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Vážení čtenáři,
zase se nám přiblížilo toužebně očekávané jaro. Stejně jak ho je 
cítit ve vzduchu, jako bych slunce cítila i v lidech, se kterými jsem 
se setkala při tvorbě tohoto březnového vydání. Mám na mysli 
třeba designéra Branislava Mikitku, který mi vyprávěl svůj pří-
běh s humornými začátky a přesto vybudoval skvělou továrnu 
na design – tedy design factory, nebo bratry Mirka a Tomáše Ji-
ránky, jejichž společnost New Visit profesionálně upravuje měst-
ské či zámecké parky, zahrady, dodává zeleň do firemních sídel, 
obchodů atd.. Se zelení souvisí i značky, které mají co do činění 
s golfem. Společnost Tee Time nabízí v tomto vydání partnerství 
všem, kteří mají ambice spojit svoje produkty a služby s golfisty 
a využít vysoké návštěvnosti jejich golfových portálů, konkrét-
ně www.teetimeplus.cz.S golfem tentokrát souvisí i prezentace 
značky Moser. Přestavuje unikátní ceny a trofeje, uznávané po 
celém světě, které chce nabídnout golfovým turnajům. Dokonce 
můžete nahlédnout prostřednictvím svého mobilního telefonu, 
jak se ony ceny vyrábí. Pod obrázkem trofeje je nahrané video, 
které si spustíte pomocí aplikace CP Clicker, zdarma stažitelné 
z Google Play nebo App Store. S pekařstvím a cukrářstvím Petite 
France boulangerie & Patisserie jsme oslavili výročí 5 let od své-
ho založení, s Centrem andragogiky již 10. výročí. Česká značka 
Dermacol vznikla ve Filmovém studiu Barrandov právě před 50 
lety. Slovo „dermacol“ se u nás stalo synonymem pro make-up 
obecně. Ale to není jediná inspirace, kterou Vám prostřednic-
tvím příběhů značek chceme přinést. Hned na prvních stranách 
máme tu čest odprezentovat značku Villeroy & Boch s její úcty-
hodnou historií a zajímavým příběhem. Tuto značku jsem Vám 
chtěla již několik let na našich stranách představit, takže se mi 
s ní splnil takový maličký sen. A jak napsal Paulo Coelho - „Život 
je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“ 

A na co zajímavého Vás mohu pozvat v naší části STORES, tedy 
z oblasti kamenných obchodů? Doporučuji třeba článek o zele-
ných stěnách v interiérech nebo o barvě oranžové. Možná Vás 
bude zajímat, jaké interiérové trendy přinesl letošní veletrh 
Heimtextil, a v článku o KARE Café se dozvíte o naprosto jedi-
nečném konceptu, který je spojením kavárny, freshbaru, restau-
race a showroomu designového nábytku.

Ať už se budete inspirovat v části STORES nebo příběhy zna-
ček, možná Vám leccos napoví, protože jeden krásný citát říká: 
„Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.“ (Mon-
taigne de Michel) Možná ale mezi řádky vyčtete, že „Historie 
lidstva je historie obyčejných lidí, kteří překonali svůj strach 
a vykonali neobvyklé věci,“ jak kdysi zkonstatoval kanadský 
řečník Tracy Brian.

Tak tedy zkuste udělat něco neobvyklého, protože existuje pouze 
jeden úspěch – být schopen prožít život podle sebe. Na našich 
stranách se můžete inspirovat, svoje sny musíte uskutečnit sami.

Stáhněte si zdarma 
do svého telefonu
CP Clicker
a prohlédněte si 
video pod obrázkem 

Tentokrát  
u prezentace MOSER!

Jak čtenář získá aplikaci CP Clicker?
Aplikaci CP Clicker si do svého 
chytrého telefonu či tabletu s OS 
Android (4.0+) či iOS (8.0+) můžete 
zadarmo stáhnout z Google Play nebo 
App Store. Aplikace využívá připojení 
k internetu a polohové služby. 

STÁHNI  
CP Clicker  
z iTunes® nebo 
Google PlayTM

SPUSŤ  
a namiř  
na reklamní 
sdělení

SURFUJ  
a sdílej  
další  
virtuální obsah

SEJMI 
vybraný 
záběr

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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MOSER
cuStOM 

MadE
dESign

Vnímáme ale také krásu vytvářenou lidmi. 

Krásu, která nás kultivuje a přináší nám 

radost. Takřka 160 let celé generace mistrů 

sklárny Moser vkládají do křišťálu své 

představy o kráse a dokonalosti. Díky 

tvůrčí spolupráci sklářských mistrů Moseru 

a výtvarníků vznikají limitované kolekce 

a unikátní umělecká díla originálního designu 

oceňovaná na celém světě.

Lidem byL dán do vínku 
výjimečný dar - 

schopnost vnímat 
krásu. VníMáME kRáSu 
StVOřEnOu příROdOu, 

ktERá jE pRO náS 
zdROjEM žiVOtní EnERgiE 

a VěčnOu inSpiRací. 

Jak vznikala trofej pro Corporate Golf League 2015 
můžete zhlédnout v tomto videu:

Mezi domény sklárny Moser patří také navrhování 

a výroba unikátních cen a trofejí, které jsou předá-

vány za dosažení mimořádných úspěchů v oblasti 

kultury, vědy a  sportu. K  mistrovským kouskům 

sklárny patří například 50 a  25 cm vysoké trofeje 

pro vítěze Corporate Golf League2015 nebo unikát-

SkláRna MOSER 
naVRhujE dESign pRO 
VýznaMné SpORtOVní 

událOSti. jedná se vždy 
o unikátní křišťáLová 

díLa, která jsou 
inspirována danou 

udáLostí.
Sklárna Moser připravuje a realizuje Custom Made Projekty 

pro prestižní organizace, značky či vládní instituce. 

ní křišťálový glóbus, kterým jsou kaž-

doročně oceňovány hvězdy filmového 

nebe. Právě při výrobě trofejí může 

umělecké Studio Moser dokonale uplat-

nit designérskou invenci i řemeslně 

náročné metody zušlechťování skla.

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

SPUSŤ CP na svém mobilu a namiř na obrázek
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Příběh značky kvality 
jménem Villeroy & Boch
Když Jean-Francois Boch založil v roce 1748 
v lotrinském městečku Audun le Tiche továr-
ničku na výrobu stolního porcelánu, určitě 
netušil, že začíná psát historii firmy, která 
ještě v jednadvacátém století ponese jeho 
jméno. 

Vzhledem k vysoké poptávce po těchto 
produktech společnost začala v roce 1767 ex-
pandovat a zabývat se hromadnou výrobou 
keramiky. Předností porcelánu Boch byla od 
prvopočátku špičková kvalita. Francois to-
tiž zavedl do výroby revoluční technologie, 
mimo jiné nechal hrnčířské kruhy pohánět 
vodou. Dělníci tak šetřili síly a mohli se sou-
středit na precizní ztvárnění. Po pár letech se 
Francois Boch kvůli politickým nepokojům 
přesunul do Lucemburska, kde založil další 
továrnu. V hlavním městě Lucemburku sídlí 
vedení firmy dodnes. Právě zde spatřil světlo 

světa modrý větvičkový vzor, který porcelán 
Villeroy & Boch zdobí do dnešních dnů. Na 
počest místa svého zrodu nese název Alt Lu-
xemburg.

Historie podniku pokračuje v německém 
Mettlachu, kde v bývalém benediktinském 
opatství Jean-Francois Boch pokračoval v tra-
dici. V roce 1809 otevřel již třetí výrobní zá-
vod. Právě zde byl nově zaveden revoluční 
systém průmyslové výroby porcelánu zalo-
žený na mechanizaci a zcela novém způsobu 
vypalování v pecích.

Před koncem 18. století vstupuje na scé-
nu i druhý z dvojice zakladatelů – Nicolas 
Villeroy. Ve Vaudrevangu (dnes Wallerfan-
gen) otvírá konkurenční podnik, jenž se 
specializuje na dekorování porcelánu, třeba 
i pomocí rytin. Rytiny byly nejprve vytištěny 
na hedvábný papír a naneseny na stále nevy-
pálenou keramiku. Papír v průběhu vypalo-
vání shořel, přičemž kovová barva zůstala na 
keramice.

Významným milníkem v historii firmy byl 
rok 1836. V tomto roce spojili Jean-Francois 
Boch a Nicolas Villeroy své síly. Jejich part-
nerství bylo o šest let později stvrzeno sňat-
kem jejich potomků. 

V roce 1843 otevřeli první závod na vý-
robu skla ve Wadgassenu, kde se vyrábí do 
současnosti, a zanedlouho i vlastní výrobu 
příborů. O tři roky později přišli s metodou 
suchého lisování, která se používá dodnes. 
Jemně nadrcená směs kaolínu a dalších 
příměsí se nasype do formy a stlačí pod vy-
sokým tlakem. Výlisky jdou poté poprvé do 
pecí k vypálení, aby získaly tvrdost.

Ozdobou luxusních nákupních 
galerií již osmou generaci 
Společnost se dělí na čtyři divize: koupelny 
a kuchyně, wellness, obklady a dlažby a stolo-
vání. Všechny jejich výrobky a koncepty jsou 
vytvářeny v některém ze tří stylů.

Velkoměstský Metropolitan je ve znamení 
čistých tvarů pro příznivce minimalismu. Re-

prezentují ho například kolekce nádobí New 
Vawe, Flow, Cera, Caffé Club.

V přímém protikladu k němu je Country 
styl, který do vašeho domova vnese harmo-
nii přírody a vytvoří z něj oázu klidu. Venkov 
evokují i názvy kolekcí - French Garden, Ur-
ban Nature, Petite Flour, Mariefleur, Artesa-
no Original. Výrobky Villeroy & Boch zdobí 
luxusní nákupní galerie celého světa již po 
osmou generaci.

Classic obléká tradiční modely a nápady 
do moderního hávu. Díky tomu se i milov-
níci starých časů mohou obklopovat klasic-
kými výrobky z moderních materiálů. Pokud 
zařizujete kuchyň, hledejte porcelán pod 
názvy Anmut, Amazonia, Samarah, Ivoire, 
Modern Grace, Gray Pearl.

S filozofií – v jednoduchosti je krása
Kolekce Villeroy & Boch můžete kupovat po 
jednotlivých kusech nebo v setech, které však 
nemusíte pořizovat najednou. Výrobci v jejich 
produkci pokračují vždy i několik let právě 
proto, aby si každý mohl sklo, keramiku nebo 
porcelán dokupovat podle chuti či finančních 
možností. Příjemné je, že ke každé sérii je 
možné pořídit i ubrus, prostírání a další do-
plňky, takže vzhled slavnostní tabule můžete 
dovést k naprosté dokonalosti. Na nádobí ne-
ulpívají nečistoty a jeho design nepoškozují 
agresivní prášky, takže je vhodné i do myčky. 

A jaké je tajemství úspěchu dnešní firem-
ní filozofie "The House of Villeroy & Boch"? 
Bezesporu kreativita a originalita nepříliš 
zdobných produktů pod heslem, že v jedno-
duchosti je krása. Týmy vyškolených odborní-
ků sledují světové trendy a často je i sami udá-
vají. Originální design, podpořený zvučnými 
jmény, jako je Paloma Picasso, Kenzo, Carmen 
von Boch-Kiru, Thomas Gerlach a další. Svěží 
dekory, veselé barvy a jednoduchá řešení pro 
každou situaci – prostě Easy. Navíc strategie 
orientovaná na zákazníka a zázemí zaměst-
nanců, jejichž loajalita je pro vedení podniku 
klíčová. 

CREATING HOSPITALITY

Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o., Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Czech Republic
cell: +420 724 069 856, e-mail: michaela.plesarova@pottenpannen.cz
www.pottenpannen.cz

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Naše tvůrčí fi lozofi e: vášeň, inovace, profesionalita, design a kvalita.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

inz_VB_Creating_hospitality (BS)_210x280.indd   1 18.02.16   13:22
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Rodinné stříbro jménem 

Villeroy & Boch je vysoce inovativní společnost s mnohaletou tradi-
cí a patří k nejdůležitějším značkám v Německu, Evropě, a dokonce 
i na světě. Od svého vzniku před více než 260 lety se společnost 
vyvinula v mezinárodní lifestylovou značku, která je zastoupena ve 
125 zemích po celém světě a má 15 výrobních závodů v Evropě, 
Mexiku a Thajsku. Sídlo společnosti je umístěno v Mettlachu ve spol-
kové zemi Sársko. 
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Kde se vzalo rozhodnutí podnikat a proč 
v obalech? Kudy vedla cesta k vybudování 
úspěšné a oceněné firmy, jakou Servisbal je?
„Na začátku byla vlastně nutnost, životní 
potřeba, dalo by se říct. Restituce ovlivnily 
osud papíren v Dobrušce, kde jsem pracoval. 
V krátké době jsem byl bez práce a co víc, 
bez služebního bytu. V ruce jsem držel soud-
ní výpověď a moje manželka byla na mateř-
ské. Jít se registrovat na pracovní úřad a roz-
šířit řady nezaměstnaných bylo to poslední, 
co bych chtěl. S manželkou, která je dnes 
společníkem úspěšného Servisbalu, jsme 
se vydali na cestu podnikání a začali téměř 
z ničeho. Úvěr na podnikání byl nedosaži-
telný. Nepůjčila nám žádná banka, a to ani za 
tehdejších drsných podmínek, kdy byl úrok 
22 %,“ usmívá se při té vzpomínce.

Přiznám se, že si to v praxi neumím předsta-
vit. Nebyl internet, kromě malé částky peněz 
jste neměli nic. Jak se tohle řeší?
„Telefonním seznamem. Sháníte stroj, který 
potřebujete, a samozřejmě za cenu, kterou si 
můžete dovolit. A když už ho po všech peripe-
tiích máte, telefonujete dál. Hledáte zákazní-
ky. K tomu jsem už, mimo telefonní seznam, 
využíval kontakty, které jsem měl z dob své-
ho zaměstnání v papírenském oboru. Vsadil 
jsem na dobré vztahy a na vzájemnou důvěru. 
A to se mi podařilo. I když taková pohádka to 
mnohdy nebyla. Taky jsem podepisoval směn-
ky jako záruku, že práci odvedeme a zakázku 

včas dodáme. Po podepsání té první jsem do-
cela špatně spal, to přiznávám. Ale nic není 
zadarmo a my jsme to zvládli.“

Zní to jednoduše, ale… Každý v té době 
začínající podnikatel to nezvládl, mnozí 
zůstali průměrní, mnozí krachovali, měni-
li obory a dneska o nich nikdo neví. Kde je 
to tajemství? Možná souvisí s charakterem 
člověka. Třeba najdeme odpověď v době 
dávno před podnikáním. Proto se ptám: 
Jaký byl Ladislav Horčička jako malý kluk? 
Měl sny? 
„No… to těžko takhle říct (usmívá se). Těžko 
sám sebe posuzovat a popisovat. Jako typické 
„panelákové dítě“ jsem měl, prostřednictvím 
svého dědečka, velmi pěkný vztah k přírodě. 
Ten se rozvíjel i tehdy, když jsme si s partou 
kamarádů s podobným názorem na společ-
nost a politiku založili jakousi vlastní buňku 
skauta, který byl tehdy zakázaný. Jezdili jsme 
ven, kempovali a bylo fajn. Respekt a láska 
k přírodě je to, co mám celý život společné se 
svojí ženou. Mimo jiné, samozřejmě, dodává 
s úsměvem. Servisbal je také „zelený“. Respek-
tujeme přírodu a ctíme zodpovědnost vůči 
ní. To považuji za velice důležité.“

Proto Rotobal? Projekt, který recykluje kra-
bice a dává jim druhou i třetí šanci?
„Taky. Rotobal a myšlenka, že není potřeba 
krabice po použití vyhazovat, si našla své zá-
kazníky. Podstatou tohoto malého projektu 
je výkup použitých krabic ze skladů mno-

ha firem a jejich opakovaný prodej. Žijeme 
v době výroby a nákupů. Všude je potřeba 
něco balit. Tak proč ne do obalů, které už 
jednou posloužily a jsou pořád použitelné?“

To dává smysl. Ale myslím, že to nebude 
hlavní činnost Servisbalu. Tak co tedy dělá 
Servisbal Servisbalem? 
„To je pravda. Rotobal je drobný projekt, 
který zafungoval. Fandím mu a mám ho rád. 
Servisbal je ovšem živ z výroby a prodeje 
obalů. Funkčních obalů, které mají nejen 
nápad. Musí taky leccos vydržet. Představte 
si, že balíte něco křehkého a drahého. Může 
to být světlo do auta nebo třeba části loko-
motivy. A klidně sklenice nebo drahá opti-
ka. Každý výrobek, který se vydá na cestu za 
zákazníkem, musí být v bezpečí. Mnohdy je 
výzva vymyslet obal, který má specifický tvar 
a jsou na něj kladeny vysoké technické poža-
davky. Tím myslím odolnost vůči pádu, pev-
nost a přitom nízká hmotnost plus hromada 
dalších parametrů. Tohle nespraví krabice 
s vycpávkou. Tohle musí někdo velmi dobře 
vymyslet, navrhnout a vyrobit. A tohle my 
v Servisbalu umíme. Od A do Z. V naší nabíd-
ce najdete jak výrobu samotné kartonáže, tak 
fixačních materiálů. Samostatnou kapitolou 
je právě návrh a vývoj obalů na míru. Doká-
žeme vám k tomu spočítat náklady i úsporu 
oproti běžnému balení. Co bych rád zmínil, 
je i naše zhruba desetileté členství v PackSy-

nergy AG. Pro zákazníky je to potvrzení spo-
lehlivosti a kvality.“

Jste mistři v balení…
„To jsme. Mě osobně balení a obaly pořád 
baví. Jinak bych se tomu nevěnoval a rozhod-
ně bych v tom oboru nepodnikal. Nemělo by 
to smysl. Někde už jsem vyprávěl historku, 
jak se mnou moje žena nechce chodit na-
kupovat, protože si prohlížím obaly a zdržu-
ju. Tak to prostě je. Aktivní přístup oceňuji 
i u svých zaměstnanců.“

Několikrát jste byli oceněni. Nejen za obaly. 
„Podařilo se. Získali jsme například prestižní 
titul Worldstar for Packaging. Radost jsme 
měli také z ocenění v soutěži Firma roku, 
kterou pořádají Hospodářské noviny. Samo-
zřejmě, že člověk pro zisk vavřínů nepracuje. 
Je to ale příjemné potvrzení, že děláme svoji 
práci dobře.“ 

Kdo jsou vaši zákazníci? 
„Výrobní společnosti, to zejména. Například 
automobilky, strojní a elektro průmysl. Ne-
zasvěceného člověka asi jen tak nenapadne, 
kde všude je zapotřebí precizně a bezpečně 
balit a tím je ochránit. V Čechách ale stále 
platí trend, že na balení se hodně šetří. Což 
se ale ve finále dost nevyplácí. Výrobky jsou 
čím dál dražší a citlivější. A pokud dojde při 
jejich přepravě k poškození, může to v kraj-
ních případech končit u soudu. Spory o tom, 
zda k poškození došlo špatným zabalením, 
nejsou výjimečné a je jich čím dál více. Mno-
ho firem se pak začíná o kvalitní balení zají-
mat. A za to jsem rád.“

Soudní spory? Napadá mě, že jste vlastně 
také jediným soudním znalcem v tomto 
oboru. Umíte tedy posoudit, kdo je na vině, 
když ke sporu dojde?
„Ano. A když se to potom sečte kolem a ko-
lem, výdaje za nekvalitní zabalení se mohou 
firmám docela zásadně nevyplatit. Tahle 
soudně znalecká disciplína mě baví stejně 
jako cokoliv okolo balení. Stalo se, že jsem jel 
do Asie posoudit nekvalitní balení strojíren-
ských výrobků s velkým dopadem na image 
a kontrakt dodavatele. A v takových přípa-
dech jde skutečně o vysoké částky peněz.“ 

Mít cíl,  
jít za ním rovně, 
překonat překážky 
a neuhnout…
Na setkání s Ing. Ladislavem Horčičkou jsem šla s velkým očekáváním. Není 
totiž tolik obvyklé, zejména v našich končinách, aby jednatel a zároveň spolu-
majitel společnosti sbíral kladné body na všech frontách. U klientů, odborníků 
v oboru a dokonce u svých zaměstnanců. Zajímá mě, co za tím je, a pevně 
rozhodnutá odhalit tajemství této osobnosti mezi českými podnikateli usedám 
ke stolu v příjemném prostředí kavárny v Novém Městě nad Metují. 

Ing. Horčička přichází chvíli po mně. 
Mám výhodu – já už ho trochu znám. 
Z podkladů a slov jeho zaměstnanců. 
Navrhuji mu obvyklou dohodu „když 
nebudete chtít, nemusíte odpovídat“ 
a on reaguje jinak než většina lidí jeho 
postavení. „Rád Vám odpovím na 
všechno, pokud to dokážu“. 

Fajn, pomyslím si. Tak uvidíme. 
Začneme pěkně od začátku. 

•  Firma Servisbal byla založena 
v roce 1993. Sídlí v Dobrušce na 
Královéhradecku. 

•  Vyrábí a navrhuje obaly z vlnité lepenky.
•  Klienti jsou převážně zástupci 

strojírenského, automobilového, 
elektrotechnického a sklářského odvětví. 

•  Zaměstnává 88 lidí a tržby za rok 2015 
byly kolem 278 milionů korun. 

•  Firma v posledních letech intenzivně 
investuje do rozvoje; aktuálně disponuje 
9000 m2 vlastních skladových prostor 
s 6000 paletovými místy. 

•  Hlavním cílem firmy je vyrábět designově 
zajímavé a nápadité obaly s promyšleným 
vnitřním členěním, které ušetří 
zákazníkům náklady v procesu balení 
a přepravy.

•  Firmu z 90 % vlastní Ladislav 
Horčička, zbytek patří jeho manželce. 
Do firmy právě nastoupil jeho syn – 
nejstarší ze tří dětí.

•  V Dobrušce se začíná budovat nové 
Technologické centrum na cca 14 tis. 
metrech čtverečních.
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Vypadá to, že od jednoho starého stroje jste 
ušli dlouhou cestu. Takže jste úspěšní a daří 
se. Co dál?
„Stagnovat nechceme. Firmě se daří a zaslou-
ží si rozvoj. Máme tým spolehlivých lidí, kteří 
dobře pracují. Máme zákazníky, kteří nám 
věří, a přibývají další. Je to zodpovědnost, 
kterou neseme na svých bedrech. A proto-
že inovace jsou naším pohonem, rozhodli 
jsme se k velké firemní změně. Investice do 
výrobních hal už proběhly. Teď je na řadě 
Technologické centrum v Dobrušce. Místo, 
kde se bude pracovat ve velkorysých moder-
ních prostorách. Mým přáním je dát našim 
zaměstnancům takové prostředí, že se jim ani 
nebude chtít chodit z práce. Zaslouží si to.“

Takže jaký jste šéf?
„To byste se měla raději zeptat mých zaměst-
nanců.“

Ptala jsem se. Jaký si tedy myslíte, že jste šéf? 
Co jsou priority při řízení Servisbalu?
„Odpovím Vám citátem, který dodnes visí ve 
výrobě. Autorem je Lee Iacocca.“

»Všechny obchodní transakce se 
dají zredukovat na tři slova:  
lidé, zboží, zisk. První jsou lidé. 
Pokud nemáte dobrý tým,  
je vám to ostatní k ničemu.« 

„Já na lidech stavím všechno. A vracím jim 
jejich ochotu pracovat. Už dávno jsem po-
chopil, že to nejsou vyhozené peníze. Vím, 
že jsem mnohdy náročný a někdy nutím za-
městnance chápat rozhodnutí, jejichž smysl 
jim na první pohled nemusí být zřejmý. Ve 
výsledku se ale vždycky domluvíme a toho 
si cením. 

Zaměstnancům dáváme maximum infor-
mací o výsledcích firmy, o plánech a vizích. 
Kromě toho, že na takové informace mají jis-
tě nárok, se tím důrazně eliminuje i prostor 
ke spekulacím a tlakům uvnitř firmy. Kdo 
něco podobného zažil, ví, jaká lavina to je 
a co může způsobit. Navíc já opravdu věřím 
tomu, že táhneme všichni za jeden provaz. 

Občas samozřejmě musím řešit třeba 
i nepříjemné osobní spory a tlaky na pra-
covišti a nedělám to rád. Nicméně i to patří 
k „šéfování“. Stalo se mi i to, že jsem se „roz-
loučil“ s lidmi, kteří pro mě dlouho praco-
vali. Není to příjemné. Je to ale nezbytné. 
A sám za sebe říkám, že se snažím jednat 
i v těchto nepříjemných věcech slušně a ko-
rektně. Nakonec, Dobruška je malé město. 
S velkou pravděpodobností budu bývalé 
kolegy nebo jejich rodiny potkávat na ulici.“ 

Co neodpouštíte?
„Odfláknutou práci. A lež. Malování věcí na 
růžovo, když to tak není. Chlácholení, které 
vede k dezinformacím a nevyhnutelně po-
tom k deziluzím. Zažil jsem to .“ 

Management firmy není od toho, aby se 
plácal po ramenou. Pochyby nás posouvají 
dál a problémy se musí řešit hned a efektiv-
ně. Zametání pod koberec a páska přes oči 
ještě nikdy ničemu nepospěla. 

Ale zpět k lidem – uvědomuji si, že jsou 
pro nás velmi důležití. Pro běžné chyby a lid-
ská drobná nedorozumění mám pochopení. 
Vztah zaměstnanec a zaměstnavatel musí 
být ale oboustranně vyrovnaný. Nelze jen 
brát.“

Jak jste na tom s potenciálními zaměst-
nanci? Trh práce je aktuálně velmi 
otevřený, nabídek práce je hodně, mnohdy 
dochází k „přetahování“ zaměstnanců. 
Personální agentury loví aktivně a kampa-
ně v onlinu i v novinách hlásají, že je čas 
na změnu… To zaměstnavatelé asi nevidí 
rádi.
„To víte, že bychom potřebovali odborníky. 
V naší lokalitě je velmi nízká nezaměstnanost 
díky velkým firmám v okolí (pozn. např. Ško-
da v Kvasinách). Dobruška je krásné, ale malé 
město. Z jedné strany jsme navíc limitováni 
horami a Polskem. To všechno trochu hraje 
geograficky proti nám. Nicméně zaměst-
nance máme vynikající a s každým novým 
uchazečem o práci vedu osobní pohovor. 
Rád poznávám budoucí kolegy a myslím, že 
dokážu odhadnout, jak se bude daný zájemce 
hodit do našich týmů. Líbí se mi aktivní lidé, 
různorodí. To je pro každou společnost velká 
deviza.“

Jste rodinnou společností.  
Kdo, kromě Vás, je ve firmě k vidění?
„Mám velkou radost, že můj syn. Aktuálně 
nastoupil na pozici finančního ředitele. Po 
vysoké škole šel získávat zkušenosti jinam. To 
považuji za správné. Přinese nové myšlenky 
a bude mít patřičný odstup. S firmou je ale 
sžitý už mnoho let. Brigádničil o prázdninách 
a prošel si vším možným. Od zametání dvora 
přes výrobu až po práci ve skladu. Zaměst-
nanci ho znají a já věřím, že jeho působení 
v Servisbalu bude přínosné.“

Plány jsou veliké. Nové centrum, stálé inova-
ce a nové strategie. To jsou náročné cíle. Hlav-
ně na realizaci a čas. Řekněte mi, prosím, jak 
relaxujete a kde pořád hledáte sílu?
„To Vám řeknu až na konci rozhovoru. Možná 
tomu neuvěříte. Faktem ale je, že já už jednou 
tu sílu ztratil. Nevyhnul se mně syndrom vy-
hoření a upřímně – nikomu bych něco po-
dobného nepřál. Díky přátelům a rodině jsem 
si ještě stihl uvědomit, že je situace vážná. To, 
co se s člověkem děje, je skoro nepopsatelné. 
Nechtěl jsem chodit do práce, nechtěl jsem 
nic rozhodovat. Nebyl jsem to já. Více než rok 
jsem tu situaci řešil. Najal jsem si manažera 
a do práce jsem chodil třeba 2x týdně. Zbytek 
času jsem se prostě učil žít. Sportoval, trávil 
čas s rodinou. Jsem vděčný, že jsem to překo-
nal a pochopil jsem, že chci zase do práce. Ale 
jinak. Musel jsem se změnit.“ 

Líbí se mi, že o tom mluvíte. Tohle je strašák 
mnoha manažerů. Když si to ale nepřipustí, 
může to být velký problém…
„Může. A proto je důležitý ventil. A já ho na-
cházím doma. Jestli jste čekala, že utrácím 
peníze za jachty, golf a podobné věci, není to 
tak. To by mi nedávalo smysl. Na začátku jsem 
říkal, že máme s manželkou společný vztah 
k přírodě. Takže když přijdu domů, vítají mě, 
kromě dětí a ženy, dva bernští salašníci a hos-
podářská zvířata. Mám farmu, a to je ten nej-
větší relax, jaký si vůbec dovedu představit. 
Právě bez těchto věcí bych nechtěl být. Nebyl 
bych to já.“
 

Poděkovala jsem za rozhovor a jela domů. 
A přemýšlela, zda jako poslední část rozhovo-
ru napíšu shrnutí několika jeho zaměstnanců, 
kterých jsem se ptala na práci v Servisbalu 
i na jejich šéfa. Rozhodla jsem se, že ano.

Takže jaká je práce v rodinné  
firmě Ing. Horčičky? Jste spokojení? 
„Naprosto.“

Stručně a jasně. Nic víc, nic míň. Pro mě po-
tvrzení, že slova šéfa Servisbalu o tom, že bez 
lidí by nebyl nic a jsou pro něj na prvním místě, 
nejsou jen plácáním do větru. Těžko by takhle 
mluvili, kdyby tomu bylo jinak. 

LA
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Bratři Tomáš a Mirek Jiránkové staví firmu 
na rodinné tradici, jsou pokračovateli třetí 
generace zahradníků a stavitelů. Úcta k tradi-
ci a chuť k inovacím není v New Visit v roz-
poru. Po úspěšných letech činnosti se firma 
transformovala v New Visit, tedy v projekční, 
inženýrskou a realizační společnost v oblas-
ti krajinářské architektury, parkového a za-
hradního umění a designu. Bratři mají ambi-
ce patřit ve své profesi mezi nejlepší.

Příběh nové návštěvy – New Visit
Společnost byla založena rukou podáním za-
kladatelů Tomáše Jiránka a Karla Borůvky na 
říční lávce v sídle společnosti v Novém Městě 
nad Metují v létě 1999 pod “romantickým” ná-
zvem ZAHRADA NAD METUJÍ. Firma, která se 
od svého počátku věnovala krajinářské archi-
tektuře a zahradnímu designu, se postupně 
rozšiřovala a název se pomalu stal zavádějí-
cím, neboť ji příliš svazoval do role zahradní-
ků. Byla tam lokální vazba, a když se pak síd-
lo firmy stěhovalo do Hradce Králové, bylo 
nasnadě obrátit list, postavit novou vizi. Tak 
vznikl koncept nové návštěvy, tedy New Visit. 
Nová návštěva lépe vyjadřovala hlavní zájem 
Tomáše podporovat architekturu a prostředí, 
ve kterém žijeme. Postupem času se pod znač-
kou New Visit Concept zrodily divize New 

Visit, Garden Game a Tropical Touch. To už se 
ke spoluzakladateli firmy Tomáši Jiránkovi při-
pojil i bratr Mirek a přinesl s sebou do firmy 
svoje zkušenostmi ze světa marketingu a bu-
sinessu. Spolupodílel se na dnešní filozofii 
firmy – nabízet, propagovat a vytvářet kulturu 
prostředí a estetickou nadstavbu života lidí.

Tři propojené pilíře kultury prostředí
Zatímco New Visit se soustředí na navrhová-
ní a realizace veřejných prostor – tj. parků, 
náměstí, nábřeží apod., Tropical Touch pro-
bouzí v lidech emoce a propojuje interiéry 
s dotekem tropů. Garden Game je koncep-
tem pro privátní sektor na téma zahradní 
hry, architektury zahradního prostředí. Jeho 
hlavním tématem je tzv. pátý pokoj – zahrada, 
jež je součástí našich domovů. Je to pokoj bez 
stropu, respektive strop tvoří samotné nebe. 
Ale o pátém pokoji se dočtete více v dalším 
vydání tohoto časopisu. Nyní se budeme vě-
novat firemní kultuře prostředí.

Zelení ke kvalitě firemního prostředí
Bratři Jiránkové jsou přesvědčeni o přímé 
vazbě mezi pohodou, spokojeností a kva-
litou prostředí, ve kterém se pohybujeme. 
A to platí v dnešní době, kdy trávíme dale-
ko více času v prostředí pracovním než do-
mácím, dvojnásob. Člověk by se v dnešním 
uspěchaném světě o to více měl cítit dobře 
nejen doma, ale také v zaměstnání či obcho-
dech. Proto je nadmíru důležité, aby interi-
éry firemních budov, recepce, vstupní haly, 
zasedací místnosti, jídelny, ale také kanceláře 
a zázemí pro zaměstnance nebyly opomíje-
ny a jejich estetická úroveň byla dotvářena 
i dostatkem zeleně. Pracovní prostředí, kde 
je vzduch osvěžován přítomností květin či 
stromů, vytváří spokojenost zaměstnanců 
a potažmo jejich nasazení. Přítomnost květin 
v interiérech, případně zelených stěn, o kte-

rých se podrobně dočtete v rubrice interiéry 
v části STORES tohoto časopisu, je vysoce 
profesionálním vyjádřením vztahu majitele 
firmy ke klientům i zaměstnancům. Také kvě-
tinové nádoby jsou dnes na takové designové 
úrovni, že svými tvary, materiály, barvami 
mohou velice výrazně dotvořit jednotný vi-
zuální, korporátní styl. Firma New Visit je 
také nositelem pradávné myšlenky, že vztah 
panovníků, osobností, ale i majitelů firem ke 
kultuře prostředí je vyjadřován skrze jejich 
sídla, parky, zahrady. Proto nabídka reprezen-
tativního vzhledu zahrady sídla či domova je 
jejich nosnou filozofií, jejich příběhem.

Zelený ráj kolem Vás
New Visit je společností, které součástí jsou 
zejména designéři, zahradní a krajinářští ar-
chitekti. Je držitelem několika ocenění, od 
vítězství v architektonických soutěžích po 
národní cenu za architekturu Grand Prix Ar-
chitektů. Společnost je tu proto, aby Vám po-
mohla vybrat ideální soulad květiny, nádoby 
a Vašeho interiéru. Může Vám vybrat vhodné 
rostliny a nádoby nejenom pro Váš obývací 
pokoj, ale také pro Vaše firemní sídlo, pensi-
on, hotel, obchod, kancelář,… Umí přenést 
dotek zahrady, dokonce tropů do Vašeho 
interiéru. Z exteriéru či interiéru umí vytvo-
řit vysněný zelený ráj, které lidstvo od svého 
stvoření podvědomě hledá.

Prostředí kolem Vás Vám pomohou zkrášlit 
na těchto kontaktech New Visit s.r.o
Vrchlického 834/24, 500 02 Hradec Králové
mobil: +420 602 228 098
info@newvisit.cz
Tomáš Jiránek, ředitel společnosti
tomjiranek@newvisit.cz
Miroslav Jiránek, obchodní ředitel
mirekjiranek@newvisit.cz
www.newvisit.cz, www.tropicaltouch.cz
www.gardengame.cz

V partnerství s přírodou
Všichni víme, že rostliny mají významný vliv na pohodu, tedy i na zdraví. Rostliny filtrují vzduch od prachu a škod-
livých látek a udržují v místnosti vyšší vlhkost, čímž brání vysušování našich sliznic. Přítomnost rostlin v interiéru 
působí velmi pozitivně na lidskou psychiku. Jak si tedy přinést do kanceláře či do svého obchodu kousek tropů, 
kousek zdraví? Pojďme se nechat inspirovat přírodou.

Současnost značky Servisbal
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Dermacol s láskou ke kráse 
mění svět již 50 let!

Legendární kosmetika slaví zlaté výročí s diamanty!

Původní česká značka Dermacol vznikla ve Fil-
movém studiu Barrandov spojením odborníků na 
filmový make-up a dermatologů z Ústavu lékařské 
kosmetiky. První a zároveň nejúspěšnější výrobek 
Dermacol Make-up Cover byl uveden na celý evrop-
ský trh. Slovo „dermacol“ se u nás stalo synonymem 
pro make-up obecně. Píle, energie a ambice Olgy 
Knoblochové a Ing. Vlastimila Boublíka se promě-
nily ve světový úspěch. Licence na tento výrobek se 
podařila prodat až do Hollywoodu. Můžeme se tedy 
pyšnit tím, že krása mnohých filmových hvězd má 
svůj původ v Dermacol kosmetice z Prahy. 

Dnešní společnost Dermacol je dynamickou 
českou rodinnou firmou pečující s úctou 
o tento odkaz. Rozvíjí jej v obdivuhodném 
příběhu, ve kterém se tradice snoubí s ino-
vací, národní hrdost s pýchou a láska ke 
kráse s ambicí vyrábět ty nejkvalitnější kos-
metické produkty. Všechny tyto hodnoty 
se tak staly pilíři pro celoroční velkolepou 
kampaň s názvem „Oslavte naše zlaté výročí 
s diamanty“. Vladimír Komár, majitel společ-
nosti Dermacol, uvádí: „Snažíme se porozu-
mět potřebám žen všech věkových kategorií 
a naplnit jejich touhy. Naše loajální i nové 
zákaznice chceme odměnit za jejich věrnost 
a především oslavit naše významné výročí 
právě s nimi.“

Limitovanou kolekci 50 prstenů s motivem 
sněhové vločky z růžového zlata s 33 dia-
manty vytvořila speciálně pro tuto příležitost 
společnost Diamonds International Corpo-
ration a zákaznice mohou získat unikátní pa-

Česká značka Dermacol slaví v tomto roce své 50. vý-
ročí. Je to právě půl století, kdy krásu žen poprvé začal 
zdokonalovat extrémně krycí Make-up Cover Derma-
col a nastartoval tak celosvětový úspěch značky. Spo-
lečnost Dermacol u této příležitosti připravila oslavu 
s velkou soutěží o 50 diamantových prstenů vytvoře-
ných společností Diamonds International Corporati-
on. Vyvrcholením oslav pak bude exkluzivní galavečer 
v Národním divadle 28. 9. 2016.

mětní šperk ve velké výroční soutěži. Soutěž 
s mnoha doprovodnými aktivitami odstarto-
vala v lednu 2016 a vyvrcholí předáním prs-
tenů výherkyním v průběhu exkluzivního 
galavečera v Národním divadle 28. září 2016 
spojeného s představením Labutí jezero. 

Při natáčení televizního spotu se propojila 
značka Dermacol s Národním divadlem, pro 
jehož divadelní scény je už několik let kosme-
tickým partnerem. Spot vznikl jako pozvánka 
na exkluzivní galavečer a zahrály si v něm 
primabalerína Národního divadla Nikola 
Márová a přední tváře značky Dermacol, ja-
kými jsou Taťána Kuchařová, Iva Kubelková, 
Judit Bárdos, Karolína Mališová a další. Paní 
Olga Knoblochová, která odstartovala příběh 
značky Dermacol, převzala v rámci natáčení 
jeden z diamantových prstenů jako symbolic-
ký dík za svou celoživotní práci. 

V průběhu roku společ-
nost Dermacol připravuje 
mnoho dalších doprovod-
ných aktivit, a to ve spo-
lupráci i s třetím význam-
ným partnerem 50. výročí, 
značkou Mucha sekt. Vý-
herkyně velké soutěže se 
mohou těšit na limitova-
nou kolekci Mucha sektu 
rosé, návštěvnice prodejen 
Dermacol si pak při vybra-
ných příležitostech mohou 
zpříjemnit nákupy s Mu-
cha sektem Chardonnay, 
perlou v řadě Grands Vins 
d'Alfons Mucha.
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KARE Café - zcela nový street food kon-
cept vznikl spojením kavárny, restaurace 
a showroomu designového nábytku KARE 
v jeden naprosto unikátní projekt. Ale o tom 
se více dočtete v druhé části časopisu v rub-
rice Nové prodejní koncepty.

Filozofie nekonvenčního životního stylu 
Již od roku 1981 společnost KARE překvapu-
je své fanoušky a maloobchodní partnery po 
celém světě nesrovnatelnou a nevyčerpatel-
nou škálou nového nábytku, osvětlení a by-
tových doplňků, které vyjadřují intenzivní 
vášeň pro design. 

Patří mezi ně fascinující nápady z řemeslnic-
kých dílen a mírně bláznivé, ale jedinečné 
kusy nábytku pro vytvoření „wow“ efektu, ne-
mluvě o láskyplně vyrobeném nábytku z ma-
sivního dřeva připomínajícího staré časy, je-
hož hodnota se používáním ještě zvyšuje.

KARE je na rozdíl od jiných značek úspěš-
ná ve sledování ikonických stylů, přináší 
trendy a inovace v designu nábytku. Trendy 
a tvůrčí fantazie převtělené do bytových do-
plňků jsou překvapivé, nekonvenční, roman-
tické, divoké a potěší všechny ty, kteří jsou 
schopni jít za omezení a překážky, pokud jde 
o zařizování vlastního bydlení.

KARE je nekonvenční nábytkářská firma, kte-
rá striktně odmítá průměrné a obyčejné kon-
cepty, naopak strategicky operuje s citem 
pro trh a zajišťuje pokračující úspěch díky 
revolučním myšlenkám týkajících se výbavy 
bytu a zařízení. Jürgen Reiter a Peter Schön-
hofen jsou hlavním nábojem za tím vším. 
Právě oni založili společnost jako studenti 
a jako vlastníci a manažeři zůstávají v čele 
společnosti i v současnosti – pracují s vášní, 
otevřeností k inovacím a svou práci berou 
jako osobní závazek.

www.kare-shop.cz
www.bertoluccidesign.cz

„Pod značkou BertolucciDesign® na trhu působíme od roku 2003 a za tu dobu jsme si získali re-
spekt veřejnosti i odborníků. Každý rok postavíme cca 30-40 nových bytů a dalších 20 zrekon-
struujeme podle přání klienta. Výsledkem naší práce jsou byty a domy, které díky preciznímu 
návrhu a realizaci získávají originální kouzlo vašeho domova. Protože domov je místo, které je 
velmi důležité, klademe důraz na detail a garantujeme individuální přístup,“ říká Leoš Marek 
Sadil, general manager.
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Naplňuje nás vědomí,
že naše úsilí

dělá naše klienty šťastnými

Společnost BertolucciDesign se od počátku 
svého působení orientuje na import origi-
nálních interiérových prvků přímo z Itálie. 
Je kladen maximální důraz na moderní 
technologie, ekologické materiály a neotřelý 
design. Primárním motivem je nabídnout 
zákazníkovi výrobky, které se na českém 
trhu vůbec neobjevují. Pro klienty je zaříze-
né architektonické oddělení, které se zabývá 
aplikací nejkvalitnějších obkladů a dlažeb, 
masivních dřevěných podlahových krytin 
a interiérových prvků, jako jsou originální 
světla, dveře či designový nábytek. Nabízené 
produkty lze rozdělit do několika kategorií - 

od designu nábytku, světel, přes vodovodní 
baterie, sprchové kouty či vany až po obkla-
dy nebo podlahové krytiny.

KARE design
Se společností BertolucciDesign je neod-
myslitelně spjato i zastoupení značky KARE 
design. V BertolucciDesign milují inspiraci 
a design, stejně jako zákazníci a fanoušci 
KARE po celém světě. Po více než tři dese-
tiletí byl Design by KARE prezentován jako 
individuální tok nápadů pro vybavení bytu 
a originálního, autentického sortimentu. 
Charakterizovat KARE produkty lze mnoha 

slovy, jen na jediné nikdy nepomyslíte – na 
nudu. Někdy jsou naopak až trochu bláznivé, 
vždy překypující fantazií. Jde o závazek znač-
ky určovat rozhodující trendy na trhu a uči-
nit je dostupnými všem. KARE není omeze-
no na jediný směr designu, naopak si libuje 
v rozmanitosti.

KARE shop je moderní lifestylový koncept 
s unikátní nabídkou nábytku, světel a dalších 
bytových doplňků nejen pro originální do-
mov, ale i například do kaváren, hotelů, barů 
a prodejen. Kare je pro nadšence, kteří touží 
po originalitě a přejí si, aby interiér odrážel 
jejich osobnost 
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Roku 2015 HTC, ve spolupráci s herním stu-
diem Valve, představilo projekt virtuální re-
ality HTC Vive, který je v mnoha ohledech 
revoluční. Na rozdíl od dosavadních řeše-
ní pro virtuální realitu zašlo HTC výrazně 
dál a nespokojilo se s pohybem a interakcí 
s virtuálním prostředím pomocí gamepadu 
nebo klávesnice s myší. HTC Vive přene-
se uživatele do virtuálních světů mnohem 
komplexnějším způsobem, nabízí totiž to, 
čemu dnes říkáme „room-scale VR“, jinými 
slovy virtuální realitu v měřítku místnosti. 
Díky této vlastnosti se mohou uživatelé HTC 
Vive ve virtuálním světě nejen rozhlížet, ale 
také procházet, nebo si cokoli prohlédnout 
zblízka ze všech možných úhlů a je jen na 
fantazii vývojářů, jak herního prostoru o roz-
měrech 4,5m x 4,5m využijí. V balení budou 
zákazníky, kromě headsetu a základnových 

stanic umožňujících volný pohyb ve virtuál-
ním prostoru, čekat také dva ovladače. I ty se 
výrazně podílejí na vyšším stupni pohlcení 
virtuální realitou. Jejich pohyb v prostoru 
i jejich natočení jsou zaznamenávány s přes-
ností 1/10 stupně, stejně jako pohyb headse-
tu, což umožňuje přirozenou interakci s vir-
tuálním prostředím.

Projekt byl velmi úspěšný a HTC dál pokra-
čuje v jeho rozvoji. Na letošním ročníku ve-
letrhu spotřební elektroniky CES představilo 
HTC inovovanou verzi tohoto vývojářského 
setu, HTC Vive Pre. V této verzi bylo celé 
zařízení redesignováno tak, aby bylo ještě 
pohodlnější a estetičtější. Kromě toho došlo 
i ke zlepšení vizuálních schopností headsetu 
a přesnosti snímání pozice všech jeho sou-
částí. Novinkou je také Chaperone systém, 
umožňující prolínání virtuální reality se sku-
tečností. Jde o jednoduché řešení situace, 
kdy se uživatel přiblíží k nábytku, zdem nebo 
si bude chtít sednout na křeslo. Chaperone 
systém, ve chvíli, kdy uživatel dosáhne hranic 
herního prostoru, promítne pohled z kame-
ry na čele headsetu přímo do obrazu virtu-
ální reality. Zážitek tak nemusí být přerušen 
a přechod je plynulý.

Kromě dalších inovativních technologií spo-
jených s virtuální realitou představilo HTC 
na veletrhu CES také sadu pro sportovce 
a vůbec všechny, kteří si potrpí na své zdraví 
a kondici. UA HealthBox je kompletním ře-
šením pro sledování kondice a sportovních 
úspěchů, které zahrnuje náramek, chytrou 
váhu, hrudní pás a v neposlední řadě apli-
kaci UA Record. Díky tomu systém dokáže 
holisticky vyhodnotit data o spánku, klidové 
tepové frekvenci, tepové frekvenci v zátěži, 
celkové denní aktivitě i aktivitě při intenziv-
ním tréninku, v neposlední řadě bere v potaz 
i vývoj hmotnosti a tělesné skladby. A právě 
propojení a spolupráce všech senzorů je 
něco, s čím jsme se na trhu ještě nesetkali. 
Náramek UA Band po celý den sbírá data 
o denní aktivitě, spánku, klidové tepové fre-

kvenci i intenzitě tréninku. Je určen pro ce-
lodenní nošení, což usnadní velmi pohodlná 
konstrukce, slušivý design i odolnost proti 
vodě až do tlaku 2 atmosféry.

Hrudní pás UA HeartRate se postará o přes-
nější sledování tepové frekvence a hlídání 

optimální tepové zóny, kterou lze přizpůso-
bit na míru podle aktuální kondice uživatele 
tak, aby nastavení vyhovovala jak začáteční-
kům, tak špičkovým sportovcům.

Posledním prvkem systému je chytrá osobní 
váha UA Scale. Ta dokáže rozpoznat až osm 
uživatelů, jejichž data o hmotnosti a procen-
tu tukové tkáně synchronizuje prostřednic-
tvím WiFi, do programu UA Record, který 
vše vyhodnocuje a napomáhá s motivací 
i úpravou tréninkových či denních návyků.

Spolu s kapesní kamerou HTC Re jde o první 
zařízení, která výrazně překračují rámec pů-
vodního zaměření společnosti. Již dnes je ale 
jasné, že tchajwanská firma má co nabídnout 
i v dalších technologických odvětvích.

rozšiřuje své zaměření
HTC Corporation je společnost známá, především pro to, že v roce 1997 stála u zrodu technologické-
ho odvětví kapesních počítačů, ze kterých se vyvinuly dnešní smartphony. Firma smartphony vytváří 
stále a často přináší do odvětví ojedinělé inovace a to nejen v oblasti technologií, ale také designu. 
Ostatně jde o firmu, která přivedla na trh první celokovový smartphone HTC One s technologií an-
ténních prvků ukrytých v polykarbonátových páscích na zádech příštroje, který se stal vzorem pro 
design mnoha dalších špičkových přístrojů, nejen ze stáje HTC. A nyní je HTC u zrodu dalšího tech-

nologického odvětví, virtuální reality.

HTC Vive Pre UA HealthBox



Příběh Petite France boulangerie & Patisserie 

16

Současnost Petite France boulangerie & Patisserie 

Bagety, croissanty a další typicky francouzské pečivo u nás vyhledává stále více lidí. Je to i díky pekárně 
Petite France boulangerie & Patisserie , která právě před 5 lety vsadila na tradiční francouzské recepty.

5 let budování značky Petite France boulangerie & Patisserie
5let kvalitního francouzského 

pečiva na českém trhu, 
Příběh značky
Petite France boulangerie & Patisserie 
Po pádu železné opony a otevření brán do 
svobodného světa tam vedly cesty mno-
hých Čechů. Každý z nich si přivážel jiné 
zážitky, okouzlilo ho něco jiného, co jsme 
tady během 40 let minulého režimu nemě-
li. Filip Nyklíček a Jan Ivanco, oba milov-
níci dobrého jídla a pití, si tak při cestách 
pro francouzské víno, které do Čech začali 
dovážet, nemohli nevšimnout výborného 
francouzského pečiva. To jim zkrátka uča-
rovalo. Nikdo u nás ale v té době nedělal 
tak dobré pečivo, jako ochutnali ve Francii, 
a tak poté, co si pár let se svým snem pouze 
pohrávali, se v roce 2011 rozhodli společně 
vyrobit si ho sami. 

Malou pekárničku si otevřeli v Lahovicích 
u Prahy a začínali se dvěma pekaři opravdu 
skromně. Francouzské bagety se učili péct 
v Alsasku, kde také zjistili, jaká je pro ně nej-
lepší mouka, která je tam jinak namletá než 
v tuzemsku...Ze začátku si mouku dováželi 
přímo ze Štrasburku, ale jelikož to nebylo 
ekonomické a už vůbec ne ekologické, tak 
naučili jednoho českého mlynáře mlít mouku 
na takovou úroveň mletí, která se používá ve 
Francii. Po úvodních letech dodávek pečiva 
po Praze je sami zákazníci přivedli k tomu, že 
pekařina už jim nestačila a přidali k výrobě 
cukrařinu. Našli prostor ve stejném objektu 
s pekárnou a začali vyrábět. Pak ale zatoužili 
po obchůdku ve stylu těch francouzských. 
Dlouhé hledání vysněných prostor na rohu 

ulice s vysokými výlohami se pak naplnilo 
v Myslíkově ulici a půvabný krámek si úspěš-
ně našel svoje zákazníky. A zase je poptávka 
vede dál, tentokrát sni a zároveň vymýšlejí ex-
panzi formou franchisy, a to všechno za pou-
hých pět let od založení firmy!!! No posuďte 
sami, není to ten správný důvod k oslavám? 
Po 5 letech dodává Petite France boulangerie 
& Patisserie do nejlepších pražských hotelů 
a restaurací. Co nespolkne hotel Mandarin, 
Intercontinetal, Marriott, Angelo, Boho, Pa-
lace... a další velcí odběratelé jako restaurace 
a kavárny –např. Cheecup, Breadmarket, od-
nesou si v taškách nakupující z farmářských 
trhů nebo z obchodů Appetit de France, Svět 
Bedýnek, sítě obchodu Sklizeno.. a jiných 
nebo z jejich vlajkové lodi v Myslíkově 22.

Pana Jana Ivanco jsme se zeptali, 
co jim 5 let podnikání na českém 
trhu dalo a co vzalo?
Naše podnikání úzce souvisí s povědomím 
konzumentů o pečivu. Je fakt, že spotřebitel-
ské chování Čechů, co se týče pečiva, prošlo 
velkým vývojem. Nenáročnost je ta tam. Je to 
důsledek vzniku velkého množství kvalitních 
kaváren, hotelů, restaurací, také se hodně 
mluví o vaření a stravování. Dá se říci, že po-
vědomí o kvalitním pečivu pomohly i farmář-
ské trhy, kde ho lidé ochutnali. V posledním 
roce zaznamenáváme dokonce velký tlak po-
ptávky po bezlepkovém pečivu, semínkách 
a fit produktech. Kupující se nás ptají po 
složení, jestli neděláme z polotovarů, jestli si 
vše děláme sami. Ptají se, jestli máme i vlastní 
kvásek. Češi jsou chlebový národ, nemají pro-
blém dát větší peníze za dobrý chléb.

Za pět let se u nás otevřela spousta dob-
rých gastronomických podniků a tím se zvý-
šila poptávka po našich produktech. V po-
sledních dvou letech se nám podařilo zvýšit 
povědomí o naší značce. Z drahého no name 
se to změnilo na dobrou referenci. Jsem již 
poptáváni! Od dob před pěti lety, kdy jsem 
sám jezdil za kuchaři a byl jsem odmítán, 
se situace obrátila a i velké hotely poptávají 
naše pečivo sami. Zákazníci se k nám vrací. 

Co je typické pro francouzské pečivo?
Nejdůležitějším produktem boulangerie je 
pravá francouzská bageta a pšeničný chléb. 
A pokud Vás zajímá, jak se pozná dobrá fran-
couzská bageta, tak je to sluchem. Když ji 
přiložíme k uchu, uslyšíme zevnitř jemné 
křupnutí. Ale nejzábavnějším produktem je 
stoprocentně croissant. Ten je u nás vyrábě-
ný ručně, a to se mnohdy už ani ve Francii ne-
dělá. Navíc při jeho výrobě používáme mlé-
ko, ne vodu. Typická francouzská snídaně 
spočívající v kávě s croissantem nemusí vy-
padat vždy stejně: s malými, nejdřív předpe-
čenými, pak zmraženými a poté dodatečně 
dopékanými „bratranci“ ze supermarketu se 
ale obrovské, nadýchané, máslové, mandlové 
nebo čokoládové croissanty z Petite France 
Boulangerie nedají vůbec srovnat. Denně od 
pondělí do pátku jich pekárna vychrlí 600–
700 a o víkendu 1200 kusů. Na první pohled 
je jasné, že jsou dvakrát větší než ty z běžné 
výroby a hlavně jsou dokonale čerstvé. Jejich 
vzhled a hlavně chuť ovlivňuje i to, že zdejší 
pekaři v receptu nepoužívají margarin, ný-
brž máslo a hlavně mandle najdete i na po-
vrchu, čokoládu taktéž a stejně tak uvnitř je 
čokoláda, a to poctivá...

A jak poznat, jestli kupujete skutečně 
pravý, nefalšovaný, ručně vyrobený 
croissant? 
Když ho rozříznete, je zřetelně vidět jeho 
pevná vnitřní struktura - není potrhaný. 
Dobrý croissant vypadá podobně, jako když 
rozříznete dřevo. Díky ruční výrobě je ka-
ždý kousek originálem, který má svůj jedi-
nečný tvar i svého ducha. „Když si chcete 

pochutnat, je dotek lidské ruky nenahradi-
telný,“ říká spolumajitel pekárny, která za tři 
roky trojnásobila produkci a která o klienty 
nemá nouzi ani v době velkých nadnárod-
ních řetězců.

Co Petite France boulangerie  
& Patisserie čeká, jaké jsou Vaše plány 
do budoucna?
Chceme zapracovat na dalším rozšiřování 
povědomí o naší značce, na dalších detai-
lech jako byla úprava loga, chystáme hezké 
odnosné sáčky na pečivo a další nepatrné, 
leč důležité detaily. Chceme vyvíjet nové 
produkty v pekařině i cukrařině, investovat 
do výroby. Rozšířit chceme tým i o další ob-
chodní zástupce. Dlouho jsem si mysleli, že 
náš projekt může fungovat jen v Praze, ale 
již pomalu měníme názor. S tím souvisí i na-
bídka naší franchisy. Zkrátka, plánů je dost 
a jak se nám vše podařilo, si můžeme říci za 
dalších 5 let. 

www.petite-france.cz
email: info@petite-france.cz
Obchodní manager:
Jana Končitíková,telefon: 727841541
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Taková investice je finančně srovnatelná s kou-
pí bytu v centru Prahy a přistupují k ní úspěš-
ní movití lidé, kteří si to mohou dovolit, patří 
do vyšších společenských vrstev a zpravidla 
dlouhodobě chovají oblibu k perle Krkonoš, 
jak je Špindlerův Mlýn už ve starší literatuře 
označován, a to především pro jeho jedineč-
nou polohu v centrální části krkonošského 
masívu. Původně hornická a dřevorubecká 
osada, už od konce 18. století nazývána pod-
le mlýna rodu Špindlerů, dnes právem patří 
mezi nejprestižnější, celoročně navštěvovaná, 
významná a vyhledávaná lyžařská a rekreační 
střediska nejen v Krkonoších, ale i v rámci 
celé České republiky. To vše mimo jiné díky 
výjimečným klimatickým podmínkám, roz-
manité horské přírodě, širokým možnostem 
sportovního vyžití a aktivního odpočinku. 
Zkrátka, lidově řečeno, Špindl je pojem, má 
svou atmosféru, a ačkoli třeba někým zatra-
cován, obecně je respektován a dlouhodobě 
platí za dobrou adresu (jakousi Prahu 1) na 
horách, kde možnosti pro další novou výstav-
bu jsou do značné míry limitované.

Komfortní horské bydlení
na naprosto exkluzivním místě

Exkluzivní poloha moderní novostavby Luč-
ního domu, v kontextu Špindlerova Mlýna 
strategická a přitažlivá, která má svůj zřejmý 
genius loci i neobyčejnou noblesní historii, 
patřila od roku 1876 slavnému hotelu Wie-
senhaus - Luční dům. Ten měl podobu ně-
kolikapatrové budovy se secesními prvky na 
fasádě a dřevěnými ornamenty, s úchvatným 
interiérem, jehož luxus umocňovaly dřevě-
né kazetové obklady stěn a stropů, vysoká 
kachlová kamna, překrásné secesní lustry 
a nábytek dodaný firmou Thonet, ale to už je 
všechno dávno minulostí. Nový rezidenční 
projekt vznikl pod taktovkou developerské 
a stavební společnosti STAKO z Hradce Králo-
vé. A tou byl osloven a přizván k aktivní účasti 
na svědomité a uvědomělé přípravě projektu 
s cílem pozdější realizace jeho úspěšného 
prodeje Vladimír Toman, se kterým jsme si 
měli možnost o genezi celé koncepce i o jed-
notlivostech konečného řešení povídat a kte-
rý nás rád s nevídaným nadšením dokonče-
ným dílem osobně provedl a se zaujetím nám 
o všem v souvislostech vyprávěl.

„V době, kdy jsme se společně s develope-
rem začali o tomto tehdy již rozpracovaném 
počinu bavit, se ani ve městech, kde existuje 
opravdová potřeba skutečného dennodenní-
ho bydlení, neprodávalo úplně snadno a už 
vůbec ne cokoli, bez ohledu na kvalitu řeše-
ní. Natož pak v lokalitách, kde zjevně nejde 
o uspokojení bytové potřeby, ale o naplnění 
určité touhy dopřát si jistý životní nadstan-
dard, spočívající například právě v pořízení 
si vlastního horského bydlení. Tehdy bystřejší 
investoři začali správně tušit, že je na místě 
přistupovat k tématu tvorby nových bytových 
projektů o poznání více zasvěceně a vážně, 
s rozmyslem, úctou a správnou invencí. Ve 
smyslu kontextuálního vnímání jsme umír-
nili hmotu stavby a upravený objem jsme 
optimalizovali a zefektivnili,“ vzpomíná Vla-

dimír Toman a jedním dechem pokračuje, 
„rozhodli jsme se jít cestou převažujícího 
podílu větších bytů, což příznivě vedlo ke 
snížení celkového počtu bytů. Právě skladba 
velikostních kategorií v konečném důsledku 
ovlivňuje skladbu rezidentů a způsob fungo-
vání domu. Větší byty jsou zpravidla pořizo-
vány bez prvoplánového úmyslu koupě za 
účelem jejich pronájmu a s menším počtem 
pronajímaných bytů příznivě klesá fluktuace 
lidí v domě a dochází k mírnějšímu opotře-
bovávání a stárnutí společných prostor. Prá-
vě i stylu provedení společných prostor jsme 
věnovali značnou pozornost s cílem evokovat 
hotelový standard a navodit pocit útulnos-
ti, který halám a chodbám bytových domů 
obvykle citelně chybí. Protože se vzhledem 
k rekreačnímu charakteru užívání jedná o še-
trněji provozem zatížený bytový dům, použili 
jsme v prostoru vstupní haly, na schodištích 
i ve společných chodbách koberce, vhodně 
sladěné s tapetami a obkladem soklových čás-
tí stěn včetně portálů vstupních dveří jednot-
livých bytů.“

Jak nám dále Vladimír Toman vysvětlil a ná-
zorně na příkladech představil, při návrhu 
řešení projektu Luční dům bylo jasným 
a klíčovým úkolem vytvořit na atraktivní par-
cele dům s byty, které se svým komfortním 

pojetím, pečlivě do detailu promyšleným 
praktickým a logicky funkčním dispozič-
ním uspořádáním naprosto přirozeně zařadí 
k tomu nejlepšímu, co se na trhu s byty ve 
Špindlerově Mlýně nabízí. „Podařilo se nám 
docílit toho, že každý z bytů (bez výjimky) 
v rozsahu celého Lučního domu je z hlediska 
vnitřního uspořádání ve vynikající kondici. 
Dojem z tvarově šikovných a nábytkem dob-
ře zařiditelných místností výborně umocňují 
velká okna s nízkými parapety a s okouzlují-
cími výhledy. Standard provedení je velkory-
sý a zvolený barevný koncept je propsán od 
fasády obložené kvalitním západním cedrem 
až po odstín velkoformátové italské dlažby 
v koupelně. Těší mě, když se podaří udržet 
jednotlivé malé fragmenty v kontextu velké 
věci tak příjemně provázané a nenásilně po-
spojované,“ říká zástupce developera, který 
nikdy neváhá obětovat skvělému výsledku 
potřebné úsilí, které se podle jeho slov jed-
noznačně vyplatí a člověku se odmění.

V rezidenčním projektu Luční dům je krát-
ce po jeho dokončení na prodej už jen pár 
posledních bytů a jak jsme se měli možnost 
přesvědčit, adekvátní péči a lásku při jejich 
tvorbě dostaly všechny.

www.lucnidumspindl.cz

Luční dům je právě dokončeným rezidenčním projek-
tem situovaným na jedinečném a hodnotném pozem-
ku blízko centra Špindlerova Mlýna. Jedná se o ho-
nosně koncipovaný dům s byty určenými pro náročné 
klienty, kteří si je pořizují do vlastnictví takřka výhradně 
pro radost a za účelem občasného rekreačního užívání.



Příběh značky design factory

20

Příběh značky design factory

21

Počátky firmy se váží již k roku 1992, kdy se 
BM studio zabývalo oblastí výroby 2D a 3D 
reklamy, tedy předměty na podporu prodeje 
-stojany, reklamními nosiči, světelnými boxy, 
vitrínami,... Pod pokličku jeho designů jsem 
měla možnost nahlédnout přímo v malé to-
várně téměř na hranicích Moravy a Sloven-
ska, v městečku Holíč.

Nedalo mi se nezeptat pana Mikitky,  
jak se k výrobě reklamy tehdy dostal  
a jaký je jeho příběh?
Jako asi každý student, jsem chtěl tehdy 
zbohatnout nejpozději do dvou let. Studo-
val jsem tehdy na střední grafické škole 
v Hellichově ulici v Praze grafiku a design. 
Segment reklamy mi připadal to pravé, kde 
bych mohl uplatnit svoje schopnosti. Měl 
jsem tehdy štěstí a jeden starý mistr mě za-
světil do způsobu, jak se dělaly výlohy za 
první republiky. A tak jsem dostal první za-
kázku. Jezdil jsem na motorce s bedničkou 
barvy, pivem jsem nastříkal výlohu a pak 
polepil alobalem. Sehnal jsem si starý lé-
kařský skalpel a houbičkou sebranou doma 
mamince jsem nanášel barvu. Sháněl jsem 
roličky alobalu po celém okrese. Jen blázen 
mi tehdy mohl dát zakázku… Pak teprve se 
objevily první fólie. Plotry tehdy ještě nikdo 
neměl. Koupil jsem si svoji první fólii, na ni 
přefocoval písmenka a ty jsem pak vyřezá-
val. Když jsem kupoval svých prvních 5 me-
trů fólie, byl jsem frajer. Pak mi jeden kama-
rád vnuknul, že vše, co potřebuji k výrobě 

profireklamy, je laserová tiskárna, ploter 
a počítač. Když mu prý vyrobím reklamu, 
bude to místo akontace a ploter si pak budu 
splácet. Připadalo mi to tehdy jako sen, jen 
jsem se tehdy zapomněl zeptat na cenu. Byl 
jsem tehdy naprosto naivní. Za tři týdny mi 
volali, kam mi ploter mají nainstalovat. Pro-
najal sem si tedy prostor o ploše 200 m2, 
v kterém jsem měl jen jeden stul a jednu žid-
li ,... a oni přijeli. Počítač, laserovou tiskár-
nu i ploter jsem tehdy viděl poprvé v živo-
tě... a zároveň jsem ihned pochopil, že s tou 
plochou na pronájem sem to neodhadl .

Cena akontace byla tehdy 150 tis korun, 
a tak mi nezbylo než dát bance jako zástavu 
vinohrad mých rodičů. Když přišly peníze 
z banky na můj účet, co udělá mladý chlapec, 
když má poprvé na kontě peníze? Ano, koupí 
si auto... a zase jsem neměl nic. No prostě za-
čátky byly úsměvné, partyzánské, naivní.

Práce s prvním plotrem byla metodou po-
kus-omyl. Zjistil jsem, že umí jen 4 fonty, dal-
ších 20 jsem si musel koupit, nevěděl jsem, 
že existuje nějaká přenosová fólie, takže vy-
říznutá písmenka se mi zkroutila a slepila. No 
prostě byl to porod. Dál jsem tedy maloval vý-
klady pivem a splácel a splácel… 

Časem se ale karta obrátila a jednooký se stal 
mezi slepými králem. Asi Vás tato doba mnohé 
naučila a odvahu pustit se do neznámého jste 
jistě zúročil v mnohých zakázkách.
Ano, když přišly první velké zakázky, pustil 
jsem se do nich vždy s nadšením. Klient ne-

mohl mít ani tušení, že jsem zpočátku vůbec 
netušil, jak můj návrh zrealizujeme. Ale měl 
jsem štěstí. Dnes jsem obklopen lidmi, kteří 
si umí s ledasčím poradit, mají řemeslnou 
zručnost a široký záběr z nejrůznějších ře-
mesel. Děláme stolařinu, podsvětlujeme pís-
mena, prostě vše, co si zakázka žádá. Vzpo-
mínám si například, že když jsme instalovali 
v Sasazu bar pro Heineken, než si ho přišli 
převzít a zapojit, moji lidé už měli vše vymyš-
lené zapojené, vše svítilo zvláštními světelný-
mi efekty, pípa vytvořila kýžený omrzlý soli-
tér. Prostě zákazník převzal vše na klíč.

Vím, že jste byli před lety autory nadčaso-
vých interiérů Samsung. Psala jsem o nich, 
dokonce jsem ho přihlašovala do světové 
soutěže o nejlepší koncept světa EuroShop 
RetailDesign Awards. Tato zakázka se již plně 
týkala designu obchodů, nejen reklamních 
nosičů, se kterými jste začínali. Prolínal se 
v nich jeden typický prvek - oválné zaoblené 
rohy. Byla to Vaše srdeční záležitost?

Zakázka interiérů Samsung si tehdy vyžá-
dala pracně se naučit vyrábět oblouk a zvlád-
nout technologii výroby z plastu, umělého 
kamene a ze dřevěné překližky způsobem 
napařování. Po neúspěších u subdodavate-
lů jsme nakonec vyzkoušeli všechny druhy 
výroby a všechny nakonec zvládli vlastními 
technologiemi. Tvar oblouku byl tehdy nejen 
moje srdeční záležitost, ale měl budoucnost 
nadčasovost. Kdo z výrobců dnes může zod-
povědně říci, že zvládá výrobu ohýbaného 
nábytku. 

Po éře Samsungu následovaly  
další zajímavé zakázky
Každá zakázka je pro nás výzvou. Když ne-
vytvoříme pro klienta přímo jejich vlastní 
materiál, nátěr, vzor potisku, polepu apod., 
pak určitě navrhneme jedinečný design. Pra-
cujeme s neobvyklými kombinacemi barev 
i materiálů, rádi podsvěcujeme, zakládáme si 
na dokonalých povrchových úpravách. Naše 
vizualizace jsou nerozeznatelné od reálu. 
Zúročujeme kumšt z reklamy, obrábění plas-
tů, dřeva. Pro nás je ideální zákazník, který 
nepotřebuje ani interiérového architekta či 
reklamní agenturu. Vnášíme tvořivost, ná-
pad, kreativitu a také operativnost.

Mluvil jste o vývoji nových povrchů.  
Ve vaší továrně jsem viděla vzorky těch 
nejrozmanitějších povrchových úprav 
a vzpomínám si také, že kdysi před lety jsem 
psala o zajímavé technologii polepů zrcadel. 
Můžete ji čtenářům přiblížit?
Právě polepy nás přivedly na myšlenku vy-
tvoření jakéhosi dalšího rozměru a 3D efektu 
pomocí aplikace na zrcadla. Toto spojení ma-
teriálu nám při kombinaci se správnou tech-
nologií umožňuje vytvářet ty nejbizarnější 
kreace v oblasti designu, uchopit zakázku 
kreativně. V kombinaci s technologiemi za-
hřívání plastu, akrylu nebo umělého kamene 
a ohybu přes formy či vakuového tvarování 
se dnes dokážeme pustit do bláznivých pro-
jektů, kde se přiznám si většinu, ve spoluprá-
ci s našimi architekty a designéry, „šijeme 

přímo na tělo“. Vytváříme tak vize s násled-
nou realizací, a tak se vědomě posouváme, 
jak jsem se již zmínil, k bizarním kouskům 
tvořivosti a designu.

Zakladatel a majitel společnosti DESIGN 
FACTORY spol. s r.o., designér Branislav Mi-
kitka, se pustí opravdu do všeho, slovo nejde 
nezná, a dokonce sám vymyslí, jak to udě-
lat, i když při přijetí zakázky ještě nemá ani 
tušení. Dílo je však vždy předáno s puncem 
profesionality, aniž by zákazník tušil, že 
pro něho musel onu technologii zpracování 
nejdříve vymyslet a vyvinout. Říká se tomu 
dítě štěstěny. Jeho životní humor, nadsázka, 
charisma tomu napomáhají. 
     
Ostatně, vyzkoušejte sami!

design factory
Staničná 9 | 908 51 Holíč | Slovensko
www.design-factory.sk

Továrna na design 
aneb nic není nemožné 

Design factory je společnost úspěšně působící v oblasti interiérové architektury a designu již hezkou řádku let. 
Programově se formovala s cílem vytvořit novou kreativní základnu pro podporu a rozvoj designu a architektury 
nadčasových hodnot na Slovensku. Pohybuje se ve světě prvotřídních technologií zpracování dřeva, plastů, hliníku, 
vakuového tvarování, ohýbání, dokonalých povrchových úprav, stříkání a polepů. DESIGN FACTORY spol. s r.o. pod 
vedením designéra Branislava Mikitky je výrobcem atypických interiérových prvků, který vyvíjí nové a originální 
způsoby prezentace zboží a prvky pak přenáší a aplikuje i do interiérů prodejen. O dodávkách nadčasových designů 
interiérových prvků se mohly za roky působení společnosti přesvědčit značky jako Samsung, Panasonic, Sony, iRobot, 

J&T, Guess, Lindt, Whirlpool, Wella, Heineken, Pilsner Urquell, Pepsi Cola, Hudy, Microsoft a mnoho dalších.
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Roman Sovják:
Superbrands mluví jazykem,  
kterému rozumí celý svět

Mgr. Roman Sovják, Country Brand Director Czech Superbrands, se již čtvr-
tým rokem pohybuje mezi nejlepšími obchodními značkami České repub-
liky, které mají i přes široké spektrum působnosti jedno společné. Jsou 
natolik silné a schopné, že prošly sítem přísných kritérií, obstály před od-
borným okem poroty Brand Council – a získaly tak ocenění Superbrands. Za 
tuto dobu se Roman Sovják setkal s řadou špičkových manažerů, zástupců 
či jednatelů firem a nahlédl do mnoha marketingových strategií. Nyní nám 
na oplátku dal možnost nahlédnout do světa Superbrands.

Ocenění Superbrands začíná být u nás rok od 
roku etablovanějším a respektovanějším mě-
řítkem hodnocení kvality a renomé obchodních 
značek. V čem je podle Vás jeho hlavní síla?
Velkou roli zde hraje mezinárodní povědo-
mí o tomto projektu a fakt, že pro všechny 
země, které jsou do něj zapojené (nyní je jich 
více než 90 na 5 kontinentech), existují iden-
tická pravidla, která poměřují značky celo-
světově. Díky tomu se mohou například ryze 
české značky oceněné titulem Superbrands 
snáze zviditelnit na mezinárodním trhu. Svůj 
význam má tento titul i pro koncového zákaz-
níka, pro nějž se může stát jakýmsi ukazate-
lem kvality značek. Důležité je také zmínit, že 
do projektu Superbrands se značky nehlásí, 
musí být tříkolovým poměřováním vybrány.

Projekt Superbrands existuje celosvětově více 
jak 20 let. Jak ho vnímají obchodní značky v ČR 
oproti státům, kde je již déle etablovaný?
V tomto ohledu vidím jednoznačně posun 
k lepšímu. Za ty tři roky postupného budo-
vání značky Superbrands se nám podařilo 
projekt lépe značkám přiblížit, seznámit je 
s jeho principy a hodnotami a tím i zvýšit 
prestiž jeho vnímání. Možnost užívat titul Su-
perbrands není pouze jakýmsi „výkřikem do 
tmy“, že značky mohou pracovat s nějakým 
logem, ale je na to navázána velmi propraco-
vaná marketingová kampaň, která nejenom 
zviditelňuje značky směrem k laické i od-
borné veřejnosti, ale dává prostřednictvím 
našich významných partnerů značkám mož-
nost nahlédnout do trhu na základě různých 
marketingových nástrojů, softwarů, mar-
ketingových průzkumů, které pro značky 
v průběhu každého ročníku organizujeme.

Ročník Superbrands 2016 je již v plném prou-
du. Jak si mezi konkurencí zahraničních firem 
stojí české značky?
Řekl bych, že české značky se v rodině čes-
kých Superbrands rok od roku dostávají stále 

více ke slovu i s ohledem na to, že společen-
sko-politický podtext de facto vyzývá spotře-
bitele k podpoře domácího trhu a lokálních 
výrobců. Tento trend se pak odráží i ve vní-
mání značek spotřebiteli a samozřejmě i od-
bornou porotou. Ale na českém trhu najdete 
i segmenty, kde se českým značkám proráží 
hůře a zde pak mezi oceněnými dominují 
globální hráči.

Může v hodnocení Superbrands uspět i malá 
firma?
Ano, může se to stát. Primárně jsou sice znač-
ky nominovány podle obchodních výsledků, 
pokud výsledky nejsou dostatečné, tak se 
značka do nominace nedostane. Nicméně 
existuje možnost, kdy porotci mohou bě-
hem svého hlasování ve finálním kole dopl-
nit i brandy, které v posledním roce na poli 
značek na českém trhu výrazně pokročily, 
výrazně byly vidět, z pohledu odborníků ex-
trémně rostou, přestože v daném roce svými 
obchodními výsledky nevynikají. Pak i tako-
vá značka se do projektu může dostat, děje 
se to však spíše sporadicky.

V poslední fázi výběru značek má hlavní slovo 
již zmíněná odborná porota Brand Council. 
V čem přesně spočívá její role?
Porota Brand Council je srdcem projektu na 
každém lokálním trhu. Musí to být významné 
osobnosti ze světa marketingu, PR, komuni-
kace, reklamy, lidé, kteří mají zvučná jména 
v oblasti lokálního brandingu. V posledním 
kole hodnocení značek rozhodují o finálních 
výsledcích, mají navíc tzv. právo veta. Může 
se tedy stát, že značka, která je v daném roce 
vnímána spotřebitelem jako číslo jedna, tak-
to nemusí být vnímána odbornou porotou, 
která vychází právě z odborného posouzení 
značek. Inovace a komunikace značky jsou 
pak do jisté míry nadřazeny laickému vní-
mání, které je emoční, vytvořené na základě 
nějaké zkušenosti. Nicméně hlas spotřebite-

le je brán stále na zřetel, protože k porotě se 
dostanou pouze koncovým zákazníkem pre-
ferované značky.

Když před 4 lety přišla nabídka stát se hlavou 
projektu Superbrands v České republice, pohy-
boval jste se v oblasti incentivní a kongresové 
turistiky. Jak hodnotíte tuto změnu?
Se Superbrands pro mě začala nová etapa, 
v níž mohu zúročit své zkušenosti z toho 
předešlého, ale ve zcela nové oblasti – bran-
dingu a marketingu. Za velice zajímavou 
součást své práce nyní považuji možnost 
setkávat se s významnými lidmi, top mana-
žery z nejrůznějších oblastí trhu a povídat 
si s nimi i o věcech, ke kterým se běžně ne-
dostanete. Každý den je pestrý, ráno si poví-
dáte o distribuci hardware a v odpoledních 
hodinách rozebíráte nad šálkem čaje nové 
trendy v logistice. Na druhou stranu je to 
i výzva, musíte si udržovat přehled napříč 
aktuálním děním celého trhu.

Čeho si na lidech nejvíce vážíte?
Upřímnosti v osobním i profesním životě, ať 
už zabolí, či povznese.

Máte životní 
motto, kterým 
se řídíte?
Neřekl bych 
úplně motto, 
ale vycházím 
z toho, že své 
sny by člověk 
neměl odklá-
dat, ale plnit 
si je v daném 
okamžiku.

foto: 
Karolína Holubová
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PhDr. Marie Jírů je v současnosti jednou 
z největších osobností v oblasti firemního 
vzdělávání v České republice i na Slovensku, 
o čemž svědčí i její nominace na Manažera 
roku. V této soutěži získala titul Manažer 
odvětví vzdělávání. Vzděláním a praxí je an-
dragog, ve firemním rozvoji působí od roku 
2001. V roce 2006 založila vlastní vzdělávací 
společnost – Centrum andragogiky, s. r. o., 
která je známá svým inovativním přístupem 
k vytváření systémů vzdělávání, tvorbou 
rozvojových programů na míru a také svým 
vlastním kvalitním know-how – tzv. Global 
skills®. To představuje vyvážený systém pů-
sobení tvrdých a měkkých faktorů v oblasti 
vzdělávání na prosperitu podniku.

V roce 2009 založila neziskovou organiza-
ci Šance na vzdělání, jejíž programy jsou zací-
leny na osoby se zdravotním znevýhodněním 
po úrazu či vážné nemoci. Centrum andrago-
giky získalo za svou práci a přístup řadu oce-
nění, např. Vzdělávací instituce roku 2012 
nebo Národní cena ČR za společenskou od-
povědnost organizací. V CSR se společnost 
Centrum andragogiky posouvá neustále 
dál, to dokazují i ocenění TOP Odpovědná 
malá firma 2015 za společensky odpovědný 
přístup k podnikání a ocenění v rámci pro-
gramu Podnikáme odpovědně. Sama PhDr. 
Marie Jírů se umístila v soutěži Ocenění 
Českých Podnikatelek 2014 na 1. místě 
v kategorii Cena za VÝJIMEČNÝ 
RŮST FIRMY pod patronací 
Microsoft s.r.o. 

2006   založení společnosti Centrum andragogiky, 
s.r.o. | budování týmu

2007   založení pobočky na Slovensku | získání 
ocenění Manažer odvětví vzdělávání 
v soutěži Manažer roku 2006

2008   1. místo v soutěži Dobrá rada nad zlato 
a titul „Podnik Fair Play 2007“

2009   založení neziskové organizace Šance na 
vzdělání, o.p.s.

2010   umístění společnosti mezi deset nejlepších 
firem Královéhradeckého kraje v rámci 
soutěže Firma roku 2010

2011   založení společnosti Centrum zlepšování, 
s.r.o. | projekt Šance na vzdělání získal 
„Národní cenu kariérového poradenství“

2012   Centrum andragogiky bylo oceněno titu-
lem „Vzdělávací instituce roku“ | založení 
Klub zlepšování

2013   byla zahájena výstavba školicího střediska 
| předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR 
Miroslava Němcová ocenila činnost spo-
lečnosti na setkání „Živnostníci a rodinné 
firmy – sůl české ekonomiky“ 

2014   otevření nového školicího střediska |  
PhDr. Marie Jírů získala 1. místo v kategorii 
„Cena za VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“

2014   založení společnosti Centrum práce, s.r.o. 
| založení komunitního Centra CIHELNA 
| získání ocenění „TOP Invest 2014“ za 
nejlepší investiční záměr, „TOP Odpovědná 
malá firma 2015“ za společensky odpo-
vědný přístup k podnikání, „Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2015“

14. 2. 2016  
10 let od založení společnosti  
Centrum andragogiky, s.r.o. MEZINÁRODNÍ 

ČESKO-ANGLICKÁ 
MONTESSORI ŠKOLKA 

International Czech-English 
Montessori Preschool

od batolat až po 6 let 
from toddlers to 6 years old
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Co předcházelo úspěchu  
a jaká byla její cesta na vrchol?
Sama ji popisuje jako trnitou, ale zato velmi 
naučnou a posilující. V době, kdy začala pod-
nikat, bylo na trhu více než 23 tisíc subjektů 
se specializací na vzdělávání. Na svou konku-
renci hleděla s úctou, ale nenechala se odra-
dit a přemýšlela, jak by se dostala mezi nej-
lepší v oboru. Začala proto svou konkurenci 
studovat a sledovat. „Byla to nejlepší škola,“ 
tvrdí dodnes majitelka jedné z neúspěšněj-
ších vzdělávacích společností. Konkurence 
pro ni nebyla pouze překážkou, ale také inspi-
rací a ukazatelem kvality. Tvrdá práce a píle 
vzaly za své. Z „one woman show“ se díky im-
pulsu mnohaletých zkušeností a zájmu o pro-
blematiku stala malá společnost, která měla 
velké ambice. V počátcích se společnost vě-
novala pouze oblasti soft skills – tedy v oboru 
měkkých dovedností. V době, kdy začínala, 
poptávka po těchto službách pomalu rostla, 
ruku v ruce se zvyšujícím se povědomím, co 
to soft skills jsou. Snažila se poukazovat na to, 
že se jedná o vzdělávání vhodné nejen pro 
manažery a obchodní zástupce, ale pro velmi 
široké spektrum pracovních pozic.

S rozvojem firmy a v souvislosti s novými 
požadavky od klientů vznikla v následujících 
několika letech nabídka komplexních služeb 
pod jménem Global skills®. Jde o opravdu 
komplexní a systematický pohled na firmu, 
který zahrnuje nabídku od již zmíněných 
měkkých dovedností přes profesní vzdělává-
ní – to znamená profesní optimalizaci, dnes 
hodně skloňované téma – až po inovace, 
úspory a v neposlední řadě po velmi odbor-
ná témata, v nichž se firmy musí vzdělávat 
podle svého oboru – tzv. hard skills. Proto 
má dnes Centrum andragogiky i své divize, 
které se zaměřují úzce na jednotlivé oblasti. 
Například divize zdravotnictví spolupracuje 
s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými za-
řízeními, divize školství se věnuje vzdělávání 
pedagogických pracovníků a spolupráci škol 
a firem, jiná divize se zaměřuje na vzdělávání 
sociálních pracovníků, další na hotelnictví 
a cestovní ruch. Největší divize je podnikatel-
ská, kterou dělí na výrobní a nevýrobní firmy 
a dále na banky a pojišťovny. 

Záběr společnosti je však daleko širší, při 
zvýšeném zájmu klientů o CSR nastal další 
rozvoj. Protože Marie Jírů chtěla jít příkla-
dem, začala se celé této problematice také 
věnovat a to se slovy „každý má pomáhat 
tak, jak nejlépe umí“. V roce 2009 vznikla 
nezisková organizace Šance na vzdělání. 
V této době se již pomalu rodila myšlenka 
vlastních prostor. Realizace netrvala dlouho 
a v roce 2014, otevřela nové školicí středis-
ko v Hradci Králové, které získalo několik 
prestižních ocenění, jako např. Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2015 nebo TOP 
Invest 2014. 

I přes získaná ocenění nepolevuje ve své 
snaze, v minulém roce založila Marie Jírů 
společnost Centrum práce, s.r.o. s myšlen-
kou „trochu jiné“ personální agentury. Věří, 
že celoživotním vzděláváním lze snížit neza-
městnanost a chce se na tom sama aktivně 
podílet. Využívá veškeré dostupné nástroje 
k tomu, aby ze zaměření svého podnikání 
byla co nejvíce aktivní a pomáhala nejen kor-
porátní sféře, ale také veřejnosti.

Její podnikatelský příběh má mnoho stě-
žejních mezníků, mnoho úspěchů i pádů, 
které navždy změnily podobu jí samotné 
i jejího podnikání. V dnešní době zaměstná-
vá PhDr. Marie Jírů 25 interních pracovníků 
a na 120 externích lektorů. Její společnosti 
rostou, jsou to prospěšné české společnosti, 
rozvijí se a to jen díky její odvaze a vytrvalos-
ti, kterou prokázala, když se nenechala na 
začátku odradit konkurencí a naopak z ní 
udělala svou výhodu.

Centrum andragogiky

slaví 10 let
v novém školicím středisku

Učíme se celý život  
aneb cesta úspěšné ženy 
PhDr. Marie Jírů dokázala to, o čem 
mnoho lidí pouze sní. Stala se 
nezávislou s prosperujícím podnikáním 
a šťastnou rodinou. Nyní slaví krásných 
deset let od založení společnosti 
Centrum andragogiky. A její tajemství 
úspěchu? Při svém podnikání se vždy 
zaměřuje na konkrétní potřeby klienta, 
hraje Fair Play a vždy jedná s úctou 
a pokorou.
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Desetiletá cesta
k úspěšnému podnikání 

Nová stavba 
školícího střediska 
propojuje moderní 

svět s historií.

Rok 1890:  
Probíhá výstavba Komárkovy cihelny a cihlářských 
pecí. Od devadesátých let však objekt začal chátrat.

Účastníci školení využívají unikátní prostory s těmi 
nejmodernějšími technologiemi, které dělají vzdělá-
vání více interaktivní. 

INZERCE

www.centrumandragogiky.cz
marketing@centrumandragogiky.cz
www.centrumandragogiky.cz
marketing@centrumandragogiky.cz
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Naše služby, jarní sluníčko, vyšší teploty 
a delší dny vás pozitivně naladí. 
Sezóna u nás totiž nikdy nekončí. 

Neseďte za pecí, přijeďte do Pece 

na jarní lyžování.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...
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Příběh značky Paperblanks

Design
Paperblanks je značka zápisníků a diářů vy-
soké kvality a unikátních designů. Každý 
kus je pečlivě zhotoven z kvalitního papíru 
neběleného kyselinou. Desky jsou vyráběny 
ze 100% recyklovatelného materiálu. Papír 
je neprůsvitný a nepropíjí inkoust. Designy 
jsou inspirovány různými kulturami a uměl-
ci z celého světa, což je evidentní na každém 
výrobku. V důmyslných vzorech designérky 
Supriti Bharmy je možné setkat se s různými 
kulturními vlivy ve více než stovce návrzích. 
Výsledkem jsou originální diáře a zápisníky 
s nezaměnitelnými deskami, jako jsou napří-
klad kolekce rukopisů slavných osobností, 
francouzské hedvábné tkaniny z 19. století, ja-
ponské lakované umění nebo obrazy Alfonse 
Muchy. Zápisníky přinášejí požitek nejen pro 
oči, ale také pro duši a je radost do nich psát. 

Zodpovědnost k životnímu prostředí
Nakladatelství Hartley & Marks se chová zod-
povědně k životnímu prostředí. To se uka-
zuje kupříkladu na bohatě zdobené a jemně 
zpracované umělé kůži (hlavní návrhářka 
Supriti Bharma je vegetariánka a odmítá po-
užití pravé kůže) nebo papíru běleném bez 
kyselin a ligninu. 

Značka zápisníků a diářů vysoké 
kvality a unikátních designů
Pryč je již doba lacině vyhlížejících dárkových a reklamních předmětů. Ob-
chodní partneři, klienti i zaměstnanci dnes umí ocenit kvalitu i originální de-
sign. Lze vlastně mluvit i o jakémsi trendu značkových reklamních předmě-
tů. Pokud dárek skončí v šuplíku, celá investice ztrácí smysl. Jde přece o to, 
aby si obdarovaný co nejčastěji vzpomněl na značku či firmu darujícího. 
A právě takovým dárkem mohou být diáře, adresáře, zápisníky nebo pořa-
dače značky Paperblanks. Ty již téměř 25 let vyrábí kanadské nakladatelství 
Hartley &Marks Publishers Ltd. V něm si stojí za tím, že i v dnešní technické 
společnosti je ručně psané slovo důležitým pojítkem mezi lidmi.

Paperblanks znamená:
  Luxusní zápisníky, diáře a adresáře
  Elegantní stylový design  

s motivy z celého světa
  Kvalitní zpracování
  Neprůsvitný papír
  Šetrnost k životnímu prostředí

Kvalita
Hmotnost použitého papíru se pohybuje mezi 
80 až 120 g/m2. Papír zachycuje tužku a in-
koust čistě a zamezuje prosvítání již popsa-
ných stránek díky své vysoké neprůsvitnosti. 
Specialitou zápisníků a diářů je praktická 

zadní přihrádka, textilní záložka, magnetický 
lem, případně elastický pásek nebo kovová 
spona. Výrobky jsou vyráběny v různých veli-
kostech, aby si mohl vybrat každý.

Paperblanks si klade za cíl spojit užitečnost 
a praktičnost s exkluzivitou svých výrobků. 
Nevynikají pouze nevšedním designem, ale 
i tím, že jsou zhotoveny v kvalitní šité vazbě. 
Vazačské techniky těchto ručně šitých knih 
jsou téměř sto let staré. Paperblanks je jejich 
moderním protějškem. V klasické knihařské 
vazbě je papír zpracován do složek po 8, 16 
nebo 32 listech. Tyto složky jsou zavěšeny do 
knižních desek a přímo na hřbetě knihy seši-
té. Tento způsob sešívání je páteří dobře udě-
lané knihy. Takto sešité knihy se nerozlamují 
a díky zpracování listu do skupin nedochází 
k vypadávání jednotlivých stran, jak se často 
stává u lepených knih.

Celou nabídku designů a kolekcí je možné 
si prohlédnout na www.paperblanks.com.

Paperblanks® Custom Editions
Zápisníky, adresáře, diáře, knihy hostů nebo 
pořadače na dokumenty s Vaším logem jako 
ideální korporátní dárek nebo dárek z firem-
ní akce. 

Jakékoliv logo nebo design lze natisknout 
na přední desky výrobků z kolekce Custom 
Editions. Informace o Vaší společnosti a další 
popisky mohou být doplněny na vnitřních 
stranách desek.

Společně budeme pracovat na personifikaci 
obalu a vnitřních stran desek tak, abychom 
podpořili Váš brand, společnost nebo organi-
zaci profesionálním a elegantním způsobem.

Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpoví 
Ing. Miroslava Marková na mobilu  
+420 724 895 189 nebo e-mailem 
mmarkova@hartleyandmarks.com.
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Program fora nabízí kromě představení 
franchisových konceptů, jednotlivých 
zemí pro plánovanou expanzi a členů 
největší organizace renomovaných a zku-
šených franchisových poradců v Evropě 
- Franchise Pool International - zkráceně 
FPI, kteří budou pro franchisové kon-
cepty hledat master-franchisanty nebo 
franchisanty, i řadu workshopů na různá 
témata, jako např.: Jak se na expanzi při-
pravit, kde a jak hledat master-franchiso-
vé partnery, jak nejlépe a kvalifikovaně 
vypočítat master-franchisové poplatky, 
co by měla obsahovat master-franchisová 
smlouva z pohledu zkušených franchiso-
vých poradců a právních expertů, dopo-
ručené marketingové aktivity na počátku 
expanze atd.

„Forum otevírá cestu všem franchiso-
vým systémům, které mají v plánu ex-
pandovat především do různých zemí 

Global Franchise Forum, které se bude konat v Rotterdamu ve dnech 19. - 21. 
dubna 2016, představí nové franchisové systémy, které plánují expanzi kro-
mě jiných zemí Evropy i do České a Slovenské republiky. Je to velká příležitost 
i pro české a slovenské franchisory k navázání kontaktů s experty na franchi-
sové podnikání, kteří působí v 26 evropských zemích a kteří poradí, kde a jak 
hledat master-franchisové partnery.

Franchising
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Franchising

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

AVEX systems je členem  
největší organizace renomovaných 
franchisových poradců v Evropě  
– Franchise Pool International
www.franchisepool.org

Síť prodejen kvalitního 
nábytku se skandinávským 
charakterem!

IDdesign je součásti vedoucí dánské sítě prodejen 
nábytku a bytových doplňků IDdesign Group, kde 
většinovým vlastníkem je známá společnost JYSK. 
Jako jediná ze tří značek této sítě nabízí franchiso-
vý koncept pro zájemce o franchising. Prodejny 
IDdesign nabízí vysoce kvalitní nábytek se skandi-
návským charakterem v rychle rostoucím středním 
cenovém segmentu. Sortiment je rozdělen pro lepší 
inspiraci do čtyř stylových skupin, které umožňují 
uspokojit každého zákazníka, ať již má představy ro-
mantické, minimalistické nebo moderní. Toto uspo-
řádání prodejen zcela jednoznačně diferencuje kon-
cept IDdesign od konkurence. Spolupráce s předními 
dánskými i mezinárodními designery zaručuje neu-
stálou inovaci v nabízeném sortimentu. Prodejny 
jsou umístěny buď jako samostatné, tzv. kamenné 
prodejny na místech s vysokou frekvencí zákazníků, 
nebo jsou integrovány v nákupních centrech. 

Dánský franchisor hledá na českém a slovenském 
trhu master-franchisového nebo franchisové part-
nery. Zástupcem IDdesign na českém a slovenském 
trhu je společnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, 
ales.tulpa@avexsystems.eu, www.avexsystems.eu.
Více informací o konceptu, sortimentu, kvalitě, de-
signu a cenových relacích lze najít na internetových 
stránkách: www.iddesign.com.

ERA – franchisový model  
s krátkou návratností investic!

ERA je největší poradenskou společností na světě 
specializující se na snižování nestrategických pro-
vozních nákladů, např. poplatků za bankovní, pře-
pravní a logistické služby, energie, telekomunikace, 
pojištění, atd. Síť ERA zahrnuje 700 konzultantů ve 
30 zemích světa, včetně České republiky. Klienti 
nenesou žádné finanční riziko spojené se službami 
ERA. Účtované poplatky jsou založeny na principu 
"success fee", tj. až na základě docílených úspor. 
Mezi nejvýznamnější klienty ERA se řadí společnosti 
s mezinárodním renomé jako například IKEA, Unile-
ver, Volkswagen, Hewlett Packard, Siemens, Adidas, 
SAP, Dell, ale i poradenské firmy jako např. Deloitte 
a Ernst & Young aj. Hlavním tržním segmentem jsou 
však středně velké firmy, tj. společnosti s obratem 
od 200 mil Kč do 2,5 mld Kč. Od roku 1992 se ERA 
podařilo zrealizovat více než 14 000 projektů a snížit 
tak svým klientům jejich režijní náklady v průměru 
o 19,7 %. ERA hledá v ČR nové franchisové part-
nery. Více informací najdete na www.erafranchise.
com nebo kontaktujte: ales.tulpa@avexsystem.eu, 
zástupce ERA pro český trh. 

V Česku hledá pro společnost ERA exkluzivně nové 
franchisové partnery společnost AVEX systems - 
www.avexsystems.eu. V případě zájmu kontaktujte: 
ales.tulpa@avexsystems.eu. 

LeSoie – Účinná a elegantní 
přírodní kosmetika z Belgie 
s nevšedním designem.

Atraktivní franchisový koncept z Belgie inspirovaný 
dobou Art Nouvea nabízí široký sortiment účinných 
a elegantních produktů přírodní kosmetiky. Jedinečné 
výrobky s nevšedním designem a nádhernými vů-
němi jsou určeny pro péči o tělo pro všechny cílové 
skupiny zákazníků a pro všechny věkové kategorie. 
Sortiment nabízeného zboží zahrnuje širokou škálu 
výrobků - přísady do koupele, masážní oleje, šampo-
ny, sprchové gely, krémy, parfémy a další přípravky 
pro péči o vlasy i tělo. Pod značkou Mon Savon je na-
bízeno téměř 400 druhů ručně vyráběných mýdel. Při 
výrobě se používají pouze originální přírodní suroviny 
s exkluzivními přísadami éterických olejů, ovocných 
a květinových extraktů či velbloudího mléka. Veške-
rá produkce je umístěna v Belgii a podléhá přísným 
evropským požadavkům. Firma se stará o neustálý 
vývoj zajímavých a atraktivních novinek pro rostoucí 
kosmetický trh. Její prodejny najdeme kromě Belgie 
např. v obchodních centrech Spojených Arabských 
Emirátů. Více informací: www.lesoie.com. 
Zástupce franchisora na českém a slovenském trhu: 
společnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, ales.tul-
pa@avexsystems.eu, www.avexsystems.eu hledá 
pro LeSoie master-franchisového nebo franchisové 
partnery.

LCN Nailbar – síť studií 
pro péči o ruce a nehty z Německa
Franchisový koncept z Německa přináší nové pojetí 
péče o krásné ruce a nehty. Exkluzivní design nehto-
vého studia napodobujícího otevřený bar s vysokými 
stoličkami je v každém prostoru středem pozornosti. 
Stačí přijít, usednout a nechat se obsloužit profesio-
nálním a příjemným personálem. Studio nabízí že-
nám i mužům úpravu a modeling nehtů a ošetření 
rukou vysoce kvalitními produkty renomované kos-
metické značky LCN, a to vše bez nutnosti objedná-
ní, bez čekání a s možností občerstvení. Usednete na 
barovou stoličku, dáte si sklenku sektu nebo kávu 
a necháte o sebe pečovat v příjemném a nápaditém 
prostředí. Studia jsou umístěna přednostně na vyso-
ce frekventovaných místech – v nákupních centrech, 
nákupních pasážích, na letištích či velkých nádražích. 
Franchisor z Německa hledá master-franchisového 
partnera pro Českou i Slovenskou republiku. Více in-
formací: www.lcnnailbar.com 
Zástupcem v obou zemích pro LCN Nailbar je spo-
lečnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, ales.tulpa@
avexsystems.eu, www.avexsystems.eu.

Představujeme...

Pro zájemce o franchising nabídla konferen-
ce 14 velmi zajímavých a atraktivních nových 
zahraničních značek, které plánují expanzi 
do České a Slovenské republiky. Tato na čes-
kém a slovenském trhu ojedinělá akce potvr-
dila i stoupající zájem zahraničních franchi-
sových konceptů o český a slovenský trh. 

Konferenci pořádala již po čtvrté za sebou 
poradenská společnost AVEX systems ve 
spolupráci se společností Franchise & Retail 
Academy za velké podpory České a Sloven-
ské franchisové asociace, jakož i celé řady 
mediálních partnerů. 

V Česku působí na trhu dle odhadů odbor-
níků více než 250 franchisových konceptů, 
na Slovensku cca. 170. Pro informaci na ce-
lém světě úspěšně funguje přes 16.000 fran-
chisových systémů. Např. v Belgii, která je co 
do počtu obyvatel a infrastruktury srovnatel-
ná s českým trhem, je na trhu aktivních přes 
390 franchisových konceptů, v Portugalsku 
dokonce 580. Z toho vyplývá, že český trh 
není zdaleka naplněn a že je zde prostor pro 
další nové franchisové systémy. 

„Především pro malé a středně velké pod-
nikatele nabízí franchising mnoho výhod, 
mezi které patří bezpečnější podnikání a re-
lativně vysoká rentabilita vloženého kapitá-
lu. Mnoho tzv. nezávislých podnikatelů bude 
mít na českém i slovenském trhu stále těžší 
a těžší pozici a podmínky, jak se prosadit pro-
ti své konkurenci a udržet zájem zákazníků 
o své zboží nebo služby. Jako franchisant sil-
ného řetězce zůstává podnikatel právně a fi-
nančně samostatným a má přitom možnost 
využívat veškerých výhod, jaké mají jen vel-
ké a většinou nadnárodní společnosti. Proto 

GLOBAL FRANCHISE FORUM V ROTTERDAMU 
– BRÁNA PRO EXPANZI DO EVROPY!

zájem o franchising každoročně na českém 
trhu stoupá, což dokazují i statistiky a rostou-
cí počet franchisových systémů na trhu,“ do-
dává Ing. Tulpa ze společnosti AVEX systems.

Více informací o této velmi úspěšné a zají-
mavé master franchisové konferenci v Praze 
a prezentovaných franchisových značkách 
je možno najít na internetových stránkách: 
www.master-konference.cz nebo na www.
avexsystems.eu – Katalog franchis. Ke všem 
prezentovaným franchisovým systémům 

může poskytnout podrobnější podklady 
i jejich exkluzivní zástupce pro český a slo-
venský trh pan Ing. Aleš Tulpa: ales.tulpa@
avexsystems.eu. 

Evropy,“ vysvětluje Ing. Aleš Tulpa ze společ-
nosti AVEX systems, člen ČAF a spoluorgani-
zátor tohoto fóra, který v FPI zastupuje Česko 
a Slovensko. „FPI byla založena před několika 
lety z iniciativy Německého franchisového 
svazu na podporu mezinárodního franchi-
singu. Vybrala si v každé zemi nejlepšího 
franchisového poradce na trhu a nabídla mu 
členství v této prestižní a dnes největší orga-
nizaci svého druhu v Evropě,“ vzpomíná Ing. 
Tulpa na počátky spolupráce s FPI.

Toto forum se koná již po páté a navazuje 
na velmi dobré zkušenosti a výsledky z po-
sledních let v italských Benátkách, v rakous-
kém Salzburku, na Maltě nebo v Barceloně 
a Londýně v roce 2015. Na všech akcích bylo 
představeno celkem přes 70 franchisových 
systémů, které následně expandovaly do 
zemí, ve kterých FPI působí. 

V případě Vašeho zájmu o účast na foru 
v Rotterdamu zašlete prosím e-mail na: ales.
tulpa@avexsytems.eu. Více informací najdete 
i na internetových stránkách: www.avexsys-
tems.eu nebo www.franchisepool.org. 

ROSTOUCÍ ZÁJEM O FRANCHISING
V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU!

Tuto skutečnost potvrdila i nedávná 
MASTER FRANCHISOVÁ KONFERENCE, 
která se konala na sklonku loňského 
roku v Praze. Konference se zúčastnilo re-
kordních 155 potenciálních master-fran-
chisantů nebo franchisových partnerů.
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Od 1. října 2015 můžete podávat přihlášky a nominovat soutěžící do jednotlivých soutěžních 
kategorií. Vítěze budeme znát už na konci května 2016.

Jste majitelem franchisového konceptu? 
Přihlaste se do kategorie Franchisor roku! O vítězi rozhodne odborná nezávislá porota.

Dařilo se vám v roce 2015 otevírat nové franchisové pobočky?
Máte velkou šanci uspět v kategorii Skokan roku!

Myslíte si, že jste se zasloužil/la o pozitivní rozvoj franchisingu v ČR?
Tak právě pro Vás je určena kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu!

Účast v soutěži je BEZPLATNÁ!!!
Přihlášku je nutné podat nejpozději do poloviny března 2016.

Těšíme se na Vás!

Franchisingu se v Česku daří…
Česká republika v současné době hostí již více než 200 franchisových systémů, z toho je asi polovina zahraničních. 
Rostoucí zájem o franchising a o členství zaznamenala i Česká asociace franchisingu*.
*(pozn.: jediná nezisková organizace sdružující franchisory, franchisové poradce a advokáty, která zastupuje ČR v Evropské franchisové federaci a WFC Světové radě franchisingu).

Přihlaste se do prvního ročníku
soutěže Franchisa roku 
Česká asociace franchisingu oficiálně odstartovala první ročník soutěže Franchisa 
roku, která má představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na 
českém trhu.
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JEDINEČNÝ FRANCHISOVÝ KONCEPT v ČR

bezpečnost práce - požární ochrana

PODNIKEJTE S NÁMI,

OTEVŘETE SI 
SVOU POBOČKU
A VYDĚLÁVEJTE
S JEDINEČNÝM FRANCHISOVÝM 

KONCEPTEM EXTÉRIA.

Proč si otevřít vlastní 
pobočku ve Vašem městě?

Nabízejte službu, která je 
daná zákonnou povinností...
Problematika bezpečnosti práce (BOZP) 
a požární ochrany (PO) vyplývá z platné  
legislativy (zákona) v ČR, která se neustále 
spřísňuje. V případě, že subjekt nemá BOZP 
a PO, hrozí mu od státních kontrolních  
institucí (OIP, HZS, KHS) pokuta až do výše  
2 mil. Kč. Využíjte příležitosti a nabízejte 
tuto službu nejvýhodněji.

Patentované KNOW-HOW 
= NEJLEPŠÍ cena na trhu
Díky našemu KNOW-HOW můžeme 89%  
klientů nabídnout nejlepší cenu služby na trhu 
BOZP a PO. Proto jsou naše pobočky velmi 
úspěšné, a dosahují v krátkém období zisk.

V ČR je 3 000 000 firem,
a 40% z nich nemá BOZP a PO
Cílovou skupinou jsou veškeré státní 
a podnikatelské subjekty, jedná se tedy 
o velmi obsáhlou klientelu. Víme, že 40 % 
podnikatelských subjektů v ČR, tuto problema-
tiku neřeší a vůbec o této povinnosti neví. 

Nemusíte být odborníkem,
vše potřebné Vás naučíme...
Vše potřebné Vás naučíme v EXTÉRIA  
AKADEMII, povedeme Vás po celou 
dobu Vašeho podnikání.

Návratnost vstupní investice 
je maximálně 6 měsíců!
Minimální výkonnost franchisového konceptu 
je nastavena tak, aby návratnost Vaší 
investice nepřesáhla 6 měsíců.

Více informací a registrační formulář najdete zde:

mojepobocka.cz

Organizátor soutěže:
Česká asociace franchisingu

Těšnov 5
110 00 Praha 1

www.czech-franchise.cz 
Kontaktní osoba:

Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka
GSM: +420 728 948 479

Detailní informace
a časový harmonogram soutěže

jsou zveřejněny na www.franchisa-roku.cz

Mezi nejzajímavější patří síť studií, využíva-
jících metodu EMS (elektro-myo stimulace) 
BODY EXPRESS (www.bodyexpress.cz), za 
kterou stojí bývalý mistr světa ve sportovním 
aerobiku Tomáš Krmíček. Sám tuto metodu 
komentuje slovy: „Celý život jsem hlásil, že 
bez tréninku nelze dosáhnout a udržet dob-
rou fyzickou kondici. A teď vím, že EMS toto 
umí a stačí jen 20 minut týdně … ostatně, 
jde o moderní technologii, kterou využívají 
i kosmonauté ve svých kosmických lodích.“ 

Nelze zveřejnit všechny připravované – 
mnohé firmy pilně pracují na svých kon-
ceptech a franchisovým systémem, kterými 
chtějí překvapit konkurenci. Vybudování 
spolehlivé vlastní odbytové sítě s dlouhodo-
bými vazbami je pro každého výrobce i dis-
tributora zárukou existence v budoucnosti 
– franchising je právem nazýván odbyto-
vým systémem 21. století.

Např. jen z klientů poradenské 
kanceláře RNDr. Jiřího Lošťáka se  
v roce 2015 staly řádnými členy:

síť prodejen masa a uzenin
UZENÁŘSTVÍ CHODURA
(www.chodura.cz)

síť poradenských kanceláří
v oblasti BOZP a PO EXTÉRIA
(www.exteria.cz)

síť prodejen dveří a zárubní
SOLODOOR (www.solodoor.cz)

síť fastfoodů
Mr. KEBAB (www.mrkebab.eu)

Další systémy jsou ve fázi 
vyhodnocování pilotních provozů  
a stanou se členy ČAF v tomto roce.



lorem ipsum is simply

32 33

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague 

www.equalpayday.cz

Business & Professional Women vás srdečně zve na  
7. ročník pracovní zážitkové konference

18 & 19/ 3 / 2016

G001_01_15_LLML_Inz_101_tipu_210x280_CZ_PS_NV_krivky.indd   1 10.4.2015   13:06:04

Dva z konceptů Villeroy & 
Boch, kopírující současné 
trendy, které se prezentova-
ly na mezinárodním veletru 
Ambiente ve Frankfurtu, ob-
držely cenu za design. V pro-
sinci 2015 byla sada na servírování těstovin 
z kolekce Pasta Passion vybrána z celkového 
počtu 418 produktů a produktových setů 

od 178 vystavovatelů a získala 
ocenění "Design Plus Ambien-
te 2016 award". Koncepty BBQ 
Passion a Pasta Passion byly 
rovněž nominovány na cenu 
spotřebitelů “ Kitcheninnovati-

on of the Year”. Navíc Pasta Passion získala 
ocenění “ Golden Award – Best of the Best” 
za inovativnost, funkčnost a design.

Společnost Potten&Pannen zahájila nový 
rok oceněním Superbrands 2016. Titul 
Superbrands, který je v České republice 
udělován po svém obnovení již čtvrtým 
rokem, získávají pouze značky, které pro-
jdou vícekolovým výběrovým řízením 
čítajícím mimo jiné spotřebitelský prů-
zkum agentury GfK. V poslední fázi má 
rozhodující slovo expertní komise Brand 
Council. Tu tvoří profesionálové z oblasti 
businessu, komunikace, marketingu, mé-
dií a marketingového výzkumu. Bernou 
mincí při rozhodování jsou atributy jako 
známost, budování brandu, inovace či 
prestiž. Ocenění Superbrands 2016 pro 
značku Potten&Pannen je signálem, že 
směřuje správným směrem a vidí to ne-
jen zákazníci, ale i odborná sféra.

Ocenění 
Superbrands 
2016

Nové jídelní koncepty Villeroy & Boch 
oceněny za design

Krém Skin Food od Weledy  
LAHODÍ pleti již po 4 generace
Skin Food je tu s námi už neuvěřitelných 90 let. Krém, který 
oceňují odborníci i zákazníci po celém světě po celá desetiletí. 
O suché lokty, ruce či chodidla se postará na esenciální mastné 
kyseliny a vitamin E bohatý slunečnicový olej. Podráždění zklid-
ní obsažený výtažek z violky a heřmánku. Díky výtažku z rozma-
rýnových listů má Skin Food také mírné antiseptické vlastnosti, 
o intenzivní výživu a péči se postará měsíček lékařský. Mandlo-
vý olej a včelí vosk pokožku celého těla harmonizují a důkladně 
chrání. Skin Food přírodní kosmetiky Weleda neobsahuje žádnou 
umělou parfemaci, barviva ani konzervanty, honosí se certifiká-
tem NaTrue a v tomto tradičním pečujícím složení je na trhu již 
od roku 1926.

Ze života značek
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Jak sám říká jeho majitel Viktor Fischer: „Je 
potřeba žít svou vášní“. Jeho slova shrnují 
podstatu toho, co Le Valmont nabízí. Tento 
unikátní klub, cocktail a lounge bar v centru 
Prahy staví Viktor spolu se světovým králem 
nočního života Michaelem Van Cleef Aul-
tem, který už vybudoval 93 klubů po celém 
světě. Koncept klubu je inspirovaný filmem 
Valmont Miloše Formana, oslavuje lásku, 
vášeň, nekonečné svádění a představuje ma-
lou Paříž v Praze. Unikátnost a exkluzivitu 
podtrhuje luxusní vybavení interiéru, ze-
jména křišťálové lustry v tereziánském stylu 
od značky Preciosa, které se v historii vyrá-

běly v Čechách pro francouzskou šlechtu, 
antický nábytek z metropolí jako Londýn či 
Paříž a na míru vyrobené aubusson koberce. 
Vybavením to nekončí, samotný Viktor je 
oděn ve Valmont stylu. O jeho garderobu se 
stará Marco Mirelli, kdy klade důraz na každý 
detail, jakým je například podšívka saka ko-
respondující s designem klubu. Le Valmont 
bude místem, kde se scházejí úspěšní, styloví 
a inspirující lidé. Viktor Fischer bezesporu 
takovým člověkem je a už na jaře vám otevře 
brány do těchto bohémských prostor.

Pro více informací se podívejte
na www.levalmont.cz

Le Valmont
Exkluzivní klub
pro jedinečné lidi
Již toto jaro se v Praze otevírá nový klub Le 
Valmont koncipovaný pro úspěšné, stylové 
a zábavné lidi, kteří přes den tvrdě pracují 
a večer se rádi baví v kruhu svých přátel 
a inspirativních lidí.
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Klinika Altos
místo pro zdraví a krásu
1. února 2016, byla oficiálně otevřena kli-
nika Altos na Karlově náměstí. Klinika 
poskytuje komplexní estetickou péči se 
specializací na dermatologické problémy, 
korektivní dermatologii, neinvazivní lipo-
sukci, tvarování těla, omlazení pleti, aplika-
ci výplní a botulotoxinu. 

Vizitkou kliniky Altos jsou přístroje ital-
ské společnosti DEKA, jednoho z nejlep-
ších světových zpracovatelů vysoce tech-
nologického medicínského laserového 
zařízení. Klinika Altos je jediným pracoviš-
těm v ČR vybaveným posledním modelem 
speciálního špičkového cévního laseru 
Deka Synchro. „Nabídka služeb naši kliniky 
je opravdu pestrá, od léčby akné a pigmen-
tace, přes korekci vrásek a epilaci, až po 

služby plastického chirurga a výživového 
poradce,“ komentuje otevření Zulya Yu-
dintseva, majitelka kliniky Altos. 

Více o službách:
http://altos-klinika.cz/co-vas-trapi/

Mezinárodní síť restaurací Hard Rock Cafe, 
kterou vlastní floridský indiánský kmen 
Seminolů a který má po světě více než 200 
poboček včetně pražského Hard Rock Cafe 
v domě U Rotta za Staroměstským náměstím, 
přichází s příjemně překvapivou novinkou. 
Kuchyně na americké bázi, která je postave-
na na bohatých porcích burgerů a mas a pů-
vodně je tak velice vydatná, ovšem ne příliš 
dietní, přichází nyní s bezlepkovými polož-
kami v menu.

Řetězec tak reaguje na tendence zdravější 
a lehčí stravy, a vychází tak vstříc také lidem 
s intolerancí lepku, kteří dříve měli ve výbě-
ru z menu Hard Rock restaurací velice ome-
zené možnosti. 

Podnik v Praze však zákazníky neláká jen 
na jídlo. Připravuje pro ně kromě pravidel-
né živé hudby i další akce a velké koncerty 
v průběhu celého roku. Společným jmenova-
telem však je vždy výborné jídlo a živá hud-
ba.O akcích v Hard Rock Cafe Praha se mo-
hou návštěvníci informovat na Facebooku 
české pobočky.

Hard Rock Cafe
přichází
s bezlepkovým
menu
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V Pianistovi roku se bude na co těšit
Neveřejným výběrovým kolem začal již 
čtvrtý ročník Pianisty roku, soutěže, která 
si dala za cíl propagovat živou hudbu ne-
jen v kavárnách a restauracích. Z více než 
dvou desítek přihlášených vybrala odbor-
ná porota ve složení Petr Malásek, Jitka 
Fowler Fraňková a Rosťa Čapek patnáct 
soutěžících, kteří v pěti veřejných kolech 
předvedou, jak s pianem dokáží zaujmout 
sál. Finále se ale letos poprvé uskuteční 
v Sukově sále pražského Rudolfina 3. dub-
na. Díky společnosti PETROF si soutěžící 
opět zahrají na klavír PETROF P 210 Pasat. 
Ve finále se soutěžící mohou těšit na mis-

trovský klavír ANT. PETROF AP 275, ne-
soucí jméno po zakladateli firmy a stejné 
označení jako první nástroje, které z této 
mistrovské dílny vyšly.

Soutěž Pianista roku letos také poprvé 
získala záštitu Senátu České republiky a Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Z každé prodané vstupenky letos 50 Kč 
získá nadace Konto Bariéry, které z výtěž-
ku bude sponzorovat nákup hudebního 
nástroje pro handicapované muzikanty. 

Více informací o soutěži
na www.pianist.cz

Česká manažerská asociace (ČMA) 
byla založena v roce 1990 a patří 
k nejstarším a nejprestižnějším 
profesním subjektům na českém 
trhu. Mezi nadšenci, kte-
ří se o její zrod zaslouži-
li, byly tehdy významné 
osobnosti – šéfové firem 
a organizací. Jejich základním cílem bylo 
dát celé společnosti srozumitelně najevo, 
jaké atributy manažerská práce nejen ob-
náší, ale co bude brzy znamenat v mnoha 
globálních souvislostech, a to nejen pro ří-
zení firem. Vzato jiným úhlem pohledu už 
tehdy šlo o řadu provázaných souvislostí 
činnosti manažerů i manažerek s českou 

ekonomikou, s vizemi vývoje dnešní 
České republiky, s nastartováním 
nového hospodářského vývoje i ži-
votní úrovně. O několik let později 

dostaly plány ČMA další 
konkrétní podobu ve vy-
hlašování prestižní soutě-
že MANAŽER ROKU, jejíž 

vyhodnocení bývá vždy přehlídkou a shr-
nutím toho nejcennějšího, co manažer-
ská praxe v daném roce přinesla. Letos se 
budou nejlepší z nejlepších vyhlašovat 21. 
dubna, opět v Praze v Paláci Žofín.

Nominace právě probíhají,
nominační formulář je k dispozici
na www.manazerroku.cz. 

„Manažerské řemeslo“
prochází v současné době
dramatickým vývojem


