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Milí čtenáři,
v našem letním vydání si počtou milovníci automobilových 
novinek, konkrétně o novém Audi Q7. Říká se, že úspěch spo-
čívá ve schopnosti provést svůj plán lépe než ti odvedle. Psal 
se rok 1980, ženevský autosalon, stánek Audi... tisíce zvěda-
vých pohledů, desítky palcových titulků, jeden jediný model 
- Audi Quattro. I pětatřicet let poté, co se Audi Quattro po-
prvé představilo světu, jeho odkaz žije bohatým a plodným 
životem - v praktickém rodinném SUV, ostrých sportovních 
sedanech, malých hatchbacích nebo luxusních limuzínách.

Ale ani čtenářky něžného pohlaví v tomto vydání nepřijdou 
zkrátka. Mohou se dočíst třeba o luxusních značkách z Kar-
lových Varů, jež jsou nositeli odkazu dávných dob a záro-
veň inspirované poznatky současných vědeckých výzkumů.

Pro vedení firem budou jistě zajímavé články o společnosti 
MCAE Systém, která je již 20 let průkopníkem v oblasti 3D 
technologií a jejich aplikací při vývoji produktů, nebo o kli-
nice Program H Plus se svým revolučním přístupem ke klien-
tům. Poskytuje unikátní koncept komplexní zdravotní péče 
uzpůsobený individuálním potřebám jak pro Vás osobně, 
tak pro Vaše zaměstnance.

Z těch nejzajímavějších článků v naší části STORES Vás jis-
tě upoutá vyhlášení letošního ročníku soutěže Euroshop 
RetailDesing Awards o nejlepší koncept světa a představení 
třech nejkrásnějších vítězných obchodů. 

Úspěch je součtem malých snah, opakovaných den po dni. 
Přeji Vám ty úspěchy, rádi o nich napíšeme, ale také krásné 
léto a pohodovou dovolenou!

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Chcete vydávat
svůj firemní časopis?
Naše vydavatelství B&S Communicate s.r.o.  
ho pro Vás umí vyrobit na klíč  
– redakci, grafiku, tisk i distribuci!
Obraťte se s důvěrou na nás
office@pribehyznacek.cz nebo 777 87 88 17

HRDĚ NOSÍ MÉ JMÉNO
A ten váš bude též! Favorit je originál vyrobený na míru dle vašich 
fyzických proporcí, takže vám perfektně sedne od startu do cíle.
Je jenom váš, proto má také pod lakem natisknuté vaše jméno.

FAVORIT. LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT www.favorit.cz



napsal Václav Rybář

Není Quattro jako quattro, což zjistíte při debatě 
s jakýmkoliv odborníkem. Každé Audi může být 
quattro, ale to původní - familiérně označované 
jako Uri - je jenom jedno. A právě tahle ikona je i po 
pětatřiceti letech základním stavebním kamenem 
celé značky.

Rok 1980, ženevský autosalon, stánek Audi... 
tisíce zvědavých pohledů, desítky palcových 
titulků, jeden jediný model - Audi Quattro. 
Ano, to s velkým kvé na začátku slova, 
kterým italové označují číslici čtyři. Když 
Ferdinand Piëch, ještě nedávno velitel celého 
koncernu Volkswagen a duchovní otec řady 
ikonických vozů (mj. Bugatti Veyron) na 
konci sedmdesátých let odsouhlasil malý 
projekt s kódovým označením A1 (Allrad 1 - 
Pohon všech kol, verze 1).  

VOJENSKÉ KOŘENY
Piëch byl tehdy u Audi ředitelem technic-
kého vývoje a v roce 1977 dostal dopis 
od Jörga Besingera, manažera oddělení 
experimentálních převodových jednotek, 
který se ve Finsku účastnil testů v těžkých 
terénech. Automobilka si na poměření 
sil přivezla hned několik vozů různých 
koncepcí - zadní pohon, přední pohon, 
motor vpředu, vzadu i uprostřed a Besinger 

zkoumal jak se různé varianty s různými rozvory a rozdělením váhy budou chovat na sně-
hových a ledových podkladech. Pro srovnání bylo přizváno i několik vojenských vozidel, 
včetně džípu Volkswagen Iltis, který byl v podstatě potomkem vojenských džípů z druhé 
světové války (např. Volkswagen Kübelwagen). Disponoval stálým pohonem všech čtyř 
kol a Besinger si všiml, že na sněhu se mu žádný z civilních vozů nevyrovná, dokonce 
i papírově mnohem výkonnější soupeři končili v závějích. Besinger Piecha přesvědčil ke 
schválení stavby testovacího vozu, který by vedl k vývoji stálého pohonu všech čtyř kol 
pro závodní a civilní aplikace. 

Testovací vůz, nádherné červené Audi 80 s nepatrně delším rozvorem (laikem nerozpo-
znatelná změna), disponoval v podstatě identickou technikou jako vojenský Iltis. V té chví-
li ještě velmi hrubá vize ovšem koncem roku vedla k přejmenování projektu na EA 262 
(Entwicklungsarbeit 262 - Vývojový projekt č. 262). Besinger kromě ofi ciálního jména do-
stal i rozpočet a časový plán. Do roka musel přijít s funkčním prototypem. Hned v lednu 
se tedy vydal do rakouských průsmyků, aby prodlouženou Audi 80 vyzkoušel na sněhu. 
Turracher Höhe ve Štýrsku je jednou z nejhezčích, ale zároveň nejprudších horských silni-
ček. V některých místech tu převýšení dosahu až 30% a právě tyto pasáže dodnes vyhle-
dávají zkušení cyklisté. Besinger si je ovšem na začátku roku 1978 vybral právě pro jejich 
strmý profi l a sněhovou nadílku. Prototyp měl pevně spojené nápravy, což mu umožnilo 
dosahovat neuvěřitelné trakce na sněhu, ale při rychlejších průjezdech zatáček si inženýři 
všimli, že převodová soustava je neúměrně namáhána. Problém byl v tom, že vojenské 
vozy s pohonem všech čtyř kol nikdy nebyly stavěné na vyšší konstrukční rychlost - jejich 
hlavním údělem bylo pomalé, ale jisté zdolávání neprostupných terénů.

4X4 FAKT  Není čtyřkolka jako čtyřkolka. Vozy používající 
mezinápravové diferenciály jsou označovány jako AWD. Terénní vozy 
využívající rozvodovky jsou označovány jako 4WD.

Testovací vůz, nádherné červené Audi 80 s nepatrně delším rozvorem (laikem nerozpo-
znatelná změna), disponoval v podstatě identickou technikou jako vojenský Iltis. V té chví-

ček. V některých místech tu převýšení dosahu až 30% a právě tyto pasáže dodnes vyhle-

včetně džípu Volkswagen Iltis, který byl v podstatě potomkem vojenských džípů z druhé 
světové války (např. Volkswagen Kübelwagen). Disponoval stálým pohonem všech čtyř 

projekt s kódovým označením A1 (Allrad 1 - 

tisíce zvědavých pohledů, desítky palcových 
titulků, jeden jediný model - Audi Quattro. 

I měsíční vozítka od

NASA mají pohon 

všech kol. Místo quattra 

používají samostatné 

elektromotory.

Kromě pohonu všech 

kol nabízí nové Audi Q7 

za příplatek i zatáčení 

všemi koly. Technika 

známá např. i z vozů 

Porsche umožňuje 

ještě rychlejší a jistější 

průjezd zatáčkami

Nová Q7 má automatickou 

korekci celé soupravy při 

couvání s vozíkem. Pokud 

vám tedy právě tenhle chyták 

v autoškole dlouho nešel 

nacvičit, nemusíte se s Audi 

ničeho bát

Navigace vidí až za roh

a předem vás upozorní 

třeba na nenadálé 

omezení rychlosti.

Dieselová Q7 je o tři

metráky lehčí než v minulé 

generaci a vejde se na váze 

pod hranici dvou tun!



Při rychlém průjezdu zatáčkou docházelo 
k tomu, že vnitřní kola opisovala menší 
oblouk než vnější a rozdíl působících sil 
musel absorbovat mechanismus pohonu 
všech čtyř kol. Při vyšších rychlostech to 
vedlo k nadměrnému opotřebení - podob-
ně jako u moderních vozů, když necháte 
při dálničních rychlostech všechny uzávěr-
ky diferenciálů trvale zapnuté. Franz Te-
gler, vedoucí vývoje převodovek, naštěstí 
dostal geniální nápad: instalovat přímo do 
převodovky krátkou dutou hřídel, která 
rozdělí výkon motoru do dvou směrů. Na 
jednom konci hřídel ústila do předního, 
manuálně uzamykatelného diferenciálu, na 
druhé pak hřídel přenášela až 50% výkonu 
k zadní nápravě, která měla samosvor, tak-
též manuálně spínaný z interiéru prostřed-
nictvím otočného knofl íku. Sluší se dodat, 
že Teglera na jeho brilantní nápad přivedla 
žena. Konkrétně manželka jeho kolegy 
Ernsta Fialy z Volkswagenu. Fiala půjčil 
auto manželce na nákupy do Vídně. Po 
návratu si stěžovala, že auto divně poska-
kuje a špatně se s ním parkuje. Bylo jasné, 
že pro obecně vyžadovaný jízdní komfort 
bude potřeba vyřešit spojení obou náprav 
trochu jinak. Použití duté hřídele se dvěma 
uzávěrkami poprvé v historii umožnilo 
výrobu lehkého a prostorově nenáročného 
pohonu všech čtyř kol, který byl vhodný 
nejen pro vojenské a nákladní vozy, ale 
také pro sportovní účely. Audi Quattro se 
začalo klubat na nic netušící svět.

KRASOBRUSLAŘSKÁ 
PREMIÉRA
Novinku Audi představilo třetího břez-
na roku 1980 na zimním stadionu vedle 
tradičních výstavních ploch ženevského 
autosalonu. Automobilka věděla, že má 

v rukávu trumf a chtěla Audi Quattro představit na ledové ploše, kterou nový vůz 
s pohonem čtyř kol dokázal zkrotit. Výrazný design s nafouknutými blatníky i pětivál-
cový turbomotor o výkonu 160 koní (velmi záhy zvýšený na rovné dvě stovky) okouzlil 
novináře, kteří sportovní Audi vyhlásili za ženevskou hvězdu. Zákazníkům se také líbila, 
ovšem tehdejší cena dosahující 49900 západních marek byla studenou sprchou. Jen pro 
srovnání - model Coupé GT, taktéž vycházející z Audi 80, stál „pouhých“ dvacet tisíc ma-
rek. Není divu, že ačkoliv Audi Quattro všichni obdivovali, objednávky se scházely spíše 
pozvolna. Prodejci si objednali v prvním roce prodeje nějaké dvě tisícovky kusů, ale na-
konec prodali pouhých dvanáct stovek. Překážkou nebyla ani tak ambiciózní cena jako 
spíš mystérium obklopující onu italskou zkratku quattro. To se ale mělo rychle změnit.

RALLYOVÉ ZEMĚTŘESENÍ
Už v době, kdy vývojáři prvního Quattra sledovali, jak si na sněhu vede vojenský Volks-
wagen Iltis, tušili, že mají v rukou trumf. Do rally ovšem nastoupili s rozvahou. Během 
roku 1980 ho Audi nasadilo v poměrně civilně vypadajícím provedení - žádný aerodyna-
mický bodykit - jen sériová verze s polepy a třísetkoňovým motorem, závodící na vybra-
ných podnicích v rámci prototypů. Pak přišel na řadu tradiční otvírák sezóny, rakouská 

Jänner Rallye, kterou Audi Quattro přesvědčivě vyhrálo. To hlavní mělo ale teprve přijít. 
Audi se svým novým strojem nastoupilo na start rallye Monte Carlo. Za volantem seděl 
fi nský pilot Hannu Mikkola a ostatní jezdci se sázeli, zda zajede na první erzetě čtyřkol-
ka od Audi nejlepší čas nebo všem ujede alespoň o deset vteřin. Když přijel Mikkola do 
cíle, dozvěděl se o sázce a šokovaným konkurentům prozradil: „Kdo sázel, že vedeme 
o deset vteřin, ten vyhrál.“ A pak ještě dodal, že k těm deseti vteřinám nadělil soupe-
řům ještě minutu navrch. Hned na první rychlostní zkoušce. Quattro zasněženou rally 
s přehledem vyhrálo a ostatní stáje začaly panikařit. Tradiční volbou byl doposud pohon 
zadních kol, který umožnil silným vozům snadné proplétání se vracečkami. Na kluzkém 
povrchu ovšem čtyřkolka neměla konkurenci a nešlo o rozdíl jedné, ale hned několika 
tříd. Ostatní stáje se nebály přiznat, že zaspaly dobu a horečně začaly pracovat na vlast-
ním pohonu všech kol. 

Audi si svůj nekompromisní náskok udrželo dva roky. V roce 1981 dokonce deklaso-
valo soupeře s pomocí nejrychlejší ženy za volantem, Michéle Moutonové, která s pře-
hledem vyhrála toskánskou rally San Remo. To byly přesně ty palcové titulky, které Audi 
potřebovalo. Celý svět díky dominanci v rally viděl, co vlastně pohon všech kol dokáže. 

Semínko revoluce ovšem klíčilo dál. V rally začali ke Quattrům utíkat úspěšní piloti 
z jiných stájí. Michéle Moutonovou na stupních vítězů v průběhu let vystřídali hlavně 
Stig Blomqvist a Walter Röhrl, který už v roce 1982 - tehdy ještě za volantem zadokolky - 
bez okolků přiznal, že se svým Opelem Ascona nemá proti Quattru šanci, ale že to pro-
stě pokrok a nevidí na tom nic špatného. Právě tehdy se zrodilo ono slavné „vorsprung 
durch technik“ - náskok díky technice. 

Audi čerpalo ze svých úspěchů v rally nejen po marketingové stránce - sériovou verzi 
Quattra neustále vylepšovalo a upravovalo. Po několika měsících např. pozměnilo zadní 
nápravu tak, aby při prudkém ubrání plynu nešlo auto do smyku (tzv. lift-off oversteer), 
což bylo v rally vítanou pomocí, v běžném provozu pro běžného řidiče ovšem často 
zákeřným překvapením. Audi ale úspěchu stálého pohonu všech kol rychle využilo 
i u ostatních modelů. Všechny další vozy Audi, které byly vybaveny pohonem všech kol, 
získaly přídomek quattro. Původní Quattro, s velkým písmenem q, se pro přehlednost 
často označuje jako ur-quattro. Ur bylo první lidské město historie (na území dnešního 
Iráku), v němčině tento výraz znamená „původní“ či „prvotní“. Majitelé a fanoušci pů-
vodního Quattra dokonce vozu často přezdívají „uri“. 

V roce 1981 Audi deklasovalo 
soupeře s pomocí nejrychlejší 
ženy za volantem

4X4 FAKT Poté, co Audi v rally posbíralo všechny vavříny, odešlo 
koncem osmdesátých let dobýt okruhové závodění. Dodnes se mu skvěle 
daří např. v německém šampionátu cestovních vozů DTM.
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manuálně uzamykatelného diferenciálu, na 
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SVŮJ K SVÉMU
V roce 1984 dominance Audi Quattro 

vrcholila. S příchodem nových pravidel 
skupiny B, jenž byla reakcí na prudce 
rostoucí popularitu sportu, přišlo Quattro 
v evoluci A1 a s ním i nová jednička týmu 
- německý pilot Walter Röhrl, který vozy 
Audi proháněl v předchozích letech za vo-
lantem Fiatu 131 Abarth a především Opelu 
Ascona. Röhrl v roce 1982 i přes technickou 
nadvládu Audi vyhrál titul, protože se Audi 
potýkalo s častými poruchami. Tušil ale, 
že ve čtyřkolkách je budoucnost, a protože 
ostatní tovární týmy svá řešení teprve tes-
tovaly, ucházel se z pozice bývalého šampi-
ona o místo u Audi a nakonec ho opravdu 
získal. Stejně jako Audi Quattro pocházel 
Röhrl z Bavorska a tým měl konečně 
domácí hvězdu. Skupina B v následujících 
měsících a letech přinesla Audi mocné 
soupeře v podobě Lancie Stratos, Peugeotu 
205 T16 nebo Fordu RS200. Rok od roku 
měly vozy vyšší výkony a chytrá technic-
ká řešení, která ještě zvyšovala jejich sílu 
- Audi Quattro mělo jako jeden z prvních 
vozů elektronickou řídící jednotku. Oproti 
dnešním modelům to byla velmi primitivní 
záležitost, ale dokázala hodně věcí. Třeba 
udržet roztočené turbo i při nesešlápnutém 
plynu. Před zatáčkou pilot prudce ubral, ale 
na výjezdu měl okamžitě k dispozici plný 
výkon a eliminoval tak nechvalně proslulou 

turbodíru. Díky podobným zlepšovákům 
měly vozy vyšší než papírově udávaný vý-
kon. Vrcholná evoluce Audi Quattro S1 E2 
dosahovala výkonu přes šest stovek koní 
a dodnes patří k nejrychlejším rallyovým 
speciálům historie. 

Labutí písní původního Quattra se stal 
americký závod Pikes Peak. Poté, co byla 
skupina B po několika úmrtích a vážných 
zraněních mezi piloty a diváky z bezpeč-
nostních důvodů nadobro zrušena, se 
Quattro vypravilo na jeden z nejslavněj-
ších závodů na světě. V legendární vrchař-
ské prémii, které se přezdívá „cesta do 
oblak“ na tehdy ještě šotolinové trati (dnes 
je v celé délce vyasfaltovaná) Walter Röhrl 
poprvé v historii pokořil hranici deseti 
minut a připsal tak Quattru ještě jeden 

ODSHORA Audi Quattro 
s vojenským džípem 
Volkswagen Itlis, který 
umetl cestičku ke 
geniálně fungujícímu 
pohonu všech kol. 
Michéle Moutonová - 
rychlá žena za volantem 
Quattra, která lámala 
srdce fanoušků a nervy 
všech mužů v závodním 
poli. Díky rallyovým 
úspěchům šly Quattra 
na dračku. Cena ručně 
vyráběných sporťáků 
ale nebyla zrovna 
nízká. Audi RS2 Avant 
- první kultovní RS, 
samozřejmě s pohonem 
quattro.

Logo quattro je dodnes 
vyvedeno ve stejném fontu 
a stylu jako v roce 1980

Labutí písní původního Quattra se stal 
americký závod Pikes Peak. Poté, co byla 

- německý pilot Walter Röhrl, který vozy 

vozů elektronickou řídící jednotku. Oproti 

že ve čtyřkolkách je budoucnost, a protože 

- Audi Quattro mělo jako jeden z prvních 

měly vozy vyšší než papírově udávaný vý-
kon. Vrcholná evoluce Audi Quattro S1 E2 
dosahovala výkonu přes šest stovek koní 



poslední skalp. Vůz se zázračným poho-
nem se stal ikonou jedné éry a ceněným 
sběratelským kouskem. Jeho odkaz ovšem 
žije dál. Najdeme ho na každém vozu Audi 
s pohonem všech kol - logo quattro je 
dodnes vyvedeno ve stejném fontu a stylu 
jako v roce 1980. A to že se píše výlučně 
malými písmeny na jeho velikosti a důleži-
tosti nic nemění, jak se ostatně přesvědčili 
zákazníci Audi ve stejném roce, kdy Röhrl 
slavil vítězství na Pikes Peak.

ODSHORA Audi Quattro 
S1 E2 - Vrcholná verze 
legendárního vozu 
s šesti stovkami koní 
dlouhá léta držela 
absolutní rekord na 
Pikes Peak. 
Walter Röhrl zasvětil 
Audi značnou část své 
kariéry - jeho srdce 
vždy patřilo rally, 
ale úspěchy slavil 
i v závodech do vrchu 
a na okruzích. 
Původní Quattro 
při dojemném 
setkání s moderním 
konceptem, který přímo 
inspirovalo.

TORSEN PRVNÍ, DRUHÝ...
Torsen, to zní trochu skandinávsky, že? Pomohl snad nějaký z tamních rallyových 
závodníků automobilce s novou variantou pohonu všech kol? Samá voda! Torsen je ve 
skutečnosti zkratkou z TORque SENsitive (citlivost na točivý moment). Právě diferenciály 
Torsen nahradily v roce 1987 ve všech quattro modelech (včetně původního Quattra) 
ručně ovládanou závěrku mezinápravového diferenciálu. Torsen totiž pracuje samostat-
ně a na změnu přilnavosti reaguje okamžitě. Ona citlivost na změny točivého momentu 
je dána tím, že je tento systém proaktivní. Nečeká tedy, až k prokluzu kol dojde, aby 
posléze připojil druhou nápravu, ale neustálou kontrolou se snaží situaci předvídat. 
Posádka tedy ani nezjistí, že k nějakému zhoršení jízdní situace došlo - systém se připojí 
nenápadně a pomůže autu z problémů. Pro řidiče předchozích vozů s technologií qua-
ttro to byla velká změna, protože vůz vybavený Torsenem byl vždy o krok před nimi. 
Unikátní schopnosti tohoto řešení umožnily Audi přijít s řadou sportovních modelů RS, 
počínaje ultimátním kombíkem Audi RS2 Avant, který se vyráběl jeden jediný rok a do-
dnes patří k vzácným a vyhledávaným kouskům. Na jeho tradici Audi později navázalo 

QUATTREM PROTI 
GRAVITACI
Další modely s pohonem quattro se 
objevovaly v nabídce Audi od roku 1982, 
ale až o pět let později automobilka jejich 
výhody zvěčnila nezapomenutelným způ-
sobem v televizní reklamě, která dodnes 
patří k marketingovým legendám. V roce 
1986 při testování na alpském ledovci totiž 
dokázalo Audi 100 quattro opakovaně 
vyjet svah o sklonu až 39 stupňů. Někdo 
z týmu naznačil, že ani skokanské můstky 
nejsou takhle strmé. A měl pravdu, proto-
že jeden takový ve fi nské Kaipole měl 37,5 
stupně. A nápad byl na světě - prezentovat 
výhody ostatních modelů v televizní rekla-
mě, která zákazníkům předvede, že Audi 
s quattrem vyjede úplně cokoliv. Model 
Audi 100 CS quattro byl na spodní hranu 
skokanského můstku vynesen obřím 
jeřábem. Jištění bylo hned trojí - silným 
ocelovým lanem ukotveným v předním 
tažném oku, speciální brzdou přimonto-
vanou na podvozku a záchytnou sítí pod 
samotným můstkem. Rallyový závodník 
Harald Demuth ovšem nepotřeboval ani 
jedno z uvedených nouzových řešení. 
Audi 100 CS vyšplhalo na vrchol s okouz-
lující lehkostí a minutová reklama se spolu 
s mottem „náskok díky technice“ zapsala 
do historie. Prodeje quattra šplhaly do re-
kordních výšin. A samotný systém pohonu 
všech kol se dočkal zásadní proměny.

4X4 FAKT Zatím poslední verze quattra debutovala v roce 2010 ve 
sportovním modelu Audi RS5. V aktuálních generacích ji využívají modely 
A6, A7 a A8.

Unikátní schopnosti tohoto řešení umožnily Audi přijít s řadou sportovních modelů RS, 
počínaje ultimátním kombíkem Audi RS2 Avant, který se vyráběl jeden jediný rok a do-

závodníků automobilce s novou variantou pohonu všech kol? Samá voda! Torsen je ve 
skutečnosti zkratkou z TORque SENsitive (citlivost na točivý moment). Právě diferenciály 

Další modely s pohonem quattro se 
objevovaly v nabídce Audi od roku 1982, 
ale až o pět let později automobilka jejich 

s quattrem vyjede úplně cokoliv. Model 
Audi 100 CS quattro byl na spodní hranu 
skokanského můstku vynesen obřím 

do historie. Prodeje quattra šplhaly do re-
kordních výšin. A samotný systém pohonu 

vyjet svah o sklonu až 39 stupňů. Někdo 

poslední skalp. Vůz se zázračným poho-
nem se stal ikonou jedné éry a ceněným 
sběratelským kouskem. Jeho odkaz ovšem 
žije dál. Najdeme ho na každém vozu Audi 

nem se stal ikonou jedné éry a ceněným 

dokázalo Audi 100 quattro opakovaně 

modely RS4 a RS6 Avant, přičemž genera-
ce RS4 Avant vyráběná od roku 2004 jako 
první přišla se sportovnější variantou Tor-
senu, která umožnila distribuovat točivý 
moment ve prospěch zadní nápravy (60:40 
místo dřívějších 50:50). Tuto variantu 
quattra dodnes používá celá řada modelů 
Audi, včetně toho největšího - rodinného 
SUV Audi Q7, které se nyní představuje ve 
své druhé generaci.

PREMIANT VE SVÉ TŘÍDĚ
Nové Audi Q7 dotahuje rčení „náskok 

díky technice“ do vítězného konce. Jako 
první zástupce značky totiž vyjíždí do 
světa na zbrusu nové platformě MLB Evo, 
kterou později zdědí nejen další vozy Audi 
s motorem nainstalovaným podélně, ale 
také sourozenecká SUV od Volkswagenu, 
Porsche či Bentley. V nové Audi Q7 najde-
te tolik hliníku a odlehčených materiálů, 
že se u nejprodávanější dieselové verze 
s třílitrovým motorem podařilo uspořit 
neuvěřitelných 325 kilogramů váhy. Více 
než pětimetrový sedmimístný vůz s největ-
ším interiérem ve své třídě má při výkonu 
272 koní méně než dvě tuny. Není divu, že 
na stovku zrychlí za 6,3 sekundy a doká-

hybrid R18 e-tron TDI, jenž v roce 2012 vyhrál v Le Mans jako první hybrid v historii to-
hoto slavného závodu. A teď se odkaz francouzské okruhové legendy stěhuje i do Audi 
Q7 prostřednictvím modelu Audi Q7 e-tron quattro. Jedná se o první diesel-elektrický 
hybrid s vnějším nabíjením a pohonem všech kol, který bude uveden do prodeje na 
začátku příštího roku. Nabídne kombinovaný výkon 373 koní a točivý moment 700 N.m. 
V kombinovaném cyklu spotřebuje pouhých 1,7 litru paliva na sto kilometrů a kapacita 
jeho akumulátoru vystačí na 56 km jízdy. 

QUATTRO JE MRTVÉ, AŤ ŽIJE quattro!
I pětatřicet let poté, co se Audi Quattro poprvé představilo světu, jeho odkaz žije bohatým 
a plodným životem - v praktickém rodinném SUV, ostrých sportovních sedanech, malých 
hatchbacích nebo luxusních limuzínách. Celých 44% zákazníků při nákupu nového vozu 
Audi volí pohon všech kol, v Česku je to dokonce více než polovina všech kupujících. 
Z náskoku díky technice, který Audi Quattro tak názorně prezentovalo v rallyovém sportu, 
těží všechny vozy značky dodnes. O tom, že na hranatého chlebodárce nezapomínají, 
svědčí i celá řada ohlédnutí v posledních letech, např. koncept Audi quattro z roku 2010 
nebo inovovaný Audi Sport quattro koncept s hybridním pohonem, který se objevil na 
frankfurtském autosalonu před dvěma lety. A konec konců i ostrá verze nejmenšího mode-
lu Audi, která si od slavného rallyového speciálu vypůjčila označení S1.

Evoluci quattra ostatně nejlépe dokazuje úspěšný pokus o napodobení onoho kousku 
se skokanským můstkem. V roce 2005, přesně čtvrt století po představení prvního 
Quattra, se jeden z inženýrů Audi rozhodl vyjet ten samý fi nský skokanský můstek, ale 
tentokrát s Audi A6 - dvoutunovou limuzínou s automatickou převodovkou a osmivál-
covým motorem o objemu 4,2 litru. A co myslíte? Vyjel až nahoru, aby znovu dokázal, 
že náskok díky technice neusnul na vavřínech. Za pět let budeme s rallyovou legendou 
a první čtyřkolkou od Audi slavit čtyřicítku. Pokusí se při té příležitosti vyjet dominantu 
vesničky Kaipola i nové Audi Q7? Pro odpověď sáhneme po jiných slavných slovech: 
Nikdy neříkej nikdy.  

O jednu generaci dál a tři metráky níž je Audi Q7 nejlehčím sedmimístným SUV na trhu. 
A jako první nabízí i hybridní quattro!

Celých 44% 
zákazníků při 
nákupu nového 
vozu Audi volí 
pohon všech kol

že uhánět maximální rychlosti 234 km/h 
při průměrné spotřebě pouhých 5,7 litrů. 
A pořád je to quattro - vybavené diferen-
ciály Torsen s variabilním rozdělováním 
točivého momentu. 

Audi se ovšem nespokojilo jen s dekla-
sováním konkurence v segmentu sedmi-
místných crossoverů. Nadále staví mosty 
mezi sériovou produkcí a svým závodním 
oddělením. Pokud sledujete vytrvalost-
ní závody, včetně toho neslavnějšího ze 
všech, čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, 
určitě víte, že Audi v tomto závodě zvítě-
zilo v posledních deseti letech mnohokrát 
a od roku 2006 jezdí s dieselovým spe-
ciálem, který později nahradil dieselový 

Quattra, se jeden z inženýrů Audi rozhodl vyjet ten samý fi nský skokanský můstek, ale 
tentokrát s Audi A6 - dvoutunovou limuzínou s automatickou převodovkou a osmivál-

Nikdy neříkej nikdy.  

hatchbacích nebo luxusních limuzínách. Celých 44% zákazníků při nákupu nového vozu 
Audi volí pohon všech kol, v Česku je to dokonce více než polovina všech kupujících. 

začátku příštího roku. Nabídne kombinovaný výkon 373 koní a točivý moment 700 N.m. 
V kombinovaném cyklu spotřebuje pouhých 1,7 litru paliva na sto kilometrů a kapacita 

při průměrné spotřebě pouhých 5,7 litrů. 

neuvěřitelných 325 kilogramů váhy. Více 

Audi, včetně toho největšího - rodinného 
SUV Audi Q7, které se nyní představuje ve 
své druhé generaci.
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Značka Night Pearl byla založena s jednodu-
chým cílem - nabízet kvalitní noční vidění 
a termovizní přístroje s dobrou cenou. Podí-
vejte se s námi, jak se značka rozrůstala a jak 
stoupá její oblíbenost, a to nejen v České 
republice, která je její domovskou zemí. Ale 
o tom už více Jakub Rudel, syn zakladatele 
značky Night Pearl.

Značku založil můj otec Miroslav Rudel, 
který je již 40 let vášnivým myslivcem. Svou 
myšlenku objasňuje slovy: „Lásku k přírodě 
jsem si pěstoval již od útlého dětství a mys-
livost se stala mou vášní již během studí na 
střední škole. Posléze se můj koníček stal 
i mou obživou. Začínali jsme s prodejem 
a výrobou mysliveckých doplňků. Při svých 
nočních lovech jsem nebyl spokojen s vý-
konem a ovládáním nabízených přístrojů 
jiných výrobců a má nespokojenost vyústila 
až do nutnosti přístroje vylepšit. A tak vznik-
la značka Night Pearl. Nyní již naše výrobky 
testuji při každé vycházce do lesa a snažím 
se své poznatky přenášet do praxe pro ještě 
lepší zážitek z lovu... .“

Myšlenka značky vznikla již v roce 2008, kdy 
byl Night Pearl prémiovou verzí tehdejších 
amerických přístrojů ATN a v současnosti 
Armasight. Velmi pozitivní ohlas uživatelů 
a příchod nových technologií daly možnost 
pro rozšíření portfolia produktů a tím vývoj 
nočního vidění i termovizních přístrojů na-
bral konečně patřičný směr.

Možná by bylo vhodné neznalým osvětlit, 
na jakém principu pracuje noční vidění,“ 
uvádí Jakub Rudel. „Přístroje pro noční vi-
dění využívají zbytkové světlo z okolí (svět-

lo hvězd, měsíce, popř. lampy). Toto světlo 
- tedy svazek fotonů, prochází do trubice fo-
tonásobiče, kde se fotony mění na elektro-
ny. Elektrony jsou poté elektro-chemickým 
procesem znásobeny a usměrněny k fos-
forové obrazovce měnící zmnožené elek-
trony ve viditelné světlo, které následně 
vidíte v okuláru. Výsledný obraz je jasným 
nazelenale zářícím zobrazením pozorované 
scény. Termovizní přístroje disponují zcela 
jinou technologií. Mění tepelné vlny, které 
vyzařuje každý objekt na viditelný obraz 
zobrazený například na displeji. Termoviz-

ní technologie je dále využívána v zaříze-
ních v průmyslu, určené k navigaci a nebo 
k obraně státu. Termovizní přístroje zob-
razujíe teplotu pouze na povrchu. Tepelné 
vlny proudí přes speciální čočku z germa-
niového skla až k detektoru, kde se digita-
lizují. Výstupem digitálního signálu je obraz 
na displeji. Obraz může být černobílý nebo 
pestrobarevný, a to v závislosti na použití 
termovizního přístroje. Lovecké využití vy-
žaduje černobílé odstíny barev, pro dlouho-
dobější pozorování. Pro přesné rozpoznání 
teplot se v průmyslu využívá barevné spek-
trum. Termovizní technologie znemožňuje 
vidět přes sklo.“ 

Přístroje Night Pearl volí ti, kteří potřebují 
vidět v noci a za všech okolností. Přístroje 
navrhují technici vyvíjející optické soustavy 
nočního vidění pro další mezinárodní 
společnosti na trhu. Proto může noční vidění 
Night Pearl garantovat perfektní prostupnost 
zbytkového světla přes optiku až k mikro-
kanálku zesilovače jasu obrazu a stává se tak 
dokonalým i nepostradatelným společníkem 
pro noční lov.

Nejpopulárnější výrobky Night Pearl doko-
nale pokryjí potřebu myslivce vidět v noci 
a bezpečně rozeznat pozorovanou zvěř. Uži-
vatelé v Česku a také v zahraniční nejčastěji 

kombinují právě termovizní monokulár Ni-
ght Pearl IR510 pro vyhledání zvěře a rychlé 
rozeznání druhu zvěře. Pomocí předsádky 
nočního vidění Night Pearl NP-22 mohou po-
sléze perfektně rozeznat vitalitu zvěře a do-
konale zvážit její případný odlov. Pro napros-
tou přesnost a preciznost nejen zpracování, 
ale i obrazu jsou produkty Night Pearl stále 
více a více poptávány. 

Něco málo o přístrojích, na kterých tým 
Night Pearl pracuje přes pět let a neu-
stále se je snaží zdokonalovat k vlastní 
představě. 

Night Pearl je česká rodinná značka 
špičkových přístrojů nočního vidění. 
Zákazníci vyžadující tu nejvyšší kvalitu, 
ji s produkty NIGHT PEARL dostávají. 
Pro dosažení prvotřídní kvality produktů 
značka využívá nejmodernějších technologií 
výroby mikro-kanálků zesilovače jasu 
obrazu od světových výrobců. Spolupracuje 
i se světovými výrobci komponentů do 
termovizních přístrojů.Česká značka

kvalitního nočního vidění

NIGHT PEARL
Přerovská 38 
768 61 Bystřice pod Hostýnem
e-mail: info@nightpearl.cz
tel.: +420 573 379 670
www.nightpearl.cz

Na závěr je možné podotknout, že v sou-
časné době již ve firmě pracují na nových 
modelech, které vychází z poznatků a praxe 
zákazníků. Můžeme dodat, že se Night Pearl 
zapojuje do řady programů podporující růst 
a vývoj ve firmách a nejen proto má Night 
Pearl velký potenciál.

Night Pearl IR510
Termovizní monokulár IR510 se za velmi krátkou dobu stal oblíbe-
ným pomocníkem řady myslivců. Díky červenému módu mohou 
takto všichni uživatelé rychle najít a vyhledat jakoukoliv zvěř. Night 
Pearl IR510 funguje skvěle jak přes den, tak i v noci, jak za mlhy, 
tak i za silného deště. Téměř neslyšitelná kalibrace obrazu a výdrž 
baterie až 8 hodin garantuje, že IR510 nenechá nikoho na holičkách.

Záruka je 36 měsíců.

Péče o zákazníky Night Pearl
Pouze Night Pearl má propracovaný zákaz-
nický servis, kdy zakoupením výrobku Night 
Pearl získává zákazník i balíček profesionální 
péče, která mu zajistí mnoho let spokojené-
ho užívání přístroje. U noktovizorů získává 
24 měsíců záruky na celé zařízení + dalších 
24 měsíců na mechanické závady přístroje. 
U termovizních zařízení získává 36 měsíců 
záruku na celé zařízení bez výjimky. V přípa-
dě poruchy se o vše postará tým Night Pearl. 
Přístroj doma u zákazníka vyzvedne partner-
ská přepravní služba a po servisu jej opra-
vený doručí zpět. Servisní středisko značky 
Night Pearl opraví každý přístroj do 30 dnů, 
pokud ne, tak dostane zákazník nový. Tímto 
však nadstandardní péče o zákazníka a jeho 
přístroj nekončí. I po uplynutí záruční doby 

Night Pearl NP-22
Nástupce oblíbené předsádky nočního vidění PS-22 vyu-
žívané tisíci myslivci nejen v Česku a na Slovensku. Night 
Pearl NP-22 vychází z léty ověřené praxe a jediného zcela 
bezpečně fungujícího systému zachování přesnosti střel-
by. Night Pearl NP-22 využívá souhry optické osy a zesi-
lovače jasu obrazu, aby dosáhl perfektní přesnosti zásahu 
a výborného obrazu při nasazení na jakýkoliv puškohled.

Záruka je 2+2 roky.

jsou servisní experti Night Pearl kdykoliv 
k dispozici pro radu nebo opravu. Denně je 
také k dispozici tým profesionálů prověřený 
lety zkušeností s noktovizními a termovizní-
mi přístroji. Stávající i potenciální vlastnící 
produktů Night Pearl se tak mohou zeptat na 
nejrůznější škálu dotazů.

Plány expanze značky
Pro letošní rok plánuje společnost ZÁHOŘÍ 
TRADE s.r.o. (výrobce přístrojů Night Pearl) 
zvýšit podporu B2B prodeje na území ČR 
a silnější expanzi do zahraničí, především zá-
padní Evropy. Vychází to z pozitivních ohla-
sů na výrobky, kterých se Night Pearl dostalo 
při příležitosti výstavy IWA Outdoor Classics 
2015 (www.iwa.info) v březnu letošního 
roku v Norimberku. 

Noční vidění Termovize



Příběh značky s.Oliver Současnost značky s.Oliver
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Obchod s „vlastní“ módou však začal výpravou 
do Indie a objednávkou kontejneru s košilemi. 
Jazyková bariéra tehdy zapříčinila, že místo 
původně vybrané barvy dorazila jiná, to však 
Bernda Freiera neodradilo a obchodu se zača-
lo dařit. Z nadšení se brzy stala vášeň a z vášně 
posedlost, která dala vznik jedné z nejúspěš-
nějších oděvních společností v Evropě.

s.Oliver je rodinná firma, na jejímž chodu 
se Bernd Freier spolu se svými dospělými 
potomky aktivně podílí a rozhoduje. Společ-
nost se i přes mezinárodní působnost, která 
neustále nabývá na významu, opírá o němec-
ké kořeny. Nerezignuje na lokální zastoupe-

ní, vnímá odlišnosti trhů (sezónnost, tradice, 
zvyky, kultura) a v zemích svého zájmu vytvá-
ří vlastní organizační složky. Staví na sociálně 
odpovědném přístupu a důsledném prově-
řování procesu výroby i distribuce, dohlíží 
nad spolupracujícími dodavateli a pracovní-
ky, kteří se na výrobě textilu podílejí. 

Prostřednictvím více než sedmi tisíc pro-
dejních míst firma působí ve třech desítkách 
zemí po celém světě. Významný a nejrychleji 
rostoucí odbytový kanál značky představuje 
elektronické obchodování. E-shop s.Oliver 
byl na německém maloobchodním trhu od-
bornou veřejností vyhodnocen jako nejlepší 

internetový obchod v oblasti módy - oceně-
ní „Bester Online-Shop Fashion 2013“ udě-
lil Deutsches Institut für Service-Qualität 
GmbH & Co. KG. 

Portfolio společnosti s obratem přes jeden 
a půl miliardy eur zahrnuje vlastní produkto-
vé řady s dámskou, pánskou i dětskou módou 
a rozmanité licenční zboží. Na českém trhu se 
v kamenných prodejnách setkáte především 
s módou pro dospělé, tu dětskou lze pořídit 
například na Mall.cz. s.Oliver je móda pro kaž-
dého a na každý den, měsíc co měsíc přichází 
s novými kolekcemi. Najdete v ní hravost, ne-
formálnost, přirozenost i eleganci.

WE ARE FRIENDS, WE ARE FAMILY, WE ARE S.OLIVER

MEZINÁRODNÍ ZNAČKA S RODINNOU DUŠÍ

Jaká je letošní kolekce pro jaro a léto? 
Tradiční segment s.Oliver s módou v casual 
stylu si zakládá na pohodlném nošení, ne-
formální eleganci. Dámská móda je smyslná, 
roli sehrávají transparentní a jemně ležérní 
prvky. Prosazují se ručně zpracovávané de-
taily, květinové vzory, sklady, krajka, děrování 
nebo vrstvení, podtrhující ženskost. Nechybí 
„maritime“ styl s puntíky a proužky ani vý-
razné barvy, zajímavé textury nebo blyštivé 
a metalické efekty. V pánských kolekcích se 

sportovními rysy, chytrými a funkčními de-
taily, čistým smart casual stylem i výraznými 
letními odstíny nelze opomenout vzory a let-
ní plážovou atmosféru.

Volnočasovou dámskou a pánskou urban 
módu s labelem s.Oliver DENIM charakteri-
zuje spontánnost, experiment a kreativita. 
Z kolekcí doslova sálá výzva a chuť „žít tady 
a teď“. Zdůrazňují se v ní kvalitní materiály, 
finální úpravy džínoviny, ležérnost, opraný 
a bělený vzhled nebo záměrné vintage prvky. 
Neobvyklé vzory se potkávají s potisky, efekt-
ním zapínáním, průsvity a dalšími detaily, na-
příklad nášivkami. Skinny střihy kontrastují 
s těmi „oversize“.

Třetí label s.Oliver PREMIUM, který znač-
ka na českém trhu prozatím nabízí pro dámy, 
představuje řadu s vysoce elegantní business 
módou. Čisté linie a kvalitní látky různých 
povrchových úprav a textur upřednostnili 
návrháři u kolekcí této prémiové dámské 
řady. Objevují se nové délky a obecně střihy 
zdůrazňující ženskou siluetu. Kolekce dbá na 
luxusní materiály jako hedvábí, kašmír, semiš, 
krajka či organza a noblesní detaily. I přes 
svůj půvab však zůstává komfortní a pohodl-
ná. Móda s.Oliver PREMIUM osloví všechny 
ženy, které chtějí být elegantní po celý den. 

Představené řady doplňuje segment do-
plňků a vybrané licenční zboží včetně obuvi, 
slunečních brýlí nebo parfémů. 

Založena byla v roce 1969 Berndem Freierem, který se na vedení módní a lifestylové společnosti s.Oliver podílí dodnes. První 
maloobchodní prodejna Sir Oliver v německém Würzburgu měla pouhých 25 m2. Pan Freier byl (a dodnes je) módou nadšený. 
Na úplném začátku se za módními trendy pravidelně vydával přímo do Paříže a Londýna, odkud přivážel nejnovější úlovky 

sobě a svým přátelům, postupně je v Německu i prodával. 

www.soliver.com
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Příběh značky Iittala
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Tapio Wirkkala je známý pro svou mistrnou 
práci s mnoha různými materiály. Velkou váš-
ní se pro něj však stalo sklo. Tento jedinečný 
a velmi produktivní autor vytvořil pod znač-
kou Iittala více než 400 unikátních návrhů 
produktů ze skla a jeho práce významně při-
spěla k budování pověsti značky Iittala i fin-
ského designu obecně. Tapio Wirkkala začal 
spolupracovat se značkou Iittala v roce 1946, 
poté, co vyhrál první cenu v soutěži Karhula-
-Iittala za návrh rytého skla. Společně s ním 
začínal v Iittala také designer Kaj Franck. 

Mistr uměleckého sklářství
Jedním z prvních děl Wirkkala pro značku 
Iittala byla váza Kantarelli, která byla popr-
vé představena jako součást kolekce Iittala 
v roce 1947. Vázu získalo záhy do své sbírky 
i Victoria & Albert muzeum. 

Světový průlom a mezinárodní uznání 
v oblasti designu skla získal však až na me-

zinárodním trienále v Milánu, kde získal tři 
zlaté medaile, a to jak poprvé v roce 1951, 
tak podruhé v roce 1954. Tapio Wirkkala a Ii-
ttala se stali uznávanou, zavedenou značkou, 
jejichž vzájemná spolupráce trvala přes čty-
řicet let, až do autorovy smrti. Ukázky jeho 
práce jsou součástí širokého spektra meziná-
rodně uznávaných uměleckých sbírek, včet-
ně newyorského Muzea moderního umění, 
Metropolitního muzea nebo Victoria & Al-
bert muzea v Londýně.

Řemeslník od přírody
Unikátnost výrobků Wirkkala spočívala rov-
něž v jeho precizní práci při návrzích řeme-
slného zpracování jednotlivých produktů. 
Úzce spolupracoval se skláři a společně hle-
dali nejvhodnější technické metody pro vý-
robu. Tato týmová spolupráce dala vzniknout 
jedinečným povrchovým vzorům, které jsou 
k vidění na příkladu kolekce Ultima Thule, 

sérii skla z roku 1968, která je specifická tím, 
že povrch vypadá jako vytvořený námrazou. 
V kolekci Ultima Thule se odráží silný vliv 
jednoho z nejsilnějších zdrojů inspirace Ta-
pia Wirkkaly – finské přírody.

Wirkkala měl velký vliv na promítnutí 
odborných znalostí do designu Iittala. On 
a jeho současníci se zasloužili o změnu pří-
stupu ke sklu jako k materiálu. Na sklu oceňo-
vali především jeho čirost a žáruvzdornost, 
ale hledali nové cesty pro jeho využití a zpra-
cování. Wirkkala sklo nechával glazovat a vy-
rýval vlastní grafitové formy, které nechával 
posílat do skláren v Laponsku, aby se jeho 
práce šířila. 

Sortiment Iittala aktuálně zahrnuje tyto 
kousky navržené Tapiem Wirkkalou: Ultima 
Thule (1968), Gaissa (1972), Tapio (1952), 
vázu Kantarelli a produkty vytvořené k příle-
žitosti stého výročí jeho narození.

Tapio Wirkkala
legenda finského designu

Tapio Wirkkala (1915–1985) byl multitalentovaný designér své doby. Mistrně ovládal různé 
oblasti umění, od designu skla, přes sochařství až po grafiku. Letos by oslavil 100 let. 
Wirkkala je považován za jednu z předních postav moderního finského průmyslového desig-
nu. Značnou část své kariéry pracoval na designu kolekcí skla značky Iittala, která na počest 
jeho nedožitého jubilea obnovila prodej světoznámé kolekce Ultima Thule.

ittala je součástí Fiskars Group.
Prodává ARKI, Designor, Concept Store Karlín.



máhá ostatním novodobým účinným látkám 
prostoupit až do spodních vrstev pokožky, 
kde teprve mohou naplno působit jejich bla-
hodárné účinky. To je patentované tajemství 
všech produktů značky Dermacur.

Značka Dermacur začínala s jedním pro-
duktem. Postupem času přidávala po pečli-
vém vývoji a testování další produkty, na sou-
časných devět, mezi které patří také jeden 
doplněk stravy, určený pro „léčení“ zevnitř. 
Tento produkt je určen na vnitřní vyživení 
pokožky a je právě doplňkem pro ostatní, 
zevně používané kosmetické produkty této 
značky. Každý produkt se vyznačuje vysokou 
koncentrací účinných látek. Mezi ty hlavní 
patří např. Kyselina hyaluronová, kolagen, 
arganový olej, ectoin apod.

Značka si drží svou firemní strategii, kte-
rou jsou bezvadné produkty a prodej pouze 
v profesionálních dermatologických zaříze-
ních nebo lékárnách, kde je součástí prodeje 
také odborné poradenství zkušeným a za-
školeným personálem. I tím si tato kosmeti-
ka udržuje důležitý konkurenční odstup od 
jiných značek.

Produkty značky Dermacur dokazují, že ke 
kvalitě si lidé vždy najdou svou cestu. Značka 
je na trhu již dobře etablována a má širokou 
základnu stálých klientů, která se stále rozši-
řuje. Značka Dermacur je dokladem toho, že 
pevné dodržování dobře stanovených firem-
ních zásad, společně s bezvadnými produkty, 
přinášejí dlouhodobý efekt v podobě spoko-
jených klientů a značka má možnost se dále 
rozvíjet a expandovat, jak to vidíme v tomto 
případě. V současné době se produkty znač-
ky Dermacur nabízí na mnohých prodejních 
místech nejlepších dermatologických pra-
covišť po celé Evropě, Rusku a další státech, 
kde si ji vyžádali sami klienti.

V dalším vývoji a expanzi lze tak této čes-
ké firmě, která tak celosvětově reprezentuje 
Karlovy Vary a Českou republiku na poli pro-
fesionální dermatologické péče, popřát mno-
ho úspěchů a spokojených klientů.

Příběh značky Dermacur Příběh značky Parfum de Carlsbad
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Historie značky Dermacur sahá do doby 
před dvaceti lety. Již tehdy se začala 

formovat myšlenka využití jedinečné síly 
karlovarských minerálních pramenů také 
v cílené profesionální péči o pokožku. Vznik-
la tak produktová řada profesionálních kré-
mů Dermacur. Jak již sám název napovídá, 
„DERMA“ jako pokožka a „CUR“ jako léčení. 
I když používání termínu „léčení“ ve spojitos-
ti s kosmetikou legislativa nepovoluje, mnozí 
klienti této české firmy by uvedený termín 
na produktech schválili. I když je kosmetika 
Dermacur určena širokému spektru klientů, 
zejména klienti s citlivou pokožkou produk-
ty firmy chválí a rádi používají pro její šetr-
nost a zároveň efektivní účinky v omlazení 
pokožky, hydrataci a vyhlazení vrásek.

Je to snad díky použitým minerálním solím 
na bázi proslulých karlovarských pramenů, 
jejichž přítomnost v této kosmetice napo-

Luxusní
značky
z Karlových
Varů
…nositelé odkazu 
dávných dob inspirovaní 
poznatky současných 
vědeckých výzkumů 

Dermacur  
krása  

z karlovarské soli

Karlovy Vary jsou největší české lázně 
s teplou minerální vodou a desítkami lá-
zeňských zařízení a hotelů, které ročně 
obslouží desítky tisíc pacientů z celého 
světa.

Karlovy Vary ovšem nejsou jen lázeňské 
prameny a promenády. Všichni známe 
tradiční karlovarské produkty, mezi které 
patří například Becherův likér, lázeňské 
oplatky a porcelán. Mezi elitu karlovar-
ských produktů bychom měli dnes zařadit 
i další dvě značky. Jsou jimi profesionální 
karlovarská kosmetika Dermacur a tra-
diční karlovarské parfémy Parfum de 
Carlsbad. Kořeny pevně spojeny s lázeň-
ským městem, stoupající obliba u široké-
ho spektra spokojených klientů a kvalita 
světového měřítka. To jsou atributy, které 
nelze u těchto značek přehlédnout.

Pojďme se nyní blíže podívat na příběhy 
obou těchto značek, které jsou, jak spo-
lečně odhalíme, překvapivě spjaty.

Profesionální kosmetika 
z Karlových Varů

Tradiční karlovarské parfémy
Značka Parfum de Carlsbad je ze všech zmíněných značek karlovarských produktů 
značkou nejmladší. Její kořeny však sahají do doby založení města Karlovy Vary 
císařem a králem Karlem IV. ve 14. století.

Jak je známo, Karel IV. pobýval část své-
ho života v Paříži, parfémové velmoci. 

Tehdy bylo používání parfémů vyhrazeno 
pouze šlechtě a důležitým osobám králov-
ského dvora. Z archivních dokumentů je 
zřejmá obliba Karla IV. v používání parfé-
mů. Proto byl možná tak oblíbený a úspěš-
ný, protože právě tyto vlastnosti jsou spojo-
vány s používáním parfémů.

V novodobé historii byly rekonstruo-
vány tajné receptury císařských parfémo-
vých kompozic a vznikla řada luxusních 
parfémů Parfum de Carlsbad.

Jak říká generální ředitel 
karlovarských značek Dermacur 

a Pardum de Carlsbad, pan Tomáš 
Jiruška: „Našim záměrem je uvádět 

na trh po všech stánkách dokonalé pro-
dukty a pozvednout věhlas českého lázeň-
ského města.“

Po zakladateli Karlových Varů, Karlu IV., 
má tato značka ve znaku královskou ko-
runu s rubínem, která je v originálním 
designu a s pozlacením pravým 24-kará-
tovým zlatem součástí každého parfému 
této značky. Sklo parfémů je z křišťálového, 
ručně leštěného skla, které je typické pro 
českou republiku. Každý exemplář parfé-
mů Parfum de Carlsbad je ručně zpraco-
vaným originálem s pečetí a jedinečným 
výrobním číslem.

Karlovarské dokonalé produkty
na úrovni světové konkurence
Produkty kosmetické značky Dermacur 
a parfémy Parfum de Carlsbad patří beze-
sporu mezi špičku karlovarské produkce 
a obstojí i v konkurenci nejlepších světo-
vých výrobců. Tyto exkluzivní produkty 
jsou na jedné straně díky použití karlo-

varských minerálních solí a tajných 
receptur parfémů nositeli odkazu 

dávných dob, na straně druhé se 
inspirují poznatky sou-

časných vědeckých vý-
zkumů v případě kosme-
tiky Dermacur.



Příběh Programu H plus
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Současnost Programu H plus
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„Současnému českému zdravotnictví nechybí 
špičkoví specialisté ani kvalitní přístrojové 
vybavení. Pokud se stane nějaký úraz nebo 
se jasně projeví symptomy choroby, je o pa-
cienta profesionálně postaráno. Co však stále 
ještě není na špičkové úrovni, je komplexní 
a hlavně cílená preventivní péče o pacienty, 
snaha onemocněním včas a efektivně před-
cházet. Je problém najít lékaře, který by se 
staral o klienta dlouhodobě, na základě od-
borných vyšetření a analýz navrhoval preven-
tivní řešení jeho zdravotních potíží, který by 
hledal příčiny a neléčil jen důsledky, lékaře, 
který by byl pacientovi k dispozici, kdykoliv 

jej potřebuje... To byly základní impulsy, které 
nás přiměly vytvořit Program H Plus,“ rekapi-
tuluje ředitelka kliniky Monika Šubrtová a po-
kračuje: “Naši klienti mají k dispozici na jed-
nom místě – v klinice Programu H Plus, která 
sídlí v Pavilonu Jih v Kartouzské ulici v Praze 
5 a je optimálně dopravně dostupná – každý 
den svého osobního lékaře. V jednom čase, 
v příjemném prostředí, pod jednou střechou 
mají ale hned i internistu s dvěma atestacemi 
a také tým specialistů v oboru kardiologie, 
neurologie, oční lékařství, ORL, dermatolo-
gie, gynekologie, chirurgie, ortopedie, uro-
logie, psychologie, stomatologie a dentální 

hygiena. 80 % úkonů se vykonává přímo na 
klinice. A pokud je to zapotřebí, zajistíme 
také návazná superspecializovaná vyšetření, 
popřípadě hospitalizace u našich smluvních 
partnerů (např. Nemocnice Na Homolce, 
Ústřední vojenská nemocnice, Gennet, Dan-
glart), samozřejmě se zachováním osobního 
přístupu a individuální péče.“ Součástí posky-
tovaných služeb je 24 hodinový call servis, 
který zprostředkuje konzultaci s osobním 
lékařem, pohotovostní ošetření nebo výjezd 
lékaře za pacientem. Program H Plus umož-
ňuje zkrátit pobyt ve zdravotnickém zařízení 
na minimum, aniž by tím utrpěla poskytova-

ná péče. Návštěva osobního lékaře i odborné 
ambulance je zorganizována efektivně a bez 
zbytečných časových ztrát.

Osobní lékař 
Myšlenka osobního rodinného lékaře není 
žádnou novinkou. Generace našich praro-
dičů na toho „svého“ pana doktora dodnes 
vzpomíná. Program H Plus tak vlastně vrací 
do života to, co se v minulosti osvědčilo. Stále 
více lidí cítí potřebu mít nejen svého bankéře 
či právníka, ale také spolehlivého a důvěry-
hodného lékaře, kterému mohou bez obav 
svěřit to nejcennější – zdraví své a svých 
nejbližších. Klientelu Programu H Plus tak 
z 60 % tvoří celé rodiny. „Tím, že naši lékaři 
pečují o méně pacientů než běžný praktický 
lékař nebo specialista, který má na každého 
příchozího čtvrt hodiny, mohou konzultovat 
jejich problémy půl hodiny až hodinu. Mají 
čas si s pacientem popovídat, pečlivě prob-
rat dosavadní zdravotnickou dokumentaci 
a mnohdy tak přesněji identifikovat, odkud 
potíže pramení nebo kde se skrývají nová rizi-
ka. Znají dobře problémy rodičů a mohou tak 
zohledňovat i rizika dědičnosti, ve spolupráci 
s pediatry, při péči o jejich děti,“ potvrzuje 
Monika Šubrtová.

Stejně jako dospělí, mají také děti v Pro-
gramu H Plus svého lékaře, který spolu-

pracuje s týmem odborníků, takže všechna 
vyšetření dítě absolvuje bez čekání, pod jed-
nou střechou. 

Komplexní programy zdravotní péče
Program H Plus umožňuje výběr z několika 
komplexních zdravotních programů pro 
dospělé, děti i firmy, základní principy při-
bližuje Monika Šubrtová: „Naše klinika nabízí 
komplexní zdravotní programy, které kromě 
lékařské péče zahrnují i nadstandardní služ-
by, v běžném zdravotnickém zařízení nedo-
stupné. Základními kameny jsou odborná 
ambulantní péče, vstupní nebo preventivní 
prohlídky, hospitalizační péče a preventivní 
rehabilitační programy. Rozsah poskytova-
ných služeb si každý určí sám podle toho, zda 
si zakoupí Program Diamant, Safír či Granát. 
Každý klient má přehled, co za vynaložené 
peníze získává, je lehce rozpoznatelné, zda 
je mu poskytnuto vše, nač má nárok. „Věřím, 
že naši klienti oceňují korektnost jednání, to, 
že mají jasně vyspecifikováno, jaká péče jim 
za jejich peníze bude garantována. Je to prů-
hledné, kontrolovatelné a je to fér“. 

Pacient je pro lékaře partnerem
Program H plus je skutečně v mnoha smě-
rech revolučním projektem českého zdra-
votnictví. Jedním z prvotních impulsů k jeho 

vzniku byla i všeobecná nespokojenost lidí 
se systémem zdravotnictví, vyplývající z vý-
zkumů veřejného mínění. Konkrétně se tato 
negativní vnímání týkala dlouhých objedna-
cích lhůt, nedodržování objednacích časů, 
nepředávání informací o pacientovi mezi 
jednotlivými specialisty a také nevhodné 
komunikace lékaře s pacientem. Všechny 
tyto negativní aspekty se snaží tato klinika 
vymýtit. V první řadě je pacient od začátku 
vnímán jako respektovaný partner s indivi-
duálními potřebami, problémy a často také 
s omezenými časovými možnosti. Ze strany 
lékařů a zdravotního personálu se mu dostá-
vá maximální pozornosti a ohledů, vstřícné 
a otevřené komunikace (i v anglickém, ně-
meckém a ruském jazyce). 

„Mám radost z toho,“ říká na závěr Monika 
Šubrtová, „že lidé už začali přemýšlet o tom, 
že když ročně platí podstatné částky za údrž-
bu a pojištění auta, je dobré dávat takové 
částky také za svoje zdraví a prevenci. Jsem 
také vždy ráda, když firmy s námi uzavřou 
dlouholeté smlouvy a uvědomují si, že pou-
ze zdraví zaměstnanci jsou pro ně přínosem. 
Naše služby jsou pak často zařazovány do 
skupiny zaměstnaneckých benefitů pro vyšší 
a střední management, v některých přípa-
dech i pro všechny zaměstnance. To považuji 
za správný trend v naší společnosti.“ 

Pro více informací o nabídce našich služeb a členství  
v Programu H Plus nás neváhejte kontaktovat:

Program H plus, s.r.o.
Kartouzská 3274/10, Praha 5 - Smíchov

e-mail: recepce@programhplus.cz
tel.: 227 071 112, 227 071 170

www.programhplus.cz

Klinika, kde pacient je pro lékaře  
partnerem, člověkem˝, a ne diagnózou

Projekt soukromé 
kliniky Program H Plus 
vstoupil v roce 2009 
do systému českého 
zdravotnictví s téměř 
revolučním přístupem 
– klientům poskytuje 
unikátní koncept 
komplexní zdravotní 
péče uzpůsobený jejich 
individuálním potřebám. 
Iniciátory a zakladateli 
Programu H Plus jsou 
Monika Šubrtová 
a MUDr. Oldřich Šubrt.
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MCAE Systems (Mechanical Computer Aided 
Engineering) je jednou z mála společností, 
jejímž prostřednictvím jsou ve stěžejních ob-
lastech průmyslu úspěšně aplikovány nejmo-
dernější 3D digitální technologie. Dlouhodo-
bě sleduje nejnovější technologické trendy 
ve světě zaměřené na progresivní vývoj vý-
robků. Je partnerem všude tam, kde je potře-
ba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat 
a vyrábět. MCAE Systems je díky spolupráci 
s předními firmami v oboru lídrem při kom-
plexním řešení složitých projektů. 

Společnost MCAE byla založena v roce 1995 
a dlouhodobě patří k předním dodavatelům 
těchto technologií do významných firem, 
jako je Škoda Auto, Tescoma, Evektor a další. 
A právě při příležitosti 20. výročí založení se 
za uplynulými roky ohlédl jeden z partnerů 
- Ing. Daniel Adam, Managing Director.

„Pracoval jsem v oblasti CAD systémů, půso-
bil jsem ve vývoji letadel jako letecký inženýr, 
když mě Ing. Miloslav Drápela se svým spo-
lečníkem Ing. Alešem Juránkem přizvali do 
své právě zakládané firmy. A tak jsem v roce 
1995 nastoupil do firmy MCAE, tehdy jako 
zaměstnanec. V té době jsme se zabývali pře-
vážně digitální tvorbou výkresové dokumen-
tace. Hned následující rok jsme kontaktovali 
americkou společnost Stratasys s cílem zamě-
řit se na aplikace počítačových systémů. Pro 
inovace ve firmách je totiž nejekonomičtější, 
když na základě prototypů odladí hned na 
počátku výrobní systém. Ale dostupné 3D 
technologie pro to tehdy nebyly vhodné. 
Měli jsme tenkrát štěstí, že jsme se domluvili 
se Stratasysem a získali 3D systémy právě od 
nich. Klíčovým zde bylo to, že tato firma vy-
vinula systémy 3D technologií v podobě pro-
fesionálních tiskových systémů, které byly 
využitelné přímo v kancelářích.“

Tiskněte ve 3D 
„Koncem roku 1996 jsme se stali distributo-
rem firmy Stratasys v ČR a zorganizovali prv-
ní vlastní stánek na strojírenském veletrhu 
v Brně, kde jsme 3D tiskárnu Stratasys s vyu-
žitím technologie FDM představili. Tato tech-
nologie ovlivnila svět v oblasti 3D tisku a my 

jsme se zařízením Stratasys získali na Invexu 
v Brně v roce 1997 zlatou medaili. Systémy 
Stratasys dokáží rychle vyrábět přesné, pev-
né a rozměrově stabilní modely na základě 
digitálních dat. Praktické využití nacházejí 
tyto stroje při rychlé tvorbě prototypů a mo-
delů i v oblastech medicíny nebo designu. 
Univerzálnost těchto technologií a uplatnění 
systémů přímo ve výrobě skýtají široké uplat-
nění a záleží pouze na odvážnosti a prozřetel-
nosti firem. Já vždy uvádím příklad – investi-
ce do auta versus investice do 3D technologií 
- ty nespotřebovávají, nýbrž ušetří a vytvářejí 
firmám profit.“ 

Tatáž výrobní 3D technologie značky Strata-
sys, která Tescomě umožňuje zdokonalovat 
tvary hrnečků, pak slouží například v ku-
novickém Evektoru k výrobě interiérových 
dílů do letadel a mohelnické Helle zase při 
vývoji automobilových světlometů. Díky 
svojí univerzálnosti, v kombinaci se snad-
ným použitím, se podobné 3D tiskárny čím 
dál více prosazují v mnoha školách, kde na 
nich studenti realizují své první vynálezy 
a učitelé například různé instruktážní po-
můcky, od fyzických vizualizací matematic-
kých grafů po kopie lidských kostí pro výu-
ku anatomie. 

3D optické měřicí systémy
„Již v roce 1998 jsme měli opět veliké štěstí, 
když jsme zvolili právě německou společ-
nost GOM pro nákup 3D skeneru. Dnes tedy 
nabízíme systémy pro 3D optické měření 
geometrie a 3D optické deformační měření 
značky GOM, což představuje druhý pilíř fir-
my MCAE. 

Zajímavý byl například projekt pro závod-
ní stáj Michl Motorsport, které jsme zajistili 
naskenování závodního automobilu. Prosto-
rový obraz skutečného vozu, získaný na 3D 
skenerech Tritop a ATOS, byl převeden do 
detailního virtuálního 3D modelu, na němž 
následně příslušní specialisté provedli si-
mulace proudění vzduchu. Cílem takových 
výpočtů je vyhledání problematických míst 
na autě z hlediska aerodynamiky a jejich ná-
sledné zdokonalení.

Převažujícími obory pro nasazení 3D skeno-
vání je automobilový průmysl a obecně stro-
jírenská odvětví, kde je poptávka po 3D di-
gitalizaci a měření prototypů či výrobků při 
reverzním inženýrství. Vedle toho 3D skeno-
vání zasahuje do zcela nových oblastí. V čím 
dál větší míře se využívá například v medi-

cíně pro plánování operací a diagnostiku, 
nebo ve stomatologii. 3D skenery už slouží 
také kriminalistům, kteří s jejich pomocí mo-
hou získat přesný virtuální 3D obraz místa 
činu pro pozdější vyhodnocení.

Za zmínku stojí taktéž rozmach „osobního“ 
3D skenování, které tyto možnosti zpřístup-
ňuje širokým masám. Pro pořízení virtuál-
ního 3D modelu fyzické věci dnes postačí 
běžný mobilní telefon s vestavěnou kamerou 
a cloudovou aplikací, která převede fotogra-
fie na prostorový model.

Nástroje pro přípravu výrobu
„Třetím pilířem MCAE jsou CNC technolo-
gie pro obrábění. Měli jsme do třetice štěstí 
na volbu partnerské firmy Tebis. Je to mni-
chovská společnost zaměřující se na CNC 
obrábění, na zpracování CAD modelů a ná-
sledné obrábění přesných dílů. Řešení Tebis 
CAD/CAM jsou uplatněna všude tam, kde je 
požadavek na maximální efektivitu procesů, 
od CAD modelu po konečný výrobek. Tebis 
je využíván řadou společností v automobi-
lovém a leteckém průmyslu, výrobci forem 
a lisovacích nástrojů. V rámci úspěšné inte-
grace softwaru Tebis nabízíme také odborné 
konzultace pro optimalizované plánování 
a vlastní výrobu. S využitím širokého port-
folia MCAE Systems vzniká řada unikátních 
projektů. Na zrekonstruovaném Moravském 
náměstí v Brně si může každý prohlédnout 
bronzovou plastiku Brna z doby obléhání 
švédskými vojsky v roce 1645. Pro vytvo-
ření této trojrozměrné „mapy“ byl použit 
software Tebis, který umožňoval pracovat 
s prostorovými daty od archeologů. Tato data 
byla kombinována s dalšími modely z Tebisu, 
upravenými tak, aby mohly být následně 

odlity z bronzu. Software umožnil také na-
programování drah tříosého obrábění toho-
to modelu pro automatizovaný robot.“

20 let osvěty a nalézání 
nových implementací
„Již 20 let jsou 3D technologie běžnou sou-
částí mnoha progresivních firem. Existuje 
celá řada referencí firem, kterým jsme po-
mohli k úspěchu. Naše společnost MCAE 
představuje integrační článek mezi techno-
logiemi zahraničních partnerů a zákazníky. 
Umíme zkrátka 3D technologie dobře im-
plementovat do výrobních procesů firem. 
Důležitá v těchto snahách je ovšem osvěta. 
Uplatnění je obrovské a my musíme firmám 
říci, jak a kde lze 3D technologie uplatnit. 
Aktivně se účastníme všech nejdůležitějších 
veletrhů, jako je mezinárodní strojírenský 
veletrh v Brně a Nitře (SK), FOR INDUSTRY 
v Praze a jiné. Zaměstnanci firmy pravidelně 
publikují v technických časopisech a před-
náší na konferencích či sympoziích. V rámci 
školicího střediska „Centrum 3D digitálních 
technologií“ jsou pořádány technické semi-
náře a mnoho dílčích školení a workshopů, 
kde jsou uživatelé i široká veřejnost sezna-
mováni s inovativními metodami a technolo-
gickými novinkami. 

Aniž byste to tušili, 3D tisk, 3D skenování, 3D 
modelování nebo dokonce 3D sochařství od 
MCAE Systems ovlivnily podobu anebo funk-
ci mnoha věcí, které vás každý den obklopují. 
Možnost zachovávat existující předměty ve 
virtuální 3D podobě a takto s nimi dále pra-
covat, ať už z důvodu jejich zdokonalování 
nebo prosté archivace, představuje ohromné 
příležitosti, z nichž mnohé teprve čekají na 
odhalení. Trend je nicméně jasný a potvrzuje 
ho stále rostoucí zájem o to, co firma MCAE 
Systems nabízí.
    

Auto, ve kterém jezdíte, váš mobilní telefon, i hrnek, ze kterého pijete – většina výrobků, s nimiž se den-
ně setkáváte, je tak vyspělá, pohodlná a kvalitní díky využití 3D technologií při jejich vývoji. V České 
republice a na Slovensku je již 20 let průkopníkem v této oblasti česká společnost MCAE Systems.

MCAE znamená tři dimenze
20 let 3D digitálních technologií

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6

664 34 Kuřim, Brno - venkov
Tel.: +420 549 128 811
Fax: +420 549 128 812
E-mail: mcae@mcae.cz

www.mcae.cz
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DALMAYER

Řada Santini zahrnuje nabídku manažer-
ských potřeb a doplňků k cestování, luxusní 
psací potřeby, deštníky, sluneční brýle a dal-
ší. I když se jedná o luxusní dárkové zboží, 
je možné ho opatřit logem či použít kompli-
mentku pro věnování. 

REDA vznikla na počátku července roku 
1991 a od té doby se vyvinula ve společ-
nost, která se s ročním obratem přesahují-
cím 600 miliónů Kč řadí mezi nejvýznam-
nější hráče na trhu reklamních a dárkových 
předmětů nejen v České republice, ale 
i v Evropě.

elegantní manažerské
dárkové předměty

s moderním designem

Postupem času, jak firma Reda rostla a nabý-
vala cenné zkušenosti a informace v podo-
bě poznatků o potřebách svých zákazníků, 

vznikly značky Santini, R-line a Beaver. Tyto 
značky jsou výhradním vlastnictvím společ-
nosti REDA. Dále REDA spolupracuje s celou 
řadou známých značek. Podle oboru si vybí-
rá jen ty nejlepší partnery, dodavatelem psa-
cích potřeb je Parker, Waterman, Waldmann, 
golfové zboží dodávají společnosti˝, jako je 
Callaway, Big Max či Cleveland, v odvětví 
funkčního textilu REDA zastupuje QuoStyl, 
víno dodává Pavlovín, Vinselekt Michlovský, 
Lahofer a další.

Nechte se okouzlit značkou SANTINI, která s lehkostí snoubí moderní trendy a kla-
sickou eleganci. Značka Santini byla zaregistrována roku 2007 a od té doby vešla 
do povědomí mnoha uživatelů nejen kvalitních cestovních potřeb. Santini produk-
ty jsou navrhované tak, aby svým designem oslovily všechny, kteří nechtějí být 
prvoplánově výstřední, ale přesto chtějí zaujmout. santini.reda.cz | www.reda.cz

info@reda.cz | +420 800 13 13 13

ČESKO SI ZVOLILO TY NEJLEPŠÍ
 na základě hodnocení českých spotřebitelů a odborné poroty Brand Council Česká republika

CZECH

B U S I N E S S

HRAJTE O CENY
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Duhovkové třídy na první pohled zaujmou 
tím, že v nich nejsou žádné typické hračky. 
Děti si s nimi nehrají?
Je pravda, že na kočárky s panenkami ani au-
tíčka u nás nenarazíte. Děti se vzdělávají me-
todou montessori a té je vše přizpůsobeno 
– od speciálně vyškolených pedagogů až po 
prostředí, které skutečně vypadá jinak než 
v klasických školkách. 

Co všechno je tedy jinak?
Při montessori výuce se používají speciálně 
navržené pomůcky a výukové materiály. Zá-
roveň však mnohdy pracujeme i s předměty 
denní potřeby – např. kuchyňským vybave-
ním. Odmala děti vedeme k velké míře sa-
mostatnosti, takže kromě klasických aktivit 
si třeba samy v malé kuchyňce připravují 
svačinky, učí se po sobě umýt a uklidit nádo-
bí. Vše je uspořádáno v otevřených policích, 
aby děti měly přehled a pohodlně dosáhly na 
cokoli, co potřebují. Od každé pomůcky však 
máme pouze jeden kus, díky čemuž u dětí 
rozvíjíme také smysl pro spolupráci, komu-
nikaci a sdílení. Buď se zvládnou mezi sebou 
dohodnout na společné hře, nebo ten, kdo 
byl druhý, bude muset počkat, až první vrátí 
pomůcku zpět na své místo.

Pro jak velké děti je takový model výuky/vý-
chovy vhodný? Počítám, že spíše pro starší… 
Principy montessori výuky lze velmi úspěš-
ně aplikovat i na nejmenší děti. Samozřejmě 
že k ročnímu dítěti nemůžete přistupovat 
identicky jako k šestiletému. Když však bu-
dete respektovat jeho individuální možnos-
ti a schopnosti, můžete dítě úžasně rozvíjet 
v kterémkoli věku. V Duhovce se v součas-
nosti výrazněji zaměřujeme právě na před-
školní děti.

Jaké možnosti jim nabízíte?
Děti ve věku od tří do šesti let mohou na-
vštěvovat základní docházku s celodenním 
nebo půldenním provozem. Vedle toho jsme 
v uplynulém roce zavedli také dopolední 

program pro batolata (věk 1,5-3 roky). Výuka 
rovněž probíhá pod vedením montessori pe-
dagogů a důraz v tomto věku klademe přede-
vším na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy. 
Učíme děti řešit po vlastní ose celou řadu 
situací – obléct se a zase vysvléct, obout si 
boty, najíst se bez pomoci, zvládnout hygie-
nu. Je až fascinující, jakých pokroků děti do-
sahují, pokud se jim dá dostatečný prostor. 

Mohou mladší děti doprovázet maminky?
Program pro batolata je založen na rozvoji 
samostatnosti. Máme však ještě tzv. program 
Play Wisely, což jsou 30minutové lekce pro 
rodiče s dětmi již od čtyř měsíců. Je to ideál-
ní start ještě před nástupem do školky. Pod 
vedením zkušené lektorky se pracuje s vý-
ukovými kartami a některými montessori 
pomůckami. Program se opírá o nejnovější 
poznatky dlouholetých výzkumů vývoje dětí 
v raném věku a zaměřuje se především na 
rozvoj psychomotoriky. Kombinace učení 
a pohybu aktivují mozkové buňky k optimál-
ní činnosti, aby v mozku mohla vzniknout 
pevná neuronová spojení. Cvičení tak vý-
znamně napomáhá jak rozvoji zdravých dětí, 
tak i těch, které mají určitou dysfunkci.

Mohou se do Duhovky přihlásit děti různých 
národností?
Určitě ano. Jak školkový program, tak i veške-
ré doplňující aktivity probíhají dvojjazyčně – 
česko-anglicky. Na straně pedagogů jsou češ-
tí i angličtí rodilí mluvčí, takže přítomnost 
dětí různých národností velmi vítáme. Díky 

nim vzniká v Duhovce multikulturní prostře-
dí, v němž děti si od útlého věku velmi přiro-
zenou cestou osvojují oba jazyky. 

Nabízí Duhovka nějaké aktivity  
nad rámec běžné výuky?
Máme celou řadu kroužků – od sportovních, 
přes výtvarné, až po hudební. Ve školním 
roce 2015/16 zavádíme žhavou novinku – 
program All-inclusive. V rámci něj mají děti 
možnost vybrat si na každý den jiný kroužek 
a vše je zahrnuto v ceně měsíčního školného. 
Součástí balíčku je i dvoutýdenní účast na 
prázdninovém Summer Campu Duhovka, 
což je příměstský česko-anglický letní tábor 
v prostorách školky na Praze 6. 

Mohou se tábora zúčastnit i děti,  
které do Duhovky nechodí?
Summer Campy jsou otevřeny dětem ve věku 
3-8 let, docházka do Duhovky vůbec není 
podmínkou. Naopak ti, kdo o Duhovce zatím 
třeba jen uvažují, mají ideální příležitost vy-
zkoušet si naše služby. 

Kdyby chtěl někdo o Duhovce zjistit víc,  
kam se má podívat?
Veškeré informace o našich službách
a cenících jsou k dispozici na stránkách 
www.duhovkaskolka.cz. 

„Nikdy dětem nepomáhejte, pokud věří, že něco dokážou samy,“ nabádala rodiče i učitele již před sto lety 
známá italská pedagožka, filozofka a lékařka Maria Montessori. Ve výuce prosazovala princip svobody a sa-
mostatnosti a nabourávala zažitý stereotyp, podle něhož má být učitel nadřazenou autoritou. Usilovala o to, aby 
role pedagoga byla spíše průvodcovská. Aby pro děti byl respektovaným partnerem, který jim v případě potřeby 
poradí a pomůže, avšak zároveň jim dopřeje dostatek prostoru k tomu, aby mohly něco udělat po svém, třeba 
i špatně. A následně aby měly možnost samy přijít na to, jak by se to dalo udělat lépe. „Přesně na tyto principy 
v současnosti navazujeme i v pražských školkách Duhovka,“ uvádí jejich ředitelka Michaela Hrivňáková.

Posouvat prodejní prostředí k lepšímu…

Jak jste se k podnikání v tomto oboru do-
stal a jaké byly začátky Vaší společnosti?
Před pětadvaceti lety jsem dostal příležitost 
zastupovat na českém trhu firmu Bäro se 
speciálním osvětlením. Té jsme se s man-
želkou chytli a začali nabízet osvětlení pro 
čerstvé potraviny, pekařství a další. Začátky 
byly z dnešního pohledu úsměvné. Vzpomí-
nám, jak jsme po večerech rukou psali knihu 
faktur či na psacím stroji vypisovali faktury. 
Zprvu jsme podnikali jako fyzická osoba, 
v roce 2006 jsme pak založili firmu FESCHU 
lighting & design s.r.o. 

Jaká byla první velká zakázka? 
V osvětlení byla pro nás první zlomovou zakáz-
kou dodávka do španělského supermarketu 
SYP na Chodově. Ten dnes již bohužel na trhu 
není. V začátcích jsme nabízeli pouze osvět-
lení obchodů, ale u toho jsme zjistili, že u nás 
není mnoho spolehlivých firem na kompletní 
dodávky interiérů, a tak jsme se tím začali za-
bývat. První zakázku na dodání interiéru jsme 
získali v roce 1997, a to od čerpací stanice 
Shell. Od té doby dodáváme i kompletní reali-
zace interiérů. To si s sebou přineslo i potřebu 
vlastní výroby komponent do interiérů, a tak 
jsme v roce 2005 zakoupili a sami zrekonstru-
ovali areál, ve kterém dodnes vyrábíme. Zalo-
žili jsme firmu FESCHU interiéry, kde je šéfem 
výroby Jan Šubrt. Odtud tedy odpověď na otáz-
ku názvu společnosti Fejtek, Šubrt s nenápad-
nou žlutou tečkou v logu mezi Fe a Schu. 

Jaká je základní filozofie Vaší firmy?
Je to jednoznačné – zlepšení kultury pro-
dejen u nás. Jde nám o to, aby obchod lépe 

vypadal a majiteli to přineslo zvýšení obratu, 
příliv zákazníků a vracející se zákazníky, kte-
ří vnímají příjemnou atmosféru prodejního 
prostoru. Při zakázce vždy vyslechneme kli-
enta, zanalizujeme jeho potřeby a společně 
nalézáme optimální řešení. Pokud jeho před-
stavy nejsou v souladu s našimi, snažíme se 
mu na základě našich znalostí a zkušeností 
vnuknout myšlenku, aby to nechal na nás, 
protože víme, že pak projekt dopadne dobře. 
Snažíme se ovlivnit zákazníka tak, aby byl vý-
sledek dle našeho profesního svědomí. 

Kde čerpáte znalosti o trendech  
v oboru a kde se inspirujete?
Za ty roky podnikání v oboru už víme, že co 
je trendem v Německu, za 3 – 5 let se objeví 
u nás. Implementujeme tedy trendy západní 
Evropy na český trh, i když jsme nuceni je při-
způsobovat místním abnormalitám. Spoustu 
věcí musíme vymyslet, domyslet, vyzkoušet. 
Nelze vše pouze překlopit, musíme inovovat 
a aplikovat. Naším vzorem co do funkčnosti 
je jednoznačně Německo, co do designu pak 
Itálie. 

A co je v současnosti trendy třeba v osvětlení? 
Trendem v osvětlení jsou jednoznačně LED 
technologie, jsem rád, že se nám podařilo 
tak rychle přejít i v osvětlení potravin na tuto 
techniku. Je úspornější a máme dnes k dis-
pozici více možností barev světla, se kterými 
můžeme pracovat. Nová technologie je jed-
noznačně šetrnější k čerstvým potravinám. 
Možná jedna rada: nehleďte vždy na spotřebu 
světla, sledujte spíše, kolik dává světla. Bez 
světla se Vaše produkty neprodají tak dobře.

Čeho si ceníte?
Myslím, že rodinná firma má něco do sebe 
a bez mojí manželky a spolumajitelky firmy 
- Petry Fejtkové bychom se utopili v papí-
rech. Jsme ale také firma designérská a bez 
dobrých designérů a celého týmu spolupra-
covníků by to nešlo. Především jsem ale rád 
za partnerství s firmou Bäro. Také si cením 
dlouholeté spolupráce s řetězci, které nás 
postavily na nohy. A v neposlední řadě nás 
těší důvěra zákazníků, kteří se k nám vrace-
jí proto, aby svůj obchod zase posunuli dál. 
V to v souladu s naší filozofií – dělat věci lépe 
a posouvat je k lepšímu.

… to by možná mohlo být mottem české porevoluční firmy FESCHU lighting & design s.r.o. Je ryze českým výrobcem zabývajícím 
se komplexními službami v oblasti poradenství, návrhů, 3D vizualizace, výroby a realizace interiérů prodejen na klíč. Dodává 
veškeré interiérové zařízení obchodů včetně speciálního osvětlení BÄRO pro čerstvé potraviny, chladicí vitríny, prodejní pulty, 
regály, nabídkové tabule, pekařské plechy atd. Zakladatel společnosti Martin Fejtek nám v rozhovoru o firmě pověděl více.

Světlo hraje při navození příjemné nálady zásadní 
roli. Pokud je světla málo, v prostoru se cítíme nejistí 
a rozladění. Zboží, které si chceme koupit, špatně 
vidíme, a proto nakoupíme pouze to nezbytné – to, 
co opravdu musíme. Pokud je světla hodně, cítíme 
se nepohodlně, někdy nás dokonce bolí oči. Ani tato 
varianta obchodu neprospívá.

Vybavení a osvětlení pro Vaši prodejnu
FESCHU lighting & design s.r.o.

Přátelství 733/8
104 00 Praha 22 - Uhříněves

Tel.: +420 222 582 260
www.feschu.cz

Dejte dětem důvěru,
odmění vás nečekanými schopnostmi
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25 let Francouzsko-českého institutu  
řízení pod vedením rektorky VŠE  
– Prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Co dalo impuls vzniku institutu? Bylo těžké 
vzbudit zájem o tento typ studia u nás? 
V roce 1990 nabídlo francouzské minis-
terstvo zahraničních věcí VŠE velkorysou 
pomoc v oblasti manažerského vzdělávání. 
Jednalo se o dva velké projekty – stáže pro 
frankofonní učitele a vzdělávání francouzsky 
hovořících manažerů. Mně bylo v té době 32 
let, vrátila jsem se ze stipendijního pobytu 
ve Štrasburku a tehdejší rektor, prof. Věněk 
Šilhán mě maximálně podporoval. Neměla 
jsem sice moc zkušeností, ale zato hodně 
nadšení, znalost francouzštiny a zkušenost 
z francouzské byznys školy. Bylo mi jasné, 
že pokud má být spolupráce dlouhodobá, 
je třeba ji zastřešit institucionálně. Navrhla 
jsem zřízení Francouzsko-československého 
institutu řízení a pan rektor 1. července 1990 
IFTG zřídil. Zpočátku jsme měli ohromný 
zájem o studium, ale hlásili se k nám i lidé, 
kteří si naivně mysleli, že se za 3 měsíce 
naučí francouzsky. Tehdy se jednalo spíše 
o rekvalifikaci, průměrný věk studenta byl 
40 let. Naší hlavní konkurenční výhodou je 
paradoxně výuka ve francouzštině. Lidí, kteří 
francouzsky umějí˝, je sice málo, ale jsou mo-
tivovaní a mají o Francii osobní zájem. Jsou, 
stejně jako já, frankofilové. Realizujeme stra-
tegii „market niche“, neboli zaměřujeme se 
na segment trhu, kde jsme jediní.

Váš institut má podporu i velvyslanectví Fran-
couzské republiky u nás. Jak tato spolupráce 
vznikla?
Na počátku 90. let byla střední Evropa stře-
dem pozornosti vlád západních zemí i ev-
ropských institucí, které nabízely vysokým 
školám řadu, většinou 3letých, finančně 
velkorysých projektů. My jsme se od počát-

ku s francouzským velvyslanectvím dohodli 
na opravdovém partnerství. Náš model byl 
a je založen na tom, že každá strana hradí 
své náklady. Francouzské velvyslanectví nás 
dodnes podporuje, hradí náklady na výuku 
francouzských učitelů, což je asi světový re-
kord v podpoře jedné instituce. Díky tomu 
je vzdělání finančně dostupné. Je to ale in-
vestice, která se Francii vyplatí, protože vět-
šina našich absolventů pracuje v podnicích 
s francouzskými vlastníky anebo se jinak an-
gažuje na poli francouzsko-české spolupráce. 
Jsem pyšná na to, že nás francouzské minis-
terstvo zahraničních věcí uvádí jako příklad 
pro ostatní země a že jsme v České republice 
„francouzská vlajková loď“.

V čem Vy osobně vidíte poslání institutu? 
Posláním je samozřejmě rozvoj francouzsko-
-české ekonomické spolupráce. Ale nejen to. 
Jsem ráda, že nabízíme evropskou alternati-
vu ke vzdělávání v oblasti MBA a jsem ráda, 
že můžeme ukázat, že znalost jiného cizího 
jazyka než angličtiny může být velkou přida-
nou hodnotou při rozvoji profesní kariéry. 

Na 11. září chystáte velkou konferenci. O čem 
bude a pro koho je určena?
Konference by měla ukázat, jak velkou dyna-
miku zaznamenala francouzsko-česká spolu-
práce v posledních 25 letech. Jako řečníky 
pozveme špičkové manažery z nejrůznějších 
typů firem (Komerční banka, L´Oréal, TPCA) 
i naše úspěšné absolventy. A samozřejmě 
pana velvyslance Jean-Pierra Asvazadouri-
ana, který před 25 lety začínal svou kariéru 
v Praze a dnes se vrátil jako velvyslanec. Je ur-
čena pro všechny, které zajímá francouzská 
strategie na trzích střední Evropy.

Vloni jste se stala rektorkou VŠE. Jste 2. ženou 
v historii vedení této vysoké školy. Jaká byla 
Vaše cesta k tomuto velkému kariernímu postu?
Cesta vedla přes osmiletou zkušenost ve 
funkci prorektorky pro zahraničí vztahy a PR 

a statutárního zástupce rektora. Mimocho-
dem paní rektorka Durčáková měla stejnou 
profesní průpravu. Znalost mezinárodního 
prostředí je pro řízení VŠE zásadní, protože 
internacionalizace je hlavní strategickou pri-
oritou školy.

Vy a francouzština? Jak jste si zamilovala tuto 
zemi? Za co Vám bylo uděleno francouzské 
státní vyznamenání Rytíř řádu Akademických 
Palem?
Já a francouzština jsme nejlepší přítelkyně 
od mých osmi let, kdy mě rodiče poslali do 
základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Je 
to krásný jazyk s neuvěřitelně bohatou slov-
ní zásobou. Když si mám vybrat, jestli projev 
pronesu česky nebo francouzsky, tak vždy 
volím francouzštinu. Problémem je psaná 
francouzština. Ta je těžká a dodnes v ní urči-
tě dělám chyby. Ale zase je to výzva, můžete 
se jí učit celý život. Ve Francii jsem poprvé 
byla ve 14 letech se základní školou. Asi jsme 
měli štěstí, že škola spolupracovala s jihofran-
couzským městem Nîmes, které mělo v té 
době komunistického starostu, a proto byly 
výměnné pobyty možné. A hned mě Fran-
cie okouzlila. Od té doby pokaždé, když do 
Francie přijedu, spadne ze mě stres a cítím 
pozitivní energii. Vím, že to je divné, ale mně 
se ve Francii líbí téměř všechno. Zejména 
obdivuji francouzský životní styl, který se mi 
zpočátku zdál pomalý, ale dnes vidím, že ži-
vot není pouze o práci, ale o tom, jak ho pro-
žijeme. A savoir vivre, neboli umění žít je ve 
Francii silná disciplína. Nejde jen o kuchyni 
či dobré víno, jde o hodnoty, které sdílím. 
Jsou to například úcta ke vzdělání, k vlastní 
historii a tradicím, sociální cítění a respek-
tování odlišností druhých. O tom, jak moc 
si Francouzi váží vzdělání, svědčí právě Řád 
akademických palem. Založil jej Napoleon 
a je udělován výhradně učitelům. Žádná 
jiná země, pokud vím, tento řád neuděluje. 
Já jsem titul rytíře dostala za své aktivity ve 
Francouzsko-českém institutu řízení.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) letos slaví 25 let 
existence. Je vzdělávacím střediskem pro dospělé Vysoké 
školy ekonomické v Praze a jedinou institucí 
v České republice, která se již od roku 1990 spe-
cializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. 
Posláním institutu je podporovat ekonomickou 
spolupráci mezi Francií a Českou republikou pro-
střednictvím vzdělávacích programů. Činnost 
IFTG je podporována velvyslanectvím Francouzské repub-
liky v ČR. Hlavním projektem je postgraduální kurz MBA 

– MASTER Management et Administration des Entreprises. 
Tento kurz je realizován ve spolupráci s konsorciem fran-

couzských vysokých škol pod vedením Universi-
té Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon). Od roku 2014 je 
institut členem České asociace MBA škol – CAM-
BAS. IFTG se také zaměřuje na vzdělávací kurzy 
„na míru“ v oblasti výuky francouzštiny a mana-
žerského vzdělávání. Pro francouzské partnerské 

vysoké školy organizuje odborné semináře v ČR zaměřené 
na specifika podnikání na trzích střední a východní Evropy.

Ředitelkou a zakladatelkou Francouz-
sko-českého institutu řízení je rektorka 
Vysoké školy ekonomické - prof. Ing. 
Hana Machková, CSc. Na IFTG se spe-
cializaje na problematiku marketingu 
a zároveň působí jako hostující profesor 
na Université Jean Moulin Lyon 3, IAE 
Lyon a na Université Paris 1- Panthéon-
-Sorbonne, IAE Paris. V roce 1996 
jí bylo uděleno francouzské státní 
vyznamenání Chevalier dans l´Ordre 
des Palmes Académiques. Je členkou 
„Strategic Board“ mezinárodní aliance 
CEMS a členkou „International Advisory 
Board“ IAE Lyon.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc. po-
skytla našemu časopisu rozhovor, ve 
kterém se ohlédla za 25 lety úspěš-
ného fungování IFTG i svojí kariéry.



Zjistili jsme, že vlastně klub BforB může 
fungovat jako velmi hodnotný nástroj pro 
efektivnější práci se svým stávajícím okru-
hem kontaktů, které už podnikatel kolem 
sebe má a pro jehož získání obětoval ne-
malé úsilí, finance a čas. BforB se proto 
nabízí i jako funkční platforma, kde se 
svými lidmi může podnikatel komunikovat 
na osobní úrovni a to se mu vrací v navý-
šení zakázek ze svého existujícího okruhu 
kontaktů namísto nekonečného hledání 
nových a nových lidí. A navíc se mu okruh 
kontaktů bude přirozeně rozrůstat o ty 
nové, které zase do klubu přivedou lidé 
z jeho existujícího okruhu kontaktů. 

Tento rok jsem tedy rozšířila možnosti 
spolupráce a umožňuji podnikatelům za-
ložit si „vlastní“ klub BforB pro svoji firmu 
a své kontakty, aby si své zákazníky měli 
příležitost déle kolem sebe udržet a aby 
získávali mnohem více zakázek, doporu-
čení a obchodních příležitostí z vlastního 
okruhu kontaktů. Tuto formu spolupráce 
jsem začala nazývat „Manažer klubu“.
A svoje zkušenosti, jak tato forma spolu-

práce vůbec funguje, o tom nám poví Šár-
ka Pelikánová, která si otevřela vlastní klub 
BforB v Českých Budějovicích a díky tomu 
si tak připravuje úrodnou půdu pro vstup 
své firmy do tohoto regionu. 

Když jsem pracovala v Japonsku, uchvá-
tilo mě, kolik prostoru místní podnikatelé 
věnují navazování důvěry. A jak je v podni-
kání důležitá. I já si začala po svém návratu 
uvědomovat, že v naší rodinné firmě, kte-
rou dnes řídím, jsou veškeré vazby s klienty 
založené na důvěře. Účetnictví, daně a na-
stavení finančních procesů, kterým se jako 

firma věnujeme, asi nesvěříte každému na 
potkání. A tak jsem začala hledat způsoby, 
jak se svými stávajícími i potenciálními 
klienty navazovat důvěru. Prošla jsem ně-
kolika networkingovými koncepty, ale jen 
v BforB jsem cítila, že členství v něm mi 
přinese to, co hledám. Nerada totiž ztrácím 
svůj čas a energii věcmi, které nefungují. 
Po několika měsících členství přišly první 
úspěchy v podobě nových klientů a rozjetí 
nových projektů. Byla jsem tedy rozhodnu-
ta spolupracovat s tímto konceptem ještě 
intenzivněji. Když jsme se na začátku roku 
rozhodli rozšířit aktivity naší firmy do již-
ních Čech, okamžitě jsem oslovila Kamilu 
Zárychtovou s tím, že bych ráda otevřela 
vlastní klub BforB v Českých Budějovicích 
a pomáhala tam místním podnikatelům 
růst stejně, jako se to podařilo nám. Věděla 
jsem, že kromě mé záliby propojovat lidi 
a pomáhat jim, tento krok pomůže i mému 
vlastnímu businessu. Založením českobu-
dějovického klubu BforB jako jeho mana-
žerka jsem se totiž dostala do společnosti 
místních podnikatelů, kteří mi mohou po-
moci při budování firemní pobočky v tom-
to městě. Díky pravidelnému setkávání se 
členy klubu a zvaním dalších podnikatelů 
si společně každou snídani více a více roz-
šiřujeme své povědomí o potřebách a mož-
nostech v regionu. Navíc během tří měsíců 
fungování se podařilo členům klubu získat 
zakázky v hodnotě více než čtvrt milionu 
korun. Už teď se těším nejen na to, až budu 
oficiálně otevírat pobočku naší společnos-
ti v Českých Budějovicích, ale zároveň i na 
založení dalšího podnikatelského klubu 
Business for Breakfast v tomto regionu. 
Vyzkoušela jsem si, jaké to je řídit vlastní 
klub jako manažer a ověřit si, zda mám 
zájem pokračovat v této aktivitě dál a po-
případě se stát franchisantem společnosti 
BforB. Budu ráda, pokud se ke mně přidají 
noví partneři, kteří mi pomohou v jižních 
Čechách šířit myšlenku Business for Break-
fast do dalších měst.

Zájemci o spolupráci formou franchisové 
licence nebo manažera klubu – kontaktujte: 
ředitelku české franchisové sítě  
Business for Breakfast Kamilu Zárychtovou, 
kamila@bforb.cz, 00420 608 066 363

Příběh Nuance restaurant
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Pomáháme malým podnikatelům 
k novým zakázkám díky doporučení
– Business for Breakfast

Z historie…
Takové starodávné příběhy v sobě nesou sta-
ré pražské domy, jejichž dnešní osudy jsou 
jen pokračováním staleté – ba mnohdy i tisí-
cileté- historie. Domy na Malém rynku v těs-
ném sousedství Staroměstského náměstí jsou 
ukázkovým dokladem tohoto tvrzení. Patří 
mezi ně i dům U Rotta se známými výmal-
bami podle návrhů Mikoláše Alše a sousední 
nárožní dům do Linhartské ulice, který má 
dnes klasicistní fasádu. Jejich příběhy jsou 
velmi dlouhé a dodnes patrné a hmatatelné: 
je s nimi spojeno několik pražských legend 
i spousta historických faktů. Byla v nich vy-
tištěna první česká bible, vybudován známý 
a důležitý český železářský obchod, jehož 

majitelé nechali zkonstruovat první obchod-
ní halu v moderním slova smyslu v Praze 
s tehdy nevídanou skleněnou kupolí na 
střeše. Uvádí se, že železářského zboží se tu 
prodávalo kolem 60 tisíc položek. Málokdo 
si dnes uvědomí, že mezi ně patřívalo také 
zboží, které dnes chodíme nakupovat do 
zcela jiných obchodů: bylo vlastně jedním 
z prvních obchodů s elektrickými přístroji – 
vysavači, pračkami, žehličkami, ale i místem, 
kde se v Praze začaly prodávat lyže, tenisové 
rakety i jiné sportovní potřeby a které se tak 
stalo předchůdcem dnes běžných prodejen 
se sportovním vybavením.

… a současnosti
Nové tisíciletí přineslo těmto starým domům 
nový význam a život: byl v nich vybudován 
hotel a restaurace. Svým starým kouzlem 
tak mohou dýchat nejen na obyvatele Prahy 
a Čech, ale také na návštěvníky ze zahraničí. 

Restaurace, původně nazvaná podle hote-
lu a domu Restaurant Rott, dlouho hledala 
své místo v ostré konkurenci podobných 
zařízení v blízkém i širším okolí. Ani slůvko 
Rott, které má stejný kořen a tudíž podobu 
s anglickým rotten, čili shnilý, nebylo úplně 
vhodně zvoleným názvem. Zahraničním hos-

tům, kteří o existenci a dlouhé tradici místa 
spojeného se jménem Rottů zpravidla nevě-
dí, byl tento název nepochopitelný.

Nový management hotelu se po dlouhé 
a zralé úvaze rozhodl změnit věci od zákla-
du a začít tak zcela nový příběh těchto míst. 
Termín Nuance, tedy drobná odlišnost, kte-
rá může činit věci zásadně jinými, padl při 
jedné ze společných porad a rychle se ujal. 
Dobře charakterizuje jak kuchyni nového 
šéfkuchaře Michala Paulíka, tak interiér 
restaurace oživený sochami současných 
českých sochařů. Jsou to právě drobné a při-
tom podstatné rozdíly, na nichž celý nový 
koncept stojí. Jídla, která si tu můžete dát, 
vycházejí z tradic české kuchyně a přetvá-
řejí ji podle moderních evropských trendů. 
Jsou nápaditá chuťově i na pohled, většinou 
v lehčím provedení. Šéfkuchař Michal Pau-
lík profesně prošel restauracemi různého 
zaměření a zvučných jmen: Červená tabul-
ka, Soave Ristorante či Red Pif, která se za 

Některé příběhy, ač navenek nové a svěží, začínají dávno 
v minulosti. Možná daleko dřív, než si dokážeme uvědomit, 
a často je velmi těžké určit, kde vůbec jejich počátek je. 

jeho šéfkuchařského působení vyšplhala na 
skvělé sedmé místo v žebříčku TOP Restau-
rant deníku Euro 24. Koncept Nuance je tak 
pokračováním jeho cesty za skvělou a tvůrčí 
gastronomií, která je doslova a do písmene 
uměním. Uměním zacházet s obvyklými i ne-
obvyklými surovinami, s bohatstvím chutí, 
tvarů i vůní, uměním přetvářet bohatství 
přírody a krajiny v ojedinělá a chutná jídla. 
V krajiny na talíři.

Koncept Nuance je dotvořen také novou 
vizuální podobou interiéru doplněnou o do-
časné výstavy sochařských děl současných 
českých umělců, které jsou pořádány ve 
spolupráci s galerií Goodstuff. Jako první 
vystavuje v Restaurantu Nuance své sochy 
českobudějovický sochař Michal Trpák. Jeho 
výstava nazvaná Tváře představuje průřez 
tvorbou posledních několika let, přičemž 
akcent výstavy tvoří lidské hlavy a tváře 
v různém provedení i materiálech. Sousoší 
nazvané…, dvě velké bronzové hlavy, vítají 
návštěvníky při vstupu do Restaurantu, a sta-
ly se tak na půl roku jejím symbolem.

Vpoledne i večer…
Restaurant Nuance nabízí samozřejmě pes-
tré a nápadité a la carte menu, ale v každý 
všední den také výhodné polední menu, růz-
ná speciální jídla podle aktuální čerstvé na-
bídky masa, ryb a zeleniny na trhu. Ve spolu-
práci se sommeliérem Restaurant připravuje 
degustační menu párovaná s víny moravské 
i zahraniční provenience. Každou Vaši ná-
vštěvu tu tak můžete najít něco nového, pře-
kvapivého, vždy ve vynikající kvalitě chuťové 
i prezentační. Můžete sem vzít obchodní 
partnery na lehký oběd anebo přijít večer na 
stylovou večeři s partnerem či přáteli.

Nuance ukrývá také historické středověké 
prostory v podzemí, které jsou schopny 
pojmout až 80 lidí při nejrůznějších událos-
tech: svatbách, rodinných oslavách, konfe-
rencích, seminářích a podobně.

Přijďte tedy ochutnat nuance tvarů, barev 
a chutí na talíři a zažít nový kulinářský pří-
běh jako pokračování oněch mnoha dávných 
příběhů těchto prostor.

Koncept podnikatelských klubů Business for Breakfast nepředstavuje 
jen „pouhé“ podnikatelské kluby, kam přijdete a družíte se s ostatní-
mi podnikateli. Když se stanete členem BforB, díky systému, který je 

součástí každého klubového setkání, se naučíte používat networking jako efektivní 
nástroj marketingu. V BforB si osvojíte obchodní dovednosti, které neovládá každý 
podnikatel, a díky tomu se tak stanete výjimečnými ve svém okruhu kontaktů.

Šárka
Pelikánová

Kamila Zárychtová
zakladatelka a ředitelka  
Business for Breakfast 
Česká republika, s.r.o.

Nuance restaurant
starý příběh po novu



Franchising

30

Franchising

31

Příležitost pro podnikatele  
– nové české a slovenské franchisové sítě 

ŠKOLA FRANCHISINGU 2015
Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka
připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu

Zahájení je naplánováno na 12. listopadu 2015 a ukončení na 23. června 2016. Uzávěrka přihlášek 
je 30. září 2015. Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. srpna 2015 získáváte slevu 8 000 Kč. Cena 
po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Přihlásit se můžete na e-mailu info@franchising-academy.cz.
Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203  828 nebo 606 392 348. Počet míst je
omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

› rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu
a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě

› sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání
franchisingu

› poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou
výměnu zkušeností

› dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit
franchisový koncept pro svou firmu

Cíle školy franchisingu

WWW.FRANCHISING-ACADEMY.CZ

WWW.LOSTAK.CZ
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SOLODOOR síť značkových
interiérových dveří a zárubní
Solodoor a.s., jeden z největších českých vý-
robců interiérových dveří, dokončil vývoj 
franchisového konceptu značkových pro-
dejních center SOLODOOR. Pro řízení sítě 
byla vytvořena nová společnost SOLODOOR 
CENTRUM s.r.o., která bude řídit síť vlastních 
a franchisových prodejen v České a Sloven-
ské republice. Koncept je vhodný i pro zájem-
ce z řad podnikatelů, kteří nemají zkušenosti 
s prodejem dveří, ale jsou dobrými obchod-
níky, mají vztah k technice a designu, mají 
organizační schopnosti a také vlastní kapitál 
pro investici do 1 mil. Kč. První franchisant 
otevřel svoji provozovnu v květnu 2015 ve Va-
lašském Meziříčí a další jsou již naplánované.
Více informací najdete na www.solodoor.cz 

Kaas met Smaak
síť prodejen sýrů, 
specialit a lahůdek
Prodejny Kaas met Smaak jsou jedinečné svoji 
nabídkou kvalitních holandských sýrů a mno-
ha dalších sýrových specialit z celého světa. 
Nabídku doplňují vybrané lahůdky, vína, ale 
i designové doplňky pro servírování sýrů. Ne-
chybí možnost ochutnat nebo dárkově zabalit 
vybrané zboží. Návštěva prodejny je zážitkem, 
který si každý návštěvník rád zopakuje. Před-
pokládaná investice pro franchisanta je do 1 
mil. Kč, návratnost do 2 let. Právě se připravu-
je otevření franchisové prodejny v Brně. 
Více informací na www.kaasstore.cz 

EXTÉRIA síť poradenských
kanceláří pro BOZP a PO
Franchisor (manželé Ramachovi) dokázali 
zaujmout za první pololetí roku 2015 deset 
franchisantů a mohou tak uspokojit poptáv-

ku po službách kanceláře téměř po celé ČR. 
Cílem je mít franchisanta v každém okrese. 
Díky jedinečné organizační struktuře celé 
sítě jsou franchisanti schopni nabídnout 
zajištění zákonných povinností pro firmy 
za bezkonkurenční cenu. Koncept je velmi 
lukrativní zejména pro schopné obchodníky 
(bývalé finanční poradce, realitní makléře, 
apod.). Nepředpokládá se znalost problema-
tiky BOZP a PO (bezpečnost práce a požární 
ochrana). Vše umí naučit franchisor v Exté-
ria akademii. Vstupní investice je do 400tis. 
Kč, návratnost do 6 měsíců a při dodržení 
všech pravidel lze do jednoho roku dosáh-
nout hrubého zisku 1 mil. Kč! 
Více na www.exteria.cz.

Uzenářství Chodura síť značkových pro-
dejen masa a uzenin s „teplým pultem“
Najít kvalitní párek, špekáček nebo tlačenku 
… takovou tu poctivou, z masa … není vůbec 
lehké. Proto firma Beskydské uzeniny navá-
zala na rodinnou tradici majitele pana Petra 
Chodury a rozhodla se vytvořit síť prodejen 
masa a uzenin a doplnit ji „teplým pultem“, 
kde si pochutnáte na křupavém párku s čer-
stvě nastrouhaným křenem a hořčicí nebo 
domácí teplé sekané. Už se Vám sbíhají sliny 
– brzy najdete prodejny nejen na Moravě, ale 
i v Čechách. Síť vlastních prodejen bude do-
plněna franchisovými. První franchisová pro-
dejna bude otevřena v září ve Frýdku-Místku. 
Předpokládaná investice je do 2 mil. Kč.
Více na www.chodura.cz .

Mr. KEBAB síť  
rychlého občerstvení 
Fastfoodů s kebabem 
je velmi mnoho, ale jen 
jeden je kvalitou srovna-
telný s nejrozšířenějšími 

koncepty rychlého občerstvení na světě - jde 
o původem slovenský koncept Mr. KEBAB, 
který vyladil jeho tvůrce pan Lelovits do po-
sledního detailu. Sám otevřel několik vlast-
ních fastfoodů Mr. KEBAB a ověřil si, že ob-
liba specialit z kebabu od Mr. KEBAB hraničí 
se závislostí, ze které se postižení zákazníci 
nechtějí vyléčit. Speciálně naložené maso 
z Vídně, technologie od předních výrobců 
a neobvyklý design provozovny jsou před-
pokladem úspěchu. V ČR pracuje franchi-
sový manažer (Marek Holšán) a informuje 
zájemce o možnosti provozovat jiný kebab, 
než který je na každém rohu. Předpokládaná 
investice je kolem 1 mil. Kč (dle místa).
Více informací najdete na www.mrkebab.eu. 

Další koncepty se připravují většinou 
v tajnosti, chtějí překvapit konkurenci 
a získat tak potřebný náskok. Všechny 
výše uvedené koncepty byly připraveny 
s využitím know-how poradenské kance-
láře RNDr. Jiřího Lošťáka, která se speci-
alizuje na vývoj franchisových systémů. 
Provází firmu od nápadu, přes zdo-
kumentování know-how, ověření v pi-
lotních provozech až po expanzi v ČR 
i v zahraničí. Více informací najdete na 
www.lostak.cz. 
 
 Jiří Lošťák

Příprava franchisových projektů má svá pravidla a potřebuje určitý čas pro ověření v tzv. pilotních provozech. Bohužel je na 
trhu dost „rychlofranchis“, jejichž tvůrci se za franchising pouze schovávají a jde jim zejména o jednorázový licenční poplatek. 
Tyto „franchisy“ jsou nabízeny, ale fungují jako letadlo, inzerují, jsou vidět a slyšet v médiích, ale uplyne rok a zem se po nich 
slehne – jak rychle vznikly, tak rychle zanikly … snad jen „franchisanti“ se snaží domoci svých peněz zpět (a většinou marně). 
Před těmi je třeba pouze varovat, o nich se zde nebudeme zmiňovat.
Kvalitní franchisa si vždy žádá dva i více let 
příprav a teprve po řádném ověření a sepsá-
ní know-how je možné nabídnout koncept 
jinému podnikateli. Jedinou autoritou, která 
prověřuje franchisové koncepty v ČR, je Česká 
asociace franchisingu (přijímací výbor a správ-
ní rada, www.czech-franchise.cz). Obdobně 
jako k franchisorům nebo masterfranchisan-
tům přistupuje také k poradcům i k právním 
kancelářím. Kdo nesplní požadavky, nepro-
káže znalosti a zkušenosti a nemá etický 
přístup (dle Etického kodexu podnikání ve 
franchisingu Evropské franchisové federace), 
ten se nemůže stát řádným členem (ČAF). 
V minulosti došlo i k vyloučení franchisových 
konceptů nebo poradce – kdo poruší stano-
vy nebo jedná neeticky, nemá v ČAF místo. 
Je škoda, že nepozorní zájemci o franchisové 
podnikání klidně zaměňují neziskovou orga-
nizaci ČAF s jinými podnikatelskými subjekty 

se zavádějícími názvy národního charakteru 
(většinou s dodatkem v názvu „s.r.o.“ – tj. pod-
nikatel, nikoliv instituce), kde za členství nebo 
za uvedení v seznamu stačí pouze zaplatit. 

Rok 2015 je pro český franchising velmi 
úspěšný. Kromě nových franchisových kon-
ceptů se objevil a ukázal svoji kvalitu nový 
franchisový portál www.topfranchising.cz. 
Jeho autoři (manželé Malí) během krátké 
doby získali důvěru celé franchisové odborné 
i laické veřejnosti. Jejich nespornou výhodou 
je to, že pro tento portál píší opravdu všichni 
franchisoví poradci a advokáti, kteří předsta-
vují odbornou špičku ve franchisingu v ČR. 
Jsou vedle ČAF také partnery nejkomplex-
nějšího vzdělávacího projektu ŠKOLA FRAN-
CHISINGU, která už zahájila zápis posluchačů 
do dalšího ročníku specializovaného ročního 
vzdělávacího programu (více na www.fran-
chising-academy.cz nebo www.lostak.cz). Bě-

hem čtyř let vychovala ŠKOLA FRANCHISIN-
GU více než 60 manažerů/specialistů, kteří 
jsou schopni samostatně řídit nebo i vyvíjet 
franchisovou síť. Jejich hodnota na trhu prá-
ce a zájem o jejich služby je značný – s růstem 
sítí souvisí absolutní nedostatek odborníků 
pro franchising. Absolventi VŠ mají, bohu-
žel, jen všeobecné povědomí o franchisingu. 
V ČR není jediná vysoká škola, která by na-
bízela ucelený bakalářský nebo magisterský 
program v oboru franchising. Přitom pokud 
se rozhlédneme kolem sebe, na ulicích i v ná-
kupních galeriích, … všude najdeme převážně 
síťové prodejny (ať již vlastní nebo franchiso-
vé). Když se učí ekonomika, obchod a marke-
ting, dojde snad brzy i na franchising.

Z nových franchisových systémů vybírá-
me ty, o kterých určitě ještě uslyšíme v ná-
sledujících letech:



32 33

Vzhledem k tomu, že metoda Kids&Us vznik-
la jako nový koncept, dokázali jí lidé snadno 
porozumět?
Ani moc ne, zpočátku jsem měla velké pro-
blémy přesvědčit rodiče, aby k nám přivedli 
svoje děti, aby se mohly začít učit anglicky co 
nejdříve, ideálně od 1 roku. Rodiče si mysleli, 
že jsem tak trochu blázen, nechápali, proč by 
se jejich dítě mělo začít učit anglicky, když 
skoro neumí rodný jazyk. Ale někteří rodiče 
do toho šli a důvěřovali mi a po nějaké době 
už hovořily výsledky samy za sebe.

nějších frančízantek (která má 5 škol 
Kids&Us) dříve pracovala jako sekre-
tářka. Jsem přesvědčená o tom, že 
potřebujeme lidi, kteří jsou dobří ma-
nažeři a kteří jsou ochotní dodržovat 
pravidla. Pokud se týče pedagogic-
kých aspektů, máme povinnost po-
skytnout jim potřebné nástroje, aby 
věděli, koho mají zaměstnat, aby jim 
pomohl s pedagogickými záležitostmi.

Chceme kolem sebe mít takové lidi, kteří 
mají k práci pěkný vztah, pozitivního ducha 
a samozřejmě vášeň pro to, čím se zabývají.

Váš zájem o firmu se Vám velice dobře vyplácí: 
Váš manželský tým vykazuje rekordní zisky. 
Zažíváme fenomenální růst. Ve Španělsku 
sice panuje hospodářská recese, avšak my 
jsme každý rok zaznamenali růst i bez ohledu 
na velikost ekonomického propadu.

V tomto prostředí se konkurenční boj 
obvykle soustředí na cenu, ale my jsme oba 
vždy věřili v soutěž na úrovni služeb, nikoli 
v soutěž na úrovni cen, a také v to, že to nej-
důležitější je být nejlepší.

Poptávka po výuce angličtiny byla, je 
a bude. Mnoho lidí si dnes uvědomuje, že 
angličtina je vynikajícím nástrojem, s jehož 
pomocí se naše děti lépe uplatní na trhu prá-
ce a vlastně i v životě. Lidé si žádají hlavně 
kvalitní a efektivní vzdělávání. My nabízíme 

nejvyšší kvalitu a neustále se snažíme být co 
nejlepší, a proto máme úspěch.

Jak zajišťujete kvalitu výuky v celé síti?
Proto frančízantovi nabízíme nejen svou me-
todiku, ale pomáháme mu také s výběrem 
zaměstnanců a následně s kontrolováním 
lektorů. Pro ředitele, lektory i frančízanty 
jsme vytvořili programy průběžného školení.

Co je podle Vás nejlepší věc, kterou Kids&Us 
frančízantům nabízí?
Nabízíme know-how pro výuku angličtiny 
a budování značky, ale nejdůležitější věcí, kte-
rou jim nabízíme, je výborný podnikatelský 
systém. Podpora a systém jsou to nejpodstat-
nější. To, jak předáváme své know how i prak-
tické zkušenosti, je absolutně neocenitelné.

Co byste poradila jednotlivcům a manželům, 
kteří by chtěli vlastnit frančízu? 
Pořádně si to rozmyslete. Pak se frančíze 
stoprocentně věnujte a nedívejte se zpátky. 

Strhněte za sebou všechny mosty 
a pracujte tak, jako by právě toto 
byla jediná cesta. A dejte si pozor, 
abyste měli dostatek kapitálu, kte-
rý Vám udrží firmu nad vodou, 
dokud se Vám investice nevrátí. 
Budete pak v noci líp spát.

Někteří naši první frančízanti 
podcenili, kolik práce si start a řízení 

jazykovky žádá. Dnes noví frančízanti mluví 
s těmi starými, takže mají o pracovní zátě-
ži realističtější představu. Ale když k nám 
dnes potenciální frančízant přijde, máme 
tendenci jej trochu strašit, že prvních pár let 
to bude hodně, ale opravdu hodně náročné, 
poněvadž chceme, aby byl velmi realistický 
a přesvědčený o tom, do čeho se hodlá pus-
tit. „Kvalita nezná hranic!“

PŘÍBĚH
PODNIKATELSKÉHO
PÁRU Rozhovor

se zakladatelkou
Kids&Us
Natàlií Perarnau
Většina z nás považuje zaměstnání za pouhou práci a jen málo z nás 
na zaměstnání pohlíží jako na skutečné poslání. Poslání znamená, že 
člověk má vyšší cíl a že jeho kariéra je cestou k uskutečnění určitého 
snu. Příběh jazykové školy Kids&Us uvedený níže ilustruje, jak se může 
z poslání stát naplňující a úspěšná kariéra.

VÝZKUM A VÝVOJ -
VESMÍR INOVACÍ 
ZAMĚŘENÝCH NA 
UČENÍ

Léto 2014: 
více než 20 000 žáků. 

50 % < 5 roků.

Juan y Julia:

Edice audioknih 
s 6 různými tituly 
a 14 000 vydanými 

knihami.

Přes 10 aplikací, 
které byly staženy 

více než 13 000krát.

Internetová série, 
kterou na YouTube 

zhlédlo přes 
120 000 diváků.

První licence

20082011

2004

Start Kids&Us   
20032014

Francie

Expanze do 
zahraničí: 
Itálie

První 
frančíza 

2012
Konstantní roční 

růst ve výši   

+30%

Počet žáků: 2,776
center: 26

Zahraniční síť 
představuje             center13%

center: 208
Počet žáků: 65,291

Portugalsko
Česká republika

Mexiko

Belgie

PLNÁ PODPORA 
POSKYTOVANÁ 

FRANČÍZANTŮM:
Frančízanti dostanou 
koordinátora,který bude dohlížet 
na jejich podmínky společně s 
odborníky z centrály na:
 · Marketing 
 · Lidské zdroje
 · Průběžné vzdělávání
 · Zajištění jakosti   
   metody

VÍCE FRANČÍZ
V současnosti má 20 % 
frančízantů Kids&Us dvě 
nebo více škol. 

ZAJIŠTĚNÁ KVALITNÍ VÝUKA, PEDAGOGICKÉ VÝSLEDKY A EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST

Bilingvní hudební 
představení, které zavítalo 
do 10 měst a které zhlédlo 

více než 16 000 lidí. 

Více než 10 příběhů 
„Storytimes“ a k tomu 

4 speciální lekce „Babies“ 
a 32 lekcí „Little Chefs“.

ZAJIŠTĚNÁ KVALITNÍ VÝUKA,
PEDAGOGICKÉ VÝSLEDKY A EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST

První frančízy Kids&Us byly otevřeny v roce 
2007 a dnes má společnost 208 škol ve 
Španělsku, Andoře, Itálii, Francii, Belgii, 
Portugalsku, České republice a Mexiku. 
Podle metodiky Kids&Us se v současnosti 
učí anglicky více než 65 000 studentů.

Pokud chceme říct, jak vznikla škola Kid-
s&Us, musíme se vrátit na konec 90. let. 
Tehdy měla Natàlia v Manrese, kde bydlela, 
malou jazykovou školu na výuku angličtiny, 
v níž učila mládež i dospělé. „Začínala jsem 
být velice zklamaná,“ říká Natalia, „protože 
navzdory dlouhým rokům, které studenti 
trávili studiem angličtiny, byla jejich prů-

Dnes je běžné, že se s výukou nového ja-
zyka začíná v raném věku. Po 11 letech škola 
Kids&Us dokázala, že pokud se začne dříve, 
mají děti velkou výhodu.

Jaký je optimální profil frančízy Kids&Us?
Když jsme s udělováním frančíz začínali, my-
slela jsem si, že nebude možné, aby školu Kid-
s&Us mohl efektivně provozovat někdo bez 
pedagogických zkušeností. Právě tohle byl 
největší spor, který jsme s manželem měli. 
Čas, praxe a více než stovka případů ukázaly, 
že jsem se naprosto mýlila, protože většina 
frančízantů Kids&Us k nám přišla z mnoha 
rozličných oblastí lidské činnosti (jsou to lé-
kaři, piloti, inženýři, právníci, ženy v domác-
nosti, novináři, …). Jedna z našich nejúspěš-

měrná úroveň vlastně hrozně špatná. Proto 
jsem se rozhodla, že moji studenti nebudou 
součástí statistických údajů, které dokládají 
selhání školského systému a tradiční meto-
dy výuky cizích jazyků.“

Mezitím se Natalii narodilo první dítě, 
dcera Laia. „Začala jsem se zajímat o jazy-
kovou stimulaci v raném věku,“ vysvětlu-
je Natalia. „Chtěla jsem pro svou dceru to 
nejlepší v každém směru, a tedy samozřej-
mě i ve výuce angličtiny. Ještě týž rok jsem 
proto rozšířila zázemí školy a část vyhradila 
dětem od tří let. Na trhu tehdy nebyly kva-
litní produkty pro moje žáky, a když jsem 

sledovala, jak se moje dcera učí anglicky, 
rozhodla jsem se v roce 2003 vytvořit a po-
užívat vlastní metodiku, kterou jsem nazvala 
Kids&Us English for Little People.“

Barbora Veselá
Ředitelka Kids&Us pro ČR
barbora.vesela@kidsandus.cz, 702 212 259
www.kidsandus.cz

Kids&Us language school Praha - Malešice
Počernická 699/62c, 108 00 Praha 10

Gemma Rafel
International Expansion
grafel@kidsandus.org, +34 638 427 392
www.kidsandus.es
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Extéria je jediným franchisovým konceptem, 
jehož služby jsou dané zákonnou povinnos-
tí. Extéria nabízí jedinečnou možnost stát se 
franchisovými partnery. Cílovou skupinou 
jsou veškeré státní a podnikatelské subjek-
ty, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. 
„U nás podnikají 3 milióny subjektů a 40 % 
z nich problematiku BOZP a PO neřeší a vů-
bec o této povinnosti neví,“ říká Bc. Miloslav 
Ramach, majitel a zakladatel společnosti.

Shrneme-li služby této společnosti - nenabízí 
pouhou konzultaci a nezávaznou prohlíd-
kou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé, ale 
pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, 
kde provedou kontrolní činnost, upozorní 
na nedostatky. Zavedou celou agendu do 
systému, který hlídá termíny jednotlivých 
školení a revizí. Dále pak spolupracují na 
odstraňování závad. Administrativní agenda 
je vedena v centrále a na pobočkách společ-
nosti Extéria. Zcela ojedinělá je služba zastu-
pování klientů osobou odborně způsobilou 
v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při 

kontrolách státního odborného dozoru, 
kterým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský 
záchranný sbor (HZS), Krajská hygienická 
stanice (KHS), kde si EXTÉRIA obhájí svou 
práci u klienta. Zaměstnanci Extéria jsou 
osoby odborně způsobilé v prevenci rizik 
dle zákona č. 309/2006 Sb. v BOZP a techni-
ci požární ochrany. Vlastní veškerá potřeb-
ná osvědčení vydané společnosti TUV SUD 
Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra ČR.

Podnikejte v profesionálních
službách v BOZP a PO!
Pokud se stanete majiteli franchisové licen-
ce společnosti Extéria, můžete využít příle-
žitosti a nabízet tuto službu nejvýhodněji. 
Proto jsou pobočky Extéria velmi úspěšné 
a dosahují v krátkém období zisku. Návrat-
nost počáteční investice do franchisového 
konceptu je do 8 měsíců po otevření pora-
denské kanceláře EXTÉRIA. Do 1 roku si vy-
budujete stabilní a ziskovou firmu a do 5 - 8 
let můžete mít pasivní příjem, který zajistí 
Vás i Vaše děti.

Jediný franchisový 
koncept daný  
zákonnou povinností 
je tu i pro Vás!
Extéria, s.r.o. patří k předním profesionálním společnostem s hlavním cíle poskyto-
vat kvalitní a komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany 
PO u právnických osob, podnikajících fyzických osob OSVČ a státní správy. Filozofií 
společnosti je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní instituce před 
pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. 

Výhody
pro franchisanta
   služba franchisového konceptu 

EXTÉRIA BOZP a PO je daná zákonnou 
povinností nemusíte být odborníky na 
BOZP a PO, vše Vás naučíme v EXTÉRIA 
AKADEMII stačí mít obchodní 
dovednosti a manažerské schopnosti 

   jedinečná pozice na trhu. Jde 
o úspěšný a prověřený koncept v ČR 
s 8 pobočkami

   exklusivita lokality, pobočky  
si nekonkurují, ale pomáhají

   pomoc a poradenství při otevírání 
poradenské kanceláře EXTÉRIA. 
Detailní manuál pro její provoz

   informační systém BOZPIS  
pro podporu a řízení obchodu 
poradenské kanceláře EXTÉRIA

   centrální marketing, soustavné 
budování povědomí (propagace 
značky na výstavách a veletrzích, 
pořádání konferencí, propagace 
kanceláří pomocí on-line marketingu) 

   podnikatel získává úspěšný,  
ziskový a zákonem daný vlastní 
byznys, který mu zajistí finanční 
a časovou nezávislost v krátkém 
období. Úspěšně vybudovanou 
franšízovou pobočku EXTÉRIA,  
jež generuje dlouhodobě nemalé 
cashflow se stovkami spokojených 
klientů v regionu, může předat 
svým dětem nebo prodat za velmi 
výhodných podmínek.

Bc. Miloslav Ramach, majitel společnosti
s manželkou Ing. Martinou Ramachovou
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Společnost Nespresso je s filmovým průmy-
slem úzce propojena dlouhá léta. Je jedním 
z hlavních sponzorů filmového festivalu v Ca-
nnes, tváří kávy Nespresso je již několikátou 
sezónu světoznámý hollywoodský herec 
George Clooney. A druhým rokem se stává 
Nespresso také oficiální kávou Mezinárodní-
ho filmového festivalu v Karlových Varech, 
jenž se letos dočká jubilejního 50. ročníku.
Od 3. do 11. července 2015 budou Karlovy 
Vary přímo ve svém historickém centru opět 
hostit oblíbený filmový festival. Návštěvníci 

Nespresso miluje hvězdy,
hvězdy milují Nespresso
Káva Nespresso se opět stává oficiální kávou  
50. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

si zde budou moci vychutnat svou oblíbenou 
kávu a nabrat síly na pokračování ve filmo-
vém maratonu hned na několika místech. 

Nespresso Café bude umístěno na konci 
Dvořákových sadů. Zde si můžete vychutnat 
šálek některé z lahodných Grands Crus káv 
a proniknout do tajů světa kávy, zároveň 
bude místem, kde se budou konat setkání 
s významnými hosty festivalu.

Po celou dobu konání festivalu bude 
káva Nespresso dále k dispozici ve Finlan-
dia stanu, kde budou mít baristé k dispozici 

kávovar Aquila, jenž je současně nejvýkon-
nějším profesionálním kávovarem z dílny 
Nespresso. V neposlední řadě bude Nespre-
sso k dostání v kavárně provozované Aliancí 
žen s rakovinou prsu, jež je letošní partner-
skou neziskovou organizací. Káva Nespresso 
nebude chybět ani na dalších partnerských 
místech a zároveň na zahajovacím či závěreč-
ném večírku. 

Nespresso Café bude zapojeno do slavnost-
ního večerního zahájení festivalu 3. července, 
kdy hosty čeká překvapení ve stylu Coffee 
Art. Nespresso bude navíc aktivní i během 
úterního charitativního dne, kdy budou v Ne-
spresso Café připravovat a servírovat kávu 
známé osobnosti.

Filmový festival v Karlových Varech je již ně-
kolik desetiletí jednou z nejzásadnějších udá-
lostí celého roku, které je věnována pozornost 
nejen v České republice, ale na celém světě. Je 
akreditovaný organizací FIAPF, díky čemuž se 
řadí vedle dalších prestižních festivalů, jako 
jsou MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či To-
kyu. Po Cannes je karlovarský festival druhým, 
na kterém bude oficiální kávou právě káva Ne-
spresso. . Více informací ze světa oficiální kávy 
festivalu je k nalezení na webových stránkách 
www.nespressovevarech.cz. 

V těchto dnech již na stránkách probíhá 
soutěž o Hvězdný den v Karlových Varech se 
značkou Nespresso. Více informací získáte na 
www.nespressovevarech.cz nebo na www.
nespresso.com
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NEZAPOMENUTELNĚ LUXUSNÍ
ODPOČINEK V HORSKÉ PŘÍRODĚ

Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových 
delfínů z českého skla v čele s Velkým mod-
rým delfínem v působivém designu z dílny 
uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. 
Na oceněné i nominované čekaly kromě 

diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů 
a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udě-
lila hodnotitelská komise i několik zvláštních 
ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné 
inovativní marketingové projekty.

Na základě individuálních hodnocení jed-
notlivých členů hodnotitelské komise byl 
předložen prezidiu České marketingové spo-
lečnosti návrh ocenění jednotlivých nomino-
vaných kandidátů.

Velkého delfín – hlavní cenu soutěže za 
úspěšnou marketingovou komunikaci se 
zaměřením na digitální marketing získal 
Mgr. Tomáš Gregořica, manažer marketin-
gové komunikace z firmy škoda Auto, a.s.. 

Zvláštní cena - Zlatý delfín byly uděleny 
Ing. Jiřímu Vlasákovi, marketingovému 
řediteli Kofola, a.s., za projekty podporují-
cí úspěšnou strategii rozvojem marketin-
gových nástrojů. Zvláštní cena – Růžový 
delfín patří Tereze Jurečkové ředitelce Pra-

gulic - Poznej Prahu jinak, o.s., za projekt 
zaměřený na sociální aspekty marketingu 
a zvláštní cena – Zelený delfín byla udělena 
Ing. Janu Bártovi, řediteli Centra pasivního 
domu Brno, za projekt podporující odpověd-
nost marketingu při strategii udržitelného 
rozvoje.

Profesor Ing. Gustav Tomek, DrSc.
získal nový titul
Na slavnostním vyhlášení byl rovněž udělen 
titul Čestný marketér roku 2014 dlouholeté-
mu viceprezidentovi České marketingové 
společnosti a předsedovi hodnotitelské ko-
mise soutěže Marketér roku – Profesoru Ing. 
Gustavu Tomkovi, DrSc. Je to vzácné oceně-
ní, kterým se dosud mohli pochlubit jen dva 
významní světoví marketingoví odborníci – 
profesor Philip Kotler, guru světového marke-
tingu, a profesor Ernest Kulhavy z Rakouska, 
významný odborník a uznávaná mezinárodní 
veličina. Pan profesor Tomek, který nedávno 
oslavil krásné kulaté zralé životní jubileum, 
doplnil trojici, která dál bude bdít nad vyso-
kou úrovní marketingového dění nejen v naší 
republice, ale i v Evropě a ve světě.

Srdečně k dosaženému titulu i význam-
nému životnímu výročí blahopřejeme.

Marketér roku 2014

CZECH TOP 100: Nejvýznamnější firmy v ČR 

10. ročník žebříčku BrandZTM TOP 100
nejhodnotnějších světových značek

V podvečer 21. května 2015 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Láv-
ka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále 
soutěže Marketér roku. Večerem provázel excelentní moderátor Karel Voříšek. 

Kolemjdoucí Pražané i návštěvníci hlavního 
města sledovali u malé sklářské pece, jak sklá-
ři zpracovávají žhavou sklovinu a někteří od-
vážlivci si práci s píšťalou dokonce vyzkou-
šeli. Své umění předvedli rovněž mistrová 
- rytečka Milada Zvolánková a sklářský výtvar-
ník - malíř skla Jan Janecký. Před zraky divá-
ků na hladkých skleněných tvarech vytvářely 
typické moserovské dekorace. Překvapení 
diváků se měnilo v nadšení a kdo měl ještě 
alespoň chvilku času, zamířil do galerie Mo-
ser, aby si zde v klidu prohlédl krásy nové 
kolekce „Design Moser 2015“. 

Příjemný květnový den moserovských 
řemeslných dovedností vyvrcholil slavnost-
ním večerem „Mosty ke kráse“, na kterém 
byla nová kolekce „Design Moser 2015“ ofi-
ciálně prezentována. V hudební části veče-
ra vystoupili operní pěvec Štefan Margita 
a klavírní virtuoska Irina Kondratěnko. Mezi 
hosty večera byli pan Jan Hamáček, předse-
da Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, pan Jan Mládek, ministr průmyslu 
a obchodu a mnozí další hosté a obdivovate-
lé křišťálu Moser. 

Po úspěšné cestě evropskými a asijskými 
zeměmi se tak nová kolekce osobitým způ-
sobem představila doma. Kolekci DESIGN 
MOSER 2015 můžete vidět i vy v prodejních 
galeriích Moser. www.moser-glass.com

V pondělí 25. května 2015 zažilo centrum 
Prahy vskutku nevídanou událost. Prostor 
před prodejní galerií Moser Na Příkopě 
a pasáž Černá růže se proměnily v malou 
sklárnu! 

Sklárna Moser
v samém
centru Prahy

Právě zveřejněné žebříčky CZECH TOP 
100, které připravuje Sdružení CZECH TOP 
100 na základě porovnání vybraných eko-
nomických ukazatelů, ukazují, že pro řadu 
firem nebyl rok 2014 ten nejlepší.

Tržby nejvýznamnějších firem ČR stouply 
loni o 180 mld. Kč, což představovalo nárůst 
o 7 % v porovnání s rokem 2013. Stejně tak 
nejsilnější desítka žebříčku utržila loni za 
svou produkci o 7 % více než loni. V tržbách 
vede ŠKODA AUTO, a.s., která vykázala tržby 
za 299 mld. korun. Druhou příčku obsadila 
s 201 mld. Kč společnost ČEZ, a.s., a třetí 
místo s tržbami 167 mld. Kč obsadil AGRO-
FERT, a.s. Čtvrtá příčka patří se 146 mld. Kč 
společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., 
pátý se 124 mld. Kč UNIPETROL, a.s. 

„Zisk stovky předních českých firem dosá-
hl loni 162 mld. Kč, což bylo o 7 % méně 
než v roce 2013. První desítka žebříčku 
CZECH TOP 100 vydělala 96 mld. Kč, což je 
o rekordních 20 % méně než vloni,“ uvedl 
u příležitosti vyhlášení letošních výsledků 
CZECH TOP 100 Jan Struž, předseda Sdru-
žení CZECH TOP 100.

Nejlepší hospodářský výsledek měla 
společnost ČEZ, a.s., a to s 29 mld. Kč, 
následovaná ŠKODA AUTO, a.s. s 21 mld. 
Kč a na třetí příčce se umístily Lesy České 
republiky, s.p., které vykázaly 7,85 mld. Kč 
zisku. Čtvrtá příčka patří AGROFERTU, 
a.s., který vydělal 7,82 mld. Kč, a páté mís-
to obsadil CTP Invest, spol. s.r.o., se 7,58 
mld. Kč.

Žebříček CZECH TOP 100 za ROK 2014 vede opět společnost ŠKODA AUTO, a.s., druhé místo 
obsadil ČEZ, a.s., a na třetím místě se umístil AGROFERT, a.s. Sto nejvýznamnějších firem 
ČR dosáhlo loni zisku 2 650 mld. Kč, což je o 180 mld. Kč více než v roce 2013.

Značka Apple opět předběhla Google a získa-
la titul nejcennější značky světa v 10. ročníku 
žebříčku BrandZTM Top100 Most Valuable 
Global Brands, kterou zveřejnily společnos-
ti WPP a Millward Brown. Hodnota značky 
Apple je 247 miliard dolarů a meziročně zvý-
šila hodnotu o úctyhodných 67 %, zatímco 
Google rostl jen o 9 %, a její hodnota je nyní 
173 miliard dolarů. Třetí v pořadí - Microsoft 

stojí 115 miliard dolarů s meziročním růstem 
28 %. Celková hodnota všech Top100 nejcen-
nějších značek je 3.3 bilionu dolarů, což je 
oproti roku 2014 nárůst o 14 % a za deset let 
existence žebříčku celých 126 %. “Hodnota 
značek se značně zvýšila i přes velmi rušné 
a nestálé desetiletí. To je silný signál pro celý 
trh, že budování silné značky přináší přede-
vším zisk” řekl David Roth, WPP.

The BrandZ Top 10 Most Valuable Global Brands 2015
Pořadí Značka Kategorie Hodnota značky (v mld. $) Změna hodnoty Pořadí 2014

1 Apple Technologie 246,992 67 % 2

2 Google Technologie 173,652 9 % 1

3 Microsoft Technologie 115,500 28 % 4

4 IBM Technologie 93,987  -13 % 3

5 Visa Platby 91,962 16 % 7

6 AT&T Telekomunikace 89,492 15 % 8

7 Verizon Telekomunikace 86,009 36 % 11

8 Coca-Cola* Soft drinks 83,841 4 % 6

9 McDonald’s Fast food 81,162 -5 % 5

10 Marlboro Tabák 80,352 19 % 9
* Brand Value značky Coca-Cola reprezentuje také značky Lights, Diets and Zero

Žebříček Top 10 nejhodnotnějších značek kontinentální Evropy 2015
Pořadí Značka Kategorie Hodnota značky (v mld. $) Změna hodnoty Pořadí 2014

1 SAP Technologie 38,225 +5 % 1

2 Deutsche Telekom Telekomunikace 33,834 +18 % 2

3 Louis Vuitton Luxusní zboží 27,455 +6 % 3

4 BMW Auta 26,349 +2 % 4

5 L’Oréal Paris Osobní péče 23,376 0 % 5

6 Zara Oděvy 22,036 -5 % 6

7 Mercedes-Benz Auta 21,756 +1 % 8

8 Movistar Telekomunikace 21,304 +2 % 9

9 Hermès Luxusní zboží 18,938 -13 % 7

10 Orange Telekomunikace 17,384 +12 % NEW
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Jste česká občanka, podnikáte čtyři roky a jste 100% majitelkou společnosti?
Chcete poznat ženy se stejným pracovním nasazením?

8. ROČNÍK
REGISTRACE ZDARMA 

PŘIHLASTE SE on-line na WWW.OCENENICESKYCHPODNIKATELEK.CZ

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí – kategorie Malá, Střední a Velká společnost

CENA ČSOB – Výjimečná podnikatelka
Cena za výjimečný růst fi rmy – pod patronací Microsoft

Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz

PŘÍLEŽITOSTI – ZKUŠENOSTI – INSPIRACE – BUDUJEME HRDÉ ČESKO
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský 
dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé 

Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání.

Helena KOHOUTOVÁ
Jednatelka Agentury Helas

Zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek – OCP

OCENĚNÍ
ČESKÝCH

PODNIKATELEK
Hlavní partneři

UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO VÁŠ EVENT, KDE SE VAŘÍ A TANČÍ NÁPADY
Stylový multifunkční prostor �v samém srdci Prahy �s unikátním výhledem �

na Pražský hrad �a řeku Vltavu, ve výborné dopravní dostupnosti.

Smíchejte byznys s radostí �v netradičních historických prostorách, 
vybavených ikonickým designovým nábytkem a profesionální kuchyní, 

která dodává místu nový rozměr a nové možnosti zajímavých aktivit.

Kontaktujte nás na info@tancicikuchyne.cz, více informací na www.tancicikuchyne.cz
Tančící kuchyně s.r.o., Resslova 1, Praha 2

V současné době se připravuje již 4. ko-
lekce TERIBEAR limited edition – uni-
kátních dárků určených primárně pro 
B2B trh. Výrobky jsou opět vybírány 
a navrhovány s důrazem na kvalitu a ori-

ginální design, v nabídce se tedy objeví 
například originální sada zimních do-

plňků v designu Kláry Nademlýnské 
či elegantní sklenky na sekt. 

Tradičně nebude chybět 
ani řada vybraných de-

likates od českých 
producentů.

TERIBEAR je projek-
tem Nadace Terezy Maxo-

vé dětem, jehož cílem je inova-
tivním způsobem podpořit dobrou 

věc. TERIBEAR limited edition je 
určena společensky odpovědným 
firmám, které chtějí koupí designově 

atraktivních a kvalitních dárků[ii] pod-
pořit děti v náhradní rodinné péči a pro-
fesionalizaci pěstounských rodin. Jen 
díky prodeji šátku TERIBEAR přibylo 
na konto Nadace Terezy Maxové dětem 
přes 15 000 Kč, celkový výnos z kolekce 
TERIBEAR limited edition přesáhl již 
250 000 Kč.

V polovině května proběhlo v prostorách letňanského výstaviště vyhlášení 15. roč-
níku oborové soutěže Hvězda 3D reklamy. Mezi soutěžícími byla tradičně i agentura 
BRAND CONCEPT, která si i letos odnesla hned dva diplomy. Oba vybojoval hedvábný 
šátek z kolekce TERIBEAR limited edition s designem Kláry Nademlýnské.

TERIBEAR šátek Hvězdou 3D reklamy
Tento krok má významný vliv i na meziná-
rodní dosah společnosti Whirlpool a po-
siluje její přítomnost na strategických 
trzích, jako jsou Rusko a Turecko, kde má 
aktuálně společnost Indesit silnou pozici 
v oblasti výroby, stejně jako ve Spojeném 
království, kde mezi oblíbené patří další 
ze značek portfolia Indesit -značka Hot-
point. Whirlpool je nyní jasným lídrem 
na pěti předních trzích v regionu EMEA, 
a to: v Anglii, Itálii, Francii, Polsku a Rus-
ku a má podstatný vliv na celý hodnotový 
řetězec segmentu velkých domácích spo-
třebičů – od konceptu a designu, inže-
nýrství, nákupu a výroby až po distribuci 
a marketing. 

V tuto chvíli již probíhají potřebné 
kroky k začlenění značek Indesit Com-
pany do portfolia Whirlpool s cílem 
zefektivnit chod obou společností ve 
všech oblastech a zaměřit se na dlou-
hodobý růst společnosti. Velký důraz 
bude kladen i na soulad produktové-
ho portfolia, které se stane maximálně 

komplexním a vysoce konkurence-
schopným. 

V rámci spojení Whirlpool a Indesit 
byla též představena nová struktura regi-
onů EMEA, pod které spadají lokální trhy. 
Mezi separátní patří největší trhy – Rus-
ko, Británie a Irsko, Francie, Itálie a Ně-
mecko (společně s Rakouskem), ostatní 
regiony – tzv. West, East, a MEA jsou 
tvořeny jednotlivými státy podle geogra-
fické i tržní příbuznosti. Česká republika 
a Slovensko se nyní řadí do dynamického 
regionu East spolu s Polskem, Maďars-
kem a nově mimo jiné i například Ru-
munskem, Bulharskem nebo Ukrajinou.

Za vedení a integra-
ci obou společností 
v České a Slovenské re-
publice je nyní zodpo-
vědný dosavadní gene-
rální ředitel Whirlpool 
CR a SR Ing. Radek 
Novotný, který funkci 
zastává od roku 2001.

Whirlpool spolu s Indesitem
Díky akvizici společnosti Indesit, která proběhla na konci minulého roku, je nyní 
společnost Whirlpool největším evropským výrobcem a prodejcem domácích spo-
třebičů. Zároveň byla významně posílena i její celosvětová pozice největšího výrob-
ce spotřebičů. Velmi silné postavení zaujímá společnost i na českém a slovenském 
trhu, kde je špičkou v oblasti bílé techniky. 

Komise expertů Business Brand Council pro-
gramu Czech Superbrands udělila Superbrands 
Business Award společnosti WANZL spol. s r.o. 
Získáním tohoto ocenění se firma zařadila mezi 
elitu značek, které mohou sloužit jako příklad 
úspěšného rozvíjení a dynamického vylepšová-
ní brand image. Ocenění Czech Superbrands je 
pro zákazníky společnosti Wanzl zárukou kvality 
a povzbuzením při jejich každodenních rozhod-
nutích.

Cena Business Superbrands Award, která v da-
ném regionu oceňuje značky na základě obchod-
ních výsledků a názoru odborné poroty, je pro 
firmu důkazem pozitivní zpětné vazby a silného 
povědomí o její značce. Značky jsou pro udělení 
tohoto ocenění nominovány na základě odbor-
ných kritérií, firmy tedy nemohou o nominaci 
žádat. O udělení Business Superbrands Award 
rozhoduje v návaznosti na nominaci podloženou 
obchodními výsledky expertní skupina Business 
Brand Council, tvořená odborníky s dlouhole-
tými zkušenostmi v oblasti brand marketingu, 
zástupci profesních organizací, špičkovými krea-
tivci a význačnými experty na oceňování značek.

Značka WANZL získala 
ocenění Superbrands

Od 18. května do 30. června trvá společná kampaň 
Visa Europe a obchodníků nejznámějších retailo-
vých značek, díky níž zákazník získá zajímavé slevy 
u stovek partnerských obchodů po celé republice. 
Stačí jen zaplatit na některé z čerpacích stanic spo-
lečnosti Benzina kartou Visa. Během šesti týdnů, 
kdy akce trvá, tak může držitel Visa karty ušetřit 
jednu korunu na litr při nákupu prémiového pali-
va Verva, získat lístek do kina za 99 korun, obdržet 
slevu 200 korun při internetovém nakupování nad 
1 000 korun nebo slevy v rozmezí 10 až dvacet pro-
cent na nákup oblečení, elektroniky nebo hudeb-
ních nosičů.

Z výzkumů asociace Visa Europe vyplývá, že ČR 
sice vede evropské statistiky ve využívání bezkon-
taktních karet, celkově však z pohledu placení kar-
tou Češi zůstávají daleko za evropským průměrem. 
Důvodem je jak nedostatečné pokrytí platebními 
terminály (zhruba poloviční v porovnání s průmě-
rem EU), tak v určitých oblastech i neochota spo-
třebitelů platební karty používat. 

Kampaň na podporu placení kartou spustila aso-
ciace Visa Europe. Partnery akce jsou Benzina, 
Tesco, CineStar, Intersport, Datart a Bontonland.

Visa učí využívat  
platby kartou zákazníky 
i obchodníky


