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Vážení a milí čtenáři,
a máme tu zase advent, čas, který je považován za nejkrásnější čas 
v roce. Čas svařáčků a svíček přináší i chvilky setkávání se. Vánoční 
výzdoba a světýlka na domech a výlohách nás nabádají k zamyšle-
ní, jakým dárkem bychom udělali radost přátelům, kolegům, klien-
tům, ale hlavně svým nejbližším.

Vydání Brands&Stories, které právě držíte v ruce, bylo vytvářeno 
ve snaze napomoci Vaší inspiraci na takové dárky. Najdete v nich 
dárky malé i velké, značky známé i neznámé, ale určitě všechny za-
jímavé. Alespoň tak jsme se s naším týmem snažili toto předvánoční 
vydání připravit. Přeji Vám tedy, aby Vás naše stránky inspirovaly 
nejen k výběru Vašeho vánočního dárku, ale i k tomu, jak budovat 
právě tu Vaši značku. 

Vám všem, kdo jste nám letos příběh své značky svěřili, velice dě-
kuji. Na Vás, jejichž příběhy ještě neznáme, se samozřejmě těšíme 
a bude nám ctí, když se s námi o ně podělíte v příštím roce.

Náš časopis totiž usiluje o to, přibližovat čtenářům prostřednictvím 
příběhů nejen značky věhlasných světových jmen, ale i ty naše, čes-
ké. I v tomto vydání časopisu jich naleznete plno.

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

Toto vydání časopisu Brands&Stories je vytištěno na papíru 
MultiArt Silk 115g/m² a obálka MultiArt Silk 250g/m² dodaném 
společností Papyrus Bohemia s.r.o.
Papyrus Bohemia s.r.o. je jedním z největších velkoobchodů papírem, které 
působí na českém trhu. V nabídce naleznete širokou škálu nenatíraného a na-
tíraného papíru pro profesionální tiskárny. Papyrus také poskytuje velký výběr 
speciálních papírů, grafických kartonů a digitálních tiskových papírů. Kromě 
toho je také Papyrus předním dodavatelem kancelářského papíru a svým zá-
kazníkům nabízí kompletní sortiment obálek a papírů do tiskáren pokrývající 
veškeré tiskové požadavky a potřeby. 
Akvizice se společností OSPAP a.s., která byla schválena ÚHOS v listopadu to-
hoto roku, zvýrazní geografický význam společnosti Papyrus v regionu, zlepší 
poskytovaný servis a portfolio a zvýší efektivitu pro zákazníky i Papyrus. Ten-
to krok je součástí strategie pro růst v oblasti papírů, obalových materiálů 
a materiálů pro vizuální komunikaci. 
Papyrus Group je přední evropský velkoobchod papírem a obalovými mate-
riály s čistým obratem 1,567 mil. EUR v roce 2014. Papyrus má v současné 
době zastoupení ve 20 zemích po celé Evropě a zaměstnává 1900 pracovníků. 
Papyrus podporuje více než 65.000 zákazníků. 

www.papyrus.com

                                                               KOLBY, a.s.
Česká 51, 691 26 Pouzdřany, (e): pouzdrany@kolby.cz, (t+f ): +420 519 415 495

PRODEJNÍ SKLAD PRAHA:
Hloubětínská 1, 190 00 Praha 9, (e): seidl@kolby.cz, (t): +420 602 657 698

PRODEJNÍ MÍSTO:  Hotel *** restaurant Na Statku
Čtrnáctka 215, 338 43 Mirošov, nastatku@rosso.cz

                                      w w w.kolby.cz

Vína
z pouzdřanské stepi
na Váš sváteční stůl
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Příběh značky HTC
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Současnost značky HTC
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Cílem HTC Corporation je přinášet do života 
dokonalost. Společnost se od svého založe-
ní v roce 1997 řadí mezi přední inovátory 
v oblasti chytrých mobilních zařízení a tech-
nologie virtuální reality. HTC má na svém 
kontě řadu celosvětově oceněných produktů 
a technologických prvenství včetně ikonické 
řady telefonů HTC One a HTC Desire. Hle-
dání dokonalosti je středem všech aktivit 
společnosti – od nádherného designu a bez-
chybného zpracování, které inspiruje celý 
průmysl, po nevšední zážitky z mobilních 
technologií. Akcie HTC jsou veřejně obcho-
dovatelné na tchajwanské burze cenných 
papírů (TWSE: 2498). 

Příběh značky HTC
HTC začalo svůj příběh už v roce 1997. Tehdy 
Cher Wang, H. T. Cho a Peter Chou založili 
malou firmu s názvem High Tech Computers. 
Firma se z počátku zaměřovala na výrobu 
notebooků, ale už koncem roku 1997 začala 
ve spolupráci s firmou Microsoft pracovat na 
prvních kapesních počítačích, ze kterých se 
zrodily dnešní smartphony. 

I když nejde o obecně známou skutečnost, 
společnost HTC stála u zrodu celé kategorie 

kapesních počítačů. Na tento fakt se často za-
pomíná hlavně proto, že se až do roku 2002 
firma zaměřovala na vývoj a výrobu zařízení 
pro jiné značky. HTC vyrobilo například, už 
v roce 1997, první Palm-size PC s kódovým 
označením HTC Kangaroo. V dalších letech 
pak své produkty prodávalo i skrze nejzná-
mější firmy v oboru, práci HTC lze totiž najít 
i za kapesními počítači Compaq iPaq, Palm 
Treo či Fujitsu-Siemens Pocket LOOX.

V roce 2006 společnost mění svou ob-
chodní politiku a začíná prodávat zařízení 
přímo pod svou značkou a přichází s první 
generací zařízení s prostředím přizpůso-
beným pro ovládání prsty místo stylusem, 
který byl v té době standardem. Vznikají tak 
mobilní telefony jako HTC Touch 3G nebo 
HTC Cruise. Roku 2008 dochází k další velké 
změně v mobilním světě, HTC je opět u toho 
a vyrábí první mobilní telefon s Androidem, 
HTC Dream, známý také jako T-Mobile G1. 
S dnes nejrozšířenějším operačním systé-
mem pak přichází většina nových zařízení.

Tchajwanská firma má dnes přibližně 
13 000 zaměstnanců. HTC se nadále soustře-
dí především na vývoj a výrobu vlastních 
smartphonů a pro začátek roku 2016 plánuje 

uvedení jednoho z prvních zařízení pro vir-
tuální realitu, HTC Vive.

„HTC bylo vždy průkopníkem na poli 
smartphonů, přineslo první smartphone 
se systémem Android i Windows, první 4G 
smartphone a také první celokovový smart-
phone,“ řekla Cher Wang, předsedkyně před-
stavenstva a výkonná ředitelka HTC. „Nyní 
posouváme tento odkaz ještě dál. Představuje-
me telefon, který vybočuje z trhu ovládaného 
firmou, jenž kontroluje každý aspekt vašeho 
telefonu. HTC One A9 tento trend narušuje 
a nabízí krásný design, skvělý výkon, špičko-
vé softwarové funkce a svobodu převzít nad 
vaším smartphonem plnou kontrolu.“

Evoluce kovového
zpracování od HTC
Rodina HTC One je známá především pro 
svůj ikonický design a prvotřídní kovovou 
konstrukci, jejíž kvalita určila v případě 
modelu HTC One M7 trend v kategorii pré-
miových smartphonů. HTC One A9 rozvíjí 
nové pojetí kovového designu – jednoduš-
ší, supertenký design se zaoblenými okraji, 
vlasové kartáčování zad, leštěné boky a 2.5D 
krycí sklo od kraje ke kraji 5palcového Full 

HTC ukázalo kandidáta na telefon roku HD AMOLED displeje. Tento čistý, elegantní 
design bude dostupný ve čtyřech barvách 
– Carbon Gray, Opal Silver, Topaz Gold1 
a Deep Garnet1. Každá z barev přitom nabízí 
jedinečnou texturu kovového zpracování.

Probuďte v sobě
fotografického génia
Nejlepší fotoaparát je ten, který je po ruce, 
kdykoli je potřeba. HTC One A9 je vybaven 
dvojicí fotoaparátů pro každou příležitost. 
Hlavní 13megapixelový fotoaparát je vyba-
ven optickou stabilizací (OIS), která se po-
stará o perfektně ostré, detailní snímky i ve 
chvílích, kdy je těžké udržet klidnou ruku.
Nad displejem se pak zákazníci mohou těšit 
ze selfie fotoaparátu s technologií HTC Ultra-
Pixel, která dokáže zachytit o 300 % více svět-
la a tak zajistit skvělé výsledky i za špatných 
světelných podmínek.

Kromě automatického režimu nabízí 
HTC One A9 také profesionální režim Pro. 
Ten posouvá hranice fotoaparátu opět více 
k manuálnímu nastavení digitálních zrcadlo-
vek včetně podpory ukládání snímků v RAW 
formátu, který zachovává maximum detailů 
a poskytuje mnohem širší možnosti editace 
než snímky ukládané ve formátu JPG.

Díky nové funkci Hyperlapse mohou zá-
kazníci snáze vyprávět své příběhy videem. 
Umožňuje zrychlit pořízená videa až 12x 
a tím jim dodat dramatický time-lapse efekt. 
Není tak problém videem prolétnout, nebo 
použít slow motion editaci pro zdůraznění 
všech nezapomenutelných okamžiků. Samo-
zřejmě nechybí ani funkce HTC Zoe, která 
umožní automaticky sestříhat a promíchat 
vše do atraktivního minividea v holywood-
ském stylu.

Hudba i video
ve vysokém rozlišení
Perfektní zvuk byl vždy devizou rodiny HTC 
One a HTC One A9 není výjimkou. Telefon 
je vybaven vestavěným 24bitovým 192KHz 
DAC převodníkem s podporou vysokého 
rozlišení. Zákazník se tak může těšit na zvu-
kovou kvalitu převyšující CD2. Sluchátkový 
zesilovač s dvojnásobným výkonem, než je 
u telefonů běžné, se zase postará o živější po-
slech oblíbené hudební kolekce.

Díky FullHD displeji s perfektní černou 
a jasnými barvami si na své přijdou i fanouš-
ci videa. Spolu s prostorovým zvukem Dolby 
Audio3 poskytne HTC One A9 zážitek, který 
v současnosti nedokáže nikdo jiný na trhu 
nabídnout.

Android 6.0 Marshmallow
Vyjma zařízení Nexus je HTC One A9 prv-
ním telefonem, který přichází s poslední 
verzí operačního systému Android 6.0 
Marshmallow a přináší všechny jeho výhody 
obohacené o HTC Sense. Díky funkci Google 
Now on Tap zákazníci budou schopni nalézt 
kontextové informace k čemukoliv, co mají 
zrovna na displeji, ať už půjde o skladbu zmí-
něnou na oblíbeném blogu, adresu restau-
race zmíněné v emailu nebo formulář pro 
rezervaci místa v divadle. Všechno pomocí 
prostého stisku tlačítka domů.

Navržen pro realný život
HTC One A9 přichází s osmijádrovým, 64bi-
tovým procesorem Qualcomm® Snapdra-
gon™ 617 s podporou 8X LTE. Tato technolo-
gie umožňuje agregovat více pásem LTE pro 
ještě rychlejší streamování videa, hudby a sta-
hování dat, která uživatel uloží na 16 GB inter-

ní paměť nebo až 2 TB microSD kartu. Tu lze 
nově formátovat jako součást vnitřní paměti. 
Smartphone je navržen tak, aby nabídl skvělý 
poměr mezi výkonem a výdrží na baterii a to 
i přes velmi tenký design telefonu. Vděčí za to 
především úspornému procesoru, AMOLED 
displeji a nové funkci Android 6.0 Optimali-
zace baterie. Tato funkce umožňuje systému 
pozastavit jakoukoliv aplikaci či službu ve 
chvíli, kdy nejsou potřeba, a tím dosáhnout 
znatelné úspory energie.

Pro dodatečnou ochranu telefonu bude 
dostupný kryt HTC Dot View™ II, který 
umožní nejen zobrazit notifikace, jméno vola-
jícího či informace o počasí, ale také umožní 
ovládat různé funkce přístroje, aniž by bylo 
třeba ho otevřít.

Moderní zabezpečení
HTC One A9 je vybaven vícesměrovou kapa-
citní čtečkou otisků prstů. Ta je umístěna na 
čelní straně telefonu pod displejem. Čtečka 
spolu s možností šifrování úložiště zabezpečí 
všechna data ve smartphonu podle nejmo-
dernějších bezpečnostních trendů. Kromě 
toho usnadní čtečka odemykání telefonu, 
uživatelé se tak mohou těšit z konce zadávání 
zabezpečovacího gesta nebo číselného kódu. 
Stačí jen přiložit prst na snadno dosažitelnou 
čtečku a všechny funkce jsou k dispozici.

Dostupnost v ČR
HTC One A9 je v prodeji od 2. listopadu v síti 
Vodafone za 14 777 Kč a u vybraných prodej-
ců. K dispozici je dvojice barevných variant 
Carbon Gray a Opal Silver. Očekávaná do-
stupnost variant Topaz Gold a Deep Garnet 
je v prosinci 2015.

Více informací na www.htc.com.

HTC představilo zbrusu nový model z rodiny HTC One – smartphone HTC One A9. Ten nabízí vytříbe-
né zpracování telefonů HTC v kombinaci s posledními inovacemi systému Android 6.0 Marshmallow. 
HTC tentokrát cílí na uživatele, kteří chtějí vystoupit z davu. HTC One A9 je alternativa pro všechny, 
kteří hledají nádherný tenký telefon s čistým designem. Se špičkově zpracovanou kovovou konstruk-
cí telefon nabízí i 5palcový Full HD AMOLED displej krytý 2.5D sklem Gorilla Glass, 13MPx fotoaparát 
s optickou stabilizací a čtečku otisků prstů. 

Jedinečný celokovový design  
s displejem Corning® Gorilla® Glass  
až k okrajům
Fotoaparát
•  optická stabilizace pro ostřejší foto-

grafie – hlavní fotoaparát 13 MPx
•  režim Pro pro focení v raw kvalitě
•  přední fotoaparát s UltraPixelTM  

pro lepší selfie i ve zhoršených  
světelných podmínkách

•  Hyperlapse video

Audio
•  HTC One A9 přichází se zvukem 

s vysokým 24 bitovým rozlišením 
Dolby Audio TM Surround

Přizpůsobení
•  HTC Motivy, HTC BlinkFeed,  

widget HTC Sense Home

Čtečka otisků prstů
Nejnovější Android 6.0 Marshmallow
Možnost rozšíření INTERNÍ paměti 
telefonu microSD kartou



Příběh značky Alusi® Současnost značky Alusi®
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Klasické svíčky svítí.
Alusi® svíčky fascinují. 

Alusi® je značka originálních designových svíček, která přetvořila odvěký tradiční nástroj v umělecké dílo. Zvláštností těchto 
dekorativních svíček je, že se plamen rozděluje a zase spojuje – svíčky obsahují více knotů a během své doby hoření mění 
počet plamenů. Pohled na pomalu se roztávající svíčku je tedy opravdovým zážitkem. Alusi® svíčky jsou výsledkem spolupráce 
talentovaného týmu umělců, designérů a inovátorů, ale zejména velmi zajímavé ženy, po které svíčky byly pojmenovány.

Maha Alusi pochází z Bagdádu. Její rodina se 
již po generace zabývá duchovním léčitel-
stvím. Jsou hrdí „Filozofové času“ a zastánci 
Sufis ve svém přístupu k životu. Do Evropy 
se přestěhovala z důvodu studia architektury. 
Čas je její vášní; posedlostí. Její životní mo-
tto je: „Nemůžeme zastavit čas, ale můžeme 
se těšit z jeho pomíjivých okamžiků.“ Tento 
běh času pak komunikuje přes médium, přes 
svíčky. Svíčky vypráví příběhy, když se pla-
meny rozdvojí a zase spojí, když svíčky mění 
tvar. Svíčky se stávají vypravěči času.

Nezaměnitelný design
má svoji funkci 
První kolekce byla v bílé barvě. K ní se o rok 
později přidala jako kontrast ebenově černá 
barva. Letos na trh společnost uvádí 2 nové 
barvy – rubínově červenou a sytě zelenou, 
které se budou výborně hodit k vánoční vý-
zdobě.

Všechny svíčky v kolekci Alusi® mají svůj 
vlastní jedinečný tvar – tvar pohybující se so-
chy. Právě tento tvar umožní onu mystickou 
hru světla a stínu, tvaru a siluety, smyslnosti 
a světelnosti.

Výroba svíček má své
receptury odpradávna 
Svíčky jsou jedním z prvních světelných 
zdrojů, které lidstvo mělo. Proto se po celá 
tisíciletí výrobě svíček věnovalo. Světlo a jed-
noduchost svíčky je ideální metaforou pro 
všechno od životní energie po odvahu. Tyto 
dekorativní přesto významné objekty hrají 
důležitou roli v životě každého z nás.

Lela = Grácie
Saba Petit a Grande = Lucerna
Soma = Rovnováha
Quadra Una, Due, Tre = Moderní
Luna Una, Due = Vyrovnanost
Ava = Tanečnice
Tara = Řetěz
Livia Petit a Grande = Lístek

Když Maha Alusi začala psát příběhy 
pomocí vosku a knotu, nikdo nevěřil, 
že je to možné. V té době neexistovala 
technologie. Její velké přání a úsilí jí po-
mohly tuto technologii vyvinout. Dnes 
má mezinárodní patent na tento způsob 
výroby a konstrukci knotu. Její tříčlenný 
tým se rozrostl ve velký tým v Kanadě, 
kde se svíčky vyrábí na poloautomatic-
kých strojích. Svíčky mají také svůj vlast-
ní název, který vychází z příběhu, který 
vypráví:

Quadra Una, Due, Tre Lela

Livia Luna

Svíčky Alusi® se odlišují od ostatních nejen 
kreativním designem, ale také kvalitními ma-
teriály a inovativními technologiemi. Svíčky 
Alusi® jsou šetrné k životnímu prostředí. 
Použité vosky jsou přírodní a 100% biologic-
ky odbouratelné. Knoty neobsahují žádné 
příměsi olova a zinku. Svíčky jsou navrženy 
v Německu a vyrábějí se v Kanadě.

Každá svíčka je bezpečně zabalena tak, aby 
bylo znemožněno její poškození během pře-
pravy. Každé balení je také designovým kous-
kem a svíčka je tak velmi vhodná jako dárek.

Společnost Alusi je součástí skupiny Hartley-
&Marks Group, jež je známa po celém světě 
díky diářům a zápisníkům značky Paper-
blanks® - www.paperblanks.com

Šíři designů a kolekcí je možné
vidět na webu www.alusi.com

Jakékoli dotazy Vám ráda zodpoví
Ing. Miroslava Marková
na mobilu +420 724 895 189 nebo  
e-mailem mmarkova@hartleyandmarks.com

Ava
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Příběh Jitky Kamencové Skuhravé
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Emoce z efektů
spojení skla a světla

Příběh české designérky Jitky Kamencové Skuhravé, jejíž světla ohromila celý svět, 
je velmi zajímavý, stejně tak jako ona sama. Jitka Skuhravá se zaměřuje především 
na navrhování skleněných instalací určených k osvětlení. Studio Jitka Skuhravá Glass 
vede společně se svým manželem Tomášem Kamencem a jejich plastiky obohacují 
interiéry kompaktním účinkem tvaru, světla a něčeho, co je těžké definovat, ale co 
je lahodné na pohled a příjemné mysli. 

Sklo bylo Jitce předurčeno již rodinou, ze 
které pochází. Její rodiče jsou oba půvo-

dem skláři. Maminka byla skvělý rytec skla 
a krása jemnosti tohoto umění Jitce učaro-
vala. Tatínek dodnes tvoří a restauruje vit-
ráže z barevného skla a od dětství vedl Jitku 
k tomuto řemeslu. Dnes je již málo lidí, kteří 
toto umění ovládají, přesto Jitka tuto výzvu 
nechala v pozadí a začala se věnovat designu. 

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou v Kamenickém Šenově, Fa-
kultu umění a designu Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a pražskou VŠUP. 
Působila ve Finsku a Maďarsku, v letech 
2006 - 2008 vyučovala na Střední umělecko-
průmyslové škole sklářské v Kamenickém 
Šenově. Od roku 2007 navrhovala svítidla 
ve spolupráci s českou firmou Lasvit. V roce 
2009 navrhla svítidla pro stanice jedné ze 

dvou linek Dubajského metra. V roce 2012 
vyzdobila Český dům na olympijských hrách 
v Londýně světelnou instalací Infinity. 

Mezi její nespočetné úspěchy patří také desít-
ky samostatných a společných výstav doma 
i v zahraničí. Díky designu světelných plastik 
a objektů můžete vidět práce Kamencové 
implementované nejen v Evropě (Česká re-
publika, Anglie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko), 
ale zejména v Asii (Spojené arabské emiráty, 
Čína, Jižní Korea). Její práce se vyskytují i ve 
sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea 
a Národního technického muzea v Praze.

Mist / 1550 x 1900 x 2300mm, hutní sklo, perspex
Plastika jako přírodní úkaz. Je inspirovaná mlhou levitující v krajině. Tak jako mlha absorbuje paprsky světla 
a vytváří magickou náladu, vnáší plastika z opálového skla světelnou hru do interiéru. Měkké pastelové odstíny 
dodávají plastice přirozený charakter a hladké křivky talířku připomínají vrstvení mlhavého oblaku. 
Kolekce zahrnuje modely do 1 m i větší monumentální sestavy až kolem 10 metrů. Tvar svítidla může být cent-
rální nebo podélný, horizontální vhodný do chodby, jídelny apod, nebo naopak vertikální vhodný pro schodiště, 
haly či jiné prostory s vysokým stropem.

Lava
Kolekce stolního skla, inspirovaná vulkanickou lávou. Láva je 
soubor, který obsahuje džbány, poháry a mísy s lehce „roztave-
nými“ tvary. Soubor je vyrobený z opálového skla a díky měkké 
deformaci povrchu jsou poháry i džbánky příjemné na dotek.

Tvoříme
produkty
s příběhem.

Kde bere inspiraci, jsme se zeptali 
umělkyně samotné.
„Nejvíc v přírodě, architektuře, cestování 
a v práci se samotným materiálem. I ve chví-
li, když jsem zrovna na huti nebo v brusírně, 
při foukání a tvarování skla mne napadají 
další nová řešení, nějak se to samo odvíjí pod 
rukama.“

Proč právě světlo? 
„Světlo byl asi ten hlavní důvod, proč jsem za-
čala pracovat se sklem. Uvědomila jsem si to až 
zpětně, že sklo je tak nádherně proměnlivým 
materiálem právě díky světlu. Některé věci be-
reme jako samozřejmé, i to, že je sklo průhled-
né a plné světla. Mě ovšem baví mít tyto efekty 
pod kontrolou a úmyslně s nimi pracovat. Lze 
tak vytvořit efekt, kterým chceme navodit ně-
jakou specifickou atmosféru. Na to jsou světlo 
a sklo naprosto jedinečnými prostředky.“

Jaká je Vaše životní a umělecká filozofie? 
„Životní - rozvíjet vztahy, sdílet myšlenky, 
tvořit krásné věci, posouvat vlastní hranice. 
Umělecká - dělat věci tak dobře, jak je to při-
rozené v přírodě, vzbuzovat emoce.“

Jste známa velkolepými projekty.  
Má obyčejný český zákazník možnost  
si pořídit Vaše sklo do svého domova? 
„Velké projekty jsou u nás vždy spojené s malý-
mi, neexistují odděleně. Stejně jako máme šesti-
metrové modely Bubbles in Space, děláme pro 
zákazníky model dia 1m, dia 0,75m, dia 0,5m. 
Takže tak nějak to funguje i s dalšími koncepty. 
Myslím, že umíme nabídnout specifický servis 
šitý na míru zákazníka i prostoru. Z velké části 
se svítidla realizují na objednávku.“ 

Plány v další tvorbě? 
„Pokračovat s manželem v tom, co již děláme, 
a přicházet stále s novým řešením. Přitom 
maximálně propagovat české sklářské umění 
a jedinečné řemeslo.“

Za rozhovor děkuje Blanka Bukovská

Silver Rain
1040 x 740 x 1200mm, čiré hutní sklo, nerez ocel.
Svítidlo složené z kapek je reminiscencí deště. Každá 
kapka v sobě zrcadlí realitu a zosobňuje přírodní 
fenomén. Plastika je jako déšť zastavený v okamžiku 
dopadu. Sklo je prezentováno ve své průzračné čisté 
formě, která je univerzální a nadčasová.
Rozměry modelů kolekce jsou 1 - 10m.

Tango
650 x 1350 mm, 
hladké perly,
nerez ocel

Jitka a Tomáš Kamencovi v ateliéru.

Magma / 300 x 200 x 500mm,  
organicky tvarovaná hutní váza, rubín.

Bamboo
7000 x 1200 x 4400mm,  
hutní sklo a nerez ocel,
Florentinum, Praha

Net Light / detail svítidla z rytých panelů

Bubbles in Space
Éterický objekt, exploze bublin v prostoru, třesk, 
který nás uchvátí a vytrhne z reality. Evokuje 
bublinky šampanskeho vína, prchající v rozpěněné 
explozi se zlatavým nádechem. Unáší nás svojí 
atmosférou, opíjí nás téměř nehmotnou existencí. 
Kolekce je oslavou renesanční technologie 
využívající organicky zpěněné skloviny.
Velikosti modelů:  
dia 0,5m, dia 0,75m, dia 1m, pak dia 1,2 - 6m.
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plexně postará o jejich šatník a reprezenta-
tivní vzhled. Móda je pro ně součástí život-
ního stylu a ztotožňují se se stylem MARCO 
MIRELLI. Příběh značky MARCO MIRELLI 
získal v roce 2011 cenu v soutěži vyhlašova-
nou společností Ernst & Young – „Najkrajší 
podnikateľský príbeh“. Kouzelné na jejich 
příběhu je i to, že dokázali skloubit business 
se svým osobním životem, neboť spolu vy-
chovávají tři děti.

Elegance a styl gentlemana
Úroveň oblékání úspěšných mužů v našich 
zeměpisných šířkách stále ještě není tam, 
kde bychom si přáli. V současnosti, a to je pa-
radox, mají mnozí muži tendenci znehodno-
covat význam odívání, resp. mu nepřikládají 
dostatečný význam. Kdyby odívání věnovali 
větší pozornost, pochopili by jednoduše, jak 
se dobře oblečený muž cítí a jaké výhody mu 
to přináší. Vždyť ne nadarmo se říká, že muž 
v obleku je pro ženu to samé, co pro muže 
žena ve spodním prádle. Elegantně oblečený 
muž září sebevědomím a pro ostatní je atrak-
tivní a sexy. A který muž by nechtěl takový 
být? Samozřejmě, aby všechno zafungovalo, 
musí umět také oblek nosit. Mnoho spoko-
jených klientů potvrzuje tento výjimečný 
pocit, který zažívají v dokonalých outfitech 
od MARCO MIRELLI. Sebejistotou potom 
působí i na své okolí. „Naší prací nedodává-
me tedy klientům jen produkt a službu, ale 
hlavně pocit sebevědomí a uspokojení,“ říká 
Marek Liso. „Samozřejmě, že mít vlastní styl 
postavený na kvalitním a stylovém oblékání, 
něco stojí. A právě z tohoto důvodu a také 
z důvodu omezené kapacity výroby a logi-
stické náročnosti není Marco Mirelli pro 
každého.“ Filozofií Marco Mirelli je spoko-

Rodinná firma, lídr v pánském odívání na slovenském trhu, nabízí své unikátní služby 
také v Praze. Zástupce Loro Piana, dodávající firmě látky této světově uznávané 
značky, označil značku MARCO MIRELLI za „Bentley“ v pánském odívání na míru. 
Proto je MARCO MIRELLI jednoznačnou volbou pro mnohé významné a úspěšné 

muže nejen na Slovensku, ale už i u nás. 

Patřit k nejlepším na světě bylo od samého 
počátku motivujícím faktorem rozvoje znač-
ky. MARCO MIRELLI nabízí unikátní koncept 
odívání mužů, který garantuje světový stan-
dard nabízených produktů i služeb. Proto je 
dnes značka MARCO MIRELLI, působící na té 
nejvyšší příčce již čtrnáctým rokem, otázkou 
prestiže. Po celou dobu se stará o reprezen-
tativní vzhled nejúspěšnějších podnikate-
lů, manažerů, politiků, známých osobností 
v Čechách i na Slovensku. Má mnoho spo-
kojených zákazníků, mezi nimiž jsou Andrej 
Kiska (prezident SR), slovenská fotbalová re-
prezentace, Miroslav Motejlek (ekonom a pu-
blicista) a mnoho dalších. V showbusinessu 
figurují její obleky ve filmu Kandidát nebo 
Gangster KA nebo v nich můžete vidět třeba 
Marka Ebena nejen při soutěži StarDance. 

MARCO MIRELLI představuje výjimečné 
spojení světového designu s krejčovským 
uměním, a právě proto je považována za lídra 
v pánské módě na míru.

je o prestiži a reprezentativním vzhledu

Nejkrásnější podnikatelský příběh
Cesta značky MARCO MIRELLI začala před 
14 lety a nebyla vůbec jednoduchá, pro-
tože odvětví s pánskou luxusní módou na 
Slovensku zkrátka neexistovalo. Budování 
MARCO MIRELLI byl tedy zároveň budová-

ním odvětví s pánskou módou jako takové-
ho. Firma tehdy začínala na zelené louce jen 
s pingpongovým stolem, dvěma starými šicí-
mi stroji a hlavně s ambiciózní vizí dvou mla-
dých lidí - Marka a Miriam Lisových a jejich 
zapálením pro pánskou módu.

Marek je vystudovaný právník, Miriam 
má vzdělání v módní branži. Spojením žen-
ské energie, skryté v její jemnosti a estetic-
kém cítění, s mužskou energií, zhmotňující 
mužský svět a jeho potřeby, vzniklo něco 
ojedinělého, co zaplnilo díru na trhu. Od 
počátku oba žili tím, co dělali. Název značky 
MARCO MIRELLI vznikl poitalštěním kře-
stních jmen manželů a základy rodinné fir-
my tak byly položeny. Měli jasnou vizi, měli 
odhodlání: dodávat mužům nejen produkt 
a službu, ale hlavně podpořit sebevědomí 
a dobrý pocit. Značku MARCO MIRELLI vy-
tvořili pro lidi, kteří jsou úspěšní, mají vztah 
k odívání a nehledají jen krejčího na ušití 
obleku, ale hledají značku, která se kom-
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jený klient a jeho důvěra, která je zavazující. 
MARCO MIRELLI jsme vytvořili pro lidi, kte-
ří jsou úspěšní a uvědomují si význam svého 
reprezentativního vzhledu.“ 

MARCO MIRELLI jako součást 
životního stylu úspěšných mužů
Současní muži v naší zemi mají k oblékání 
různý přístup. Jsou muži, kteří se umí ob-
lékat, pak muži, kteří nemají na oblékání 
čas, muži, kteří ho nepovažují za důležité, 
a nakonec muži, kteří se neumí oblékat. 
Mnozí již pochopili, jak velký rozdíl je mezi 
konfekčním oblekem a oblekem ušitým na 
míru. Minulý řežim v našich zemích tuto 
službu téměř vymýtil, předtím byl napros-
tým standardem úspěšných mužů šatník 
šitý na míru. Marco Mirelli mužům tento 
komfort vrací.

„Dnes už kdejaký krejčovský salon 
tvrdí, že šije obleky na míru. Klobouk dolů 
před jejich odvahou,“ říká spolumajitelka 
a šéfdesignérka značky Miriam Lisová 
Marcineková. „Vždyť ušít opravdu dobrý 
oblek na míru je skutečným uměním. Na to, 
aby oblek byl skutečně na míru, je třeba umět 

ovládat celý proces tvorby obleku. Začíná 
poznáním rozdílných postav mužů s jejich 
drobnými nuancemi, pokračuje znalostí 
kvality látek a jejich vlastnostmi, znalostí 
konstrukce střihů oděvů až po technologii 
šití.“ A v tom je MARCO MIRELLI díky 
čtrnáctileté historii a týmu více jak padesáti 
odborníků skutečně profesionální značkou. 

Je minimum firem, které dokáží v této 
oblasti něco garantovat. Marco Mirelli ga-
rantuje nejen to, že oblek opravdu padne 
(v opačném případě klient oděv nehradí), 
ale garantuje i dohodnutý termín dodání 
(pro významné klienty do 48 hodin), kva-
litu látek (používají výhradně látky reno-
movaných značek té nejvyšší kvality, např. 
Loro Piana, Scabal, Holland & Sherry, apod.) 
a hlavně poskytují celoživotní záruku (2x 

ročně oděv profesionálně vyčistí, případně 
upraví na náklady společnosti). A také pro-
to je dnes značka MARCO MIRELLI jedno-
značně lídrem v oblasti odívání pro mnoho 
úspěšných mužů – v tomto smyslu hovoříme 
skutečně o top klientech – majitelích firem, 
bankéřích, vrcholových manažerech, politi-
cích, právnících, apod.

Pro každého z nich je MARCO MIRELLI 
správnou volbou. „Ať každý dělá to, v čem 
je dobrý, co umí dělat, co mu přináší pro-
fit, a my se mu postaráme o tu druhou část. 
O jeho reprezentativní vzhled adekvátní 
jeho profesnímu a společenskému postave-
ní. Ohledně odívání se už nemusí o nic sta-
rat,“ uvádí Miriam Lisová. „Co bych dala za 
to, kdyby se někdo postaral o mě tak, jak se 
staráme my o naše klienty“.

Vlastní know how, jehož součástí
je osobní péče a profesionalita
„Díky procesům, které jsme 10 let vyvíje-
li a další 4 roky vylepšovali k dokonalosti, 
můžeme dnes klientům nabídnout oděvy 
ve třech koncepcích šití,“ vysvětluje Mimi. 
„Koncepce Ready to Wear a la MARCO MI-
RELLI je postavená na šití oděvu podle kon-
fekční velikosti, vyšší řada Made to Measure 
a la MARCO MIRELLI znamená šití oděvů na 
míru bez zkoušky s doměřením délky a obvo-
dových mír a nejvyšší řada Bespoke Tailoring 
à la MARCO MIRELLI je ušití oděvu na míru 
s individuální modelací.“ 

„Z přesvědčení, že člověk nemůže být od-
borníkem na všechno, jsme na základě poža-
davků klientů a našich zkušeností s odíváním 
mužů vytvořili systém osobní péče o klienty. 
Většina mužů má zájem si nechat odborně 
poradit, protože neradi tráví svůj čas cho-
zením po obchodech a nakupováním. Naši 
odborní konzultanti jsou klientům k dispozi-
ci 7 dní v týdnu, starají se o ně dlouhodobě. 
Pomáhají doplňovat klientům jejich šatník 
podle jejich individuálních potřeb. Mezi 
nimi a klienty se vytváří úzký vztah důvěry 
a stávají se jejich poradci a stylisty, kteří jsou 
jim připraveni poradit v každé situaci,“ dodá-
vá Mimi.

Unikátní koncept spojení  
světových módních značek  
s krejčovským uměním
Komplexnost nabídky a plný sortiment do-
plňků v dnešní době již není nic neobvyklé-
ho. Ale komplexnost ve spojení nejvyšší kva-
lity a stylu tradičních italských a anglických 
rodinných firem, jednoduše řečeno „spojení 
toho nejlepšího ze světa“, již výjimečné ale 
je. Oděvy z látek renomovaných značek, jako 
je Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Scabal, 
Holland & Sherry, apod., ručně šité boty 
„prezidentů“ zn. Santoni, šle „Gordona Gek-
ka a Jamesa Bonda“ zn. Albert Thurston, ce-
lohedvábné kravaty se třemi patenty zn. Italo 
Ferretti, umožňují MARCO MIRELLI obléci 
resp. postarat se o klienta na nejvyšší úrovni 
a zároveň klientovi výrazným způsobem šetří 
čas tím, že je vše dostupné na jednom místě. 
 
MARCO MIRELLI
na pražské Hanspaulce
A kde se o tomto nadstandardním servisu, po-
kud jste právě tím, kdo by si rád nechal ušít 
oblek v prvotřídní kvalitě, můžete přesvědčit? 
Místo, kde se muž při výběru svého obleku 
cítí pohodlně, uvolněně a bez stresu, není ob-
chod v nějaké rušné obchodní zóně nebo na 
Pařížské, ale nachází se v klidné vilové čtvrti 
na prestižní pražské Hanspaulce, na adrese Na 
Kuthence 1, Praha 6. Pro svůj koncept zvolili 
manželé Lisovi showroom rozléhající se ve 
třech patrech prvorepublikové vily, kterou 
citlivě zrekonstruovali a vytvořili v ní klubo-
vé prostředí. Přesně koresponduje s vysokou 
úrovní značky, jemně naznačuje, že není pro 
každého, ale zároveň oceňuje náročnost a in-
dividualitu svých klientů. Decentnost, úro-
veň, design vévodí celému interiéru vily. Vše 
je dotaženo do posledních detailů, jako by to 
předurčovalo paralelu s oděvní tvorbou znač-
ky - maximální důraz na preciznost zpracová-
ní a kvalitu použitých materiálů. V takovém 
prostředí lze klienta lépe a blíže poznat, což je 
velmi důležité pro stylingové poradenství, jež 
je mu zde automaticky poskytováno. Vyslech-
nout si v atmosféře pánského klubu představy 
klienta, usazeného do pohodlné sedací sou-

pravy, poznat jeho životní styl, zkrátka si s ním 
v klidu bez vyrušení popovídat. Vše je tvořeno 
s důrazem na příjemnou atmosféru, zákazník 
si zde může zapálit cigaretu či doutník nebo si 
dát sklenku dobrého pití.

Nadstandardní služby 
umocňují spokojenost klientů
Nejen individuální přístup a stylingové pora-
denství non stop patří k samozřejmým služ-
bám MARCO MIRELLI. Do showroomu na 
Hanspaulce může být klient dovezen. Hoto-
vé oděvy mu jsou doručovány na uvedenou 

adresu. Do komplexnosti služeb je zahrnuta 
také celoživotní záruka na oděvy, bezplatná 
úprava či oprava, ale také posezónní údržba 
oděvů. Také vlastní čistírnou značky Miele 
s nejmodernější technologií WetCare dekla-
ruje MARCO MIRELLI, že to s prvotřídním 
servisem myslí vážně.

„Cena je určitě důležitá pro každého. Ale 
ještě důležitější je to, co za ni dostaneme,“ 
konstatuje fakt Marek Liso. „Čas je dnes vzác-
ný pro každého, protože se nedá koupit. Pro-
to ho našim klientům svojí komplexní péčí 
šetříme.“

Marco Mirelli s.r.o.
Na Kuthence 1, 160 00 Praha 6
email: ihfm@marcomirelli.com

tel. +420 725 325 523
www.marcomirelli.com
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Od samotného počátku byl Rosenthal spo-
lečností, která se vymezovala novými forma-
mi a dekory. Historie porcelánu Rosenthal 
začíná popelníkem, který Philipp Rosenthal 
nechal opatřit spletitou malbou a napsal tak 
recept na úspěch pro všechny následující ko-
lekce firmy Rosenthal. 

Jak bylo tehdy módou, design formy se in-
spiroval historickými epochami, zejména 
barokem a rokokem. V té době Rosenthal 
navrhl servisy “Ludvík XIV.” a “Ludvík XVI.”, 
“Empír”, “Sanssouci” a “Monbijou”.

Období secese, které vrcholilo na přelomu 
století, představovalo významný zlom v tra-
dici mladé firmy. Rosenthal poprvé využil 
současný umělecký sloh a vytvořil v souladu 
s ním produkty orientované na budoucnost. 

V letech 1908 až 1910 se Rosenthalovi dosta-
lo výsady založit své vlastní specializované 

umělecké oddělení, privilegium dosud vy-
hrazené pro královské dodavatele. S umě-
leckým oddělením společnost dokázala, že 
nejen vyniká v oblasti řemeslné výroby, ale 
rovněž odráží soudobé umění, nejdříve Art 
Nouveau a později také Art Deco. Mezi klí-
čové osobnosti patřili slavní umělci a sochaři 
jako Richard Aigner, Ferdinand Liebermann, 
Gerhard Schliepstein, Constantin Holzer-De-
fanti a Wilhelm Wagenfeld.

Při cestách, na veletrzích, výstavách a v mu-
zeích vyhledával Philipp Rosenthal inspiraci 
pro svůj vlastní soudobý design porcelánu. Vy-
soká prestiž a uznání značky “Rosenthal” byla 
oceněna v roce 1910, kdy společnost získala 
od německého dvora povolení vytvořit své 
vlastní umělecké oddělení. 

Již v roce 1929 – tedy 50 let po založení – 
vlastnil Rosenthal několik výrobních závodů 
v Německu a domácí i mezinárodní prodejní 

pobočky. Značka “Rosenthal” se stala svě-
toznámou. Nicméně nástup nacismu pro ni 
znamenal významný zlom. Philipp Rosenthal 
byl nucen svou společnost opustit kvůli 
židovskému původu v roce 1934. Zesnul 
v roce 1937 ve věku 82 let. 

Spolupráce s umělci:
Rosenthal Studio-Line
Úzká spolupráce se slavnými návrháři a uměl-
ci v poválečném období měla značný vliv na 
další vývoj Rosenthalu. Světově proslulí ná-
vrháři, zpočátku z USA jako Richard Latham 
a Raymond Loewy, od 60. let pak zejména ze 
Skandinávie včetně Tapia Wirkkaly, Björna 
Wiinblada a Tima Sarpanevy, vytvářeli moder-
ní servisy a doplňky z porcelánu a skla, stejně 
jako kolekce nápojového skla a příborů. 

Tak vzniká v roce 1961 Rosenthal Studio-Li-
ne - autonomní designová značka, jejíž mo-
derní tvorba vychází výhradně ze spolupráce 

Sběratelsky zajímavá značka
s bohatou historií

s umělci a designéry světového jména. Patří 
mezi ně zakladatel Bauhausu Walter Gropius, 
Luigi Colani, architekti Mario Bellini a Aldo 
Rossi, britská hvězda minimalizmu Jasper 
Morrison, Dorothy Hafner, Paul Wunderlich, 
Ron Arad, Enzo Mari či Konstantin Grcic. 

Obrovský úspěch Rosenthalova koncernu 
spočívá v dokonalé porcelánové mase, ze 
které vyráběl a stále vyrábí luxusní stolní 
nádobí, především proslulé čajové a kávové 
servisy značky „Maria“ a „Sanssouci“, jež jsou 
pokrývány nejen malbami, ale i kysličníky 
kovů, zlata, stříbra, mědi, niklu a emailem. 
Neméně slavné jsou porcelánové plastiky 
žánrových figur, komediantů, ženských aktů 
a zejména pak zvířat, jejichž modely vytvářeli 
významní sochaři jako J. Felmann, A. Caas-
mann, B. Roess, D. Charot a jiní. 

K současným umělcům tvořícím pro Ro-
senthal patří například: Tadao Amano (série 
váz „Sakura“ a „Vernissage“), James Irvine 
(který vytvořil skleněné vázy „Jim“ a „Bob“), 
Arnaldo Pomodoro („Tischobjekt“), János 
Kass (limitovaná umělecká kolekce objektu 
„Kopf“), či Katja Marzahn (sběratelský šálek 
na espresso No. 25 nebo „Love Cup No. 3“).

Sběratelské skvosty
Díky bohaté historii a spojením s řadou jmen 
slavných umělců je značka Rosenthal sběra-
telsky velmi zajímavá. Předmětem zájmu sbě-
ratelů jsou nejen šálky, ale i figurky moderní-
ho stylu. Kromě zvířat jsou častými náměty 
figur tanečnice, dívky nebo šaškové. Ceny se 
pohybují v řádech tisíců až desítek tisíc Kč 
podle velikosti a četnosti figurek. Více jsou 
ceněny limitované edice.

Od historie
k současnosti
Novinkou značky Rosenthal je kolekce 
Brillance Les Fruits du Jardin. 

Citrony a jejich listy byly symbolem ráje 
a věčného mládí už od starověku. Jejich svěží 
vůně a zářivé žluté barvy připomínají krásu 
slunečných dnů u Středozemního moře. 

V kombinaci červených bobulí rybízu 
s okouzlujícími bílými květy a svěžími ze-
lenými palmovými listy přináší expresivní 
Les Fruits du Jardin nový design do Vašeho 
života. Černé plody vavřínového keře pak 
tvoří nádherně tmavý kontrast s teplým zá-
kladním tónem porcelánu.

Výhradním distributorem výrobků
Rosenthal, Rosenthal meets Versace
a Thomas rosenthal group pro Českou
a Slovenskou republiku je společnost
Potten & Pannen – Staněk,
www.pottenpannen.cz.

Současnost značky Rosenthal

Rosenthal byl založen roku 1879 
jako porcelánka „Philipp Ro-
senthal & Co.“ v hornofranském 
městě Erkersreuth poblíž Selbu 
tajným radou Dr.h.c. Philippem 
Rosenthalem. Jeho počátky spo-
čívají v dekorování skoupeného 
bílého porcelánu; po prvotním 
komerčním úspěchu se Philipp 
Rosenthal v r. 1891 rozhodl vyrá-
bět porcelán sám.
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Cílem Manufaktury je zákazníky

POTĚŠIT A PŘEKVAPIT
Originální receptura této kávy sestává ze 
tří jedinečných káv z různých koutů světa 
– Brazílie (50 %), Indie (20 %) a Afriky (30 
%). Je pražena z kvalitních kávových bobů 
Arabica a dává vyniknout především lahod-

Zákazníci české značky Manufaktura s netrpělivostí očekávali zimní limitovanou edici. Manufaktura pro podzim a zimu 
tohoto roku připravila nejenom limitovanou edici hruška, vyslyšela také přání svých zákazníků a uvedla na trh novou řadu 
pánské kosmetiky a navíc novou čajovou a kávovou kolekci / nejen pro chvíle domácí pohody/. Tyto novinky tak mohou 

potěšit nejen samotného zákazníka, ale mohou se stát i originálním vánočním dárkem 

Limitovaná edice Hruška :
Limitovaná edice HRUŠKA byla koncipována tak, aby přinesla do Vašich domovů kouzlo babího léta. Mile nostalgická kolekce pečující kos-
metiky a lahodných nápojů byla inspirovaná příznivými účinky tohoto voňavého zlatavého ovoce plného slunce a jejím cílem je zpříjemnit 
melancholické podzimně-zimní měsíce. Cenné přírodní hruškové výtažky v kosmetických produktech, bohaté na ovocné kyseliny a vitamín 
C, přispívají k hydrataci a zvláčnění pokožky a díky antioxidačním účinkům napomáhají v boji proti jejímu stárnutí. Ovocný hruškový čaj 
a sirup jsou báječnými hřejivými společníky pro chvíle pohody a relaxace.

Řada pánské kosmetiky 
Tuto řadu připravila Manufaktura s vědomím, že většina mužů potřebuje ve svých životech energii i odpočinek, vášeň i něhu. Překvapivě 
podobné nároky má i jejich pokožka a vlasy – vyžadují posílení i zklidnění, osvěžení i jemné hýčkání. Pánská řada proto využívá unikátní rost-
linný komplex přírodních výtažků z tradičních, převážně českých bylin, ideálních pro specifické potřeby mužů. Kombinace šalvěje, kopřivy, 
arniky, třezalky, jalovce, ženšenu a rozmarýnu, ve většině produktů doplněná navíc o cenný ovesný beta-glukan a chmel, poskytuje mužské 
pleti i vlasům ideální péči. Celá kolekce je doprovázena podmanivou kořenitou vůní, ozvláštněnou kapkou citrusové verbeny. Hravý retro 
design, inspirovaný klasickými elegantními veterány, potěší nejednu chlapeckou duši opravdových mužů. 

Od listopadu mohou zákazníci naku-
povat sortiment Manufaktura v novém 
e-shopu. Hlavním cílem spuštění nové-
ho e-shopu bylo rozšíření služeb, které 
zákazníkovi značka Manufaktura nabízí. 
Neměl by být rozdíl, zda zákazník upřed-
nostňuje nákup prostřednictvím počí-

tače, mobilního zařízení či navštíví ně-
kterou z prodejen osobně. Zákazník má 
možnost vybrat si podle jeho preferencí. 
Ty se mohou navíc v čase měnit.

Přes to, že prodejní síť značky Manu-
faktura čítá již třicet sesdm prodejen po 

celé republice, se stále najdou oblasti, 
ve kterých produkty Manufaktura neza-
koupíte. I proto je rozšíření prodeje pro-
střednictvím e-shopu logickým krokem 
k zajištění dostupnosti sortimentu i pro 
ty zákazníky, kteří nemají prodejnu ve 
své blízkosti.

Zákazníky zcela jistě potěší set 
kávy a cukrkandlu v originálním 
designu Manufaktura

né čokoládové chuti s jemným tónem lís-
kových oříšků. Do směsi byly vybrány kávy 
s nízkou aciditou (kyselostí) a příjemně sil-
ným tělem. Kávu tří světadílů tak ocení mi-
lovníci tradiční kávové chuti, je vhodná pro 
přípravu ve formě klasické turecké kávy či 
pro použití v překapávači a presovači. Káva 
obsahuje kromě kofeinu, který stimuluje 
centrální nervový systém a dodává energii, 
také mnoho stopových prvků a její pití v ro-
zumných dávkách má příznivý vliv na lidský 
organismus.

Zajímavostí naší kávové směsi je obsah 
indické monzunové kávy, při jejímž zpraco-
vání jsou kávová zrnka po sesbírání několik 
týdnů vystavena větru a dešti. Káva tak ná-
sledně získává specifickou barvu a chuť, kte-
rá pro ni byla typická během zámořských 
plaveb, kdy se káva dopravovala do Evropy 
na lodích.

Dárkový set doplňuje originální plechová 
dóza, která je ideální pro uskladnění veške-
rých sypaných čajů – napomůže zachovat 
nejvyšší kvalitu, chuť i aroma. Krásný design 
čajové plechové dózy se zajisté stane ozdo-

bou každé kuchyně a potěší i jako milý dá-
rek. A také Voňavý cukrkandl – tradiční sla-
didlo starých časů, které dříve sloužilo i jako 
pamlsek pro děti. Má zlatohnědou barvu, 
tvar malých kamínků, příjemně karamelo-
vou chuť a během pomalého rozpouštění 
v teplých nápojích tu a tam jemně zacinká. 
Vhodný na slazení čaje, kávy a jiných hor-
kých nápojů (např. svařeného vína …)

A navíc dárek pro milovníky nakupování v e-shopech!
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představte si. 
měňte.

Letos v létě oznámil RICOH Europe akvizici spo-
lečnosti IMPROMAT CZ spol. s r. o. a IMPROMAT 
SLOV, spol. s r. o., výhradní distributory digitální 
kancelářské techniky v České a Slovenské repub-
lice. Tato investice odráží dlouhodobou vizi spo-
lečnosti RICOH k dalšímu posílení odbornosti, 
kterou nabízí svým klientům, a k dalšímu růstu 
hlavního obchodu v nové oblasti.

Zákazníci v těchto dvou zemích budou z této 
akvizice nyní profitovat díky přímému přístupu 
k širokému portfoliu produktů a služeb značky 
RICOH, které umožní klientům optimalizovat své 
stávající obchodní dokumentové procesy, posílí 
produktivitu a zvýší povědomí a sdílení znalostí. 
Vytvoří se také nové a vzájemně prospěšné příle-
žitosti pro zaměstnance společnosti RICOH a Im-
promat, kteří se tímto krokem stávají součástí 
rozsáhlé firemní struktury nejen v rámci našeho 
regionu, ale i celosvětově. Stávající obchodní ře-
ditel společnosti Impromat pan Ivan Konečný, 
který má za sebou dlouholetou zkušenost v obo-
ru, byl jmenován jednatelem a generálním ředite-
lem. Tento krok se týká vice jak 250 zaměstnanců 
centrál v Praze a Bratislavě a všech poboček v re-
gionech České a Slovenské republiky.

Společnost RICOH je jedním z největších svě-
tových výrobců kancelářské techniky. Sídlo 
společnosti je v Tokiu, skupina RICOH operuje 
ve 200 zemích a regionech. Sortiment značky 
RICOH tvoří multifunkční zařízení, tiskárny, 
kopírky, faxy, digitální fotoaparáty a související 
spotřební materiál. Společnost RICOH buduje 
celosvětovou síť výrobců a distributorů kvalit-
ních tiskových řešení. Skupina RICOH má přes 
300 poboček a výrobních závodů po celém svě-
tě a v současné době zaměstnává přes 100 tisíc 
osob. RICOH klade velký důraz na ochranu ži-
votního prostředí, za což byl mj. několikrát oce-
něn nejvyšším oceněním amerického úřadu pro 
ochranu životního prostředí.

Ve fiskálním roce 2015, který skončil 31. 3. 2015, 
vykázala skupina RICOH celosvětový odbyt 
v hodnotě 2 231 miliard yenů (asi 18,5 miliar-
dy USD). Většina výnosů společnosti pochází 
z prodeje produktů, řešení a služeb, které zlep-
šují interakci lidí a informací. RICOH se také 
specializuje na průmyslové výrobky. Značka 
RICOH je známá pro svou kvalitu technologií, 
výjimečné standardy svých služeb zákazníkům 
a podnět k udržitelnosti.

RICOH je světová 
technologická 
společnost 
specializující se 
na kancelářská 
tisková 
zařízení, řešení 
produkčního 
tisku, systémy 
pro správu 
dokumentů  
a IT služeb. 

Příběh iniciativy před 80 lety 
Počátky značky RICOH můžeme vysledovat již 
v roce 1927, kdy Ústav fyzikálního a chemického 
výzkumu v Japonsku dospěl k rozhodnutí komer-
cializovat plody svého výzkumu a poskytnout je ve-
řejnosti. Tak zakládá v Tokiu v roce 1936 Rikagaku 
Kogyo společnost Riken Kankoshi Co., Ltd., poz-
ději přejmenovanou na RICOH Corporation, která 
se zaměřuje na výrobu velmi jemného papíru. Dů-
ležitým mezníkem v historii značky byl rok 1950, 
kdy jako první v Japonsku spustila společnost 
masovou produkci kamer a fotoaparátů. V šedesá-
tých letech RICOH rozšiřuje výrobu o různorodé 
kancelářské stroje, včetně reprodukčních zařízení, 
zařízení pro zpracování dat a rešeršních systémů. 

V sedmdesátých letech potom RICOH prosazuje 
strategii automatizace kancelářské práce a začíná 
expandovat do světa. Ve své historii se může tato 
značka pochlubit mnohými prvenstvími a jako 
průkopník a inovátor se profiluje dodnes. 

Základní filozofií je měnit 
způsob práce k lepšímu
Pod korporátním sloganem „imagine. 
change.“ RICOH pomáhá společnostem mě-
nit způsob jejich práce a podněcuje kolek-
tivní představivost svých zaměstnanců. Za 
cíl si klade nahradit již zastaralá kancelářská 
zařízení moderní a kvalitní technikou značky 
RICOH a zefektivnit tak práci firem, úřadů či 
institucí k jejich plné spokojenosti. Za své 
poslání vidí značka snížit časovou náročnost 
kancelářského tisku a především finanční 
náklady tak, aby je jejich provozovatelé moh-
li investovat jinam. Nedílnou součást tvoří 
poskytování spolehlivých služeb v oblasti 
servisu.

Digitální produkční zařízení
V oblasti produkčního tisku se neustále zvy-
šuje poptávka po speciálních aplikacích, kte-
ré mohou být vytisknuty v malém nákladu. 
Cílem je rychlé získání originálně vypadající 
tiskoviny bez limitu minimálního množství. 
Archové tiskárny řady RICOH Pro jsou tedy 
vyvíjeny s důrazem na co nejširší využití v re-
klamě a polygrafii. Jedná se například o po-
tisk strukturovaných a metalických papírů, 

prodloužených formátů, extrémně vysokých 
gramáží nebo tisku bílou barvou. Právě bílý 
tisk otevírá nové možnosti využití transpa-
rentních nebo tmavě zabarvených materiálů, 
jako je např. tisk černobilé fotografie na čer-
ný materiál.

Laserový tisk  
na jakýkoliv povrch - Charis
Potisk strukturovaných médií je pro lasero-
vé technologie velkou výzvou již několik let. 
Hlavním důvodem omezení je samotný prin-
cip klasického elektrostatického přenosu 
toneru na tiskové médium, používané běžně 
konvenčními modely jiných značek. Novin-

ka RICOH ProTM C5100s, nesoucí označení 
Charis, umožňuje díky unikátní technologii 
přenosu toneru spolu se speciální možností 
nastavení potiskovat speciální grafická mé-
dia v dosud nedosažitelné kvalitě. 

Luxusně vypadající visačky, pozvánky i vizitky na me-
talických nebo strukturovaných materiálech určených 
pro hotely, kulturní centra a grafické agentury lze na 

produkčních tiskárnách RICOH zhotovit již od pár kusů.
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I přesto, že je Charis z řady produkčních tis-
káren RICOH nejmenší, přináší širokou škálu 
využití. Tisk na klasická, matná i lesklá média 
až do gramáže 300 g/m2, potisk prodlouže-
ných formátů (až 1260mm) pro postery, pro-
gramy nebo dokumenty složené ze tří stran 
A4, ale především výrobu velmi atraktivních 
grafických specialit právě na strukturovaná 
média. 

Mezi zajímavé příklady využití patří odolné 
materiály evokující luxusní ubrousek, na-
cházející dokonalé uplatnění v podobě pro-
stírání ve formě jídelního lístku nebo akční 
nabídky v restauraci. Papíry s výrazným re-
liéfem se výborně hodí pro výrobu vizitek, 
originálních nejen na pohled, ale i na dotek. 
Zajímavá jsou také média, která mají speci-
ální povrch s případným reliéfem pouze na 
jedné straně a lze je využít pro obálku, rubo-
vá strana pak slouží pro podrobné informace 
nebo ceník. Metalické materiály dodávají ja-
kémukoliv výtisku punc luxusu a exkluzivity. 
Na tomto materiálu je také vytištěna visačka 
s mottem „Nechte se rušit“, která je k tomuto 
vydání přiložena. To nejlepší na laserovém 
tisku je právě možnost potisknout takto ori-
ginální materiály třeba jen v několika kusech 
a mít tak stále aktuální nabídku, prezentaci 
nebo pozvánku.

Papírem to končit nemusí 
-Clickable PaperTM

Podívejte se za hranice tištěného výstupu. 
Reklama v tištěném médiu nemusí končit 

jenom tím, co je vidět na první pohled. Lidé 
dnes upřednostňují možnost okamžitého 
řešení díky interaktivním online nástrojům 
a online komunikaci. 

Cílem RICOHU je poskytovat zásadní přida-
nou hodnotu k tiskovým službám komerč-
ních tiskáren vydavatelům novin a časopisů 
a jiným podnikatelským subjektům. Díky 
přidané hodnotě propojení offline a online 
prostředí udržíte loajalitu klientů i ve velmi 
konkurenčním prostředí.

Je důležité reagovat na trendy, které sledují 
vaši zákazníci. V případě, že trendem je mo-
bilní technologie, jakým způsobem začleníte 
do tohoto trendu tiskové služby? S rostoucí 
oblibou digitálních multimediálních kanálů 
je důležité vašim zákazníkům poskytnout 
přesvědčivé důvody pro to, aby zůstali u vy-
užívání tiskových služeb namísto přechodu 
k online službám.

Výkonné, interaktivní tiskové řešení Clickab-
le Paper poskytuje okamžitý přístup k on-li-
ne zdrojům, jako jsou videa, webové stránky, 
stránky e-commerce a sociální sítě. Stačí po-
mocí chytrého telefonu nebo tabletu namířit 
na vytištěný inzerát.

Zákazník i zadavatel mají ve svých rukou kre-
ativní část služby, zatímco RICOH se posta-
rá o to, aby každé sdělení využívající služby 
Clickable Paper fungovalo tak, jak má. Akti-
vuje aktivní místa na každém grafickém pod-

kladu a přidělí mu odkaz. Odkazy mohou být 
aktualizovány v průběhu trvání služby. Na 
virtuálním serveru se indexuje dokument 
a přiřadí odkaz k virtuálnímu obsahu. Pak 
proběhne analýza a porovnání grafického 
obsahu naskenovaného pomocí chytrých 
telefonů a tabletů a odešle nalezené výsledky 
na mobilní zařízení.

Přímá výzva v tištěném sdělení k akci motivu-
je čtenáře prohlédnout si nabízené odkazy. 
Čtenář si jen stáhne do svého mobilu aplika-
ci pro mobilní zařízení zdarma z AppStore 
nebo Google Play a může aplikaci používat 
bez dalších poplatků. Pomocí svého chytré-
ho telefonu, kterým namíří na grafický obraz 
na papíře, pak zasílá čtenář naskenované 
obrazy na virtuální server a na jeho mobilu 
se mu zobrazí předem nahrané virtuální sdě-
lení – spot, video, instruktážní film apod. To 
si lze vyzkoušet i v rámci tohoto článku na 
grafice s logem Clickable Paper.

Díky službě Clickable Paper tak nabídnete 
přesvědčivé důvody pro zobrazení virtuální-
ho obsahu a uživatelé se budou stále vracet. 
Aplikace Clickable Paper výrazně usnadňuje 
návštěvy e-commerce portálu, sledování vi-
deí, zadávání rezervací, stahování kuponu, 
čtení blogu, připojování se k sociálním sítím 
a mnohem více. Vaši klienti pak mohou kaž-
dým použitím přispívat k lepšímu povědomí 
o vaší obchodní značce, díky sladěnému de-
signu a sdílení. Kreativita je prakticky neo-
mezená, analýza dat vám navíc pomůže změ-
řit sílu jednotlivých kampaní a umožní vám 
dále je vylepšovat tak, aby se vám investice co 
nejvíce vyplatila. Aplikace Clickable Paper je 
fungující strategie, která vám umožnuje na-
bídnout jednoduchou marketingovou službu 
umožňující přidání marketingového virtuál-
ního obsahu k tištěnému médiu.

Pravá interaktivita
na dosah ruky
RICOH posunul komunikaci na vyšší úroveň, 
když trhu přinesl interaktivní tabuli D5510. 
Je ideálním prostředkem pro komunikaci s ši-
rokým uplatněním vhodným ve firmách a vy-
sokoškolském vzdělávání. Interaktivní tabule 
dodá extra rozměr obchodnímu jednání, tele-
konferenci, prezentací a školení! Displej s vy-
sokým rozlišením a snadné vzdálené sdílení 
stimuluje interakci a usnadňuje učení. 

Za vynikající jasem a dlouhou životnost tabu-
le je 55palcový, Full HD 1080p LCD displej 
obsahující LED podsvícení. Tomu přizpůso-
bené Gorilla®sklo je jasné a odolné. D5510 
dokonale zobrazuje i ten nejslabší z rukopi-
sů a drobné nuance podrobných výkresů. 
Můžete na tabuli psát, čmárat či kreslit elek-
tronickým perem, které je možné nastavit 
ve 20 barvách a 4 tloušťkách. Psaní je velmi 
přirozené a do tabule je zabudována i funkce 
mazání a funkce OCR pro rozpoznání psané-
ho textu. 

Komunikace na dálku
Interaktivní tabule umožňuje i práci v reál-
ném čase pro více vzdálených týmů, které 
mohou společně pracovat na dokumen-
tech. Lze sdílet psaný obsah až s 8 jednotka-
mi připojenými přes intranet, přičemž není 
potřeba samostatného serveru a instalace 
softwaru. Kromě toho se k obrazovce může 
připojit až 20 počítačů nebo tabletů a zob-
razit interaktivní relace. D5510 může být 
také použit jako displej pro RICOH systém 
sjednocené komunikace nebo jiný konfe-
renční systém videa a zároveň sdílet obsah 
na obrazovkách.

Interaktivní tabuli D5510 lze snadno přichy-
tit na stojan na kolečkách, se kterým lze pak 
snadno pohybovat po pracovním prostoru. 
Uživatelské rozhraní se lze snadno a rychle 
naučit používat. S dotykovou obrazovkou 
můžete pohodlně psát, kreslit, upravovat 
dokumenty, mazat, přesouvat, měnit velikost 
a uložit. Pomocí prstů můžete upozornit na 
klíčovou oblast na obrazovce, listovat strán-
kami a přibližovat a oddalovat. Obsah obra-
zovky lze vytisknout na síťové RICOH MFP / 
tiskárně, okamžitě uložit na USB paměť nebo 
sdílet e-mailem ve formátu PDF. Tabule je 
perfektním pomocníkem pro různé aplika-
ce – např. korekci, revidování a schvalování 
konstrukčních výkresů nebo při zasedání 
správní rady – umožnuje okamžitě sepsat, 
schválit, sdílet a distribuovat do pár minut 
závěry. Při vysokoškolském vzdělání umožní 

například pracovat ve studijních skupinách, 
uložit všechny vstupy, sdílet prostřednictvím 
e-mailu nebo síťové složky, zkrátka spolupra-
covat na dálku.

Efektivní videokonference 
kdykoliv a kdekoliv
RICOH Unified Communication System 
P3500 je inovativní videokonferenční řešení 
integrující video, audio, text a interaktivní 
média. Toto dokonalé konferenční řešení 
nevyžaduje vyhrazený videokanál v konfe-
renční místnosti, protože je vysoce přenosné 
a může využívat síť Wi-Fi připojení. Jelikož 
se jedná o lehké zařízení s A4 půdorysem, 
lze P3500 snadno přenášet na schůzky. Na-
stavení přes internet je jednoduché a P3500 
může být použito k propojení až 20 míst. Je 
to ideální řešení pro flexibilní a efektivní 
videokonference, protože dává svobodu po-
řádat videokonference kdekoliv. Rozlišení 
vestavěné HD kamery s širokým pozorova-
cím úhlem umožňuje flexibilní možnosti 
HD zobrazení. Vynikající kvalita obrazu je 
doprovázena vysokou technologií pro kvalit-
ní reproduktor a mikrofon. Pro větší video-

konference lze k systému připojit externí 
mikrofony či reproduktory. Kvalita zvuku je 
výjimečná, řeč je jasně slyšitelná. Umožňuje 
bezpečné sdílení dat. P3500 také integruje 
data z PC tak, aby účastníci mohli sdílet ukáz-
ky tabulkových procesorů, textových doku-
mentů a jiných údajů určených pro interak-
tivní multimediální konference.

RICOH Professional Services
Také snahy o bezpapírovou kancelář vedou 
firmu RICOH k vývoji nových aplikací a slu-
žeb. V oblasti dokumentových služeb nabízí 
RICOH kompletní portfolio služeb – PRO-
FESSIONAL SERVICES , které pokrývá celý ži-
votní cyklus dokumentů a informací. Kromě 
tiskových systémů nabízí řešení pro systémo-
vou evidenci dokumentů a jejich digitalizaci, 
zkvalitnění procesu oběhu elektronických 
dokumentů a ukládání dat. Přidanou hodno-
tou pro zajištění maximální provozní efekti-
vity je personální zabezpečení služby přímo 
u zákazníka školeným personálem.

Optimalizace
tiskového prostředí
Hlavní náplní optimalizace je důkladná analý-
za firemního tiskového prostředí, zaměřená 
na tiskové náklady, oběh dokumentů, portfo-
lio tiskových zařízení a úroveň zabezpečení. 
Na základě této analýzy je zpracován návrh 
možného řešení s ohledem na dostupnost 
tiskových služeb a co nejbezpečnější přístup 
uživatelů k vytištěným dokumentům.

Clickable PaperTM



Vladimír Toman

20 21

Z pohledu do Vašeho životopisu je 
patrné, že se pevně držíte svého kopyta. 
Je to skutečně tak?
Rád to mohu potvrdit. Vystudoval jsem ar-
chitekturu pozemních staveb na stavební 
fakultě pražské techniky a už jako učedníka 
mě vábilo navrhování bytových staveb, zkou-
mání ergonomie, principů i nuancí prostoro-
vých vztahů pro bydlení, které architektura 
vhodně předurčuje nebo naopak někdy 
zbytečně komplikuje. Připadá mi, že téma je 
dodnes v praxi neprávem dost podceňováno 
a přitom nepravosti v celé koncepci prosto-
ru bytu či domu už nemá příležitost narovnat 
ani sebešikovnější interiérový dekoratér. Na-
víc mi odjakživa překrásně a přitažlivě zněla 
už jenom samotná slova jako nemovitosti, re-
alitní trh či rezidenční development, vnímal 
jsem je s respektem i úctou a toužil jsem se 
s nimi sblížit. Díky vzácné přízni osudu jsem 
měl šanci navázat s tímto magickým obo-
rem intenzivní vztah a ten si s chutí věrně 
hýčkám. 

Na základě čeho se snažíte budovat 
a podporovat svou značku?
Mluvit o značce mi v mém případě připadá 
nepřiměřené, protože tak jsem o tom nikdy 
nepřemýšlel. O to víc jsem se vždy snažil při-
rozeně budovat a dlouhodobě podporovat 
dobré jméno a to na základě otevřeného, pří-
mého a přátelského vystupování i jednání se 
svými klienty, ve spojení s co nejvyšší kvalitou 
poskytnuté služby, snahou o kvalifikovaný 
a inovativní přístup. Poté, co jsem před lety 
opustil dobrou pozici v profesionálním pro-
středí mezinárodní skupiny, typicky spjatou 
se složitějším schématem struktury přece jen 
trochu zatížené vnitřní politikou a alibistic-
kými principy reportování, si nadšeně s po-

Vladimír Toman se zabývá koncepční přípravou a řízeným prodejem rezidenčních 
developerských projektů. Ve svém oboru je ostříleným, výrazným a dobře zaby-
dleným solitérem s důvěrnou znalostí problematiky v souvislostech. Bohaté zku-
šenosti získal dlouholetým působením na rezidenčním trhu nemovitostí, nejprve 
v rámci jedné z největších zahraničních investorských a developerských skupin 
u nás, později jako samostatný konzultant, odborný poradce a exkluzivní prodejce. 
Aktivní prací se účastnil tuzemských rezidenčních developerských projektů, jejichž 
hodnota dosahuje mnoha miliard korun, a osobně dokázal projednat a uzavřít rea-
litní obchodní případy v objemu významně přesahujícím jednu miliardu. Veřejnosti 
se představil jako arbitr a poradce v obou sériích velmi oblíbené televizní show 
o bydlení Přes nový práh vysílané na ČT1, stejně jako v obdobném formátu pořadu 
Nové hnízdo na TV Prima.

vděkem užívám současný vlastní zavedený 
systém práce v rámci jednoduše nastavených 
partnersky obchodních vztahů, primárně za-
měřených na efektivní spolupráci a vynikají-
cí výsledek. Je to osvobozující a hlavně může 
člověk většinu invence, úsilí, energie a času 
věnovat podstatě zadání a tomu, k čemu je ve 
skutečnosti opravdu najímán. 

Dokážete přesněji specifikovat kým 
a k dosažení jakých cílů jste zpravidla 
najímán?
Dovolím si pominout jednotlivé případy, kdy 
jsem osloven ve vztahu k dílčímu jednorázo-
vému úkonu týkajícímu se nějaké běžné re-
alitní transakce anebo poradenství při poři-
zování nového bydlení jednotlivcem. Těžiště 
mých aktivit je momentálně silně ukotveno 
v několika bytových developerských projek-
tech, ke kterým jsem přizván jejich investory. 
Mám-li možnost volby, preferuji spolupráci 
s menšími developery, kde nechybí zdravá 
investorská vášeň a projektový tým je tvořen 
jen malým počtem velkých lidí, kteří vyni-
kají pracovitostí, cílevědomostí, důsledností 
a odpovědností. Ústředním cílem je vedle 
bezkolizní realizace také úspěšný prodej ta-
kového bytového projektu nadmíru spoko-
jeným klientům, což do značné míry přímo 
závisí na kvalitativní a užitné hodnotě celku 
i každého jednoho bytu. Správně vedené 
úsilí a péče věnovaná precizní přípravě celé 
koncepce i všech detailů jsou naprosto nej-
lepší a nejspolehlivější investicí vsazenou na 
úspěch. Osobní setkání s klienty, kterým ře-
šení projektu a bytů prezentuji a provázím je 
procesem pořízení nového bydlení, považuji 
za důležitou a mně moc milou fázi, přinášejí-
cí mi navíc přímou zpětnou vazbu a podněty, 
které mohu reflektovat v další práci.

kvátní objektivní hodnotě. Dokonce bez 
přemrštěných marketingových kotrmelců 
a bombasticky předimenzovaných kampa-
ní. Jsem zkrátka přesvědčen, že se vyplatí 
snažit se a pořádně tlačit na pilu ve fázi 
geneze projektu a zajistit si produkt, který 
se prodává sám, takže pak stačí, když jen 
správnému klientovi umožníte si ho koupit. 
Je velmi příjemné být prodavačem bytů, kte-
ré jsou koncipované podle mého a de facto 
i Vašeho gusta.

Jak dosahujete úspěchu Vašich bytů 
na trhu? V čem spočívá Váš přístup při 
návrhu jejich řešení?
Zarputile a neústupně při tvorbě projektu 
vycházím z toho, že jednou z nejcennějších 
ingrediencí je selský rozum. Vynikající vý-
sledek spočívá vždy předně v naprosto lo-
gickém a praktickém uspořádání, v úsporně 

efektivním a účelném využití plochy dispo-
zicí, to vše s podporou ušlechtilé estetické 
formy. Snažím se dbát na to, aby atraktivní 
architektonické a rozumné i spolehlivé 
stavebně technické řešení bylo vstřícné ke 
všem aspektům optimálních vnitřních vzta-
hů a funkčních požadavků. Za nepřijatelné 
u novostaveb považuji v běžné praxi často 
se objevující tendence nevhodného ohýbá-
ní a přizpůsobování principu uspořádání 
podle designu fasády a podle vize vzhledu 
domu. Přitom i úplný laik ví, že třeba okno 
nebo balkón je nutné tvarovat i podle jiných 
hledisek, než je jejich výtvarně kompoziční 
působení na obálce domu. Tvořit je potřeba 
s citem pro věc a smyslem pro detail. Per-
fektní celek sestává z promyšlených a bez-
vadně uchopených detailů, proto nemám 
ve zvyku ani nad zdánlivou maličkostí máv-
nout rukou.

Prozradíte nám, které rezidenční 
projekty realizujete a jaké připravujete?
Protože si zakládám na kvalitě, kterou může 
souběh množství úkolů v jeden moment 
ohrožovat, nepouštím se bezhlavě do velké-
ho počtu projektů najednou.

Z těch živých mi dělá radost honosný 
projekt Luční dům na exkluzivním místě ve 
Špindlerově mlýně (www.lucnidumspindl.
cz), pečlivě promyšlená impozantní reziden-
ce U Michelského mlýna 1 na Praze 4 (www.
bytymichle.cz) a koncept vybroušeného byd-
lení Ve Stromovce v lokalitě Třebeš v Hradci 
Králové (www.vestromovce.cz), který se 
nám podařilo jedním dechem do posledního 
bytu vyprodat už před zahájením výstavby. 
Kterýkoli z uvedených projektů je na samo-
statné povídání. Naopak s omluvou nebudu 
konkrétní v ohledu připravovaných projek-
tů, které jsou zatím ještě v plenkách.

Znamená to, že si vybíráte a předem 
formujete, co následně máte nabízet 
a prodávat?
Ačkoli to může znít pro někoho překva-
pivě, absolutně mě neláká vyzrát do tak 
dobrého obchodníka, který chladno-
krevně a nezúčastněně prodává cokoli 
a komukoli. Development skýtá pří-
ležitost připravit si pro prodej takový 
produkt, jaký si přejeme mít, a byl by 
hřích tu příležitost promarnit a nevyu-
žít. V okamžiku, kdy potom prezentuji 
něco, o čem jsem přesvědčen, co důvěr-
ně znám, co má příběh, co se mi samot-
nému líbí, co považuji za skvělé a skoro 
mi až připadá škoda to prodat, to se vždy 
prodá v rozumném čase a za cenu ade-

Rezidenční
development

(red)
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MOZART, DESIGN: 1936

Praha
Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

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

ProdeJNí
galerie
MoSer

Hruška
Křišťálová váza

Design: lukáš Jabůrek
Výška: 30 cm

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

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

ProdeJNí
galerie
MoSer

INSPIRACE
UKRYTÁ V KŘIŠŤÁLE

MOST
Křišťálová váza

Design: lukáš Jabůrek
Výška: 50 cm

limitovaná série: 50 kusů

GLOrIa
Křišťálová váza 

zdobená 24 karátovým zlatem
Design: 1920-1935

Výška: varianty 11,5 cm až 35 cm

MOZarT
Křišťálové číše na šampaňské
Design: otto Tauschek, 1936

OpTIc
Barevné křišťálové odlivky
Design: lukáš Jabůrek

Největší kouzlo dárku spočívá v tom, že nezáleží na jeho velikosti či okázalosti,

ale na upřímnosti úsměvu a radosti, kterou přinese. Nejvzácnější je dar, 

který byl vybrán s pečlivostí, úctou a myšlenkou na obdarovaného. 

Rádi Vám v době předvánoční právě takový originální 

dar pro Vaše nejbližší pomůžeme vybrat.
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Pomáháme Vám najít 
ten nejlepší produkt pro Vaši pleť

Zakladatelkou známé americké společnosti 
a zároveň její tváří je samotná majitelka paní 
Paula Begoun. Značka Paula’s Choice nabízí 
kompletní řadu výrobků pro péči o pleť pro 
ženy a také pro muže. Paula Begoun je autorkou 
20 nejprodávanějších knih s tématikou péče o pleť 
a vlasy, v nichž nabízí bohaté zkušenosti v oblasti 
make-upu a stylingu. Mezi nejznámější knižní tituly 
patří: The Original Beauty Bible a Don’t Go to the 
Cosmetics Counter Without Me, které se prodalo 
více než 3 milióny kusů. 

Práce Pauly Begoun je uznávaná 
významnými experty v kosme-
tickém průmyslu po celém světě. 
Proto také přijala pozvání do vel-
mi známých televizních pořadů 
v USA a své rady a tipy prozradila 
v Talk Show Oprah, The Today 
Show či Dr. Oz.

Základní filozofií a záměrem značky 
Paula’s Choice je vzdělávání a předá-
vání zkušeností v péči o pleť. Dalším 
benefitem jsou poradenské služby, upo-
zorňování na základní chyby při výbě-
ru a aplikaci kosmetiky a v neposlední 
řadě jsou to její produkty, které uspoko-
jí požadavky náročných zákazníků.
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Příběh Pauly Begoun
Paula Begoun začala v 11 letech zásadně řešit 
své problémy s akné. „Zkoušela jsem ošetře-
ní pleti různými produkty, podstoupila jsem 
rozličná vyšetření a ošetření, ale zlepšení ne-
přicházelo,“ říká dnes Paula Begoun. Zvrat 
v klasické péči o pleť a pokusy o vyléčení 
akné nastal v jejích pětadvaceti letech, když 
si poprvé prostudovala podrobné složení 
krému, kterým se v té době pokoušela svou 
aknózní pleť zlepšit. K velkému překvapení 
obsahoval preferovaný krém jako čtvrtou 
složku aceton!

Od úvah o kosmetice s garantovaným 
a vhodným složením, přes pozorné čtení pří-
balových letáků, nebylo pak k vlastní kosme-
tické řadě daleko. Tehdy začala Paula Begoun 
vyvíjet kosmetiku z přípravků a složek, které 
naprosto vyhovují jejímu typu pleti, a úspěch 
se posléze dostavil. Pomáhala lidem s podob-
ně problematickými typy pokožky.

Psala články, účastnila se diskuzí, sdílela 
své zkušenosti s problémy s akné a navrho-
vala řešení v podobě vhodných přípravků. 
V roce 1995 vyslyšela žádosti tisíců čtená-
řů a rozhodla se využít svých mnoholetých 
zkušeností se studiem produktů a přísad 
v péči o pleť a založila vlastní značku Pau-
la’s Choice. „Negativní osobní zkušenost mi 
paradoxně pomohla postupně vybudovat 
společnost, která opravdu plní a garantuje, 
co říkám,“ dodává Paula Begoun.

Těší nás, že jsme první časopis v ČR, 
který Vás může seznámit s novým 
brandem v oblasti kosmetiky, neboť 
smlouva o zastoupení byla podepsána 
velice krátce před uzávěrkou čísla, 
které držíte právě v rukou. Bažíte-li po 
dalších informacích o Paula’s Choice, 
prohlédněte si www.paulaschoice-eu.com, 
kde najdete všechny potřebné informace 
v angličtině. Pokud budete chtít vědět 
o novém brandu více informací, můžete 
se obrátit na info@americkakosmetika.cz

Filozofie PAULA’S CHOICE 
Značka chápe, jak je důležité a potřebné, aby 
péče o pleť opravdu garantovala to, co slibuje. 
Snaží se, aby byl zákazník maximálně přesvěd-
čený o tom, že kupuje a používá ty správné 
produkty bez chemických látek a barviv, které 
pleti abnormálně škodí. Osobní zkušenost ma-
jitelky Pauly Begoun mluví za vše. Kosmetice 
Paula’s Choice se můžete přirozeně svěřit se 
svými vráskami, rosaceou (růžovkou), akné 
nebo zanesenými póry. Americká kosmetika 
nabízí ošetření všech typů pleti s výborným 
výsledkem. Pokud stále hledáte vhodné pří-
pravky a složení pro Vaši pokožku, je dost dob-
ře možné, že jste to správné řešení právě našli.

Made in the USA
Sortiment našich výrobků nabízí kosmeti-
ku pro všechny věkové kategorie a také pro 
muže. Přípravky jsou určeny nejen pro lidi 
s problematickou pletí, ale i pro ty, kteří 
nemají žádný zásadní problém a jen chtějí 
udržet svou pleť mladší, zdravější a hlavně 
chtějí kosmetiku, která bude vyhovovat po-
třebám jejich typu pleti. Domovským měs-
tem Paula’s Choice sortimentu je Seattle (stát 
Washington). Odtud jsou výrobky distribu-
ovány po celém světě. Všechny kosmetické 
produkty jsou vyrobeny přímo v USA. Kos-
metika Paula‘s Choice, ingredience a přísady 
této kosmetiky, jsou z lokálních zdrojů.

Paula’s Choice zcela odmítá testování na zví-
řatech. Jako člen Leaping Bunny Program 
testování na zvířatech vylučuje nejen pro 
sebe, ale i pro dodavatelské společnosti. Ne-
dráždivé. Paula’s Choice produkty jsou 100% 
bez přidaných barviv a parfémů. Neobsahují 
žádné jiné složky, které by mohly poškodit 
zdraví a funkčnost vaší plet. Paula’s Choice 
je jedinečná kosmetika, která od samotné-

ho vývoje přípravků dbá na obsah a složení 
svých výrobků. Deklaruje složení svých pro-
duktů pro péči o pleť, a tak má klient vždy 
jistotu, že používá složky právě pro svůj typ 
pleti a svou pokožku nezatěžujete žádnou 
chemickou příměsí ani barvivem. Každý člen 
výzkumného týmu je Paulou Begoun osobně 
proškolen. Paula’s Choice brand je podporo-
vanou značkou americké ambasády v Praze.
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1867, byla uvedena do provozu první obec-
ní plynárna na rozhraní Žižkova a Vinohrad, 
která převzala provoz a správu veřejného 
plynového osvětlení pražských ulic a ná-
městí a také dodávku pro většinu pražských 
soukromníků. Roku 1927 byla obcí pražskou 
dokončena v Praze – Michli největší a nejmo-
dernější karbonizační plynárna tehdejšího 
Československa. Mimochodem, její areál do 
dnešních dní Pražská plynárenská a její dce-
řiné společnosti využívají a snažíme se jej 
spravovat a udržovat tak, aby byl zachován 
jeho původní historický charakter i pro pří-
ští generace. 

Po druhé světové válce, konkrétně v roce 
1947, byl do Prahy přiveden dálkovým plyno-
vodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu 
a tím započala další etapa rozvoje tuzemské-
ho plynárenství, postavená na rušení lokál-
ních plynáren a napojování obcí na velkoka-
pacitní zdroje dálkovými plynovody. V letech 
1974 až 1988 pak v Praze probíhala tzv. zámě-
na svítiplynu za zemní plyn, čímž nastoupila 
nová, modernější, ekologičtější a bezpečnější 
éra plynárenství. 

V roce 1993 byla zahájena privatizace 
tuzemského plynárenství a v jejím rámci 
vznikla dne 31. prosince 1993 Pražská ply-
nárenská, která zajišťovala dodávku zem-
ního plynu obyvatelstvu a průmyslovým 
podnikům v Praze a bezprostředním okolí. 
Po otevření trhu se zemním plynem v roce 
2007 začala však postupně získávat nové 
zákazníky i mimo svůj tradiční domovský 
region a v roce 2012 vedle zemního plynu 
začala svým zákazníkům dodávat i elektřinu. 
V současné době dodáváme spolehlivě ener-
gie a služby 420 tis. zákazníků po celé repub-
lice a s nadsázkou lze říci, že se uzavřel určitý 
pomyslný kruh. Od roku 2014 je totiž Praž-
ská plynárenská, stejně jako její předchůdky-
ně z druhé poloviny 19 století, ve vlastnictví 
hlavního města Prahy.

Blíží se konec roku, a tedy i čas bilancování. 
Ohlédli jsme se za historií vaší společnosti 
a nyní se zeptejme na současnost. Jaký byl 
tento rok, co Vám přinesl, jak jste byli úspěš-
ní, zkrátka jak se vám dařilo? Jaké budete mít 
hospodářské výsledky za tento rok?
Mohu-li hodnotit, troufnu si říci, že právě 
končící rok byl pro Pražskou plynárenskou 
rozhodně rokem úspěšným. Plánované hos-
podářské výsledky se nám nejen podařilo 
naplnit, ale i výrazně překročit a na konci 
letošního roku máme celkově více zákazní-
ků, než tomu bylo na jeho začátku. To jsou 
rozhodně důvody ke spokojenosti. Osobně 
mě ale těší ještě jiná věc. Jak jsem již zmínil, 
Pražská plynárenská je již bezmála dva roky 
městskou firmou vlastněnou hlavním měs-
tem Prahou. To v minulosti vedlo k řadě dis-
kusí o smysluplnosti takového modelu. Jsem 
rád, že naše dobré výsledky potvrzují, že to 
v dnešní době dává smysl, tento model je 
nejen životaschopný a funkční, ale může být 
i velmi efektivně fungující. 

Jaká je situace na současném trhu? V čem 
je vaše konkurenční výhoda? Jaké je Vaše 
firemní krédo? 
Pravdou je, že současný energetický trh je vy-
soce konkurenční a v jeho rámci se nejedná 
právě „v rukavičkách“. Je třeba si dobře hlí-
dat své zákazníky, aby byli spokojeni a nepře-
šli ke konkurenci, zároveň je však nezbytnos-
tí získávat zákazníky nové. To je však oproti 
poměrně nedávné minulosti stále obtížnější 
a nákladnější. Nám se například daří v rámci 
různých aukcí na dodavatele energií, které 
vyhráváme, a našimi zákazníky se tak stávají 
obce, města i kraje. Tímto způsobem se nám 
podařilo získat tisíce nových zákazníků, jako 
jsou školy, zdravotnická zařízení nebo třeba 
požární stanice. 

Ptáte-li se na firemní krédo, již jsem jej 
v minulosti vícekrát zmínil. Musíme se snažit 
„dělat vždy o něco více, než by mělo stačit“. 
Nekončit třeba jen dodávkou energií, ale 
nabídnout k ní zákazníkům i připadnou hod-
notu v podobě různých doplňkových služeb 
a výhod, pomoci jim v případě nesnází apod. 
Věřím, že jsme v tomto ohledu na dobré ces-
tě. Dobrým signálem je pro nás mimo jiné 
i to, že se k nám sami vracejí zpět zákazníci 
dříve ztracení, a to v poměrně velkém počtu. 

Co za jejich návratem k Vám,
jako původnímu dodavateli, stojí? 
Většinou praktická zkušenost, kterou s jiným 
dodavatelem udělali a která nebyla dobrá. To, 
co jim bylo slibováno, se mnohdy nedostavi-
lo a jejich očekávání zůstala tak nenaplněna. 
Ono slibovat lze cokoliv, ale realita potom 
může být zcela jiná. My preferujeme férové 
jednání a slibujeme jen to, co opravdu může-
me splnit. 

Deklarujete se jako společnost
s odpovědným přístupem? 
V čem to ve vašem případě spočívá? 
Patříme mezi nejvýznamnější tuzemské ener-
getické společnosti, z toho logicky vyplývá 
i určitý vliv na společnost, kterého jsme si 
vědomi. Snažíme se proto sladit své podnika-
telské zájmy se zájmy veřejnými a do své ka-
ždodenní činnosti integrovat sociální nebo 
ekologická hlediska, stejně tak jako závazek 
chovat se eticky. Dlouhodobě se různým způ-
sobem podílíme na aktivitách a projektech 
týkajících se rozvoje společnosti, šetrného 

přístupu k životnímu prostředí apod. Mimo 
jiné tak i díky podpoře Pražské plynárenské 
lze v ulicích hlavního města denně potká-
vat ekologické vozy s pohonem na stlačený 
zemní plyn, svážející komunální odpad nebo 
čistící ulice. Milovníci umění zase jistě oce-
ní významnou a svým rozsahem jedinečnou 
sbírku české koláže, kterou vlastníme, ucho-
váváme ji, pečujeme o ní, rozšiřujeme jí pro 
příští generace a široké veřejnosti ji postup-
ně nabízíme ke zhlédnutí v rámci galerie, kte-
rou prostřednictvím svého nadačního fondu 
provozujeme. 

V neposlední řadě např. díky nám a naší 
podpoře může fungovat v tuzemsku unikát-
ní Muzeum plynárenství, které existuje již 
šestnáct let. Dlouhodobou samozřejmostí je 
podpora projektů zaměřených na děti a mlá-
dež, kulturu, sport apod. Příkladů je možno 
uvést celou řadu. 

Je o Vás známo, že podporujete dopravu na 
stlačený zemní plyn – CNG. Co všechno na 
podporu tohoto pohonu děláte?
Je to něco, čemu říkám „sexy byznys“ a roz-
hodně ve využití zemního plynu v dopravě 
vidím velký potenciál. Zásadní je, že se v sou-
časné době jedná již o technologicky plně při-
pravenou, fungující a hlavně plnohodnotnou 
alternativu. Patrně nejvíce viditelnou výho-
dou jsou nízké provozní náklady, které jsou 
oproti tradičním pohonným hmotám přibliž-
ně poloviční. Je tu však i celá řada dalších vý-
hod. Díky tomu obliba a počet vozidel pohá-
něných zemním plynem v posledních letech 
rychle roste a celosvětově je stlačený zemní 
plyn nejvíce využívaná alternativní pohonná 
hmota. Vezměme si jen fakt, že ve světě na něj 
nyní jezdí již více než 20 milionů vozidel.

My se dlouhodobě snažíme využití CNG 
v dopravě všemožně propagovat a stavíme 
a provozujeme plnicí stanice, aby si řidiči 
měli kde naplnit nádrže svých CNG vozů. 
Dále již několik let provozujeme autopůjčov-
nu těchto vozidel, aby si je veřejnost mohla 
prakticky vyzkoušet, a v neposlední řadě se 
pro naše zákazníky snažíme vytvářet takové 
podmínky, aby si CNG auta mohli za výhod-
ných podmínek koupit. Ve spolupráci s part-
nery pro ně tak na jejich nákup zajišťujeme 
až 35% slevy. 

Blanka Bukovská

Na trhu je dnes mnoho dodavatelů energie. Konkurenční boj mezi nimi je veliký. Jak lze obstát na 
tomto trhu, co vše je pro svoje stabilní postavení na trhu třeba dělat a jaké jsou konkurenční výhody? 
Vyptávali jsme se jednoho z mála tradičních dodavatelů energie působících na tuzemském trhu – 
Pražské plynárenské, a to přímo předsedy jejího představenstva Ing. Pavla Janečka.

Málokdo možná ví, že historické kořeny 
plynárenství v Praze sahají až do roku 1847, 
kdy v Karlíně zahájila provoz první plynárna 
pro veřejné osvětlení ulic Prahy. Proto se 
může také dnešní Plynárenská hrdě nazývat 
dodavatelem energie s tradicí, což ji jistě od-
lišuje od mnoha dalších. Jaké jsou významné 
historické mezníky tuzemského plynárenství, 
které dnešní Pražskou plynárenskou doprová-
zely, a jak došla až k dnešnímu fungování?

Jak jste správně zmínila, historické kořeny 
plynárenství v Praze sahají až do roku 1847, 
kdy byla v předměstské obci Karlín uvede-
na do provozu první plynárna pro veřejné 
osvětlení pražských ulic. Díky tomu se dne 
15. září v ulicích Prahy rozsvítilo prvních 
více než 200 plynových lamp. Podotýkám, že 
tehdy ještě nešlo o zemní plyn, který využí-
váme dnes, ale o svítiplyn. Následně, v roce 

„Dělat vždy o něco více,
než by mělo stačit“

Třídírna koksu v Michli (1942)

Karbonizační plynárna v Praze – Michli
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Společnost Kienbaum je jedinečná mezi po-
radenskými společnostmi díky kombinaci 
služeb v oblasti Executive Search, manager-
ského a personálního poradenství pod jed-
nou střechou. Ucelený přístup k projektům 
umožňuje poskytnout klientům komplexní 
podporu ve všech směrech řízení lidských 
zdrojů, bez zbytečných průtahů a zvyšová-
ní nákladů, které by vznikaly v případě, že 

by klient pracoval s více společnostmi na-
jednou. Tvoříme nový styl poradenství, ale 
jejich postupy se opírají o 70 let zkušeností. 
Od první schůzky s managery společností, 
po zavedení nových strategií a procesů, ale 
také při nové tvorbě HR strategií se vždy sna-
ží, aby celý proces byl transparentní a ucho-
pitelný. To umožňuje zajistit další úspěšný 
vývoj jejich klientů.

Historie Kienbaum
Dne 15. října 1945 zakládá Gerhard Kien-
baum ve věku 26 let poradenskou společ-
nost, která až do dnešních dob nese jeho 
jméno – Kienbaum.

Na počátku poradenské dráhy se jeho čin-
nost orinetuje na technické a ekonomické 
poradenství pro lokální společnosti, které 
po skončení války hledaly nové cesty pro 
svůj rozvoj. Po deseti letech činnosti má spo-
lečnost cca 90 zaměstnanců ve čtyřech po-
bočkách v Gummersbachu, Frankurtu nad 
Mohanem, Hamburku a Düsseldorfu. V roce 
1958 je otevřena první zahraniční pobočka 
společnosti ve Vídni. V roce 1971 následuje 
pobočka v Brazílii..

Kromě vlastní podnikalteksé činnosti je Ger-
hard Kienbaum aktivní i v politickém životě 
jako člen FDP a CDU.V letech 1962 – 1966 je 
členen zemské vlády Severní Porýní – Vest-

fálsko, kde jako ministr řídí ministerstvo 
Hospodářství, dopravy a rozvoje podniká-
ní. V letech 1969 – 1972 působí Gerhard 
Kienbaum jako člen Německého spolko-
vého sněmu (Bundestag), v němž řídí Hos-
podářský výbor.

V roce 1978 se firma začíná etablovat 
i v oblasti personálního poradenství a roz-
šiřuje tím i své podnikatelské aktivity. Do 
vedení společnosti se zapojuje i syn Ge-
rharda Kienbauma, Jochen Kienbaum. 
Kontinuita rodinné tadice je tímto zacho-
vána až do dnešní doby. 

S příchodem Jochena Kienbauma do 
vedení společnosti dochází i k dalšímu 
rozvoji firmy, nejprve na území Německa 
a posléze, po roce 1989, i na území sjedno-
ceného Německa, aby se v polovině deva-
desátých let společnost začala systematic-
ky rozrůstat o nové zahraniční pobočky. 
V roce 1996 otvírá společnost zastoupení 
v Praze a Paříži, následují pobočky v Buda-
pešti a Singapuru.

Kienbaum Consultants International, jak 
zní nyní oficiální název společnosti, pa-
tří od svého počátku až do současnosti 
k „nezávislým“ rodinným poradenským 
společnostem. Ve stále větší a pokračující 
intergarci a globalizaci je až s podivem, že 
si společnost dokáže udržet svou nezávis-
lot a nezačlenila se do žádné velké meziná-
rodní korporace. Právě vazby mezi jednot-
livými pobočkami i mezi spolupracovníky 
činí společnost v oblasti jejího podnikání 
jedinečnou od jejího vzniku až do součas-
ného sedmdesátiletého výročí.

70 let zkušeností,
diskrétnosti
a profesionality
Německá společnost Kienbaum patří mezi přední konzultační firmy v Evropě 
a v rámci ní představuje jednu z nejstarších společností tohoto typu poradenství. 
Působí v segmentu skryté práce, o které se příliš nemluví, nepropaguje se rekla-
mou, přesto o ní většina vrcholvých manažerů ví. Excelentní kompetence v perso-
nálním a komunikačním poradenství stejně jako fundované know-how interguje 
Kienbaum do svých týmů poradců. Letos slaví společnost Kienbaum právě 70. výročí 
od svého založení v Německu. Je do současnosti rodinnou firmou založenou na part-
nerské struktuře. Kienbaum je přítomna ve všech hlavních ekonomických centrech 
v Německu a udržuje 35 poboček v 19 zemích světa.

Ve společnosti jste více než 16 let. Jak se 
liší tehdejší a současná práce poradce?
Asi by bylo dobré upřesnit jakého poradce či 
poradce v které branži? Pokud se podívám na 
práci poradce v personálním poradenství, tak 
se změnila dramaticky. Ale to platí všeobecně 
o celém vývoji našeho světa. Personální po-
radce v roce 2000 sice už věděl, co je to inter-
net, ale stále posílál podklady svému kliento-
vi poštou či faxem. Ale v případě naší práce 
většinou ještě poštou kvůli utajení informací 
atd. A dnes? Klepneš na Enter a informace 
jsou u klienta. Během milisekund či sekund se 
tvoje informace dostává kamkoliv. A klient má 
ihned možnost reakce atd. Rychlost byla první 
výrazná změna naší práce. Ale jinak jsme stále 
pracovali jako naši kolegové před námi.

Hovoříte o rychlosti jako o první výraz-
né změně. Jaká je tedy ta druhá či třetí?
Schopnost využítí dostupných informací, 
které se pohybují na internetu. Vznikly první 
pracovní portály, první veřejné celosvětové 
sociální sítě… Každý se může zviditelnit, na-
psat o sobě, co si myslí, že je zajímavé. Lidé 
sdílí informace o sobě a o druhých… Tvoří 
se nové nástroje na selekci a pre-selekci dat. 
Firmy, které si to mohou dovolit, si vytváře-
jí vlastní oddělení researcher, kteří “loví” na 
sociálních sitích zajímavé lidi… Je to velký 
networkingový třesk…

Skoro to vypadá, že už vaše práce a po-
dobných dalších firem nebude zapotřebí…
Naopak. Naše práce je dnes ještě důležitější 
než v minulosti!

To mi, prosím, vysvětlete. Právě jste říkal, 
že si spousta firem může najít zaměstnan-
ce sama…
Ano. Samozřejmě, že si je může najít sama 
a take si je najde sama. Ale jsou všechny  

informace uvedené na internetu pravdidé? 
Ještě stále platí přísloví „Papír snese všech-
no!“ No a internet je takový digitální papír. 
Nikdo o Tobě nenapíše tolik pozitivních 
věcí, jako ty sama o sobě… A jen málokdo ví, 
že jste si tu a tam realitu dobarvila. Kdo má 
k dispozici Vaši historii, a nebo si dá práci 
s tím ji prověřit? 

To nezní příliš optimisticky.
Řekl bych, že náš obor je na tom stejně, jako 
celá společnost a to nejen v naší republice. 
A právě z tohoto důvodu je naše práce nadá-
le důležitá. I při nejlepších moderních tech-
nologiích je osobní rozhovor nejefektivněj-
ším nástrojem při výběru manažerů.
Jak je vidět, tak i po sedmdesáti letech od 
založení naší společnosti máme stále dost 
partnerů, kteří oceňují naší práci. Jim patří 
poděkování, že se můžeme optimisticky dí-
vat i do dalších let.

(red. BB)

O společnosti Kienbaum jsme hovořili
s ředitelem pražského zastoupení Kienbaum Executive 
Consultants Praha, panem Petrem Hruškou.

Jochen
Kienbaum

Petr
Hruška
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EUROPAPIER-
BOHEMIA,

NAŠE CESTA
A PLÁNY...

Naše společnost prošla od roku 2010 zásadním vývojem. V druhé 
polovině roku 2010 byla skupina EUROPAPIER GROUP koupena naším 

současným majitelem Alfredem Heinzelem, resp. HEINZEL GROUP.

Ještě před několika lety málokdo z nás tušil, 
jaké jsou možnosti a strategie skupiny HEIN-
ZEL. Náš lokální, český pohled byl plný oče-
kávání, co nový majitel přinese. Po několika 
měsících jsme začali vnímat, co jsou hodnoty 
skupiny, jaké jsou nové vize a strategie a jaké 
jsou konkrétní představy o budoucnosti sku-
piny, tedy i EUROPAPIERU-BOHEMIA. S pře-
kvapením jsme zjistili, že věci, které jsme dě-
lali složitě, lze dělat jednoduše. Naše procesy 
a rozhodování můžeme zrychlit, umíme lépe 
využít synergií i sílu skupiny a musíme lépe 
motivovat naše zaměstnance. Tedy, v jedno-
duchosti je krása.

EUROPAPIER-BOHEMIA byl dlouhodobě 
trojkou na českém trhu. Nicméně hospodář-
ské výsledky byly velmi pozitivní, a proto ne-
byla snaha posouvat se na vyšší příčky. Cílem 
nového majitele, tedy i „nového EUROPAPI-
ERU“ byl posun na přední pozice českého 
trhu. Museli jsme přehodnotit naše strategie, 
zaměstnat správné lidi, spolupracovat s těmi 
nejlepšími výrobci a najít možnosti, jak se 
prosadit na úkor naší konkurence. 

Výsledkem je nárůst 400 milionů korun ob-
ratu za posledních několik let. Zde se musím 
zastavit a velmi poděkovat našim obchodním 

partnerům, kteří nám důvěřují, podporují 
nás nárůstem objednávek a pomáhají reali-
zovat naše cíle. Moc děkujeme a velice si vaší 
podpory vážíme.Na druhou stranu musím 
otevřeně přiznat, že nárůsty objemů způsobo-
valy i naše interní potíže se zvládnutím dobré 
úrovně servisu. Museli jsme totiž rozšířit naše 
sklady o 3500 tun, zavést třetí směnu ve skla-
du - 24 hodinový provoz a přizpůsobit fungo-
vání celé společnosti novým cílům.Chci moc 
poděkovat za trpělivost našich zákazníků. 
Dobrý servis je nejvyšší prioritou naší společ-
nosti. Dovoluji si ujistit naše partnery, že bude 
hlavní předností EUROPAPIERU i nadále...

Cílem naší společnosti je rozšiřování služeb 
a obchodních odvětví. Za poslední dva roky 
jsme zdvojnásobili skladové zásoby, což sice 
zhoršilo hodnoty našeho pracovního kapitá-
lu, ale díky navýšení skladovosti jsme začali 
získávat zakázky, o kterých se nám dříve pou-
ze zdálo. Neustále rozšiřujeme náš sortiment 
o nové položky a snažíme se dosáhnout pozi-
ce: „one stop shop“. Založili jsme nové divize, 
jako na příklad HYGIENA a CONSUMABLES 
a úspěšný DIGITAL PRINT. Budovali jsme 
opravdu od nuly, ale dnes již i zde generu-
jeme výsledky, za které se nemusíme stydět. 
Dlouhodobým cílem EUROPAPIERU-BOHE-
MIA je plně pokrýt spotřebu a požadavky 
našich obchodních partnerů.

Zásadní částí vývoje byly i personální obmě-
ny v naší společnosti. Dnešní doba vyžaduje 

rychlost, flexibilitu a samozřejmě zkušenosti. 
V průběhu několika let jsme hledali zaměst-
nance, kteří splní očekávání náročných poža-
davků trhu. Povedlo se. Dnes mohu konstato-
vat, že se naše priority totálně otočily. V roce 
2010 bylo naším cílem vyměnit řadu zaměst-
nanců, kdežto dnes je naprostou prioritou 
udržet naše zaměstnance v současném slože-
ní a především je udržet motivované. Chtěl 
bych velmi poděkovat všem svým kolegům, 
celému EUROPAPAPIER-TEAMU za vysoké 
nasazení a podporu našich zákazníků!

Častou otázkou bývá,
co dál, co budoucnost?
Naším cílem je neustálé rozšiřování služeb 
a sortimentu. Zde se stále nic nemění, po-
kračujeme v naší strategii a plánujeme další 
investice i v následujících letech. Chystáme 

investice do interních procesů, které násled-
ně zvýší naši produktivitu, sníží chybovost 
a přinesou zlepšení servisu. Snažíme se na-
slouchat potřebám a požadavkům českého 
trhu a následně se přizpůsobit. I do budouc-
na budeme rozšiřovat naši obchodní činnost 
tak, aby především vyhovovala vám, našim 
zákazníkům.
Závěrem bych velmi rád s velkou úctou a re-
spektem poděkoval vám, našim obchodním 
partnerům. Vaší přízně si velice vážíme a sna-
žíme se být atraktivním partnerem. Moc nás 
těší vaše podpora.

Naše práce nás velmi baví a dává nám smysl, 
pokud je úspěšná, DĚKUJEME.

Marek Vošta,
generální ředitel
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Superbrands 2015

Držitelé plakety Superbrands 2015
Carlson / Libor Čihák, ředitel Filson s.r.o.

ERSTE Factoring
Radmila Jakubová, předsedkyně představenstva 
& Ing. Karel Machytka, místopředseda představenstva

Freudenberg PPD  
Jana Rázgová, Brand Manager Kleenex  
& Jiří Krechler, Trade Marketing Manager – Vileda

OLMA / Jiří Berger, obchodní ředitel

DEDRA / František Černý, CEO

Pražská plynárenská / Mgr. Miroslav Vránek, tisk. mluvčí

Relax / Radim Ochman, Marketing Manager, Maspex

SCANquilt / Ivana Šachová, jednatelka

SEPHORA / Artur Garnczarek, General Manager pro ČR

Vega Tour / Miloš Capoušek, Executive Director
VÁHALA / Barbora Denková, Marketing  
& Ing. Ladislav Denk, jednatel

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

Superbrands 2015:
ocenění s puncem kvality si odneslo 44 značek
SUPERSON – Superbrands osobnost roku 2015 patří do rukou hokejisty Jaromíra Jágra a kardiochirurga Jana Pirka.

Stává se již tradicí, že s příchodem podzimu 
nastávají žně nejen na poli zemědělském, 
ale také na poli oceňování značek. V České 
republice proběhly oslavy spojené s předá-
váním trofeje Superbrands některým nejvý-
znamnějším značkám na trhu v rámci gala-
večera Tribute Event již potřetí. V unikátním 
prostoru SaSaZu si kouzlo večera vychutnali 
významní manažeři reprezentující oceněné 
společnosti spolu se zástupci Superbrands, 
odborné poroty Brand Council a s novináři. 
Stejně jako loni proběhlo ocenění nejlep-
ších značek působících na našem trhu ve 
dvou kategoriích. Pečeť kvality Consumer 
Superbrands získalo 30 značek, v kategorii 
Business Superbrands se z trofeje radovalo 
12 značek.

Dostat se mezi nejvýznamnější značky 
Česka je běh na dlouho trať a vyžaduje správ-
nou kombinaci mnoha faktorů. V rámci tří-
fázového výběrového procesu, kdy na po-
čátku stojí přes milion firem registrovaných 
v České republice, projdou sítem přísných 
kritérií opravdu jen ti nejlepší. Důležité slo-
vo při hodnocení mají Úřad průmyslového 
vlastnictví, společnost Bisnode (nominace 

na základě hospodářských výsledků), GfK 
(spotřebitelský průzkum) a odborná ko-
mise Brand Coucil, tvořená profesionály 
z oblasti byznysu, marketingu, komunikace, 
médií a marketingového výzkumu. Hod-
notícími kritérii jsou především známost, 
akceptace, inovace, prestiž a budování 
brandu. „Pokud je firma oceněna titulem 
Superbrands, znamená to pro ni důkaz, že 
se značka ubírá správným směrem, říká Ro-
man Sovják, ředitel programu Superbrands 
pro Českou republiku. 

Svou premiéru zažilo v letošním roce oce-
nění SUPERSON – Superbrands osobnost 
roku 2015 (udělené na základě výzkumu 
GfK mezi širokou veřejností). Jeho nosite-
li se stali dva srdcaři, hokejista Jaromír Jágr 
a kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
které lze vnímat nejen jako velké osobnosti, 
ale jejichž jména již nabyla i statutu značky. 
„V oblasti profesionálního sportu je prezen-
tace osobnosti jako značky dnes již napros-
to úmyslnou součástí, ve světě medicíny se 
s takovým záměrem setkáváme velmi zřídka. 
Svou veřejnou účastí, celosvětovými úspěchy 
a záviděníhodnými schopnostmi patří oba 

ocenění v konečném důsledku mezi silné 
osobní značky oplývající silnými hodnota-
mi,“ říká András Wiszkidenszky, regionální 
ředitel Superbrands pro střední a východní 
Evropu. Vedle výše uvedených ocenění byla 
letos udělena i cena Superbrands Most In-
novative Brand, kterou si odnesla značka Air 
Bank. Superbrands Honorary získala nezisko-
vá organizace Člověk v tísni. 

Slavnostním večerem hosty provázela 
moderátorka Hanka Koutná, jednotlivé fáze 
večera zpestřila svým vystoupením zpěvač-
ka Marqet a taneční skupina. Díky Michalu 
Richtrovi, šéfu studia Dynamo Design, a jeho 
přednášce na téma „Co dokáže design, de-
sign jako konkurenční výhoda“ nebyla nouze 
ani o zajímavé informace z oblasti marke-
tingu. Součástí galavečera byl křest ročenky 
Superbrands 2015, která podrobněji předsta-
vuje oceněné značky zapojené do programu. 

Program Superbrands vznikl v roce 1994 
v Anglii na motivy stejnojmenného rozhlaso-
vého pořadu BBC Rádio London. Od té doby 
se stihl rozšířit do téměř 90 zemí světa a stát 
se jednoznačným ukazatelem kvality oceně-
ných značek.

Superbrands 2015

Business Superbrands
	Allianz
	Deloitte
	ERSTE Factoring
	GECO
	HALLA
	HOPI
	ISOVER
	Pražská plynárenská
	StonesCatering
	TORK
	USSPA
	VEGA TOUR
Consumer Superbrands
	AC SPARTA PRAHA
	AHMAD TEA
	Carlson
	Colours of Ostrava
	DEDRA
	Divadlo na Vinohradech
	dm drogerie markt
	eiffel optic
	ELLE
	EVROPA 2
	Kaufland
	Kleenex
	LAVAZZA
	Manner
	Mary Kay
	OLMA
	PANDORA
	PENNY MARKET
	RE/MAX
	Relax
	Royal Golf Club Mariánské Lázně
	RWE
	SCANquilt
	SEPHORA
	STABILO
	T-Mobile
	Váhala
	Vileda
	Vodňanské kuře
	Zepter
Honorary Superbrand
	Člověk v tísni
SPECIAL AWARD 
Most Innovative Brand
	Air Bank
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STAŇTE SE PARTNERY UNIKÁTNÍHO
GOLFOVÉHO PORTÁLU

Máte zájem se etablovat se svými službami či výrobky
ve světě golfu?

Společnost TeeTime SE vám nabízí možnost partnerství a využití vysoké 
návštěvnosti golfových portálů teetime.cz a teetimeplus.cz

Našim partnerům nabízíme exklusivní reklamní prostor s možností oslovení 
37.000 registrovaných  aktivních golfistů a další zajímavé možnosti prezentace.

www.teetimeplus.cz

Kontaktujte nás na adrese: marketing@teetime.cz nebo na telefoním čísle +420 602 121 089
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Název značky vznikl jako anagram slova Freu-
denthal, kdysi užívaného německého názvu 
města Bruntál, ve kterém tvoří manželé Žílo-
vi. Starý německý název znamenal v překla-
du Údolí radosti nebo také Šťastné údolí, což 
mělo vyjadřovat očekávání obyvatel tehdy 
nově založeného města českým králem Pře-
myslem Otakarem I. Když se manželé Žílovi 
rozhodli vytvořit vlastní produkt, dali mu 
toto jméno proto, aby zviditelnili krásné měs-
to usazené do nádherné přírody.

Příběh vzniku značky FREUD&THAL Design
Společnost NANO4 s.r.o., v níž je Jaromír 
Žíla spolumajitelem, se již několik let zabý-
vá nanášením ultratenkých vrstev na sklo 
pro všestranná použití v architektuře, deko-
rativním i automobilovém průmyslu. Tech-
nologie NANO4 pro designové a funkční 
povlakování skla přetvoří obyčejné sklo v ex-
kluzivní předmět. Tato nanotechnologie ko-
vových vrstev je aplikovatelná nejen na sklo, 
ale i na zrcadla, porcelán, smalty, plasty atd. 
Takto zušlechtěný povrch lze pak zdobit or-
namenty, logy, grafikou jakéhokoliv druhu 

díky unikátní technologii selektivního lep-
tání. Vývoj a ověření těchto postupů zabral 
téměř dva roky práce a testování. 

Tuto unikátní technologii nanášení a ná-
sledné detailního zdobení kovových nano-
vrstev dodává společnost trhu, ale chtěla 
mít také nějaký vlastní produkt nesoucí toto 
zušlechtění povrchu. Když se objevila u paní 
Aleny nemoc rosacea a díky špatně zvolené 
léčbě již odmítla dále do sebe dostávat farma-
ceutické produkty, začala se zajímat o léčbu 
bylinkami a začala studovat aromaterapii. 
A nápad byl na světě. Spojení technologie 
s vědomostmi manželky v podobě aromasví-
ček FREUD&THAL DESIGN

Propojení nanotechnologie
a aromaterapie
Technologie pokovení NANO4 spočívá v od-
pařování kovů ve vakuu, čímž tento proces 
zbavila nežádoucích chemických procesů. 
Kovy jsou zvoleny takové, které jsou bio-

kompatibilní a vysoce odolné při běžném 
použití. Vrstvy jsou odolné při mytí v myčce, 
nepoškrabatelné, dlouhodobě stále. Esen-
ciální oleje získávané destilací z exotických 
rostlin spolu s přírodními rostlinnými vosky 
tak v kombinaci s exkluzivním designem 
představují přírodní a přitom zcela moderní 
luxusní produkt. Tyto svíčky tak spojují svět 
přírody se světem umění a designu a nabízejí 
dohromady svět krásna v každém svém detai-
lu. Vonné oleje ve svíčkách jsou namíchány 
podle zásad aromaterapie. Tato metoda se 
používá k ovlivňování autonomního ner-
vového systému. Může navodit pocit tepla, 
povzbuzení, odstranit bolesti hlavy, zvýšit 
koncentraci, např. při učení. Inhalace silic 
je možné využít v psychoterapii při léčbě 
různých psychosomatických onemocnění. 
Příjemná vůně tak vždy přispěje ke zlepšení 
atmosféry doma i na pracovišti.

Svíčky jsou vyráběny ve zlatém a stříbr-
ném provedení s různými vzory. Doba hoře-
ní přibližně: 90 hod./400 g, 300 hod./1200 g. 
Volbou speciálního vosku, ornamentu a ul-
tratenké kovové vrstvy dokonale vynikne pří-
jemné světlo hoření plamene. 

Galerie Freud & Thal
Životním postojem členů Freud & Thal je 
poctivou prací vytvářet a nabízet svět krás-
na dostupný každému. Jako díky za uznání 
a koupi jejich výrobku se přirozeně rozhodli 
částí ceny výrobku podpořit chod Galerie 
Freud & Thal.

Galerie žije jako čistě dobrovolné sdru-
žení, založené na radosti z krásných umě-
leckých děl, setkávání s lidmi, kteří se brání 
komerčnímu tlaku, lidí, kteří vidí více barev 
života. Výstavní činnost galerie je zaměřena 
na současné umění Moravy, Slezska, Polska, 
Slovenska... opomíjených regionů, které ov-
šem tvoří o to kvalitnější umění.

Prodejny v Praze: 
Czech Labels & Friends 
Železná 12, 110 00 Praha 1
Donate, spol. s r.o.
K Sýpkám 355, 251 69 Velké Popovice 

Tvorba manželů Žílových, majitelů značky FREUD & THAL usiluje o obohacení lidských smyslů prostřednictvím krásných 
předmětů i povznášejících vůní, které dokážou vytvořit prostředí plné smyslných vjemů a zážitků. Podstata značky Freud & 
Thal Design spočívá v přesvědčení, že každý prvek má mít svůj smysl a dohromady utvářet dokonalý celek. Tedy barva, orna-
ment, vůně i obal, to vše má svůj důvod, myšlenku a místo.

Produkty značky FREUD&THAL Design
můžete zakoupit na www.FreudAndThal.cz

„Údolí radosti je cílem, začátkem 
i koncem našich činů“ FREUD&THAL

Galerie Freud&Thal
Freud&Thal Design
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Jak vznikl nápad
Pohlreich Selection

www.hotelhorizont.cz

Pobyt u nás pozitivně naladí celou vaši rodinu. 
Pohoda, služby a zážitky vás nabijí energií. 
Sezóna u nás nikdy nekončí. 

Neseďte za pecí, přijeďte do Pece 

a zapomeňte na každodenní starosti.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

B&S_21x28_9|15_REPRO.indd   1 10/1/15   7:32 AM

Vždy jsem měl moc rád špičkové nádobí a vybavení. Ať již se jednalo o lyže, kolo 
nebo třeba oblečení, dostat k použití něco, co je skutečně dobré, vám zcela změní 
pohled na kvalitní zboží jako takové. Spousta lidí říká, že se platí jen za značku a že na 
tom nezáleží, ale to je velký omyl a mýtus. Ty značky jsou slavné právě proto, že jejich 
výrobky jsou nejkvalitnější a je na ně absolutní spolehnutí. Taková je moje zkušenost.

Když jsem začal jednat s firmou Potten & 
Pannen – Staněk, bylo mi hned jasné, že 
její majitelé to vidí stejně. Jejich přístup 
a profesionalita byly splněním toho, co 
jsem dlouho hledal, totiž pracovat s někým, 

Americké
litinové nádobí
značky Staub
Staub, to je litinové 
nádobí, jemuž ro-
dinná firma Staub 
z Alsaska dává od 
roku 1974 nový roz-
měr. Francis Staub 
osobně designuje každý nový výrobek. Každý kus 
tohoto nádobí je jedinečným unikátem, individu-
álně odlévaným do speciální pískové formy, která 
je poté zničena. Vnějším stěnám dodávají lesklou 
barvu nejméně dvě vrstvy speciální glazury. Vnitřek 
je potažen matně černým smaltem podle originální 
receptury. Díky těmto postupům je litinové nádobí 
Staub nepřilnavé a vysoce odolné vůči teplotním 
šokům, odření i poškrábání. Nádobí této značky lze 
bez problémů používat na všech typech sporáků, 
včetně indukčních a lze ho mýt v myčce na nádobí. 
Není náhodou, že ho používají známí šéfkuchaři, 
např. Paul Bocuse. Do své rozšířené produktové 
řady si toto nádobí vybral i Zdeněk Pohlreich. Pro-
duktová řada Pohlreich Selection se rozšířila 
o grilovací pánev, grafitově šedý kulatý hrnec 
s poklicí, višňový oválný hrnec s poklicí a višňo-
vý kastrol HEXAGON s litinovou poklicí. Dobrou 
zprávou je, že k hrncům značky Staub nyní zís-
káte dárek zdarma.

Od původních rašplí po struhadla  
- značka Microplane
Řada Pohlreich Selection byla Zdeňkem Pohl-
reichem také rozšířena o struhadla značky 
Microplane. Microplane struhadlo jemné s ruko-
jetí, jehož tvar je inspirován rašplí na opracování 
dřeva, je ideální pro nastrouhání tvrdých sýrů, 
tvrdého koření, kůry citrusových plodů, ale i čes-
neku či zázvoru. Extrémní dlouhotrvající ostrost je 
dána patentovanou technologií fotoleptání. Ostří 
z nerezové chirurgické oceli je vyrobeno v USA. 
Struhadlo Microplane potraviny zbytečně netrhá, 
zachovává a umocňuje jejich aroma a chuť.

Nejvíce designovým přírůstkem do rodiny Pohl-
reich Selection, který je v rámci této produktové 
řady dostupný v limitovaném počtu 101 ks, je 
hrnec ve tvaru dýně, o kterém Zdeněk Pohlre-
ich prohlásil: „Skvělá dýňová polévka zahřeje 
tělo i ducha.“ V hrncích je ukryt dárek v hodnotě 
1 699 Kč. Ke každému je certifikát ve tvaru dýně 
s jedinečným číslem a také receptem na dýňový 
koláč od Z. Pohlreicha.

« Hrnec Staub ve tvaru dýně (barva oranžová, 24 cm)

jehož slovo platí a má váhu, s někým, kdo 
sdílí moje nadšení pro špičkové kuchyňské 
vybavení, ať už jsou to hrnce, nože, pán-
ve nebo struhadla. Jejich prostřednictvím 
jsem se mohl spojit s tím nejlepším, co se na 

Burgundská
keramika
Emile Henry
Do své rozšířené produktové řady Pohlreich Se-
lection vybral Zdeněk Pohlreich také BAGUETTE 
MOULD - forma na bagety (červená, 39 x 24cm) 
z francouzské burgundské keramiky a práci s ní 
charakterizuje trefně: „Staňte se snadno a rychle 
mistrem francouzských „baguettes“. Troška mou-
ky, droždí, vody a soli a je to!“

Zdeněk Pohlreich: 
„To je Amerika!
Dokonalý systém
břitů tohoto struha-
dla funguje zcela
bez problému. 
Dodá vašim
těstovinám
nebo salátům 
magický
závěrečný
dotek.“

Sledujte webové stránky
www.pohlreichselection.cz,
kde se dozvíte více.

Produkty Pohlreich Selection prodávají 
všechny prodejny Potten & Pannen - Staněk 
(Praha, Bratislava, Brno, Olomouc, Liberec,  
Čestlice) a e-shopy www.vasekuchyne.cz  
a www.vasekuchyne.sk. 

Výhradní distributor v ČR a SR:
Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o.

trhu nabízí, a jsem na to velice hrdý. Naše 
produkty jsou nejen krásné, ale hlavně do-
konale a dlouhodobě funkční a troufám si 
říci, že jejich životnost je prakticky neome-
zená.

„Všichni dávno víme, že nejsme tak bohatí, 
abychom kupovali laciné věci. Přeji vám 
příjemné chvíle ve vaší kuchyni strávené 
s produkty Pohlreich Selection.“

Zdeněk Pohlreich

Součástí Pohlreich Selection jsou nože (a doplňky k nim) Zwilling J. A. Henckels, nádobí Mauviel 1830, Zwilling i nepřilnavé Woll, 
tyčový mixér Bamix i mlýnky na koření Peugeot. Produkty Pohlreich Selection jsme Vám představili v minulém vydání, nyní pro 
Vás máme další vysoce kvalitní produkty, které rozšiřují tuto řadu.
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V osobitém duchu 
založeném na silném příběhu

Společnost Boudoir Samadhi, s.r.o. založila v roce 2011 v Praze paní Nora Rigo (Stribrna) se svým manželem. Zabývá 
se produkcí sortimentu v oblasti Home decor a také pod značkou Imperia výrobou nikotinových bází pro míchání 
e-liquidů a náplní do elektronických cigaret. Nejen všechny produkty nesou v sobě noblesu, atraktivnost a osobitého 
ducha, podobně zajímavá je i samotná osobnost zakladatelky značky - paní Nory Rigo. Neodpustili jsme si zeptat se 

bývalé letušky, která měla možnost zhlédnout pěkný kus světa, na její postřehy z cizokrajných zemí.

Nejdříve jsem žila a pracovala jako letuška v New Yorku, Tunisu, Lon-
dýně, poté jsem se dostala k Emirates airline. V Arabských emirátech 
jsem žila 5 let a zde jsem taktéž nasbírala četné mezinárodní zkušenos-
ti a poznala různé aspekty vzdálených kultur. Vzhledem k možnostem 
cestování jsem procestovala i Střední východ, Afriku a Asii. Fotogra-
fovala jsem, psala články a snažila se angažovat v některých humani-
tárních projektech. Poté jsem aplikovala životopis do společnosti na-
bírající adeptky do soukromých letadel a dostala jsem se k Romanu 
Abramovičovi, kde jsem pracovala necelý rok, zejména na Sibiři. V ná-
sledujících období mě osud zavál do Saudské Arábie, kde začala další 
zajímavá etapa mého života. 

Pracovala jsem pro královskou rodinu saudskoarabskou, pro Jeho 
královskou Výsost Khalida bin Sultána bin Abdul Azize al Sauda od 
roku 2005 do roku 2012, v jeho soukromém letadle. V rámci mé práce 
bylo starat se o celkový chod letadla, management, veškeré záležitos-
ti od prvotřídních jídel až po lékaře a perfektní servis. Náš tým byl 
mezinárodní, převážně jsme cestovali po luxusních destinacích, ale 
taktéž se náš čas vymezoval na území jenom saudskoarabském, což 
byl vzácný „experiment“. 

Nyní působíte v Čechách. Co Vás přimělo vrátit se domů?
Později jsem pro Prince Khaleda pracovala jako recruitment manager 
a vrátila se domů. Najímala jsem pro Jeho královskou Výsost letušky 
z celého světa, ale již z domova, takže jsem se mohla zpět etablovat 
do naší kultury, což bylo pro mne báječné. Pokud člověk dojde k po-
znání, že ví, kam patří, a může si prožít to privilegium, pak je to skvělý 
pocit. Poté jsem našla báječného muže a vdala se. 

Jak se zrodila myšlenka založit Vaši značku  
a jaké byly počátky Vašeho podnikání v tomto oboru? 
Ta myšlenka měla prapůvod v Saudské Arábii, kde jsem měla možnost 
vidět přenádherné interiéry paláců a residencí. Zde se fantasii nekla-
dou meze. Fascinovalo mne to natolik, že jsem dovezla pár kontejnerů 
s nábytkem, látkami i doplňky, abych i tady mohla podpořit atypickou 
kulturu s nádechem orientu a Chesterfieldu. Když jsme doma s man-
želem zakládali pracovnu, zjistila jsem, že nejsou v nabídce i doplňky 
do knihoven, jako archivační boxy či šanony. Tak jsme vše navrhli, ne-
chali vyrobit a dovézt. Jde o sladěné doplňky do tmavších pracoven, 
ve stylu Chesterfield, ale lze je kombinovat i s moderním stylem. Také 
jsem nechala navrhout nádherné ručně vyrobené obálky a pozvánky 
v luxusním balení. 

Jaká je základní filozofie Vaší firmy? 
Naší základní filozofií je snažit se vyjít vstříc zákazníkům se specific-
kým vytříbeným vkusem. Pokud mají stylovou pracovnu v elegant-
ním prostředí, rádi bychom jim nabídli produkty ve stejném duchu 
- krásné šanony a archivační boxy pro dotvoření jednotného vzhle-
du. K zákazníkům přistupujeme velmi individuálně, mnohokrát do-
pravujeme zboží osobně a snažíme se poradit co do souladu stylů. 
Máme k dispozici i mnoho dalších drobných doplňků. Pokud naše 
produkty nejsou pro interiér zákazníka optimální, rádi navrhneme 
jiné řešení či poradíme. 

Jaké máte plány do budoucna?
Oslovit zákazníky celosvětově a rozšířit naší značku a produkty...



První slůvka 
a zvuky vzbuzují 
pozornost Vašeho 
miminka.

Vaše děťátko se 
bude učit nové 
věci s každou další 
otázkou a odpovědí. 

Zábavná hra plná 
fantazie, kde se hračky 
stávají součástí příběhů, 
čímž rozvíjejí předsta-
vivost Vašeho dítěte.

Nejoblíbenější výrobky Fisher-Price, 
se kterými se děti tak rády mazlí 
a hrají, nyní nově s technologií 
Smart Stages. Každé dítě se vyvíjí 
svým vlastním tempem a technologie 
Smart Stages tento vývoj vhodně 
podpoří. Vyberte si ze tří úrovní 
písniček, slovních spojení nebo zvuků 
tu pravou pro konkrétní vývojové 
období: stačí jen přepnout!

Smart Stages Pejsek 
a pejskova sestřička

Objevování Povzbuzení Hraní

www.fisher-price.cz
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Jako přelomový měsíc se zapíše letošní 
listopad do dvacetileté historie rodinné 
litomyšlské fi rmy STORY DESIGN, 
kterou v roce 1995 založili bratranci 
Tomáš a Filip Brýdlovi. Novým stopro-
centním vlastníkem se stala rakouská na-
dnárodní skupina Umdasch Group. I díky 
této transakci roční tržby celé skupiny 
překročí 30 miliard korun.

Po akvizici v hodnotě stovek milionů ko-
run je nyní STORY DESIGN, fi rma za-
bývající se výrobou atypických interiérů 
a POP produktů, součástí divize Umdasch 
Shopfi tting Group, ve které je vnímána 
jako významné vývojové a výrobní cen-
trum koncernu. Východočeská fi rma 
s 220 zaměstnanci v posledních letech 
upevňovala své postavení na českém i 
evropském trhu. Vizí rakouských majitelů 
je fi rmu v jejím dalším růstu podpořit 
rozšířením výrobních kapacit a již v roce 
2016 plánují postupné navyšování počtu 
zaměstnanců „V dnešní globalizované a 
občas rozkolísané Evropě je nadnárodní 
stabilita základním předpokladem bu-
doucích úspěchů. Skupina Umdasch 
je v tomto směru ideálním partnerem. 
Jsem si zároveň jistý, že tímto krokem 
zajistíme pokračující prosperitu celé 

skupiny a podpoříme růst pracovních míst 
v regionu,“ uvedl Jakub Brýdl, někdejší 
výkonný ředitel a nynější předseda 
představenstva společnosti STORY DE-
SIGN.

Společné hodnoty
Během půlročního jednání se zástupci 
Umdasch fi rma v důkladných hloubko-
vých analýzách prokázala výbornou eko-
nomickou kondici. Konečné rozhodnutí o 
akvizici podpořila také skutečnost, že obě 
společnosti sdílí velmi podobou vizi a 
fi remní strategii. „V rámci intenzivních 
a velmi osobních rozhovorů se zástupci 
rodiny Brýdlů jsme zjistili, že sdílíme 
společné hodnoty a cíle. Pokud naše síly 
chytře spojíme, úspěšná cesta společnosti 
STORY DESIGN může pokračovat ještě 
velmi dlouho,“ doplnil Silvio Kirchmair, 
generální ředitel Umdasch Shopfi tting 
Group, tedy divize, jejíž součástí je nově 
i litomyšlská STORY DESIGN. Jakub 
Brýdl doplnil, že důležitým signálem 
bylo, jak zástupci UMDASCH řeší prob-
lémy, jsou schopni se dohodnout, us-
toupit, nelpět na malichernostech a vidět 
za rozhodnutími dlouhodobé přínosy.

Zachování kontinuity
Než zástupci společnosti Umdasch zak-
ladatele z rodiny Brýdlů poprvé oslovili, 
východočeskou fi rmu podrobně sledovali 
několik let. „Rozvoj, kterým fi rma STO-
RY DESIGN procházela, jsme velmi 
pozorně sledovali a do určité míry také 
obdivovali. Je to jeden z nejrychleji ros-
toucích a současně ekonomicky velmi 
úspěšných podniků v oblasti výroby 
interiérů prodejen v Evropě,“ připustil 
Silvio Kirchmair. Konkurenceschopnost 
společnosti vyplývá zejména z opti-
málního mixu ceny, kvality, fl exibility 
a vysoké úrovně vlastních designových 

návrhů. Originálními interiéry STORY 
DESIGN vybavuje automobilky jako je 
Škoda Auto, Renault či Seat nebo fi rmy 
Vodafone, Samsung a McDonald’s. Firmě 
bude do budoucna ponechána významná 
autonomie, tedy nadále bude nabízet orig-
inální výrobky a služby včetně designu 
a vývoje. Měnit se nebude organizační 
struktura ani obchodní název a person-
ální obsazení společnosti. Zakladatelé 
společnosti Tomáš a Filip Brýdlovi nově 
zasednou v dozorčí radě.

Nadnárodní síla
Společnost Umdasch byla založena již 
v roce 1868. Tvoří ji dvě základní divize. 
Stěžejní částí skupiny Umdasch Group 
je společnost DOKA, výrobce tech-
nického stavebního bednění, s ročními 
tržbami 25 miliard Kč. Ve svém oboru 
je jedním z největších výrobců na světě 
s pobočkami v 70 zemích a s více než 
6300 zaměstnanci. Druhou významnou 
částí je dceřiná společnost Umdasch 
Shopfi tting Group s téměř 150 letou 
tradicí výroby nábytku. Stejně jako STO-
RY DESIGN je Umdasch od založení 
rodinnou fi rmou. Současnými majiteli 
společnosti jsou sourozenci Alfred a 
Hilde Umdasch. Od vzniku fi rmy jsou 
již sedmou generací rodinných vlastníků. 
To vše vypovídá o silné tradici a stabilitě 
nových rakouských majitelů.

NOVÁ EVROPSKÁ 
DIMENZE FIRMY 
STORY DESIGN 

Moravská 949
570 01 Litomyšl, Czech republic
Tel: +420 461 613 313
Fax: +420 461 615 957
E-mail: info@story-design.cz
www.story-design.czInteriéry prodejních míst SEAT

Centrála společnosti Umdasch Shopfi tting Group

Litomyšlská fi rma se stala 
součástí nadnárodní 
skupiny UMDASCH
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Podpora pro franchisanty:
+ jednotný elegantní vzhled BENU Lékáren
+  profesionální grafika  

a špičková prezentace produktů
+  optimalizace sortimentu,  

řízení skladových zásob, kategorizace
+  Léková karta BENU - věrnostní program
+  projekt BENU Academia
+  bonusy a benefity pro zaměstnance  

(Sell-out bonusy)
+  finanční výhody a slevy od výrobců
+  pravidelné školení lékárenského personálu
+  online poradenství z centrály sítě  

(právní, daňové, personální)
+  kompletní katalog dodavatelů s velkou 

nabídkou slev a výhod
+  zpracované know-how  

ve formě PROVOZNÍ PŘÍRUČKY
+  možnost využití speciálního  

softwaru pro řízení lékárny
+  odborné a věcné poradenství  

franchisového manažera
+  společný marketing a prezentace lékárny
+  maximálně elegantní  

a minimálně nákladný interiér
+  podnikání pod silnou značkou,  

přesto na vlastní účet

Potřebná počáteční investice:
+  Vstupní poplatek 250.000 Kč (zahrnuje 

know-how, možnost zajištění vybavení na 
klíč, projektovou vizualizaci, kategorizaci a op-
timalizaci sortimentu, vstupní školení, aj.).

+  Roční poplatek 30.000 Kč.
+  Vybavení provozovny 450.000 Kč.
+  Kvartální zúčtování zpětných  

bonusů za placement produktů.
+  Smlouva se uzavírá na 5 let.

Cílem lékárenského řetězce BENU je stálé rozšiřo-
vání své pobočkové sítě a nabídnutí dalších výhod 
a benefitů svým obchodním partnerům, které jim 
pomohou udržet se na konkurenčním trhu.

Přemýšlíte, jak nejlépe obstát v konkurenci? Chcete zůstat nezávislí 
a zároveň mít srovnatelné nákupní podmínky od výrobců a dodavate-
lů? Chcete, aby Vaše lékárna získala moderní a funkční vzhled a zákaz-
níci se v ní lépe orientovali?

Nová cesta podnikání
na trhu farmacie

Vsaďte na praxí prověřený koncept
a přidejte se k nám!
BENU lékárna jako jediná franchisová síť 
lékáren v České republice nabízí komplex-
ní, profesionálně vedený a zejména v praxi 
úspěšně prověřený a zavedený projekt vyu-
žívající tuzemské a zahraniční zkušenosti. Lé-
kárna BENU je obchodní značka sítě lékáren, 
provozovaná společností BENU Česká re-
publika a.s. Tato síť má v současné době více 
jak 170 lékáren a každoročně roste o dalších 
10 – 20 lékáren po celé ČR.

Franchisa lékárny BENU je šance pro 
všechny, kteří chtějí úspěšně generovat zisk, 
využívat výhod a jistot síťového podnikání 
pod silnou a stabilní značkou na našem trhu.

Obchodní model BENU lékárna je velmi 
pozitivně akceptován výrobci, kteří mohou 
využívat širokou nabídku zpoplatněných slu-
žeb. Právě tzv. „zadní marže“ tvoří v dnešním 
maloobchodě významnou část zisku a bez ní 
téměř nelze dosahovat zajímavé profitability. 

Právě toto know-how dělá franchisový kon-
cept BENU unikátním a atraktivním nejen 
pro nezávislé lékárníky.

Místo aby sto drobných podnikatelů pře-
mýšlelo o nejlepší formě podnikání, je pro 
ně výhodnější převzít již vymyšlenou a pro-
věřenou formu ve franchisovém systému.

Kontaktní osoba: Mgr. Giblová Michaela
+420 724 483 578 BENU Česká republika a.s. 
m.giblova@benu.cz K Pérovně 945/7
www.benu.cz 102 00 Praha 10 - Hostivař

Otevřeli jste za letošní rok již 17 pobo-
ček. To svědčí o úctyhodné expanzi Vaší 
franšízy. Čemu přisuzujete tento úspěch?
Letošní rok patří k velmi úspěšným pro naší 
společnost EXTÉRIA. Povedlo se nám obsa-
dit větší část České republiky franšízovými 
partnery a díky nim otevřít 17 poradenských 
kanceláří BOZP a PO sítě EXTÉRIA. Určitě to 
nebylo jednoduché a stojí za tím obrovské 

úsilí, finanční prostředky, které jsme museli 
investovat do marketingové kampaně v ČR, 
abychom se zviditelnili a řekli, že existuje 
velmi zajímavý franšízový systém, který se 
opírá o produkt daný zákonnou povinností 
pro všechny podnikatele, ale i státní subjekty 
a hlavně, že nehledáme bezpečnostní techni-
ky, ale obchodníky. To bylo nejtěžší hledisko 
při propagaci našeho franšízového koncep-
tu. Všichn za naším konceptem viděli a vidí, 
že je předurčen bezpečnostním technikům, 
avšak opak je pravdou. Myslím si, že jsem vi-
zionář, a když si řeknu, že chci mít největší 
společnost na BOZP a PO v ČR, tak si tento 
cíl splním. Jsem přesvědčen o tom, že když 
si stanovíte jasné cíle a víte, čeho chcete do-
sáhnout, úspěch Vás nemine. Důležité je se 
nenechat odradit prvními neúspěchy a jít 
pořád dopředu.

Počítáte s dalším rozšiřováním
i v příštím roce, nebo je již trh nasycen?
Po analýze trhu v ČR, kterou jsme si nechali 
zpracovat poradenskou kanceláří na franší-
zing v roce 2014, víme přesně, kolik franší-
zových poboček v České republice můžeme 
ještě otevřít. Hlavním cílem je vybudovat 
síť moderních poradenských kanceláří EX-
TÉRIA v každém okrese v ČR s příjemným 
a perfektně proškoleným a odborným per-
sonálem, který poradí a pomůže začínajícím 
i stávajícím podnikatelům s problematikou 
bezpečnosti práce a požární ochrany. Proto 
chceme mít v ČR 60 franšízových poboček. 
Naším cílem je v příštím roce otevřít dalších 
20 – 25 poradenských kanceláří BOZP a PO 
sítě EXTÉRIA.

V čem je vaše franšíza unikátní?
Unikátnost našeho franšízového koncep-
tu spatřuji hlavně v produktu, který je dán 
zákonnou povinností. Franšíza Extéria je 
určena především pro obchodníky, kte-
ří disponují obchodními a manažerskými 
dovednostmi. Výhodou této franšízy je, že 
umožňuje majitelům franšízových poboček 
vybudovat si do 5 let velmi zajímavý pasivní 
příjem. Další podstatnou výhodou je samot-
né know-how, které je odlišné od konkurenč-
ních firem v oblasti BOZP a PO na trhu v ČR, 
a v neposlední řadě je to velmi konkurenční 
cenová politika konceptu. Poradenské kan-
celáře sítě EXTÉRIA dosahují zisku již ve vel-
mi krátkém období. 

Já sám jsem se vždy zabýval a živil obcho-
dem a své veškeré zkušenosti a dovednosti 
jsem přenesl do našeho konceptu. Velmi 
dobře vím, jak je těžké vyvolat u zákazníka 
potřebu ke koupi, avšak troufám si tvrdit, že 
s naším franšízovým konceptem EXTÉRIA se 
potřeba u klienta vyvolává velmi jednoduše. 
Důležitou roli v tomto rozhodování hraje pře-
devším komplexnost služby za velmi výhod-
nou cenu, což našim poradenským kance-
lářím umožňuje uzavřít obchod již na první 
schůzce. 

Proč by se o toto franšízové
podnikání měli zájemci ucházet?
Pokud se zabýváte obchodní činností, máte 
zkušenosti s vedením obchodního týmu 
a již nechcete dále přinášet zisk jiným, ale 
sami sobě je tento franšízový koncept pora-
denských kanceláří BOZP a PO právě pro 
Vás. Můžete dosahovat zisku, již ve velmi 
krátkém období svého podnikání a to pře-
devším díky využití jedinečného know-how 
značky EXTÉRIA. Důležitým kritériem pro 
rozhodnutí, proč podnikat v síti EXTÉRIA, 
je skutečnost, že v České republice je cca 
3 000 000 podnikajících subjektů, z nichž 
40 % tuto problematiku vůbec neřeší.

Co franšízant zakoupením
licence získává?
Ten, kdo se rozhodne pro podnikání s na-
ším obchodním franšízovým konceptem 
poradenských kanceláří BOZP a PO, získá 
především unikátní know-how s provozní 
příručkou. V provozní příručce jsou po-
psány veškeré provozní postupy od zalo-
žení firmy, kde najít kancelář, jak ji vybavit, 
přes nábor zaměstnanců, až po manuály 
potřebné pro chod kanceláře a pracovní 
činnost svých spolupracovníků. Dále fran-
šízant získá zakoupením franšízové licen-
ce Informační systém BOZPIS, který vede 
veškeré informace o klientech. Franšízant 
a jeho spolupracovníci budou mít v rámci 
licence zajištěno zvyšování odbornosti, a to 
dle vzdělávacího systému EXTÉRIA AKA-
DEMIE, kde je vše naučíme od vstupního 
školení, přes nástavbové školení a produk-
tové školení. V neposlední řadě pokud do-
drží veškeré postupy popsané v provozní 
příručce, bude mít franšízant ziskové pod-
nikání již v krátkém období 1 roku a velmi 
zajímavý pasivní příjem do 5 let.

Jednou z nejoriginálnějších a s trochou nadsázky se dá říci, že také 
jedinou zákonem podporovanou franšízou je franšíza EXTÉRIA.

podnikání zaměřené na povinnost BOZP
Franšíza EXTÉRIA

Franšízový koncept EXTÉRIA je totiž za-
ložen na poskytování full servisu fir-
mám, soukromým i státním institucím, 
školám i malým živnostníkům v oblasti 
zákonem stanovené povinnosti – zajis-
tit zaměstnancům bezpečnost a ochra-
nu zdraví při vykonávání práce včetně 
požární ochrany (BOZP a PO). A to je 
oblast, která nenechává chladným žád-
ného živnostníka ani velkou firmu… 
lépe řečeno alespoň by neměla nechat! 
Ve svém vlastním zájmu – jednak kvůli 
zaměstnancům, ale také kvůli hrozícím 
tučným pokutám.

Expanze této franšízové sítě je zá-
vratná. Požádali jsme zakladatele 
a jednatele společnosti EXTÉRIA - 
pana Miloslava Ramacha, aby nám 
osvětlil zákulisí tohoto úspěchu. 

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

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

dává kvalitní a úspěšné franchiso-
vé systémy, zejména v zahraničí. 

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

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

Pro zájemce o franchising nabízí 
workshopy – semináře především 
na téma vývoj nebo optimalizace 
franchisového konceptu.

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

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

Tuto ojedinělou akci v oblasti franchisového 
podnikání pořádala poradenská společnost 
AVEX systems ve spolupráci se společností 
Franchise & Retail Academy za velké podpo-
ry České a Slovenské franchisové asociace, 
jakož i celé řady mediálních partnerů, jako 
například radio ZET, Evropa2, Frekvence1, 
projekt Pro Fair Play, největší franchisové 
portály na českém trhu TOPFranchising 
a Franchising.cz, náš časopis Brands&Sto-
ries, FranchisePortal s největší internetovou 
nabídkou franchisových konceptů v Němec-
ku, Rakousku a Švýcarsku a další. 

Více než 100 zájemců o master-franchiso-
vé a franchisové licence byla nadšena z pre-
zentací především zástupců mezinárodně 
působících systémů, kteří neváhali přijet do 
Prahy z různých zemí nebo částí světa, aby 
zde osobně své koncepty představili. Síť pro-
dejen s přírodní kosmetikou a velmi širokým 
sortimentem zboží nápaditého designu při-
jel například představit pan Mohamed Abd 
El Azeem z Dubaje, i když se jedná o půvo-
dem belgický franchisový koncept LeSoie. 
Dánskou síť solárních samoobslužných studií 
ClubTAN na velmi vysoké technické a tech-
nologické úrovni s maximální optimalizací 
nákladů a zajímavou rentabilitou vložených 
finančních prostředků prezentoval pan Peter 
Lauersen. Franchisový koncept a síť prode-

jen Tiroler Bauernstandl určených převážně 
pro farmářské trhy s nabídkou gastronomic-
kých specialit ze všech oblastí Tyrolských 
Alp představili majitel konceptu a franchisor 
pan Wolfgang Obermüller z Rakouska a paní 
Karin Schützler, která zodpovídá za expanzi 
v Německu. Jejich prezentaci doplnil infor-
mací o úspěšném rozvoji první franchisové 
provozovny v Praze franchisant pan Vučič. 
Bebedeparis ze Španělska – úspěšný inter-
netový obchod atraktivních a speciálně vy-
braných výrobků pro novorozence do 6 mě-
síců a jejich maminky prezentoval pan Juan 
Carlos Agulló, prokurista společnosti. Tento 
franchisový koncept zaujal především zá-
jemce o dynamicky se rozvíjející internetový 
obchod. Kromě zahraničních systémů, kte-
ré hledají na českém a slovenském trhu své 
nové master-franchisové nebo franchisové 
partnery, byly na konferenci prezentovány 
i ty systémy, které u nás již i s pomocí společ-
nosti AVEX systems našly master-franchisan-
ty a nabízejí nyní individuální franchisové 
licence. Jedná se především o velmi kvalitní 
španělský franchisový koncept výuky anglič-
tiny malých dětí Kid´s & Us, který předsta-
vil její master-franchisant pro ČR pan Pešta 
a ředitelka první školy tohoto typu v Praze 
a ČR paní Veselá. Master-franchisant pro Čes-
kou republiku pan Rybár představil účastní-

kům konference franchsisový systém ERA 
– Expense Reduction Analysts, zaměřený na 
snižování provozních nákladů společností 
s prokazatelnými výsledky a celosvětovou 
působností.

Také další nové a svým způsobem mimo-
řádné franchisové systémy se setkali u účast-
níků konference s velkým zájmem. Šlo pře-
devším o rakouský koncept Paint & Smile, 
který nabízí vlastní know-how a různé tech-
niky malování, které umožní každému – dě-
tem i dospělým – vytvářet své vlastní obrazy 
a umělecká díla. IDdesign z Dánska - síť pro-
dejen s nábytkem ve skandinávském stylu. 
Atraktivní design nábytku, vlastní vývoj a vý-
roba nabízených produktů, různé velikosti 
prodejen a velmi dobře připravený franchi-
sový systém jsou hlavní atributy tohoto kon-
ceptu. Do skupiny patří i síť JYSK, která již na 
českém trhu působí.

Unikátní americký franchisový koncept 
na čištění různých druhů povrchových ma-
teriálů Mr.Sandless nabízí specializované 
služby, které na českém a slovenském trhu 
chybí a budou ze strany zákazníků velmi 
žádané LCN NAILBAR z Německa nabízí 
produkty na ošetření nehtů německé kvali-
ty s velmi zajímavým designem prodejních 
míst a vlastní produkcí používaných kompo-
nentů. Tutti frutti, USA – největší síť samo-
obslužných prodejen mražených jogurtů na 
světě vstupuje i na evropský trh, kromě ČR 
i do Francie, Anglie, Německa, Španělska aj. 
zemí. Již účast zástupců tohoto celosvětově 
velmi úspěšného franchisového systému, 
který působí ve 48 zemích světa, na nedávné 
výstavě franchisingu v Praze vzbudila u cca. 
40 zájemců o jejich licence mimořádnou po-
zornost. 

I další nabídky franchisových licencí byly 
pro účastníky konference velmi lákavé. Jde 
zejména o značku Chez Clement - kavárny 
a restaurace s francouzskou tradicí v pa-
řížském stylu, T-College, Švýcarsko – vel-
mi sofistikovaný a praxí prověřený systém 
vzdělávání a doučování dětí, Chi-Chi´s, USA 
- franchisová síť restaurací s nezapomenu-
telnou atmosférou. Vnitřní designový styl 
totiž kombinuje jihozápad USA s barvami 
mexických haciend. Chi-Chi´s nabízí velmi 
zdařilý mix tradičních jídel z Texasu s vybra-
nými specialitami na grilu z Mexika. MBI, Ra-
kousko - spojením lifestylových a finančních 
služeb poskytuje tento koncept bezkonku-
renční prostor pro kompletní péči o klienty 
a budování dlouhodobého vztahu Priva-
teBrokerů MBI a jejich klientů.

Pro zájemce o franchising nabídla konference, která se konala letos již po čtvrté, 
14 velmi zajímavých a atraktivních zahraničních značek, které plánují expanzi 
do České a Slovenské republiky. Potvrdila stoupající zájem o tuto formu podni-
kání mezi podnikateli a také atraktivitu našich trhů pro franchisové systémy 
z mnoha zemí světa.

Franchising

Rady pro zájemce o franchisové podnikání 
Kromě prezentací zajímavých franchiso-
vých systémů, možnosti jednat přímo se 
zástupci o podmínkách spolupráce a na-
vázání osobních kontaktů byli účastníkům 
konference zdarma k dispozici i odborníci 
na téma franchising – Ing. Aleš Tulpa, mezi-
národní franchisový poradce ze společnosti 
AVEX systems, ex-prezident České asociace 
franchisingu a bývalý generální ředitel fran-
chisového řetězce OBI, z oblasti právní pro-

blematiky – Mgr. Antonín Kazda, zkušený 
mezinárodně působící advokát s praktický-
mi zkušenostmi z franchisového podnikání, 
Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce a do-
centka Ing. Lenka Turnerová, CSc. – jediný 
expert v České republice v oblasti franchi-
singu pracujícím na akademické půdě. 

CLUBTAN – dánská  
síť solárních  
samoobslužných studií
Nový úspěšný franchiso-
vý systém k nám přichází 
z Dánska, kde je se svými 

100 provozovnami a 110.000 členy nejrychleji ros-
toucím franchisovým systémem. V současné době 
startuje expanzi do vybraných evropských zemí, ke 
kterým patří i Česká a Slovenská Republika.
Absolutní novinkou v porovnání s existujícími solár-
ními kluby na českém trhu je skutečnost, že se jed-
ná o samoobslužná studia, která nevyžadují přítom-
nost obsluhujícího personálu. Umožňuje to špičkové, 
bezpečné a lehce ovladatelné technické vybavení, 
interaktivní platební systém a 24 hodinová hotline 
pro potřebu komunikace s klienty. Clubtan vyvinul 
unikátní patentovaný přístroj na snímání otisku prs-
tu, který umožňuje jednoduchou registraci klienta, 
placení členského příspěvku a rezervaci požadova-
ného času pro opalování. Klient má pak po celou 
dobu členství neomezený přístup do studia. 

Bebedeparis
velmi atraktivní  
a úspěšný internetový 
obchod ze Španělska

Nabízí sortiment atraktivních a speciálně vybra-
ných dárků pro novopečené maminky. Zákazník si 
může vybrat z více než 200 speciálně připravených 
dárkových košů nebo boxů, které obsahují dětský 
sortiment pro období 1 – 6 měsíců nebo personi-
fikované dárky dle konkrétního zadání a představ 
objednatele. Všechny produkty jsou vyvinuty ex-
kluzivně pro tento franchisový koncept a prezento-
vány pod obchodní značkou bebedeparis. Dodání 
exkluzivně zabalených dárkových košů a elegant-
ních dárkových boxů zajišťuje společnost na přání 
i prostřednictvím vlastní uniformované dodavatel-
ské služby.

Paint & Smile
Mottem tohoto velmi sympatického franchisového 
konceptu je: “V každém z nás je kus umělce”. Sys-
tém nabízí vlastní know-how a různé techniky ma-
lování, které umožní každému – dětem i dospělým 
– vytvářet své vlastní obrazy a umělecká díla. Tyto 
franchisové školy malování s minimálními náklady si 
velmi brzy najdou ve svém okolí pravidelné nadšené 

návštěvníky všech věkových kategorií, kteří si vytváří 
své vlastní galerie obrazů. Tyto se mohou v případě 
zájmu i prodávat nebo pronajímat firmám a privát-
ním zájemcům v rámci zavedeného konceptu nebo 
vystavovat na výstavách, které franchisor organizuje. 

Tiroler Bauernstandl 
franchisový koncept 
z Alp
Jedná se o jednoduchý, 
přehledný a srozumitel-
ný obchodní model s níz-

kou vstupní investicí, se zajímavou výší rentability 
vloženého kapitálu a rychlou návratností investic. 
Formou mobilních prodejních stánků či prodejen 
je nabízen speciálně vybraný sortiment tradičních 
specialit z tyrolských regionů Německa, Rakouska 
a Švýcarska.
Mobilní prodejny umožňují operativní přesun 
a umístění na různá stanoviště, zejména před ob-
chodními centry, na farmářských trzích nebo na 
různých sportovních, kulturních či společenských 
akcích. Samozřejmě je možné podle potřeby stánek 
situovat i uvnitř obchodních komplexů jako stabilní 
prodejní jednotku.Tento franšízový systém se může 
stát vstupem do samostatného podnikání zejména 
začínajícím podnikatelům.
Od roku 2014 působí v Praze první franchisový part-
ner, který dociluje velmi dobrých výsledků a potvr-
zuje, že tento koncept si najde své zákazníky i na 
českém a slovenském trhu.

I Love Veggie Burger 
franchisový koncept z Rakouska
Jedná se o síť restaurací, mobilních prodejních jed-
notek a tzv. delivery-home-service s produkty pro 
všechny, kteří mají rádi zdravou vegetariánskou stra-
vu vyrobenou z bio-ingrediencí a bez konzervantů! 
Rakouská centrála Flying Diner vyvinula a od 2014 
nabízí zákazníkům prokazatelně zdravou veganskou 
stravu v nově koncipovaných restauracích – tzv. Fast 
Casual Vegan Food. Flagship – vlajková loď byla ote-
vřena nedávno ve Vídni. Dalších 6 nových otevření 
se připravuje. V oblasti tzv. veganské gastronomie 
se jedná o první frachisový koncept v Evropě.I Love 
Veggie Burger je v ČR a na SR zastoupen společností 
AVEX systems, která pro něj hledá master-franchiso-
vé a franchisové partnery

Představujeme...
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CENTURY 21 v České republice
nastartovala znovu výrazný růst
Expanze CENTURY 21 za posledních 12 mě-
síců nabírá na obrátkách. Zlom nastal přesně 
před rokem s příchodem Lubomíra Milka 
na pozici generálního ředitele. Od té doby 
se podařilo podepsat franšízovou smlouvu 
s více než 10 novými franšízovými partnery. 
Zejména ve větších městech jako jsou Praha, 
Brno, Ostrava, Hradec Králové, Pardubice 
a dalších se otevřely nové kanceláře nebo 
jejich otevření proběhne v následujících mě-
sících. CENTURY 21 mělo na počátku roku 
v Praze již 14 kanceláří, další 3 byly otevřeny 
v prvním pololetí a minimálně jednu stihne 
otevřít do konce roku. V Brně působí pod 
značkou 4 realitní kanceláře a do konce roku 
otevřou další dvě. Velký počet realitních kan-
celáří pod jednou značkou je pro franšízanty 
a makléře CENTURY 21 výhodný zejména 
z důvodů společného marketingu, tržní síly 

a sdílení know-how. Sloučením investic do 
marketingu si mohou franšízové realitní kan-
celáře dovolit silnou reklamu, kterou by si 
samostatná kancelář nikdy dovolit nemohla. 
Stejně tak je to s vyjednáváním dodavatel-
ských cen nebo sdílením know-how. Za po-
skytování značky, tréninku, školení, marke-
tingu, IT systému, dodavatelského systému 
a podpory hradí jednotlivé realitní kanceláře 
centrále franšízové poplatky. 

„Naše expanze tímto měsícem nekončí. 
Předcházelo jí velké úsilí na vylepšení dodava-
telského systému, zakomponování plošného 
homestagingu ve všech našich kancelářích, 
zavedení e-learningu, spuštění nových webo-
vých stránek, implementace cenových map 
do standardů práce realitních kanceláří, silná 
podzimní kampaň a další prvky našeho systé-
mu byly pouze nutnou podmínkou k výrazné 
expanzi v dalším období. V tichosti jsme při-
pravovali všechny tyto nástroje, abychom je 

mohli poskytnout našim stávajícím i novým 
franšízovým partnerům,“ dodává Milek. 

CENTURY 21 roste nejen v počtu
realitních kanceláří, ale nabírá
také nové makléře a zvyšuje obrat 
CENTURY 21 v České republice zaznamena-
lo nárůst v počtu makléřů o 9 % v produkci 
stávajících realitních kanceláří, tedy růstu 
obratu svých franšíz o více než 25 % v mezi-
ročním srovnání. 

CENTURY 21 expanduje také výrazně v Evropě
CENTURY 21 se rozšiřuje také do dalších 
zemí v rámci Evropy. V roce 2012 vstoupila 
do sousedního Německa a k dnešnímu dni 
je otevřených 34 realitních kanceláří. V dal-
ších letech by měla síť realitních kanceláří 
CENTURY 21 obsadit také další okolní země 
v rámci střední Evropy a severských zemí, 
kde dodnes ještě nepůsobí. V současné době 
nejrychleji rostoucími trhy CENTURY 21 
v rámci Evropy jsou Francie, Španělsko, Por-
tugalsko, Turecko, Německo a Česká republi-
ka. Jedním z hlavních důvodů další expanze 
je skutečnost, že se značce CENTURY 21 na 
evropských trzích daří. Ve Francii je lídrem 
trhu s více než 800 realitními kancelářemi. 
Vedoucí pozici má také v Belgii s přibližně 
170 realitními kancelářemi.

Síť realitních kanceláří CENTURY 21 
v České republice znovu výrazně expanduje 

Síť CENTURY 21 hlásí opět rekordní počet podepsaných franšízových 
smluv za poslední měsíc. „V předchozích dvou týdnech jsme podepsali 7 
franšízových smluv, což se v České republice CENTURY 21 za sedmiletou 
historii podařilo podruhé. 5 franšíz je nových a u 2 franšíz došlo k pro-
dloužení na další období. Díky tomu se CENTURY 21 v následujících mě-
sících rozroste o další realitní kanceláře zejména ve velkých městech,“ 
uvádí generální ředitel sítě realitních kanceláří CENTURY 21 v České re-
publice Lubomír Milek. 
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Soutěžní kategorie
Soutěž je rozdělena do třech kategorií: Fran-
chisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za pod-
poru a rozvoj franchisingu. Ocenění Fran-
chisor roku 2015 získá franchisový koncept, 
který prokáže svou vysokou kvalitu a hodno-
tu nejen skvělými ekonomickými výsledky, 
ale i výjimečným vztahem k zaměstnancům 
a franchisantům a odpovědným přístupem 
k veřejnosti a životnímu prostředí. Titul Sko-
kan roku 2015 náleží takovému franchiso-
vému konceptu, který v daném roce otevře 
nejvíce franchisových poboček. Cenu ČAF 
za podporu a rozvoj franchisingu pak získá 
franchisový koncept nebo jiný subjekt, který 
se významně zaslouží o přínos v oblasti fran-
chisingu pro odbornou i laickou veřejnost.

25 let franchisingu v České republice
Počátky franchisingu v České republice sahají do roku 1990, kdy byl založen první tuzemský franchisový koncept Hudy 
sport. O rok později na český trh vstoupily první zahraniční franchisové systémy, mezi které patří například společnosti 
McDonald’s, Yves Rocher nebo OBI, z nichž první dvě se kromě úspěšného budování franchisové sítě významně zasa-
dily také o popularizaci franchisingu v ČR.

Významným mezníkem pro český franchi-
sing byl rok 2011, ve kterém počet tuzem-
ských franchisových konceptů převýšil po-
čet zahraničních. Tento stav je dodnes stále 
aktuální.

Pojmy „franchisa“ a „franchising“ sice pochá-
zejí z novodobého amerického hospodář-
ského slovníku, svůj původ však mají již ve 
středověké Francii. Dnešnímu významu se 

pojem franchising více přiblížil v polovině 
19. století, kdy začal být používán jako ozna-
čení pro komerční využití práv třetí osoby.

První „moderní“ franchisové systémy vzni-
kaly v počátcích industrializace. Za milník je 
považován rok 1860, kdy společnost Singer 
Sewing Machine Company povolila svým ob-
chodním cestujícím prodávat šicí stroje na 
vlastní účet a vlastním jménem. K význam-
ným předchůdcům franchisingu patřila také 
společnost Coca Cola, která již před více než 
sto lety používala podobný odbytový model.Jan Gonda, prezident ČAF

Franchisa roku
Česká asociace franchisingu pořádá letos 
první ročník soutěže Franchisa roku. Jejím 
záměrem je každoročně představit a oce-
nit nejkvalitnější franchisové koncepty 
působící na českém trhu, které fungují na 
bázi čistého franchisingu a dodržují Etický 
kodex franchisingu, a celkově zviditelnit 
franchising jako jednu z možných a pro-
sperujících forem podnikání. První ročník 
soutěže začal 1. října 2015, odkdy je mož-
ná přímá registrace nebo nominace fyzic-
kých či právnických osob do jednotlivých 
kategorií soutěže pomocí elektronického 
dotazníku na internetových stránkách 
soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlá-
šeny v květnu 2016.

Porota
Soutěžící franchisové koncepty hodnotí od-
borná porota složená z expertů nejen z ob-
lasti franchisingu, ale také ekonomiky, řízení 
či HR. Jmenovitě se jedná např. o předsedu 
představenstva Asociace malých a středních 
podniků ČR doc. Ing. Karla Havlíčka, PhD., 
MBA, zástupce společnosti KPMG a zároveň 
odborného garanta pro oblast ekonomie Ing. 
Petra Tomana, specialistu v oblasti investič-
ního poradenství Petera Hrbika z Česko-ně-
mecké obchodní a průmyslové komory nebo 
pedagožku a odbornici na mezinárodní ob-
chod a franchising doc. Ing. Lenku Turnero-
vou. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchi-
singu pak uděluje správní rada ČAF.

Metodika hodnocení
Podkladem pro rozhodování odborné poro-
ty v kategorii Franchisor roku bude v 1. kole 
elektronicky vyplněný dotazník a písemný 
popis podnikatelského příběhu. Při jejich 
hodnocení bude porota klást důraz jak na 
ekonomické ukazatele (30 %), tak i tzv. soft 
skills (70 %). Pět soutěžících s nejvyšším hod-
nocením postoupí do 2. kola soutěže, které 
probíhá formou osobní prezentace franchi-
sového konceptu a následné diskuze s odbor-
nou porotou, která hodnotitelům poskytne 
hlubší vhled do fungování franchisového sys-
tému, dlouhodobé firemní strategie, komu-
nikace, řízení lidských zdrojů, společenské 
odpovědnosti a v neposlední řadě manažer-
ských dovedností zástupce soutěžící franchi-
sy. Vítězem kategorie se stane soutěžící, který 
získá od poroty celkově nejvyšší počet bodů.

Hodnocení v kategorii Skokan roku je pouze 
jednokolové a probíhá na základě elektro-
nicky vyplněného dotazníku. Rozhodujícím 

kritériem je prokazatelně nejvyšší počet fran-
chisových poboček otevřených v období od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Podkladem pro udělení Ceny ČAF za podpo-
ru a rozvoj franchisingu je písemně zpraco-
vaný příběh, case study či jiný materiál, ze 
kterého je zřejmý přínos soutěžícího pro od-
bornou i laickou veřejnost v oblasti franchi-
singu. Jeho reálný význam hodnotí členové 
správní rady ČAF.

Ocenění
Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů jednot-
livých kategorií proběhne na slavnostním 
galavečeru, který se uskuteční v květnu 2016 
v Praze.

Vítězové soutěžních kategorií získají certi-
fikát „Franchisor roku 2015“, „Skokan roku 
2015“ nebo „Cena ČAF za podporu a rozvoj 
franchisingu“ a roční členský příspěvek 
v ČAF. Postupující finalisté obdrží certifikát 
„Finalista soutěže Franchisa roku 2015“. Dále 
budou slavnostně předány ceny od partnerů 
a sponzorů soutěže.

Další informace naleznete na webových stránkách 
soutěže na www.franchisa-roku.cz.


