejšího Československého filmového
týdeníku jsou nejstarší známé dochované 
záběry Leonarda Bernsteina jako dirigenta!

Od samého počátku se Pražské jaro profilova-
lo jako nejvýznamnější kulturní událost pová-
lečného Československa (patronem prvního 
ročníku byl prezident ČSR Dr. Edvard Beneš) 
a toto postavení si v rámci České republiky 
udržuje podnes. Festival jako jediný u nás je 
mezinárodní událostí ve světovém kontex-
tu, vystoupení na festivalu je považováno 
za prestižní největšími umělci naší doby. 
Během sedmdesáti let své existence přivítal 
festival na svých pódiích prakticky všechny 
nejvýznamnější české a světové interprety, 
orchestry a umělecké ansámbly.

Festival sledoval bouřlivé, šťastné i méně 
šťastné okamžiky naší moderní historie. Ná-
zev festivalu se dokonce stal inspirací pro 

vytvoření politologického termínu „Pražské 
jaro“, charakterizujícího československé libe-
ralizační pokusy v roce 1968. Étos zakladatel-
ské generace dokládá skutečnost, že se Rafael 
Kubelík, Leonard Bernstein a Rudolf Firkušný 
vrátili na Pražské jaro znovu až po roce 1989. 

Přes všechny peripetie naší i evropské his-
torie si zachoval festival vysokou uměleckou 
úroveň a prestiž a stal se pro domácí umělce 
i posluchače nejvýznamnějším místem pra-
videlného setkávání se světovou uměleckou 
scénou.

Z hlediska „Brands and Stories“ je důležité 
uvést, že kromě slovního názvu festivalu 
„Pražské jaro“ je vizuálním symbolem festi-
valu jeho všeobecně známé logo, jehož au-
torem je významný český malíř, scénograf 
a typograf František Muzika. Logo Pražského 
jara bylo zařazeno mezi 100 ikon českého de-
signu 20. století (www.czech100.com).

Využijte možnost obdarovat je dárkovou 
poukázkou v hodnotě 1000, 2000 nebo 
3000 Kč a nechat je samotné vybrat si 
svůj vysněný koncert!

Pronájem festivalové lóže
Hledáte atraktivní možnost, jak upevnit 
vztahy se svými obchodními partnery? 
Pronajměte si lóži pro 6 osob na 12 
vybraných festivalových koncertů v Ru-
dolfinu a/nebo v Obecním domě včetně
zahajovacího a závěrečného koncertu 
a získejte navíc ke vstupenkám i speciál-
ní servis (programy koncertů a katalog 
festivalu zdarma, limousine service ad.)!

Členství v klubu Přátel Pražského 
jara pro Vaše obchodní partnery  
či zaměstnance
Máte zaměstnance či obchodní partnery 
s hlubším zájmem o hudbu, kterým 
byste chtěli netradiční formou podě-
kovat nebo projevit loajalitu či přízeň? 
Nakupte pro ně členství v klubu Přátel 
Pražského jara a získejte pro ně řadu 
výhod a volné vstupy na jedinečné akce 
Pražského jara po celý rok!

Premium vstupenka
Hledáte exkluzivní dárek? Objednejte 
pro své obchodní partnery vstupenky 
1. kategorie se speciálním Premium ser-
visem na vybrané koncerty Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Pražské jaro!

Říká se, že Praha je nejkrásnější na jaře, v době konání světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro, 
kdy její starobylá tvář se rozjasní stovkami kvetoucích stromů. Do pražských klikatých uliček se opět vrací 
ruch a proudí návštěvníci z celého světa. A Praha zní hudbou… letos bude znít již po sedmdesáté.

Nahlédnutí do programu
70. ročníku festivalu 12/5 – 3/6/2015

V květnu do Prahy na pozvání Pražského jara 
zavítá mimořádně silná sestava zahraničních 
symfonických orchestrů v čele se svými šéfdi-
rigenty – Petrohradská filharmonie s Jurijem
Těmirkanovem, NDR Sinfonieorchester Ham-
burg s Thomasem Hengelbrockem, Royal Li-
verpool Philharmonic s Vasilijem Petrenkem, 
Budapest Festival Orchestra s Ivánem Fische-
rem a v neposlední řadě Orchestra dell‘Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia se Sirem An-
toniem Pappanem, kteří se v Praze představí 
vůbec poprvé. 

 Interpretace erbovního díla festivalu, Sme-
tanovy Mé vlasti, byla symbolicky svěřena 
Severoněmeckému rozhlasovému orchestru 
Hamburg za řízení Thomase Hengelbrocka. 
V historii to bude teprve popáté, kdy Smeta-
nův cyklus symfonických básní zazní v podá-
ní zahraničního orchestru, v podání němec-
kého orchestru se tak stane vůbec poprvé. 

Pakliže festival poprvé v historii otevírá 
německý orchestr, závěr festivalu je svěřen 
orchestru anglickému, konkrétně Royal Li-
verpool Philharmonic v čele s jeho šéfdiri-
gentem Vasilijem Petrenkem, který je publiku 
Pražského jara dobře známý ze zahajovacího 
koncertu v roce 2012, kdy dirigoval Českou 
filharmonii.

Do programu festivalu bylo zakomponová-
no několik dramaturgických linií s akcentem 
na symfonická díla Johannesa Brahmse, Gus-
tava Mahlera a Dmitrije Šostakoviče. 

Petrohradská filharmonie přijíždí na dva
koncerty s programem sestaveným výhradně 
z děl Šostakovičových. První večer (16. květ-
na) zazní jeho Houslový koncert č. 1 v podání 
Juliana Rachlina a Pátá symfonie. Jejich druhé 
vystoupení (17. května) nabídne celovečerní 
monumentální Symfonii č. 7 „Leningradskou”. 

Dvě symfonická díla Gustava Mahlera za-
zní rovněž ve dvou po sobě jdoucích dnech. 
Mimořádně populární Pátou symfonii si zvo-
lil mladý finský dirigent Pietari Inkinen, pro
nějž se pražskojarní debut 21. května stane zá-
roveň inauguračním koncertem na pozici šéf-

dirigenta Pražských symfoniků FOK. Mahle-
rova Třetí symfonie je snad nejrozsáhlejším 
symfonickým dílem v dějinách hudby. Celo-
večerní monolit v podání České filharmonie
pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, 
Pražského filharmonického sboru, Kühnova
dětského sboru a Elisabeth Kulman, která se 
zhostí altového partu, uslyšíme 22. května. 

Taktéž dva dny po sobě jsou zařazeny dvě 
symfonie Brahmsovy. Na koncertu 29. května 
zazní v podání Budapest Festival Orchestra 
jeho První symfonie a hned dne následující-
ho Česká filharmonie v nastudování Jukky–
Pekky Sarasteho zahraje Čtvrtou symfonii.

Festival potěší také milovníky poučené in-
terpretace „staré hudby“. Legendární soubor 
Akademie für Alte Musik Berlin přiváží in-
strumentální program sestavený z barokních 
děl vážících se k tématice vodního živlu, jenž 
vyvrcholí Händlovou Vodní hudbou. Vůbec 
poprvé se českému publiku představí Bach 
Collegium Japan se svým uměleckým vedou-
cím Masaakim Suzukim. V čistě bachovském 
programu složeném ze dvou nástrojových 
koncertů a dvou vokálně-instrumentálních 
děl se představí i česká sopranistka Hana Bla-
žíková. S programem klasicistních mistrů vy-
stoupí orchestr Wiener Akademie v čele s diri-
gentem Martinem Haselböckem a houslistkou 
Elizabeth Wallfish (Beethovenův houslový
koncert a Schubertova Symfonie C dur zvaná 
též „Velká“). Neobvyklým zážitkem pak bude 
koncert klavíristky Viviany Sofronitsky v Anež-
ském klášteře, která představí díla skladatelů 
18. a 19. století ve zvuku kopií mistrovských 
dobových klávesových nástrojů z dílny Paula 
McNultyho v rámci jednoho večera. 

Tímto nahlédnutím není festivalová nabíd-
ka ani zdaleka vyčerpána. Podrobný pro-
gram blížícího se 70. ročníku festivalu a veš-
keré potřebné informace najdete na adrese 
www.festival.cz, kde také můžete zakoupit 
vstupenky on-line.

DarujteHistorie festivalu Pražské jaro
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Současnost festivalu Pražské jaro
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O tom, že Pražské jaro spojuje slavnou minulost se současností a především bu-
doucností, svědčí nadcházející 70. ročník festivalu, jehož program přináší 45 kon-
certů se širokým dramaturgickým rozpětím – od hostování velkých zahraničních 
symfonických orchestrů, přes koncerty komorní hudby, až po specifické projekty
přinášející premiéry nových děl či hudbu starších epoch v autentické interpretaci. 

Royal Liverpool Philharmonic s Vasilijem Petrenkem

Bach Collegium Japan © K. Miura

Chcete darovat svým blízkým či 
obchodním partnerům některý 
z koncertů Pražského jara 2015 
a nejste si jisti, ve kterém termínu 
mají volno či zda vyberete ten 
správný koncert?

Prezident Dr. Edvard Beneš s manželkou Hanou 
a pianistou Rudolfem Firkušným 1946

(archiv Pražského jara)

FRANTIŠEK MUZIKA
LOGO PRAŽSKÉ JARO, 1946
Logo Pražského jara, jednoho 
z nejvýznamnějších hudebních fes-
tivalů na světě, navrhl malíř a grafik
František Muzika pro první ročník 
v roce 1946. Dal mu symbolický tvar 
elegantního houslového klíče v po-
době prvního písmene slova festival 
(zde ve francouzské mutaci).

Karel Ančerl (vpravo) se zdraví s italským dirigentem 
Claudiem Abbadem, který v rámci Pražského jara 

řídil Českou filharmonii 1968 (archiv PJ)

V čestné prezidentské lóži 1990,  
zleva: Rudolf Firkušný, Václav Havel, Rafael Kubelík, 

vzadu: Taťjána Firkušná, Olga Havlová a Elsie Kubelík 
(foto © Zdeněk Chrapek, archiv PJ)

Rafael Kubelík diriguje 
po návratu z emigrace 
zahajovací koncert 
Pražského jara 1990 
(foto © Zdeněk Chrapek, 
archiv PJ)

Leonard Bernstein 
v roce 1946
(archiv Pražského jara)



„pana Bonese” je stále k vidění ve vlajkovém 
obchodě, nicméně všechny jeho repliky, kte-
ré „žijí” v každém z obchodů Kiehl’s po celém 
světě, se jmenují stejně: „Mr. Bones.” 

Vášeň pro život
Život Aarona Morse doprovázely mnohé váš-
ně. Velmi rád například řídil kaskadérská leta-
dla i sportovní závodní auta.

Aaron Morse byl vlastenec tělem i duší. Cel-
kem příznačně mezi jeho oblíbené barvy pa-
třila červená, bílá a modrá – odstíny, které se 
často objevovaly na prvních obalech značky 
Kiehl’s. Hrával se svou kapelou ve vlajkovém 
obchodě koncerty a byl také zdatný operní 
zpěvák a rád ve svém obchodě zpíval operu 
pro své zákazníky. Podporoval i své lékárníky, 
aby si zahráli na nástroje, které byly neustále 
v obchodě, a často, zvláště když potřeboval 
inspiraci pro svou práci, se k nim připojil. 

Aaron Morse byl prvním v kosmetickém 
průmyslu, kdo začal vyrábět pleťovou a vla-
sovou péči pro muže. Aby potěšil mužskou 
část klientely Kiehl’s, v lékárně hrdě vystavil 
svou sbírku motorek a Lamborghini, čímž se 
nákupy pro muže rázem proměnily v jedineč-
ný zážitek.

Aaron Morse byl přesvědčený, že „člověk 
by to, co dělá, měl dělat s láskou“, sám tomu 
říkal „kouzlo života“. Často říkal větu, kterou 
dnes my u Kiehl’s vnímáme tak trochu jako 
svou mantru: „To, co děláš, dělej s láskou – dej 
do toho celé své srdce – a budeš odměněn.“ 

„Vyzkoušejte, dříve než nakoupíte“
Vášeň pana Morse pro jeho klientelu i pro-
dukty byla legendární. To on začal s „distribu-
cí“ vzorků, která je dodnes pro značku Kiehl’s 
typická. Zákazníkovi vymáčkl na ruku malé 
množství nového produktu, který namíchal 
v „zázemí”. Cílem bylo vidět bezprostřední 
reakci klienta a zároveň vybudovat důvěru 
v jeho produkty.

Jami Morse-Heidegger, dcera Aarona 
Morseho, následovala svého otce a pokra-
čovala v distribuci vzorků, díky kterým 
mohli zákazníci vyzkoušet veškeré textury 
produktů. Společnost Kiehl’s navázala na 
tuto tradici a i nadále „předepisuje“ 
péči na míru, která nejlépe odpo-
vídá konkrétním potřebám pokož-
ky a vlasů. Díky této filozofii ví, že 
si zákazník vždy odnese produkt, 
který přesně odpovídá jeho po-
třebám. Nabídka vzorku je při 
komunikaci se zákazníkem 
pro Kiehl’s zcela zá-
sadní. 

Na přelomu 80. 
let převzala vedení 
společnosti Aaronova 
jediná dcera Jami Mor-
se Heidegger se svým 
manželem Klausem He-
ideggerem (rakouským 
světovým šampionem 
v lyžování), i když 

Aaron Morse zůstal aktivním poradcem až 
do své smrti v roce 1995. Jami i její manžel 
Klaus pokračovali v odkazu otce i dědečka, 
a aby zvýšili obrat a povědomí o značce, i na-
dále spoléhali na nabídku vzorků a na to, že 
spokojení klienti sami udělají značce nejlepší 
reklamu.

Ročně se vyrobí 8,5 milionů vzorků 
Kiehl’s, což stojí více než průměrná reklamní 
kampaň. Nicméně právě toto je jeden ze zá-
kladních kamenů, na nichž stojí dlouhodobý 
úspěch společnosti Kiehl’s - raději investovat 
do vzorků než do reklamy; jejich motto je 
jednoduché – pokud lidé produkty vyzkouší, 
koupí si je. 

Prodejní místa, kde se mísí lékárenská 
tradice s moderními prvky
Pod vedením dcery Jami a jejího manžela spo-
lečnost Kiehl’s ve Spojených státech expan-
dovala. Ve všech obchodech Kiehl’s se mísí 
lékárenská tradice s moderními prvky, které 
odkazují ke kořenům sahajícím do newyorské 
čtvrti East Village. Každý návštěvník, který do 
jedinečného obcho-
du vstoupí, se ihned 

ponoří do dlouhé historie značky Kiehl’s 
a jejího výstředního rázu. Již také v Praze se 
od loňska v OC Nový Smíchov o tom mohou 
zákazníci přesvědčit.

Služby věrné rodinnému mottu:
„Rádi se vám budeme věnovat“
Spolu s tímto jedinečným a osobitým prodej-
ním prostředím zůstává společnost Kiehl’s 
Since 1851 věrná svému dlouholetému odka-
zu, a tak v každém ze svých obchodů nabízí 
bezkonkurenční zákaznické služby. Všichni 
zástupci společnosti Kiehl’s perfektně ovlá-
dají jedinečný klientský servis, znají veškeré 
přísady a v souladu s farmaceutickou minu-
lostí společnosti umějí doporučit vhodnou 
péči a příslušné použití produktu. To zákaz-
níkovi přinese řešení na míru, které bude 
cílit na individuální potřeby konkrétní pleti 
nebo vlasů.

Ve všech obchodech obsluha hrdě pokra-
čuje v unikátní tradici nabízení vzorků „vy-
zkoušejte před zakoupením“, která vznikla 
už před dvaadevadesáti lety v prvním newy-
orském obchodě. Dalšími benefity jsou věr-
nostní program pro zákazníky a program pro 
ochranu životního prostředí spojený s recyk-
lací. Těmito aktivitami se Kiehl’s odlišuje od 
ostatních značek na trhu.

„Naším posláním je plnit individuální po-
třeby každého zákazníka, a jelikož tyto prin-
cipy přečkaly celá desetiletí, lze je považovat 
za prověřené časem,” uvádí Cheryl Vitali, ce-
losvětová generální manažerka společnosti 
Kiehl’s. 

„Od 20. let 20. století pro-
kázali zákazníci i zaměst-
nanci – nadšení obdivo-
vatelé – po celém světě 

svou věrnost a lásku mnoha 
našim časem prověřeným 
produktům.

K těm nejlegendárnějším 
produktům, které máme 
v nabídce dodnes, se tradují 
pozoruhodné historky. Pro-
vází je příběhy o tom, jak tito 

dlouholetí oblíbenci přilákali 
ke Kiehl’s naše nejvěrnější zá-
kazníky.“

Příběh značky Kiehl’s
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Kiehl’s Since 1851, společnost s prvotřídní 
pleťovou i vlasovou péčí se sídlem v New Yor-
ku byla založena jako klasická lékárna. Její za-
kladatel John Kiehl jí založil s cílem splnit přá-
ní každého zákazníka, který vstoupí do jeho 
dveří. Tato filozofie byla předávána z genera-
ce na generaci a stala se opravdovou tradicí. 
Osobní přístup Kiehl’s ke klientovi je dnes již 
legendární. O více než 160 let později se kouz-
lo, kterému můžeme říkat „zážitek jménem 
Kiehl’s”, rozšířilo po celém světě. Společnost 
se snaží neustále hýčkat své zákaz-
níky vysokou kvalitou výrobků, 
které zaručí zdravý vzhled je-
jich pleti i vlasů. Rodinné mot-
to platí dodnes: „Rádi se vám 
budeme věnovat”

Příběh lékárníka
Původní „Kiehlova lékárna“ 
pečovala o zákazníky ve svém 
vlajkovém obchodě na rohu 
Third Avenue a Thirteen-
th Street na Manhattanu 
již od poloviny 19. sto-
letí. V tehdejší apotéce, 
typické pro 19. století, 
John Kiehl zasvětil svůj 
život péči o zákazníky, 
kteří si k němu přichá-
zeli pro homeopatika, 
bylinné léky, léčivé ole-

je, čaje a masti na různé neduhy, které vyráběl 
podle starodávných receptur.

Irving A. Morse, jinak také „doktor Morse“, 
vyučený herbolog, začal pracovat pro Johna 
Kiehla v roce 1910 jako jeho učeň. Společně 
vytvořili bezpočet jedinečných a průkopnic-
kých směsí z exotických rostlinných výtažků, 
které se staly základem pro mnoho součas-
ných služeb i produktů typických pro značku 
Kiehl’s . O deset let později, když se pan Kiehl 
rozhodl odejít do důchodu, odkoupil od 

něj pan Morse společnost a jméno 
již v té době dobře etablované 

firmy zachoval. 

Osudy rodin Morseových a Kiehlových 
jsou neoddělitelně propojeny. Irving Morse 
předal své znalosti z oblasti botaniky, smysl 
pro občanskou odpovědnost a – to přede-
vším - vášeň pro život a značku Kiehl’s svému 
synovi, Aaronovi. Morse mladší žil na Manhat-
tanu, ve čtvrti Lower East Side, a byl to člověk 
velmi pozorný vůči potřebám každého ze zá-
kazníků a pevně spjatý se svou komunitou. 

Aaron Morse miloval 
vědu, a proto vystudoval 
Kolumbijskou univerzi-
tu a získal titul z chemie. 
Svou stopu zanechal 
i v oblasti průmyslu, 

když založil Morse Labo-
ratories, farmaceutickou 

společnost, která se stala 
jedním z prvních výrobců 
a výhradních dodavatelů 
penicilinu ve Spojených 
státech. Morse Laborato-
ries sídlily jednu dobu 
na Waverly Place, kousek 
od lékárny Kiehl’s. První, 
kdo přinesl do vlajkového 
obchodu kostlivce pojme-
novaného „Mr. Bones“, byl 
Aaron Morse. Chtěl ukázat 
zákazníkům, jak léčebné 

produkty Kiehl’s zlepšují 
zdravotní stav. Originál 

Vítejte ve světě
„Rádi se Vám budeme věnovat.“

Jednoduché poselství, které vystihuje filozofii legendární newyorské společnosti, je spjato s jedinečnou 
nabídkou služeb zákazníkům již více než 160 let. 
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do rozvíjejících se trhů a odbornosti našich 
zaměstnanců. Jedině tak budeme moci při-
cházet s inovativními produkty, které budou 
postaveny na výkonných procesech a infor-
mačních technologiích. Měřítkem úspěchu 
bude nadále spokojenost našeho zákazníka, 
založená na špičkových sítích a jedinečných 
řešeních pro průmysl,“ vysvětluje Tomáš Ho-
lomoucký.

Průkopník ekologie v oblasti logistiky
Do roku 2020 chce být DB Schenker před-
ním zaměstnavatelem v odvětví a být rozma-
nitou mezinárodní společností, která bude 
inspirovat a přitahovat lidi všech věkových 
skupin a profesí. Chce i v budoucnu nabízet 
pracovní prostředí, které respektuje potře-
by jednotlivců a hodnoty, ke kterým všichni 
přispívají.

Již nyní je DB Schenker průkopníkem eko-
logie v odvětví logistiky. Portfolio „zelených” 
produktů a odbornost v ekologickém pora-
denství tvoří podstatu strategie. Poskytují 
jasnou konkurenční výhodu pro DB Schen-
ker i jeho zákazníky. Za standard se považuje 
uhlíková a energetická účinnost a trvalé sni-
žování hluku a emisí. 

Aktivity týkající se ochrany klimatu jsou 
integrální částí Programu ochrany klimatu 
DB Schenker 2020. Tento program má za cíl 
v období 2006 - 2020 snížit celosvětově emi-
se CO2 z dopravy o dalších 20 %. Tento cíl je 
založen na úspěších z předchozích let: od 
roku 1990 již DB snížila své specifické emi-
se CO2 z železniční dopravy o více než 40 %. 
Sektor logistiky definoval specifické úsporné 
cíle ve všech obchodních jednotkách, např. 
optimalizací vozového parku a zvýšením 
energetické účinnosti budov a zařízení.

Expert na globální logistiku
a specialista na železniční přepravu
DB Schenker je synonymem pro dopravní 
a logistické aktivity Deutsche Bahn. Sektor 
logistiky DB je druhý největší poskytovatel 
dopravních a logistických služeb na světě, 
pokud jde o výnosy a výkonnost.

Prostřednictvím své dopravní a logistické 
divize si DB Schenker drží přední pozice 
v globální letecké a námořní nákladní pře-
pravě, má nejhustší evropskou pozemní 
přepravní síť a vyniká v železniční dopravě 
díky největší evropské společnosti zajišťující 
železniční nákladní dopravu.

Současnost značky DB Schenker
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„Obchodní značka DB 
Schenker je synonymem 
důvěry. A to i díky tomu, že 
se snažíme být vždy féroví 
k zákazníkům, partnerům 
i vlastním zaměstnancům, 
zakládáme si na dobré 
platební morálce a odmítáme 
jakoukoliv formu korupce,“ 
říká Tomáš Holomoucký.

Příběh zakladatele moderní spedice 
Gottfried Schenker, který pocházel z po-
četné švýcarské rodiny, absolvoval střední 
školu ve městě Aarau. Poté začal studovat 
práva, avšak studium přerušil a v Heidelber-
gu se věnoval novinařině. V době počátků 
železniční dopravy spatřoval velké šance 
v rozvoji přepravy zboží mezi východem 
a západem a přesunul se do Vídně. Zde se 
dvěma partnery v roce 1872 zakládá fir-
mu Spedition Schenker & Co. Provozoval 
i sběrnou nákladní dopravu ve Vídni a mezi 
dalšími důležitými městy Rakouska-Uher-
ska. V roce 1873 poslal Gottfried Schenker 
první hromadnou zásilku z Paříže do Víd-
ně. Za dva roky zřídil pobočky v Budapeš-
ti, Praze, Bělehradě, Londýně a Istanbulu. 
Pro velké zásilky používal i lodní přepra-
vu, nejprve po Dunaji. V roce 1895 založili 
Gottfried Schenker, jeho adoptovaný syn 
August Schenker-Angerer a William Burell 
rejdařskou firmu Austro-Americana se síd-
lem v Terstu. Ta se zabývala lodní přepra-
vou mezi Rakouskem a Severní Amerikou. 
V roce 1913 otevřela společnost zastoupení 
v New Yorku.

Ve věku 30 let tedy Gottfried Schenker po-
ložil základy sběrné služby. Původně s koň-
ským spřežením posbíral po městě zásilky 
a rozvážel je. Díky manažerským schopnos-
tem a vynalézavosti tohoto podnikatele dala 
později jeho přeprava kusových zásilek po 
železnici základy moderní spedici. Myšlenka 
konsolidovat menší zásilky do větších celků 
vedla k úplně novému, cenově dostupnému 
a rychlému dopravnímu systému železniční, 
silniční, námořní a vnitrozemské vodní do-
pravy. Jeho úspěšná idea „doprava jednoho 
přepravce od domu k domu“ mu přinesla 
výsadní postavení na trhu, protože byl scho-
pen lépe a rychleji plnit požadavky svých zá-
kazníků než veškerá konkurence. Společnost 
se drží tohoto přístupu až dodnes. Gottfried 
Schenker zemřel v roce 1901 a jeden součas-
ný historik o něm napsal: „Byl to jeden z nej-
větších ekonomických průkopníků 19. sto-
letí a stal se proslulým daleko za hranicemi 
Rakouska-Uherska.“

DB Schenker v Čechách
Vstup Schenker jako poskytovatele integro-
vané logistiky do České republiky se datuje 
k 1. březnu 1991, kdy byla v Praze založena 
společnost SCHENKER CS Interlogistik. 

Značka Schenker se tak objevuje na českém 
trhu již podruhé, první pobočku zde založil 
v roce 1874 Gottfried Schenker. Pobočka zde 
úspěšně fungovala až do nástupu komunis-
mu v roce 1948. 

Zakladateli SCHENKER CS Interlogistik 
byly tři společnosti - německá Schenker-Rhe-
nus AG, rakouská Schenker&Co AG a česká 
dopravní společnost Čechofracht. Vlastníkem 
globální logistické sítě Schenker se nákupem 
akcií Deutsche Bundesbahn stal německý kon-
cern Stinnes AG. Ten zůstává v pozadí značky 
Schenker až do roku 2003, kdy se staronovým 
vlastníkem stávají opět německé dráhy. 

Tajemství úspěchu
DB Schenker má bohatou historii a zároveň je 
moderní inovativní společností, která udává 
trendy na logistickém trhu. Její úspěch leží 
podle ředitele DB Schenker Česká republika 
Ing. Tomáše Holomouckého na třech základ-
ních pilířích. „Na těchto pilířích je postavena 
i strategie naší společnosti do roku 2020. Dá-
váme si za cíl, že budeme ziskovým lídrem na 
trhu a udržíme si přední pozici na všech cí-
lových trzích. V návaznosti na dlouhodobou 
finanční stabilitu budeme i nadále investovat 

Příběh značky DB Schenker
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Průkopníkem od roku 1872
od sběrné přepravy po IT logistiku

Co v 19. století začalo povozy taženými koňmi a železnicí, se postupně rozrostlo 
v jeden z nejmodernějších logistických systémů na světě. DB Schenker 
dokáže reagovat na výzvy budoucnosti díky know how svých kvalifikovaných 
zaměstnanců, perfektně zvládnutým procesům a prostředí přátelskému inovacím.

Pozemní přepravy napříč Evropou –
s DB Schenker jednoduchost sama

Sledování zásilek po Evropě online.
Kdekoliv v Evropě se ke své zásilce 
dostanete pouhým kliknutím. 
Na adrese www.dbschenker.cz naleznete 
monitorovací systém pracující v reálném 
čase 24 hodin denně. To znamená, 
že stav své zásilky zjistíte rychleji a můžete 
reagovat s větší flexibilitou.

Gottfried 
Schenker



SEAT
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SEAT vyvinul nový soubor korporátní identity pro 21. století v reakci na nové sociální a tržní trendy. 
Svěží architektonický styl pro stávající i nově budovaná dealerství SEAT vytváří jedinečné prostředí 
nejen pro nákup nového vozidla, ale i pro splnění všech dalších přání zákazníků, jejichž spokojenost 
je hlavním cílem značky SEAT od jejího založení v roce 1950.

SEAT vyvinul nový soubor korporátní identity pro 21. století v reakci na nové sociální a tržní trendy. 

TECHNOLOGY TO ENJOY
V duchu nového příslibu španělské značky

Nová korporátní identita (CI) pro prodejce 
SEAT, představená na akci Inside SEAT ve 
Španělsku v uplynulém červnu, byla úspěš-
ně zavedena na 28 trzích po celém světě. 
V současnosti je realizováno 180 projektů 
a již bylo slavnostně otevřeno a zprovozně-
no 70 nových dealerství v 19 zemích. 

Nový design lépe vyjadřuje hodnoty 
značky SEAT a zdůrazňuje její klíčové 
poselství a osobnost. Kombinace in-
tuitivního uspořádání s lepším zvidi-
telněním značky SEAT umožní zákaz-
níkům získat nejlepší možné dojmy. 
Exteriér dealerství vyjadřuje vášeň 
pro techniku ve spojení s dynamikou 
značky a designem, zatímco vřelý 
a útulný interiér vyzařuje mladého 
ducha značky SEAT a pocit radosti. 
Prodej je podpořen přemístěním 
servisních poradců do showroomu 
a inovativních prodejních řešení. 

Na zákazníky, kteří navštíví 
prodejce SEAT, tak čekají pří-
jemné zážitky se srdečným 
přijetím.

Nové pojetí showroomů značky SEAT staví 
do popředí vysokou viditelnost a přívěti-
vou, přátelskou atmosféru. Transparentnos-
tí a otevřeností je v zákaznících podporo-
vána důvěra ve značku SEAT. Obě uvedené 
charakteristiky přispívají pozitivním způso-
bem také k funkčnosti a efektivitě budovy. 
Dosud oddělené části prodeje a servisu 
jsou v novém konceptu propojené. V dyna-

mické variantě jsou jednotlivé „ostrůvky“ 
zákaznických služeb a zón dynamicky a při-
rozeně rozmístěny podél diagonály, která 
vede zákazníka intuitivně od hlavního vstu-
pu prostorem showroomu.

Motiv dynamické diagonály, která je klí-
čovým prvkem identity značky SEAT, pro-
tože odráží její dynamismus, je u nových 

showroomů SEAT všudypřítomný. Zákaz-
ník se s ním setká už při příjezdu na parko-
viště (šikmé uspořádání parkovacích míst). 
Šikmé linie dávají nezaměnitelný tvar také 
pylonům a rohovým stěnám s logy značky 
a uvítacím a informačním panelům.

Vnější vzhled nových showroomů SEAT 
vyzařuje vášeň pro techniku, dynamismus 

a modernost značky SEAT. Nová prezenta-
ce značky a osvětlení budovy dealerství vy-
tváří silný kontrast s okolím ve dne i v noci. 
Co se týče využití geometrických prvků, 
i v tomto případě je zřejmý důraz na dia-
gonálu, zatímco barevné schéma využívá 
kombinace červené, bílé a šedé.

Svěží architektonický styl podle nového 
modelu korporátní identity značky 
SEAT postupně převezme kompletní 
prodejní a servisní síť SEAT i v České 
republice, a to do konce roku 2015. 
U nových dealerů budou změny re-
alizovány v plném rozsahu, u stávají-
cích prodejních míst bude upraven 
pouze exteriér v kombinaci s novým 
konceptem uspořádání interiéru. 
Jako první adaptovala své showroo-
my, které odpovídají duchu nového 
příslibu španělské značky TECHNO-
LOGY TO ENJOY při zachování všech 
tradičních klíčových hodnot společ-
nosti SEAT – dynamiky, důrazu na 
design, mladistvého ducha, spolehli-
vosti, hospodárnosti a dostupnosti, 

společnost Autocentrum Jan Šmucler v Plz-
ni a Horšovském Týně. 

Zavedení nového vzhledu zvýší atrak-
tivitu všech prodejních a servisních míst 
SEAT.

tože odráží její dynamismus, je u nových Svěží architektonický styl podle nového 

pouze exteriér v kombinaci s novým 
konceptem uspořádání interiéru. 
Jako první adaptovala své showroo-
my, které odpovídají duchu nového 
příslibu španělské značky TECHNO-
LOGY TO ENJOY při zachování všech 
tradičních klíčových hodnot společ-
nosti SEAT – dynamiky, důrazu na 
design, mladistvého ducha, spolehli-

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

Nové pojetí showroomů značky SEAT staví 
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„Je potřeba dělat to, co trh
vyžaduje, ne to, co je obvyklé.“

Jak vznikla Vaše myšlenka
zabývat se podporou prodeje?
Před založením firmy VKF Renzel jsem pod-
nikal v reklamní a tiskové branži. Nebylo to 
ale to pravé, v čem bych viděl smysl. Mno-
hem více na trhu chyběly sériově vyráběné 
věci pro základní prezentaci zboží. Rozhodl 
jsem se tuto mezeru využít a zaplnit. Začí-
nali jsme v několika lidech téměř na koleni. 
Ale expandovali jsme velmi rychle. 

Co VKF Renzel zákazníkům nabízí?
Kromě rozsáhlé sériové produkce jsme 
schopni téměř vše přizpůsobit zákazní-

kům na míru. Díky velkému podílu ruční 
práce, který si zachováváme, jsme schopni 
vyrábět věci na míru už při malých sériích. 
To je naše velká výhoda oproti konkuren-
ci. Další výhodou je naše všestrannost při 
kombinování různých materiálů. Zákla-
dem je zpracování plastů. Šíře nabídky 
cenovkových lišt upravených zákazníkům 
na míru je výjimečná. K tomu se přidává 
i zpracování hliníku, plechu, dřeva nebo 
drátů. Díky různým výrobním technikám 
jako je extruze, vstřikování, vakuová pum-
pa nebo svařování, jsme schopni vyrobit 
téměř cokoli. Tempo rozšiřování Vaší firmy je obdivuhodné. 

Jak rozvoj mateřského závodu, tak rozvoj 
poboček. Jaké jsou Vaše další plány?
Člověk nesmí usnout na vavřínech. Inovace 
je neustále potřeba a my se snažíme přizpů-
sobovat požadavkům našich zákazníků. To 
samo o sobě by ale pro růst firmy nestačilo, 
proto i sami hledáme nové příležitosti. Plá-
nujeme další rozvoj našich světových pobo-
ček i výstavbu dalších skladových a výrob-
ních hal v centrálním závodě v Isselburgu. 

Vnímáte změny v chování a požadavcích 
zákazníků v průběhu posledních let i celé 
historie Vaší firmy?
Požadavky zákazníků se mění spolu s vývo-
jem trhu. Změny posledních let jsou jen po-
někud rychlejší než dříve. Rozhodně vnímá-
me trend směřující k individualizaci, odklon 
od uniformity. Zákazníci chtějí, aby naše 
výrobky pomohly vyvolat emoce v jejich 
zákaznících. Samozřejmě je podíl poptávky 
po standardních produktech stále velký, ale 
značnou roli hrají právě individuální přání 
zákazníků. Důležitý je stále více i čas. Jak 
rychle jsme schopni výrobky dodat. Díky vel-
kému podílu vlastní produkce není ale pro-
blém tyto požadavky zvládat. 

www.vkf-renzel.cz

Se svými současnými 100.000 m2 provozních 
a výrobních ploch, 590 zaměstnanci a obra-
tem kolem 76 mil. EUR ročně zaujímá VKF 
Renzel významné místo na světovém trhu. Po-
bočky a výrobní haly jsou rozesety po celém 
světě od USA až po Rusko a Čínu.

Z malé firmičky, která začínala v nevel-
kém zahradním domku, se postupem času 
stal velký partner významných retailových 
společností. Nutnost vybudovat vlastní vý-
robní haly se ukázala hned během prvních 
několika let fungování firmy. Už v průběhu 
prvních tří let si Heinz Renzel pronajal čty-
ři okolní statky. Začínal sériovou výrobou 
cenovkových lišt. Dnes nabízí firma více než 
17 000 výrobků určených k prezentaci zboží 
a vyznačování cen.

Díky blízkosti hranic s Nizozemím se na-
bízela možnost expandovat i na holandský 
trh. V roce 1993 tak Heinz Renzel založil 
první zahraniční pobočku v nizozemském 
Aaltenu. Hned v následujícím roce se firma 
přestěhovala z původních omezených pro-
stor u Bocholtu do svého současného sídla 
v německém Isselburgu, kde na zelené louce 
vybudovala novou správní budovu, výrob-
ní halu a sklad. Expanze šla nezadržitelně 
kupředu a v témže roce 1994 byla založena 
i výrobní pobočka v Polsku. V poměrně krát-
kém čase následovaly další země – Anglie, 
Rakousko, Turecko, USA, Slovinsko, Rusko, 
Bulharsko a další.

Výrobní kapacity nestačily, a tak bylo bě-
hem následujících 10 let vybudováno dal-
ších několik hal na ploše o celkové rozloze 

53 000 m2. Do nových hal bylo umístěno 
zpracování akrylového skla, zpracování kovů, 
elektronická podpora prodeje, tiskárna a vý-
razně byly rozšířeny skladovací a logistické 
prostory. 

Mohlo by se zdát, že expanze je u konce, 
ale tak tomu rozhodně není. Posledním roz-
šířením centrálního závodu mateřské firmy 
bylo vybudování haly na zpracování hliníku 
a individuální kompletaci a instalace auto-
matického skladového systému na skladová-
ní malých dílů.

A stále je co vylepšovat a rozšiřovat...

Proto má VKF Renzel za sebou již 30 let 
úspěšného působení v oblasti podpory prodeje
Když v roce 1985 Heinz Renzel v německém Bocholt-Sporku zakládal firmu na „podporu 
prodeje“, netušil, že se z ní během tak krátké doby stane významný nadnárodní koncern. 

VKF Renzel

Zeptali jsme se
zakladatele firmy

Příběh značky VKF Renzel

16

Současnost značky VKF Renzel
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Prodejna vybavená systémem 
lamelových stěn FlexiSlot

Sídlo firmy v německém Isselburgu

Síť evropských poboček

Heinz Renzel:
„Je potřeba dělat to,
co trh vyžaduje,
ne to, co je obvyklé.“

Výrobní haly v mateřském závodě - Isselburg

Vedení firmy:
Joachim Ostendorf, Heinz Renzel, Ansgar Hügging.

Síť evropských pobočekSíť evropských poboček



Veškeré finanční prostředky vložené do 
dceřiné společnosti VZP ČR byly výhradně 
prostředky kumulované z provozování sou-
kromého připojištění, nikoliv prostředky 
z veřejného zdravotního systému.

Pojišťovna VZP, a.s. je jedna z mála skutečně 
českých pojišťoven. Během let si upevňova-
la svou pozici na pojistném trhu a dařilo se 
jí navyšovat svůj základní kapitál. V dubnu 
2014 to bylo na 253 miliónů Kč.

V roce 2010 v rámci zvýšení nabídky služeb 
klientům rozšířit své produktové portfolio, 
zažádala Českou národní banku o rozšíření 
rozsahu povolené činnosti. Česká národní 
banka schválila rozšíření licencí mimo jiné 
o úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojiště-
ní škod na pozemních dopravních prostřed-
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cích jiných než nádražních vozidlech, pojiš-
tění škod na majetku, všeobecné pojištění 
odpovědnosti, pojištění různých finančních 
ztrát, pojištění právní ochrany a o pojištění 
pomoci osobám v nouzi během cestování 
nebo pobytu mimo místa svého bydliště. 
Tato skutečnost umožnila zahájit etapu ex-
panze pojišťovny na pojistném trhu.

Prvním krokem v rámci budování nového 
produktového portfolia bylo vytvoření kom-
pletní nabídky cestovního pojištění. Pojiš-
tění léčebných výloh v zahraniční tak bylo 
rozšířeno o další doplňková připojištění, 
a to zejména o úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti a pojištění osobních věcí. 
Na podzim roku 2011 vyšla Pojišťovna VZP, 
a.s., s dalšími dvěma novými produkty, a to 
se zdravotním pojištěním PATRON a exklu-
zívním zdravotním pojištěním pro cizince 
PREMIUM.

Na jaře roku 2012 byl uveden na trh produkt 
Úrazové pojištění a na podzim byly spuštěny 
produkty majetkového a odpovědnostního 
pojištění PODNIKATEL Pojištění středních 
podnikatelů a LÉKAŘ – Pojištění majetku 
a odpovědnosti spolu s profesní odpověd-
ností poskytovatele ambulantních zdravot-
ních služeb, včetně lékáren a optik. Došlo 
též k rozšíření produktu PATRON o pojištění 
nadstandardní zdravotní péče.

V dubnu 2013 byl spuštěn nový unikátní pro-
dukt Komplexní zdravotní pojištění cizinců 
Exclusive, tedy první komerční zdravotní 
pojištění pro cizince, které je rozsahem srov-
natelné s veřejným zdravotním pojištěním. 
„Jsme lídry soukromého zdravotního po-
jištění cizinců na našem trhu, máme pojiš-
těny movitější klienty například z ambasád 
z podniků se zahraniční účastí a také 5 tisíc 
přímých smluv se zdravotními zařízeními,“ 
uvádí výkonný ředitel Robert KAREŠ. Náš 
produkt Exclusive je jediným na trhu, který 
je úplnou náhradou veřejného zdravotního 
pojištění.“

Robert Kareš je nejdéle sloužícím manaže-
rem ve společnosti, nastoupil v roce 1996 
a podílel na spoluzakládání. V roce 2003 byl 
pověřen úkolem založit akciovou společnost. 
V roce 2004, kdy začala samostatně podni-
kat, byl jmenován jejím ředitelem s cílem do-

sáhnout extrémního výsledku. V roce 2008 
se stal ředitelem znovu a za své šestileté éry 
se mu podařilo snížit režijní náklady o 25% 
navýšit základní kapitál na 253 miliónů Kč, 
získat od ČNB rozsáhlý balík nových licencí, 
úspěšně překonávat finanční krizi a každý 
rok dosahovat obchodního plánu a v roce 
2014 spustit úpis velkých rizik nad 100 mil. 
Kč včetně profesní odpovědnosti zdravotnic-
kých zařízení.

„Dnes má Pojišťovna VZP, a.s. 120 zaměst-
nanců se sídlem v Praze, využívá služeb 300 
kamenných poboček VZP ČR,“ pokračuje ve 
svém představení pojišťovny její ředitel. „Na-
ším odpovědným pojistným matematikem je 
Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., který mimo 
svou akademickou práci působí jako odpo-
vědný pojistný matematik pouze pro nás. Na-
ším auditorem je PricewaterhouseCoopers. 
Jsme také hrdým pojistitelem Českého olym-
pijského výboru, čítajícího kolem 800 lidí. 
Naší ambicí do budoucna je, že bychom se 
chtěli profilovat jako pojišťovna profesní od-
povědnosti a majetku zdravotnických zaříze-
ní. Chtěli bychom být univerzální klasickou 
českou neživotní pojišťovnou a pojišťovnou 
drobných a středních živnostníků i velkých 
podniků. V tomto ohledu vyvíjíme nové 
a zkvalitňujeme stávající produkty s cílem 
stát se multifunkční pojišťovnou se širokým 
spektrem krytí pojistných rizik.“

Pojišťovna VZP, a.s., 
si zachovává plně smysl a vizi 

svého poslání, tj. chránit to 
nejcennější co člověk v životě 

má, své zdraví.

 TO NEJCENNĚJŠÍ
Pojišťovna VZP a.s. vznikla jako dceřiná společnost 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
dne 16. 1. 2004. Vznik společnosti úzce souvisí 

s novelou zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 
I navzdory náročnému transformačnímu procesu, 

dopadům vstupu ČR do Evropské unie na 
provozované pojistné produkty a vynaloženým 

zřizovacím nákladům dosáhla Pojišťovna VZP, a.s., 
již v prvním roce svého samostatného působení na 

pojistném trhu velmi příznivého hospodářského 
výsledku. Zároveň došlo k navýšení základní 

kapitálu na 100 milionů korun z vlastních zdrojů.

CHRÁNÍME

Robert KAREŠ
výkonný ředitel
Pojišťovny VZP, a.s.

Pojišťovna VZP, a.s.



Historie
vršovického Edenu 

Nákupy i služby
Nákupní centrum Eden je dostupné pro 
všechny návštěvníky, ať už se do centra do-
pravují pěšky, MHD nebo autem. V blízkosti 
centra se nachází sjezd z Jižní spojky, který 
umožňuje napojení na frekventovanou dál-
nici směrem na Brno a další česká města. 
Navíc se centrum nachází na frekventované 
křižovatce U Slavie / Vršovická, kde se pro-
tínají čtyři denní a tři noční linky tramvají 
a současně s tím 7 autobusových linek. Tak je 
zajištěna výborná dostupnost pro celou praž-
skou populaci, při cestách do zaměstnání i za 
zábavou (například na koncert nebo fotbalo-
vý zápas v Eden Aréně), a to jak přes den, tak 
i přes noc. Ve více než 90 obchodech najdou 
nejen Vršovičtí návštěvníci, ale i lidé z přileh-
lého okolí, co potřebují – od potravin, přes 
módu pro mladou i střední generaci, zábavu 
až po občerstvení a nepostradatelné služby, 
jako je třeba výroba klíčů, pobočka České 
pošty, nonstop hypermarket Tesco Extra či 
fitness klub.

Skladbu Nákupního centra Eden tvoří při-
bližně z 30 % móda, obuv a módní doplňky, 
z 30 % pak služby a zábava, z 10 % restaurace 
a kavárny a ostatní. Zbytek plochy zaujímá 
dvoupatrový hypermarket Tesco Extra s širo-
kou nabídkou značky F&F a F&F Home. Při 
obsazování obchodů je vždy potřeba se řídit 
požadavky a potřebami návštěvníků a samo-

zřejmě i takovými specifiky, jako je lokalita. 
Z tohoto důvodu je v Edenu kladen větší dů-
raz na služby, poněvadž je centrum hojně vy-
užíváno k pracovním schůzkám, pro místní 
obyvatele pak představuje místo, kde mohou 
kompletně pokrýt své potřeby. Samozřejmos-
tí je volné wifi připojení, kavárny i pizzerie 
s venkovní zahrádkou a dětský koutek.

Nákupní centrum Eden je cílem nákupů, 
ale stejně tak je vnímáno jako místo 
kulturních a společenských aktivit
Akce zde pořádané mají často edukativní 
charakter a exkluzivní témata. Nechybí tedy 
pravidelné vinobraní, akce pro děti, různé 
výstavy a interaktivní koutky, kulinářské 
hody či vánoční trhy s živým betlémem. Dět-
ský koutek Edík ve 2. patře nabízí dětem sva-
činu a možnost zapojit se do výuky základů 
angličtiny. Nově zavedené placené parkování 
v podzemních garážích navíc pomohlo zvýšit 
frekvenci návštěv skutečných zákazníků. 

Obchodních center za posledních 10 let 
vyrostly desítky a v Praze obzvláště. Pokud 
vedení centra sleduje potřeby dané lokality 
a na základě toho plní nájemní zónu správ-
ným mixem obchodů a služeb, má šanci na 
úspěch a své zákazníky si udrží.

Více o oslavách k 10. výročí NC Eden 
najdete na www.nceden.cz

Málokdo asi ví, že na místě Nákupního centra EDEN se v minulosti rozprostíral velký lunapark, jakoby malá obdoba vídeňského 
Prateru. Pražští radní mu dali jméno Eden, které mělo připomínat opravdový ráj.

Z těchto vrstev občanů se mohli stát častí 
návštěvníci atrakcí a poutí, a právě pro-

to bylo jako místo vytvoření zábavního areálu 
v Praze vybráno zmíněné volné prostranství. 
Ve dvacátých letech se pražští radní rozhodli 
vybudovat veliký lunapark Eden, jehož jmé-
no mělo připomínat opravdový ráj, a mohlo 
se začít stavět.

Za krátkou dobu (r. 1922) se tu objevila 
mohutná brána a za ní nejroztodivnější atrak-
ce. Uprostřed vedla promenáda lemovaná 
stromy, za ní jezírko s loďkami, začarovaný 
zámek, vysoký tobogan, střelnice, houpačky, 
kolotoče, kavárny, stánky s občerstvením, cyk-
lodrom i pět kilometrů dlouhá horská dráha, 
postavena na tehdy skutečně světové úrovni. 
Konaly se tu koncerty a estrády, v centrálním 
Koloseu se tančilo, na laguně hrálo divadlo, 
bylo tu varieté se cvičenými zvířaty a večer 
se pořádaly ohňostroje. Bývalo tu otevřeno 
denně a lístek stál pouhou 1,20 Kč.

Zábavní park se stal vhodným místem 
k seznámení, mezi návštěvníky byli přede-
vším mladí lidé, vojáci z blízkých kasáren 
a dělnice, zamilované páry, ale i rodiny s dět-
mi. Přes obrovskou návštěvnost v prvních 

měsících se majitelům lunaparku později 
nedařilo tak, jak původně předpokládali. Ši-
roké vrstvy obyvatelstva, které sem chodily 
za oddechem, totiž nikdy neoplývaly penězi 
a zdánlivě zaručený zisk tohoto podniku byl 

vlastně nejistý. Už v roce 1926 se o Edenu 
psalo, že jeho špatnou prosperitu je třeba při-
číst mimo jiné i tomu, že „v tu stranu Pražáci 
netáhnou“. Naopak tyto končiny lákaly četné 
kapsáře, pro něž byly vskutku „rájem“, nehle-
dě na to, že pochybné existence hledaly úto-
čiště v nouzových koloniích pod Bohdalcem. 
Eden se postupně stával z velkolepého kul-
turně-společenského centra místem neblaze 
proslulým.

V roce 1935 byla konečně zavedena tram-
vajová doprava až do Strašnic, čímž se zlep-
šila dostupnost zdejšího parku. Část svých 
pozemků na trať věnoval hrabě Colloredo-
-Mansfeld a na nich stála také většina zábav-
ního centra, ale po deseti letech už nechtěl 
dál prodlužovat majitelům atrakcí nájemní 
smlouvu. Osud parku v Edenu byl pomalu 
zpečetěn.

Zábavní podnik Eden vyrostl na téměř pustém místě mezi Vršovicemi a Strašnicemi. Vlevo je dlouhá horská dráha.
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Ještě na počátku 20. století se mezi železniční trati a silnicí směrem do Strašnic, 
dnešní Vršovickou ulicí, rozkládaly pláně. Bývaly tu pole, louky, pod Bohdalcem 
rybníček. Za tratí v tu dobu vznikala kolonie nouzových staveb a dřevěných baráč-
ků chudších dělníků zvaná Rafanda. Na druhé straně kopce Sychrova (Bohdalce) 
byla podobná kolonie domků na Slatinách, ve dvou nedalekých továrnách Waldes-
ce a Feiglovce pracovalo nespočet mladých žen a v blízkých vojenských kasárnách, 
vozarajských a 28. Pěšího pluku ve Vršovicích, žila spousta vojáků. To vše dotvářelo 
kolorit chudinské periferie.

Nákupní centrum 
Eden slaví 10. výročí

V místě bývalého velkolepého zábavního parku se dnes nachází moderní třípatrové Nákupní centrum 
Eden, které na původní tradici zábavy navazuje pořádáním různých akcí jako je např. tradiční Májová pouť.

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 
park v Edenu fungoval, poté spíš živořil 
a v roce 1946 pražský magistrát zbylé 
sešlé podniky pro hygienické a bezpeč-
nostní závady uzavřel. Ještě za jeho exis-
tence, ve čtyřicátých letech 20. století, se 
tu usídlilo Sportovní sdružení Vršovice 
(později Dynamo, nyní Slavia) a do míst, 
kam kdysi měly proudit davy za rozptý-
lením, se později chodilo především na 
fotbal.

V padesátých a šedesátých letech tu 
na části dřívějšího zábavního podniku 
a na místě zahrádkové kolonie vyrostly 
nové bytové domy. Na sklonku minulé-
ho století si ještě lidé zkracovali cestu 
k zastávce autobusů MHD napříč malým 
parčíkem, který se nacházel před samo-
obsluhou Vlasta a kulturním domem. 

Čerpáno z publikace
Praha 10 známá neznámá,

Broncová Dagmar, Polák Milan

Zájem o svezení na loďce 
po zdejším jezeru byl vskutku nesmírný

Eden - vršovický ráj
nabízel nepřeberné množství zábavy

Reklamní dopisnice lunaparku
Eden informuje, že ke koncertům, barevným 
fontánám a různým atrakcím návštěvníky dopra-
ví linky elektriky č. 1, 4, a 20. Vstupné je lidové 
- Kč 1,10 a 2,40, dítky 60 ha. Posezení příjemné, 
večeře levné až po nejvybranější jídla.

Nákupní centrum Eden ve Vršovicích bylo prvně otevřeno pro návštěvníky v září 
2005 společností Carrefour. Od roku 2007 je Nákupní centrum Eden ve vlastnictví 
společnosti Tesco Stores, která samozřejmě investovala nemalé prostředky do mo-
dernizace tak, aby centrum odpovídalo potřebám obyvatel v okolí. Možnost vyu-
žití služeb na jednom místě totiž šetří čas a zbývá pak více prostoru pro posezení 
s rodinou či přáteli. 



Česká klenotnická společnost Lussien vyrábí 
luxusní šperky, s kterými vyniknete v každé 
společnosti. Jsou vyráběny z nejlepších výběro-
vých materiálů a každý šperk je opatřen certi-
fikátem pravosti. Všechny šperky Lussien jsou
ručně vyráběné a kameny jsou ručně fasované 
technikami starých klenotnických mistrů. Znač-
ka Lussien vznikla skloubením slov Luxury and 
Passion a právě luxus a vášeň jsou pocity, které 

mají tyto šperky vyvolávat.

Ceny klenotů se pohybují od 35 000 do 250 000 
korun. Pokud se rozhodnete pro limitovanou 
edici nebo výrobu na zakázku, můžete se s ce-

nou dostat i přes milion korun.

Příběh značky Lussien
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Kontakt:
info@lussien.com
www.lussien.com

Luxus a Vášeň

Zažijte
ten pocit.

„Pokud vlastníte něco výjimečného, stáváte 
se i Vy výjimečnými. Spojením krásy, luxusu 
a exkluzivity můžete vyjádřit beze slov vše,  

co potřebujete. Přesně takové spojení se ukrývá 
v přepychovém šperku LUSSIEN.“

Třpytem diamantů, leskem zlata a luxusním 
vzhledem karbonu na sebe strhnete veškerou 
pozornost. Nad precizním a elegantním zlat-
nickým uměním se pozastaví každý milovník 

luxusu a nespustí z Vás oči. 



„V Duhovce jako na jedi-
ném gymnáziu v České 
republice uplatňujeme 
přístup montessori. Ten 
je založen na názorných 
ukázkách, proto je naše 
výuka plná nejrůznějších 
projektů a experimentů. 
Učíme studenty vnímat 
probíranou látku v sou-
vislostech, nahlížet ji z no-
vých úhlů a chápat věci do 

hloubky. Připravujeme studenty na reálný ži-
vot. V rozvrhu proto nechybí výuka finanční 
gramotnosti či mikroekonomické projekty, 
které jim umožní nahlédnout do fungování 
financí, naučí je zodpovědnosti a seznámí je 
s tím, co v praxi obnášejí určitá povolání,“ vy-
světluje ředitel gymnázia Rostislav Konopa.

Výuka na gymnáziu probíhá v česko-ang-
lickém prostředí. To však neznamená, že by 
perfektní angličtina byla podmínkou pro 
přijetí. „Přirozený kontakt s cizím jazykem 
je dán přítomností dětí různých národnos-
tí a interakcí s rodilými mluvčími. K výuce 
v angličtině se však studenti propracovávají 
postupně,“ uvádí Rostislav Konopa. 

Primáni začínají se sedmi hodinami anglič-
tiny týdně, k tomu mají výtvarnou výchovu 
s rodilým mluvčím. V dalších ročnících se 
postupně přidávají další předměty. V tercii 
(to znamená na úrovni osmé třídy základní 
školy) se od příštího roku budou učit v an-
gličtině už několik předmětů. Na konci roč-

níku by tak měli dosáhnout úrovně meziná-
rodní zkoušky FCE. Vedle angličtiny se pak 
všichni učí ještě další cizí jazyk. 

Uvažovat v souvislostech
Škola jde s dobou, proto nezůstává pozadu 
ani v otázce technologií. Už primáni využí-
vají při výuce iPady. „Velmi se nám to osvěd-
čuje, neboť v iPadech jsou k dispozici elek-
tronické učebnice na čtyři roky. Pedagog se 
tak nemusí držet omezeného rozsahu látky, 
ale může studentům snadno ukázat zajímavé 
souvislosti, případně poukázat na spojitost 
s jiným předmětem,“ chválí si současnou pra-
xi ředitel gymnázia. 

Uvažování v souvislostech se škola snaží 
maximálně podpořit i tzv. výukou v blocích, 
kdy oborově příbuzné předměty v rozvrhu 
navazují za sebou. Biologie tak jde často ruku 
v ruce s chemií, matematika s fyzikou. Peda-
gogové různých zaměření díky tomu mohou 
účinně spolupracovat. Do budoucna se uva-
žuje také o větším propojení jednotlivých 
tříd: „Rádi bychom snad již v příštím školním 
roce zrušili bariéry mezi sousedícími třída-
mi. Tak aby se např. sekunda a tercie mohly 
na různých projektech podílet společně,“ 
přibližuje plány školy Rostislav Konopa.

Žádná zvonění ani klasické známky
Vzájemné propojování tříd však zdaleka není 
jedinou věcí, která v Duhovce funguje jinak, 
než je běžné. V prostorách gymnázia se nedo-
čkáte klasického drnčení školního zvonku, 

neboť přestávky v jednotlivých třídách vy-
hlašují sami pedagogové. „Někdy má hodina 
standardní délku 45 min., jindy studenti pra-
cují třeba na celodopoledním projektu,“ vy-
světluje Rostislav Konopa a doplňuje: „Stejně 
tak byste u studentů marně hledali klasické 
žákovské knížky. Hodnocení probíhá v sys-
tému www.skolaonline.cz, kde jsou veškeré 
informace transparentně přístupné 24 hodin 
denně studentům i rodičům. Známkujeme 
v procentech, která nám připadají významně 
spravedlivější. Na základě procent se vypočí-
tá až výsledná známka na vysvědčení.“

Jaké si to uděláš, takové to máš
Díky montessori výuce jsou studenti vedeni 
k velké míře samostatnosti. „Vedeme s nimi 
partnerský dialog. Nasloucháme jejich zpět-
né vazbě a návrhům. Pokud přijdou s kon-
struktivním návrhem, snažíme se ho reali-
zovat. Zároveň ale chceme, aby si zažili pocit 
vlastní odpovědnosti a toho, že v životě za 
ně nikdo nic neudělá,“ říká ředitel gymnázia 
a uvádí příklad z praxe: „Rodiče se nás opa-
kovaně ptají, kdy na škole bude studentský 
parlament. My jim vysvětlujeme, že nikdo ze 
studentů s podobným požadavkem zatím ne-
přišel. Zřejmě nemají potřebu. Až se někdo 
objeví, nemáme problém parlament zřídit. 
Za studenty to však dělat nebudeme.“ 

Bližší informace o Gymnáziu Duhovka
naleznete na stránkách
www.duhovkagymnazium.cz. 

Jediné montessori gymnázium v ČR

Studenty připravujeme
na reálný život
Osmileté česko-anglické gymnázium Duhovka sídlící na pražském Ortenově 
náměstí chce víc než připravit studenty k úspěšné maturitě. Svou výuku staví 
na odlišných principech než běžné školy: 

Ředitel gymnázia 
Rostislav Konopa

Studenti v rámci projektů navštěvují nejrůznější 
společnosti a seznamují se s jejich fungováním 

Gymnázium Duhovka pro své studenty organizuje řadu 
outdoorových aktivit - například vodácké kurzy

Ne vždy je nutné 
při výuce sedět v lavicích

Gymnázium Duhovka
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Superbrands 2015:
být mezi elitou je příjemné
Hodnocení značek Superbrands 2015 vstoupilo do třetího obnoveného ročníku. 
Není pro každého, ale každý může být Superbrand. Jak si tuto kontradikci vysvětlit?

Jednoduchá odpověď: každý by chtěl dojít až 
na vrchol, ale málokodo má tu vůli zatnout 
zuby a dostat ze sebe opravdu to nejlepší. 
Každý má šanci, ale jen někteří jí využijí. Stej-
ně tak je to i se Superbrands. V žebříčcích 
nejlepších značek se pravidelně objevují jak 
značky zavedené, které jsou s námi už po 
desítky let, v příjemné symbióze se startupy 
a dravými novými firmičkami na počátku své-
ho růstu. To, co je spojuje, je péče, kterou své 
značce věnují. A ta se nemusí projevovat vždy 
pouze v investicích do marketingu – jedná se 
také třeba o vzdělávání v marketingu, posilo-
vání interní komunikace a tím i identifikace 
zaměstnanců se značkou (protože správně 
motivovaní lidé z firmy jsou tím nejlepším 
komunikačním nástrojem na světě) nebo tře-
ba správně nastavené public relation. 

Komplexnější odpověď zní: marketing 
a péče o značku (nebo, chcete-li, budování 
brandu) je stále považován určitou částí čes-
kých marketérů za něco navíc. Něco, co si 
firma s dobrým a kvalitním produktem může 
dovolit nemít. Stále se ještě dnes můžeme 
doslechnout něco ve stylu: dobré zboží se 
prodá samo, lidi už to znají, tak proč utrácet 
za reklamu, jestli to stojí zato, tak si k tomu 
cestu najdou tak jako tak. Ano, tato filozofie 
může platit v okamžiku, kdy na trhu je převis 
poptávky nad nabídkou. Když Apple v roce 
2007 uvedlo na trh první iphone, nemuselo 
investovat do komunikace vůbec nic – byl to 
jediný smartphone na světě v té době, a lidé 

se mohli doslova a do písmene přetrhnout 
aby ho získali. Dnes píšeme rok 2015, chyt-
rých telefonů jsou na světě stovky a stejně je 
iphone stále zárukou nejvyšší kvality a znač-
ka Apple je pravidelně hodnocena jako jed-
na z nejcennějších na světě. Před pár měsíci 
byla uvedena na trh osmá generace iphonů. 
Půlnoční fronty při zahájení prodejů jsou stá-
le stejné, zásoby jsou během několika hodin 
většinou vyprodané. Posledního modelu se 
prodalo 10 milionů kusů. A to všechno v situ-
aci, kdy iphone je spolehlivě nejdražším pří-
strojem na trhu a existují stejně výkonné vari-
anty za polovic. Proč je Apple tak úspěšný?

Protože investuje do značky. Protože se 
nikdy nespokojil s filozofií „mám skvělý vý-
robek, který se prodá sám“. Protože nikdy 
neusnul na vavřínech, a když už někdy cítí 
uspokojení z dobře vykonané práce (a kdo 
by tohle neměl rád!), na druhý den se lidé 
z Cupertina neustále snaží přemýšlet, jak by 

včera dokonalý produkt již zase vylepšili. 
A toto je přesně ta věc, která odlišuje úspěš-
nou značku od neúspěšné – snaha posilo-
vat a rozvíjet svůj brand stále dál a dál. A to 
je také přesně to, co odlišuje Superbrand 
od obyčejné značky. Pokud tvrdě pracujete 
a snažíte se udržet mezi těmi nejlepšími, lidé 
si toho všimnou. A jakmile k tomu přidáte 
ještě fantazii, obchodní drajv a entuziasmus, 
pak o vás budou i mluvit. A jakmile se o vás 
začne mluvit, pak už nastává efekt sněhové 
koule a z malé lokální firmy, bojující o své 
místo na slunci, jste se stali značkou, o které 
se mluví. A máte vyhráno.

A přesně takové značky oceňuje marketin-
gový program Superbrands. Proto není žád-
ný protiklad ve větě: Superbrands nejsou pro 
každého, ale každý může být Superbrand. Ne-
jsou pro každého, protože vždy se najde ně-
kdo, kdo si bude říkat „já se o značku starat 
nepotřebuju“. Zároveň má každý šanci získat 
zlatou pečeť kvality, která nejenže poskytuje 
zákazníkům lepší orientaci v exponenciálně 
se zvyšujícím počtu výrobků na trhu, ale je 
také něčím, na co jsou její nositelé právem 
hrdí. Nenechejte si to ujít v roce 2015 ani vy. 
Nezáleží na tom, jestli jste garážový startup, 
rodinná firma nebo velká zavedená fabrika. 
I „dvojka“ či „ trojka“ na trhu může být „jed-
ničkou“, i vy můžete být Superbrand – stačí 
jen chtít a něco pro to udělat. Zúčastnit se 
nestačí. Je třeba být mezi nejlepšími, protože 
ti jsou vlastně vítězové všichni.

Na snímu část odborné poroty 2015 Czech Superbrands Brand Council



HISTORIE
První tóny Rádia BLANÍK zazněly v českém 
éteru poprvé v červnu 1999. U zrodu rozhla-
sové stanice stál tým nadšenců a mediálních 
odborníků v čele s PhDr. Petrem Dvořákem. 
Důležitým mezníkem byl rok 2000, tehdy se 
uskutečnil první Narozeninový koncert Rá-
dia BLANÍK na Konopišti. Akce měla takový 
úspěch, že bylo rozhodnuto ji další rok zopa-
kovat a postupně se z ní stala každoroční udá-
lost s mnohatisícovou návštěvností. V roce 
2004 získal tým velkou posilu - oblíbený herec 
a moderátor Vladimír Čech začal vysílat svůj 
cestovatelský pořad S Čechem po Čechách.

Spanilá jízda Rádia BLANÍK pokračuje i v ro-
ce 2008, kdy tým posílila známá meteorolož-
ka Magdalena Lípová, která speciálně pro 

Rádio BLANÍK připravuje každé pondělí 
a pátek aktuální předpověď počasí. V roce 
2009 oslavilo Rádio BLANÍK 10. narozeniny 
a zároveň se definitivně začlenilo do rodiny 
Media Bohemia - nejsilnější rozhlasové skupi-
ny v České republice.

 V roce 2012 se tradice narozeninových kon-
certů rozšířila i do západních a východních 
Čech. Kromě Konopiště tak oslavy probíhaly 
i v amfiteátru v Plzni–Lochotíně a v Tisové 
u Vysokého Mýta, (odkud se v následujícím 
roce přesunuly do Pardubic).

Následující rok znamenal pro Rádio BLANÍK 
příchod dalších posil: v lednu začal skladatel 
Karel Vágner připravovat svoji pravidelnou 
Českou hudební kroniku Rádia BLANÍK, ve 
které každý všední den vzpomínal na zásadní 
české písničky od šedesátých let až do součas-
nosti. A v lednu 2015 se součástí vysílacího 
týmu Rádia BLANÍK stala oblíbená herečka 
Eva Holubová, která spolu s námi připravuje 
pravidelný pořad Sláva, nazdar výletu! 

Vizuální identita značky Rádia BLANÍK je od 
počátku stejná: výrazné slunce a tři základní 
barvy. V současné době je hlavním sloganem 
„Rádio BLANÍK – HEZKY ČESKY!“

V České republice začala společnost 
Huawei působit od roku 2003. První kon-
trakt na dodávky a implementace široko-
pásmového přístupového řešení DSLAM 
(zařízení umožňující rychlé připojení k in-
ternetu po telefonní lince) byl podepsán 
v prosinci 2003 mezi Huawei Technolo-
gies Co., Ltd. a ČESKÝ TELECOM, a.s. V té 
době prakticky ještě neexistovalo zastou-
pení Huawei v ČR. 

Huawei se během svého působení na 
českém trhu postupně přeměnila od do-
davatele boxu DSLAM k dodavateli mobil-
ních, inteligentních platforem, ke správě 
a provozování sítí, k dodavateli datových 
a komunikačních technologiích pro pod-
nikový a státní sektor a dodavateli komu-
nikačních zařízení pro koncové zákaz-
níky. V současné době má Huawei v ČR 
klíčovou pozici dodavatele telekomuni-
kační infrastruktury. Společnost uzavřela 
strategická partnerství se všemi mobilními 
telekomunikačními operátory, kterým dodá-
vá své produkty a technologie a na starosti 
má také dohled a správu provozu jejich sítí. 

V roce 2012 se Huawei podílela na spuštění 
prvního komerčního pilotu vysokorychlost-
ní mobilní sítě LTE (4G) v ČR a v současné 
době se výrazně podílí na rozšiřování a bu-

dování LTE sítí formou dodávek nejmoder-
nějších LTE technologií. 

Od konce roku 2011 začala Huawei v ČR pů-
sobit pod vlastní značkou i ve spotřebitelské 
oblasti, v rámci které dodává komunikační 
zařízení pro koncové zákazníky, zejména 
chytré mobilní telefony, tablety, mobilní širo-
kopásmová zařízení, domácí zařízení, cloudy 
a chipsety pro koncové spotřebitele. Huawei 
Device má na českém trhu zhruba 7 % tržní 
podíl v segmentu chytrých telefonů (zdroj 
GFK CZ) a značka Huawei si upevnila pozici 
mezi TOP 5 značkami smartphonů na čes-
kém trhu.

Tváří společnosti je pan Ren Zhengfei, který 
Huawei v roce 1987 založil a po více jak dvě 
desetiletí i vedl. Huawei od začátku budoval 
jako soukromě vlastněnou firmu a akcie 
rozděloval mezi zaměstnance. Sám drží 
1,42 procent akcií; zbytek akcií má mezi se-

bou rozděleno zhruba 60 tisíc zaměstnanců 
firmy. V poslední době už většinu kompeten-
cí pan Ren Zhengfei předal trojici rotujících 
manažerů a sám ustoupil do pozadí.

Superbrands / Huawei
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INOVACE
Společnost Huawei se řadí mezi nejinovativnější 
firmy na světě a mimo jiné se řadí mezi nejak-
tivnější žadatele o patenty. Témeř polovina za-
městnanců Huawei pracuje ve výzkumu a vývoji 
a každý rok reinvestuje více jak 10 % svých tržeb 
do oblasti výzkumu a vývoje. Po celém světě 
založila více než 16 výzkumných a vývojových 
center, mimo jiné ve Spojených státech, Němec-
ku, Švédsku, Rusku, Indii a Číně. Podporuje také 
řadu programů na podporu vzdělávání v oboru ICT 
v Evropě.

ZNAČKA A ČÍSLA
 Výrobky a služby používá 
 více jak 1/3 světové populace
 Počet zaměstnanců více jak 170 tisíc
 Počet zaměstnanců v R&D: 45 %
 Počet patentů v Číně 41 948
 Počet patentů ve světě 14 494

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ (CSR)
Dlouhodobým cílem Huawei Technologies (Czech) 
je zvyšování konkurenceschopnosti mladých lidí 
v České republice a podpora kvalitního vzdělávání 
v oblasti informačních a komunikačních technolo-
gií (zkráceně ICT). 

Při příležitosti oslavy 10 let působení na čes-
kém trhu společnost Huawei věnovala celkem 
40 studentům technických univerzit stipendium 
v celkové hodnotě 80 tisíc amerických dolarů. 
Stipendium bylo slavnostně předáno v listopadu 
2013 při setkání nejvyšších představitelů Huawei 
s předsedou vlády ČR Jiřím Rusnokem v rámci Chi-
na Investment Forum 2013.

V rámci boření bariér a stavění mostů mezi 
lidmi se společnost počátkem roku 2014 připo-
jila k projektu bezbariérové dopravy v Jedličko-
vě ústavu v Praze, který již 100 let nepřetrži-

tě poskytuje dětem s handicapem přístup ke 
vzdělání.

Společnost Huawei uzavřela v Evropě partner-
ství se slavnými sportovními kluby, jako jsou fot-
balová Borussie Dortmund, AC Milán nebo Arsenal 
FC. V České republice odstartovala společnost spo-
lupráci s fotbalovým klubem Sparta Praha a hoke-
jovým klubem Jaromíra Jágra.

Od roku 2011 se Huawei Technologies (Czech) 
pravidelně umisťuje v žebříčku „Českých 100 nej-
lepších” firem, který pořádá společnost Comenius, 
pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání 
a vědecko-technickou spolupráci (ocenění např. 
v kategorii Dynamický růst či Inovace).

Společnost Huawei, založená v roce 1987, je předním světovým do-
davatelem řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií 

(ICT). Výrobky a služby Huawei se používají ve více jak 170 zemích a slouží více než třetině světové populace. Huawei v součas-
né době zaměstnává v Evropě přes 7500 lidí, z nichž 800 pracuje v oblasti výzkumu a vývoje.

INOVACE
Kromě klasického rádiového vysílání se můžeme 
se značkou Rádia BLANÍK setkat na internetu, na 
jeho akcích nebo tam, kde vystupuje jako medi-
ální partner (např. v televizi ve formě reklamních 
spotů či loga na reportérských mikrofonech a na 
akcích). Propagace rádia probíhá také prostřed-
nictvím venkovní reklamy (billboardy, plakáty, 
reklamní bannery, letáky, autobusy, osobní auta, 
atd.) a také ve formě reklamních předmětů. 

V roce 2012 spustilo Rádio BLANÍK naplno svůj 
facebookový profil a jeho internetové stránky pro-
šly mírným redesignem. Hlavní inovací bylo zříze-
ní e-shopu, nabízejícího nové možnosti plateb za 
reklamní předměty nebo vstupenky na koncerty. 
Rádio BLANÍK lze samozřejmě poslouchat i jako 
webové rádio BLANÍK.CZ, které už sedm let hraje 
24 hodin jenom česky. Novinkou je rovněž aplika-

ce určená pro poslech rádia na tzv. chytrých tele-
fonech, díky níž lze poslouchat Rádio BLANÍK i na 
dovolené v zahraničí.

Kromě narozeninových koncertů pořádá rádio 
i další venkovní akce jako např. letní Slavnosti 
Rádia BLANÍK, Drakiády Rádia BLANÍK, nejrůznější 
adventní programy atd.

Do budoucna je cílem značky rozvíjet progra-
mový formát a hudební schéma tak, aby i v dal-
ších letech obstála v náročné konkurenci na roz-
hlasovém trhu. 

HODNOTA ZNAČKY
Podle nejnovějšího průzkumu RadioProjektu zau-
jímá Rádio BLANÍK na trhu 8,5 % a je dlouhodobě 

nejposlouchanější regionální rozhlasovou stanicí 
v České republice. Od svého počátku se zamě-
řilo na tu část posluchačů, které se do té doby 
nikdo nevěnoval. Klíčovými posluchači Rádia BLA-
NÍK jsou lidé středního věku (30-59 let) dávající 
přednost známým českým písničkám, které dobře 
znají a mají k nim z minulosti blízký vztah. 

Filozofii značky plně vystihuje kombinace slo-
ganů: „Jsme POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO, které hraje 
HEZKY ČESKY a na kterém můžete každý den po-
slouchat ČESKÉ PÍSNIČKY, KTERÉ MÁTE RÁDI!“ Bráno 
z hlediska Rádia BLANÍK - tradice, radost, pohoda, 
láska k naší zemi a úcta ke každému posluchači, 
který si jej naladí.

ZNAČKA A ČÍSLA
  15 – tolik let působí Rádio BLANÍK v českém éteru
  zhruba 1 500 000 písniček odehrálo toto rádio za 

dobu své existence
  pokud bychom všechny tyto písničky nahráli na 

CD a na každém albu jich bylo 10, získali by-
chom celkem 150 tisíc CD plných písniček. Když 
bychom z nich udělali komín, měřil by přes 1,5 
kilometru!

  přes 500 000 Kč vybralo Rádio BLANÍK během 
svých charitativních akcí

„Každý z nás má ke stejné písničce jinou vzpomínku a právě ta dotváří celkovou emoci a podobu 
výsledného obrazu ve vaší hlavě. V tom tkví kouzlo rádia. A v tom je i síla značky Rádia BLANÍK. 
Nestydíme se za to, že našim posluchačům rádi nabízíme návraty do jejich minulosti, do časů, 
kdy se jim svět zdál možná o něco srozumitelnější a život jednodušší. Někdy je dobré se ohlédnout 
– v minulosti totiž častokrát najdeme odpovědi na složité otázky blízké i vzdálené budoucnosti.“

Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia BLANÍK
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„Franchisové systémy se tak podle údajů sa-
motných franchisorů řadí k investicím s vel-
mi rychlou návratností. Tomu také odpovídá 
zvyšující se zájem o franchising. V roce 2014 
působilo na tuzemském trhu už více než 220 
franchisových konceptů,“ uvedla výkonná ře-
ditelka ČAF Petra Ritschelová. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že výše vstup-
ního poplatku se nejčastěji (44 %) pohybuje 
do 100 tisíc korun. Investice se nejčastěji po-
hybuje mezi 1-5 miliony korun. Výjimkou je 
obor gastronomie, kde překračuje investice 5 
milionů korun. 

Zájem o podnikání formou franchisingu 
se zvyšuje. „Franchising je cílen na malé až 
středně velké lokální podnikatele, kteří be-
rou v potaz zázemí silné značky a uvědomu-

jí si, že zavedený prověřený systém dokáže 
vzdorovat konkurenčnímu prostředí a ekono-
mické krizi,“ vysvětluje Petra Ritschelová. Na 
českém trhu působí 57 % tuzemských a 43 % 
zahraničních konceptů. Několik desítek celo-
světových franchisových řetězců každoročně 
zvažuje expanzi do České republiky.

Častěji se s franchisingem setkáváme v ob-
lasti služeb, konkrétně ve výši 70 %, na obchod 
připadá méně jak třetina. „Zájem neutichá 
např. v oblasti vzdělávání, zdravého životního 
stylu, gastronomie, ale i v poskytování realit-
ních služeb,“ dodává výkonná ředitelka ČAF.

Publikace obsahuje cenné rady nejen od 
poradců a advokátů, kteří poskytují služby ve 
franchisingu, ale i odborné příspěvky od part-
nerských organizací, jako je vládní agentura 

Australian Trade Commission, která úzce spo-
lupracuje s Australskou franchisovou asociací. 
„Ve franchisingu v Austrálii působí přibližně 
1 200 franchisových konceptů se 73 000 pro-
vozovnami a zaměstnává přes 400 tisíc osob. 
Více než 92 % všech konceptů, které zde půso-
bí, je původem australských,“ říká Jan Brejcha 
z Austrade. Převahu tuzemských konceptů nad 
zahraničními potvrzuje i vydaná publikace.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF
e-mail: caf@czech-franchise.cz, tel: +420 728 948 479
www.czech-franchise.cz

� stále výborné lyžařské podmínky

� vlídnou péči a příjemnou atmosféru

� skvělou gastronomii nejen ve SKY CLUBu 18

� volný vstup do bazénu, vířivky, sauny a posilovny 

� mimosezónní zvýhodnění nejen pro rodiny s dětmi 

� free wifi v celém hotelu nejen pro sdílení zážitků 
   s přáteli �

Neseďte za pecí, vyrazte do Pece 
a užijte si:

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

NEJEN
POSLEDNÍ LYŽOVÁNÍ

B&S-HH_210x280_2|15_repro.indd   1 13.2.15   10:32

Ve světě podnikání je málo možností proto 
se prosadit a nedostat se při tom do problé-
mů. Nejosvědčenější cestou je v současné 
době franchising, kdy subjekt poskytne svou 
zavedenou značku a podnikatelský koncept 
lokálnímu partnerovi. Ten se tak při rozjezdu 
svého podnikání soustředí pouze na to pod-
statné. Tato metoda zaznamenává úspěchy 
jak v USA, tak v Evropě. Nyní je to velmi oblí-
bený způsob podnikání i pro český trh. 

„Veletrh umožní setkání opravdových zá-
jemců o podnikání a to ve velkém měřítku 
a na jednom místě. Nejde jen o obecné před-

Franchising
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Franchisové systémy a jejich návratnost investic
Až u poloviny franchisových systémů (43 %) se investice podnikatelům vrátí do dvou let. Do čtyř let od nákupu licence se pak inves-
torům vrátí peníze u 81 % franchisových sítí. Jen asi u pětiny trvá návratnost vloženého kapitálu více než čtyři roky. Vyplývá to z exklu-
zivního průzkumu, který uveřejnila Česká asociace franchisingu (ČAF) v nově vydané publikaci mapující český franchisový trh.
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Veletrh představí nové možnosti franchisingu
Kaleidoskop do světa podnikání přichystá Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising ve dnech 22. - 23. 4. 2015 v Praze 
v budově OKsystem. Součástí akce je kromě prezentací i odborný konferenční program týkající se nejen tohoto oboru.

stavení firem. Jde o to nabídnout návštěvní-
kům to, co potřebují pro úspěch v podniká-
ní, ” říká Ing. Jiří Krajča, organizátor výstavy 
a doprovodné konference

Na atraktivitě a oblíbenosti akce přispí-
vá i důraz na doprovodný program, který 
je nedílnou součástí akce. Bude probíhat 
v konferenční části a to po oba výstavní dny. 
Návštěvníkům budou prezentována zajíma-
vá a aktuální témata: marketing, franchising, 
podpora podnikání, právní otázky a ukázky 
podnikatelských řešení. Druhá část bude 
věnovaná prezentacím vystavovatelů a jejich 
konceptů.

Přednášky, prezentace a diskusní fóra jsou 
určeny pro všechny návštěvníky, zejména 
však pro malé a střední podnikatele, laickou 
i odbornou veřejnost, zástupce z řad fran-
chisových poskytovatelů a příjemců a další 
cílové skupiny. V rámci doprovodného pro-
gramu vystoupí zástupce vystavujících kon-

ceptů a služeb s prezentací a ukázkou vlastní 
strategie. 

Mezinárodní výstava pro podnikání a fran-
chising proběhne v sídle společnosti OKsys-
tem, Na Pankráci 125, Praha 4.

Kontakt pro média:
Ing. Jiří Krajča
Tel.:+420 603 203 828, E-mail: krajcajiri@seznam.cz
www.vystavafranchisingu.cz 

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU 
(ČAF) je nezisková profesní orga-
nizace sdružující na národní úrovni 

poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky 
z oblasti práva a poradenství zaměřující se na proble-
matiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími 
členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, 
tak i menší tuzemské franchisové systémy. Česká 
asociace franchisingu je členem Světové franchisové 
rady a Evropské franchisové federace, kterou společ-
ně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové 
svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie 
a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta 
a viceprezidenta i správní rada a dozorčí rada.
Více informací na www.czech-franchise.cz 

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

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

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

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

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

Dále organizuje AVEX systems kaž-
doročně i franchisové master-konfe-
rence, které jsou součástí tzv. Road 
Show Europe. Poslední konference 
s nabídkou franchisových konceptů 
se konala 11.11.2014 v Praze.

Více informací najdete na:
www.avexsystems.eu
www.master-konference.cz
nebo kontaktujte:
ales.tulpa@avexsystems.eu 

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

Franchising
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oblíbených klasických variant připravuje kreativní 
tým burgerme pro své zákazníky pravidelnou akční 
nabídku zajímavých novinek a inovací.

Tutti frutti
Tutti Frutti Frozen Yogurt 
je největší síť maloob-

chodních samoobslužných prodejen mražených 
jogurtů na světě. První prodejna byla otevřena 
v roce 2008 v Californii. V současné době působí 
ve 48 zemích, kde provozuje na bázi franchisingu 
celkem 850 prodejen. V nejbližším období bude 
expandovat do dalších zemí Evropy – jako např. 
Francie, Velké Británie, Irska, Itálie, Německa, 
Skandinávie, České republiky, Slovenska a dalších. 
V nabídce je přes 50 druhů různých ingrediencí 
a 100 druhů polev. Společnost vyvíjí permanent-
ně i další nové produkty a služby v rámci inovací 
a dalšího rozvoje franchisového systému. 

Koncept je založen na samoobslužném prodeji, 
neboť bylo různými průzkumy dokázáno, že kupu-
jící zákazník má při tomto způsobu nákupu pocit 
svobody a volby produktů dle jeho představ a mo-
mentální chuti. Prodejny mohou mít různou formu 
(např. kiosek, prodej přes ulici, klasická prodejna) 
a velikost – od cca. 30 do 350 m2. Mají nezaměni-
telný speciálně vytvořený design a vnitřní uspořá-
dání. Prodejní personál je velmi vstřícný, radí a po-
máhá zákazníkům. Prodejny jsou velmi příjemné 
a vhodné i pro různá společenská setkání – mají 
wifi, klimatizaci, jsou prostorné a účelně zařízeny.
 

Tiroler Bauernstandl
– franchisový koncept z Alp
Jedná se o jednoduchý, přehledný a srozumitelný 
obchodní model s nízkou vstupní investicí, se zají-
mavou výší rentability vloženého kapitálu a rych-
lou návratností investic. Formou mobilních pro-
dejních stánků či prodejen je nabízen speciálně 
vybraný sortiment tradičních specialit z tyrolských 
regionů Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie.
Mobilní prodejny umožňují operativní přesun 
a umístění na různá stanoviště, zejména před ob-
chodními centry, na farmářských trzích nebo na 
různých sportovních, kulturních či společenských 
akcích. Samozřejmě je možné podle potřeby stá-
nek situovat i uvnitř obchodních komplexů jako 

stabilní prodejní jednotku.Tento franšízový systém 
se může stát vstupem do samostatného podniká-
ní zejména začínajícím podnikatelům.

Bebe de Paris – úspěšný internetový 
obchod ze Španělska 
Atraktivní a velmi zajímavý franchisový koncept 
bebedeparis patří k nejúspěšnějším systémům 
v oblasti internetových obchodů na španělském 
trhu. Nabízí sortiment atraktivních a speciálně 
vybraných dárků pro novopečené maminky. Zá-
kazník si může vybrat z více než 200 speciálně 
připravených dárkových košů nebo boxů, které 
obsahují dětský sortiment pro období 3 – 6 mě-
síců nebo personifikované dárky dle konkrétního
zadání a představ objednatele. Všechny produkty 
jsou vyvíjeny exkluzivně pro tento franchisový 
koncept a prezentovány pod obchodní značkou 
bebedeparis. Dodání exkluzivně zabalených dár-
kových košů a elegantních dárkových boxů zajiš-
ťuje společnost na přání i prostřednictvím vlastní 
uniformované dodavatelské služby.

Tcollege – švýcarská kvalita  
vzdělávání a doučování dětí
 Tcollege – franchisový systém – specialista v ob-
lasti doučování cílové skupiny dětí v základních 
školách, přichází na český trh po 15 letech pozi-
tivních zkušeností a úspěšného rozvoje ve Švýcar-
sku. Osvědčený vzdělávací koncept se švýcarskou 
kvalitou, založený v roce 1999, nabízí doučování 
v malých skupinách 2 – 5 žáků nebo individuál-
ní studijní program šitý přímo na míru s vlastním 
lektorem. Cílem doučování je především pomoci 
dětem vylepšit školní výsledky, kompenzovat ne-
dostatky školní výuky, zdokonalit potřebné znalos-
ti a v neposlední řadě snížit jejich stresovou zátěž. 
Současně jim má pomoci získat zpět vlastní sebe-
důvěru a chuť podílet se na školní výuce a vzdělá-
vání. Pro master-franchisanta nabízí nejen velmi 
kvalitně připravený franchisový balík, ale i další 
průběžnou péči o master-franchisanta a podporu 
jeho aktivit na českém a slovenském trhu.

„Master konference byla součástí Road Show 
Europe 2014, kterou pořádala mezinárodní 
organizace Franchise Pool International - FPI 
– ve spolupráci se společností AVEX systems, 
která je partnerem tohoto sdružení renomo-
vaných franchisových poradců. Road Show 
se uskutečnila v jednom týdnu kromě Prahy 
v dalších evropských metropolích jako na-
příklad v Paříži, Barceloně a v Düsseldorfu,“ 
uvádí Ing. Aleš Tulpa, organizátor konferen-
ce v Praze. AVEX systems je zástupcem v FPI 
pro Českou s Slovenskou republiku. Jedná se 
o největší organizaci franchisových poradců, 
která působí ve 27 zemích Evropy. 

Do Prahy přijeli osobně představit meziná-
rodně působící franchisové systémy zástupci 
velmi úspěšných značek, jako například pan 
Obermüller z franchisového systému Tiroler 
Bauernstandl z Rakouska, který nabízí v síti 
mobilních prodejen známý a velmi poptáva-
ný sortiment gastronomických specialit (šun-
ky, sýry, uzeniny aj. lahůdky) ze všech oblastí 

Tyrolských Alp. Německý koncept Burger-
me, který se zaměřuje na online nabídku ob-
líbených hamburgrů s pomocí mobilu nebo 
přes internet s dodávkou do 30 minut do 
zaměstnání, na oslavu narozenin, na party či 
pro jakoukoli jinou příležitost, představil pan 
Domscheit. Velmi úspěšný rakouský koncept 
ANKER se 120letou historií, který má recept 
na podnikání v oblasti maloobchodní sítě 
pekárenských výrobků, snacků a rychlého 
občerstvení, prezentovaly paní Bečič a paní 
Müllander. Tento systém je prověřen v praxi 
na současných 120 prodejnách včetně jedné 
pilotní v Bratislavě. Koncept bebedeparis 
patří k nejúspěšnějším systémům v oblasti 
internetových obchodů na španělském trhu. 
Nabízí sortiment 200 atraktivních a speciál-
ně vybraných dárků pro novorozence od 3-6 
měsíců a pro novopečené maminky s osob-
ním doručením v elegantním dárkovém koši, 
jak uvedl na konferenci pan Juan Carlos Agul-
ló, představitel tohoto velmi zajímavého sys-
tému. Účastníky konference zaujal i koncept 
výuky angličtiny malých dětí Kid’s & Us ze 
Španělska, který představil její master-fran-
chisant pro ČR pan Pešta. 

Další franchisové koncepty – švýcarský 
TCollege, Das Futterhaus a Mrs. Sporty z Ně-
mecka, Tutti frutti a ComForcare z USA, Nails 
cube z Itálie, Palmie bistro z Řecka a Cafe 
Frei z Maďarska – prezentoval jejich zástupce 
pro Českou a Slovenskou republiku, pan Aleš 
Tulpa ze společnosti AVEX systems. 

Advokát Antonín Kazda, který se specia-
lizuje na právo v oblasti franchisového pod-
nikání, poskytnul účastníkům netradičnou 

formou velmi zajímavé a cenné informace 
v oblasti právní problematiky franchisového 
podnikání. Franchisový poradce Aleš Tulpa 
se v závěru konference zaměřil na praktic-
ké rady a zkušenosti pro jednání s meziná-
rodně působícími franchisovými systémy 
o master-franchisových nebo franchisových 
licencích.

Téměř o všechny představené franchiso-
vé koncepty projevili účastníci konference 
velký zájem. S některými z nich vedou zahra-
niční franchisoři jednání o nákupu master-
-franchisových nebo individuálních licencí 
pro Českou a Slovenskou republiku. Rakous-
ký systém Tiroler uzavřel dokonce krátce 
po master-konferenci franchisovou smlouvu 
s prvním franchisantem pro Prahu. Stejně tak 
německý velmi úspěšný franchisový systém 
Mrs. Sporty otevře v březnu 2015 první fran-
chisový fitness-klub pro ženy v Jablonci nad
Nisou. Na konferenci prezentované franchi-
sové koncepty, jako např. Tcollege, burgerme, 
Anker, bebedeparis a Cafe Frei, jednají v těch-
to týdnech s několika vážnými zájemci o spo-
lupráci na českém a slovenském trhu. 

Více informací o této velmi úspěšné a zajímavé 
master franchisové konferenci v Praze a pre-
zentovaných franchisových značkách je možno 
najít na internetových stránkách: www.mas-
ter-konference.cz nebo na www.avexsystems.
eu – Katalog franchis. Ke všem prezentovaným 
franchisovým systémům může poskytnout po-
drobnější podklady i jejich zástupce pro český 
a slovenský trh pan Ing. Aleš Tulpa: ales.tul-
pa@avexsystems.eu. 

VELKÝ ÚSPĚCH MASTER  
FRANCHISOVÉ KONFERENCE V PRAZE!
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Master franchisová konference v Praze, která se konala na sklonku loňského roku, zaznamenala velký úspěch: zúčastnilo se jí 
126 zájemců o franchisové podnikání z ČR a ze Slovenska. Představeno bylo 13 nových franchisových systémů ze 7 zemí světa, 
které plánují expanzi na český a slovenský trh. 

ANKER – Tradiční vídeňská síť pekáren 
s historií delší než 120 let!
ANKER je velmi úspěšný franchisový recept na pod-
nikání v oblasti prodejen pekárenských výrobků, 
snacků a nápojů. Tradiční vídeňská výroba pečiva, 
zejména chleba, byla založena již v roce 1891. 
Dnes má společnost Ankerbrot AG celkem 140 fili-
álek, z nichž je 26 prodejen franchisových. Kromě 

Vídně (22 prodejen) a jiných rakouských měst za-
hájil tento franchisový systém expanzi do dalších, 
především do sousedních zemí. V Bratislavě ote-
vřela společnost ANKER první pilotní prodejnu v ro-
ce 2013. Na základě těchto mnohaletých a velmi 
kvalitních praktických zkušeností je připraven fran-
chisový koncept pro expanzi i do České republiky, 
kde hledá nové franchisové nebo multi-franchiso-
vé partnery (Poznámka: jeden franchisant může 
vlastnit více licencí pro několik prodejen).

Burger me hamburgry 
online a trochu jinak

Vtipný a výstižný název mladého a kreativního 
německého franchisového sytému nenechává ni-
koho na pochybách, o jakou nabídku se jedná. Co 
je to hamburger, dnes ví i u nás každé malé dítě. 
Co však v Česku a na Slovensku, ještě nemáme je 

možnost objednat si celý nabízený sortiment s po-
mocí mobilu, internetu nebo osobně a nechat si 
vše dodat domů, do zaměstnání, na oslavu naroze-
nin, na party či pro jakoukoli jinou příležitost, kde 
potřebujete pohostit své návštěvníky. Burgerme 
nabízí vybraný sortiment šťavnatých hamburgrů 
a křehkých salátů, které jsou podle individuálního 
přání zákazníka připravovány zcela čerstvě a těsně 
před dodáním „do domu“. Zákazník si může v on-
-line nebo telefonické objednávce zvolit kombinaci 
různých náplní a příloh zcela podle své chuti. Mimo 



Global Master Franchise Forum v Sitges
Brána pro evropskou franchisovou expanzi!

Global Master Franchise Forum, které se bude konat v Sitges nedaleko 
Barcelony ve dnech 23. – 24. 4. 2015, je velmi zajímavá nabídka pro české 
a slovenské franchisory!

Franchising

32

„Forum otevírá cestu všem franchisovým 
systémům, které mají v plánu expandovat 
především do Evropy,“ vysvětluje Ing. Aleš 
Tulpa, AVEX systems, člen ČAF a spoluorga-
nizátor tohoto fora, které v překrásném pro-
středí hotelu Dolce, v městečku Sitges neda-
leko Barcelony pořádá FPI – Franchise Pool 
International, jehož je AVEX systems členem 
za Českou a Slovenskou republiku. 

Možnost prezentovat na tomto foru své 
koncepty a tím i rychleji expandovat v cílo-

vých zemích EU se nabízí i pro úspěšné pů-
vodem české a slovenské franchisové systé-
my, které zde mohou získat mnoho cenných 
a užitečných informací o těch trzích, o které 
mají zájem. 

Program fora nabízí kromě představení 
jednotlivých franchisových konceptů, zemí 
pro plánovanou expanzi a členů FPI, kteří 
budou pro zájemce hledat master-franchi-
santy nebo franchisanty, i řadu workshopů 
na různá témata, jako např.: Jak se na expanzi 
připravit, kde a jak hledat master-franchisové 
partnery, jak nejlépe a kvalifikovaně vypočí-
tat master-franchisové poplatky, co by měla 
obsahovat master-franchisová smlouva z po-
hledu zkušených franchisových poradců 
a právních expertů, doporučené marketin-
gové aktivity aj. 

Tato akce se koná již po čtvrté a navazuje 
na velmi dobré zkušenosti a výsledky z po-
sledních let v italských Benátkách, v rakous-
kém Salzburku a nebo na Maltě, kde bylo 

představeno celkem přes 50 franchisových 
systémů, které následně expandovaly do 
zemí, ve kterých FPI působí. 

V případě Vašeho zájmu o účast na foru ve 
Španělsku zašlete prosím e-mail na zástupce 
FPI pro ČR a Slovensko:
ales.tulpa@avexsytems.eu
nebo volejte: +420 724 007 505.
Více informací najdete i na internetových
stránkách: www.avexsystems.eu
nebo www.franchisepool.org. 
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2015

Společnost ATLAS consulting, která se zabývá 
právními informačními systémy, organizuje 
zmíněné setkání již popáté pod názvem „Práv-
ní prostor 2015“, letos s podtitulem: (Ne)mož-
né podoby práva. Na programu setkání bude 
rovněž diskuse o připravované novele trest-

ního řádu či zákonu o státním zastupitelství, 
problémech v cestovním ruchu, daňových no-
vinkách či whistleblowingu (upozornění na 
nezákonné praktiky zaměstnavatele). Chybět 
nebude ani téma z rodinného práva v podo-
bě rozvodů s možnými formami vypořádání 

společného jmění manželů a upozorněním 
na jejich případné „odklony“. Také letos se od-
borníci zaměří na aktuální otázky české justice 
s tématy, jako je samostatná soudcovská rada 
či připravované novely civilního procesu. 

Mezi přednášejícími se mimo jiné představí 
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., JUDr. Pavel 
Zeman, JUDr. Josef Baxa, JUDr. Roman Fiala, 
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. a řada dalších. 

Kongres se koná pod záštitou Ministerstva 
spravedlnosti ČR a za podpory hlavních od-
borných partnerů – Soudcovské unie ČR, Unie 
podnikových právníků ČR a Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. Kongres každoročně přivítá 
200 účastníků z různých oblastí práva.

Právní prostor 2015
Ministerstvo spravedlnosti se stále nevzdává rozsáhlé novely nového občanského zákoníku, 
který nabyl účinnosti před rokem v lednu. V Seči u Chrudimi se proto ve dnech 21. – 22. 4. 
2015 sejdou zastánci i odpůrci současného znění zákoníku, aby hodnotili dosavadní zkuše-
nosti s touto právní normou, její výkladové problémy, či naopak vítaná vylepšení. Názorovou 
výměnu tak lze očekávat především mezi Robertem Pelikánem s Petrem Čechem˝na straně 
jedné a Petrem Téglem s Filipem Melzerem na straně druhé. 

Existují internetové stránky, které se na první 
pohled neliší od jiných internetových obcho-
dů. Háček se skrývá v obchodních podmín-
kách. „Uvádí se v nich, že spotřebitelé mají co 
do činění s podnikatelem, který na základě 
plné moci zajistí objednané zboží u některého 
z asijských dodavatelů. Předmětem smlouvy 
tedy údajně není samotný prodej, ale zpro-
středkování prodeje. Rozdíl spočívá v tom, že 

zprostředkovatel zboží neprodává a za nic ne-
odpovídá. Nenese odpovědnost za vady zboží, 
za škodu a ani za pozdní dodání,“ vysvětluje Lu-
káš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Provozovatel internetových stránek tak ob-
chází své zákonné povinnosti prodejce tím, že 
se staví do role zprostředkovatele. Takzvané 
zprostředkovatelské e-shopy však nemohou 
příkazní smlouvou zákazníky zbavit záruky 

na zakoupené zboží. „Rozhodující je to, co se 
skutečně odehrává, nikoli to, jak situaci podni-
katel prezentuje. Spotřebitelé, kteří si vyberou 
zboží označené kupní cenou, dají ho do virtu-
álního nákupního košíku a stiskem tlačítka jej 
objednají, jsou bez dalšího kupujícími a pro-
dejcem není nikdo jiný než provozovatel e-
-shopu. Předstíráním zprostředkování namísto 
samotného prodeje tito obchodníci v mnoha 
ohledech porušují zákon,“ konstatuje Lukáš 
Zelený.

Doporučení je jednoduché: důkladně se 
seznámit s obchodními podmínkami vyhlíd-
nutého obchodu a v případě náznaku, že se 
má jednat o zprostředkovatelství zboží, raději 
nakupovat jinde. Je rovněž vhodné obrátit se 
na Českou obchodní inspekci. 

WWW.FRANCHISING-ACADEMY.CZ

FAIRPLAY FRANCHISING . POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU A WORKSHOP
19. března 2015, Těšnov 5, Praha 1

09:00–13:00 hod. Přednáška Fairplay Franchising – 9 pravidel pro partnerský úspěch
14:00–17:00 hod. Workshop/práce ve skupinách

Organizátor: Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča – Project Manager, Lhotská 2202, 193 00  Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu. Konferenční jazyk: simultánní tlumočení ČJ/NJ. 

Registrace a poplatek: Poplatek za účastníka po dobu konání semináře je 6 900 Kč včetně DPH. Poplatek za druhého účastníka z jedné firmy činí 2 900 Kč včetně DPH. 
Poplatek zahrnuje: materiály, občerstvení, knihu W. Martius „Franchising Fair play”. Přihlášky: e-mailem na info@franchising-academy.cz nebo telefonicky na +420 603 203 828.

Waltraud Martius po dvou letech opět v Praze s přednáškou „Fairplay Franchising”

WALTRAUD MARTIUS se zabývá franchisingem v Rakousku od roku 1980. Je označována jako franchisová
poradkyně pro první kroky franchisových systémů. Po studiu na vysoké škole a diplomové práci na téma
franchising působila mnoho let jako franchisový poskytovatel. Od roku 1989 je aktivní jako franchisová
poradkyně v Rakousku a Německu. Je spoluzakladatelkou a čestnou prezidentkou Rakouského franchisového
svazu. Přednášela a stále vystupuje na mnoha významných konferencích a seminářích v celé Evropě.

inzerce_Martius_2015_172x110mm:Sestava 1  16.2.2015  10:43  Stránka 1

Zprostředkování prodeje?
Nekalá praktika některých e-shopů
Myslíte si, že když si na internetu vyberete zboží, dáte je do košíku a odešlete objednávku, 
nakupujete? Podle některých e-shopů se mýlíte. Opravdu? 
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TADY ROZHODNĚ
NESMÍTE CHYBĚT!

Vzdělaná, úspěšná, pohledná, samostatná, 
nezávislá, ale pořád žena, partnerka i mat-
ka? Chcete se osamostatnit, seberealizovat 
se a být nezávislá na trhu práce? Umíte své 
schopnosti a znalosti opravdu zúročit? I na 
tyto otázky Vám pomohou najít odpovědi 
naše mentorky – úspěšné ženy z českého 
byznysu a mimořádné osobnosti. 

Přijďte si užít spolu s tisícovkou dalších žen 
dny plné novinek, zkušeností a inspirace.

Více na WWW.EQUALPAYDAY.CZ

NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ
ÚSPĚŠNÝCH A INSPIRATIVNÍCH
ŽEN V ČR! PŘIDÁTE SE?

6. ročník EQUAL PAY DAY v České republice se bude konat
17. a 18. dubna 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague. 
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Neopakovatelné dva dny plné 
ŽENSKÉ ENERGIE, SILNÝCH 
PROFESNÍCH I ŽIVOTNÍCH 
PŘÍBĚHŮ, SDÍLENÍ A SETKÁVÁNÍ. 

Akci pořádá nezisková organizace 
Business & Professional Women ČR.

Sdílený pracovní prostor vybudován designéry.  Nabízíme koncept plně 
vybavených místností, který reflektuje současný trend flexibilního způsobu práce. 
Pojďte si k nám pronajmout židli či seminární místnost a zároveň tak využít 
potencionálních kontaktů a zkušeností zajímavého okruhu lidí R14. 
Adresa Rašínovo nábřeží 14 nabízí inspirativní atmosféru podvyšehradského 
secesního domu s výhledem na řeku, který uchvátí.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu kontakt@r14.cz nebo na tel.: 00420 608 422 822.
www.R14.cz

„Je to úžasná výzva a radostná práce. Celá 
instalace je velice komplexní. Zahrnuje na-
příklad 12 čtverečních metrů živého lesa, 
automatický pěstební systém, živý přenos 
z miniaturních kamer na obrovskou projekč-
ní plochu, prvky rozšířené reality, robotická 

ramena či mikroskopy. Cílem je dosažení 
co nejjednoduššího sdělení a silného emo-
cionálního zážitku,“ poznamenal k realizaci 
hlavní manažer projektu Jan K. Rolník. „La-
boratorium Silencii přímo reaguje na lidskou 
potřebu přítomnosti v přírodě. Výsledkem je 

komplexní obraz lesa, v němž se živá příroda 
snoubí s technologiemi a nabízí návštěvní-
kům kromě poznání a odpočinku též jedi-
nečný estetický a emoční prožitek,“ doplňují 
autoři návrhu Dávid Sivý a Jan Tůma.

„Ve všech ohledech jsem projektem nad-
šen: český les je přesnou vizitkou naší maleb-
né země, hi-tech systém nabízí něco dosud 
nevídaného a propojil studenty několika 
kateder ČVUT a dokonce i dalších škol,“ ne-
skrývá nadšení generální komisař Jiří F. Po-
tužník.

Expozici připravuje společnost Full Capa-
city ve spolupráci s ČVUT, kde se do projektu 
zapojilo několik pracovišť Fakulty architektu-
ry ČVUT včetně ateliérů Vladimíra Soukenky 
a Mariana Karla, kde působí hlavní autoři ná-
vrhu Dávid Sivý a Jan Tůma. Na projektu se 
dále podílí Fakulta elektrotechnická ČVUT, 
Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov ČVUT, Institut intermédií, Institut svě-
telného designu a další.

Kromě multimediální instalace realizuje 
společnost Full Capacity také interiér a vý-
stavní mobiliář sousední části Českého pa-
vilonu s názvem „Země fantazie“, kde budou 
dočasné expozice krajů a partnerů České 
účasti EXPO. Autory návrhu jsou Jan Tůma 
a Jindřich Ráftl ze studia R/FRM. 

„Laboratoř ticha“ pro instalaci na EXPO 2015 v Miláně
V polovině ledna se v areálu Českého vysokého učení technického v Praze představil funkční 
segment „Laboratoře ticha“. Ta bude součástí pavilonu České republiky na EXPO 2015 MILÁN. 
Světová výstava začíná 1. května 2015. Česká expozice zavede její návštěvníky do inter-
aktivního lesa, kde s pomocí vyspělých technologií odkryje tajemství světa rostlin. Expozici 
připravuje společnost Full Capacity ve spolupráci s ČVUT.

Zdroj foto: Mária Júdová, archiv Full Capacity

Centrum mezinárodního obo-
ru vína a lihovin se v březnu 
každého roku nachází v Düs-
seldorfu. ProWein plní kaž-
doročně znovu i ty nejvyšší 

nároky na optimálně strukturované obsaze-
ní pavilonů, mezinárodní ochutnávky nebo 
prestižní doprovodný program. A jedno je 
dnes naprosto jisté: na veletrhu ProWein 
2015 v Düsseldorfu budou opět zastoupeny 
všechny mezinárodně významné pěstitelské 
země a regiony. Zásadním faktorem úspěchu 
veletrhu ProWein je rozsáhlá nabídka spojená 
s jasným zaměřením na obchod. Düsseldorf 
se tak opět stane nejdůležitějším místem pro 
setkávání odborníků z oboru vinařství a li-

hovarnictví z celého světa. Veletrh ProWein 
poskytne oboru profesionální pracovní plat-
formu pro obchody na nejvyšší úrovni.

ProWein Forum  
a doprovodný program vystavovatelů
Navíc k široké paletě nabídek vystavovatelů 
nabízí doprovodný program veletrhu Pro-
Wein skutečnou přidanou hodnotu. Oblí-
bené semináře a degustace během veletrhu 
se konají buď na seminářové ploše ProWein 
Forum nebo přímo v expozici pořádajícího 
vystavovatele. Spektrum více než 300 akcí 
je velice rozmanité. Vedle tématických de-
gustací vztažených k jednotlivým odrůdám 
vína a regionům se koná mnoho akcí na téma 
kombinace vína a jídla i přednášek o obchod-
ních cestách, trendech na trhu a podmínkách 
importu a exportu.

Více na stránkách www.prowein.de

Nově vznikající holding je 
velkoobchodem s komplex-

ní nabídkou sportovních značek pro stávající 
i nové zákazníky. Od ostatních se chce odlišo-
vat nejen rychlými a úplnými dodávkami vý-
hradně zastoupených značek, ale i zaváděním 
unikátních služeb v oblasti péče o prodejny 
a prodejní personál. „Jedná se o významný 

krok v souladu s naší strategií, který nám 
umožní nabídnout zákazníkům i partnerům 
ještě větší výhody,“ prohlásil Martin Beránek, 
obchodní ředitel nového holdingu.

Podle něj kromě konkurenčních výhod, 
vycházejících ze spojení dvou vzájemně se 
doplňujících, fungujících společností a pro-
duktových portfolií, přináší spojení možnost 

zlepšení struktury nákladů a nové možnosti 
růstu. „V době, která je pro sektor sportov-
ního velkoobchodu náročná, sloučení posílí 
naše postavení na trhu. Stejně jako námi zastu-
pované firmy jsou špičkou ve svých segmen-
tech, chceme mít stejnou pozici i jako jejich 
distributor. A to nejenom v České republice,“ 
doplňuje Martin Beránek.

Nový holding s nabídkou sportovních značek
Společnosti SPORT KONCEPT a LEVEL, dva distributoři sportovního sortimentu, se dohodly na sloučení svých aktivit.

ProWein 2015
Mezinárodní specializovaný veletrh vína  
a lihovin / 15. – 17. března 2015



Během celého roku se budou konat další 
sektání, výstavy a akce a značka DS má při-
pravena různá překvapení. Značka DS vyu-
žije k oslavě 60 let vozu DS celé řady výstav 
a autosalonů, ať už určených pro milovníky 
veteránů, jako je výstava Rétromobile (Paříž 
4.–8. února) nebo Techno-Classika (Essen, 
Německo, 15.–19. dubna), nebo mezinárod-
ních autosalonů, jako je Autosalon v Ženevě 
(Švýcarsko, 5.–15. března), Šanghaji (Čína, 
22.–29. dubna) nebo Frankfurtu (Německo, 
19.–27. září). Tady všude vystaví dobové auto-
mobily nebo nové produkty vyvinuté s ohle-
dem na historický model DS.

U příležitosti oslav 60 let vozu DS se na 
různých místech po celém světě, od Belgie 
26. dubna po Austrálii od 2. do 11. října, bu-
dou konat setkání fanoušků. Jedno z největ-
ších mezinárodních setkání se koná 22.–23. 
května na historickém okruhu v Monthléry 
(Francie), kde se očekává účast 700 historic-
kých vozů DS. Značka DS uvítá od 19. do 22. 
května v Paříži, kolébce vozu DS z roku 1955 
a kolébce značky DS, zástupce své celosvěto-
vé sítě a na víkend 23.-24. května si připravila 
akce pro širokou veřejnost přímo uprostřed 
Paříže, v Tuilerijských zahradách.

Vůz DS 19 byl poprvé představen 6. října 
1955 pod skleněnou kopulí pařížského Grand 
Palais a vzbudil okamžitě bezprecedentní zá-
jem, během jediného dne se prodalo 12 000 
kusů. Díky kombinaci stylu a technologic-
kých inovací se vůz stal legendou, o které se 
mluví dodnes. „Je naprosto očividné, proč 
slavit narozeniny historického modelu DS ve 

chvíli, kdy značka začíná první rok své exis-
tence. Tento vůz představuje výjimečné dě-
dictví značky, o které se opíráme, abychom 
svým zákazníkům nabídli modely, u nichž 
se snoubí obdivuhodný design, technologie, 
komfort a úžasné pocity při řízení, ušlechtilé 
materiály, elegance a péče o detail,“ vysvětlu-
je Yves Bennefont, generální ředitel značky. 
Po celém světě se proto bude slavit šedesáti-
leté výročí slavného vozu.

Francouzská značka DS vznikla oficiálně 
v Paříži 1. června 2014 a potvrdila tak svou 
ambici umožnit francouzskému automobilo-
vému průmyslu zařadit se mezi luxusní seg-
menty. Řada DS, jež se inspirovala od toho 
nejlepšího z francouzského know-how, za-
chovává hodnoty inovace a odlišnosti, které 
převzala od vozu DS z roku 1955.

60 LET DS: TŘI IKONY ZAHAJUJÍCÍ OSLAVY
Při příležitosti 60 let vozu DS z roku 1955 spojuje značka DS tři ikony, kterými jsou: původní DS, model DS 3 WRC a Sébastien Loeb. Ty společně 
oslaví výročí tohoto legendárního vozu a současně doprovodí novou značku DS. Všechny tři ikony se v lednu setkaly v Monte Carlu: DS 3 WRC 
a Sébastien Loeb se zúčastnil startu 83. Rallye Monte Carlo a vůz DS 21 se zase zúčastnil 18. Rallye Monte Carlo historických vozů. 

Vyhlášení této významné odborné i spole-
čenské události proběhlo ve slavnostní před-
vánoční atmosféře v rámci zasedání Hlavní-
ho výboru České marketingové společnosti 
na Novotného lávce v Praze 1 dne 17.12.2014. 
Slavnostního aktu se za Českou marketingo-
vou společnost zúčastnili prezidentka spo-
lečnosti doc. Jitka Vysekalová a viceprezi-
dent – předseda poroty soutěže prof. Gustav 
Tomek. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže 
svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, 
osobnost světového marketingu.

Jedním z hlavních cílů České marketingo-
vé společnosti je podpora marketingu jako 

nezbytného faktoru rozvoje a konkurence-
schopnosti naší ekonomiky. Mezi cestami 
k jeho dosažení získala významnou roli sou-
těž o Marketéra roku, která vstupuje již do 
desátého ročníku.

Přihlášené projekty se především hodno-
tí z pohledu inovativnosti, efektivnosti, roz-
voje metod a principu marketingu včetně 
dodržení etických a dalších předpokladů. 
Souběžně probíhá soutěž Mladý delfín pro 
vysokoškoláky oborů zaměřených na mar-
keting.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2015. 
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 

se koná 21. května 2015 v Divadelním klubu 
Lávka na Novotného lávce v Praze 1.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způ-
sobu podávání přihlášek, jsou k dispozici 
na www.cms-cma.cz, případně je možno 
směrovat další dotazy na emailovou adresu 
info@cms-cma.cz.

Česká marketingová společnost vyhlásila desátý jubilejní ročník soutěže 
o Marketéra roku. Tentokrát za rok 2014. 

MARKETÉR ROKU JIŽ PODESÁTÉ
Přihlaste své kandidáty do soutěže!

V evropském žebříčku kupní síly obyva-
telstva se Česko v letošním roce propadlo 
až na 26. místo. Trend poklesu úrovně 
kupní síly českých domácností ve srovná-
ní s ostatními evropskými zeměmi, který 
započal v roce 2011, prohloubila i loňská 
intervence ČNB. Tu pocítili především ti, 
kteří rádi nakupují v zahraničí nebo více 
cestují ale i ti, kteří prostě jen nakupují do-
vážené výrobky.

Průměrný obyvatel České republiky tak 
má letos k dispozici o téměř 47 % méně 
finančních prostředků než průměrný oby-
vatel Evropy. Ukázala to studie společnosti 
INCOMA GfK „Kupní síla v okresech a ob-
cích ČR 2014“.

Úroveň kupní síly je srovnatelnou metodi-
kou sledována ve všech evropských zemích. 
Oproti loňskému roku nás předstihly pobalt-
ské státy Litva a Estonsko, o něco lépe je na 

tom i Slovensko. Za námi zatím zůstávají další 
země středoevropského prostoru - Polsko 
a Maďarsko. S velkým odstupem je včele žeb-
říčku Lichtenštejnsko, následované Švýcar-
skem a Norskem.

V rámci České republiky jsou samozřej-
mě v úrovni kupní síly značné regionální 
rozdíly. Nejvyšší kupní sílu vykazuje Praha 
(index 130,1) a Středočeský kraj (106,4), na 
opačném konci žebříčku jsou kraje Ústecký 
(89,0) a Moravskoslezský (89,8).

Náskok Prahy se ovšem postupně snižuje, 
naopak bohatne prstenec obcí v těsném zá-
zemí hlavního města. Významnou koncentra-
cí vyšších příjmových kategorií se vyznačují 
zejména Roztoky, Úvaly, Černošice, Jesenice 
u Prahy, Čelákovice či Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav. Naopak většina „chudších“ 
sídel je situována v severněji položených ob-
lastech státu. 

Pramen:
„Kupní síla v okresech
a obcích ČR 2014“, INCOMA GfK

Úroveň kupní síly na obyvatele v Evropě (index - % evropského průměru)

Pořadí zemí 2013/14 Index kupní síly 2014 Index kupní síly 2010

1. Lichtenštejnsko 418,3 410,3

2. Švýcarsko 283,4 227,1

3. Norsko 233,1 209,3

4. Lucembursko 220,0 229,2

5. Dánsko 168,1 138,2

23. Slovensko 57,5 56,4

24. Litva 56,4 39,6

25. Estonsko 54,7 41,3

26. Česká republika 53,4 57,7

27. Lotyšsko 52,8 35,2

Pramen: GfK

Průměrná úroveň kupní síly obyvatel českých regionů (index - % českého průměru)

Charitky díky společnosti Mary Kay předaly 
finanční příspěvek čtyřem dětem z Klokán-
ku Hostivice, který patří pod Fond ohrože-
ných dětí. Mary Kay si pro představení novi-

nek svého Tučňáka Mikyho v říjnu loňského 
roku pořídila Charitky, originální propagační 
předmět kompletovaný zdravotně postižený-
mi, z něhož je 12% předáváno dále na pomoc 
dětem a podporu jejich rozvoje. 

Charitky věnovaly dětem z Klokánku 
Hostivice díky společnosti Mary Kay část-
ku 10.752 Kč. Čtyři děti tak budou moci 
rozvíjet své zájmy a záliby. Díky Charitkám 
se sourozenci Honzík s Evičkou i jejich ka-
marádi Maksym a Kevin budou moci věno-
vat svým oblíbeným aktivitám v kroužcích 
fotbalu, sportovních her, boxu, angličtiny 
i výtvarničení.

Symbolický šek byl předán v druhé polovině 
ledna na konferenci nezávislých poradkyň 
Mary Kay do rukou Marie Vodičkové z Fondu 
ohrožených dětí a Leony Koutenské, vedou-
cí Klokánku Hostivice. Šek předala Barbora 
Chuecos, generální ředitelka Mary Kay a Mi-
riam Janyšková, zakladatelka Charitek.

Charitky díky společnosti Mary Kay 
pomohly dětem v Klokánku

Kupní síla v okresech a obcích ČR 2014
V evropském žebříčku kupní síly Česko kleslo na 26. místo,uvádí tisková informace společnos-
ti INCOMA GfK k aktuálním výsledkům studie „KUPNÍ SÍLA V OKRESECH A OBCÍCH ČR 2014“

Ze života značek
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